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Maskva Nori Suniekinti Ar Sugriauti JkeiDoktrina
Rusų studentai žino daug daugiau, 

negu sovietų spauda jiems rašo
JUOZAS LINGIS,

Mūsą bendradarbis Švedijoje
STOCKHOLMAS. — Pasirodo, kad paskutiniųjų 20 metų pro

pagandai ir komunistinių tezių kalimui nepavyko nukreipti rusų 
jaunimo akių nuo to, kas vyksta pasaulyje.

Ir dabar, kada slaptoji policija
nebekelia tokio siaubo, kaip pir
ma, jis pradeda viešai reikšti sa
vo abejones. Maskvos, Leningra
do ir kitų universitetų studentai, 
tiek vyrai, tiek moterys, pasida
rė tiesiog maištingai nusiteikę.

Pirštu parodė
Jie yra pagauti įvykių raidos 

Lenkijoje, jie nori sužinoti viską 
apie Gomulką. Nežiūrint griežtos 
cenzūros, jiems vistiek pavyko 
sužinoti, kad ir Gomulka kaip ir 
Tito pirštu parodė, kad didžiau
sia klaida Sovietų Sąjungoje yra 
ne vien tik asmens kultas, bet ir 
nemaža pagrindinių silpnybių pa 
šioje sovietinėje struktūroje. Stu 
dentai Sovietų Sąjungoje žino 
>daug daugiau apie įvykius Ven
grijoje, negu kad rusų spauda 
jiems išguldo, jie labai kritiški 
tiek „Pravdos“, tiek kitos sosti
nės spaudos atžvilgiu. Maskvos 
universitete yra studentų iš viso 
pasaulio — iš Vengrijos, Lenki
jos, Jugoslavijos. Iš jų rusai iš
girdo visai kitokią įvykių versi
ją, negu kad jų laikraščiai ir

ir darbo klasė. Jie reikalavo, kad 
rusai išsikraustytų iš krašto.

Komunistų vadai susinervinę
Komunistų vadai Maskvoj yra 

didžiai susinervinę. Jekatarina 
Furtseva ir jos partinio sekreto
riato kolegos 1956 m. gruodžio 
27 d. pareiškė, kad tam tikri stu- ' 
dentijos sluogsniai yra „nesvei
kų tendencijų paveikti“. Jie „kar 
tais paveikiami jų tėvynės dva
siai svetimų idėjų“. Šį kartą visa 
šita gana švelniai pasakyta, tik
rumoje gi reiškia, kad jie paveik
ti iš užsienio gaunamų žinių bei 
lenkų, vengrų, jugoslavų, gal net 
ir kiniečių studentų pažiūrų.

■Jei prasidėjusi raida...
„Kas gi liko iš tos Stalino lai

kais slaptosios policijos prievar
ta skiepinamos ideologijos“ ? 
klausia Thomas. „Vargiai ar dau 
giau, kaip pats patriotizmas“. 
Telieka tik laukti ir žiūrėti, ar 
dabartiniai vadai, jeigu prasidė
jusi raida ir toliau taip rutulio
sis, staiga pradės virpinti patrio-

Argonne laboratorijoje, Lctuont, l|l., jau veikia atominis krosnis, ku
ris leiks elektrinę jėgų miesto 120,000 gyventojų. Nuotraukoje mato
me Levvis L. Strauss, Atominės Energijos oirmininkų( viduryje) ir 
Lawrenee Kimpton (dešinėje), Cliicagos universiteto kanclerį. (1NS)

Sako, kad Indonezijos 
krisrežimas

J AK ARTA, Indonezija, vasa
rio 12. — Indonezijos vyriausy- 
bė, vadovaujama premjero Ali 
Sastroamidjojo, turbūt kris pir
madienį. Indonezijos prezidentas 
Sukartno perorganizuos ministe- 
rių kabinetą. Trys partijos jau 
ištraukė savo atstovus iš koalici
nės vyriausybės.

Atrodo, kad Indonezija tolsta 
nuo demokratinės sistemos. Pre
zidentas Sukamo pasiruošęs su
daryti patariamąją tarybą, į ku
rią įeitų daug ginkluotų jėgų at
stovų. Valdžia norima sutelkti į 
kelių vyrų rankas.

Indonezijos islamo partija pra 
šo visų partijų pasitraukti iš vy
riausybės, kad premjeras Ali 
Sastroamidjojo atsistatydintų ir 
būtų sudaryta nauja vyriausybė.

krašto vadovai jiems porino. La-, y st tikėdamiesi, kad tau- 
pehai, paremti teis pasakojimais ta vėl ims apie juos rikiuotis. 
ir besiklausant užsienio radijo! Jeigu tatai įvyktų_ reikštų pilną

Bolševikai šnairuoja
į lenkų armiją

______________________________________________________ VARŠUVA, vas. 12.—Bolše-
_ • iz II l— vikai šnairuoja į lenkų armiją,
Senatorius Knowland puolė kurh> Maskva laiko -nePatiki-

■ ma“. Sovietiniai daliniai sutelkti
■ ■ • • T i • — aplink Varšuvą maždaug 30 my-Jungtinių I autų nepajėgumu nų nuotoliu. Taip pat sustipnn-

' 1 1 tos sovietų įgulos lenkams pri-
WASHINGTONAS, vas. 12. — Senatorius Knowland (Cal.), klausančiuose Baltijos uostuose, 

respublikonų vadas senate, vakar puolė Jungtinių Tautų nepajė-' Sovietų daliniai Cekoslovaki- 
gumą išspręsti tarptautinius ginčus ir reikalavo savarankiškos j joje ir sovietinėje zonoje taip pa-

Sovietų Sąjunga siūlo

"keturių didžiųjų" sutartį
MASKVA, vas. 12. — Sovietų Sąjunga šiandien pasiūlė ketu

rių jėgų „nesikišimo“ politiką į Vidurio Rytus.
Maskva sako, kad Jungtinės

Amerikos Valstybės, Sovietų Są
junga, Britanija ir Prancūzija 
galėtų derybomis garantuoti tai
ką Vidurio Rytuose.

Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministeris Šepilov pasakė 
augščiausiame soviete, kad „ke
turi didieji“ turėtų jungtinai duo 
ti Vidurio Rytų valstybėms ne
priklausomybės garantijas nesi
kišant į jų vidaus reikalus.

Maskva pasiūlė JAV, Britani
jai ir Prancūzijai:

1. Taikiu būdu spręsti Vidurio 
Rytų ginčus;

2. Nesikišti į Vidurio Rytų vi
daus reikalus, respektuoti tų 
kraštų nepriklausomybę;

3. Panaikinti karinius blokus.
Čia Maskva turi galvoje prova- 
karietišką Bagdado paktą, bet 
ne Arabų lygą,
Egiptas;

4. Likviduoti karines bazes ir 
ištraukti karines jėgas iš Vidu-

Išveže į raud. Kiniją
SINGAPŪRAS, vas. 12.—Sin

gapūro policija vakar išgabeno 
102 kiniečius vyrus, moteris ir 
vaikus į raudonąją Kiniją. Jie 
neturėjo šios britų kolonijos pi
lietybės.

RAUDONIEJI DAUGIAU 
IŠLEIS GINKLAMS

WASHINGTONAS, vas. 12. — 
Nežiūrint, kad apkarpė biudžete 
karines išlaidas, Sovietų Sąjun
ga išleis daugiau ginklams 1957 
metais negu išleido 1956 m., sako 
patikimi šaltiniai.

dažnai pasirodo universitetų skel 
bimų lentose. Kai universitetų 
vadovybės tuos lapelius nupiešia, 
studentai vėl prisega, išstato sa
vo sargybinius jiems nuo tų va
dovybių apsaugoti.

Reikalavo laisvų rinkimų
Prieš porą mėnesių Maskvoje 

buvo suareštuota nemaža studen 
tų už tai, kad jie neva buvo įstei
gę politinę organizaciją — lygiai 
tokie pat apkaltinimai, kaip ir 
caro laikais prieš literatūrinių 
diskusijų klubus.

Prieš keletą savaičių vieno, 
Maskvos universiteto fakulteto 
skelbimų lentoje pasirodė skelbi
mas, kuriame studentai reikalą-i 
vo laisvų rinkimų ir tikrai repre
zentacinio sovieto. O tai yra juk 
pavojingos užmačios. Žmonės, ku 
rie neseniai lankėsi Rusijoje ir 
buvo susidūrę su studentijos pa
sauliu, žino, kad jaunimo tarpe 
ima rūgti. Be abejojimo tą galvo
je turėjo ir Chruščev, kai jis pra
ėjusių metų lapkričio mėn. savo 
kalboje „Komsomolams“ perspė
jo jaunimą, kad tie, kuriems ne
patinka Sovietų Sąjungoje esan
čios institucijos, institucijos „su
kurtos prakaitu ir krauju“ anks
tyvesniųjų kartų, gali eiti dirbti 
laukų darbus ar į fabrikus, o sa
vo vietą užleisti kitiems, ramiai 
nusiteikusiems.

Amatininkų sluogsnis
G. B. Thomas (slapyvardis vie 

no užsienio diplomato, pažįstan
čio gerai sovietų vidaus santy
kius) savo straipsnyje švedų de
šiniųjų oficioze „Svenska Dag- 
bladet“ sako, kad ir augštesnis 
amatininkų sluogsnis pradeda 
būti nebesukalbamas. Sakoma, 
kad daug kur Sovietų Sąjungoje 
paskutiniais mėnesiais įvyko net 
streikų.

„Vilniuje ir Taline“, pabrėžia 
Thomas, „įvyko gana didelės de
monstracijos prieš valdžią lap
kričio pradžioje, kaip tik tuo lai
ku kada visame krašte buvo ruo
šiamasi spalio revoliucijos su
kaktuvėms“. Ir čia iniciatoriais 
buvo studentai, kuriuos palaikė

šaltojo karo atnaujinimą, galą 
visiems su užsieniu užmegztiems 
kontaktams, nutarimą išgalvoti 
vėl kokią nors krizę, kuri patei
sintų naujus suvaržymus, uždėtų 
naują jungą rusų tautai.

Maskvos gyventojai 
labai domisi
lenkų spauda

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
12. — Maskvos gyventojai, ne
gaudami laisvos vakarų spau
dos, dabar labai domisi lenkų 
spauda. „Trybuna Ludu“ ir kiti 
lenkų laikraščiai Maskvoje tie
siog išgrobstomi. Mat, Maskvos 
gyventojai iš lenkų spaudos ge
riau gali susigaudyti apie pasau
linius įvykius, juo labiau, kad 
lenkų laikraščiuose daug dau
giau praeina įvairių jiems nori
mų žinoti pranešimų, nei labai 
griežtai cenzūruojamoje sovie
tinėje spaudoje.

Amerikos užsienio politikos, kuri „nebūtų kaip uodfjra prie Jung
tinių Tautų baliono“.

Knowland pasakė užsienio 
klausimais kalbą Georgetovvn 
universitete po to, kai atstovų 
rūmuose ir senate kilo ginčai dėl 
Eisenhowerio Vidurio Rytų dok
trinos ir pasiūlytos Jungtinių 
Tautų sankcijos prieš Izraelį.

Sankcijų klausimas

Demokratai ir toliau puola 
prezidento Eisenhowerio reika
lavimą suteikti jam teisę naudo
ti karines jėgas ir ekonominę pa
galbą apginti Vidurio Rytų vals 
tybes prieš bet kokią komunisti
nę agresiją, jei pagalba būtų pra 
soma.

Respublikonų vadai prisijungė 
prie demokratų, kurie yra prie
šingi ekonominėms sankcijoms 
prieš Izraelį dėl jo atsisakymo 
ištraukti kariuomenę iš Egipto, 
nebent panašios sankcijos būtų 
panaudojamos prieš Rusiją, In
diją ir Egiptą dėl atsisakymo 
vykdyti Jungtinių Tautų direk

miro, o Sovietų Rusija — iš Ven 
grijos.

Būtų geru
Knovvland savo kalboje išreiš

kė mintį, kad būtų gera, jei So
vietų Rusija išeitų iš Jungtinių 
Tautų.

Jis pažymėjo, kad sovietai 79 
kartus panaudojo „niet“ (veto) 
JT Saugumo taryboje, o Jungti
nės Amerikos Valstybės — nė 
vieną kartą.

skirstyti, kad per kelias valan
das galėtų Lenkijoje operuoti. 
Ypač tarp lenkų jaunimo didėja 
priešsovietinės nuotaikos.

10 rezoliucijų

Knowland pasakė, kad „tautos 
gali mirti, kai atstovai kalba ir 
76 dienų laikotarpyje, tarp 1956 
m. spalio 27 d. ir 1957 m. sausio 
10 d., Jungtinių Tautų generali
nė asamblėja priėmė 10 rezoliu
cijų „kai laisvė Vengrijoje buvo 
mirtinai smaugiama, Jungtinės 
Tautos nieko nepadarė“.

Jis siūlo amerikietišką užsie-

Pietro Nenni
pozicija susilpnėjo

VENECIJA, vas. 12. — Itali
jos socialistų partijos suvažiavi
me Pietro Nenni šalininkai tikė
josi centro komitete turėti 50 at
stovų iš 81, bet laimėjo tik 27.

Dabartinis socialistų partijos 
vadas Nenni pasiūlė susijungti 
su socialdemokratais, kad nu
verstų premjero Antonio Segni 
koalicinę vyriausybę.

Naujas stiprus vyras iškilo. 
Jis yra Dario Valori, 34 metų, 
kairiojo sparno susijungimo gru
pės vadas ir buvęs Italijos socia
listų jaunimo sąjūdžio direkto
rius.

Atrodo, kad Nenni nebegalės

TRINIDADAS SOSTINE
KINGSTON, Jamaica, vas. 12. 

kurią palaiko i— West Indies salų federacija, 
!sudaryta nauja britų bendruo
menė, vakar pasirinko Trinidadą 
savo sostine.

rio Rytų; i -------------
5. Sustabdyti ginklų siuntimą TRUMPAI IŠ VISUR

į Vidurio Rytų valstybes;
• Raudonoje Kinijoje ruošia

masi likviduoti Formozoje nacio
nalistinę kinų vyriausybę. Kini
jos žemyne prieš Formozą stato
mi toli vairuojamiems sviedi
niams postoviai ir tankus aero
dromų tinklas. Puolimui ruošia
ma 2,000 lėktuvų. Gi oficialiai 
Chiang Kai - shek viliojamas „su 
sijungti su visa kinų tauta“; už 
tai jam žadama gera vieta.

6. Teikti ekonominę pagalbą 
tos apylinkęs valstybėms.

Sovietų Sąjunga vėl palaiko 
Nasserio reikalavimą, kad Egip
tas vienas kontroliuotų ir tvar
kytų Suezo kanalą.

Sovietinė Vidurio Rytų „dok
trina“ nukreipta prieš preziden
to Eisenhowerio Vidurio Rytų 
programą, kuria V. Rytams siū
loma karinė ir ekonominė pagal
ba prieš komunistinę agresiją.

tyvų. Indija nepasitraukia iš Kaš n’ų Tautų baliono uodega.
nio politiką, kuri nebūtų Jungti-! kontroliuoti socialistų partijos.

• Lietuvių gaminiai Briuselio 
pramonės parodoje. Kauno „Ge
gužės 1“ trikotažo fabrikui pa
vesta paruošti savo gaminių pa
vyzdžių pasaulinei pramonės pa
rodai Briuselyje, Belgijoje. Šiai 
parodai fabrikas pagamins įvai
rių moteriškų, vyriškų ir vaikiš
kų trikotažo drabužių pavyzdžių. 
Tačiau parodos lankytojams jie 
bus pristatyti kaip „plačiosios tė 
vynės“ gaminiai...

• „Nemunu“ pasivadinusios 
bolševikinės sporto draugijos 
sausio 29 d. Vilniuje sušaukta 
konferencija centro tarybos pre-

šį klausimą. Maskva skoling? , z^įumo pirmininku išrinkoRa- 
apie 400 mil. dolerių Lenkijai. ° revizijos komisijos pirm.

________ _ ]— Sabalį. Išklausyta pranešimų,
kiek pakeisti draugijos įstatai ir 
šaukta, jog reikia sustiprinti

Maskva skoliinga apie
400 mill. dol. Lenkijai

VARŠUVA, vas. 12. — Po II 
Pasaulinio karo sovietai siuntė 
kariuomenę, reikmenis ir prekes 
skersai Lenkiją į rytinę Vokieti
ją ir mažai temokėjo už naudoji
mąsi Lenkijos geležinkeliais. Tas 
sulaikyta praėjusiais meteis so
vietų — lenkų ekonomine sutar
timi.

Lenkijos, Sovietų Sąjungos ir 
rytinės Vokietijos atstovai susi
tiks šią savaitę Varšuvoj ir spręs

Paleckis mušasi į poetus
OKUPUOTA LIETUVA. — Vasario 2 d. Vilniuje „baigė savo 

darbą dvi dienas trukęs T. Lietuvos Rašytojų Sąjungos valdybos 
plenumas“, kuriame pagal partijos XX suvažiavimo nutarimus, 
kaip oficialiai skelbiama, „buvo išanalizuoti lietuvių tarybinės lite
ratūros uždaviniai“.

Per diskusijas kalbėjo apie 30 „. _ ------------------------
žmonių, kalbą taip pat pasakė 
besimušąs į poetus „prezidentas
Paleckis, kuris Simonaitytei įtei
kė „Dorbo raudonosios vėliavos“ 
ordiną.

Plenumą atidarė T. Tilvytis. 
Be kitų, minimas kalbėjęs plenu
me ir rašytojas Inčiūra. Venclo
vas savo pranešime pažymėjo, 
kad „įveikus asmenybės kulto pa 
darinius, lietuvių literatūroje pa
sireiškė kūrybinis pakilimas“. 
Tačiau kai kurių rašytojų kūri
niuose dar tebėra šabloniškumo, 
nepilnai išvystyti charakteriai, 
atsiliekama dramaturgijos žan
re. Nusiskųsta, kad „vis dar pa
sigendama kūrinių, kuriuose bū
tų pavaizduotas dabartinis Lie
tuvos gyvenimas. Trūksta kūri
nių, kuriuose būtų įamžinti lie-

Automobilių atsarginių
dalių gamykla

VILNIUS, okup. Lietuva, vas. , 
11. — Vilniaus radijo praneši-! 
mu, Kaliningrade (Karaliaučiu
je) statoma didelė specializuota 
automobilių atsarginių dalių ga
mykla.

, . , Ankstesnėms gamybinėms pa-1niai puslapiai ... Jau vien šie žo- ta| jr nau u Jri,n
džiai pasako, jog mase pavergto- ma
sios Lietuvos rašytoju nenori ak- „amams jr om ku|tūrjnėm 
lai vergauti Kremliaus okupan-, jgUj klrtl, ,, m]| ru
tams. (E.)

• Okupuotoje Lietuvoje. Kun. 
Jurgis Danys, buvęs Linkuvos 
klebonas, grįžo iš Sibiro ir apsi
gyveno Pamūšyje. Kun. Povilas 
Drumžlys klebonauja Truskavo
je. Kun. Augustinas Liepinis kle
bonauja Panemunyje, Rokiškio 
apskr.

60 darbininkų pasiųsti 
„studijuoti automobilių 
tojų patyrimo“.

į Gorkį 
gamin-

dinas, ir sostinė iš Bonnos perei
na į Berlyną. Dalis numatytų 

tuvių tautos istoriniai, revoliuci- Bonnoje statybų sustabdoma.

• Šiltas oras okup. Lietuvoje. 
Žiniomis iš Lietuvos, ten sausio 
mėn. buvo neįprastai šiltas oras. 
Kai kurios dienos greičiau pri
minė pavasarį negu viduržiemį. ' 
Šiemet Lietuvoje dar nebūta žie
mos speigų. Sausio mėn. pieti
niuose Lietuvos rajonuose buvo 

• Vokietijos parlamentas nu- j įregistruota augščiausia tempe- 
balsavo posėdžiauti Berlyne. Va- ratūra plius 8°C. Panašus šiltas 

oras sausio mėn. Lietuvoje buvo i 
registruotas 1925, 1936 ir 1944

Amerikos agrikultūros sekreto
rius Ezra Taft Benson sudaro pla
nų, kaip turėtų būti paskirstyta eko
nominė Įiagalba smisrns ištiktoms 
apylinkėms, (LNS)

Indija perka ginklus
iš Sovietų Sąjungos? I „Draugijos veiklą masėse“.

NEW DELHI, Indija, vas. 12.
— Vakarų diplomatei įsitikinę, 
kad Indija svarstanti pasirašyti

KALENDORIUS
Vasario 13 d.: Šv. Kotryna iš 

su Maskva sutartį, kuria Indija Ricci; lietuviški: Rauda ir Ugnė
galėtų gauti sovietinių ginklų. 
Kiti mano, kad jau yra tokia su
tartis tarp Indijos ir Sovietų Są
jungos.

Kaikurie šaltiniai sako, kad 
Indija jau perka ginklus iš So
vietų Sąjungos.

Saulė teka 6:51, leidžiasi 5:20.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago je 
ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir truputį šal
čiau.

m.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinės Amerikos Valstybės laukia greito Izraelio atsa

kymo į Amerikos kompromisinį pasiūlymą dėl pasilikusios Izraelio 
kariuomenės ištraukimo iš Egipto. Valstybės sekretorius Dulles 
įteikė planą Izraelio ambasadoriui Abba Ebanui ir laukia atsaky
mo. JAV planas palaiko Izraelio ir kitų laivą laisvą plaukiojimą 
Agabos įlankoje ir Amerika remia Jungtinių Tautą akciją, kad 
Izraelis būtų saugus nuo bet kokių egiptiečių puolimų iš Gazos 
ruožo.

— Sovietų Sąjungos užsienio reikalą ministeris Šepilov vakar 
pasakė augščiausiame soviete, jog Kremlius dar tebetiki, kad „ka
ras nėra fatališkai neišvengiamas“.

Senatorius Knouland (R., Cal.) pasakė, kad Jungtinės Tau
tos negali vadovauti pasauliui, nebent Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba apibrėžtų sovietą „niet“ (veto).

— Baltieji Rūmai į Maskvos Vidurio Rytą ..doktrinų“ žiūri 
kaip į norą suniekinti ar sugriauti Eisenhowerio V. Rytų progra
mą, nukreiptą prieš komunistinę agresiją.

4 t
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Redaguoja psktn. BRONIUS JI ODELIS 
Adresas: 4200 So. Kockvvell Avė., Chieago 32, III. Tek FR. 6-0253.

| ku užsiregistravo tik trys var
žovai: Herkaus Montės vyčių 

' kand. būrelis Bostone, vyr. 
skaučių skiltis Omahoje ir skau 

j tų Žirgų skiltis Detroite. Kadan 
gi vajaus pabaiga ne už kalnų — 

; kovo 1 d. — tai administracija 
! dėl vienetų nerangumo stoti va- 
jun yra tikrai susirūpinusi, 

i Žymiai geriau yra su paski-

proga. Instrukcijoje yra įdo-, Tenka paminėti, kad skitu. A.
mios medžiagos, kurią patieksi-! Saulaitis, skautybės veterano v.
me ir šiq skyriaus skaitytojams, i s. A. Saulaičio sūnus, gražiai ei-

_. na tėvelio skautiškomis ir žur-Vvr. Skuti t minkė pavad. .. , .,* . nalistinemis pėdomis ir o įncia- <lora Kurgoniene ir Cicero . . . .... . . ....ps. EI tyva neseniai išleista skautiška

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

vpYTOJAS IR CHIRURGĄ-
• LIETUVIU GYDYTOJAS.

8925 M> t 59th Street
,let «:»<> H-«<-4 L

DIDŽIŲJŲ ŠVENČIŲ 
ĮPAREIGOJIMAS

skaučių draugovės draugininke, ...
ps. Jone Bobiniene PLSS Pir-. . • » • ,PS wv^aa į-VMiiuMi-L x * a -.'. * ~~~ • •* i _at a „eras jnašas į skautiš-i
mijcs nutarimu pakeltos i skau- , , ,..‘ 1 kos mokyklos literatūrą.tinmkes laipsnj.

... _ , ~ . — Skautų tėvų komitetas— Aldona Rastenyte Detroi-< M v , . .v New Yorke s. m. gegužes 4 d.rais “S. A.” platintojais. Čia pir
mauja ps. D. Kerševičienė To- te ir Irena Macijauskienė Phila- *" ' .u'. r, . . . . .... . . . Apreiškimo parap. salele Brook-ionte. Per ją Toronto jaunesn. delphnoje Pirmuos nutarimu pa , ...., .. j . . ... , . , . . , . ... lyne rengia viešą jaunimo vaka-'skaučių draugove ir Mirgos keltos i paskautininkes laipsni. .° 11 rą su programa ir dovanų pa-

daktoriaus pasikeitimu, Seseri- siprenumeravo visu 100%. Gra- Ps* Irena *<*rna*t* Kana-! skirstymu bei šokiais. Kitos or-,
ios vyriausioji skautininke v. s. žiai dirba ns VI Bacevičius Ule do> už gyvybės išgelbėjimą ap- , gamzacijos prašomos tą sesta-, 

dovanota Gyvybės Gelbėjimo, dienj nerengti pobūvių, bet da-1 
Kryžiumi su lelija. j lyvauti pas skautus.

SESEKIJ OS S V EIKIMM AS

Ryšium su “Sk. Aido" vyr. re skaučių draugovė "S. Aidą” už
siprenumeravo visu 100%. Gra 

■ žiai dirba ps. VI. Bacevičius Cle
Mielosios Sesės,

Šų mėnesį, labiau negu betka-Į jos vyriausioji skautininke 
da, įsigilinkime į lietuvės skau- O. Zailskienė taip rašo: velande, Chio. Netoli atsilieka
tės sąvoką. Švęsdamos Lietu- “Yra sakoma, kad kiekvieno pS, VI. Rušas Toronte ir kiti
vos Nepriklausomybės šventę,1 vadovo idealas yra savo vieton platintojai atskirose vietovėse. _  Pavasario skautų laužą — Pavergtų tautų skautų di-
prisimindamos didingą Lietuvos paruošti gerą įpėdinį, šiandien Nedžiugina administracijos ir, Chieagoie rengia Chicagos skau delis vakaras bus surengtas

tos dukros, kad natūralioji iš- s. Č. Senkevičiaus rankų, mums prenumeratų savo vienminčiams 
tikimybė priklauso Lietuvai — rodo, kad buvęs ilgametis “Sk. Vokietijoje. Bet nenustojamą 
lietuvių tautai. Minėdamas skau Aido” vyr. redaktorius v. s. S. gerų vilčių. Pasispauskime tru- 
tybės tėvo Baden - Powellio Kairys priklauso prie idealiųjų pūtį daugiau, sesės ir broliai! 
šimtąjį gimtadienį ir tą pačią vadovų, kurie moka pasirinkti Galop gal viskas baigsis ge- 
dieną — Lady Baden - Powell padėjėjus ir, reikalui esant, sa-1 rai. Visiems spaudžia kairiąją 
gimtadienį, atnaujindamos savo vo darbą gali patikėti į tvirtas ir linki daug sėkmės! 
įžodžius, prisiminkime, kad vėl; ir nepailstančias rankas. “Sk. Aido” Administratorius
pasiaukojame Dievui, tėvynei ir Laikau malonia pareiga pade
artimui. ’ , koti savo ir Seserijos Vadi jos

Lai šis vasario mėnesis būna vardu S. Kairiui už jo atliktą 
ne vien skautiškasis mėnesis, į skautiškosios spaudos bare la- 
bet ir lietuviškas — tautiškas! bai didelį darbą ir už gražų
mėnesis. Jis reikšmingas ir lie
tuvei, ir skautei. Vykdydamos 
pareigą savajai tautai ir pildy
damos kilniuosius skautiškus

bendradarbiavimą su Seserijos j 
redaktore s. O. Gailiūnaite bei' 
kitomis spaudos bendradarbė
mis.

OHiral Nutarti

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St 
Ofiso tel. KEILanee 5-4410 

R<-zld. telef. GKovehilI. 6-0617
Valundoa: 1-3 p. m., 6-8 p. tu.

1‘enktiul. tik po pietį).
Trečiad. ir šeštad. pagal Nutarti

Tol. oflao Ir buto OLympic 2-1159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Rez. 1G31 S. 49th Avė., Cicero

Kasdien 1-3 vai. ir u-s vai. vak., 
išskyrus tredadlenlua. 

šeštad uinuia 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. l.Alayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia. Saukite KEdziu 3-2X68

DR. EMILT V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAU. Kasdien popiut nuo 12-2:30 v. 
Vak. pinu. antį-., ketvirt 6-8:30 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South \Vestern A\enu<* 
(MEDICAL BlilLDING) 

Plrniad., untrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
8 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11
vai ryto iki 3 vai. popiet

oriiee t<i. RE 7-ilos
Res. tel. VVAIbrook 5-3765

Tel. ofiso PRospect 6-2210
PRo-|iect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

RPEC. (TURI RGI.IOS LIGOS 
5700 So. \Vood Street 

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

Ofiso tel. CMffshle 4-2096 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VV'est 47th Street 
(Kampas 47th ir Rerinitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Šo&tad. nuo 2 iki 6 vai., i&skyr. sek.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Kortti tVaeker Drive 
(Clvic Opera Houae, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. Cl'ntral 6-2294 

5002 West Itltli Str.. Cicero 
Vnl kasdien 6-8, 4efttad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhnU 3-0959 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezltl. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė.
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig suHitarimu.

lė kitų pareigūnų ir amerikiečių 
Skltin. Antanas Saulaitis, SpaU(jOs atstovai. Skautai tiki-

Jr„ ir A. Tonkūnas jau kuris gj, ka(j lietuvių visuomenė šį di- 
laikas redaguoja VVaterburio L. jų užsimojimą nuoširdžiai
K. Šarūno skautų dr-vės leidžia- parems
mą rotatoriumi laikraštėlį “Mū-j
sų lapinė”. Neseniai pasirodė, Vokietijos rajono skaučių
“Mūsų lapinės” nr. 10 1957 m. vadeivei ps. A. Gasnerienei atvy 
sausio mėn., kuriame aprašo- ^us i JAV, šias pareigas 
mas skautų organizacijos jubi- vasario 1 d
Įėjus, duodama pirmosios skau-, Laukaitienė, 
tų stovyklos su B. P. 1907 m. chene.
schema, patiekiama įdomi me-!___________
džiaga Skilties Kampelyje, cha-1 
rakteringi tautų skautų šūkiai,1 
įvairenybės ir eilė kitos medžia
gos. Kalėdinis “Mūsų lapinės”

nuo

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 South Westem Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

perėmė ps. Sofija, 
gyvenanti Muen-’m tu u

PA/TOGĖJE
— Vyriausioji Skautininke ir

Seserijos Vadija Vasario 16
šventės proga siunčia sveikini-1 • «i • . ,nuostatus, sujunkime abi sąvo-' Naująjį redaktorių C. Senke- mą visoms 8esėms skautėms ir| ?meris 9 įleistas buvo su ka- 

kas — ir lietuvės, ir skautės.' vičių ir jo visus bendradarbius,- vadovėmS( broliams skautams įledlniu pnedu- taIpmusiu grozi- 
Atlikdamos kasdieninius geruo- i bes, talkininkus,-kės nuoširdžiai beį jų vadovams ir visiems tė- nCs *r skautiškosios kūrybos.

Tel. ofiso HE 4-6699, rez. PR (1-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. ,‘mrfielč Miv<t
VAL 1 4 Ir f

4- dtadieniait nuo 1 Iki 4 vai p. p 
tšskvrus ketvirtai!, ir sekmad

sius darbelius, pasiryšk'me ši 
mėnesį atlikti didesnių darbų 
lietuvių tautos labui, būti skau
tiškomis Lietuvos ambasadorė
mis ir visada pasireikšti gra
žiai, lietuviškai ne tik savųjų, 
bet ir svetimųjų tarpe, laimėti 
lietuviams naujų draugių bei bi
čiulių, kelti ir palaikyti lietuvių 
vardą tose augštybėse, kur jam 
dera būti.

Dirbdamos lietuviškus skau
tiškus darbus, būsime pagerbtos 
svetimųjų ir pagirtos savųjų.

Juzė Daužvardienė,
Seserijos Tarpt. Skyr. Vedėja

sveikinu ir linkiu ištvermės šia-i vams bei rėmėjams. Visi Sese- 
me didelio pasiaukojimo darbe. I rįjOg vienetai kviečiami šią šven Į SIMEržll

Tesibeldž:a ‘ Skautų Aidas i • tę ko įspūdingiau ir prasmin- NAUJI 1957 M. MODELI A 
kiekvienas lietuviškos seimos, gįau paminėti 
duris, kol tik jos jam bus ati-1 Ps< Sofija Januškevičienė pa-1 
darytos. Tebūnie jis tuo niekad ruošė jaukią arbatėlę Skaučių
nepailstančiu ryšininku tarp po 
pasaulį išblaškytų skautų ir 
skaučių. Težadina jis mus, gai
vina ir jungia į vieną didelę ir 
gają lietuvių skautų šeimą, ei
nančią tuo pačiu Dievo, tėvynės 
ir artimo keliu”. SKS

-— A. a. kun. Stasio Vembrės 
atminimą eilėraščiu Lietuvių 
Naujienose pagerbė K. Vidikaus 
kas.

“SKAUTŲ AIDO” TALKA
1957 m. “Skautų Aido” vajus 

vis dar nesijudina. Net iki sau- laikyta 
šio mėn. pabaigos konkursui įsi
registravo nepakankamas daly
vių skaičius. Ypač mažai kon
kursą n stojo mūsų vienetų. Lai-1

Seserijos Vadijos posėdyje iš 
Australijos atvykusiems skauti- į 
ninkams Stasiškiams pagerbti. 
Ta proga s. Stasiškienė pateikė 
išsamų pranešimą apie lietuvių 
skaučių veiklą Australijoje. Ji; 
pabrėžė, kad, nors ir sunkios j 
ten skautavimo sąlygos, pasi- j 
šventusių vadovų ir vadovių dar ; 
bu lietuviškoji skautybė bus iš-1

Televizijos
Radijai: importuoti ir vietiniai 
AM/EM, nešiojami ir kit

Eonografa' • Hi-f’idelity 
Įkalbėjimo aparatai 
Dulkiasiuroiiai, skutimosi mašinė- I 
lės, plauki; džiovint’ ’al, kavos , 
virduliai, tosteriai, r. rmasteriai, 
automatiškos keptuvė., ir kt. na- " ‘I- 
mų apyvokos reikmenys 

Rašomos mašinėlės 
Elekt. laikrodžiai ir Įvairūs kito 
kie daiktai.

DR. ANNA BALIUNAS
AKJŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai i. 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 16 j vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-5076

DR. JULIJA MOriSTAVIčIUS
GYDYTOJA IR CHTPTtRGF 

Office: 107 18 South Mieliigan Avė. i
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills

VaL: kasdien Inuo 6 v. v.',iki 9 v. v’4 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,
lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 : 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6766
liūto— REverlv 8-3946

Vai 1 iki 4 v. p. p. 
šeštadieniais 1 —

ir 6—8 v. vak 
-4 v. p. p.

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

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st StreetPigiausiai pirksite Ir geriausią pa
tarnavimą gausite lnž. A. SemBno Val Pirm., ketvir., penKt. 1-4 ir 7-9 
įmonėje. Antr. 1-6, treč.ir sešt. pagal sutarties

hUDflinfl.
yjlT£l_£VISIOn

rilsales - Service)

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h St. RE. 7-1941

Yra kaloairta mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

’ 'c-. '■ z:-*..«■

Ė-šhft. *

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainŲ:

Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

Viaokianaių pamuialų už pigias kainas. Spansdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąne taffota”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ....................................................... 98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel" vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ..........................................$1.89

<8 colių nžuolaidomg bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ......................... . ............................................... ...$1.89

Grynų spalvų Fortiaan ir Metallic Cloth nžuolaidoma tik $1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek

viena pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovanų.
Pas STEIN’Ą jūs rasite dideli pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satinų, taffetų, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams nž baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UHIOH AVENUE

1 Uokas { rytus nuo Halsted St., iy2 bloko | pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe ft-8152.

— Skauto gamtininko specia
lybės užrašai, kuriuos surinko ir 
iliustravo skltn. Antanas Sau 
laitis, Jr., ir rotatoriumi rank
raščio teisėmis išleido I rajono 
skautų “Nemuno” stovykla, ne
seniai pasiekė “Skautybės Ke
lio" redakciją. Leidinys bando 
duoti medžiagą gamtininko spe
cialybės egzaminų išlaikymui ir 
tas bandymas gana konkrečiai, 
nors gal abejotinai pilnai, išreik 
štas daugybe piešinių, smulkiais 
aprašymais ir plačiu Lietuvoje Į nagaii 
augančios augmenijos vardynu. ne® užstsenSjtisios žaiždos
_ J J niežėjimą ir skau’šjinią. senų atvi-
Leidinelis reikalingas pataisymų 
bei papildymų, kaip ir pats au
torius pareiškia, bet yra labai 
sveikintinas reiškinys, kad pra- į a'žlų Nudegimų.
dedama rūpintis specialybėmis, 'niežėjimą, ligos vadinamos psoria- 
. . j , 1 J SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos
kurios daug kur yra pamiršta- į vadinamos athlete.s foot. su- 
nios. I stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą

i tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti nuo

— Skautininkų Ramovė Chi- 
cagoje šiuo metu planuoja, kaip 
greičiau ir daugiau sutelkti pi
nigų, reikalingų skautų.-čių sto
vyklai įrengti Pr. Rako dovano
toje stovyklavietėje. Ramovė 
reiškia didelį dėkingumą nariui

1 s. dr. S. Budriui už tarpininka
vimą stovyklavietę surandant ir 
jos savininkui už padovanojimą.

— Ps. A. Banevičius, Brolijos
Užsienio Skyriaus vedėjas, išlei
do instrukciją skautų vadovams 
vaa. 22 (lordo B. P. gimtadie
nio) ir skautybės jubilėjaus 5618 Eddy 8t., Chieago $4, Iii

Sav. Ink A. SEMPN'AS 
3321 8. Halsted — Cldffside 4-5665
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

NUO UŽSISENEJUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie kenčia nuo SENU, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
ramiai sėdėti ir naktimis

ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypaibyes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
t) Vartokite ją tapgi nuo skau- 

Ji taipgi pašalina

džiūstančtos suskilsios odos deder
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduoįė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChl- 
cagoj ir apylinkėse—
Miltvaukee, \Visc., Ga- 
-vjnd. ir Petroit, Mi- 
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order ,

LEGULO, Department D.,

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IIS VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso l’Rospeet 0-9400
Rezl«l. l’Rospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( V aškevičiūt^ )

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

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

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

Namu — (Txlarcrest 3-7786

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospeet 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRoveblll 6-500S

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vietory 2-1484. Resid. 2437 
VV. 62n(l Kt., tel. Republic 7-8818.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Daman Ava.) 
Vai. kasdien nuo 6—^8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAIbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South VVestem Avenue 
Chieago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900 

Rezldeneia: GKovc.hiU 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036. 

Rezldenci Jos tel. BEverly 8-8241

Ofiso telefonas — RIsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:<H> iki 9:00 
Trečiai), ir sekmad. tik

v.
susitarus

>/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1068

B. R. Pletkletvicz, prez.; E. R. Pletklew1cz, sekr. Ir advokatas
Mokame Bokštus dividendus. Keičiame «skins. Parduodame Ir perkame 

vaistytas iMinus. Tnupytojums |iatama\lmui nemokumai.

Prislėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki U 10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Aeftt. nuo 9 iki vidurdienio

Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California 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 35tb Street
(kampas Halsted ir 3 5-ta gatvė) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAIhrook 5-2670
Res. Rllltop 5-1560

Dr. Alexaflder J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. "838. rez RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETIrVT8 GYDYTOJA8)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:8<> 
iki 9 vai Trečiad ir šešt. uždaryta

l'-'efonas GRoi ehll' 6 I 5 9>
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
•RtTAIKO ŠKINJ1T8

Valandos 9 12 Ir 7 —» * » pagS'
iš-VyruR trečia tįsėtus

2422 W. Marųuette Road

DR. ZIGMAS RUDAITIS
KPUC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEHINĖS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę
Telef. REpublic 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičiu stiklas Ir rūmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

Tel. ofiso PR. 6-6146, rez. RE.4-3150

DR. F. C. WIHSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vaz. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezld. 6600 S. Artesian Avė. 
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v.v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YAi-ds 7-1829

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtinė 
756 West 35tli Street

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

Tel. ofiso YA. 7-1787, rez. PR. 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—4 ir 0—8; trečiad., šeš
tini ir sekmad. tik pagal sutartį.
Jei neatsilieps’ viršminėti telefonai,

šaukito Mlduay 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
(liti lopei las - Proh'zlstas

Aparatai-l'rotezai. Med. ban- 
dažai. sįh'C. (Migailia kojom

(Areli Nupportš) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.-
ORI HO P EI )UO8 TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St.. Chieago 29, III. 

Tel. Pltospis*! 6-5084

^1?

<4VlH0*
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TIIE LITHUANIAN DAILY FIUEND
4545 W. 6Srd St.. Chieago 29, Illinois, Tel. LUdlow 5*9500

Fntsred as Hecond-t’lass Matter March 81, 1916, at Chieago. Illinois 
t’nder Uie Aet of March 8, 1879.

Merithsr of the Cathoiio Press Ans'n 
Published dally, ezept Sundays, 

by the
1-lthuanlan Cathollc Preso Roclety 
PRENi MERATA- Metams
Cbtcagot ir Cicero} $9.00
Kl»ur JAV Ir Kanadoj $8.00
Užsieny}# $11.00

Sl'BSCRIPTION KATES 
$8.00 per year outslde of Chieago 
$9.00 per year ln Chieago A Cinam 
$8.00 per year ln Canada 
Eorelgn $11.00 per year.
H metų 1 mėn. i mėn

6.00 $2.76 11.86
$4.60 $2.60 *1.90
$6.60 $8 ns $i.a»

RedsVetia straipsnius taiso savo nuožiūra Nesunaudotų straipsnių ns 
saiiro. juo„ grąžina tl'< iš anksto susitarus Red s k ei Ja už skalbimu turisONlvilB rvvn Jbvrvv, «•* ♦ «n V rv fcJV r»l r*, l/nlnno ertatimčin mns

1



'• v:»~.ario 13, 1957 DIENftAšTIK 1 »i; AIAK. 11.1.indis

PAŽANGOS ŽENKLE Į
Skaitytojų ir visų spausdinto lietuviškojo žodžio mylėtojų' 

dėka, dienraštis “Draugas” padarė tiek pažangos, kad jis gali.

OFICIALIOJI KATALIKIŠKA AKCIJA 
IR MES

JULIUS GRAVROG KAS, Cle ve lajui, Ohio

U

būti spausdinamas naujosiose patalpose. Ar jis tik nebus pir
mas lietuvių laikraštis, pasistatęs patalpas, kurios specialiai yra 
pritaikytos spaustuvei, administracijai ir redakcijai.

Pažangos keliu yra pasukęs eiti ir Lietuvių Romos Kata
likų Susivienijimas Amerikoje, kurio organu kaip tik yra bu
vęs “Draugas”. Jis juo buvo nuo 1909 iki 1917 metų. Taigi, yra 
džiugu, kad šiandien abu

Katalikiškos Akcijos žmo
nėms negali nerūpėti ir tas mū
sų katalikų inteligentų dažnai 
reiškiamas nepasitenkinimas 
mūsų dvasiškija ir nusiskundi
mas, kad ji visuomeninėje veik

pin ■ h • » " “D^Ugaf' ir Susivienijimas -1 loje kai kaJda vaidina • ~
eina pirmyn, eina drąsiu pažangos keliu. Ir vienas, ir antras yra J
reikalingas, nes tarnauja Amerikos lietuvių visuomenei ir tar
nauja jos visokeriopai gerovei.

LRKSA centrinė vadovybė yra paskelbusi Pažangos vajų.
Gyvendama pažangos ženkle, nori ir turi laimėti naujų narių, 
kad daromoji pažanga būtų pastovi, kad ja galėtume naudotis 
ne tik mes senesnieji, bet ir mūsų vaikai bei vaikaičiai. Naudo
tis ne vien tik gyvybės ir sveikatos apdraudos moderniškais 
skyriais, bet ir visomis lietuvybės palaikymo bei kultūrinių da
lykų puoselėjimo galimybėmis.

Prieš kiek laiko ir mūsų dienraštis, ir “Garsas” paskelbė, 
kad LRKSA Vykdomoji Taryba, pasitarusi su savo aktuaru, ap
draudos reikalų žinovu ir su įvairių valstybių apdraudos depar
tamentų viršininkais, įveda kelis pačius moderniausius apdrau
dos skyrius ir jaunesniems, ir paaugusiems lietuviams, norin
tiems apsidrausti šioje organizacijoje. Apie tai yra smulkmeniš
kai painformuojami organizacijos skyriai laiškais ir per savąjį ...... ...........................
laikraštį “Garsą”, kuris šiemet mini savo įsteigimo 40 m. sukaktį.' uįtuvojė’tiesa7”iiSmrnemži 

• kRKSA daro pažangą ir kitu atžvilgiu. Ir jis yra nutaręs pavyzdžių, kad visuomenininkas 
pasistatyti naujus namus kurie būtų pritaikyti didelės, milioni- kunigas nederino savo visuome 

ninės veiklos su obalsiu “Viską

tj vaidmenį. Akcijos akimis žiū
rint, šis nepasitenkinimas nega
li būt pateisintas, jei mūsų, kaip 
katalikų, vyriausias tikslas yra 
persunkti visas gyvenimo sri
tis, ar bet kurią visuomenės 
veiklą Kristaus dvasia. Tiesa, 
ne kiekvienas kunigas, kaip ir 
ne kiekvienas pasaulietis, tinka 
tai misijai. Bet manyti, kad jai 
kunigas mažiau tinka tik dėl to, 
kad jisai yra kunigas, o pasau
lietis tinka daugiau, nes jisai nė
ra kunigas, mažiausia yra kei
sta.

Apžvelgę visuomenės veiklą

turėtų likti mums tik antros ei
lės dalykais, nes visų svarbiau 
sias yra bendras mums visiems 
tautiniais jausmais išgyvena
mas vieningumas.

Katalikiškos akcijos veikėjui 
ši pažiūra yra nepriimtina, nes 
jam žmogus yra tik tiek žmo
gus, kiek jisai yra pasaulėžiū- 
riškas, vadinas, kiek jisai šie- { 
kia įprasminti savo gyvenimą. 
Krikščionis įprasmina gyveni
mą, atremdamas jį į amžinas, 
nenykstančias vertybes. Eida
mas šiuo savo įsitikinimu ir sa
vo krikščioniška pasaulėžiūra, 
akcijos apaštalas siekia visas 
tiek viešojo, tiek privataus 
gyvenimo sritis persunkti Kri- į

TIK TRYS Iš PENKIŲ

Tik trys iš penkių dalyvavo balsavimuose renkant JAV prezidentą.

staus dvasia. Jisai negali nema verdj tautiškumą kaip į mūsų suomeninį gyvenimą derinti su 
tautinį rūbą įvilktą Kristaus tie obalsiu “Viską atnaujinti Kris- 
są, kaip Jo paliktąją mums di- tuje”. Pastaruoju atžvilgiu prieš 
džiąją Dievo ir artimo meilės į mus stovi šie nelengvi uždavi- 
idėją. Mums nėra reikalo siek- i niai:

nės fraternalinės apdraudos organizacijos raštinėms ir spaustu-
^t„T°kivnvtHarimą' y7 P„adaręS- 1954 Chic,*<,> ivykęs atnaujinti Kristuje”, nedarė pa-
seimas. Vykdomoji Taryba, musų žiniomis, tą nutarimą jau ta į kai„ vįsuomenininkas 
vykdo. Ji nupirko Wilkes Barre, Pa., vidurmiestyje žemės skly- 7 T“ ,
pą ir jau padarė paruošiamuosius planus (braižinius). Yragau-' 1 ? V 6-5^.& C1JOS. nU"
ti apdraudos departamento viršininkų leidimai, be kurių negalėtų 1 r° °mU e 1U- ‘1 0 e Prael 1 
to darbo imtis. Kaip “Draugas” pirmas iš lietuvių laikraščių, pavyzdžiai gali pas kai ką šukei 

ti prieškunigiškus jausmus irpasistatęs tik savo reikalams tenkinti patalpas, taip ir Lietuvių , ,
R. K. Susivienijimas užsimojo pasukti tokia pat kryptimi. į net bfndr!* Pneš kuru

Kaip senosios mūsų dienraščio patalpos buvo tiesiog nebe- W-vi«iomemninką nusistatymą, 
pakenčiamoje padėtyje, tą patį galima pasakyti ir apie dabar- į Bel tas Jausrnų pagimdytas mi
tinį LRKSA namą. Tai senas laužas, dar senesniais griūvančiais į sistatymas griežtai pnestarau- 
namais apsuptas, esąs beveik patiltėje, tolokai nuo miesto centro, i protui, nes jisai tolygus yra 
tokioj vietoj, kurioje nevisada yra saugu ir vaikščioti. Todėl ir! nuomone*. kad tas, kas ruošėsi 
sveikintinas mūsų Susivienijimas, kad ir tuo atžvilgiu yra nu- tam tikram uždaviniui, bendrai,

tyti, kad ši jo misija susidurs 
su didžiausiomis kliūthimis, je 

krikščionys atsisakys visas že
miškas vertybes subordinuoti 
krikščioniškam idealui, jei jie 
kurią nors šių vertybių ims lai
kyti augščiausia vertybe. Nes, 
kaip sakėme, krikščioniui žmo
gus yra visų pirma pasaulėžiū- 
riška būtybė ir todėl betkuris 
pasaulėžiūros silpninimas ar 
skyrimas jai antraeilės svar 
bos, jo pažiūromis, yra visai ne 
leistinas, nes tai reikštų žmo
gaus dvasinį susmukimą ir net 
nužmoginimą.

Reikia pasaulėžiūrinio 
nugarkaulio

taręs padaryti šuolį pirmyn. Tai irgi pažanga.
Pernai buvo minima LRKSA 70 metų įsteigimo sukaktis.

Jos proga buvo išleista LRKSA Istorija, apie kurią jau trumpai 
rašėme ir dar rašysime. Tai netoli 400 puslapių knyga, prof. 
kan. F. Kemėšio ir dr. A. Kučo parašyta. Skaitytojas toje kny
goje ras ne tik šios organizacijos istoriją, jos pergyventuosius 
sunkumus, jos nuopelnus lietuvių visuomenei ir Lietuvai, jos 
pastarųjų metų pažangą, bet ir pirmųjų lietuvių, atvykusių į 
šį kraštą, kelionės ir įsikūrimo didelius sunkumus, jų kovą su 
lenkais ir laisvamanybe, jų pastangas susikurti ir išlaikyti lie
tuviškas parapijas, mokyklas ir organizacijas.

Mūsų Susivienijimas visais laikais buvo vertas rimto dėme-

mažiau jam tinka, negu tas, kas 
jam nesiruošė, arba ir visai 
jam netinka kaip tik dėl to, kad 
jisai jam ruošėsi.

Yra ir pavojų

ti vieningumo tiek kraštutiniu 
būdu, kai nupąsaulėžiūrėjimas 
ar mūsų skirtingų politinių pa
žiūrų išblėsimas, žodžiu — bū
du, kuris reiškia ne ką kitą, 
kaip artėjimą prie savanoriškos 
unifikacijos.

Nepamirškime, kad mes, kaip 
krikščionys, esame įpareigoti 
gerbti ir mylėti kiekvieną, net 
ir skirtingų pažiūrų mūsų bro
lį, net ir mūsų ideologinį anti
podą, su kuriuo mes vedame 
idėjinę kovą. Jei jo pažiūros 
neišeina iš visuotinai pripažin
tos moralės ribų ir jei jisai sa
vo pažiūrose yra tiesus ir nuo
širdus, mums nėra kliūčių ben
druose tautos reikaluose su juo

1. Suorganizuoti bent vieną- 
kitą A.L.R.K. federacijos sky
riaus būrelį, kuris tikrai veiktų 
oficialios katalikiškos akcijos 
prasme.

2. Sukurti sveiką krikščioniš
ką pažiūrą kaip į mūsų tautiš
kumą, taip ir į kunigo-visuome- 
nininko veiklą.

3. Nugalėti neigiamą nusista 
tymą politinės veiklos atžvilgiu, 
kaip nesuderinamą su oficialios 
katalikiškos akcijos tikslais.

4. Energingai stengtis likvi-

si, “perdaug domisi buržuazine 
literatūra".

Amerikiečių žurnalas “US 
New8 and VVorld Report” pas
kelbė, ko trokšta rusų jauni
mas: 1. kad būtų numuštos kai 
nos arba mokami didesni atly
ginimai, 2. Laisvės kritikuoti ne 
tik administraciją, bet ir vy
riausybės politiką, 3. Leisti dau 
giau negu vieną politinę parti
ją. tačiau ją leisti tik “darbi
ninkams”, bet ne tiems, kurie 
nieko nedirba, o tik komanduo
ja kitus. 4. Kiekvienai rinkimi
nei apylinkei leisti išstatyti bent 
du kandidatus. Išrinktas žmo
nių parlamentas turi padėti 
kom. vyriausybei valdyti. 6. Pa

duoti krikščioniškos politikos, naikinti visokias partijos parei- 
mūsų veikėjų suskilimą. į gūnams ir jų vaikams privile

gijas. 7. Leisti laisvai ūkinin
kauti. Panaikinti kolchozus. 8.Jei iki sekančio A.L.R.K.F.

kongreso turėsime bent vieną i
A.L.R.K. Federacijos skyrių, pa

Antra vertus, idėjiniai ane
miškas, tik jausmais išgyvena
mas mūsų tautiškumas, dabar
ties sąlygomis, kai, pasitraukę 
iš Lietuvos, iš visų pusių esame 
veikiami svetimųjų įtakų, sve
timų gyvenimo stilių, vargiai ar

Yra dar vienas reiškinys mū-! gajės mūsų ištautėjimo procesą 
sų gyvenime, kuris sudaro ne-Į sulėtinti. Tai pajuto ir mūsų ra 
mažą pavojų katalikiškos akci- šytoja Nelė Mazalaitė, romano 
jos siekiamiems tikslams. O tai “Negestis” autorė, kuriame ji 
yra pasireiškiąs pastaruoju me apeliuoja į mūsų jaunimą, į lie
tu kaikurių lietuvybės veikėjų tuvio ar lietuvės tautinius jaus

šio, bet juo labiau jis yra jo vertas dabar, kai labai ryškiai yra: apeliavimas į mūsų tautinį šen- mus kad jje labiau vertintų lie
pasukęs moderniais pažangos keliais timentą tikslu įdiegti visuome-i tuvybę ir nebėgtų nuo savo tau 

nei pažiūrą, kad vardan tauti- į08 Atsiliepdama apie šį savo 
nio vieningumo turime puoselė- veikalą, autorė prisipažįsta, kad 
ti tik tai, kas mus jungia, ne- neturi iliuzijų, “kad šis veika- 
kreipdami dėmesio į skiriančias jas nors sulaikytų už rankos 
mus pažiūras. Vadinas, neturė- bebėgant šalin”, kad jisai yra

PATYLOMIS AUGA KITA 
EUROPA

Prancūzas Jean Monet, vienas

trečdalu padidino plieno gamy
bą (Bendruomenė dabar pagami 
na 62 milionus tonų — daugiau

tumėm skirti didelės svarbos ir 
savo pasaulėžiūriniams skirtu
mams, kurie, sakoma, trukdo 
vieningumui realizuoti, neturė-

tiktai “kaip rauda prie upės, ku 
rion ateina skandintis brolis ir 
sesuo”.

Tikrai, kol mūsų tautiškumas

....... ,. „ negu Sov. Sąjunga). Ypač į-j galime jų visai pamiršti, tai jiekurtjų ta,p vadinamos Europos. domu yra pastebėti kad mu|tų’8 __
tumėm jų akcentuoti ir, jei ne- - bus išgyvenamas tik jausmais, 

jisai dabarties emigracijos są-
Plieno ir Anglies Bendruome
nės, “New York Times Magazi
ne” žurnale rašo:

I sienas tarp šešių Bendruomenės 
narių — valstybių panaikinus, 
apyvarta padidėjo 250%! Kas 

“Tragingi praėjusių trijų mė- padaryta su plienu ir anglimis, 
nėšių įvykiai dar sykį įrodė bū- galima padaryti ir su visais ki- 
tinumą Europos valstybėms su- tais gaminiais bei žaliavomis, 
si jungti į didesnį kūną. Toks Net ir su politikos klausimais.
kūn3s jau būtų įstengęs nuties
ti pagrindą sukurti išnaudojimą 
atominės energijos, ir arabų pa
saulio nafta būtų prekybos, o 
ne kovos už politinę galią daly
kas. Pasikeitimai Lenkijoje ir 
sukilimas Vengrijoje įrodė, kad 
Rytų Europa, nežiūrint, kaip 
sunkiai ar lėtai, eis keliu į lais
vesnį apsisprendimą. Vokieti
ja nebus apjungta, jei visa Eu
ropa nedegs drąsiomis mintimis 
apie skaistesnę ateitį. Prancū
zija ir Anglija, kurioms iš ran
kų slysta buvusieji jų galios pa
grindai, ypač turėtų jieškotis 
naujųjų šaltinių savo stiprybei. 
Europos perorganizavimas ir 
jos apjungimas būtų dėkingas 
laukas šviesesnių dienų viltims.

rankas paėmus, išnyksiąs iš
naudojimas, o įsiviešpataus ro
jiška gerovė. Istorija pranaša
vimų neišpildė”. V.

lygomis nebus patvarus. Kad 
būtų patvaresnis, mes turime 
gaivinti jį moraline idėja, duoti 
jam pasaulėžiūrinį nugarkaulį.

Mes, katalikai, turime išgy-

bendradarbiauti. Turime reika-. sireįĮįkįantį oficialios katalikiš- 
lauti, kad mūsų spauda formuo- kog akcįjog vejkia įr jeį būsime 
tų visuomenės nusiteikimą ši
taip suprastos tolerancįjos dva 
šioje ir tuo būdu ugdytų mūsų

nors kiek pažengę bent vieno 
augščiau nurodytų tikslų at
žvilgiu. galėsime, suvažiavę į

visų, kaip lietuvių, solidarumą. sekantj A.L.R.K.F. kongresą, 
Kaip matome, kad spauda džiaugtis, kad Federacijos veik

slam tolerancijos dėsniui nusi- ioje įvyko lemtingas posūkis 
žengia, turime stipriai reaguo- obalsio “Viską atnaujinti Kris
ti. Šitaip, nesigriebdami kraš- tuje» linkt nes jį yra atkreipusi

1 Organizuoti laisvas ir pigias ke 
liones į užsienį. 9. Patys Sovie
tų vadai turėtų gyventi tarp 
liaudies ir pažinti jos tikruosius 
vargus. Tai esą svarbiausieji So 
vietų jaunimo pageidavimai.

tutinumų, kultūringu būdu vyk
dysime mūsų lietuvišką solida
rumą ir veiksime vieningai ten, 
kur mūsų aspiracijos sutampa. 
Tai būtų krikščioniškas mūsų 
lietuviško solidarumo proble
mos sprendimo būdas, kurio 
mes neturime niekuomet pa
miršti.

didesnį, negu iki šiol, dėmesį I 
popiežiaus Pijaus X-ojo taip ak 
centuotą veiklą ir savo atžvil
giu veikloje yra įžengusi į to 
popiežiaus sukurtos Oficialios 
Katalikiškos Akcijos kelią.

SOVIETŲ JAUNIMAS
Maskvos laikraštis “Trud” 

Kiekvienas A.L.R.K.F. kong- nusiskundžia, jog sovietų jauni 
resas yra reikšmingas įvykis, mas, o ypač studentai, “nesido- 
nes skatina mus lietuvius kata- : mi ideologiniais klausimais”, 
likus stengtis persunkti gyve- tarp jų pastebima “žalinga bur- 
nimą Kristaus dvasia, skatina žuazinės ideologijos įtaka”. Šo
ne tik mūsų privatų, bet ir vi- vietų jaunimas, toliau skundžia

Mūsų uždaviniai

Kaip dažnai šeima panaši į 
sodą, kuriame teauga nuliūdi
mas, ar į juvelyro krautuvę, ku
rioje tėra sieninių (mušančių) 
laikrodžių, ar į stalą, ant kurio 
tematai ąsočius ir bonkas, ar į 
dangų, kuriame tematai debe
sis, ar į procesiją, kurios prieky 
nešamas kryžius, ar į mišką, 
kuriame auga visokių medžių, 
tik neauga palaimos medis.

Abraomas a Santa Klara

Amžinojo Dievo akivaizdoje 
aš prisiekiau kovoti prieš bet- 
kokią tiranijos formą, bandan
čią pavergti žmogų.

— Prez. Jefferuon

Aš trokštu, kad visas mano 
gyvenimas būtų artėjimas į to
bulybę. Giovanni Papini

Iš lėto ir patylomis auga ki
ta, nauja Europa, nes pelenuose, 
kaip poetas sakė, puikios ki
birkštys. Stipri, apungta, nie
ko nebijanti ir gerovę savo gy
ventojams teikianti Europa bū
tų galingas ramstis laisvajame 
pasaulyje patikrinti žmonijai 
taiką ir laisvę. Ji išgydytų li
gūstą nacionalizmą. Senovėje1 ® tęsinys 
mažosios graikų valstybėlės •

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

10

i Buhalteris krūpteli. Daug kartų sutiko šį ūkinin
ką didžiūną, padžiūvusį, kietų veido bruožų. Atrodo, 
lyg iš ąžuolo iškirstas, tvirtas ir galingas. Ir Julius 
visada jautėsi mažas, Gimbuto vieno žvilgsnio pri
spaustas. Išsigąsta ir šią akimirką, bet tuoj sudeda 
mintis: jis turi imponuoti. Klebonas juk sakė. Atsi
kvėpęs ir įsidrąsinęs, nori susukti patrauklią kalbą, 
bet Gimbutas pirmas pradeda: Į žinos ?

— Vakar buvau prašęs Samanės užeiti ir dėl to Nūnai lengva Juliui pažadėti visa. Pagaliau, ban- 
posėdžio pasitikrinti. Rodos, rašei, bet susimaišiau, kelin ne vienas su pinigais atneša ir savo reikalus, 
nes posėdis išmuštas iš tvarkos. Jei kur nugirs, kad nori parduoti mišką, tuoj praneš.

Julius daug išgirsta šituose žodžiuose, ir pradžiun- Gimbutas net švarką prasega, nykščiu brauko

Taip ir sutaria jiedu. Laikraščiai pasiliks banke
lyje, o iš čia kas nors paims. Julius maloniai šypsos 
ir pamažu atsisėda. Jau mato jis naują, gražų Sama
nės dviratį, sustojantį prie gonkų. Ji, tik ji užeis paš
to pasiimti!

Gimbutas ūmai išskečia rankas. Prisimena, kad 
pašte skelbiamos miško varžytynės. Ir kaip jis su-

miestai neįstengė apsijungti ir JULIUS guodžiasi posėdžiu. Ant stalo sudėti klau- ga jo pilkos akys. Šis galiūnas jam rodo neabejotiną 
visos buvo svetimųjų pavergtos. aimai. Valdyba į juos įstrigs, lyg į spygliuotas vielas, prielankumą. Ir atsiranda tokia drąsa, toks pakilimas, 
Turime viltį, kad apjungta Eu- įr neišsipainios, šnekės, švarkus atsilapoję, kol su- kad jis gali kalbėti kaip lygus su lygiu, žodžiai gra- 

tems. Tada užkandžiai. Virtuvėje stūkso pamerktas, žūs jau rikiuojasi sakiniu ir kloja argumentus, kodėl 
ledais apkrautas dinamitas — degtinėlė, kuri sprog- šaukė posėdį.
dins visų galvas. 0 lia lia! Taip vaidinimai išgaruos. — Gerai! — Gimbutas jį nutraukia. — Aš turiu 
Koks bus įspūdis, kai šie stambuoliai, kurie vieni nu- kitą reikalą, ne bankinį. Buvau pašte ir išsikeikiau, 
smelkia salę, pakelia nuotaiką, ims ir nepasirodys. Tai — Na? — buhalteris nori pagauti mintį, kad ga- 
galės čiaudėti vikarėlis. lėtų. pritarti ir įsiteikti. — Ten verta stambiuoju dru-

ropa išsaugos savo vertybes”. V.

ATŠALIMAS NUO KLAIDOS

‘The Tab-Anglijos katalikų 
let” žurnalas rašo:

“Pagrindinė Lenkijos ir Veng 
Nebus lengva, nes tautos Eu- rijos įvykių svarba yra ta, kad 

ropoję šimtus metų kariavo vie j visa tauta pakilo atmesti mark- 
na prieš kitą ir težiūrėjo viena; sizmo pasaulėžiūrą — ne vieni 
kitos siauručių reikalų. Pramo-; studentai, bet valstiečiai ir dar- 
nė ir prekyba būdavo varoma di j bininkai. Šito fakto jokia pro- 
džiausios savinaudos principu, paganda nenudailins. Visa tau- 
Tenka skirtingas ir net priešin- ta atmetėjai brukamą ‘mokslin
gas tautines nuotaikas suderin-gai neklaidingą’ dalyką. Dikta- 
ti, o siaurose valstybių sienose toriai atsidūrė keblioje būklėje, 
veikiančias pramones bei preky, Žmonės kritingai pasvėrė taria- 
bą apjungti didesniems bendruo mą mokslinį marksizmo dogmos 
menės tikslams. Kad tai įma- neklaidingumą ir pradeda klaus- 
noma, parodė mano tautiečio ti, kad kapitalistinėje Ameri- 
Schumano 1950 m. gegužės 9 d. koje tokia lygybė ir gerovė? 
įkurtoji Europos Plieno ir Ang- Jie pradeda nebetikėti mokališ- 
lies Bendruomenė, kuri apjungė kiems marksizmo pranašavi- 
160 milionų vartotojų (beveik mama, kad darbininkams vyriau

Per atlaidus valdyba niekada nesirinko bankelin. 
Kai kunigas išveržė vaidinimus, argi buhalteris ga
lėjo nurimti? Tiek metų švytravęs, judėjęs ir garsė
jęs, negi rūdys, kaip nulaužta ir numesta plunksna. 
Reikėjo kaip nors atžymėti dieną. Taip ir subraukė 
glėbį skubių reikaliukų ir sušaukė ekstra posėdį. Dėl 
jo nereiks eit į vaidinimus, ir prieš Samanę išsiteisins. 
Pagaliau, kiekvienam galės pasakyti: tarnyba, banki
niai reikalai — ne jam vakaruškas rengti.

Varpai triukšmauja bokšte. Mišparų procesija 
šventoriuje. Vėliavos vėdina savo pažastis, džiūgauja 
išsiuvinėti šventieji, pamatę saulę. Skamba varpeliai, 
trenkia įnirtę būgnai. Nuplaukia, nugieda baltos ska
relės, ūsoti veidai.

Gonkose žingsniai. Jis šoka prie durų ir atidaro. 
Gimbutas!

— Atsiprašau, kad truputį anksčiau, — nuvožia
tiek, kiek JAV turi) ir visu sybę revoliucijos keliu į savo pilką skrybėlę ir padeda ant stalo ties langu.

ku keiktis, todėl apkiautę, nemandagūs.
— Ne tiek nemandagūs, kiek šikšnos! Jie mano 

laikraščius skaito, suvelia, prirašinėja. Kartą kažkas 
tūkstantį sulošęs ant mano gazietos.

— Jie titnagai! Jie jokio laikraščio neprenume
ruoja! — Julius linkteli. — Jie nykščiu spaudžia pi
nigus į stalčių!

— Aš negaliu leisti, kad mano laikraščius skai
tytų! Tai ir atėjo mintis: pasišnekėsiu su pačiu. Tie 
kliokiai paštą vistiek neša, tegu paima ir mano ir čia 
palieka. Kaip pačiam atrodo ?

— Tai puiku, ponas Gimbutai!
— Taip ir maniau, kad susitarsiu. Neliksiu sko

lingas. Pasuk telefoną.
Julius paskambina, bet pats nekalba. Kam bar

tis jam su paštu? Tegu Gimbutas griaudžia. Sis gi 
ilgai ginčijasi, kol buhalteris supratęs kužda:

— Aš galėsiu ii pašto paimti!

auksinę grandinėlę ir džiaugiasi buhalteriu: suma
nus, ekonomiškų gabumų turi į valias.

Gonkose pasirodo glėbys vyrų. Su atlaidų nuo
taika, dulkėm, įkaitusiais veidais žengia jie į malo
niai vėsią raštinę. Kol jie sveikinasi, sudeda skrybė
les ant suolo, Linkus tik klega, tik maišosi. Mirksė
damas, trindamas rankas, pažiūri virtuvėn ir nusi
juokia. Nelaukęs, kol Julius pakvies šeimininkauti, 
neša jis prikrautą sumuštinių lėkštę, kiekvienam pila 
stikliuką.

— Vyručiai, ginkimės nuo karščių! Tik po vie
ną... — kruta jo linksmi ūsai, blizga aulinukai..

Betrūksta kunigo Senkaus, kurį svečiai užrėmė 
klebonijoje. Jo niekas ir nelaukia. Sėdasi posėdžiauti.

Julius visada pirmininkauja. Ir dabar surezga 
lengvą juokelį ir atskleidžia rudą aplanką, kur sudė
ta posėdžio medžiaga. Tai nauji, jo parengti planai, 
kaip išplėsti bankelio veiklą.

Vos pradeda dėstyti pagrindinius principus, kaip 
atsiranda klebonas. Sėdasi jis nuošaliau, pamojęs ran
ką, kad nesitrukdytų ir tęstų. Pirmam balsu pasi
aiškina:

— Vikarą palikau namie, dabar turėsiu laiko!
Perbėgęs žvilgsniu visus, jis įsižiūri { Linkų, pri

deda storą pirštą prie lūpų, duodamas ženklą tylėti. 
Linkus gi ūmai sukikena, atsistoja ir vėl atsisėda.

(Bus daugiau)

1
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Mūsų teatro reikalu
JONAS JASAITIS, Chicago. UI.
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KOMUNISTAI NESUTARIA

Jeigu mes rūpinamės lietuviš
komis pamokomis mokyklose, 
lietuviška spauda, chorais ir an
sambliais, tai nemažiau mums 
turi rūpėti ir lietuviškas teat
ras. Kaip sava knyga, lietuviš
ka pamoka vaikams, daina ar 
tautinis šokis, taip teatras yra 
viena iš priemonių prisidedančių 
prie lietuvybės išlaikymo ir lietu 
viškosios dvasios ugdymo.

Teatro reikšmė kiekvienos 
tautos kultūriniame gyvenime 
yra labai didelė. Todėl nenuosta 
bu, kad ir mūsų išeivijos gyve
nime teatro problemos dažnai 
gvildenamos, bet praktiškai sun 
kiai sprendžiamos. Užtikrinti te 
atrui veikimo galimybes reikia 
didelio aktorių pasišventimo, 
techniško darbo talkininkų ir 
pinigų. Kiekvienam, kad ir ne 
dideliam veikalui pastatyti rei
kia finansinio pagrindo.

Mūsų kultūriniame gyvenime 
finansiniai klausimai sunkiausia 
išsprendžiami. Ir tai nenuosta
bu. Kultūra nėra toks magiš
kas žodis, kuris patrauktų ir 
sužavėtų žmonių masę. Valsty
biniame gyvenime kultūriniams 
reikalams skiriamos didelės su
mos pinigų iš valstybės iždo. 
Teatras, kaip viena iš kultūrinių 
institucijų beveik visuose (yra 
išimčių) kraštuose reikalauja fi
nansinės paramos iš šalies. Mū
sų išeivijos| lietuviško teatro 
reikalai sunkiai sprendžiami dėl 
to, kad neturime jokios finan
siškai stiprios institucijos, kuri 
galėtų kas metai skirti atitinka
mą pinigų sumą teatro reika
lams.

Iš netolimos praeities

Lietuvių Bendruomenė, turė
dama savo tiesioginiu uždaviniu 
lietuvybės išlaikymo ir lietuviš
kosios kultūros ugdymo ir kuri-1 
mo darbą, pageidauja, kad tam 
darbui tarnautų ir teatras. Lie
tuvių rašytojų ir lietuviškosios 
dvasios kūrinių statymas yra 
vienas iš L. Bendruomenės pa
geidavimų. Deja, lietuviškų dra
mos veikalų nei gausumu, nei 
gerumu negalime pasidžiaugti. 
Ribojantis vien lietuviškais vei
kalais dažnai nukentėtų teatro, 
kaipo meninio vieneto, lygis.

Kreipdami daugiau dėmesio į 
veikalo dvasią, bet ne j meninę 
vertę, teatro darbuotojai dažnai 
turi imti mažesnės vertės vei
kalus, kuriuose ir aktoriai, ir 
režisorius ne visada gali paro
dyti savo pajėgumą ir sugebė
jimus. Todėl nenuostabu, kad 
aktorių tarpe yra nuomonių pir 
miausia kreipti dėmesį j teatrinį
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kniuuiiislij mitingąSpaudos atstovas komunistu partijoj. Kilnoti Gcrson, aiškina detales apie Ameriko:

Gardens Hali, N. Y. Pranešama, kad 350 delegatų suskilo tardamiesi ar reikia laikytis Maskvos linijos, 
ar neitralaus kurso. Nubalsuota laikytis .Maskvos linijos. INK)

Masg&chusetts Technologijos Nelaimė yra geriausia mūsų 
Institutas ištyrė, kad žmogui mokytoja ir draugė. Ji mums
čiaudant bacilos ar maisto da 
lelės lekia 152 pėd;us per sekim 
dę

nui alo ;.;yv< uiino prasmę.
A. France

Nėra pasaulyje dviejų žmo
nių, tarp kurių būtų galimas 
pilnas, be spragų, savo vidaus 
pasauliu pasidalinimas ir susi
pratimas. J. hesse

Neatlikta pareiga, tai tas pat, 
1 kaip negrąžinta skola. Vieną 
kartą ji sugrįš atgal ir vistiek
reikės ją sutvarkyti.

J. F. Nenton

La 
kiosi 
persvarą, 
sa.

I

Yra primityvu apspręsti žmo
gaus esmę pagal jo dar bą. Kur. 
rasi žmogų, kurio darbe jo siela 
tobulai atsispindėtų?

II. Kcyscrling

kasike nimų dalvkų smul- 
vp tybes įgyja žmoguje

Indą pražudoma tie-
l{. Tagore
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viškoje scenoje matėme tokius 
veikalus kaip ‘‘Anna Christi”, 
“Antigona” ir “Raketa į mėnu
li".

Žiūrovo pageidavimai

Nebūtų teisinga sakyti, kad 
lietuviškoji visuomenė nemėgtų 
savo teatro, būtų nuo jo atšalu
si. Žymiai pastebimas lietuvių 
visuomenės atšalimas, bet tai 
ne vien nuo teatro, bet ir nuo 
kitų lietuviškųjų parengimų bei 
visų lietuviškųjų reikalų.

Teatro statyti veikalai kaip, 
“Naujieji Žmonės”, “Valdovo 
sūnus”. “Prieš Srovę” ir net 
“Buhalterijos Klaida”, jokiu bū 
du nebūdami pirmaeiliai ir meni 
niu atžvilgiu neprašokstą vidu
tiniškumo, sutraukė nemaža., žiū 
rovų skaičių. Tuo tarpu “Anna 
Christi” ir “Antigona”, kurie 
geri kaip veikalai ir jų pastaty
mas buvo pasigėrėtinas, lietu- 

nebuvo

nėse kolonijose, taip pat ir Lie- žymią išlaidų dalį. Dėl ko nu- Linden, N. J. 
tuvių Bendruomenė, kuri deda kentėdavo ir aktoriai, kurie I ieluvos diena

, visas pastangas, kad sudarytų daug daugiau įdeda darbo, ir ad , inrinnri «kv.-ion« nraūv

\ T.: ._ bent Pakcnc,amas ^’.vgas teat- mmistracija. Jei reikalaujame jm] Lin(kiw n,iesto burnustras

Pirmaisiais naujųjų ateivių 
įsikūrimo šiame krašte metais 
teatro įkūrimu susirūpino patys 
aktoriai. Tokiu būdu Chicagoje 
atsirado net du teatriniai viene
tai : Lietuvių teatras ir Čikagos: viškosios visuomenės 
Lietuvių teatras. Abu šie teatrai labai šiltai sutikti, 
per kelis metus Chicagos lietu-' Sprendžiant pagal žiūrovų 
vių visuomenei davė progos pa- Į skaičių galime tvirtinti, kad lie-

rui klestėti.
Ligšiolinė Lietuvių Bendruo

menės parama teatrui yra. pa
kankama. Pasišventusių teatri
niam darbui aktorių ir režiso- 
rių taip pat turime. Yra nesklan 
durnų bei žr sėlių tarp pačių te
atro darbuotojų ir tarp jų san
tykių su L. B. Chicagos vadovy
be. Skaitantis su faktu, kad te
atras, neatsirėmęs į stiprią or
ganizaciją, kuri ji globotų ir 
remtų, vargiai begalėtų išsilai
kyti, reikia tikėtis, kad pasi
taiką šešėliai tarp teatro darbuo 
tojų ir L. P., vadovybės išnyks 

Kad turėtume teatrą Chica- 
goje neužtenka vien aktorių pa
sišventimo ar Bendruomenės vei 
kėjų pastangų, bet būtinai rei
kalingi teatrui talkininkai, kaip 
dailininkai, muzikai ir kiti įvai
raus pagalbinio darbo darbinin
kai. Nepaslaptis, kad įvairaus 
pagalbinio darbo, susijusio su 
veikalo pastatymu, atlikėjams 
išmokami pinigai sudarydavo

pasišventimo iš aktorių, tai tu
rime teisę reikalauti, kad savo 
darbu bent. kiek prisidėtų ir ki
ti, kurie vra reikalingi tauti-

p. VVilliam J. Hurst yra paskel
bęs Lindeno mieste š. m. va
sario 1G d. Lietuvos Respubli
kos diena ir tuo reikalu išleido 

niam darbui. Kanarėlės pas- ,prokiamacjją, kurią išsiuntinėjo v‘ 
tatyme nuoširdžiai talkininkavo vįsoms mieslo gavivaidybės j. 
laibninkas Vytautas O. Virkau, staigos( viešajai bibilotekai, mo

L

$avings and Loan 
' t^bAssocia+iorf
■*. v’

. « . ■. ’• f f. • ii
• :t s 4 *

z

į.

PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 

taupymo
BENDROVį

4038 Archer Avemie t*i. laj-6719
AUGUSI SalDUKaS Pr«

J?

muzikė Giedrė Cudauskienė ir 
administratoriaus darbą atliko 
Ant. Kareiva. Jeigu teatras su
lauks tokių talkininkų kiekvie
nam pastatymui ir, jei atsiras
tų vienas kitas mecenatas, kaip. 
kad atsirado statant “Prieš Sro
vę" kontraktoriai V. Šimkus ir 
K. Karazija, tai galime būti tik
ri, kad sezone matysime ne vie
ną ar dvi premjeras, bet ketu
rias ar penkias.

Mažo tūrio pietus
Britų agrikultūros ministeris 

teigia, kad greitu laiku mes pie
tūs galėsime sudėti į degtukų 
dėžutę.

kykloms, policijos įstaigoms, ug 
niagesių komandos ir kt). ir 
vietos amerikiečių spaudai.

įvairins Žinios
Vienas Meksikos gyventojas 

išrado tokį aparatą-taksi šofe
riams, kur paspaudus mygtu-j 
ką, keleivį užpila ašarinės du- i 
jos.
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1957 BUICKAS 
Tik

£2,595.00

Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MBLDA BUICK,
907 W. 35tJi St., Chicago S, III. LA 3-2022

PER PASAULį KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis

Tu niekada “Drau^”’ W- 63r(Į St ’ Chi- 
, cago 20, III. Knygos kaina kie- 

negali butų mandagus perdaug. tnis viršeliais $2.'
Būk mandagus.

matyti daug gražių ir gerai pas 
tatytų veikalų. Ir ne tik savų, 
bet svetimų, net su pasauliniu 
garsu, autorių. Visu administra 
ciniu darbu ir finansiniais reika 
lais rūpinosi režisoriai, talkinin
kaujant aktoriams ar iš šalies 
pakviestam administratoriui.
Tuo būdu režisoriui ir akto
riams tekdavo dvigubas darbas 
— rūpintis ne tik menine veika
lo pastatymo dalimi, pačiu vai
dinimu, bet ir technikiniais dar
bais, ir dažnai nukentėti finan
siškai, nes labai maža išimčių, 
kad veikalo pastatymas būtų 
davęs pelno.

Laikui bėgant režisoriai, ku
rie labiausia buvo slegiami vei
kalo pastatymo reikalų, ir akto
riai pradėjo pavargti ir teatrinė 
veikla pradėjo silpnėti. Teatri
niai veiklai silpnėjant teatro iš
laikymo reikalu susirūpino Lie
tuvių Bendruomenės Chicagos į nas. jfaip pat turėtų būti sten- 
Apygardos valdyba, kaipo lietu-, giamasi. kad teatras bent su ma 
vybės išlaikymo ir lietuviško- žesniais veikalais aplankytų lie- 
sios kultūros pasireiškimo ir ug- j tuviškas kolonijas. To pageidau-

tuviškoji visuomenė labiau mėgs 
ta savus lietuviškus veikalus, 
nei svetimus, nors ir lietuvių 
kalba suvaidintus. Į spektaklį j 
atsilankiusiųjų skaičius yra ge- Į 
riausia priemonė sužinoti, kas i 
žiūrovams patinka, šūkis menas 
menui ne visur ir visada vieno
dai tinka. Statyti veikalus, ku- i 
rie sutrauktų tik teatro mėgę-! 
jų “grietinėlę” lietuviškajam te
atrui perdidelė ir daug kainuo
janti prabanga. Todėl reikia mū 
sų teatrui daugiau ar mažiau 
taikintis prie visuomenės — žiū
rovo.

Kad teatras išsilaikytų
Lietuvių visuomenei turėti sa i 

vą lietuvišką teatrą Chicagoje | 
yra būtinas. Be teatro, kaip ir 
be choro, .muzikos, rašytojų ar 
dailininkų, mūsų tautinis ir kul
tūrinis gyvenimas būtų nepil- ii

dymo priemone.

Lietuvių Bendruomenė ir 
teatras

L. B. Chicagos apygarda pa
siėmė nešti visą teatro administ
racinę ir finansinę naštą. Tai 
didelė parama teatrui. Viena,
Bendruomenė garantuoja, kad 
režisoriui ir aktoriams nereikės 
prie veikalo pastatymo pridėti 
iš savo kišenių, o pelnui esant 
visas atiduodamas režisoriui ir 
aktoriams. Bendruomenei palie
kant tik dešimtą procentą nuo 
gauto pelno. Antra, režisorius 
ir aktoriai išlaisvinami nuo ad
ministracinių rūpesčių. Režiso- 
riui ir aktoriams belieka rūpin- v*’,oki,l Kušlų 
tis tik menine veikalo pastaty- j MEDŽIAGĄ 

dalimi, šitaip sprendžiant

ja lietuviai gyvenantieji mažes-

V I K TO R O KO ŽIGOS 
Lietuvišku gazolino stotis ir auto 

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

dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
6759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

STATYBAI 
IR NAMV 
PRISTATOM 
PATAISYMUI

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-veįe

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

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

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

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

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIKWICII, Prcsident 
JIJSTIN MACKIKWICII, Jr., Vicc-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

' PERKRAUSI YMA) - MOVING

sąžiningas darban Vis, apdrauuimai. Iš artln u 
Tolimų distancijų Šaukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS
8416 K LITDANICA 4VE. CHICAGO. ILl

Telefoną* — rKuntler 6-1882
< litai *11**).IKIMIIKIKIIMIIHIIKIIMIIMIIK

ANGLIS in PEČIAMS ALIEJŲ 
PASTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčią ilgą patyrimą.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne fl»e„ Teief. Vlrginia T-709T

J. (i.

. Si u ’
i it?«10 1 m (9i i

l riL E VISION COMPANY
H3 AS

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

TV APARATAI: pnprosti ir spalvoti, nntonuitiSki, valdomi nuo tolo, 
nešiojami, jungiami pri» automobilio baterijos. PATKF'ONAT: vietiniai 
ir užsieniniai, paprasti, mšioj.imi, autornatiAki, lli-Pi, batvrijiniai. RA-! 
PIJAI: vietiniai ir vokiški, AM. KM, trumpos bangos, kuliais garsiakal
biais. staliniai, kabim tiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitariniai.

ATIPAHA IR HKKM. nuo II vai. ligi 3 vai.

2512 W.

NAMAI IJtltVIl IAi:r III SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINOS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III.

Standard Federal GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47tb St., Chicago 32, III.

mo
teatre klausimą, ajmdo, kad 
lietuviškojo teatro egzistencija 
užtikrinta. Tiesa, tai reikalauja 
daug pasišventimo iš aktorių, 
nes mėgintas mokėti aktoriams 
minimalinis honoraras teatro

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, I’rez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
globėjų kasai pasirodė nepake- APkain^vim!l »r prekių Pristatymą 

•! A. Teikiamo Nemokamainamas; reikalauja pasišventimo „ ,ir i£ i... i * • Kantine atidars kasdien nuo:, kuri turu 8 va, ryto iki 6 val vakaro ir
paskirti daug laiko ir energi- šeštadieniais iki 8 vai. vakaro, 
jog kiekvienam pastatymui. L

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO '

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
( Archer Avė. at Sacramento) , i:

PHONE: Vlrginia 7^1141
-J*1 ™

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

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

i
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vasario 13, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Atpigintas knygų išpardavimas

Draugui persikeliant į naujas patalpas

Šiomis dienomis “ Draugas*’ keliasi į naujus pulalpas 4545 Weat 63rd 
Street.

Persikėlimo proga “Draugas” skelbia plutą knygų išpardavimų. Vi
sos žemiau išvardintus knygos yra nupigintos 25% ir daugiau. Šis išpar
davimas yni daromus tam, kad palengvintų sandėlių perkėlimą j naujus 
patalpas. Išpardavimo iiupigiriimas galioja nuo vasario 5 dienos iki kovo 
5 dienos, tik detaliniiim purdavimui užsakant tiesite iš administracijos 
ir kartu su užsakymu pnsiuuėiant pinigus.

Buvo Dabar
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažui. A. Vilai
nių. Nemuno leidiny s. 1953 m. ltiti pusi..................................  $2.00. .$1.50
ANDERSENO PASAKOS I duos, .1. Balčikonio vertimas.

Nemuno leidinys. 1952 met. Chieagoje 212 p.................. $2.00..$1.50
ANDERSENO PASAKOS 11 dalis. 204 pusi..................$2.00..$1.50
ANGELAI, Frederick von Lama, 1950, Chicage, 111. 56 pus

lapių ............................................................................................ $0.50..$0.35
ANNA KAREN1NA 1 ir 11 tomas. Aleks. Tolstojus. Vertė

Pr. Povilaitis. 1954 m. 440 pusi............................................$4.00. .$3.00
ANNA KAREN1NA III ir IV tomas. Aleks. Tolstojus. Ver

tė Pr. Povilaitis. 1954 m. 381 pusi..........................;... $3.75. .$2.80
ANT RIBOS, R. Spalis, Apysaka. Tremties leidinys. 195-1 tu.

48-1 pusi. Kietais virš............................................................$5.00 $3.50
ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO UŽRAŠAI. Te-

vii Marijonų leidinys. 1953 m. 220 pusi. Kietais virše
liais ............................................................... .. ............................ $2.50..$1.85

AUKSINE SĖJA, AnatcJijiis Kairys. Poezija. Nemuno leidi
nys. "1954 met. Nti pusi. Didelio formato ........................... $2.00..$1.50

AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai 1950 — 1952.
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 p......... ............ $1.25..$0.90

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakęs. Stilizavo
J. Švaistas, spaudė Draugas, Chicago, 1952, 224 psl. .. $2.50. .$1.85 

AUŠROS VARTAI, kini. .1. Prunskis, 1949, Cbiengo, UI., 40 p. $0.30..$0.20 
BODAS SENOVĖS LIETUVIŲ, KALNĖNŲ ir ŽEMAIČIŲ,

Simanas Daukantas, Vytauto Sauliaus leidinys. 1954 m.,
362 pusi......................................................................................... $4.00. .$3.00

BŪKITE SVEIKI, Dr. Steponas Biežis, 190 p. 1953 m. .... $2.00. .$1.50 
ČIA MOŠŲ ŽEME, II sųsiuvinys, A. Vi,ainis, 1950, Cicero,

III., 53-96 p.  .......................... ............................................... $0.50..$0.35
DAINAVA — Literatūros ir Dailės lapai. 1 -a knyga. Vilko

lakio leidinys. A. Galdiko iliiistraeijcs. 1920 m. 118 pusi. $1.00..$0.75 
DEVYNIOS BALADES, Kazys Bradūnas. Poezija. L. Knygos

Klubo leidnys. 1955 met. 141 pusi. Laimėjo 1955 m. “Ai
dų” žurnalo premijų............................................................... $2.00. .$1.50

BENAMIAI, Mikelionis. Tremtinio pergyvenimai. “Laiko”
leidinys 1955 niet. Buenos Aires. 215 pusi......................... $2.00..$1.50

DIDVYRIŲ ŽEME. Karolė Pažėraitė. Apysakos skirtos ko
vojantiems ir žūstantiems Lietuvos Didvyriams — Miš
ko Broliams, 1954 met. Brazilijoje. 134 pusi......................$1.50. .$1.10

DIEVAS IR ŽMOGUS, Prel. Dr. F. Bartkus, kan. Dr. P. A- 
leksu. Išleido Prel. K. Vasys, Reniu. 1953 m. Didelio for
mato 518 pusi. Minkštais virš............................................... $5.00..$3.50
Kietais viršeliais ................................................................... $6.50..$4.85

DŽIAUKIS GYVENIMU, O. Svvett Marden. Išleista Modeli
ne, Colombia. Vertė K. Lastėnas, 72 pusi..........................$0.70..$0.50

GĘSTANTI SAULE, .Jurgis Gliaudą. Metmenys. Liet. Kny
gos Klubo leidinys. 1954 m. 218 pusi.................................. $2.00..$1.50

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio novelių rin
kinys, Nelė Mazalaitė, 1952, L. Knygos Klubas, Cbieago,
111. 248 pusi........................................‘....................................... $2.00..$1.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, I to
mas, kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC., TT. .Marijonai, 464 
puslapiai ..................................................................................... $5.00..$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, H to
mas, gavėnia ir velykinis laikotarpis, Kun. Dr. J. Vait
kevičius, MIC, TT. Marijonai, 543 p,................................... $5.00..$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, III to
mas, Velykinis laikotarpis iki Žolinės, Kun. Dr. J. Vait
kevičius, MIC., 622 psl.  ........................ ...................... $5.00..$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV to
mas, nuo Žolinių iki advento, Kun. Dr. J. Vaitkevičius,
MIC., 672 psl..................................................... ...................... $5.00..$3.50

RAUPO PASAKOS, KARAVANAS, Nemunas, 1952 m.,
Chicago, III. III leidimas, 113 p.......................................... $1.50..$1.10

IŠ ADOMO MICKEVIČIAUS RAŠTŲ. Mokykloms parinko
M. Biržiška. 1919 m. 246 pusi............................................... $2.00. .$1.50

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS. Juozas Špilmanus. Išvertė B.
Kasaitis. 1920 m. 232 pusi................................................... $1.00..$0.75

JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir gra
žaus elgesio menas. 1954 m. 104 pusi...................................$1.25..$0.90

JUOZAS PAUTIENIUS, Ignas šlapdis, Studija apie menų 
ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuviu ir anglų kalboje. •
Virš 20 J. Paiitienaus pieštų paveikslų. Didelio formate*
Teksto 87 pusi. L. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. Kie-

,ti drobiniai virš. ................................................................... $5.00. .$3.50
KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė F. Nevera-

vičius. I-mas tomas. Išleido “Nemunas”. 352 pusi. .. $3.00. .$2.25
KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont. Vertė F. Neveravi-

čius. II-ras tomas, 383 pusi. Išleido “Nemunas” .... $3.00..$2.25
KAIMIEČIAI — Pavasaris. III tomas. Vertė F. Neveravi-

čius, 471 pusi. Išleido “Nemunas” .................................. $3.50..$2.65
KAIMIEČIAI — Vasara. IV tomas. Išvertė F. Neveravi-

čius. 392 pusi. Išleido Nemunas ....................................... $3.50..$2.65
KĄ IR KAIP RAŠYTI J LAIKRAŠTI, Dr. J. Prunskis, 1950,

“Draugas”, p. 46 .................................................................... $0.20. .$0.15
KARALIENES PRIŽADAS. Mary T. Wagganian. Išvertė Jo

nas Tarvydas. Kietais virš. 130 pusi.................................. $1.00. .$0.75
KAUNAS. Kauno reginių albumas. Tumo-Vaižganto prakal

ba. 62 pusi....................................................................................  $1.00. .$0.75
KELIONES ĮSPŪDŽIAI. Parašė Kun. Pauliukas. 330 pusi.

425 paveikslai. laibai gražiai išleista knyga ................... $3.00..$2.25
KELIONE PO EUROPĄ, Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928, 188 pus

lapių ............................................................................................. $1.00..$0.75
KELIONE. A. laindsbergis. Premijuotas romanas. L. Kny

gos Klubo leidinys. 1954 m. 260 pusi...................................$2.50. .$1.85
KELIONE, A. Tyruolis, eilėraščiai, 1950, Cbieago, p. 128 .. $1.25..$0.90 
KETURI ANGELAI, kun. .1. F. Jonaitis. Dalyvavusio Didž.

Kare pasakojimas, 1927, Kaunas 71 p...................................$0.35. .$0.25
z KIŠKUČIO VARDINES, Stasys Džiugas. Iliustr. VI. St.anči-

kaitė-Ahrninaitienė. L. Knygos Klubo leidinys. Didelio
formato. 58 pusi. 1953 metais ........................................... $1.50..$1.10

KOMUNIZMO PAGRINDAI,.!. Venckus, S. J. “Laiko” lei
dinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 m. 152 pusi. .. $1.00..$0.75

KRAŽIŲ SKERDYNES, Jomis Marcinkevičius. I dalis. 324
pilsi. Nemuno leidinys 1955 met...........................................$3.00..$2.25

KRAŽIŲ SKERDYNES, Jonas Marcinkevičius. II dalis. 320
pusi. Nemuno leidinys 1955 met........................................... $3.00. .$2.25

KUDIRKOS RAŠTAI. Spa, hlai pa ruošė Simus Miglinas.
Tremties leidinys. 1953 m. 488 pusi. Kietais virš.......... $5.00.,$1.50

LAIPTAI Į TOLUMAS, Liudas Zeikns. Romanas. 1954 met.
242 pusi..................................... b............... ............................$2 50 $1 85

LENKTYNES SU ŠĖTONU, Vladas Raniojus, Atsiminimai 
iš II-jo Pasaulinio karo pabaigos. Atsiminimai yra para
šyti labai gyvai ir skaitomi, kaip įdomus romanas. L 
Knygos Klubo leidinys. 292 p.................................. .......... .  $3.00. .$2.25

LIETUVIŠKOS PASAKOS, || laida, sudarė dr. J. Balys,
Liet. Knygos Klube leid., 230 p........................................... $2.50. .$1.85

LIETUVIŲ ORICAGOS METRAŠTIS, “Nemuno” leidinys.
Redagavo A. Vilninis-Šadlaiiskns, 244 pusi.....................$1.50..$2.65

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTAIXKH.Lv, sudarė J. Aistis ir 
A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 {sietų kūriniai 
110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai, 1952 m. L.
Knygos Klubas, Cbieago, III. 832 pusi..............................$6.00. .$1.50

LIETUVOS VYČIŲ DOVANELE, kun. dr. M. Gustaitis, 1915,
“Draugas”, 28 p....................................................................... $0.15. .$0.10

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr. J. Remei
ka. Virš 20 padavimų. Tinka jaunimui ir suaugusiems.
Tremties leidinys, 1954 met. 114 pusi. Kieti drobiniai 
viršeliai, iMiauksunAns raidės ............................................... $2.00..$1.50

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, 8 žemėlapiai chronologiškoje eilėje 
nušviečia Lietuvos etninę fiedėtį nuo priešistorinių laikų 
iki nepriklausomybės atgavimo, paaiškinimai anglų ir 
prancūzų kalbomis, išleido* Lithuanian Natiol Council.
USA..................................................................................................... $1.00..$0.75

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikas Lukoševičius. Romanas. Liet.
Knygos Klubo leidinys. 1953 met. 232 p. ........................$2.50..$1.85

LITIIUANIA AND VVORLD WAR H, prof. K. Pakštas .. $1.00..$0.75 
LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Variakejytė-Inkenie-

nė, išleido E. Marlborougb, Londone, 146 psl................... $1.25. .$0.90
LITHUANIAN DICTIONARY, redagavo Rev. H. II. Pew- 

tress ir Rev. T. Gėrikas, dvi dalys, Angliškai-LietuViškal 
ir Liet. Angliškai, išleido E. Marlborougb, Londone,
333 imsi....................................................................................... $4.50.. $3.44)

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ, 1918 ir 1919,
kun. J. F. Jonaitis, 1920, “Darbininkas”, 64 puslapių $0.40. .$0.30 

MĖLYNA SUKNELE, Bronius Daubaras. Išleido Dainora
Daunoraitė. Londonas, 1964 met. 154 pusi........................$1.50..$1.10

MARIJONŲ VIENUOLIJA LIETUVOJE, 1929, Marijampo
lę 32 psl.......................................................................................... $0.10. .$0.05

MARUOS APSIREIŠKIMAI ŠILUVOJE, Juozas Budzelka,
MIC, Marianapolis 1953 m. 46 pusi........................................ $0.40..$0.30

MARIJA DANGUJE IR ŽEMEJE, Vyskupas Vincentas '
Brizgys. Knyga skirta gegužės mėnesio pamaldoms. L 
Knygos Klubo leidinys. 1956 m. 142 pusi. Viršelis ir ap
lankas Jono. Pilipausko............................................................. $1.50..$1.10

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, Marijos apsireiškimų 1917 
in. Fatimoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, Liet.
Kat. Spaudos Draugija, 128 p.................................................$1.00..$0.75

NAMAI ANT SMĖLIO, “Draugo” premijuotas romanas, Jur
gis Gliaudą, “Draugo” Bendradarbių Klubo leidinys,
1962 m., Chicago, 111., 244 pusi........................................... $2.00. .$1.50

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, III., su žemėlapiais,
** J i pusi. $2.50.. $1.85

NUSIDĖJĖLĖ, Karolė Pažėraitė, apysaka, išleido Australi
jos Lietuvis, 1952 ..................................................................... $2.00..$1.50

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ, F. M. Dostojevskis. Vertė 
J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. Išlei
do Nemunas 1953 m. antrą leidimą. I-mas tomas 302 p. $3.00. .$2.25
11-ras tomas 256 pusi................................................................. $2.50. .$1.85
Hl-čias tomas 300 pusi.............................................................$3.00. .$2.25

ORĄ PRO NOB1S, Jurgis Gliaudą. “Draugo” premijuotas
romą nas. 1953 metų. L Knvgos Klubo leidinys. 448 psl. $4.00.. $3.00 

OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN L1TERATURE by
A. Vaičiulaitis, 1942, Chicago, p. 54 ................................ $0.50..$0.35

PASKUTINIS PROSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MANTAS).
M. Springbom. Rctnauas iš didžiojo Prūsų sukilimo prieš 
kryžiuočius. Nemuno leidinys (Ant.ras leidimas). 1953
met. 198 pusi................................................................... ...............$2.00..$1.50

PASLĖPTA ŽAIZDA. P. Oriutaitė, Jaunamartės Takas. Ro
manas. Nemuno II leidimas. 1955 m. 180 p. ....................$2.00. .$1.50

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus. Novelės.
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1954 m. 176 p................... $2.50. .$1.85

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dostojevs
kis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. Nemuno
leidinys. 1955 m. 1 tomas 266 p....................................... .... $2.50. .$1.85

PER PASAULĮ KELIAUJA ŽMOGUS, Bernardo Braz
džionio rinktinė poezija. Lux leidinys. 1949, 448 pusi.
Kietais virš..................................................................................... $2.00..$1.50

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI, F. M. Dostojevs
kis. II temas. Nemuno leidinys. 1955 m. 290 p. ...........$2.50. .$1.85

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė ir sudarė Povilas
Gaučys, išleido Liet. Knygos Klubas, 1953 m., 480 psl. $4.50..$3.40 

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus, novelės, 1951, Liet. Kny
gų Klubo leid., 214 p. ..............................................................$2.00. .$1.50

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Jcaephl- 
ne J. Dauzvardis. Cover by John Phillips. Lith. Cath.
Press. 1955, 120 pages ........................................................... $2.00..$1.50

POPIEŽIAUS CELEST1NO VI LAIŠKU ŽMONĖMS. 216
pusi. Išleido L Kn. Klubas, 1953 m....................................$2.00. .$1.50

PRAEITIES PABYROS, kun. A. Petrauskas, 1934, 192 p. $0.50 $0,35 
PRAMONES DEMOKRATUOS PAGRINDAI, Uosis, 1923,

Boston, Mass., 146 p. ............................................................... .. $0.75 $0.65
PRINCAS IR ELGETA, apysaka, Mark Twain, pertimas iš

iš anglų kalbos, išleista Vokietijoje 1951 m., 192 psl... $0.50..$0.35 
RAIDŽIŲ PASĖLIAI, Jurgis Gliaudą. Romanas iš knygne

šių laikų. L Knygos Klubo leidinys. 1955 met.'311 pusi. $3.00. .$2.25 
SAPNŲ PĖDOMIS, V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M.

Morkūnas 1953 m. 64 p. ..................................................... $1.00..$0.75
SAULES IjAIKRODŽIAI. Poezija. Henrikas Nagys. 90 psl.

1952 m. Išleido L. Kn. Klubas ............................................  $1.00. .$0.75
SAULES TAKAS, Nelė Mazalaitė. Romanas. Liet. Knygos

Klubo leidinys. 1954 met. 418 pusi........................................ $3.50. .$2.65
SAULUTE DEBESĖLIUOSE. Leonardas Žitkevičius. Lai

mėjęs Jaunimo literatūros premiją 1953 met. L Knygos 
Klubos leidinys. Iliustr. Jono Pilipausko. 64 pus. Dide

lio formato .................................................................................... $1.50. .$1.10
SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas. Liet. Knygos Klu

bo leidinys. 1955 met. 252 pusi..............................................$2.50. .$1.85

SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton J. Sheen, išvertė Kun.
J. Karalius, išleido Liet. Knygos Klubas. 1952 m., 174 p. $2.00..$1.50

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC.
1949, Marijonų leid., 714 p. ..................................................... $3.00. .$2.25

TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS SYD-
NEY, AUSTRALIJOJE, vysk. P. Būčys, MIC., 1929* 244 p. $1.25. .$.90 

TARP ŽALSVŲ! PALAPINIŲ, P. Kesifinas, 3-jų dalių roma
nas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius, Chieagoje,
1953 m., 293 pusi.......................................................................... $3.00. .$2.25

TĖVAS PIJUS, Kun. Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Kunigų
Marijonų Seminarijce leidinys, 1955 m., 152 pusi..............$2.00. .$1.50

THE BOOK OF OUR PILGRIMAGE, by Adam Mickewicz,
translated by J. K. Tautmyla, printed in Chicago, 1960.
63 pages....................... 1................................................................ $1.00. .$0.75

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda, and 
short stories translated from the Lithuanian language)
1951, Chicago, p. 96 ....................................................................$1.00. .$0.75

“THE LITHUANIAN SITUATION” prof. K. Pakštas.
Lith. Cultural Insitutc. 1941, 62 pages............................ $0.50..$0.35

THE LITHUANIAN LANGUAGE, A. Charaeterization by
Alfred Senn, University of Ponnsylvania. 1942. 62 pages $0.50..$0.35

TRUMPA DIENA, Alė Rūta, Romanas. Laimėjęs “Draugo”
premiją. Liet. Knygos klubo leidinys. 1955 m. 434 pusi. .. $4.00. .$3.00

URVINIAI ŽMONES, Juozas Kralikauskas. Gyvenimas ir 
darbas Kanados aukso kasyklose. Liet. Knygos Klubo lei
dinys. 1954 m. 280 pusi...............................................................$2.75. .$2.00

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, “Draugo” sp.
219 pusi............................................................................................ $2.25..$1.65

VALERIJONO LAŠAI, sutaisė ir sumaišė Dr. S. Aliūnas.
Jutnoristika. Nemune leidinys. 1954 m. 64 p........................  $1.00..$0.75

VARGDIENIAI, Victor Hugo, Vertė Pranas Povilaitis. Ant
rasis leidimas. Nemune* leidinys I tomas, 1955 m. 390 pus. $3.50. .$2.65

VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas GrinceviČius, neįti
kėtinos istorijos, išleido Liet. Knygos Klubas, 1963 m.
132 pusi........................................................................ .................. $1.60..$1.10

WH0 IS W0RSE STAL1N OR HITLERĮ, T. Angelaltla,
1950, 48 p................................................. ....................................... $0.75. .$0.65

ŽEMELE ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtė. Vertė C. Petri
kas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos knygnešių 
romanas. 184 p. Australijos Lietuvio leidinys. 1954 m... $2.00.. $1.50

ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO KNYGOJE, 
Kun. Vyt. J. Bagdanavičiuv, I* Knygos Klubo leidinys. 
1956 m. 406 pusi........................................................................

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4646 Wact 63rd Street

Chicago 29. III.

SKAUTYBES
KELIU

— JubiJėjinių skautybės mc- savy ii vii ir mamyčių pastan
gų proga Lietuvos Skautų Bro- oas stiprinti jų Jai bus.

| Hją per užsienio skyrių sveiki- — < Icvclaiido skautę taryba 
na lady Baden - Powell, Lichten- vasariu 5 U. vakare iškilmėmis 
šteino kunigaikštis Emanuelis, Clevcland Public Auditorium 
Luxemburgo Skautų Sąjunga, pradėjo skanių savaitę. Iškil-

atleista iš pareigų ir jo. vieton .Y0"' ,'’1v,'ia'!si" “Ųtoju buvo

Daakirta na Danutė Dulvlė I £**** BDP. Italijos. Danijon, dr. Artlu.r A. Sehuek. USA tau 
kudos, Anglijos, vengrų, estų,I tinęs tarybos vyr. skautų eg- 
latvių ir lenkų skautų sąjungos, zekutyvas. ši .savaitė truko iki

— Baltimorės skaučių Daina
vos tunto tuntininkė s. V. Las- 
kauskienė jos pačios prašymu

paskirta ps. Danutė Dulytė
— Los Angeles skaučių vieti- 

ninkijos vietininkė ps. D. Pul- 
kauninkaitė, vadovavusi skau
tėms du metus, pasitraukė iš pi 
reigų. Nauja vietininke paskir
ta vyr. skltn. S. Dabkevičiūtė.

— “Mūsų Vyčio’’, vadovų,-vių 
ir akademikų skautų,-čių žurna
lo šių metų 2 nr. jau pasiekė 
skaitytojus. Su šiuo numeriu 
pradėjo darbą naujai sudarytas 
žurnalo redakcinis kolektyvas, 
vadovaujamas vyr. redaktoriaus 
ps. Eugenijaus Vilko. Numeris 
talpina daug įdomios ir naudin
gos medžiagos, daug nuotraukų, 
turi net 48 puslapius, tik tenka 
abejoti, ar naujai įvestas sky
rius “Ryškieji veidai” duos po
zityvios nuotaikos vadovų,-vių 
tarpe, prisiminus, kad kuklu
mas yra vienas skautiškosios 
veiklos principų.

— Prieš 100 metų, 1857 m. 
vasario 22 d. gimė lordas R. Ba
den . Powellis ir prieš 50 metų 
pražydo Baltoji Lelija, skelbda
ma brolybę ir taiką viso pasau
lio kraštams — pražydo jo di
dysis kūrinys — skautybė. š. 
m. vasario mėn. “Skautų Aido”
2 nr. yra skirtas šiai dvigubai 
sukakčiai paminėti. Viršelį puo 
šia lordo R. Baden - Powcllio 
portretas. Apie B. - P. gimtadie 
nį rašo vyr .sktn. dr. V. Čepas, 
duodama pulk. J. S. VVilsono at- ’ 
siminimų, prisimenamos II (Da
nijoj) ir III (Arrovve Park, Ang , 
Ii joje) džiamborės. Tame pačia- Į 
me numeryje nepriklausomybės ; 
atgavimo sukakčiai skiriamas ve 
damasis “Vasario 16” ir minima 
lietuvių tautos patriarcho dr. Jo 
no Basanavičiaus mirties tris-1 
dešimtoji sukaktis (mirė 19271 
m. vasario 16 d. Vilniuje).

— “Skautų Aldo” kovo mėn. j 
numeris yra paskirtas Lietuvos 
jūrų skautų 35 metų gyvavimo 
sukakčiai paminėti, šis numeris 
pavestas redaguoti Brolijos re
daktoriui jūrų sktn. B. Stun
džiai. Visi turintieji šiam nu
meriui tinkamos medžiagos pra
šomi ko greičiausiai siųsti B. 
Stundžiai, 89 Glendale Avė., To
ronto, Ont., Canada.

— Waterburio skautų,-čių vie 
tininkijos bendrai minės Vasa
rio 16 šventę ir B. P. sukaktį š. i 
m. vasario 24 d. 2 vai. 103 
Green Str. salėje. Šioje šventė
je dalyvaus visi skautai, skau-į 
tės, tėvai ir rėmėjai. Kartu j- 
vyks skautiška paroda, kuriai 
vienetai parengė daug įdomių 
eksponatų ir rankdarbių. Ge- 
riausiems eksponatams premi
juoti jau paskirta 12 dovanėlių, 
kurias parūpino tėvų ir rėmėjų 
komitetas.

— Tarpt. Skautų Biuras pra
nešė, kad Tarptautinėn Skautų 
Konferencijon, kuri įvyks Auk
sinio Jubilėjaus Jamboree metu 
Anglijoje, kviečiami 6 Egzilų 
Skautų Sąjungų Tarybos atsto
vai stebėtojų teisėmis. Šioje 
grupėje dalyvaus ir vienas L. 
S. Brolijos atstovas.

— Pilėnų skautų tunto meti
nis tėvų susirinkimas įvyko š. 
m. vasario 3 d. “Dirvos” namuo
se, Clevelande. Pranešimus skai 
tė pirm. dr. M. Vaitėnas — apie 
sk. tėvų k-to veiklą, p. Pasakar- 
nienė davė piniginę apyskaitą ir 
tuntininkas sktn. V. Kamantus 
kalbėjo apie Pilėnų tunto veiklą.
Naujai kadencijai skautų tėvų
komitetan išrinkti Ed. Stepo-1 —- 
navičius, Žygienę ir A. Rukšč- "DRAUGE’' apsunoiut,
nas. Diskusijų metu iškelta yra- nes jis yra plačiausiai skaitomas
fiUmf7"n4i?-S,kant,iŠkaj.a' Velkl‘“l'“«‘“«*W a***™** o MdH.,
temti ir plėsti. Pilenieciams ma-|
lonu konstatuoti, kad jie jaučia kau>> yra pnemama

vasario 12 d. Jos -programo
je dalyvavo ir Clevelando Pi
lėnų tunto vienetai su parodėlė
mis ir k t.

Nusidėjėlis nuodėmėmis nusi
kala pančius, kurių vienas ga
las yra pritvirtintas pragare.

— MacCarthy

MOVIHC
M0VINC

IŠ TOLI IR ARTI *^3
NAUJI OIDCU TltOKAI- NAUJAUSi KPAUSTTNfO '/?ANie/Al

AATY/fINJAS - Pigus JAŽIN/ngas J>/>U)fiiWWNAS
mqza$> Naujokaitis

2022 W. 69St. CHICAGO (ll Te( WAH,,o.k 5-9209

Atliekame dideliu^ ir m'.žus automobilių remont us. Lyginimas da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Taiman Avė.)
Telet. PBospect 8-9842. Namu tel. Wfl.Ibiook 5-5934

SPECIALUS 
SARGE NAS
INVENTORIAUS 
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės
lovai ir 1 mažas kilimėlis ... J “J 69 95

FET-1X A. RALDOMS. NEIJ.lR I1I.15TIMS, Sjiv.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Roosevelt Road Tcief. SEcSey 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

Pradekit laupyti Siaiiiiini, i nrėxit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINOS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indeliui apdrausti iki $19,000.00

BRIGHTON SAVINGS IOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKIJS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad.. penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4 :30 i*.p.

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

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOK1AKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted St. CAIumet 6-7252

$3.50. .$2.65

PIGIAI IR SAUGIAI
PLRKRAUSTAU

BALDUS
* IKTO.IK ii: h toli \u
K. EIDUKONIS

’t'urlr naują dideli aunrveMinl 
ir apdraudė*

«n> W Olat 8L (Jhlcago. W 
Tel. FReacott 9-97N1

M ARTI TOLI B. DŲJ
PERKRAUSTYMMS
Neujaa specialus didelis 

sunkvežimis m pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŽĖRIMAS
4546 S. Wood St, Chicago
9, Illinois, tel. VI 7-2972

6^

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino
kad taupyti apdranstosc Taupymo Ir Skolinimo RendrovMsc yra 
aangn h* pelninga.

UnJveraal Savings and lx»an Assorlatinn nžllkrina sangO' 
ma Ir gražų pelną.

8angnmą užtvirtina Suvienytų Vslstyblų valdžios agentūra Iki 
• 19.000 00 kiekvienam b.dėliui Ir rebialinid rezervai, n pelną — 
pacyrnnlų Ir sąžiningų vedėju pastangos.

Galite taupyti atvykdami a«m«-niAkal ar per lalAkns. Rus grel 
um Ir drangižkaa patarnavimas

panknlų ir visais finansiniais r«>ik*tials kreipkite*

UNIVERSAL SAVTNGS
AND LOAN ASSOCIATJON 

1800 S. Halsted Street. Chir»t>o H. Tllnois

1 i i
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I DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS r,, \ 'A ; 11 D» IPpT

MŪSŲ
Dayton, Ohio

PAJIESKOJIMAIKOLONIJOSE ,
J Į JieSkoms IRENA ORARALSKAl

! kinis reikalais jis čia atvykęs. TR. d. Petro, gimusi 1924. Yra žinių 
Į , . . ... •; 1 iš Lielmos. Atsiliept i adresu — Al-, Atsakymas panašus — jis gij- dona Dyšas W5 Westwood St„
1 žo pas savo žmoną. Nesusipra- Dayton, Ohio.
timui išsiaiškinti teko keliauti -------------
i policiją, o ten gi paaiškėjo, Jieskomas Jl’OZAS GAIGALAS, 
kad toji tik 23 metų daytomš-l ku Alsi,kpti H(lrpsn; Mrs. Angelė 
kė yri spėjusi būti 7 vyrų žmo-j Garsys, H Penn Avė., Woreeater, 
na. Nuo trijų ji gavusi išsisky-; Mana.

Mažas garsinis filmų rioje magnetiškai įrekorduoja- 
. mas garsas, ir paskiau ta juos-

nesusinaikina išaiškinant
Išrastas būdas, kaip su mažu filmą. Tokie filmai paruošiami 

16 mm filmavimo aparatu imti Magnetic Sound Camera bendro 
garsinius filmus. Čia į filmą y- vės Chicagoje.
ra įtaisyta plona metalo juostė- n i ■< ik • ■
iė. i/ioo daik.s coliu piodo. ko R e iii kilę dien. Draugą!

ILASSIFiED AND HELP WANTED" ADS
KKAL ESTATE

Trumpai

— Lietuvos Vyčių 96 kuopa
mini 25 metų vi lkimo sukaktį.
Vyčiai pirmą kartą buvo įsikū
rę 1917 nu, bet po ketvertus
metų veikimo užgeso. 1932 m. j rimą, vienos jungtuvės buvusios Į »vr,v.v.«»e
kuopa vėl atgaivinta ir sekiniu-, panaikintos, o su Ūkusiais tri-L ,uozo (ivvt,IlęH Vak. V okietijoje, 
gai tebeveikia iki šios dienos. I mis vyrais iš įvairių valstybių1 Atsiliepti šiuo adresu: Marijona 
Šia garbingą

I .iismepii šiuo adresu: 
sidabrinę sukaktį t. begyvenanti. Gerai, kad nors Bernotienė, Kybartų rajonas, Alvito

atšvęs vasurio 22 — 24 dieno
mis su atitinkama programa. Ti
kimasi sulaukti nemaža svečių 
ir iš apylinkės kuopų.

— Kun. Leonas Praspalius,'
Šv. Kryžiaus parapijos klebu-1 
nas, praėjusių metų pabaigoje, ‘ 
krisdamas ant apledėjusio grin- i

INCOME

TAX
SERVICE

ji nepriklauso prie “tariamųjų 
lietuvių’’, kurie pastaromis sa- 
v ritėmis už savo žygdarbius pla 
čiai nuskambėjo Amerikos spau 
dos puslapiuose.

Hartford, Conn.

, ............... Vasario 16 minėjimasdimo, sunkiai užsigavo — pra-1
rado sąmonę ir kalbą. Sekan-( Amerikos Lietuvių Tarybos 
eią diena buvo padaryta sunki i Hartfordo skyrius vasario 24 d. 
galvos smegenų op ■ arija, l’o, ’ etuvių parapijos mokyklos sa-

paitas, Svltriūnų kaimas, Lithuania.

JioSkcma ONA BESLINGAlTfi 
JARAIALAVIClENft, kilusi iš Vil
kaviškio miesto. Gyveno Kybartui* 
se. Prašau atsiliepti šiuo adresu:
Kazimiera Budnickieue, Alytus, Mar
gio 10, Lithuania.

Adolfu Jankus įieško savo sesers 
MARYTftS JANKUS. Prašo praneš
ti šiuo adresu: Adolfas Jankus, 11 
A Kerferd St., Kast Malvern, Mel- 
bourne, Vic. Australu.

r 1 ' ..... 7 7" Iš Sibiro Marija Mačiulienė jieš
to pergyveno keletą labas ki - ' ?ia ' f16. ^lnėj1' ko: Krikščiūnienės, Vlado Jasinsko
tiškų savaičių. Penkių savaičių 

tiek sustips ėjo.bėgyje ligonis 
kad prieš keletą dieni) grįžo į 
namus. Dabar jaučiasi neblo
gai, tik, žinoma, u'truks ilgesnį 
laiką, kol sugrįš kalba ir pilnai 
pasveiks. Tuo pačiu laiku už
sigavo nemažai ir kitų žmonių, 
tik nt taip pavpjingai.

irių. Be kiti), minėjime dalyvaus ,r Vinco Vaičiūno. Sužinoti rašyti: 
ir JAV kongresmanaa, kuris ta Julija Čepienė, 224 William St., Lou- 
proga pažadėjo pasakyti ir ati- don»
tinkamą kalbą.

Canada.

Meninėje dalyje pasirodys vy
rų choras ir šeštadieninės mo
kyklos mokiniai su tikrai puikiu 
patriotiniu vaidinimu. ;

Šv. Rašto enciklopedija
Tarp naujų leidinių pažymė

tina Šv. Rašto enciklopedija, pa
vadinta: “The Catholic Biblical 

Artėiant V-e iro bus tikimės, kad ir šiemet vietos Encyclopedia”, paruošta prel.
a rinkliava paremti Ame- H net’)limų apylinkių lietuviai j E steinmueller ir dviejų po- 

‘ 1 1 gausiai dalyvaus minėjime, tuo piežiškos fiiblinės komisijos na-
parodydami. kaip brangi yra rių bei vįenUolės dr. Kotrinos 
mums ši švente. J. B. guiiįVan. Enciklopedija turi

1,896 puslapius, aptaria 6.285 
dalykus, turi 450 paveikslų ir 
kainuoja $20.

daroma
rikos Lietuvių Tarybos veiklai 
Aukos bus prilipamos sekmadie
nį, vasariu 17 d., po 8, 10 ir 12 
vai. šv. mišių parapijos svetai
nėje. Visi lietuviai, gyveną Day 
tone ir apylinkės miesteliuose, 
yra prašomi įteikti savo aukas. 
Nelikime nė vienas šaltu ir abe
jingu, kai Lietuva kryžiuojama, 
tėviškės namai dega, o broliai 
ir seserys lietuviai velka sunkų 
vergijos jungą.

— Irgi rekordas. Prieš porą 
savaičių ne tik vietos, bet ir pla
čioji Amerikos spauda gerokai 
išgarsino vieną daytoniškę gy
ventoją. Trumpai istorija to
kia : Vieną popiete nelauktai 
grįžta iš kelionės vyras pas sa
vo žmoną į namus ir randa sve
čią. Užklausia, kokiu reikalu jis 
čia atvykęs. Šis gi nustebęs at
sako. kad čia jo šeima. Svečias 
taip pat jį tuoj užklausia, ko-

VIEŠA PADĖKA
GIMINĖMS AMERIKOJE

Praėjusių Kalėdų metu lankiausi 
pas savo dėdes, tetas ir pusbrolius 
Orand ltapiils, Mieli., kur buvau la
bai malonini priimtas ir iijNlovHiio- 

{ tas. Ne^.ilėdatnas tuo tarpu jiems 
| l-aimSiu būdu alsilyęuiti, reiškiu gi

lių padėką-dėdei Mykolui ir dėdie
nei Antaninai Alksniams, dėdienei 
M Sirijai A Iksnienei pusbroliams
Antanui ir Kun. Juozui Alksniams 
ii' \isiems kitiems mininčiu-.

Vladas Stabingis 

Hamilton, Ont., Canada

JIE&KO PIRKTI

Tiesiog ii savininko pirksiu namų 
Chicagoje. Arti kat. bažuyčica. Pra 
nešti adresu: DRAUGAS. Ad. 8820, 
4545 W. 63rd Str., Chicago 29, IU.

PROGOS — OPPORTL’NITIES

I DELIKATESU KRAUTUVĖ — 
į Pilna prekių. Į kainų įskaitoma visi 
' fikeerini ir įrengimai. Prieinama
I nuoma. BIshop 7-6016.

PRANAS SALEMONAVICIUS
• Paruošia paprastais ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčiu blankas. 
Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą. 
Sutvarko užsilikusias knygas.
501 West 33rd Street (netoli Normai Avenue).

_  Susitarimai tel.: VIetory 2-3486
Valandos: Kasdien nuo 6 \ul. vakari* iki 1(1 vai. vak., šeštini. ir sektu, 
nuo!) vai. r\io iki 9 v. vak. 2(1 METŲ PATYRIAIAS—ŽEMOS KAINOS

PASINAUDOKITE PROGA
Jei ieškote tokios knvvos, kinių galėtute |s*rskiiit vt i 

siu įdomumu ir kuri paskui jiūtu pasididžiavimu Jūsų I 
pasirūpinkite įsigvli šiuos mūsų leidinius:
Žemė dega, Jurgis Savickis, atsiminimai, I t............ .. ...
Žemė dega. Jurais Savickis, atsiminimai, II t....................
Apie laiką ir žtnoneu, .1. Aistis, atsiminimai ................
Mirusios sielos, N. Gogulis, apysaka ....................... ..............
Cezaris, Mirko Jclusiė, istorinis romanas, I t......... ..............
Cezaris, Mirko Jclusiė, istorinis romanus. Iii. ........
Cezaris, .Mirko Jclusiė, istorinis romanas, UI t. ........
Tomas Nipernadis, A. (iailit, išgarsėjus esto romanas ...
Senas kareivis Matatutis, J. .lanktis,, apysaka ...................
Milžino paunksmė, Balys Sruoga, istorinis veikalas ...
Broliai Domeikos, Liudas l)i.wy<lėnas, romanas ................
Rytų pasakos, Vincas Krėvė, pasakų knyga ......................
Užuovėja, .Malins Katiliškis, romanas .................................
Barabas, P. La gerk vist. Nobelio premijos apysaka ..........
Kon-Tiki, Tlmr lleycrilalil, pasauli išgarsėjęs veikalas ..
Karoliai, Guv dc Maupassant, rinktinės novelės ..............
Pavasarių audroj, .1, Simonaitytė, romanas ............... ....
Kolombą, Prosper Merimee, romanais ...................................

\ i-cis šios knygos — rinktiniausi veikalai mūsų ir 
literatūroje, apsirikti negalite nei vienu. l'žsisaky darni 
esančių knygų ir pasiųsdami pinigus leidyklai, ketvirtų 
gaunate dovanu. Rašykit ii' pinigus siųskit adresu

S'--

su did/inu- 
libliotikoje,

......... 4.59
............. $4.59

............. 2.59
......... 3.25
............. 2.99
.............. 2.99
............ 2.99
.............. 2.59

................. 3.99
...........2.59
.............. 2.59

...........2.59

................ 3.59
o 05

..........  3.75

..........  2.59

.................2.59
.......... 2.25
pa saulinėje 
tris iš čia 
pasirinktų

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

Pirkdami autaupyatte 
ir paiduodami uždirb
ote per šią įstaigą. 
AL BUDRECKAS

R E A L T Y
4081 Archer Avė.
(prie California g.)
LAlayette 3-3384

šioj. ne.iuilonio turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant. JO 
»ų laukta gr.itas tr t( talniras na ta r 
navtruaa

NORVILĄ
RKAI, l-IHTATE KAbEH 

2000 W. St. Tel. I’n»spe»t M*ft4b4

Ni jud. turtų pirkimas-pai iia vinius 
bet valdymus. Paskolų pa rupiniams.

Pildome liieunie Taksus
| Visi; RCŠIV APDKAl’niMAl

J. BACEVIČIUS
“Varpas” Real Estate 

(ieneral Insm-auee. \olnry Public
511IU Ko. \Vestern Avė.

Rk|i. 7-KKMtt urlta Hkni. I-70H5

Prieš pirkdami ar pa į duodami 
namus, biznius, sklypus ur ūkius

I atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY

i REAL E STATE-INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

PIRKITE ir parduokite savo n»
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės manu teisingu patarua 
vimu

£. KURŠIUS 
REAL ESTATE SA^Eb 

REpublic 7-9400 
Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą, turtą 
ekspertiškas income taksų pil
dymas vieniem metam nemoka
mai.

STENOGRAPHER 
2 giri office, 5-day wk.; air

cond. office.

Vilter Sales A Construetion Co. 
230 W. Su periu r
l’YPIST _ t l.l.ltk

(tnniediiite < mplo.viiC'iil. Iiiti-rest- 
lllK & pleasunt work. Pald tusu 
raine, Euiplo.v>e Heip’flts. 5 l»nj 
IV' i’k. Ability KOVerna salai y.

lllll-STYlt S IIU H.IIT l.IM S 
INC.

Mik l r«sl Blair lik *>-bKIH)

YVANTED: Experieiieed first- 
ctass stciiogtapher tor employ- 
ment, full-tinie with Catholic 
Church Extėiu»ion Society. 131)7 
So. VVabash Avė., Telephone: VVE 
bater 9-5338.

T E M F () R A Ii Y

We pay the h,g best hourly 
ratus for

1 Stenographrr*
Typists
Dictaphone Operators
General Office W<>rk
lt you can work one day a 

weck or more

apply

Manpower Ine.
1500 w M

or
1836 W. 95th St,

REGISTRUOTOS SESERTS.
norinčios gauti skyriaus varesniosios 

i darbi/, bet. kurioje šitioj« , prašom 
’ k reiptis i

L0U1SE BURG HOSPITAL 
255 W. t’ennak ICd.

K. VaJiutUaitis, IHrccti*ess of \urses

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune up) 

motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)

LIET. AHIJR.M DOS AtiENTf ltA
Virtų rūšių apdraudort. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės pat.virtinos kainos.

Prieš dalydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

.IUNAS KIRVAITIS 
VVAJbriMtk 5-51171

INTERSTATE INSERANCE AGENCY 
ftlUS S. Ashland Avė., Chicago 3«, III.

TYPIST
Permanent Job. Wonderful O|>|x»r- 

tunity. Good A t Figures. 
$70.00 Per Week. 

WALTZINGER, INC.
1500 S. Uestern Avė. C A 6-5778

REIKALINGI
HOLDING ft REMODEIJNC

NAUJI LIETUVIŠKI 

REKORDAI
1*0 $1.50 VIENAS

Laimutė ir Palvis. Solo ir Polka su 
daina.

Vežė mane iš Namų ir Klumpės. 
Budriūno kvartetas.

Šauksmas ir Alutis. Budriūno- 
kva rietas.

Gyvenimo Aidu ir O, Dalele, 
riūno kvartetas.

Subatos Vakarėli ir Tėvynei, 
riūno kvartetas.

Vairas ir Žvakė ir Plaštakė. Bud
riūno kvartetas.

Žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Mo
terų balsų duetas. į

Nokturnas ir Čigonės. Moterų bal
sų duetas.

Barkarolė ir Sutemo. Moterų bal
sų duetas.

Tyliąją Nokti ir Linksmą Giesmę.
Solo Motei.aitienė.

Gul Šiandieną ir Sveikas Jėzau.
Solo Motekaitienė.

PO $1.00 VIENAS:
Ramu čia gyventi ir šlama šilko 

Vėjas. Rūtos kvartetas.
Pakirstu Berželį ir žygis į Vilnių.

Aidų Orkestras.
Linksmų laikų Polka ir Koja, Ko

ja Polka. Orkestras.
Dariau Lyseles ir Jonelio Polka. 

Solo Saukeviėius.
Kai aš turėjau ir Kam šeri žirge

lį? Duetai — Vanagaitis ir 
Olšauskas.

Tu, Lietuva ir Dru-Lia. Pupų Dė
dė ir Dėdienė.

Griuvėsių Gėlelė ir Našlaitės Ka
pas. Pupų Dėdė ir Dėdienė. 

Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur
Tyla. Solo Babravičius.

Rekordus siunčiame ir paštu į 
kitus Amerikos miestus ir į kitas 
pasaulio šalis. Amerikoje pašto ir 
supakavimo išlaidoms siųskite eks-'1 
tra $1.50. Kanadon — $2.50. J ki
tas pasaulio valstybes atitinkamai 
daugiau. Siųskami rekordų užsa-Į 
kymus, siųskite Monev orderį kar
tu. COD rekordų nesiunčiame..

JOS. F. BUhRIK !

STEPHENS LIQUORS
4134-36 ARCHER AVENUE 

(Kampas Francisco gatves)

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS UŽSIENINIO

VYNO

Ford 41-53 ..........
Chev. Ali 1937-53 
Chevrolet 54-55 . 
Chrysler 6. 42-52 
Dodge 6, 42-56

.. $8.25Mnrcery 49-51 ................. $8.95

.. 8.25Olds, 6 cyl. 41-50 ........... 8.20
.... 9.95P]ymouth 42-56 ............... 9.95
... 9.91 Pontiae 37-54 .................... 8.95
.. . 9.95 Buieb 37-52 ........................ 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems atitomobiliama. Išmeti
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kariu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v, ryto iki 9 vai vak. Sek. uždaryta

M . e E S A s
1 Q?4 West 59th Street Tel. GR 6-9136

3241 S. HALSTED ST. 
Chicago 8, Illinois

PRANCŪZIŠKAS
BORDEAUX ROUGE— Bordeaux Blanc 5th 98c-
CHATEAII DE I/OR — 1950 metų 5th $|.49
GRAND V1N DE BORDEAU — 1950 metų 5th $ į .49
•BEAUJOLAIS BURGUNDY 5th $į.69

PIERRE CARTIER FILS SAUTERNE 5th $|.69
MA1SON H AUT SAUTERNE $th $j.95

ISPANIŠKAS
LACRIMA CHRISTI MALAGA P. LEO XIII 5th $|.9> 
SAUTERNE P. PIUS XII 5th $j.95

NDEMAN SHEKRY 5tli 95
IIARVEYS BRISTOL CREAM 5th $5.95

ITALIŠKAS
RORDONI ROSE V1N 5th $| .49
BORDONI CTIIANTI 5th $|.29
MANDOCREMA (su migdolais) 5th $2-49
ARDO CHERRY (vyšninis) 5th $2-69

DANIŠKAS
KINISCII Vyšnių — KIJAFA 5th $ f .79

GRAIKIŠKAS
MAVRODOPIINE 5th $|.95

VOKIŠKAS
R1I1NE NIERSTEINKR, RI EDESCHELMER, 

LIKBFRAUMILCH
MOSEL LAUBENIIEIMER, SCHWARTZK 

KATZ, MOSELBLUMCHEN
AFFENTHALER SPATBURGUNDER 
SPO1IR GI ELDENSTERN MAY WINE

PORTUGAUSKAS
DOMAIN RUBY VYNAS 
DAURO PORT 1915 metų 
DUCAL 1943 m. (pintinėj)

GARSUSIS VOKIŠKAS ALUS
MUNCHNER IIOEBKAU HAUS
Dėžė 24 b. $g.79

12 rūšių konjakų — Jūsų pasirinkimui nuo $3-89 5th

5th $|.49

5th $1-49
5th $2-29
5th $|.69

5th 98c
5th $|.95
5ih $|.95

Al NORITE BOTI KUNIGAIS?
ei darijotių Kongregacija a. a. Arklvya- 
up. Matulevičiaus, MIC. atgaivinta, kviečia 

uis ,»ve kandidatus i kunigus. T8vai Mari
jonai darbuoja-d Amerikos lietuvių tarpe:

>t. v.i: melžiant Jie darbuosis tr Lietuvoje.
,le eeua mokyklas. redaguoja laikraščius, 
skelbia misijas Pasiaukokite Dievo tarnybai 
iarbuokitūs po Panelės Švenčiausios vBltava. 
stokite Į Tėvų Marijonų Kongregaciją: raSy 
gite novic.ių vedėjui. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo baigėte, kiek amžiaus ir koks svei
katos stovis Laišku siųskit, žemiau paduotu 
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngrcgacija kviečia pas save kandidatus | brolius, kurie 

>tų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami moką kokj amatą. Norintiems
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo Jėgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei ftven 
blausiai. Tapkite (troliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedėj* 
oažymėkitt amžių, sveikatos stovj Ir užbaigtus mokslus.

MASTKR OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARĄ, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

SEND J1 TO CARE, N.Y.
or your local CARE office

please
care...
becaase 

hunger hutrHt
bttauM aaving livtt it thit 
timple: You send $1 to 
CARE. That dollar sends 
22 Ibs. of food oversean — 
helps feed this little boy 
and bis family for one 
whole month.

Geriausi pirkinbii šią slyvaitę:
Naujas mūr. 2 po 5, centr. šild. 

kieky, butui atskirai, did. ir šviesūs 
karnb., tuoj galima užimti atiu bu
tus. statytas kaip sau.

Mūr. 4 karuli, neėiais šild.. tik 
$1o.a0b; tuoj galima užimti.

Mūr. 2 no 5, centr. šild., tuoj gali
ma. užimti vu-nų. butą, kaina tik 
$•23,000.

Mūr. 5 karui*, ir taverna., centr. 
šild., garažas.

Mūr. 3 luitai tr maisto krautuvė, 
labai gera vieta, labai geros sąlygos.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd St., CL 4-2390

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas
P LEONAS

REAL ESTATB 
2735 We»t 71»t Street

Visi telefonai: \VAlbrook &-U01S

MARQUETTE PARKE
Kampinis, šviesiu plytų — 1<> bu

tų po 3 k. Kaina, tik 47 4,000.
8 hutai — 4 po 5 k. ir 4 po 4 k. 

Tikrai puikus namas ir vieta. Di
deli ir šviesūs kanib. Nupiginta, 
norit greit parduoti.

.Mūrinis —-2 po (ik. Didelė patal
pa krautuvei ar ofisui. Pačiame liet. 

i centre.
Iti-ighlon l’arkc — Mūrinis su šil- 

| dyinu. Taverna ir likerių krautuve 
i — 2 butai: <i ir 3 k.

7 k. medine rezidencija ant pla- 
I taus sklypu. Klišy s ir šildymas. 
' »13.700.

į . VENTA
4409 S. Fairfield Avė.

' l^faycitc 3-3881 LAfuyidtc 3-HU27

VIKTORAS *IMAITD
General Cuntractor

Htato rezldcaclnlua Ir komerciniu, 
uamun. pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus; Išrūpina statybos kr*- 
ditus Skambinti vak v, 7..("a* 
irhn tel ,t| 7-3340. Kreipti*

6 I M A I C T A I
lealt, - Kuilders - InsuraiM 

2737 Wesi !3rd Ktreyn

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct.. Cicero 50, III 
Statome naujus namus It garažus

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai
šaukite DAnube 0-27*3 nuo * «•!

ryto <ki 7 vai. vakaro.
Tel. OLyniptc 2-5121 nuo A vai 

.skar« tltl lt vai vakaro

♦

1
? ‘h

I

L

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Itiiilders 4icn. Cnntrnctors

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytoji! ofisu, gy
venamųjų ir viešųjų pastatu.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
pa t a rimu i nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo s vai. ryto iki *1 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagt 29, III.

t
i
t
♦
♦

CICEROJE — Tik pamanyk —
$16,900. 5 kamb. rezidencija, 9
metų senumo. 2 kamb. rūsy. Apy- Į 
linkėję 38th ir 57ih Avė. Įmokėti 
$5,000. SVOBOIIA, 6013 Cermak 
Rd. BIshop 2-2162.

$10,500 PILNA KAINA. 3-jų 
butų namas Apylinkėje Sa.wyer ir, 
24th St. 4-4-4-2 kamb. 2 autom, i 
garažas. Įmokėti $2.500. SVOBO- 
DA, 3739 W. 26th St. LAvvndale
I- 7038.

SAVININKAS parduoda 2 butų j
mūr. namą su garažu. Arti Fišth ii 
Kockwel1. Viršuje ti k. su niodern. I 
spintom ir tilo virtuve tr vonia. Apa- j 
ėloj 5 k. Abiem butam uždari, Insu- 
liuott tnleg. porėtai; viršutinis ap- I 
šild. Alyva karštu van<l. apšildymas. 
Patogu j baž... mokyk., krautuves, 
autobusą. Tuojau užimti. Apžiūrėti 
susitarus. Kaina $2ti.'."Mi. (.Itovchllt '
II- 7387.

MISCELLANEOU8 
Įvairūs Dalykai

šildymas
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
nares), visų dydžių oro vėsintu
vus (Aip oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicer
Tel. OLympie 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympie 2-6752

1ANCOMUOJAMA____

Išnuom. mieg. kambariai su gali
mybe naudotis virtuve.
_______ 5261 B. Halsted St._______

Pirkit Apdujus Bonus!

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BIshop 7-7075 arb> 
PRospect 8-9842

PAKELIAMI NAMAI
Mes įdedamo balkei, stulpus, 

taisome smunkančias grindis.
J. k K. CONRTR. C0. 

10 8-2738

P«

r
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'V^orcester, Mass.

J Mirė Adelė Repšienė

Kolosališkas deimantų 

ir kitų gėrybių

IŠPARDAVIMAS

NOW exclus,ve

Columbia tru^t
Styles at... NE W

Po sunkios ir ilgos ligos sau- 
i šio 26 d. atsiskyrė su šiu0 pa
sauliu Adelė (Matukaitė) Rep
šienė. Dideliame liūdesyje liko 
vyras Albinas su dviemis ma- 

j zametėmis dukrelėmis — Rimu
te ir Gintare. Taip pat iš pir- 

! mojo vyro dr. Grinkevičiaus, mi 
rūsio Lietuvoje, liko duktė Ni
jolė su vyru Donald Eorest.

dovavo tiems reikalams, ir vi- 
i soma sąjungietėms ui parodytą 
I seserišką meilę savo buvusiai na 
rei. Rutvilė

Philadelphia. Pa.
Visi f Vasario 16 minėjimą , . «pasiųsti Balfo centrui. Pinigais 
Šių metų Vasario 16, kaip at-j aukojo: SLA 125 kuopa, Mr. ir 

rodo iš visų parengiamųjų dar-l Mrs. P. Gūdžius, A. L. P. Klu
bų, bus iškilmingiau ir pras- bas ir LB Melrose Parko apy- 
mingiau paminėta, kaip anks- linkė — po 10 dol.
tyvesniaig metais. Primintina, po g

Melrose Park, III. Vancouverio lietuviams žinoma 
lietuvaitė Benstead, pianistė Ra 

Ralfo veikla dzevičienė, akordeonistai Dia-
Balfo 117 skyriaus įvykusia- kas ir E‘ Kaulius- tautinių še

rne rūbų, avalynės ir piniginiu- klų «ruP'5’ vadovaujama Kaulie- 
me vajuje buvo surinkta 300 nės’ Paska,tal pakviestas vi
svarų rūbų ir avalynės, kurie '’U(;nitninln^as Baronas.

Padėką reiškiame buv, KLB 
Britų Kolumbijos apylinkės pir
mininkui adv. J. Jusčiui, kuris 
du su puse metų nenuilstančiai 
vadovavo lietuvybės išlaikymui. 
Adv. Justis lieka ir toliau KLB

UŽ LIETUVOS 

LAISVę KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 įvairių voku $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
Dk A U G A S
4345 MEST 63rd STR..

< hieago 29, Illinois

Adelės1, kad minėjimo išvakarės, vasa-į Mr, ir'Mrs;\aUpa^Įnaa'e^ i Kolumbijos apylinkės teiSkaudžiai išgyveno
mirtį ir jos brolis Z. Matukas, rio 16 d., 7 vai. vak. Sv. And-jįr y Junkeris Mr. ir Mrs 
prieš penkias dienas atvykęs iširiejaus parapijos bažnyčioje į- a. Joncha, Mr. ir Mrs. J. Ra- 
Vokietijos su žmona į Roches-, vyks gedulingos pamaldos už žuį čįūnas, Utarų šeima, Mr. ir Mrs. 
ter, N. Y., ir nespėjęs pamatyti i vusius dėl Lietuvos laisvės. Pa-j A jaras p Kavaliauskas. Mr ,

j gyvos sesers. Lietuvoje liko du į maldų metu giedos solistai Juzė ir Mrs j Ur5elis aukojo 4 dol.,^uster» Mich. 
broliai — kun. Lionginas ir gy- j Augaitytė ir Stasys Liepa. Sek- ir F Valuckas — 3 dol. Kiti au-' 
dvtojas Balys Matukai. Įmadienį, vasario 17 d., 3 vai. p. kojo po mažiau

Velionė palaidota iš šv. Kaži- ■ P- Muzikinio Klubo salėje, 2715 Viso surinkta 107 doleriai. Mūsų mielam kun. J. Korsa- 
miero parapijos bažnyčios sau-!®- Allegheny Avė., įvyks iškil- Visiems aukotojams valdyba !<ui mirus. Jūs parodėte daug 

, šio 30 d. Šv. Jono kapinėse. Iš-: mingas minėjimo aktas su pras taria nuoširdų ačiū. širdies ir aukos organizuojant
' kilmingas gedulo šv. mišias at- minga žodine ir labai stipria me gįajs metais į naują valdybą J° laidotuves.
našavo klebonas kun. Aug. Pet- n*ne programa. Tikimasi ir lau- išrinkti J. Urbelis, A. Jarienė, ^'s buvę D. P., tarsi našlai- 

I raitis. Šv. mišių metu giedojo į kiama. gausaus atsilankymo iį VI. Žilėnas, K. Juknelis ir P. Ka- v’sa l’iką dirbo tarp sveti- 
■ Lietuvos operos solistas Ipolitas šios mūsų valstybinės šventės; valiauskas. Reikia tai įvertinti”, pra-
Nauragis. Į kapines palydėjo minėjimą. Labai svarbu, kad ' sitarė kun. Linkus,
kun. M. Tamulevičius. kiekvienas, kiek galint didesne. Naujoji valdyba nuoširdž ai iš tikrųjų jis nesigailėjo nie-

Priklausė LRKSA 41 kuo- i PiniSine auka prisidėtų prie Lie- prašo visus lietuvius nepamiršti ko, organizuodamas taip iškil- 
vertės <"d'° ,' u"".™ ^h.oo pai, Labdarių Draugijai ir Mo-įtuvos laisvgs bylos. todėl prašo- Balfo ir šiais metais. Pirmoje mingas laidotuves. Iluminacija, 

l/, karato Deimantinis ži.das. ------------ c ________ . yisa ma ®ios šventės proga atiduoti edčje valdyba prašo visus su- io šv. mišių kartu ir jautrūs

LOW
fe PRICES36. .S? ..

terų Sąjungos 5 kuopai.vertęs *125.MM už. .............................$02.00
1/., karato Deimantinis žiedas, 

vertes *195.1)0 už .............................*UK.OO
Geri, garantuoti auksu pripildyti 

vyriški ir moteriški rankiniai laikro
dėliai, 17 akmenėlių, tiksliai einan
tys, vėliausios mados, vertės *39.00 
tik po .................................................... $10.00

Rankiniai laikrodėliai. 17 akmenė
lių vertės *20,00, po.............. ..  . ..Stf.OU

^letalinės geltono ir balto metalo 
tvatančios laikrodėlių a p> rankelės 
vertės *0.00, tik po $2.115. Tokią apy- 
rankėlę pritaiko ekspertas laikrodi
ninkas prie jūsų laikrodėlio per po
ra. minučių. Jums palaukiant. i . . , . .... ,. ,

Sezoniniai papuošalai, auskarai, .tldUktų kiekvieną lietuvę kžlta-
spiikos, apyrankes šio išpardavimo i ]įke. Jos šakota asmenybė pasi
metu vėrės nuo *8.10 iki *5.00, už ! ... , ,
»5e. reiske gražiais rankdarbiais. Ji
*22,UtikK‘poi1".’. Padarg JAV- Lietuvos ir Mote-

5o gabalų lėkščių setas, vertės rų Sąjungos vėliavas 5 kuopai.
^zo^ 'gabaių 'sooniėss' mėėi' p'*Hab I Brocktono 15 kuopa irgi džiau- 
sakutės, šaukštai, šaukšteliai, vertės p-įasi įos pankų darbo gražia vė

52 gabalų pasidainuoti peiliai, Sau- : ’HVa.

^24 0^ ok?užSa,lkSl l'al’ Vl ltesi2 (M) ; Meniškuose parengimuose į-
Naujos tonografu ir radijo kom- dėdavo daug širdies į progra-

rekordus, tik po .$49.0(4—gp<*ciuiiiii. mos parujšimą, kad tik viskas
Nauji HI-FI folunibijos tonografai Į sklandžiau išeitų, 

su deimantine amžina adatėle, ver- ; _
tės *i39.oo, tik po ........................ 9»7.iH> Friklausydama kuopos cho-
tėsNa*69‘m/ 'už; 'f. .™d.l.JU%4».«0 |nii' sąžiningai lankė repeticijas

"Naujieiiybė” labai mažutis ki- ir buvo išrinkta choro koreS- 
Seninis Transistor radijas be tilbū. „„„.i,..., ,, . «...
labai gerai pagauna, mazasias radijo i? ndtnte. tik deja mirtis UU-

širdimi pamilusi Moterų Sąjun
gą, atsidėjusi dirbo joje, sielo
josi jos ateitimi ir didžiavosi 
esanti sąjungiete. Savo maloniu

galimai stambesnę auką Altui, 
kuriam aukos šiuo metu ir mi
nėjimo dieną renkamos. Laiko 
taupymo sumetimais aukas pra-

taikiu būdu “ir gražiu pavyzdžiu išoma atiduoti prieš minėjimą. Avė., Melrose Park, Ilk; arba
paragino nevieną tremtinę stoti 
Moterų Sąjungon.

Ji troško, kad Moterų Sąjun
ga tobulėtų, kultūrėtų ir pri

tukų rinkėjams.
Puiki Petraičio pažanga

Ant. Dziko vardo radijo va
landėlė, kuriai vadovauja Sta
sys Petraitis, žengia gražiu pa
žangos keliu. Per pastaruosius 
metus pasiekta palyginamai ge
ro lietuvių kalbos žodžio ištari
mo, programa įvairinama nau
jesnėmis lietuviškomis plokšte
lėmis, pagal pajėgumą duodama 
trumpų žinelių ir retkarčiais pa
liečiami lietuviams aktualūs kul
tūrinio bei bendruomeninio gy-
venimo reikalai. Dideliu įnašu 
į valandėlės lygį reikia laikyti 
Elenos Šaulytės talkinimą. Jei 
ši programa įvestų bent penkių

siniu patarėju.
KLB Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdyba

Padėka kun. kleb. A. Linkui JOHNF. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

"RVC MOPPR Mtoe KDr>l vr-ti
4605-07 South Hermitage Avenue 

T«1 YA 7-1741-2 ir LA

South Caiifornia Avenue 
Moda* LA 3-0440 į» |.A 
AMBULANCE DIENA IR NA-z-

4333 34

mokėti nario mokestį — 1 dol. giesmės garsai visus jaudino 
metams. Nari0 mokestį arba! Už U1 rbg „ padėka
betkokią auką prašome įteikti Jum3 Klebone. Dėkojame vysk. 
fui. sekr. A. Janenei. 133 N. 14 v Brizgiui, prel Aibaviiiui. ku- 

nigams, vargonininkams ir vie
ninteliam kitataučiui kun. J. A. 
Rebedeau.

betkuriam valdybos nariui.
Skyriaus Valdyba

Vanrouver, B. C.

Vasario 16 minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės at 

kūrimo 39 metų sukakties minė
jimas Britų Kolumbijos lietu
viams įvyks š. m. vasario 17 d., 
sekmadienį, Vancouver B. C. Šv. 
mišios bus 11:30 v. St. Patrick 
katalikų bažnyčioje, 116 East 
12th Avė. (kampas Main Str. ir Į 
12th Avė.), Vancouver, B. C.

Dėkojame visiems, pareišku- 
! kusiems savo pagarbą tam gar- 
i biam ir daug nusipelniusiam | 
! kun. J. Korsakui, o jo artimie- 
iniesiems reiškiame savo nuošir- 

1 džią užuojautą.
Michigauo Lietuviai Kunigai'

LIGDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
BEpublio 7-8600 — 7-8G91 Automob'daing vieta

Tiems, kurie gyvena kltoae miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

.‘i|c A

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

3 vai. n. p. Ukrainian Com- 
munity Centre, 154 East lOth i

Iš tvnt-is stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N.TO l’IR.MAD. IKI PENKTAD. 

8:4 5 iki 0:30 vai. ryte 
ŠEŠTA D. 8:30 iki 9:30 ryte

Avė. įvyks iškilmingas minei:- i si;rm m>. $:s©—®:ao v. r. iš stoties 
. WOPA — 1400 kil.minučių nuolatinę kultūrinę ir, mas ir menine p’-ogrima. 7i:,., So mapeevvood avė.

Chieago 29, III. HEnilock 4-2413
Programoje 1 tiyvaus visie.usbendruomeninę dalį, atrodo,stotis, vertės *59.ou, už ...............*41.mm traukė darbą tose pareigose.

Sl:'“ " i Neapleido nei plunksnos dar- kad » f'“-11' ™iSkai. P«enkinti!
Nauji Mjyiuvai v.„M. O'",'"’ bo. Dažnai jos raštai būdavo !>kllad' l'hlJ"s lletuvnl norus. .
Naujos’skiiitiinmos mašinos, ! “Moterų Dirvoje”, “Drauge”,| Vyčiai kviečia

vartės *15m.mm, tik po ................. $!,7.°0 ' “Darbininke” net ir lietuviuiFrosinimo ir džiovinimo į . . . ’ . ! Philadelphijos Lietuvos Vyčiui
........... »27.oo skyriuje vietos diecezijos laik-i „ , 1 oa t. n . .
iiridiai, vmtės i “ į 3 kuopa vasario 24 d. 7 vai. vak. i

*49.00. po . ......... . rastyje The Catholic Free Kazimiero naraniios salėie
Nauji Basiniai pečiai nuo 9s$7.oo ir j press. ! BV- Kazimiero parapijos baieje

augščiau. ' ' . , . . rengia didelį įvairumų vakarą,
9x12 hinoiminiai vertės *9,00, tik Beveik kiekviename kuopos 

po $4.05.
9x12 Axminst» r kilimai

tik po

i«ortabic rašomos mašinėlės momis. Net ir paskutinėmis die- • , t ,_V'r7' uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
S“9- ‘ Jos hetuvių parengimų kalendo- sir(,nka[ne už 7.50 joL

^IRKITE OfiRflR TIESIOS NUO 
MR MELLON.

MAVTNINKD

SAINT CAS5MIR 

MONUMENTCO

«>14 West Plth Street
ViansR hln(r»« nun

^Hdiiausias Pananklanu P’np
Pwnnkii7!.'wi -r r ate!

CEdarcrest 3-6335

vertas $50.00, tik po 
Elektriniai <1 nikių si

Beveik
susirinkime buvo jos paruoštų) o po sceninės dalies — nuo 9 

' vai. šokius, grojant geram or-

vertės *49.MM, tik po ....
Hlanketai ir kuiilros už pusę kai-

noe.

.............S45.»« trumpų paskaitėlių įvairiomis te! \ Y*.
MMšinėiės, Astrui. Tą dieną Philadelphi-

D e M E 8 I O i

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubų ii 
įmokėdami 5 dei metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu

JOS. F. BU0R1K
[inr imi

LUILIIL, U

3241 S. Halsted St.

Tel. CAIumet 5*7237
Atdara pirmadienio ir ktvirtadienio 

vakarais iki 9:30 v. vakaro
Jewelry liepi. ne<lėlkij uždarytas

nomis, iš lovos nebekeldama, 
dar parašė trumpą rašinį, kuris 

i buvo skaitomas kuopos susi
rinkime jau po jos mirties.

Viena gražųjų jos ypatybių 
buvo uolus pareigingumo jaus
mas. Apsiėmusi būti kuopos ko 
respondente, stengėsi tą užda-

nuje nėra užregistruota jokio Lietuviškos Knygos Klubo na- 
parengimo, todėl tikimasi, kad į bais — lietuvybės kalviais gali būti 
vyčių vakarą atvyks gražus bū- j v*sb pasiuntę 5 dol. šiuo adresu: 
rys svečių, norinčių maloniai
praleisti vasario 24 d. vakarą.

Didelis banketas

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Ch’cago 29, IU
■ • ... . . . ... .1 Sv. Jurgio parapija savo me-vinį teisingai, gerai ir greitai , . , b . ,1 , . J ,at T v i j6 - tln tradcinį banketą rengia ko-atlikti. Nenuostabu, kad nares j & t- • C , rvo 4 d. šiemetinis banketas yraNenuostabu 

ir draugės gausiai dalyvavo šer
menyse, velionei Adelei reikšda
mos pagarbą, o likusiai šeimai 
gilią užuojautą.

Prie gėlėmis apstatyto kars-
ProRrama

Prie progos m-painirfiklta Builriko 
Radijo valandos su gerais daininin
kais ir orkestru, ketvirtadieniais nuo į. .
6-os iki 7-tos valandos vakare iš šio- to demesĮ trauke Moterų Sąjun- 
ties whkc, 1450 kil. gos vėliava, kurią a. a. Repšie-

| nė su tokia meile ir atsidėjimu 
__ siuvo. Sąjungos choras savo pa

prasmingesnis tuo, kad jis ski
riamas klebono kun. dr. V. Mar- 
tusevičiaus 25 metų kunigystės 
paminėjimui. Tikimasi, kad į 
■šį parengimą atsilankys ne tik 
parapiečiai, bet ir kiti lietuviai.

RADIO PROGRAMA
ui©v. Hadlo Programa Ii KoUe. 

VVBMS, 1090 kil. sekmadieniais U— 
12:80 vai. per pietus, liet. muzika 
dainos, ir Maldutis Pasaka. Bizniu 
reikalais kreiptis J Steponų Mlnkų. 
Baltlc Elorlets, Gėlių Ir Dovanų Kraii 
’.uvę, f>02 E. Broadway. So. Uostot 
47, Mass. Tel So. 8-0489. Ten pa 
(aunam* laik ..Drautrea.

Muz. Strolia pradėjo darbą 1------------------------------------------
Neseniai į Philadelphiją atvy-i \fcp|h|ėjtp\ “|>r<l.ll0P ’

ĮKVĖPIMU KNYC A! garbą išreiškė didele gėlių puok kęs nuolatiniam apsigyvenimui i i uu&v
I1'1 1 šte ir pirmąjį vakarą vadovavo muzikas J. Strolia jau pradėjo;

Jurgio (iliaudos rožančiaus kalbėjimui. Antrą darbą su Philadelphijos Lietu-1
R a * d 7 i 11 Pasėliai vakar4 meldėsi sąjungietės. Vie vių Meno ansambliu. Muz. J.1
A a 1 U Z 1 ų rasenai ną dieną seselėms kazimierie- Strolia sau duoną pelnosi iš pia
ši knyga, pasakodama kovos už tems vadovaujant, suėjo mokyk nino bei smuiko pamokų ir pia-

A + A
JUOZAS UKSAS

Gyveno 4512 S. Wn.ehenaw Avė.
Mirė vau. Iii d., 1957, 7:45 v. 

ryto. HiilaukyH si m. amžiaus.
(iirnė Lietuvoje. Kilo Iš Kal

tinėnų parapijoa, Varsėdžių k.
Amerikoje iSgvveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona. Pranciška (Zametriū- 
te), duktė Marijona Žalensky, 
žentas John, 3 anūkai. 3 pro- 
anūkai, švoperka Domicėlė 
Vensktetiė, brolio vaikai: An
tanas, Juozapas ir Stasys l’k- 
sai-ir jų šeimos, giminaičiai, 
gyvenų Pennsylvanijoje, kiti gi- 
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai, Keistučio Pašalpos 
Klimui, Palaimintos Lietuvos 
Draugystei ir Sv. Vardo Drau
gijai.

K linas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje. 4348 8. Cali- 
forma Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., vas. 
14 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į švenč. Pane
lės Nekalto Prosidėjimo para
pijos bažnyčių., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pu maldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines

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

Nuliūdę: 'Žmona, duktė, žen
tą-, anūkai ir pronnukai.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 
3-357 2.

^NTHONY R. PFTKIJS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO IMESTERN tVE. 14(0 SO. 501h fiVE

CHICAGO, ILL. CICERO. ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

TOmthalI 3-2103

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGON LIETl'Vir! 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASO( IACI.IOS

' Ambulansų patarna- Zffli Mes turime koplyčias
vimas dieną ir nak- Kj visose Chicagos

i tį. Reikale šaukite s Roaelando dalyse
Imtut. tuojau patarnaujame

ir

ir 1

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

ninų derinimo bei taisymo. J. 
Strolia yra apsigyvenęs Petro 
Balčiaus namuose, 1424 So. 3rd

spaudos laisvę žygius, yra įkvė-' ]oa vaikučiai iš Gintuos ir Rimu 
pimų knvga, paskatinanti mus . . .. . .....
tvirtai laikyti lietuvišką žodį. Ji ^es klases pasimelsti uz jų ma- 
yra puiki dovana jaunimui. mytę.

U«tuviškos Knygos KIuIkj leidi- Į kapines lydėjo gausus būrys Str., telef. HO 7-6577.
nys, 311 psl., Broniaus Murino vir- sąjungiečių, vietinių draugų ir ---- ------ * —
Sėlis, kaina $3.00. atvykusių iš Brocktono ir Bos- Apvaldyti save patį yra augš-
. Lietuviškos literatūros ugdymas tono. Penktosios kuopos afi- 
draba'lMŲ M,Hipratusiv daliomis atstovėmis buvo G. Ka

neb, M. VVatkins, N. Thmpson, 
Už-akymuB su pinigais siųskite;. 0. Paleviėienė, O. Valinskienė, 

A. Mikalauskienė ir Gailiūnienė.
Sunkią šeimos padėtį atjaus- 

damos, sąjungietės ir kiti gera-

“DRAUGAS”

4545 W. 63rd Street
CHICAGO 29, ILL,

GUŽAUSKŲ
BEVERLV HILUS OftLINYCIA bažnytinėje

širdžiai draugai įteikė šeimai 
gražią piniginę dovaną.

Palaidojus a. a. Adelę, jos 
draugių rūpesčiu buvo suruošti 
užkandžiai laidotuvių dalyviams 

svetainėje, kuria
GcriaiiRtoM gėlės <i. i vestuvių, banke- naudotis klebonas leido nemoka, 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 We$t fi3rd Street mai Padf'ka priklauso 5 kuo- 
Tei. FKiMiteet $-os:w ir pu 8-083*. pos pirm. Marcelei Watkins, ku- 

■i n nenuilstamai rūpinosi ir va-

čiausias viešpatavimo būdas.
— Seneka

______________ ___I

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

Prato Photo Studio
Ineorporatwl) 

EDVARDAS UMS, «av. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

Kotrynai ir Jonui Pečkaičiams, jų mylimai 

motinai
A. f A

Jadvygai Komaraitei-Viršilienei mirus, 

reiškiame nuoširdžių užuojautų.

Rauchy ir Smalensky šeimos

A. | A.

TEKLEI RIMAVIČIENEI mirus, 

jos sūnui dipl. agr. Algirdui Rimavičiui

gilių užuojautų reiškia.

Irena ir Stasys šilingai

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą

AMTARAS M. PH'LLiPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. V Ards 7-340 i

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

POVILAS J. RIDIKAS
3334 8. HALSTED STREET T el. V Ards 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ Tel. COmmodore 4-222>

~JURGIS FRUDMIN "
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Ards 7-1138-1139

”VAS AITIS — BŪTKUT 
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLytnpie 2-1003 

ZIGMURD (ŽUDYK) ZUDYCK1
1646 W. 46th STKEET V Artis 7-0781

STEPONAS C. LACKAwiw~
2424 W. ffiOb STREET ItEmiMle 7-121.4
2314 W 2Srd PLACE Vlrginia 7-667 *

1424 8. BOth AVĖ.
VANCE FUNERAL HOME

OLympic 2-5245 ir T0wnhall 8-9687

r I



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO. TLLTNOTS ’T'«n'<!nr,5onin vasario 13, 1957

X šv. Kazimiero akademijos
rėmėjų 1 skyr. susirinkimas 
įvyko vasario 3 d. Įsirašė nau
ja narė — B. Kukštienė. Rėmė-

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE
Ateities žurnalo vasario 

mėn. numeris išėjo iš spaudos. 
Jame rašo S. Sužiedėlis, B. Braz 
džionis, Otilija Viltis, P. Jur
kus, Al. Baronas, A. Sušinskas, 
V. Kiaunytė, N. Narutė, A. Ty- 
ruolis, J Šoliūnas, A. Kalvaity
tė, I. Stasaitė, D. Giedraitytė, J. 
Gulbinas, D. Karaliūtė, J. Pa-

IR TOLI

jos užprašė šv. misiąs už mirų- i ventis ir kt. Numeris gausiai 
šių P. Doveikienę. Skyriaus 
pirm. pranešė, kad ruošiamas 
pramogų vakaras balandžio 7 
d. parapijos svetainėje. Sky
rius taip pat nutarė dalyvauti 
kun. A. Linkaus pagerbime. A.
Martišienė pranešė, kad sky
riuj išbuvo jau net 35 m. Ona 
Kalvaitienė ir Beneta Cicenie- 
nė, o 25 m. — M ir O. Važ
mai, visų skyrių ilgamečiai na
riai. Jie visi bus pagerbti per 
Centro vajaus vakarenę, kuri 
įvyks vasario 24 d. Marijos

iliustruotas.
— Vasario 2 d. j Ameriką iš

plaukė iš Europos šie lietuviai 
arba Lietuvos piliečiai: Barkau 
skas, Gasneris, Kontaras, Lai- 
kūnas Kazys, Sereika, Misevi
čius, Leschkies, Dumasius, Ei- 
chorn, Fischer, Gavėnia, Jurgei 
luks, Klein, Kurepkat, Pfeifer, 
Johlis, Hermann, Vaitiekūnas 
Ant. ir Wieberneit.

— Izidoriaus Vasyliūno ir jo 
sūnaus Vytenio koncertas duo-

Augštesniosios mokyklos pa- ^as L<awrence, Mass., praėjo su 
talpose. Biletus galima įsigyti, dideliu pasisekimu. Koncertą 
pas Čepulienę ir Bučnienę. Va-i^ra^a* ivertino vietos spauda: 
jaus vakarienė bus su įdomiai Evening Tribūne P Lawrence
programa. 1 Daily Eagle vasario 4 d.

1 — Saulius Zaunius, New
X Ledo Karrisoo, žinomas . York, N. Y., susišiedavo su Al-

dona Žilinskaite iš New Jersey. 
Vestuvės įvyks gegužės 30 d.

KANADOJ

estų tenoras, Talino operos so
listas ir tremtyje dainavęs 
Stockholmo valstyb. operoje 
solistu, kartu su mūsų meno 
pajėgomis dalyvaus reli- _ Toronto “Talkos” atsto-
ginio meno koncerto progra- vai, kurie remia Nepriklausomy 
moję. 1 bės Fondą, nepatenkinti ben-

Sį koncertą rucšia Lietuvių :U1 uomen®s tarybos nutarimu 
Menininkų klubas š. m. balan- aukas Vasario 16-ją tik

Tautos Fondui, ir šiemet Lietu-
! vos Nepriklausomybės dieną 
; švenčia separatyviniai nuo vi-

džio1 7 d. 4 v. p. p. šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje.

Toks kultūrinis bendradar- ____________________________
biavimas tarp dviejų, vienodo i
likimo, broliškų tautų meninin- X Marųuette Parko LB val
kų yra šiuo tremties metu | dyba: Lietuvos nepriklausomy- 
reikšmingas ir pageidautinas. b^s šventės proga, užprašė šv. 
PJstų tauta turi mūsuose daug m^ias Lietuvą ir kenčiam 
simpatijų ir jos bus daugiau čius ir žuvusius tautiečius nuo 
pareiškta, kai mūsų visuome- bolševizmo.
nė gausiai atsilankys į šį kon- šv. mišios bus atnašaujamos 
certą, kurio visas pelnas yra i į. ,m. vasario 17 d. 10:45 vai. 
skiriamas mūsų kultūriniams Marųuette Parko švenčiausios 
reikalams. Panelės Marijos gimimo para-

X Dr. Balys Paliokas asme- P^os bažnyčioje, 
niškai pareiškė padėką Sonn-j x Marija Metrikienė išva- 
tagspost laikraščio vyr. redak- žiavo i Floridą pailsėti. Prieš 
toriui už aną sekmadienį įdėtą j išvažiavimą suruoštose išleis- 
gerą straipsnį apie padėtį Lie-i tuvėse dalyvavo ne tik jos 
tuvoje ir jos gyventojų kan- draugai ir pažįstami iš Chica- 
čias. Dr. Paliokas patsai yra gos, bet buvo atvažiavę iš 
parašęs vokiečių kalba dvi kny-, Fountain, Mich., Jonas ir An
gas apie Lietuvą — Die Han-; gėlė Andruliai palinkėti laimin- 
delsbezicnhungen zwische Li-1 gos kelionės.
tauen und Deutsehland, ir Die i

X Prof. Antanas MaceinaFinancen der Selbstverwa.l- 
tungskoerper Litauens einst 
und jetzt. Be to jis plačiai ben
dradarbiavo spaudoje, kaip Ry
te, XX-Amžiuje, Tautos ūkyje,
Lietuvos ūkyje, Pieno ūkyje. |jcvskio 75 metų mirties su

kaktį. Prof. Antanas Maceina 
dėsto Dostojevskio filosofijos 
kursą Freiburgo universitete.

kultūros žurnalo “Aidai” pra
dėjo spausdinti ilgesnį straips
nį “Velnio arijos’’ vardu mi
nint didžiojo filosofo Dosto-

Pkininke ir kitur.
X Vladas Adamkavičius, vie

nas iš mūsų veiklesniųjų stu
dentų, priklauso Santaros or
ganizacijai, ir pirmininkavęs 
komisijai, paruošusiai garsiąją 
Istorinę jaunimą peticiją JAV 
prezidentui, kalbės per Sophie 
Barčus radiją vasario 16 d.,

X Kun. dr. V. Rimšelis, MIC, 
ateinantį sekmadienį, vasario 
17 d., per sumą (10 vai.) Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje 
sakys pamokslą Vasario 16-tos 
minėjimo proga. Parapijos cho-

šeštadienį, 8:30 vai. ryto, mi- ras’ vcdamas var£- Mačiulio, 
"iedos mišias ir atitinkamasnint Lietuvos nepriklausomy- s 

bes šventę.
X Dr. K. Jablonskis, dabar 

atliekantis karinę tarnybą ka
pitono laipsniu prie Philadel- 
phijos vienoje karo ligoninėje, 
gautom žiniom baigia karinę 
tarnybą š. m. kovo mėn. ir 
rengiasi grįžimui Chicagnn, 
kur pastoviai mano įsikurti 
Melrose Park, kur vėl atidarys 
savo kabinetą.

X Kazys Dobilas, Lietuvos 
Laisvės kovų invalidų atstovas, 
perskaitys Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo aktą Vasa
rio šešioliktosios minėjime Chi- 
cagoje vasario 17 d. 1 :30 vai. 
Marijos Augšt. mokyklos salė
je- z

X Kun. P. Rimšelis, MIC, 
skaitys invokaciją Vasario 16 
d. minėjime Marijos Augšt. mo
kyklos salėje sekmadienį, va
sario 17 d., 1 vai. 30 min.

tam minėjimui giesmes.

X Antanas ir Aldona Gu
dauskai, savininkai Beverly 
Hills gėlyno, praleido tris sa
vaites atostogų Acapulco va
sarvietėje, Meksikoje. Dabar 
jau grįžo Chicagon, gražiai ap
degę saule ir darbuojasi savo 
prekyboje 2443 West 63rd St.

X Prof. S. Sužiedėlis, Ateiti
ninkų Federacijos vadas, bus 
pagrindinis paskaitininkas At
eitininkų sendraugių konferen
cijoje, Chicagoje, kovo mėn. 2 
d.

X Augustino Zigaičio, ilga
mečio Draugo spaustuvininko, 
sūnus Edmundas pašauktas į 
kariuomenę. Edmundui visi lin
ki daug sėkmės Dėdės Šamo 
tarnyboje.

X Arvydo Vinco vardu Vin
cas ir Regina Vaitkevičiai pa-
krištijo sūnų.

sos Toronto liet. kolonijos. Kal
bėtoju pradžioje buvo kviestas 
generolas Plechavičius, bet 
šiam nesutikus — dr. Nemic- 
kas.

I
— Kun. J. Bobin8*, Montrea- 

lio šv. Kazimiero liet. parapijos 
klebonas, savo didįjį sumany
mą, naujos bažnyčios statybą, 
veik yra pabaigęs. Naujasis pa
statas gražus, stilingas ir pa
trauklus.

— Delhi - TUsenburgo lietu
vių vražus sumanymas įsigyti 
lietuviškus namus yra puoselė
jamas ir daroma tam pastangų. 
Paskutiniuoju laiku Delhi mie
ste yra rasta didžiulės patalpos, 
kurias kiek patvarkiusi labai 
tiktų lietuvių tabako srityje lie 
tuviškam židiniui. Reikia tikė
tis ir linkėti, kad šis planas bus 
realizuotas. Lietuvių Namo įgy 
jimas nepaprastai daug priside, 
tų prie lietuvybės išlaikymo ir į 
jos sucementavimo turtinguose I 
lietuvių tabakininkų sluogsniuo! 
se. Gi statyti naują pastatą 
daug daugiau kainuotų, kaip 
kad įgyto seno pataisymas.

— šv. Jono Kr. liet. par. Kat. 
Moterų draugijos valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. Ona 
Jonaitienė, vicepinn. Sof. Stan- 
kienė, sekr. Reg. Kulienė, ižd. 
Vai. Dalindienė ir Aid. Augai- 
tienė.

ITALIJOJ
—Sol. Stasys Baranauskas,

rudeniop dainavimo studijas iš
vykęs į Italiją, šiuo metu dai
nuoja Romoje. Atliekamu laiku 
solistas įsijungė i visuomeninį 
liet. gyvenimą: Vasario 16 d. 
šventės proga jis su sol. J. Liu- 
stikaite dainuoja minėjime, va
sario 24 d. jis vyksta Neprik
lausomybės minėjimui į Mainz 
Vokietijoje. Be to, karts nuo 
karto dainuoja pėr Italijos ra
dijo stotį. Solistas yra patenkin 
tas savo išvykymu Džiaugiasi 
pradedąs suprasti itališkai. Už
mezga ryšius su vietos daininin 
kais. Sol. linki, kad Amerikos 
ir Kanados lietuvių bendruom. 
pasikviestų koncertų kelionei 
žymią naujosios kartos lietuvai 
tę dainininkę Janiną Liustikai- 
tę, kuri šiuo metu gana vargin
gose materialinėse aplinkybėse 
Romoje specializuojasi dainavi
me.

VOKIETIJOJ
— Vargo mokykla atgaivin

ta Luebecke, kuriai dabar vado 
vauja Vladas Klevecka ir joj su 
pasiaukojimu dėste Erna Smi- 
taitė, buvusi Vasario 16-tos gim 
nazijos mokinė. Luebecke besi
gydantiems lietuviams ligo
niams Balfas suteikė 500 DM. 
pašalpą.

— Balfo Emigracijos skyrius 
Hamburge baigė savo veiklą ir 
savo biurą uždarė. Informacijas 
emigracijos reikalu lietuviai ga
li gauti Balfo centre pas Izido
rių Gugienių (13) Muenchen 
27, Schoenbergstr. 9/II, arba 
vietinėse NCWC, LWF, CWS 
organizacijose.

— Pinneberge išrinkta nauja 
apylinkės valdyba: P. Simavi- 
čius, I. Banevičienė ir E. Fun- 
kas.

AUSTRALIJOJE
— Melbourne vasario 10 d. 

pradeda veikti šiuo metu di
džiausia lietuviška sekmadie
nio mokykla — Melboumo Lie
tuvių Katalikų parapijos mo
kykla. Mokykloje veikia 6 sky
riai ir dėstys E. Švambarienė, 
A. Stasytis, E. Vaičaitytė. J. 
Petraitis ir kun. P. Vaseris. 
Prie mokyklos veikiančiam 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
darželiui vadovauja Vaičiulie
nė. Taip pat veikia Lituanisti
niai Kursai jaunimui, kuriuose 
dėsto: J. Švabaitė-Gylienč, J. 
Grigaitienė, Br. Zumeris ir kun. 
P. Vaseris. Kursai trunka 3 
metus ir dėstoma lietuvių kal
ba, lietuvių literatūra, Lietu-
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Žurnalistas St. Pieža lankydamasis Europoje buvo priimtas Šv. Tėvo. 
Čia jį matome Vatikane. Drauge stovi kun. Waehowski i.-: New Yorko. 
Pieža kalbės Lithuanian Cbainber ot‘ Commeree of Illinois Vasario 
16 d. minėjime, kuris įvyks šį trečiadienį 8:30 vai. Dariaus ir Girėno 
salėje, 4416 S. Westem Avo.

SO. BOSTONO ŽINIOS

CHICAGOS ŽINIOS

— Vasariu 16 minėjimas j-
vyksta ateinantį sekmadienį, va 
sario 17 d., 2 vai. p. p. So. Bos
ton High School auditorijoje. 
Minėjimą rengia Alto Bostono 
skyrius. Pagrindiniu kalbėtoju 
bus dr. P. Grigaitis iš Chicagos. 
Meninę dalį atliks muz. J. Ka- 

: činsko vedamas parapijos cho
ras, muz. J. Gaidelio vedamas 
vyrų choras, solistė D. Mongir- 
daitė ir O. Ivaškienės vedama 
tautinių šokių grupė. Visi da
lyvaukime. Po minėjimo 6 vai. 
va k. bus banketas So. Bostono 
Liet. Pil. Dr-jos salėje.

— Balfo Bostono skyriaus vai 
dyba dabar yra tokios sudėties: 
A. Andriulionis, A. Bričkus, A. 
Baika, St. Jakutis, J. Lapšienė, 
A. Minkaitis, M. Michelsonienė, 
J. Mikalauskas, dr. J. Petronis, 
A. Vileniškis, V. Vilutis, V. Va- 
kauzas, J. Venckus. Revizijos 
komisija — E. Cibas, A. Ketur
akis, J. Sonda.

gūros erdvėje”. Tai jo pirma! ~ UtviM ^1° valanda, ku- 
premija per visus 53 jo tapybos! ”J™na pirmadieniais per stotį 
metus. Is viso duota 27 premi •

taktas .nuosaikumus, o ne ne
valdomas nerviškumas.

, — Liet. Enciklopedijos X to
mas jau baigiamas spausdinti. 
Apima visą J raidės pabaigą ir 
pačią pradžią K raidės. Prof. 
J. Puzinas, buvęs Bostone to 
tomo spausdinimo metu, išvyko 
atgal į Philadelphiją.

Pusantros mylios ilgumo 
meno paroda

Chicagoje, Navy Pier patal
pose, pirmadienį atidaryta di
džioji Chicagos meno paroda. 
Joje išstatyta 2,671 darbas, 
1,534 menininkų. Joje savo kū
rinius išstatė Chicagos ir Illi
nois valstybės menininkai. 
Kiekvienas parinko savo ge
riausią darbą pats. Nebuvo at
skiros jury komisijos parinki
mui parodon duodamų kūrinių. 
Kūriniai yra nuo realistinių iki 
abstrakčių.

Pirmą premiją — $1,500 lai
mėjo Eleanora Coen už savo 
aliejinę tapybą: “Augantis
miestas”. Dailininkė yra 41 me
tų amžiaus, reiškiasi kaip ta
pytoja jau 15 m., yra žmona 
dailininko Max Kahn, dėstan
čio litografijos meną Chicagos 
Meno institute.

jos, kurių bendra suma siekia 
$8,825. Penkiasdešimt geriau
sių kūrinių paskiau pateks į 
metinę Chicagos ir Apylinkės 
Meno parodą Meno muzėjuje.

Parodos direktorius yra Vict. 
M. Perlmutter. Paroda tęsis iki 
vasario 26 dienos ir bus atda
ra nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. v. 
kasdien ir iki 4 vai. v. sekma
dieniais.

Parodoje dalyvauja ir kele
tas lietuvių dailin'nkų, kaip Z. 
Kolba, B. Murinas, J. Paukštie
nė, J
Tričys, A. Varnas.

nuo
7:30 vai., vasario 18 d. skiria 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimui. Bus meninė programa, 
organizuota “Laisvės Varpo”. 
Anksčiau latviai manė tokį da
ryti vasario 11 d., bet paskui 
nukėlė į vasario 18 d.

— Rašyt. Antanas Gustaitis, 
žinomas teatro darbuotojas, šių 
metų kovo 1 2d. švenčia 50 m. 
amžiaus sukaktį. Bostono Liet. 
Kultūros Klubas, bendradarbiau 
damas su dramos sambūriu, 
rengia iškilmingą šios sukakties 
minėjimą Tautinės Sąjungos na 
muosc š. m. kovo 17 d. Bus iš-

Sutrumpins gydytojų 
mokslą?

Amerikos Medicinos sąjun
gos taryba buvo sušaukusi spe
cialią konferenciją Palmer vieš
butyje. Čia kalbėjo John Hop- 
kins Medicinos instituto Balti- 
morėje viceprezidentas dr. W. 
B. Woods. Jis siūlė sutrumpin
ti gydytojų mokymąsi, neda
rant menkesnio jų pasiruoši
mo. Dabar einant į gydytojus 
reikia išeiti keturius kolegijos 
metus, keturius medicinos stu
dijų metus ir atlikti trejus me
tus praktikos ligoninėse. Iš vi
so — 11 metų. Kadangi vyrai 
dar turi atlikti karinę tarnybą, 
tai tegali pradėti medicinos 
praktiką tik sulaukę apie 30 
metų amžiaus. To į surišta su 
didelėmis išlaidomis, ir mažiau 
tėra kandidatų į tokias studi
jas. Norima, kad kolegijos kur
sas būtų sutrumpintas, duo
dant medikams užskaitas iš 
kaikurių jų specialybės dalykų 
vieton kitų, dabar einamų kole
gijoje.

Lietuviai dar turį patyrimą, 
kad į medicinos mokyklas Ame
rikoje yra labai sunku patekti. 
Turėtų daugiau priimti naujų 
studentų, tai gydytojų trūku
mas sumažėtų.

„ ,. . ... ... . - kilmingas posėdis ir po to bend-Pautiemus, M. Šileikis. J. | ra vakaric<
—Sol. St. Liepas vasario 17 

d. dalyvauja Philadelphia, Pa., 
rengiamose Vasario 16 minėji
mo iškilmėse.

— Ryšium su demokratinių 
grupių sambūrio sudarymu Bos
tone “Dirva” išspausdino, ma
tyt bostoniškio, nedrįstančio pa 
sirašyti savo pavarde, histeriš- 
ko pobūdžio straipsnį. Reikia 
stebėtis, kaip toki straipsniai pa 
tenka į laikraštį. Susipratimą 
mūsų tarpe gali palaikyti tik

Chicaga — JAV komunistų 
centras

Vienas iš jauniausių meninin
kų — Robert Anderson, iš 
Evanstonp, 22 m. amžiaus, lai
mėjo antrą premiją — $1,000 
už savo piešinį “Vakar, šian
dien ir rytoj”. Jis dar tebėra 
Meno instituto studentas.

Pirmą premiją laimėjęs “Au
gantis miestas” — galėtų vaiz
duoti bet kurį miestą, tačiau 
daugiausiai jame elementų yra 
iš Chicagos ir San Francisco. 
Pati to paveikslo autorė aiški- 
na, kad centre yra pastovusis 
elementas, o aplinkui — pasi
keitimų sumišimas, augimas, 
statyba ir viskas išreikšta rau
donomis, mėlynomis, žaliomis, 
oranžinėmis ir šiaip maišytomis 
spalvomis.

Andersono kūrinys yra taip
gi aliejinis, daugiau moderniš
kas. Jaunas kūrėjas jį piešė 
ketvertą metų. Paveikslą jis 
pavadino “Vakar, šiandien ir 
rytoj”, nes jis išaugęs iš jo 
minčių apie praeitį, dabartį ir 
ateitį. Jo konstrukcija yra ho
rizontalė ir vertikalė, panaudo
jant raudoną spalvą, ochras ir 
baltas spalvas.

Seniausias iš premijuotų dai
lininkų yra Rudolph Weisen- 
bom, 76 metų amžiaus, gavęs 
$100 premiją už paveikslą “Fi-

JAV komunistų partija savo 
suvažiavime nutarė perkelti sa
vo centrą iš New Yorko į Chi- 
cagą. Tačiau Chicagos meras 
sako — geriau šio krašto ko
munistai tcpersike’ia į Maskvą. 
Suvažiavime buvo suminėta, 
kad pačioje Chicagoje dar ne
rasta vietos, kur bus partijos 
centro būstinė.

Persikėlimo priežastys buvo 
suminėtos tokios: kadangi jų 
partija esantį pasirėmusi dar
bininkijos klase, tai partijos 
centras turįs būti JAV pramo- 

kokiu yra Chicaga.
Komunistų partijos centras nuo 
pat partijos jsisteigimo, nuo 

į 1919 metų buvo Chicagoje iki 
I 1927 metų, bet vėliau buvo per
keltas į New Yorką.

Mirė Čechovo sesuo
Sovietų naujienų agentūra 

Tass pranešė iš Maskvos, kad 
sausio 15 d. Yaltoje mirė Maria 
Čechovą, sesuo žymaus rusų ra
šytojo Anton Čechovo. Ji buvo 
94 metų amžiaus.

Tardytojo žodis dėl 
nužudytųjų

Gavęs medicinos specialistų 
pranešimą ir pravedęs papildo
mą tardymą Chicagos tardyto
jas Walter E. McCarron oficia
liai paskelbė, kad Grimes mer
gaitės buvo nužudytos — jos 
buvo priverstos sušalti mirtin. I 
Tačiau iki šiol nepaaiškėjo jų 
mirties aplinkybėm, jų žudikai, 
neį — kaip jų kūnai buvo atga
benti į Willow Springs apylin
kes, kur jos buvo rastos.

KAS KĄ IR KUR
— Seserų Kazimieriečių rėmėjų 

dr-jos susirinkimas įvyks sekmadie
nį, vasario 17 <1. 2 vai. p. p. Šv. Ka
zimiero vienuolyne. Kadangi šis bus 
paskutinis susirinkimas prieš mūsų 
centro vakarienę, vasario 24 d., pra
šome visu skyrių dalyvauti ir pa
teikti žinių, kiek jau išplatinta bi- 
letų tam vakarui. Taip ibi t prašome 
suteikti vardus ir antrašus naujų 
amžini,i narių, kurie stoja organiza- 
eijon seserų auksinio jubilėjaus pro
ga. — A. Nausėdienė.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikor kn> 
<ute je

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 matu

Ją galite gauti

“D B A C G E”

4545 W. 63 St., Chicago 29, III.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO

SEMESTRO TEMA: 

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadienį, vasario 15 dieną, 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios). 2325 W. 
23rd Place (šalia “Draugo”) 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
skaito paskaitą tema:
Asmenybė įvairių pasaurežlOrų 

šviesoje
Paskaitos pradžia 7 vai. 30 

min., nesivėlinant.

Visi, besidomintieji ’vasinių 
mokslų pažanga kviečiami da
lyvauti.

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pevvtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, III.

■w
vos istorija ir kultūra ir tiky
ba. Mokyklos ir Jaunimo kur
sų vedėjas Br. Zumeris, globė
jas kun. P. Vaseris.

— Adelaidės lietuvių parapi
ja įkūrė gražioje vietoje poilsio 
namus-vasarvietę. Joje ruošia
mos jaunimo stovyklos, lietu
viški subuvimai ir vyksta at
skiri vasarotojai. Tolimesniam 
kūrimuisi ir poilsio namų plčti-i 
mui renkamos aukos. į

— Kun. J. Gaidelis, gyvenan- į 
tis Sydnėjuje, gražiai vadova-; 
ja Brisbanės ir Ncwcastlc mies
tuose gyvenantiems lietuviams, 
atlaikydamas pamaldas ir at
likdamas kitas reikalingas pa-1 
etoracines pareigas. Pažymėti- į 
na, kad kun. J. Gaidelis yra 
latvių katalikų kunigas, puikiai 
kalbantis ir lietuviškai.

TŪKSTANTIS UŽ KŪNĄ

Ktephcn Niisli, 33 m„ Lis Augeles, sakosi, kad via užmušęs 11 žmonių, 
■lis nori dubai- po tūkstantį dolerių iš užmuštų giminių, už tai, kad 
parodys užmuštųjų lavonus. Kai jis bus ]«akaitns, kaina pakilsianti 
ligi 5,000 dol. (INS)

Lietuvių laiiton tauriausios aameny- 
bč« Arkivysk. Jurgio Matulaičio*

Matulevičiaus

Trijose (latyso:

UŽRAŠAI

I. tirštai: Mintys, pastabos, pnai- 
rvžlmal. Ola kaip tik atslakleidžla 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Jžve|. 
girnas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų

j išganymui.
II. laiškai. Tai įvairiems asme- 

| nims raAytų lalAkų IAtrankos, gyva
į nlnilSkos išminties perlai, ISrelkAv.
I patarimų, paraginimų Ir paaiAktnl- 
I mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis I Arklrys- 
| kupo kančia* perneAtaa senole Lle- 
| tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
! bfltl visiems visaktio, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl.. paveiksluota 
Ir (rlAta ) kietus vtrAellua Kaina

I 12.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
4545 W. 63 St., Chicago 29, III.
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