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AMERIKOJ BANDO KURTIS NAUJA PARTIJA
Dar žinių iš Lietuvos

Eltos atstovui yra tekę neseniai labai smulkiai išsikalbėti su 
vienu vokiečiu, kuris labai ilgai gyveno Lietuvoje ir prieš praėju
sias Kalėdas sugrįžo į V. Vokietiją. Žemiau skelbiamos žinios yra 
kilusios iš to pasikalbėjimo.

Grįžusio teigimu, ypač sunki 
padėtis esanti Lietuvos kolcho
zuose. Darbo jėgų trūksta ne tik 
juose, bet ir tarybiniuose ūkiuo
se (sovchozuose). Kolchozai ne
turi dirbtuvių sugedusioms ma
šinoms pasitaisyti, todėl tenai 
pirmauja arkliai. Darbo tinkamu 
atlikimu dirbantieji nesirūpina. 
Pvz. 1955 m. daug kur bulves 
pirmą kartą vagojo tik rugpjū
čio mėnesį. Kadangi kurią nors 
javų rūšį nuimant reikia tuoj pat 
kulti ir atiduoti valdžiai, tai ne 
kartą užsitraukia kitų javų nu
ėmimas, išbyra grūdai arba ja
vai supūva. Derlių okupantai, 
kaip ir kitas gėrybes, gabena į 
Sov. Sąjungą.

Darbo normos net ir sovcho
zuose tokios didelės, kad dienos 
normą atlikti tą pačią dieną be
veik neįmanoma. Vėlinamas ir 
uždarbio išmokėjimas. Atlygini
mas kolchozuose javais ir kita 
„natūra“ yra labai prastas. Kar
tais kolchozininkai negauna už 
darbadienį nė 2 kg javų. Klaipė
dos krašto kolchozininkams 1954 
m. rudenį pradėjo davinėti ir pi
nigų.

Valdžiai tenka mokėti dideles 
pyliavas ir nuo savo reikalam pa
sinaudoti paliekamų 15 arų. Di
delės šeimos su mažais vaikais, 
seneliais ir ligoniais gyvena sun
kiai, Svarbiausią maistą dabar 
sudaro bulvės. Žiemos metu dar
bai menki, todėl nėra kaip pini
go užsidirbti iš pašalio. Gyveni
mas kolchozuose yra prastesnis 
už gyvenimą sovchozuose.

Pramonės ir aplamai miestų 
darbininkai uždirba daugiau. 
Bet kai jie apmoka viską, tai irgi 
nieko nelieka. Pabėgusieji iš sov- 
chozo kitur darbo negauna, nes 
tam reikalinga turėti tvarkoje 
dokumentus, todėl daugumas ir 
nebando bėgti. Netenka stebėtis, 
jei tokiomis sąlygomis žmonės, 
verčiami skurdo ir turėdami pus
badžiu gyventi, stengiasi ką įma
nydami „susikombinuoti“.

Sovchozuose ir didesniuose kol 
chozuose veikia vieši radijo gar
sintuvai, per kuriuos daugiausia 
kalbama rusiškai ir perduoda
mos įusiškos programos. Kas 
turi aparatus ir gali pagauti už
sienį — tai ir klauso. Bet reikia 
atsargumo. Antra, išgirstus da
lykus negalima plačiai pasakoti, 
nes, patekę į agentų ausis, gali 
prisidėti prie ištrėmimo į Sibirą. 
Mėgstama klausyti ypač monta
žų, pranešimų apie lietuvių gyve
nimą Vakaruose. Per radiją su
žino ir apie lietuvius, esančius 
laisvuose Vakaruose. Pavydi pa
bėgusiems nuo raudonojo sriau
to. Taip pat žino, kad laisvėje 
gyveną lietuviai dirba svarbų po
litinį darbą ir kad tas jų darbas 
nenueis veltui. Klausydami ra
dijo žinių, lygina jas su paskelb
tosiomis sovietų.
Žmonės Lietuvoje labai apiplyšę

Krautuvėse batų, drabužių ir 
kaikurių 'kitų būtiniausių reik
mių jei ir pasitaiko, tai dažnai 
vienos rūšies. Esti ir taip, kad 
viename miestelyje perki kurio 
nors daikto vieną dalį, kitame 
— kitą. Odiniai batai yra iš viso 
retas daiktas ir brangus, todėl 
kolchozininkai tenkinasi tik bre
zentinėmis „tapočkomis“, kalio
šais ir veltiniais, kurie jiems pri
einamesnį savo kaina. Iš drabu
žių pirmoje eilėje perkami rusiš
kos mados „vatiniai“, bet ir juos 
nusipirkti nedažnas įstengia. Ge
resnės medžiagos vyriški kostiu
mai labai brangūs — siekia iki 
kelių tūkstančių rublių. Sezono 
metu žibalo negausi. Sviesto, mė 
sos, cukraus ir valcuotų miltų 
miestų krautuvėse gausiau pasi
rodo gegužės 1 d. ir revoliucijos 
šventės proga, bet ir tada pri
stinga. Žinoma, nieko nepristin
ga komunistų pareigūnams ir ki
tai „raudonajai buržuazijai“.

Demokratai gavo

Taip snkraipė potvynis namus Kalifornijoje. (INS)

Chicagoje būsianti konvencija 
kandidatui j prezidentus rinkti

Jau pradėta grupinė statyba
Bet už paprasčiausią namuką 

grupinėje statyboje tenka mo
kėti iki 11,000 rublių „išpirktu- 
vių“. Tačiau iš kur tokią sumą 
kolchozininkas paims? Bolševikų 
oficialiais duomenimis, 1955 m. 
okup. Lietuvos kolchozinėse gy
venvietėse pastatyta apie 2,300 
gyv. namų. Juose esą įkurdinti 
pirmoj eilėj kolchozininkai Kel
mės ir Dotnuvos rajonuose, Bir
žų rajono „Tarybinio artojo“, 
„Medeikių“, „Pabiržės“ ir kai 
kuriose kitose gyvenvietėse. Šių 
metų biudžete numatytos išskirti 
stambesnės sumos Žemės Ban
kui, kad kredituotų kolchozinin- 
kų gyvenviečių statybą.

J. Šimkus sausio 1 d. per Vil
niaus radiją paskelbė, kad tas 
kolchozininkas, kuris senus savo 
trobesius kels į kolūkinę gyven
vietę, gaus paskolos iki 8,000 
rublių ir galės ją išmokėti per 8 
metus, o tas, kuris statysis gy
venvietėje visiškai naujus trobe
sius, gaus iki 15,000 rublių pa
skolos ir ją galės išmokėti per 15 
metų. Tačiau niekas nepasako, iš 
kur kolchozininkai galės gauti 
pinigų toms paskoloms grąžinti.

Taip per jėgą naikinami vien
sėdžiai ir keičiamas Lietuvos so
džiaus veidas, kuriant vietoj jo 
bolševikiškai rusiškas naujo tipo 
„gyvenvietes“, kur partija galė
tų dar daugiau kontroliuoti žmo
nes.

motoristų paramą
WASHINGTON, saus. 19. — 

American Automobile Ass. tarė 
savo žodį dėl plentų statybos fi
nansavimo, kuriam reikią 25 bil. 
dol. Kas dabar suplanuota dary
ti, minėtos draugijos vadovybė 
siūlo atlikti per 15 metų, kas pen 
ki metai finansavimo būdus per
žiūrint.

Draugija, kaip ir demokratų 
partija, pasisakė už statybos fi
nansavimą iš tų mokesčių, esa
mų ar uždėtinų ant tų daiktų, 
kuriuos naudoja motoristai. 
Svarbiausias mokesčiais apdeda- 
mas objektas yra, žinoma, gazo
linas, tepalas ir padangos.

Gen. Ridgway atidengė
buvus nesutarimų

WASHINGTONAS, saus. 19. 
— Buv. armijos štabo viršinin
kas gen. Ridgway viename žur
nale skelbiamoje straipsnių se
rijoje teigia, kad prez. Eisenho- 
weris savo 1954 m. pranešime 
apie valstybės padėtį neteisingai 
sakė, teikdamas, jog tų metų 
krašto apsaugos biudžetas buvo 
paremtas štabų viršininkų vien
balsiai priimta karine programa.

Ridgway teigia, kad jis tai 
programai nepritarė, kad 1955, 
1956 ir 1957 m. armijos biudže
tai buvo padiktuoti pagal kitus 
motyvus (politinius, fiskalinius), 
kad jis buvo spaudžiamas už sa
vo nuomonę nekovoti ir savo ne
pasitenkinimo viešai nekelti.

Kongresas suprasiąs
WASHINGTON, saus. 19. — 

Valst. sekretorius Dulles vis dar 
tikisi, kad kongresas pritars ilgo 
termino (bent 10 metų) užsienio 
valstybių pagalbos programai ta
da, kada visas reikalas bus ge
rai išaiškintas.

Ilgo planavimo šioje srityje 
būtinai reikią todėl, kad Rusija 
pradėjo siūlyti savo ūkinę ir 
technišką pagalbą Azijai, Vid. 
Rytams, Lotynų Amerikai ir ki
tiems. Nors nemanoma, kad Mas 
kvos pažadai yra didelio pinigo 
verti, tačiau JAV vyriausybė 
turi turėti galimybes padaryti 
įsipareigojimų ilgesniems me
tams, kad sulaikytų kaikuriuos 
biednesnius kraštus nuo klaidin
gų Maskvos vilionių.

Tą reikalą jau pradėjo svars
tyti senato užsienio reikalų ko
misija, kuriai paaiškinimų sutei
kė Foster Dulles pavaduotojas 
Hooveris.

• Chrysler Co. Plymouth sky
rius Detroite uždarė savo fabri
kus dėl elektrinių dalių stokos. 
Be darbo apie 26,000 darbininkų.

Vakar legalizuotos sovietines 
Vokietijos karines pajėgos

BERLYNAS, saus. 19. — Sovietines Vokietijos „par
lamentas“ vakar legalizavo karines pajėgas.

„Liaudies seimas“ buvo su
kviestas į nepaprastą sesiją, kad 
išklausytų vyriausybės praneši
mą apie Ženevos konferencijos 
rezultatus ir V. Vokietijos pa
stangas „sukliudyti Vokietijos 
sujungimą“.

Kadangi V. Vokietija pradėjo 
organizuoti savo karines pajėgas 
ir įsijungė į Atlanto paktą, tai 
savo ir taikos apsaugai nutarusi 
organizuoti karines pajėgas ir 
„Vokietijos demokratinė respub
lika“. Žinoma, parlamentas vien
balsiai pritarė, kad būtų sukurta 
armija, aviacija ir laivynas.

Sovietinė Vokietija ne nuo ry
toj dienos pradės savo karines 
pajėgas kurti — ji tik vakar le
galizavo tai, ką jau turi kelinti 
metai.

Vakariečių žvalgyba mano, 
kad sovietinės Vokietijos kari
nėse pajėgose yra mažiausiai 
100,000 vyrų, neskaitant polici
jos, kuri irgi stipriai sukarinta.
Kareivinėse gyveną kariniai da
liniai turi visus sunkiuosius gin
klus. Yra parengta ir lakūnų 
sprausminiams lėktuvams, yra 
laivynas pakrančių apsaugai.

Costa Ricot ir Mikaraguoa ambasadoriai Wasbingtone po pasirašymo 
dviejų dokumentų, siekiančių išlaikyti taikų tarp tų dviejų Centro 
Amerikos kartais susipykatančių kraštų. (INS)

Bombėjaus riaušės
virsta sukilimu

BOMBĖJUS, saus. 19. —' Su
kilimas prieš Nehru trijų milio- 
nų Bombėjaus mieste vakar bu
vo itin pavojingas, nes vis dau
giau minių veržėsi į gatves viską 
daužydamos ir naikindamos, 
nors kaikuriose miesto dalyse 
buvo uždrausta išeiti iš namų.

Įkaitimas dabar yra daug di
desnis už tą, kuris kilo karo me
tu anglams įkalinus Gandhi ir 
Nehru. Policija ir kariuomenė 
jau šaudo, tačiau riaušės nuo to 
tik kaista.

Sukilta prieš centro vyriausy
bę (jos simbolis yra Nehru) to
dėl, kad, pertvarkant provincijų 
sienas pagal gyventojų kalbą, 
Bombėjaus miestas išimtas iš 
Gujerati ir Marathi dialektais 
kalbančių sudaromų dviejų pro
vincijų ir paliekamas atskiru fe
deralinės valdžios žinioje esan
čiu administraciniu vienetu. Bom 
bėjaus mieste kalbama abiem 
dialektais, kurių kiekvienas no
rėjo jį turėti savo provincijos 
sostine. Nehru išsprendė klausi
mą kompromisu, kuris niekam 
nepatiko.

Kalendorius
Sausio 19 d.: šv. Kanutas. Lie

tuviškas: Raivydas ir Gedvilė.

Atsakymas, kuris
duotas nenoromis

OTTAWA, saus. 19. — Atsa
kydamas į parlamento atstovų 
klausimus, Kanados užsienio rei
kalų ministeris pareiškė, kad -vy
riausybė rimtai žiūri į kom. Ki
nijos pripažinimo klausimą, ta
čiau nesutiko pasakyti, kada pri
pažinimas galėtų būti. Taipgi ne
norėta pasakyti, ar Kanados at
stovas Jungt. Tautose balsuotų 
už Peipingo delegacijos įvedimą 
vietoje dabar esančios Formozos 
delegacijos.

Įdomu žinoti, kad ikšiol Pei
pingo režimą yra pripažinusios 
29 valstybės: Rusija au visais sa
telitais, Šveicarija, Anglija, Nor
vegija, Olandija, Danija, Indija, 
Pakistanas, Ceilonas ir k. 

Louisianoje laimėjo
Stevenson demokratas
NEW ORLEANS, saus. 19. — 

Louisianos valstybės demokratų 
primary gubernatoriaus vietai 
užimti laimėjo buv. gubernato
rius Long. Primary laimėjimas 
šioje valstybėje yra lygus išrin
kimui.

Laimėjęs Long yra Stevensono 
demokratas, o pralaimėjo ta de
mokratų grupė, kuri 1952 m. rė 
mė Eisenhowerį ir tą pat darytų 
šiemet, jei Eisenhovvcris kandi 
datuotų.

Šiandien laukiama
Izraelio pasmerkimo

NEW YORKAS, saus. 19. — 
Šiandien Saugumo Taryba jau 
mano galėsianti balsuoti Izraelio 
pasmerkimo rezoliucijas dėl Sy- 
rijos užpuolimo prie Galilėjos 
ežero. Vakariečiai pataisė savo 
rezoliuciją, pridėdami pastabą, 
kad Syrijos veiksmai ežere, jei 
ir būtų buvę, nepateisino Izrae
lio veiksmų. Tai vakariečių link
telėjimas arabams.

WASHINGTONAS, saus. 19. — Konservatyvūs krašto ele
mentai kurią Amerikoje naują partiją ir šiemet statysią savo pre
zidentinį kandidatą. _______

Steigiamasis partijos suvažia
vimas greit įvyksiąs IVashingto- 
ne, o konvencija prezidentiniam 
kandidatui nominuoti ir rinkimi
nei pi-ogramai primti įvyksianti 
Chicagoje birželio gale ar liepos 
pradžioje.

Steigiamąjį suvažiavimą orga
nizuoja komitetas, kuriam pir
mininkaująs atsargos gen. Del 
Valle. Sąjūdžio promotoriai ma
ną, kad krašte esanti net daugu
ma jų politiniams idealams pri
tarti. Svarbiausias jų tikslas 
esąs išgelbėti Ameriką nuo socia
lizmo.

Jų politiniame katekizme esą 
šie siekiai:

1. papildyti konstituciją taip, 
kad būtų apsaugotas absoliutus 
valstybės suverenumas;

2. išimti JAV iš Atlanto są
jungos ir kitų taipt. organiza
cijų;

3. uždrausti vyriausybei daly
vauti biznio operacijose;

4. uždrausti fed. vyriausybei 
kištis į krašto švietimu reika
lus;

5. svetimas valstybes tik tiek 
šelpti, kiek tai reikalinga grynai 
kariniams JAV reikalams;

6. sulaikyti infliaciją ir riboti 
federalinius mokesčius;

7. gerbti ir stiprinti valstybių 
teises;

8. atšaukti komunistinių kraš
tų diplomatinį pripažinimą ir

9. pašalinti komunistų įtaką iš 
visų viešojo gyvenimo apraiškų.

Sudarė planus
karui pasirengti

JERUZALĖ, saus. 19. — Prem 
jero Ben - Guriono partija paren
gė programą kraštui nepapras
tam metui parengti. Ją svarstys 
parlamentas. Ji tarp kitko nu
mato: uždrausti gaminti prekes, 
be kurių žmogus gali šiaip taip 
gyventi; sustiprinti priešlėktu
vinę apsaugą; mobilizuoti senes
nio amžiaus žmones darbui, kad 
jaunesni būtų laisvi kariniams 
tikslams; uždrausti karinio am
žiaus vyrams išvykti iš krašto; 
įvesti naujus mokesčius apsigy
nimo sustiprinimo programai fi
nansuoti.

• V. Vokietijos krikšČ. dem. 
partija kreipėsi į Vakarų sąjun
gininkus su paraginimu paleisti 
dar jų kalinamus 148 vokiečius 
karo nusikaltėlius.

• Kanada parduoda Egiptui 
15 mokomųjų lėktuvų.

Pužadas susilaukė
karingo varžovo

PARYŽIUS, saus. 19. — Jau 
atsirado Prancūzijoje asmuo, ku 
ris šaukia į kryžiaus žygį prieš 
Pužado sąjūdį, kurį jis vadina fa
šistiniu ir greit išeisiančiu į gat
ves su masinio teroro priemonė
mis.

Tas asmuo yra Maurice Boka- 
nowski, pirmą 'kartą dabar iš
rinktas į parlamentą ir priklau
sąs mažai de Gaulle sąjūdžio 
grupei. Ir Bokanowski žada eiti 
į gatves su pužadistais kovoti.

Nepaklausys?
NEW DELHI, saus. 19. — Da

bar Indijoje esąs Amerikos — 
Indijos Lygos pirm. Singh ragi
na Indiją nebeimti daugiau iŠ 
Amerikos pagalbos, o už gautą 
gražiai padėkoti.

Taip daryti jis pataria todėl, 
'kad tai blogina JAV — Indijos 
santykius, nes Indija ne viąada 
gali ar nori daryti taip, kaip Wa- 
shingtonas norėtų. Amerikiečiai 
nervuojasi ir priekaištuoja.

Seka Virginiją
ATLANTA, saus. 19. — Geor- 

gia valstybės senatas suteikė gu
bernatoriui teisę geriau uždaryti 
valdžios mokyklas, negu versti 
baltųjų vaikus mokytis kartu su 
negrais. Taipgi leista valdžios 
pinigais šelpti privačias baltųjų 
mokyklas, jei kurioje vietoje ne
beliktų valdiškų su rasių išsky
rimu.

Oras Cbicagr Je
Apsiniaukus, temperatūra be 

žymesnio pasikeitimo.
Saulė teka 7:14, leidžiasi 4 :50.

Dr. V. Belaunde,
Baugumo Taryboje, 
jant sprendžiama 
byla.

Peru atstovas 
Jam v ado va u- 

Syrijos-Izraelio
(INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Vakar iš įvairių šaltinių buvo žinoma, kad kom. Kini

jos atstovas Ženevos pasitarime su JAV atstovu atmetė Wa- 
shingtono sugestiją paskelbti deklaraciją, jog abi pusės su
silaikys nuo jėgos pavartojimo Formozos erdvėje. Be tokios 
deklaracijos Washingtonas nenori kalbėtis su Peipingu ki
tais reikalais.

— JAV žydų organizacijų atstovai susirinko į Washingtoną 
aptarti būdų, kaip priversti JAV vyriausybę duoti Izraeliui ginklų. 

Syrija prašo atlyginti nuosto- Vienas tų būdų yra raginimas visų iydų šaukti apie komunistų
liūs, Sovietų rezoliucijoje tas rei 
kaiavimas įrašytas, bet vakarie
čiai jo neremia, nors kalbose ra
gina Izraelį savanoriškai pasiža
dėti mokėti. Izraelio atstovas ra
gina palikti tą klausimą Syrijai 
su Izraeliu sutvarkyti.

Syrija taipgi pareikalavo, kad 
JAV sulaikytų Izraelio rėmimą, 
nes teikimas pagalbos ir smerki
mas už kaimynų užpuldinėjimą 
nebūtų suderinami dalykai.

grėsmę Amerikos interesams Vid. Rytuose.
— Jordanas nesutiko nutraukti savo ryšius su Anglija ir 

apie tai pranešė Egiptui, Syrijai ir Saudi Arabijai, kurios ui ryšių 
nutraukimą Sadėjo duoti Jordanui tiek pinigų, kiek jis gauna ii 
Anglijos. Bet prie Bagdado pakto Jordanas greičiausiai dabar ne- 
sidės.

— Keturi sovietų mokslininkai atvyksta Amerikon pasimo
kyti polio ligos gydyti ir antipolio skiepų pasigaminti.

— Japonija ir Sov. Rusija vakar atnaujino taikos dery
bas Londone. Jos pradėtos 1955 m. birželio 15 d., bet vasa
ros gale buvo nutrauktos pagrindiniam apsimąatyrani pa
daryti.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CH1CAGO, ILLINOIS

ninkavo 3. Bobelis ir sekretoria- mas turėtų palikti jauname žmo , ar VVaterburio, nors tuo tarpu 
guje neišdildomą įspūdį ir norą vietos draugovė buvo atstovau
siąs vertybes vadinti savomis, jama tik keleto. G. M.

Studijų dienos buvo užbaigtos
tema “Inteligentiškumo aspek- bendrais pietumis. Po to daly- i ACIC VISIEMS
tas šeimos problemose”. Prele- vavusieji išsiskirstė iki Naujųjų
gento iškelti klausimai lietė be- Metų išk'lmingo sutikimo New Kalėdinių atostogų metu Stu- 

' ne pačią aktualiausią šio meto Yorko Lietuvių Bendruomenės Melitų Ateitininkų Sąjungoje į- 
j lietuvių išeivių problemą — jau-, tarpe, Saiewas salėse Brookly-

vo 1 Banaitytė, studijų dienų 
dalyviai susirinko išklausyti mo
kyt. P. Naujokaičio paskaitos

Redaguoja F. PALUBINSKAS, JONAS SOLICNAS ir VAC. KLEIZA 
Telefonas PRospect 6-2796

Medžiagą siųsti: Jonas Šoliūnas, 5254 S. Trumbull Avė., Chicago 32, I1L

nosios kartos išauginimą tauti- ne.

Ketvirtadienio, sausio 19, 1956

Studijų dienos New Yorke
Atostogos yra ne tik metas dojimo visų inteligentiškumo ap 

atitrūkti nuo mokslo ir darbų,, raiškų tikra tų žodžių prasme, 
bet taip pat ir vienintelė proga Intelektualinių galių akademi- 
vėl susieiti bendraminčiams, nio išsilavinimo bei krikščioniš- 
Kad nenusistovėtų idėjos ir or- kų principų integracija turėtų 
ganizacinė veikla, at-kai studen- reikštis gyva dvasia visose mū- 
tai panaudojo kalėdines šventes sų visuomeninio gyvenimo for- 
trumpoms studijinio pobūdžio mose.
dienoms keliuose didesniuose Antroje popiečio paskaitoje 
lietuvių centruose Amerikoje. “Intelektualinių galių reikšmė 
Tuo tarpu, kai Kennebunko at- tautinio susipratimo išlaikjTne” 
šalusiame pajūryje kelios dešim- stud. Antanas Sužiedėlis labai 
tys ateitininkiško jaunimo klau- metodiškai ir giliai palietė mu
šėsi rūpestingai paruošto ideo- Sų išeivijai šiandien opų tautiš- 
loginio pasiruošimo paskaitų kūmo klausimą. Apibrėždamas 
ciklo, kita jų dalis susirinko žmogaus sielos pagrindines ga-

nio susipratimo dvasioje. At-, 
sižvelg ant į dabarties aplinky
bes, yra iškilęs didelis ir gyvas 
uždavinys apsaugoti jauną tau
tos atžalą nuo itin stipraus nu
tautėjimo pavojaus, padedant 

sunkiuose dvilyp'

Susumuojant šias studijų die
nas, galima būtų teigti, kad,i 
nors ir negausiam dalyvių skai-! 
čiui esant, studijos praėjo sėk-! 
mingai, savo turiniu p'lnai pa-i 
tenkindamos tuos keliasdešimt!

vyko trys platesnio masto su
sibūrimai: ideologinio pasiruoši
mo kursai Kennebunk Port, Me., 

(Nugelta į 7 pusi.;

DR. IRENA KURAS
(Gydytoju Ir Chirurgė) 

KCDlKię IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTĖ

7156 South Westem Avenue
< MED1CAL BU1LD1NG)

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. , 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo i 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 1 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet.

Oflco tel. RE. 7-110S 
Ros. tel. WAlbrook 5-3705

jai sunkiuose dvilypes įtakosi , , KT ... . . ....T, , i. . 'dalyvių. Nežiūrint oro išdaigų,momentuose. Konkrečiais pasiu- °
lymais prelegentas nurodė kelią,

Chicagoje ir New Yorke jau 
tradicija tapusioms studijų die
noms.

New Yorke SAS Centro Val
dybos iniciatyva ir vietinės stu
dentų at-kų draugovės pagalba 
suvažiavimas — studijų dienos 
buvo suruoštos 1955 m. gruo
džio 29 — 31 d. d. Angelų Ka
ralienės parapijos patalpose, 
Brooklyne.

Po bendrų pamaldų ir agapės 
studijų dienas pradėjo New Yor 
ko studentų at-kų draugovės 
valdybos pirm. stud. Sigitas Bo 
belis, dienos darbo prezidiuman 
pakviesdamas stud. D. Skučą 
pirmininku ir stud. Ir. Banaity- 
tę — sekretore.

Pirmąją paskaitą tema “Ar 
tikėjimas suvokiamas vien pro
tu?” skaitė kun. J. Petrėnas. 
Remdamasis metafizikos ir teo-

protą, valią ir jaus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St,
Ofiso tel. REliauce 5-41111 

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

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

Ofiso tcL CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfuyette 3,1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kampas 47th ir Hcriuituge)
Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 

šeštad. nuo 2 iki U vai,, išskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOvvnliull 3-6959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitarus.
Telef. HEmlook 4-7686, neatsakius 

______ skambiną CEntral 6-2294.______

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st SL 
Tel. PRospect 8-1223 arba YVE 6-5577

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

šeštadieniais 2-4 vai, popiet.

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

DR. V. P. TDMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos
6255 South Western Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

1'el. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4960

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street |

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visų dienų ir šeštad. vak.

ToL ofiso GR. 6-5399, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINĖS LIGOS 

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

VAL. 2—4 p.p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ . 

10748 South Michigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išakirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PLTlman 5-6766 
liūto — ENglevvood 4-4979

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ H? VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., ■ 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad.1 
19—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
2300 West 5Ist Street

Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto. 
21kl 4 Ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso teL PRospect 0-1795 
Rez. tel. GRovehUl 0-5003

šventiškų nuotaikų ar netikė
tų “techniškų kliūčių”, buvo stu

... . . .. . ,dentų ateitininkų, kur e matė reigalėtų pakreipti savo augant, ir ka, ,r u nc[
bręstant, „neaugi, lietuvybės Ba, timur- Hartfordū
linkme. Ankstyvas įskiepsimas i
tautinių vertybių, panaudojant į
pačios šeimos gyvenimo glaudu- " U MMI
mą, ir inteligentiškumo išugdy- i VĖL NAUJAUSIOS

net 8S ženklais ral. mašinėlės su vi
sada naujausiais patobulinimais — 
dabar aiumino reniai, nauja dėžė Ir 
kt. —
ROYAL yra didžiausia firma pasau
ly! GERIAUSIOS maš-lės papiginta 
kaina, Jūsų pasirinktu raidynu, r. 
dydžiu ir stilium.

4-toji šimtinė siuntinėjama užsisa
kantiems. Pranešę adresų. DYKAI 
gausite smulkias informacijas ir pa
veikslus per:

kuriuo tėvai ar busimieji tėvai

Tel. ofiso HE. 4-0099, rez. P R. 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvtrtad. Ir sekmad.

lias
mus — bei jų funkcijas, prele-į MEDŽIAGA 
gentas išryškino jų reikšmę vi
suose mūsų racionalaus gyveni
mo veiksmuose; šiuo atveju — 
pažįstant, priimant ir pajaučiant ! 
tautiškumą. Tėvynė yra raora-, 
line, etinė vertybė; ji yra gėris,; 
pažįstamas protu, priimamas va 
lia ir apglėbiamas jausmais. Ji 
nėra vien tik pasyvus racionalus 
įvertinimas, ne vien valios pa
linkimas, ar vien laikina šios! 
dienos savijautos būsena, bet vi
sų šių apraiškų sintezė. Tauti
nis susipratimas todėl kyla iš 
šios moralinės, etinės vertybės 
pažinimo, ir jos išlaikymas tam 
pa šventa pareiga.

Pirmoji studijų diena buvo 
užbaigta jaukia vakariene, ku
rios metu savo ir kitų kūrinius 
skaitė G. Buračaitė, I. Banai-i

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITW1NAS, Prez.
3939 So. Halsted Si.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

J. L. GIEDRAITIS 
1632 Broad St., Ilarford 6, Conn.,
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PK 8-3229
Rcz. telef. WAlbrook 5-5076

Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu !
Mes Jus aprengsime nuo galvos iki kojų. Dabar jau turime 

skyrių ir jaunuoliams, kuriuos galite atsivesti drauge ir jie bus 
patenkinti puikiais rūbais už nebrangias kainas.

tytė, K. Keblys ir V. Vebeliū-i 
logijos mokslų dėsniais bei gy- nas studijų d:enų daiyviua ta 
vai pailiustruodamas gyvenimiš proga svcikino Ateitininkų Fe- 
kais pavyzdžiais, prelegentas iš- deracijos dvasios vadas tėvas y. 
ryškino intelekto vaidmenį Die- !Gidžiūnas> OFM, svečiai p s. 
vybės pažinime. Pirmosios visa- LQgys _ at.kų sendraugių var. 
tos priežasties, kaip tokios. įro- 'du j šleptetys _ Lietuvių Ben 
dymas yra lengvai prieinamas, I druomenės ir stud. A Sužiedė. 
vartojant pagrindinius logikos y
principus ir studijuojant aiškiai 
matomą tvarkos bei tikslingumo 
audinį, pasikartojantį visuose 
gyviuose ir kitose fizinio pasau
lio formose. Tačiau, nors ir 
kaip aiškūs yra šie gamtos pa
sireiškimai, Dievybės pažinimas 
ir tikėjimas turi būti persunktas 
pro dieviškos malonės sietą, ku
rį kiekvienas mūsų turi įdiegtą 
sieloje kartu su gyvybe.

Popietinėje posėdžių dalyje 
stud. K. Keblys kalbėjo apie in- 
teligcnttškum«$ ir visuomeninį 
Veikimą. Prelegentas teisingai 
pastebėjo ir diskusijoms iškėlė 
mūsų dabartinės veiklos užsie
nyje klausimą bei jos kaikuriuos 
j banalumą linkstančius aspek
tus, ypatingai pabrėždamas nau
jos akademikų, būsimų inteli
gentų kartos įnašą. Visuomeni
nė veikla reikalaujanti ne tiek 
fizinės energijos ir karjerinio 
veržimosi, kiek. daugiau panau-

“Ateities” redakcijos var- 
i.
Sekančą dieną, kuriai pirmi-

IV.RADiosurn
I (LEMPOS-DM.VS-BATERIJOS) į

*V TAISYMAS , 
jnamuosedirbtuvėsej 

—100% —-

lge?

lAiDoina
iHJlTELEVISION
(sav. inž. A. Semėnas) 

l3130S.Halsted-DA6-8887J

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

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 Wesl 59th Street Tel. GRovehUl 6-9136

M. CESAS, patyręs auto speciallstaa

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
Didžiausias lituanistikos židinys, lietuvių kultūros ptuuinklas

Iš supiojckluutų 20 -21 loiuo septtni juu išspausdinti, kili įpugiumi. 
Kedaktoriui >inq U', ruošimo darbą pagal atskiras raides pasiskirstę 
iki galo.

Laikas įsigyti, nes nuo VIII loiaų l,E bus spausdinama tik prenu
meratoriams. • • ■ •

Lengvos sąlygos: Įiiiokc.itisiema bent uz vieną tomą, visi išėjusieji 
lomai siunėiaini iš karto. Likusios sumos mokėjimas išdėstomas užsisu- 
kmidum priimlinomis dalimis. \ ieno tomo kaina J.A.\ . $7.7,», visur 
kitur $3.00.

Užsakymui siusimi šiuo adresu: »
J. KAPOČIUS, LLETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA,

265 C Street, South Bontou 27, Mm».
PASKUBĖKITE — ATSARGOS RIBOTOS!

ATSKIRO
lietuviškai

PRIMOKSIMO, 
jūs busite tikri,

DUODAME KREDITAN BE
Visi mūsų pardavėjai kalba 

kad jūs gausite tai, ką norite.

H. SEIG AX
RCB AI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9 , ILLINOIS 

Jūsų patogumui, mūsų krautuvė yra atdara sekmadieniais 
nuo 10-tos valandos ryto iki 2:30 valandos po pietų.

ir

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Taiso,uie automobilių .muturus. Lyginame įdaužitnus ir

įlenkimu;,. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 
Parduodame akumiliatorius, padangiis ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
Tel. REpublic 7-9842. Namy tel. WAIbroek 5-5934 

S?- - 4-... -•-■4——----- 4- l.;,.-y==

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 ! 
Antr, 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties |

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, 1U.

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GHovchill 0-8101 i

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Ofiso tel. Virginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244 

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų Ilgos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornla Avė. 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

| VAL,. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas-j 
I dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

i Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

j Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimų 
Į Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
į W. 62nd St., tel. Kepiiblic 7-8818.

Į Ofiso telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. KEpublic 7-2290
SPECIALYBĖ CHIRURGINĖS LR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2435 West 69th Street

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

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

keičiu stiklus ir renius.
4455 So. California Avė., Chicago 

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

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
! Vai. 1_ iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9406
Rezid. PRospect 0-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcv ičifitc)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero.
Kasdien 10-12 vai ryto ir 5-8 vai. 

v;ik. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381 
---------------r------------- ■ — ■
Tel. ofiso VIctory 2-1581

Rez. VIctory 2-0742

BR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVestt 31st Street
Kamp, Halsted ir 31-mos gatvių) 

Priėmimo valandos: 2-4 p. p. ir nuo 
6-8 v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet 

Tel. ofiso ]*R. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. W!NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuctte Rd.

ir

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

“Parduodam pigiau, taiso m geriau"
J. G. TELKVISION COMHANY

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

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI. GF.I.RS VKSTUVRMS. I.AIDOTUVFMS llt 

KITOMS PROGOMS. Atidnrn vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS ,r KLENA (SANDOM) STANIULIS

2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781
 (priešais Ai, Kryžiaus ligoninę)  

Ofice WAlbrook 5-2670.
Rez. HHItop 5-1566

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
&1ARQUETTE MED1CAL CENTER 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal nutarti 
Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į 

(LIETĮ VIS GYDYTOJAS!
2500 West 63rd Street

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

! Tel. ofiso CL. 4-0253, rcz. GK.0-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad., antr., ketv. ir ponk. 

G:30—8:30 vai. vakaro 
šešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

. Rez. 8653 S. Campbell Avc. . -

Tel. ofiao VA 7-4787, rez. I’lt 6-J936

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., Seš- 
lad. ir nekmad. tik pagal fmtartj.

Jeigu neatsilieps vlrftminSti telefonai
šaukite Ml«iway 3-6661

Telefonas GPovehiil 6-1595

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9- 12 ir 7 9 v. v. piigal

susitnrimų išskyrus irečiadienius
2422 VVest Marąuette Rd.

Telefonas KEliancc 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYHYTOJAM)
3925 VVest 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarti 

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4 ĮSU
DR. R. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th SL, Cicero 

Kasdien I—3 v. Ir 6-8 v. .vakaro.
Hutas 1526 So. Itttli Avė.. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayettc 3-3219. Jei 
matsiliepia. saukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Ava.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:39 v. 

Trečiadieni tik nusitarus

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezistas

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

(Areh Supporls) Ir t.t.
t Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
Į OKTHOPED1JOS TECHNIKOS IiAB. 

2856 W. 63ril St. Chlcngo 20, UI. 
Tel. PHospect 6-5684.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų
j

Bkyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Virginia 7-6640.
uiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniii""'

Skelbkitės “Drauge” i

VAI,, nuo 
Trečiad.

2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak. 
ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. I’lt 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Iel. ofiso CA 6-6257, rez. PR 6-6659 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6666 S. Artesian Avė.

VAL. 1.1 vl r, iki 3 p. p.: 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829
Pritaiko akiuius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street

nuo 10 iki 2. nuo 6 Iki 8, tro- 
čiad. nuo 10-12. penktadienį 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

v irs za

Vai.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių įtempimų, kuris 

yra priežastis gaivos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atituisaii trumparegystę ir toliregvs- 
tę. Prircnku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. |(»:30 iki 7 v. vak. Šeštad. Ui;30 
iki 6 vai. Sektu. Ir treč. uždara.

Dr. Hitu KRIAUAELIOHAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

&K/IEHV LIGV IK AKUŠERIJOS 
SPEATALINTR 

8750 Weat 71st Street
(Kafnpas 7lst Ir California)

1'el. ofiso Ir rez. llEpublto 7-41 16
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. išeit. 1-4 p. pv 

Kitu talku pagal e unitą rimą
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JAV BIUDŽETAS
Jungtinės Amerikos Valstybės tikisi 1956 — 1957 metais 

įvairiais mokesčiais gauti sava iždan $64,500,000,000 pajamų, o 
išleisti $64,270,000,000. Vadinas, dar liks ir pertekliaus, kuria 
numatomas panaudoti valstybės skolų mažinimui. Valstybės 
skola yra labai didelė.

Pats faktas, kad valstybės biudžetas yra subalansuoja
mas ir dar lieka $230,000,000, gerai kalba apie tinkamą krašto 
finansų tvarkymą.

Rūpestingai vyriausybės paruoštą biudžetą Kongresui įtei- 
kė prezidentas Eisenhoweris su savo pastabomis ir prašymu jį 
užgiiti. Kadangi šie metai yra rinkiminiai metai, todėl gali
ma laukti, kad dėl biudžeto tautos atstovai ilgokai ir aštrokai 
ginčysis. Opozicija jieškos biudžeto silpnų vietų, prie kurių ga
lėtų prikibti ir tai panaudoti partijos naudai rinkimų kampa
nijos metu. Tai yra labai paprastas reiškinys demokratijose.

Kalbant apie biudžeto subalansavimą, reikia atsiminti, kad 
JAV gyvenime yra buvę laikų, kuotnet niekas ir klausimo ne
keldavo dėl biudžeto subalansavimo. Tai būdavo labai papras
tas reikalas. Bet tai bfidavo tais laikais, kuomet kraštas ne
buvo karo stovyje, kuomet buvo gyventa normalioje padėtyje, ir 
valstybės skola būdąvo maža ar net ir visai jos neturėta.

; Valstybinė skola pradėjo didėti maždaug prieš 40 metų. 
Biudžeto sumos išaugo j kolosalinio didumo skaitmenis, nes 
biudžetu buvo pradėta spręsti viso krašto ekonominis būvis, 
žmonių gerovė ir pragyvenimo lygis, jau nekalbant apie buvu
sių karų išlaidas ir teikiamą milžinišką paramą užsieniui.

Pažvelgę praeitin, pastebime, kad nuo 1930 metų JAV sa
vo finansinius metus baigė su didesniu ar mažesniu perteklium, 
tiktai tris kartus. Jei karo laikais ar ekonominės depresijos 
metu būtų buvę bandoma metus baigti su pertekliumi, tai būtų 
prisidėję prie ekonominio ūkio sužlugdymo. Atsižvelgiant j tai, 
nebijota baigti finansinius metus su skola. Nors iš dvidešimt 
penkerių metų tik trys metai buvo baigti su pertekliūm, o dvi
dešimt du su deficitu, JAV tuo laikotarpiu visvien turėjo gerų 
laikų ekonominiu ir finansiniu atžvilgiu.

Prez. Eisenhower:o ir jo vyriausybės garbei reikia pasakyti, 
kad jų pastangos — bandyti subalansuoti biudžetą ir neišleisti 
daugiau negu turima pajamų — yra pavykę ir sveikintinos.

Prezidento Eisenhowerio oponentai 1954 ir- 1955 m. daug 
kalbėjo apie reikalą maž'nti valstybinius mokesčius. Tuo jie 
siekė pasidaryti sau politinį kapitalą. Tačiau dabartinė admi
nistracija šiuo atžvilgiu pasirodė esanti kieta. Jokių nuolaidų 
nepadarė ir nepadarys, nes mokesčių mažinimo klausimas ir šie
met gali iškilti, ir be abejo iškils. Jei kam, tai Prezidentui šiais 
rinkiminiais metais reikėtų naudotis demagogija ir kalbėti apie 
mokesčių mažinimą, kad įtiktų žmonėms, kuriems vistik būtų 
smagiau mokėti mažesnius mokesčius, negu didesnius. Tačiau 
kai rimtesnieji piliečiai pagalvoja, jog mokesčių sumažinimas 
didintų valstybės skolą, pritaria dabartinei administracijos po
litikai.

Šia proga pravartu dar kartą pakartoti Prezidento žodžius, 
pasakytus Kongreso sesijai prasidėjus, kad būtų nepateisinama 
didinti skolą, leidžiant sau sumaž:nti mokesčius savo vaikų 
sąskaiton, kuomet šiuo metu naudojamės taip augštu gyvenimo 
lygiu. Nereikia užmiršti dar ir to, kad, jei prez. Eisenhoweris 
būtų sumanęs apkarpyti mokesčius, būtų sumažinęs sumas 
krašto saugumui stiprinti ir laisvųjų tautų — sąjungininkų — 
gynybai remti. O tai būtų tikrai pavojingas žaidimas. Komu
nistinis frontas to tik ir laukia.

JAV ūkio pažanga paskutiniame dešimtmetyje ĮSIGILINĘS Į BIUDŽETO KNYGAS

DR, J. BIDZEIKA

KULTŪRA IR RELIGIJA

Prof. dr. Ant. Ramūnas pa
rašė įdomų įžanginį į “Lietuvių 
Dienas”. Prisiminęs tėvynės o- 
kupantus, jis pažymi, kad “At- 
tila ir Džengishanas buvo džen
telmenai, palyginus juos su XX 
a. antropofagais”. Pabrėžda
mas, kad dvasinės vertybės yra 
svarbus stiprybės veiksnig mū
sų tautos tragiškuoju momen
tu, profesorius dėsto

— Kultūra ir religija: štai 
dvi pagrindinės versmės pilnu
tinio humanizmo, kuris žymės 
lietuvių tautos vertikalinį ūgį, 
jos dvasios galingą skrydį į kū
rybos augštumas, pirmiau stip- iniciatyvos.
riai įsirėmus į žemę ir ten įsi
tvirtinus.

Skelbti ir didvyriškai vykdy
ti augščiausio žmoniškumo bei 
teisingumo idealus nūn nužmo
gintame ir sužvėrėjusiame pa
saulyje, tapti žmoniškumo spin
dulingais švyturiais, išnešioti 
lietuvybės negęstančią šviesą ir 
vardą nuo saulėtekio iki saulė
leidžio iki pat žemės pakraščių: 
štai kokia yra mūsų tremtinių, 
nūn gyvenančių laisvėje, misija. 
Žmoniškumo triumfas bus drau 
ge ir galutinis triumfas. —

LIETUVIŲ MOKSLO 
AKADEMIJA

Prof. dr. A. Paplauskas-Ra- 
mūnas “Lietuvių Dienose” ke
lia mintį, kad reikia sudaryti 
Lietuvių mokslo akademiją 
tremtyje. Jos uždavinys:

— Ši institucija suburtų krū-

liais kiekia'a buvo paleistos į a- 
pyvartą karo metu. Tuo būdu 
šio laikotarpio infliacija buvo 
iš tikrųjų karo palikimas ir ji 
būtų įvykusi karo metu, jeigu

Viena įdomiausių ir svarbiau
sių paskutiniojo dešimtmečio A- 
merikos ūkio žymė yra ta, kad 
tame laikotarpyje Amerikos ū- 
kis sugebėjo prisitaikyti prie
besikeičiančių sąlygų ir užtik-Įtuo metu nebūtų kontrolių, 
rinli kraštui augštą gyvenimo 
standartą be jokių didesnių de
presijų ir sukrėtimų. Tai yra 
didelis to laikotarpio laimėjimas, 
nes praeityje sunku būdavo ras
ti ilgesnį laikotarpį, kuris būtų

19-19 nudų atoslūgis

1949 metų pradžioje pradėjo 
re'kštis mažas ūkio atoslūgis. 
Tai nebuvo depresija, bet kraš
to ūkio prisitaikymas pr'e besi-

netui'ėjęs kokios nors sunkesnės > keičiančių sąlygų. Sis. 1949 me- 
krizės ar depresijos. Mes tačiau tų atoslūgis buvo vadinamas in-

Vini tie trys veiksniai turėjo 
labui didelę įtaką į krašto ūkį, ir 
todėl visas 1950 - 1953 metų
laikotarpis buvo labai augšto 
ūkio aktyvumo metas. Bedarbių 
tuo metu buvo labai mažai, dir-i 
banė ųjų skaičius buvo pasiekęs i 
naujus rekordus, tautos paja
mos buvo labai augštame ly
gyje.

Tame laikotarpyje reiškės' 
taip pat eilė nepalankių fakto
rių. Vienas jų buvo kainų kili-

. , . . . . , . ... mas. Nuo 1950 metų vidurio iki
.le:!..tUO'^51 metų pavasario kainos pa

kilo 17%, ir buvo daug baimės,vo tik laikinas to laikotarpio
laimėjimas? Kokios yra depre
sijos galimybės sekančiame de
šimtmetyje?

šio stra’psnio tikslas yra pa
nagrinėti, kaip buvo pasiekta 
gerovė ir stabilumas praėjusia
me dešimtmetyje, gi sekantis 
straipsnis nagrinės ateinančio 
dešimtmečio galimybes.

von išblaškytas po visą pasaulį 
mūsų mokslines jėgas: litera
tus, istorikus, geografus, teisi
ninkus, ekonomistus, gamtinin
kus, matematikus, psichologus, 
pedagogus, filosofus, filologus 
ir kt. Jeigu ne kas vieneri, tai 
bent kas treji metai sugebė
tume išleisti metraštį, išsiunti- 
nėtume žinomom mokslo institu 
cijom. Prabiltume į pasaulį pil
na burna. Jeigu mūsų kaimy
nės tautos gali suorganizuoti 
savo mokslines jėgas ir turėti 
tremties universitetus, tai ko- 
dėlgi mes negalėtume ką nors 
panašaus padaryti? Žmonių ne
trūksta, jėgų turime, tik reikia

metu prekių atsargos žymiai pa

1945 — 1948 metų laikotarpis

Pirmieji pokario metai buvo 
krašto ūkio persitvarkymas iš 
karo ūkio į taikos ūkį. Pra
džioje atrodė, kad tas persitvar
kymas būsiąs labai sunkus ir 
skausmingas. Daugelis ekono
mistų net pranašavo, kad po 
karo Amerikoje būsianti sunki 
depresija, gi bedarbių skaičius 
būsiąs 8 ar 10 milionų. Įvykių 
eiga paneigė tuos visus pesi
mistinius pranašavimus. Persi
tvarkymas buvo pasiektas la
bai greitai ir sėkmingai, ir 1946 
metų pabaigoje Amerikos ūkis 
dirbo pilnu pajėgumu. Svar
biausia priežastis tam greitam 
persitvarkymui buvo nepapras
tai didelė tautos paklausa gyve
namiems namams ir įvairioms 
suvartojimo vertybėms, kaip au 
tomobiliams, namų apyvokos 
mašinoms, rūbams ir kitiems 
kasdieninio vartojimo daik
tams., Tie visi produktai karo 
metu buvo beveik negaminami, 
todėl buvo didelis jų trūkumas, 
ir rinka jiems buvo pirmaisiais 
pokariniais metais beveik nepa
sotinama. Ypatingai ryškiai tai 
pasireiškė automobilių gamybo
je ir naujų namų statyboje.

Tame laikotarpyje taip pat pa 
sireiškė ryškus neigiamas išsi
vystymas — tai yra infliacija. 
Nuo 1945 iki 1948 metų varto
tojų kainos pakilo 35%, taip 
pat kilo visos kitos kainos. Tų 
kinų kilimo priežastis buvo ta, 
kad 1946 metų viduryje buvo pa 
naikintos karo metų kainų ir 
atlyginimų kontrolės. Iš kitos 
pusės, gyventojai ir biznio įmo
nės pradėjo naudoti tas pinigų 
sumas, kurios nepaprastai dide-

Prof. Ramūno mintis remti
na. Šiuo metu organizuojasi Lie 
tuvių Katalikų Mokslo akade
mija, bet darbo užteks abiems.

Dr. Juozas Daugailis

Drožlės
Gaila, kad prancūzai iš mūsų 

Alto nepasimoko, kaip skirtin
gų pažiūrų partijas suderinti 
stipriu autoritetu dirbti tautos 
darbą.

Izraelio Augščiaūsias tribu
nolas pripažino seimo įstatymą, 
draudžiantį pardavinėti kiaulie
ną Izraelyje, ne konstituciniu.

Amerikoje įsikūrusių Lietu
vos tautininkų paskelbtoji tal
ka P. P. Pipinui išrodanti, it 
prakiuręs dantis, ’ kuris reika
lingas aukso užtaisyti.

P. Elllukaa

te'-

d'd'ėjo ir reikėjo stabdyti pra
monės gamybą, kad tuos inven
torius likvidavus.

Korėjos karo laikotarpis — 

1950 — 1958 metai

1950 metų pradžioje pradėjo 
reikštis vėl aiškus ūkio atkuti
mas. Inventoriai buvo sumažin
ti, ir gamyba vėl pradėjo didėti, 
gi tautos paklausa prekėms vi
są laiką buvo didelė. 1950 metų 
viduryje įvyko naujas įvykis, ku 
ris turėjo nepaprastai didelę 
reikšmę į ekonominį gyvenimą. 
Tai buvo Korėjos karas, prasi
dėjęs 1950 metų birželio 25 d. 
To karo pasekmės Amerikos ū- 
kiui buvo trigubos. Pirma, var
totojų paklausos prekėms stai
giai padidėjo, nes jie pradėjo 
bijoti, kad pradės reikštis pre
kių trūkumas ir kainų kilimas. 
Antra, valstybės išlaidos karo 
reikalams pradėjo staigiai didė
ti. Iki 1950 metų tos išlaidos 
buvo 17 bil'onų dolerių į metus 
lygyje. Paaiškėjus Amerikos vi
suomenei ir vyriausybei, koki 
yra tikrieji Rusijos tikslai, pra
sidėjo naujas apsiginklavimas 
dideliu mastu. Karo išlaidos tuo 
įau pradėjo didėti ir jos palaips
niui pakilo iki 53 bilionų dole
rių į metus 1953 metais.

kad infliacija vėl atsigavo ir gra 
sina ūkio pastovumui. Tačiau 
netrukus šis pavojus buvo su
stabdytas centriniams bankams 
pradėjus kredito varžymo poli
tiką. Rezultate — nuo 1952 me
tų vidurio iki dabar kainos išli
ko pastovios, ir tai leido dabar- 
t'nei gerovei išsivystyti į pasto
vios ir sveikos pažangos laiko
tarpį.

1954 metų atoslūgis

1953 metais Korėjos karui pa
sibaigus, karo išlaidos pradėjo 
mažėti, ir krašto ūkis turėjo vėl 
taikytis prie naujų sąlygų. Kaip 
paprastai, tai reiškia tam tikrą 
ūkio atoslūgį.' Šis atoslūgis pra
dėjo reikštis 1953 metų pabai
goje ir tęsėsi iki 1954 meti} ru
dens. Tačiau jis buvo labai silp
nas, net mažesnis negu 1949 me
tų atoslūgis.
1954 — 1955 metų ekspansi ja

•IA \ biudžeto direktorius Rondariid Huglies \Va.diingtone įsigilinęs į 
biudžeto knygas. (1NS)

ARGENTINOS “KELIAS ATGAL”
J KUZMION1S

Sausio 6 d. “The Universe” 
savaitraštis rašo, kad Argenti
nos katalikai sutiko Naujus Me
tus, nusistatę pasiekti dviejų 
dalykų: įstatymas, pirmąkart 
tame krašte legalizuojąg divor- 
są, turįs būti panaikintas ir į 
valstybines mokyklas turįs bū
ti sugrąžintas religijos pamo
kos.

Atlikę tuos du uždavinius, jie 
sustabdys kraštą, nuo pagonė- 
jimo, prie kurio taip atkakliai 
vedė buvęs -prezidentas Pero
nas.

95% Argentinos tėvų

aiškiai reikalauja, kad tikybos 
pamokos būtų sugrąžintos į vi- 

, . , , ,sas mokyklas, kad jaunoji kar-
1954 metu gautų tinkamą religini iSauk-

ūkyje Vėl prasidėjo nauja eks- 
pansija. Ši nauja gerovė nebu-' J 4' 
vo tačiau karo gamybos iššauk
ta. Priešingai, ji buvo ir yra 
taikos gerybių gamybos gerovė.
Svarbiausią šaltinį naujam ga
mybos padidėjimui sudarė var
totojų padidėjusi paklausa nau-

Trečia Korėjos karo pasekmė į joms prekėms, ypatingai nau- 
buvo nauja Amerikos ūkio eks- [ j'ems automobiliams ir nau-
oansija. Korėjos karui praside
dant, Amerikos ūkis, dirbdamas 
pilnu apkrovimu, gamino beveik 
tiktai civilines suvartojimo gė
rybes. Norint padidinti karo 
reikmenų gamybą reikėjo ma
žinti civilinių gėrybių gamybą 
arba didinti krašto pramonės pa 
iėgumą. Amerikos tradicijos ir 
krašto dinamiškumas vertė pri
imti antrą sprendimą ir to pa
sekmėje prasidėjo labai staigi 
Amerikos ūkio ekspansija. Pa
jėgumas buvo didinamas visose 
pagrindinėse pramonės šakose 
Pavyzdžiui, plieno pramonės pa
jėgumas buvo padidintas iš 100 
milionų tonų į metus iki 123 mi 
lionų trijų metų laikotarpyje.

jiems gyvenamiems namams. 
Naujų fabrikų statyba buvo 
taip pat tęsiama beveik tokiame 
pat lygyje kaip ir Korėjos karo 
metu. Tuo būdu dabartiniu me
tu Amerikos ūkis vėl dirba pil
nu tempu ir visose ekonominio 
gyvenimo srityse pasiekiami 
nauji rekordai.
Viso dešimtmečio pastoviausia 

žymė buvo pastovi gerovė

Ši trumpa apžvalga rodo, kad 
praėjusiame dešimtmetyje A- 

merikos ūkis nėra turėjęs jokios 
sunkesnės ūkinės depresijos ir 
jis yra pergyvenęs tiktai du ma
žus atoslūgius. Tai yra didelis 
dabartinio laikotarpio laimėji-

Tačiau katalikų opozicijoje 
yra antiklerikališkai nusistatę 
liberalai ir socialistai, kurie yra 
pasiryžę priešintis betkokiam 
esančios padėties pakeitimui.

Dabartinė vyriausybė, kuriai 
vadovauja prezidentas Pedro 
Aramburu, jau atšaukė nemaža 
Perono antikatalikiškų potvar
kių. Ji suteikė laisvę katalikų 
kolegijoms, nuėmė Bažnyčios 
nuosavybės mokesčius, panaiki
no legalizuotą prostituciją ir 
vėl leido rengti atvirame ore re
ligines procesijas.

Tačiau prez. Aramburu, visą 
laiką spaudžiamas antiklerika- 
lų, nesijaučia pakankamai tvir
tas pasitraukti nuo kelio, kū

mas, ir didžiausi optimistai 1945 
metais nesitikėjo tokios palan
kios ūkio raidos. Ši stebėtina 
ūkio raida padarė praėjusį de
šimtmetį vienu geriausių laiko
tarpiu Amerikos ūkio istorijoje.

riuo ėjo Peronas. Ir taip prieš 
pat Kalėdas socialistai, demo
kratai bei protestantai įteikė 
vyriausybei rezoliuciją, reika
laujančią neįliesti į mokyklas 
tikybos pamokų.

Socialistų perspėjimas

Kita proga socialistų atsto
vas perspėjo katalikus laikyti 
“tikėjimo klausimus” saujoje ir 
priimti liaicistinio auklėjimo 
principą.

Nepritardami tokiam “prin
cipui”, patys tėvai šoko ginti 
savo teises ir jų draugijos pri
ima nutarimus — reikalauti su
grąžinti tikybos pamokas į vi
sas mokyklas. Tėvas paremia 
Auklėjimo Laisvės draugiją, 
kuri pasmerkė “totalitarizmą” 
ir antiklerikalus, kovojančius 
už laicistinį auklėjimą.

Vyskupai perspėjo tikinčiuo
sius, kad Bažnyčia stovi aki
vaizdoje kovos, kurią iššaukė 
“kaikurios sektos ir kaikurios 
politinės partijos”, kurios kovo
jančios prieš tiesą ir naikinan
čios gėrybes, kurias tautai duo
da laisve besinaudojanti Baž
nyčia.

Aidu į vyskupų laišką atsilie
pė katalikų vadas dr. Arman- 
do Saenz, kuris pasakė: “Mes 
negalime palikti savo kovos 
prieš išnaudojantį liberalizmą 
piedestalo”.

Atrodo, kad ši kova gali būti 
ilga.

Jei sistema sužaloja protą, ji 
yra bloga. Jei ji sužeidžia cha
rakterį, ji yra pagedusi. Jei ji 
sužeidžia sąžinę, ji yra krimina
linė. — V. J. Budrikas

BIRUTS PŪKELEVI6IOTE
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— Prašom pirtkti...
Dažnai aš Jonuką sutikdavau keltuvo vagonėly. 

Bet tada jis sėdėdavo įsispraudęs pačian kampan; ma
ne pamatęs gudriai mirktelėdavo ir pridėdavo pirštą 
prie lūpų. Atseit, geriau manęs nešnekink, nes abu 
galim įkliūti. Ir šitaip mudu užsikeldavom į viršų, 
tarsi būtumėm visai nepažįstami.

O paskui Jonukas vėl leisdavosi žemyn.
Kaip jis prasiskverbdavo tarp praeivių, kaip ne

pastebėtas įlipdavo vagonėlin ir ištisas valandas prasi- 
kilodavo, tūnodamas tame savo kampe, aš ir dabar 
nežinau.

Tai buvo tikras Kauno vaikas.
Kiekvieną vakarą jis eidavo Muzėjun. Į vėliavos 

nuleidimo iškilmes. Vienas — be mamos, be Rimcs. 
Kiek kartų, eidama pro šalį, matydavau prie Nežinomo 
Kareivio kapo žalitvorės baltą Jonuko kepurės bum
bulą...

Berniukas stovėdavo rimtas ir tylus, net nekruste
lėdamas, per visas apeigas. Pro invalidų eiseną, pro 
rūkstančius aukuro dūmus toji vaikiška galvutė man 
vaidenosi kaip kažkas nepaprastai šviesaus ir giedro, 
kaip kažkas švento, ko Kaunui gali pavydėti visi pasau
lio miestai.

O dabar mudu ėjom Dancigo gatve.
Jonukas vedė mane už rankos ir pasakojo apie la

pus, kurių turi prisidžiovinęs knygose, ir kad jau moka 
rašyti, kad rašo laiškus tetai Elenutei į Drezdeną, ir

kunigui Vaišniui, ir savo krikštatėviui profesoriui Bart
kui, ir kad į kiekvieną voką įdeda sudžiovintą lapą.

Tarsi tik vakar būtumėm pasimojavę pro Banko 
Namų tvorą.

— Čia! — pagaliau sušuko Jonukas ir parodė pirš
tu į didelį raudonų plytų namą.

Mudu įėjom pro vartų skliautą. Atsidūrėm tarp 
dviejų namų. Lyg tunely. Apytamsiame, grįstame 
stambiais akmenimis — jo gale švietėsi aklinai uždary
tas kiemas.

Staiga šone atsidarė durys ir ant laiptelių išbėgo 
mergina:

— Jonuli, kur tu taip ilgai...
Ir nedabaigė. Žiūrėjo į mane, tarsi netikėdama, 

savo akimis.
Tokia pati! Ir toji šviesi kasa, apvyta aplink gal

vą, lyg varpų vainikas, ir tos akys — didžiulės, žaliai 
mėlynos, jūrų vandens spalvos. Ir tas sijonas — tas 
pats, persiūtas iš uniformos...

— Birute! — ji vienu šuoliu nušoko nuo laiptelių 
ir išskėtusi rankas pasileido bėgti į mane.

O, Kaunas, Kaunas! šviesi jaunystė — oras, vėjas, 
medžių mirgėjimas... Viskas vėl buvo čia pat.

Paskui Rima nusivedė mane vidun.
Jos šeimą aš pažinojau gal jau tryliką metų.
Kartą ponas Mačiūnas lydėjo mane iš vaikų poky

lio. Buvo žiemos vakaras. Snigo. Jam tuoj apsnigo 
minkštą skrybėlę ir bebro kailio apykaklę. Jis vedėsi 
mane už rankos Aušros Taku — į Kalną. Aš ėjau už
kėlusi galvą, negalėdama į jį atsižiūrėti. Toks dailus 
jis man tada atrodė. Ir mintyse lyginau jį su savuoju 
tėčiu. Nežinau, tikrai nežinau, katras gražesnis...

Rimos mama buvo mokytoja. Mažutė, grakšti mo
teriške — viena tų, kurias metai aplenkia. Nesensta 
nei jų šypsena, nei jaunatviškai užbrėžtas smakras, nei 
lengvas, linksmas žingsnis. Ji tik dėvėjo pinee-nez. Ir

toji maža, sugnybta nosis buvo nelauktai ori jos švel
niame veide. Tada jau pažvelgdavai ir į pražilusius po
nios Mačiūnienės smilkinius.

Rima turėjo dar vieną brolį — Kęstutį. Jis buvo 
už mudvi vyresnis ir studijavo filologiją, kai mes dar 
tebesimokėm gimnazijoj.

Man rodos, Mačiūnai buvo tvirtesnė šeima, negu
mes.

Sekmadieniais aš juos visus sutikdavau mieste, 
grįžtančius iš Šaričių bažnyčios. Jonuką jie vesdavosi 
pačiame vidury, Rima ir Kęstutis eidavo iš abiejų šonų. 
Ir jutai, jog šitie penki žmonės yra neperdalinami. Kur 
jie bebūtų, visur bus namai: prieglobstis, į kurį gali 
grįžti nualintas, apkartęs, netekęs jėgų ir pusiausvy
ros ir kur tau atgims tikėjimas į šventą savo paskirtį.

Galbūt, Jonukas buvo ta stiprioji grandis, sukabi
nusi juos nenutrūkstančian ratan, dar kartą — pasku
tinį ir galutinį kartą.

Bet dabar aš Čia sutikau dar vieną merginą. Jos 
niekad nebuvau mačiusi.

— Mano pusseserė. Elvyra, — pristatė man ją 
Rima.

Elvyra buvo labai daili. Galėjai ją pavadinti gra
žuole. Juodą savo kasą ji buvo susukusi kuodan ir pri
smeigusi balto kaulo šukom. Tamsaus atspalvio oda, 
alyvinis jos švytėjimas, akys drėgnos ir giliai rudos. 
Krūtinės iškirpime ji buvo prisismeigusi didžiulę sagę 
— puikaus Florencijos darbo kamėją su iškalta Aurora, 
o ant kairės jos rankos mažylio piršto žioravo tamsiai 
raudonas žiedas — dviguba granatų akis.

Buvo kažkas keisto visoj jos povyzoj. Kažkas la
bai nemūsiško.

Bet ji puikiai kalbėjo lietuviškai ir daugiau aš apie 
ją nebegalvojau.

(Bus daugiau)
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Lietuvi ų Prekybos hemai

Sausio msn.

IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDOS VISOMS PREKĖMS 

NUO 25% IKI 50% !

SVEČIŲ KAMBARIO BALSAI
Sofos puikiausių spalvų ir medžiagų, reg. $50.00 dabar $39.00
Sofos 4 dal., nakčiai puikus miegamasis, reg. $169, dabar $119.00
Sofos ir Foteliai Nylon Foam rubber naujausių stilių ir

spalvų, reg. $250, dabar $149.00
Sofos garantuotos 10 metų Naujausio Stilių. Nylon ar

vilnos viršumi, pai duodami $500, dabar $350.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Matracai visų dydžių vatiniai $12.00
Matracai visų spalvų ir didžių felt $18.00

Matracai springsiniai puikiausių firmų, reg. $39.00, dabar $19.00

Matracai springsiniai Simmons ir kitų, reg. $59.00, dabar $39.00

Puikūs Dreseriai ir lovos, reg. $150.00, dabar $89.00
3 dal. miegamieji ąžuolo ar riešuto medž. reg. $200, dabar $149.00
6 dalių miegamieji 56 metų stiliaus, (nematyto gražumo)

reg. $600.00, dabar $400.00

ŠALDYTUVAI IR PORCELANO PEČIAI
Cub. Pėdų šaldytuvai. VVestinghouse, Admiral, Norge, 

ir kitų, regul. $200.00, dabar

8 Cub. Pėdų šaldytuvai puikiausių ’56 metų modelių, 
reg. $250.00, dabar

Poreelano virimui pečiai Crovvn, Universai ir kitų 
geriausių firmų, reg. $120.00, dabar

Poreelano pečiai liuksusiniai, reg. $20.00, dabar

$149,00

$189.00

$89.00
$139.00

FCRMICA VIRŠUMI STALAI
5 dalių chromo fcimica puikūs stalai, reg. $69, dabar $39.00 
5 dalių dideli formica stalai, parduodami po $99, dabar $69.00 
7 dalių chromo stalai ’56 metų modelio, reg. $130, dabar $89.00

KILIMAI
Vilnoniai Kilimai 27x54, reg. $10.00, dabar $3.00
Vilnoniai Kilimai 9x12 įvairiausių spalvų, reg. $69, dabar $49.00 
9:; 12 viln niai, Bigelovv, Magee, Allsmilh, reg. $99, dabar $69.00 
9x12 Linoleum didžiulis pasitinkimas, reg. $8, dabar $3.50

TELEVIZUOS APARATAI
16 incių aparatai; Dumont, RCA, Admiral $99.00
21 inčių TV visų firmų, spalvų, ’56 metų $119.00
21 incių TV Floro modeliai, ’5G metų mesi. $199.00

Perkantiems svečių kambario baldus, miegamuosius, Tele
vizijos aparatus duodama 56 dalių parcelano servizai dovanai.

Pirkite Sausio mėnesį mokėkite pusę kainos ir džiaukite 
naujausio stiliaus baldais!

FURNlTliRli CENTO, INC.
Įmonės Vedėjas JUSTAS L1EPONIS

3222-24-26 South Hafsted Street 
TEL. — V1CTOBY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad............♦................................0—9:30
Kitom Dienom. ............................................. 9—6.00
Sekmadieniais: ................................... 10—6 valandos

TŪKSTANTIS ŽIŪROVŲ
Sausio 14 d. VVestern High vis atk šamu pilvu ne kaimo 

School salėje ap e tūkstantis de- : berną, bet miesto chuliganą, 
troitiečių gėrėjosi puikiu Dai
navos ansamblio koncertu. Pa
kili nuotaika, įtemptas dėmesys
ar besišypsą veidai liudijo, kad Žilevičiaus "Vytauto Didžiojo

Įspūdingai nuskambėjo kantata■
Antroje dalyje girdėjome J.

Dainavos ansamblis nesensta, 
bet kaskart šviesas, įdomus, pa 
traukiantis. Jo pasirinktas žan
ras, supinant dainas, tautinius 
šokius, vaidybą ir lietuviškus 
papročius į vieną kūrinį, garan
tuoja jam dar ilgą laiką pirmą- 
ą vietą mūsų ansamblių tarpe. 

Tą patvirtino ir tūkstantis det- 
roteeių VVestern High School 
salėje, nes šioje vietoje dar nė 
vienas lietuvių koncertas netu
rėjo tokio žiūrovų skaičiaus.

Kantatą”. Tai tikrai sunkus da
lykas, reikalaująs atidaus klau
sytojo dėmesio ir gero choro 
pasiruošimo. Vos pakilus diri
gento Stepo Sodeikos rankai, iš
girdome akompaniatoriaus prof. 
VI. Jakubėno didingus piano 
garsus, ir ta didybė bei galybė 
beveik ištisai buvo išlaikyta per 
visą kantatą. Tai tartum pa
minklas mūsų valdovui Vytau
tui Didžiajam, kur išskaičiuoja
mi jo darbai. Galingai skambė-

MIRĖ PETRAS GRYBAS
(Telegrama)

ltotroit, Alieh. — Pirmadienį 
mirė a. a. Petras Grybas, vie
nas žymiausių Detroito senosios 
lietuvių kartos veikėjų.

Laidojamas penktadienį.

5,970 dol., rūbų persiuntimui iš- $153.78.
leido $80.94, pašalpoms — $25 Skyriaus pirmininkė E. Pau-

, ir įvairiems kitiems reikalams- razienė pareiškė padėką visiems
$33.67; viso išleista $6,109.61. aukotojams ir bendradarbiams.

I Likutis 1956 m. sausio 1 d, — V. St.

BfflV...

AND LOAN 
ASS’N

2555 ĮVEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkieuicz, prez.; E. K. Pietkieuicz, sekr. ir advokatas 

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

IŠ BALFO 76 SKYRIAUS 
VEIKLOS

Š. m. sausio 8 d. susirinkime 
valdybos nariai patiekė prane
šimus apie Balfo 76 skyriaus 
1955 metų veiklą. Praėjusiais 
metais skyrius pakartotinai pra 
vedė narių verbavimo ir rūbų 
rinkimo vajus, surengė geguži
nę ir du vakarus, įvykdė viešą
ją rinkliavą Detroito ir Ham- 
trameko gatvėse ir talkininka
vo darbo ir buto garantijų su
daryme.

Nario mokesčių skyrius su
rinko 538 dol., įtraukdamas sa- į 
vo narių skaičiun ir 9 organiza
cijas. Rūbų praėjusiais metais 
surinkta 3,050 svarų.

Didžiausias pajamas skyriui 
davė viešoji rinkliava, būtent — 
$4,697.51; iš parengimų gauta 
$1,110.08 pelno ir kitomis pro
gomis suaukota $120.56. Viso 
skyrius 1955 metais, neskaitant

CRANE SAVINGS

u- v. . ,. . .. jo choras, stiprus buvo dvigu-
PLr° A,J°gJ.ve įbas kvartetas, bet ypač mielas 

savo sodriu balsu Metropolitan 
operos solistas Algirdas Brazis.

Dirigento lazdelė nusileido, ta 
čiau publika lyg apstulbusi dar 
buvo mirtinai rami ir tik pra-

.. ....... . slinkus kiek laiko pasipylė plo- i nario mokesčio, turėjo $5,928.15
kymu ^koncerte*’parodėte^kad audra' Programa už-į pajamų. Panaudodamas dalį pi-
nala kotctnkh.Pn.^hib,™.!^0 aPie dvl valandas- taciau nigų, perimtų iš 1954 metų, 

skyrius pasiuntė Balfo Centrui

puikiai atskiria pelus nuo grū
dų, ir savo gausiu atsilankymu 
įgalino LB apylinkę palaikyti 

j tą gražią tradiciją, t. y. duoti 
Dctroitui bent vieną puikų kon
certą metuose. Tuo pačiu jūs, 
mieli detroitečiai, savo atsilan

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 69th St REpublic 7-1941

pala kote tokių ansamblių gyva-, 
vimą ir neleidžiate jiems uždus
ti. Taip pat jūs parodėte vis 
didesnį ir didesnį pritarimą Lie
tuvių Bendruomenei, kurios pa- Rytojaus dieną mieli čikagie- 
stogėje mes visi gerai galime iričiai dar papildė savo programą,

Į turime sutilpti. Malonu, kad gražiai g edodami Šv. Antano pa 
salėje buvo matoma taip gau- rupijos bažnyčioje per sumą. 
šiai senųjų Amerikos lietuvių, Dainava galinga ir garsi, kaip 

į net penki kunigai su klebonu dr. ir pats Dainavos kraštas. Kai
li. Boreišiu priešakyje, taip pat kas net mėgino juokauti, kad 
Į ir nauj eji ateiviai. Tai buvo net Šv. Antano parapijos baž-J 
tartum vienybės šventė, kurion nyčios lubos įtrūko nuo jų ga-^ 
susirinko įvairiausių pažiūrų lingu giesmių. Čia dar kartą 
žmonės. turėjome progą išg’rsti solo gie-

Balelė gimtojo krašto dant Metropolitan operos bari-1 
i toną Algirdą Brazį. Mielas Al-

Koncertas buvo puikus. Pir
moje dalyje matėme A. Merke-

visiems atrodė ta:p trumpa ir 
visi buvo pasiryžę dar keletą 
valandų klausytis.

girdai, mes norėtume Tave tu
rėti Detroite ir ^klausytis kiek- 

,110 vicy° yeik»m° muzikinį vaiz- vienose pamaldose. Viena vy- 
c.e į iš lietuvių ka.mo buities i^snio amžiaus moterėlė net iš

ėstu; ės be piršlybų , kurį sįtarg, net neturėjusi laiko 
muzikiniai apipavidalino Stepas mdatis beklausydama graž;ų
Sodeika, o režisavo Alfas Brin
ką. Vos pakilus uždangai, išvy
dome gražų jaunimo būrį, besi-

giesmių.
Klebonas kun. dr. I. Boreišis 

linksminantį Letuvos kaimo so-!savo ^moksle nuoširdžiai dėko- 
dyboje. Puikios dail. Jono Tri-

i ansamblio

čio dekoracijos (nors dėl tech
niškų kliūčių ne visos galėjo 
būti išstatytos), vaizduojančios 
lietuvišką sodybą, su žaliuojan
čiomis p’evomis, banguojančiais

1

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IS TOLIAU

K. EIDUKON1S
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ii’ apdraudas
6930 S. Talman, Chicago 29, III 

Tcl. GRovchill 6-7096

Uuoną Ir Jvnlrlits skoningas 
kalkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 8. Lituanica Avė. 

TeL CLifside 4-6376..
Pristatome 1 visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat ti- 
slunčla l visus artimuosius

miestus.

jo ansambliečiams, kurie savo _____
giesme padarė šias pamaldas' 
taip iškilmingas (bažnyčioje bu
vo žmonių kaip per Kalėdas ar 
Velykas). L’nkėjo jiems ir to
liau puoselėti lietuvišką da.ną,

PARKHOLME SERVICE

S a y i n g s ‘a n d L o a n 
Assaciation

Husmar’’
" * •« ; f

PER 40 METU 
VISU "LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

1 PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6719 
AUGUST SAIDUKAS Prezidentas

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

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANZ
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,090.00

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

CHARLES ZEKAS, Sec’a

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
lest. 9 v. ryto Iki 4:80 p. p.

Trečlad. 9 ryto Iki 12 o 
Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 vak.

rugių laukais, vingiuojančiu u-j^mbolį atsivežtą dar iš Lietu- 
pel u ir šiaudiniais stogais denglvo?i-
ta piikia bei kitais ūkio pasta-I Būrelis Detroitiečių su LB a- 
tais, sudarė foną, kurame dai- j pyiinkės pirm. Č. Staniuliu išly- 
na vijo dainą, šokis sekė šokį : dėjo brangius svečius, vadovau 
(šokius paruošė Algirdas Paš-‘
kevičius). Viskas taip artima ir
miela lietuvio sielai. Tai tie-1 bant lietuviškam ir nuoširdžiam 
siog dalelė gimtojo krašto. O “Sudiev, sudiev”. V. Kutku» 
e a dar įpinti gražūs lietuviški Į
papročiai: atvažiuoja iš tolimo; r*__ I ii . ,
krašto piršliai, kurių jaunikis JlCfilRltC DFlllj^ij,.
Marytei nepatinka. Ji prisipa- j -—
žįsta mylinti kaimyno sūnų Jo- i ^ocacicssasszssaocjju r.ac i 
ną, ir pagaliau juos tėvas palai
mina vestuvėms be piršlybų. Vi
sų vaidyba gera, bet ypač iš jų 
išsiskrė piršlys melagis —- Va
cys Petrauskas. Gerai vaidino 
ir tėvas Albertas Stonkus, mo 

j tina Elena Krasauskienė ir
duktė Irena Pietuškaitė. Jau-į
nik’s Jonas Narukynas atro
dė jog tik tai rolei ir sutvertas.
Laimingasis Jonas — Vytas Ra ! 
dys patiko savo gražiu balsu, Į 
Gal tik Petras, ūkininko ber
nas — Algimantas Grigas vie
tomis daugiau priminė su savo

jamus energingo Dainavos an
samblio pirm. J. Paštuko, skam- '

Telef. REpublic 7-56o3 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Atstovas
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mes taipgi pet kraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo 

kų ar keliandešimts mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pa*1 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2148 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-70971

STATION
5000 W. Cermak Rd., Cicero, I1L
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
YVilluun J. Grigelaitis, sav.

PERKRAUSTYMAl — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdr&udinud. U artimų ir 

tolimų distancijų, gaukit* sekančiai:
3415 S. LITUANICA A V ĖL, CHICAGO, ELL

ASMTAMAS VILIMASI

~ Telefonas — FBontier 6-1831

NOW,<.
Laimingieji, kurie 1955 m. prisidėjo prie n^jįsii Kalėdų Klubo—Cbrist- 
mas Club. lapkričio mėnesį gavo čekius. Prisidėkite prie mūsų 1956 m. 
Christmas Club ŠIANDIEN!

New Year right—
JOIN OUR

Christmas Savings
Club "

Universai Sav ings
J800 So- llhlaLed Sheel • Chicago 8, 111. • HAym.uket 1-2028

and Loan 
Astociation
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DETROITO ŽINIOS
A. STKAZDEIJS DETROITE Į

Aštuonioliktojo šimtmečio pa 
baigoje ir devynioliktojo pra
džioje Rytų Augštaitijoje gyve
no įdomi asmenybė — tai kuni
gas Antanas Strazdelis. Būda
mas baudžiauninkų sūnus, jis ge 
rai pažino jų vargus ir stojo jų 
pusėn, kovodamas už jų reikalus 
ir gindamas lietuvišką žodį. Tai 
buvo tiesus ir atviras žmogus, 
niekam nesibijojęs pasakyti tie
są į akis.

A. Strazdelis yra liaudies dai
nius, parašęs daug eilėraščių ir 
giesmių, kurių ‘‘Pulkim ant ke

lių” dar ir šiandien girdime lie
tuviškose bažnyčiose. Antanas 
Strazdelis savo gyvenimą užbai
gė vargingoje lūšnelėje, visų ap
leistas.

Ir štai š. m. sausio 28 d. 7 
vai. vak. ukrainiečių salėje, 
4655 Martin (netoli Michigan), 
Detroito Lietuvių Dramos Mė
gėjų Sambūris bandys mums 
prikelti Antaną Strazdelį, suvai
dindami Juozo Petrulio 6 pa
veikslų kronikinę pjesę “Prieš 
srovę”. Vaidinimą ruošia pats 

, sambūris, režisuoja Z. Arlaus
kaitė - Mikšienė. Po vaidinimo 
bus šokiai ir veiks bufetas. Pel
nas skiriamas Vasario 16 gim
nazijai Vokietijoje paremti.

V. K.

LIET. NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTES MINĖJIMAS

Šiais metais Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimas 

^Detroite įvyks vasario 19 d. 3 
vai. p. p. Western High School 
salėje. Minėjimą ruošia Detroi
to Lietuvių Organizacijų Cent
ras. Smulkesnės informacijos 
bus paskelbtos vėliau. V. K.

VISI KVIEČIAMI
Sausio 22 d. 5 vai. p. p. St. 

Clemens salėje (kampas 25 gt. 
ir Michigan) įvyksta Kunigaikš 
tienės Birutė K. Š. Moterų Drau 
gijos jaukus ir linksmas pobū
vis — arbatėlė, paįvairinta vai
šėmis, muzika, šokiais ir prog
rama, kurią atliks akademinis 
jaunimas.

Visi kviečiami į šį pobūvį. Į- 
ėjimas laisvas. Vaišės — 81.50, 
studentams — $1. Valdyba

BALI O SUSIRINKIMAS
Balfo 76 skyriaus valdyba 

šaukia visuotin, narių susirinki

mą sausio 22 d. 12:30 vai. buv 
lietuvių svetainėje.

Daibotvarkėje ypatingai svar
būs reikalai, liečiantieji sky
riaus valdybą ir Balfo 1956 m. 
seimą.

Valdyba nuoširdžiai kviečia 
visus skyriaus narius bei jo da
bartinius ir buvusius darbuoto
jus susirinkime būtinai daly
vauti. Balfo 76 Sk. Valdyba

ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
ŽINIOS

Š. m. kovo 4 d. šioje bažny
čioje bus teikiamas Sutvirtini
mo sakramentas. Klebonas pri
mena, kad tėvai pasirūpintų iš 
anksto užregistruoti savo vai
kus, galinčius priimti Sutvirtini
mo sakramentą.

Tą pačią dieną ir toje pačioje 
bažnyčioje bus pradėtos reko
lekcijos, kurios tęsis visą sa
vaitę. Jas ves tėvas Pečkys, SJ.

Šių metų parapijos gegužinės 
(piknikai) yra numatyti birže
lio 10 d. ir rugsėjo 16 d. Vie
ta — Beech-Nut Grove daržas.

VAKARIENE
Moterų Sąjungos 54 kuopai 

talkininkaujant, Dievo Apvaiz
dos parapija ruošia didelę va
karienę, kuri įvyks š. Yn. vasa
rio 12 d. nuo 4 iki 6 vai. p. p. 
parapijos salėje.

RADIJO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Radijo 
Balso Klubas š. m. sausio 22 d. 
3 vai. po pietų YMCA patalpose 
pr'e Clark parko šaukia metinį 
susirinkimą, kuriame bus ren
kama nauja valdyba ir aptarti 
radijo valandėlės reikalai.

*
LINKSMA VAKARIS

V/indsoro ateitininkai šį šeš
tadienį (sausio 21 d.) rengia 
linksmą šokių vakarą. Bus tur
tingas bufetas ir dovanų pa- 
sk'rstymas. Gros gera vokiečių 
muzika. Vakaras įvyks naujo
je vokiečių “Teutonia” salėje, 
kuri pasiekiama važiuojant Ho- 
ward Avė. iki Edinbourgh St. ir 
pasukus į dešinę — vienas blo
kas. Pradž'a 6 vai. vak.

i . 1

SPORTININKŲ VAKARAS
Sporto klubas Kovas š. m. va
sario 4 d. vakaro programai at- 

Į likti yra pasikvietęs Clevelando

Ahmed Shukiary, Syrijos delega
tas Jungtinėse Tautose, pasiūlė Sau
gumo tarybai, kad tautų nariai boi
kotuotų Izraelį kol jis nepaliaus ag
resyvių veiksmų. (INS)

jaunųjų menininkų grupę Gran
dinėlę. Dalyvauja ypatingų ga
bumų 16 metų pianistas A. Sme 
tona, pasižymėjęs simfoniniuose 
koncertuose, šio vakaro proga 
bus galima pasivaišinti Užga
vėnių b'ynais ir prie geros mu
zikos smagiai pasišokti.

St. G-kas

DETROITE BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

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

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Ųtaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4806
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.__________

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAI
393 West Grand Boulcvard 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigai 
Narnų telef. VI 1-7970 

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

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue
Detroit 27, Michigan

Tol. WE. 4-6165 
GENERAL CONTRAOTOR

Atlieka įvairios statybos, pataisy
mo ir pertaisymo darinis — stalinin- 
kystfis cemento, mūrijimo, elektros 

'. plutnbingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų įrengimą* 
pastogėse Ir skiepuose.

IV Kanados Lietuvių diena Windsore
Negausi, bet gerai organizuo

ta KLB Windsoro apylinkė įsi
pareigojo suorganizuoti ir pra
vesti IV Kanados Lietuvių die
ną. Sudarytas komitetas pra
dėjo savo veiklą. Jo pirmosios 
informacijos yra tokios:

Windsoro lietuvių pasiūlymu 
ir KLB Krašto Tarybos nuta
rimu, IV Kanados Lietuvių die
na ruošiama Windsore. Jos su- 

i organizavimui bei pravedimui 
; sudarytas ir pradėjo pirmuo
sius organizavimo darbus komi- 

• tetas. Komitetui vadovauja 
KLB Windsoro apylinkės pirm. 
Vyt. Bat.'sas.I

Pirmuose savo nutarimuose 
komitetas nusprendė prisilaiky 
ti tradicinės Kanados lietuvių 
dienų ruošimo datos (Labor 
Day savaitgalio) ir ją suruošti 
Windsore š. m. rugsėjo 1 — 3 
d'enomis. Komitetas nuošir
džiai prašo visus lietuvius įsi
jungti į šventės sąjūdį ir mi
nėtomis dienomis Toronto, Ha
miltono, o taip pat ir Detroito

bei kitų artimesnių lietuvių kolo
nijų organizacijas nedaryti jo
kių parengimų ir minėjimų.

Jei paskutinėje Kanados Lie
tuvių dienoje, Montrealyje, bu
vo atžymėti senosios kartos lie
tuviai — paminėta jų 50 metų 
įsikūrimo Kanadoje sukaktis — 
tai šioje bus iškelta mūsų jau
nuomenė. Ta proga leidžiama
me leidinyje bus eilė mūsų žino
mų kultūrininkų — pedagogų 
straipsnių, skirtų jaunuomenei. 
Be to bus ruošiamos sporto žai
dynės, surengta dailės paroda 
ir koncertas.

Komitetas, pradėdamas savo

pirmuosius organizavimo žings
nius, prašo tiek paskirus asme
nis, tiek organizacijas prisidėti 
prie jo darbų sėkmingo paruoši
mo ir atlikimo. Jis tikisi, kad 
kiekvienas, į kurį bus kreipta

si, komitetui padės, ir IV Ka- 
j nados Lietuvių dieną galėsime 
visi drauge iškilmingai atšvęsti 

j Windsore. Komiteto adresas:
11421 Pelissicr St., Windsor, Ont, 
Telefonas — CL 6-3049.

CONRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

Rūpestingai ir pigiai tausau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoju darbe ir dalis.
I. MIGLINAS

Telef. — NUmbold 8 1038

Norintieji gauti 
daugiau fotografi
jų, atsiimti užsili
kusius arba nusi
pirkti savo nega- 
tivuz, paskubėkit, 
parduodam pigiai.
Terminas tik iki 

kovo 1 d.

414 West 63rd Str.
ENglewood 4-5883

JŪSŲ APDRAUSTI INDĖLIAI

Neš Didesnį Dividendą negu iki šiol
PAS

ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

VELTUI ...AUTOBUSU KELIONE
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 mylių) atidaryti naują sąskaitą 

$50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.

VELTUI. .TERMOMETRAI
Su kiekvienu $50.00 ar didesniu indeliu!

Kad gavus mūsų padidintą dividendą, nereikia pinigus išlaikyti ilgą laiką 
Dividendas bus išmokamas kas šešis menesius... Pradėkite indėlius dabar ir 
tapkite turtingesni 1956 metais.

tr mJLc

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. - Tel. TOwnhaII 3-8131 ir 8132
Atidarą kasdien: Uždara trečiadieniais ............... ........... JUOZAS GRLBAU8KAS. Vedėjas

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kii«f 
cycles

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

15756 Lesure — Detroit 27, 
Michigan

Bcnikitc dien. Draugą!

J

PADĖKA

Lietuvių Sąjunga "Ramovė", Det
roito Skyriaus Valdybai. L. L. Ko
vų Invalidų Draugijos valdyba, šir 
dingai dėkoja už stambią auką, 
Laisvės Kovų Invalidams parem
ti 1955 met. lapkričio mėn. 23 d. 
Kariuomenės šventės proga. 
$315.20.

Sąrašų rinkėjams:
Gen. J. Černius, Pik. L. Pesec- 

kas, Pik. B. Svilas, P. Malinaus
kas, T. Mitkus, C. Šadeika, I. Ka
rolius, P. A. Petrauskas, 

j Detroito skautėms už surinktas 
į aukas dėžutėmis prie Šv. Antano 
j parapijos Bažnyčios $52.95.

Visiems aukotojams prisidėjus 
aukomis ir darbu L.L. Kovų In
validų Draugijos Valdyba taria 
visiems — širdingas dėkui.

L.L. Kovų Invalidų Draugijos 
Valdyba

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškoiiia DANA ir VIKTORAS 

GUDELIS. Y.a žinią iŠ I sietuvos. 
Kreiptis laišku — T. Cenas, 1524

I N. Hoyne Avė., Chicago 22, III.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WOES stoties — Ranga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 iki 9:30 vai. ryt* 
SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

PTRMAD1ENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAU. M:30—0:30 v. r. iš stoties 

W0PA — 1490 kll.
Chicago 29, III. HEmlock 4-2418

7121 So. R0CKWELL ST.
Se?:

STENOGRAPHER

CLERK-TYPIST
Pleasant surroundings. Many Company benefits 

Comc in and let us convince you DANLY iš a good 
placc to work

APPLY

DANLY

Machine Specialties, Ine.
EMPLOYMENT OFFICE, 2123 S. LARAMIE AVĖ.

CICERO 50, ILL.
Hours 8 a. m. to 5 p. m. Saturdays 8 a. m. to 12 noon

%

CCCDūSl"Sį»Misws ■
15 TOLI IR ARTI 

NAUJI DIDELI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (MUKIAI
lUSų METU PATYRIMAS-PISUS IRSĄtlNIN6AS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tei. WAIbo>»lc 5-9209

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

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELZKEIJAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti J Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME ER 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome aftdetodfns. Pasinaudokite.

Roosevelt Furniture Miegamo Rekandy Kpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $162.00

J šį Betą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai. matrasas su ūdu- 
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos. 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas Ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima
mo jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią listuviiką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 WEST ROOSEVELT KOAD Tol. S Rele y 8 - 4711

Felln Raudonis. wv tr nirnadf.eri,
Krnutuv* atidaryta Bekmedlenbits nuo II Iki 4:18.

Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 
dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 3%.

STANDARD stipriausia Taupymo (staiga visoje Amerikoje

Turtas virš................................ $57,000,000.00

Atsargos Fondas.................  $4,500,000.00
CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT
Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIFAVICH, President and Manager

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštini. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATiON 

OF CHICAGO
jjpjį'it 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7-1 141

-Jf

B U IC K ’ A S

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

NARIAI UETUVIV TAI P. IR SKOLINIMO

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S i 0,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namy (gijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS S LOAN ASŠlT
6234 S. We»tem Avė. Chicago 36, III.

GRANE SAVINGS A LOAN ASSML
2555 W. 47th St Chicago 32. III.

OISTRIGT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, UI.

:2—

AUKATAN DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TALI’NKIIE TVIItTAI. AI'IHIAI SI'O.1 »IO.IMMI.UlMi |s IMLO.IL. Al KAf'l AI MAN, \ M JAI l’AIUIHM \K l»lt ll»l \l»As t t. I’AIO I I’ I \ t IM tIEA 
TI SĄSKAITAS. Kll’l TAI 1*5 M«» sKt IIIAI: Ol’l l«»A VI,. IIOM S. KALI. IH. IIHAKMIJI SK V III Al. <. t LITI. TAI l’t TI HtlT.lt LAIŠKIU. SI 
TAI l’S KITI'. ISLAIIIAs ISK LIČIAM’ CEKIIS llt APMOKAAT VISOKI Al s|As BILAS, V I l/l I I l’ATAliA Al IM AK A AltlAMM. IRKLINIAM llt 
PAR.I>IOMAM t XI.I Olos ItOM M. MA.MI l’ASKOLOs I’IIILIVAMIAI si O.M Rjkl.VliOM. SIZIAOT MOV AVKėfl'A llItlDIAI)) llt KI TAS I.\-
lOlttltt I.IAS t’AbAl KIT — Gllot I HILI. B-757.Y

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
1’tlLM !•’ t Al — H \ M. AAIIIAI). IR PENKI » Iki I t AR U.1 N IKJ 8 vau . Irę.' I ZDAR5TA t ’SĄ ))•! \.J. bl.š» 0 IIU £ P'?l’ll •

IMLO.IL
HtlT.lt
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. LINKSMIAU .
Ginčas sodyboje

Praeitą vasarą karštai susi
rėmė buvęs ūkininkas su mies
čioniu Lietuvių Sodybos būsimo 
ūkio reikalais.

— Ką tamsta man niekus 
kalbi, aš esu baigęs du fakul
tetu, — atkii-to miesčionis, ūki
ninkui, norėdamas paneigti ūki
ninko siūlymą.

— Savo ūkyje, Lietuvoje, 
turėjau veršį, kuris žindo dvi 
karves ir jis buvo pats didžiau
sias visoje bandoje veršis, — at
sakė ūkininkas.

Bet aš pagalvojau
Vienos gastrolės metu du žino

mi artistai, vyras ir žmona, buvo 
apvogti. Grįžę į viešbutį, rado iš- 
kraUatyt^s žmonos brangenybes. 
Apie vagystę artistė betgi polici
jai pranešė tik kitą rytą. Polici
jos valdininkas stebisi:

— Betgi, ponia, kodėl tamsta 
taip negreit pranešei? Kai tams 
ta vakar vakare grįžai juk paste
bėjai, kad viskas išvartyta ir su
jaukta?

— Beabejo pastebėjau, bet aš 
pagalvojau, kad vyras bus ieško
jęs nosinės...

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau JUOZAPO ŠALČIAUS, 
kilusio iš Purvėnų km. ir jo žmo
nos Stellngaitės iš Maigų kin. abu 
Viekšnių parapijos. Jie patys ar
ba apie Juos žinantieji prašomi at
siliepti šiuo adresu — Aut. Žilins
kas, 7010 IJntvood Avė. Cleveland 
S, Ohio.

Pajieškomas LIUDVIKAS JUR
GAITIS ar JUNGAIT1S kilęs iš 
Liet. nuo Vištyčio. Atvažiavęs į 
Ameriką 1938 m. pas savo dėdę 
Keraišą. Pajieško brolio Prano vy
riausia duktė Marija. Rašyti šiuo 
adresu: T. Slivlnskas, 285 North 
St., New Britain, Coun.

CHICAOO ACADEMY OF 
MEDICAL TECHNOLOGY 
Medical Techniąue Career

Registor now for Jan. 31st classes
410 South Michigan Avenue 

TeL HArrisoa 7-2493

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 

RE 7-9842

CICERO VIENGUNGIŲ KLUBAS rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ - BALIŲ
šeštad. sausio 21 d. 8 vai. vak. KLUBO JOANA salėje, 

1500 S. 49th Avė., Cicero, III.

ftokiams gros AMBERTONES ORKESTRAS vadovauja
mas Juozo Koziklo. ,

įėjimas laisvas. Kviečia visus linksmai praleisti Jaiką.
Klubo Valdyto.

CIASSIF1ED & HELP WANTED A D V E R TIS E M E N T S
REAL ESTATE

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite!
AL G. BUDRECKAS

REALTY
1839 W. 47 St. Tel. LAf. 8-3384 

(Ir sekmadieniais)

r

DIANA FARMS
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME MIELIEMS KLIENTAMS, 

KURIE MUS PARĖMĖ 1955 METAIS

rtLB53fTTJSsiT>L953s'č3.!SSTl®S

MŪSŲ SPECIALYBĖ 
RINKTINĖ PAUKŠTIENA, SVIESTAS, KIAUŠINIAI, 
IMPORTUOTI MAISTO GAMINIAI, ŠOKOLADAS IR 

SALDAINIAI.
3233 So. Halsted Str., Chicago 8, Illinois

Telefonas — DAnube 6-6966
gi -—-fe

Van Z^anl & HA//man J

ANNUAL MEN’S CLOTHING

Sala,
20?«

OFF FROM ORIGINAL PRICE TAGS

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR, BROKERI* 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8138 So. Halsted St.

Ph. DAnube 6-8793 

Padeda pirkitl - parduoti namu. 
aklus, biznius. Parūpina paskolas 
Iraudlmus Ir daro vertimus. Tvarkc 
Imigracijos dokumentu*. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

^HELP WANTED MOTERY S

SA1.ESWOM.AN 
To sėli natlonnlly known pro.luct to 
women in the home.

You need car & good appearance. 
Work irom leads or by appointment 

\Ve trata you 
EKCELLENT EARN1NG9 

FOR R1GHT WOMAN 
EVCl.ll> u-0775 (or appointment

Mr. Wesley

WANTED SALESOIRLS
STEADY W0RK
Mušt be energetie 

Apply
GRAYSON’S SHOP 

1126 Lake St.
OAK PARK

“DRAUGAS” AGENCY
55 East Washington Street 

TeL DEarbora 2-2434

2384 Sonnth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

XOE==30E3OC=:

Largo

Siie»

Included

Convenlent
Budgct
Termi

OUR USUAL FINE 9UALITY

MEN’S SUITS . OVERCOATS 
TOPCŪATS • ZIP-COATS

Ali Our Famous Brands Included
• EAGLE CLOTHES • MICHAEL STERN
• TOP O' MART CLOTHES • ALPACUNA

FREE PARKING “r1**4. !"**!• Io* on,D4t2cndB s*-. iu,fot Halsted St. Ask us for FREE Paritinę tiekei.

Open Mon. & Thurs. 9 to 9:30; Sat. fili 6

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.

Let an ELECTRIC Dryer do the ivork on washdays—
Elektros kaitra yra švariausia, greičiausia, sausausia kaitra...

džiovintuvai mažiau tekainuoja!
ir elektriniai

Kiekvienas Seimininkas pagaliau sužino, 
kad džlaustymas šeimos skalbinių (87 sv. 
Slapių skalbinių) yra DARBAS.

Bet išdžiovinti sunkius, Slapius skalbinius 
galima greitai ir lengvai su elektriniu džio
vintuvu. Tiktai prikraukite, užstutyklte kont
roles Ir Jūsų rūbai automatiškai lšdžlūs per 
keletą minučių.

Jflsų elektrinis džiovintuvas yra pasiruo
šęs darbui kiekvienų, dieną ar naktĮ, gerame 
ar blogame ore. Ir kontroles yra tokios tiks
lios, kad galima džiovinti kuo Jautriausias 
medžiagas be Jokio rūpesčio.

Elektrinis karštis yra tvarus. Tatppat ir 
greitesnis, nes tai yra sausas karštis Rūbai

COMMONWEALTH

išdžiūsta minkšti Ir purūs, kvapsnūs Ir Švie
ži .

Jūs galite įsigyti elektrlnj džiovintuvą mo
kėdami mažiau negu $2 | savaitę! Instaliaci
ja mažai tekainuoja bet kuriuose namuose 
turinčiuose tvarkingas elektros vielas.
Elektriniai džiovintuvai mažiau tekai

nuoja — nereikalinga pravesti jokių 

vamzdžių — outaide vento. Pilnai au

tomatiškas — nereikia jokių uždegi

mo prietaisų.

COMPANY 

PUBLIC
“UTTII MU" Myh "Ory deMtat sIseMcolly for perais* o doyl"nir

COMPANY L

Savo importanl money wifh 
nsw shara-tho-eost installa- 
tion plan. If you need new 
wiring to instail an eleetrie 
dryer, we share the cost 
with you. Quallfied home 
ownera can eut tbis ex- 
pense by about half. And 
you get more than a money 
naving! The modern wiring 
that goes with your dryer 
installation helps i m pro ve 
your TV pieture, brightens 
lights, makes everything 
eleetrie*) work better. And 
you can instail an eleetrie 
range, water heater or air 
conditioner (that reąuires 
a 240-volt Circuit) auiekly 
and cheaply. The Plan u 
no* available on terma of 
■p to 2 years. Your 
puanccpiiance dealer has detalia

iS*m

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokių rūšių apdrauda, Notarijatas 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

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

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypus ar ūkia. 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENSURANOB 

2405 West 51 St 
WAlhrook 5-5030

PRospeet 8-3570 (vak. Ir

Kas, perkant arba parduodant n* 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviška) 
auoširdaus patarnavimo krelpkltis 1

VENTA REAL ESTATE

U09 S. Fairfield, teL LAf. 3-888)
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
'rak. šeštad. nuo 9 v. r. Iki 8 ▼. v

' Trečladineials uždaryta

CICERO. 2-jų butų — 5 kamb. ir 
3 kamb. rūsy. Centrinis alyva šil
dymas. Garažas. Mokesčiai tik $64. 
$16,300; įmokėti $5.000. SVOBO- 
DA, 3739 West 26th St. LAwndale 
1-7038.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodamas MOTERŲ RfBŲ 
SAIiIONAS labai geroje biznio vieto
je Maiųuette Parke. Seniai įsteigtas. 
Klljentūrą sudaro moterys, mėgstan
čios geriau rengtis. Moderniška krau
tuvė ir Įrengimai, kilimai, air-condi- 
tioned, pilnai įrengtas pertaisymų 
kambarys. Metinės pajamos viduti
niai apie $68,000. Sumani pirkėja gali 
padvigubinti pajamas. Patyrimas ne
būtinas: supažindinsiu su darbu. Ver 
čiarna parduoti dėl silpnos sveikatos 
bei kitų užsiėmimų. Vieta tinkama 
sumaniai lietuvei, nes didžioji dalis 
klijentūros yra lietuvės. Prieinama 
kaina. Tel. HEmlock 4-4321 tarp 9:30 
v. r. ir 12:30 vai. popiet.

ItCBŲ VALYKLA — Gerai einąs 
biznis, pilnai Įrengtas: kartu ir sunk
vežimis ir "route”. Gera nuomos su
tartis. Ideali vieta siuvėjui. Įkainuo
tas skubiam pardavimui dėl ligos. 
Pamatę įvertinsite tlkrui gerą pirki
nį. 2753 W. 71st St. arba Saukite sav. 
\V .Vibruok 5-3513 arba REpublic 7- 
5245.

AŲTOMOBIEES — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS CO.
575# S. VVESTERN AVĖ.. RE 7-#533

ISNUOMUOJAMA

IŠ KUOM. mieg. kamb. Gnlima nau
dotis virtuve.

5526 S. Wa»htenaw Avė.

LINES BY SOGIOW

Onele laas to a g*o< auta to kava 
ae * buslness partner. Whea ys« 
lend klm money, hc’U pay fcaok 
•vary eent, pina good Interest. 0a 
the Payroll gavlnga Plaa. a pert 
•f yoar lncome goee tote Vaite* 
Statee gavlnga Bonda eaeh pay 
perlad. In • yeara, t mentha, Caele 
•am paya yen 94 far avery 99 yan 
pat ta. Hold your Bonda ten yaan 
mare—they retura 99% evar the 
snm yae Invaated. Ten yeer am- 
playar taday that yen w*nt to etgn 
the anthertaatten eard to i 
FarraO gavtngn.

ONE OIRL OFFICE
General Office Detaila 

Varied duties: Paynoll, Dictation 
and bookkeeping.

Hours 9-5, 5 day week. Top salary. 
ELESCO INDUSTRIES 

Tel. LAfayette 3-4077

TYPIST
5 day week. Paid vaeation and 

pension
VAUGHAN SEED CO.

601 W. Jackson

MOUSEWIVES ATTENTI0N1
Earn between $50.00 and $75.00 
per week in your spare time.

Car reųuired.

Gali GUnderson 4-2188
Restoranui reikalinga šiek tiek 
angliškai kalbanti padavėja. Die
nomis. 2038 W. 35th St.

G1RL FOR TYPING
And General Cffice

GEO. S. CARRINGTON 

2732 W. Fullerton

BUILDINO & REMODELING 
NAMUI STATYBA

{vairūs ' įtaisymai Ir pardavimas
Jei norite* pirkti ar užsakyti namą, 
turis būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarta šaukit REllanoe 9-8209
V. ŠIMKUS 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir
sekmadieniais nuo 10—t vai. 

Adresas: 4645 So. Keating Avė.,
CHICAOO S 2, II

ANTANAS LUKAS Ir SŪNUS 
6450 So. Fairfield Avenue

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

Tel. HEmlock 4-5881

£.imimimimimiiiiiimiiiiiinmmiiiiii£ 
5 LIETUVIŲ STATYBOS =
Š BENDROVE =

1 MŪRAS i
£ BUILDERS, INO.
= Stato gyvenamuosius na- 5 
s mus, ofisus ir krautuves pa- 5 
= gal standartinius planus ar S 
= individualinius pageidavimus. S 
S Įvairūs patarimai staty- ” 
S bos bei finansavimo reika- 
s lais, skiciniai planai ir na-
2 mų įkainavimas nemokamai, 
s Statybos reikalais kreiptis 
s į reikalų vedėją šiuo adresu:
II0NAS STANKUS i
S kasdien nuo 4 vai. popiet.
= Tek PRospect 8-2013 arba 
£ LUdlotv 5-8580.
= 6800 SO. CAMPBELL AVEL,
- Chicago 29, Illinois 
3MlllllllllllllllllllimilllllUlHIIIIUIIIIII

'^ving6

lltlIlIShllllllllllllllHlllllilIlIlIlIlIlIUilH
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 
Ullllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll

HELP WANTED VYRAI

LABORATORY

TECHNICIANS
Opening in laboratory for 

youngmen with followingquali- 
fications; One year of high 
school chemistry or one year of 
college chemistry, or persona 
with previous laboratory ex- 
perience to work in paini labo
ratory in Chicago Heights area.

Address —■

DRAUGAS, Box B874 

2834 So. Oakley Avenue

YVORK CI.OSE TO HOME 
AND SAVE 2104 A YEAR

Service Station Attendant 
And llandy Greaser

-Excellent tvorklng conditlons

MIDVVEST
SERVICE STATION 

2335 So. Western

CABINET MAKERS
Evperienced on high class custom 

made furnitūra and reproduetious.
Top tvages and steady work. 

Apply
WILLLAM J. QUIGLEY 

117 H. Delaware

ĮSIGYKITE DABAR !

V. AUGUSTINO 
Lietuvos Vai/dų albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis ir visiems, nežiūrint kas 
kokia kalba bekalbėtų, nes albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą visiems 
suprantama kalba. Antroji albumo 
laida yra naujai pertvarkyta ir 
pridėta apie 50 naujų vaizdų.

Visi kviečiami jį užsisakyti ir 
savo draugui p a s i ū 1 y ti.

Lietuvos vaizdų albumas LIE
TUVA yra geriausia kalėdinė do
vana. Kaina $6.00. Jį galima už
sisakyti

•‘DRAUGAS’’

2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois

ir pas platintojus .

M1SCKLLANBOUS 
įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDV AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
IV.Ylbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AOF.NCY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, III.

ŠILDYMAS
A Stančianskas ir A Lapkui

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka' visus skardos 
darbus.

1500 SOUTH. 50th COURT 
Ir 1505 SO. Slst COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

______ Ir OLvmpic 2-8492_______

^pTuTbTnT"
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didėlis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844 

WAIbrook 5-3451

HELP WANTED — FEMALE

ORDER F I L L E R S
To start at once in our Chicago loeation and be able to 

work with us in Dės PlaJnea, Illinois after we movė there 

in February. 40 hr. wk. Start at $1.20 an hr. Aut. inereases 

to $1.45 within 6 mo. Apply Personnel Office 15th Floor.

BUTLER BROTHERS 
165 North Canal Street
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Ketvirtadienis, sausio 19, 1966

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
(Atke’ta iš 2 psl.) 

ir studijų dienos Chicagoje bei 
New Yorke.

Ryšium su ideologinio pasi
ruošimo kursais, SAS Centro 
Valdyba reiškia ypatingą padė
ką At-kų Federacijos vadui 
prof. S. Sužiedėliui, At-kų Fed. 
generaliniam sekretoriui kun, V. 
Dabušiui, At-kų Fed. dvasios 
vadui tėvui Vikt. Gidžiūnui, 
OFM, kun. prof. St. Ylai, pa
rengusiam visą kursų programą, 
SAS dvasios vadui tėvui J. Ki
dykui, SJ, Tėvams Pranciško
nams, ypatingai tėvui J. Dybu- 
riui, OFM, E. Valiukonienei, 
Bostono studentų at-kų draugo
vės valdybai ir jos pirmininkui 
kol. A. Keblinskui, lektoriams, 
dalyviams bei visiems, prisidė- 
jusiems prie šių kursų realiza
vimo.

Už studijų dienų technišką su 
ruošimą širdingai dėkojame Chi 
cagos ir New Yorko draugovių 
valdyboms, jų pirmininkams kol. 
V. šoliūnui ir kol. S. Bobeliui, 
kol. V. Vebeliūnui; paskaitinin
kams: kun. P. Patlabai, kun. J. 
Petrėnui, dr. J. Adomavičiui, 
inž. J. Rugiui, mokyt. P. Naujo
kaičiui, kolegėms J. Šoliūnaitei 
ir D. Laukytei, kolegoms K. Keb 
liui ir A. Sužiedėliui.

Mūsų nuoširdi padėka tenka 
visiems Sąjungos nariams, daly
vavusiems tuose susibūrimuose. 
Tariame ateitininkišką ačiū už 
paramą, dėmesį ir uolų lanky
mą. SAS Centro Valdyba

ATEITININKŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS DETROITE

Minėjimas įvyko 1955 metų 
gruodžio 17 —■ 18 d. d. Nebuvo 
nei didingo koncerto, nei triukš
mingo pasilinksminimo. Iki šiol 
Detroito ateitininkai susirink
davo vienokia ar kitokia proga 
tai linksmai su daina ir žaidi
mais, tai susikaupusioje nuotai
koje prie agapės stalo. Šį kartą 
turėjome viešą ateitininkijos 45 
metų sukakties minėjimą.

Šventė buvo pradėta šeštadie
nio vakare trumpa susikaupimo 
valandėle Šv. Antano bažnyčio
je. Tai progai pritaikytą pa
mokslą pasakė sendraugių dva
sios vadas kun. K. Simanavi
čius.

Sekmadienį visa ateitininkiš- 
koji šeima organizuotai su moks 
leivių vėliava dalyvavo šv. Mi
šiose ir priėmė šv. Komuniją. 
Pamokslo metu klebonas kun. 
I. Bore: šis labai nuoširdžiai 
sveikino ateitininkus 45 metų

sukakties proga, linkėdamas ir 
toliau nepavargti, bet aktyviai 
žengti į naujus veiklos barus, 
savo jėgas aukojant Kristui ir 
Lietuvai.

Po šv. Mišių ispanų salėje į- 
vyko iškilmingas posėdis su pa
skaita ir menine programa. Be 
ateitininkų šiame minėjime da
lyvavo nemažai svečių. Salės 
sceną puošė graži Vyt. Ruzgio 
ir A. Barakausko vinjetė.

Iškilmingą minėjimą pradėjo 
Detroito studentų ateitininkų 
pirm. J. Polikaitis, pakviesda
mas garbės bei darbo prezidiu
mus. Garbės prezidiume, be Dėt 
roito lietuvių visuomenės atsto
vų, buvo ALRKF G. V. pirm. 
dr. inž. Ad. Damušis ir SAS pir 
mininkas V. Kleiza. Posėdžiui 
pirmininkavo dr. Vyt. Majaus
kas; sekretoriavo D. Mikaitė ir 
I. Vyčiūtė. Po trumpo dr. Ma
jausko žodž'o buvo perskaityti 
moksleivių ir studentų egzami
nų komisijų protokolai, kuriais 
remiantis jaunesnio moksleivio 
ateitininko pasižadėjimą davė 
Violeta Čižauska:tė ir Daiva Ba
jorūnaitė, moksleivio at-ko pa
sižadėjimą — V. Lisauskas ir 
Arūnas Udrys ir studento at- 
ko pasižadėjimą — Valerijus 
Gražulis ir Jonas Švereckis.

Po sveikinimų sekė dr. inž. 
A. Damušio paskaita. Gerbia
mas prelegentas augšto akade
minio lygio paskaitoje pritarė 
V. Kleizos sveikinimo mintims, 
kad mumyse jaučiamas gyveni
mas praeitimi ir religinis ap- 
snūd'mas. Mūsų uždavinys yra 
kurti ateitį, stengiantis gerai 
suprasti ir įsisąmoninti dabar
ties reikalavimus.

Mūsų šių dienų uždaviniai, pre 
legento nuomone, yra šie:

1. Sukelti konkretizmo dva- 
s:ą mūsų veikloje ir energingai 
įsijungti į socialinę bei kultūri
nę darbuotę:

2. Kreipti daug dėmesio į šei
mą, nes ji yra židinys, kuris 
palaiko gyvą lietuvišką — ka
talikišką dvasią svetimoje ap- 
Vnkoje;

3. Nepamiršti jaunimo. Steng
tis jį paskatinti ir jam pagelbė
ti siekti mokslo;

4. Būti aktyviais Katalikiško
sios Akcijos nariais. Priklausy
ti Tetuviškoms parapijoms bei 
katalikiškoms organizacijoms;

5. Nepasitikėti savomis jėgo
mis, bet prašyti Dievo pagal
bos.

Po dr. inž. A. Damušio pa
skaitos Detroito moksleiviai ir 
studentai at-kai atliko Pr. Za- 
rankos parengtą montažą, kurie 
deklamacijų, dainų bei giesmių 
pynėje pavaizdavo visą ateiti-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IIJJNOIS

Uoinmonw.salth Edison Gompany nauji elektroniniai “smegenys” yra 1MB’h 702 tipo Elcetro 
nie Data Processing mašina. Instaliacijos centras yra L-raidės pavidale Central Processing 
l’nit, matomas paveikslo priekyje, kuriame yra aritmetikos ir logikos siovės ir elektrostatini' 
atmintis. Prie “eonsole” sėdi operatorius, kuris vadovauja visai mašinų grupei. Šios sistemos 
35 atskiri vienetai įrengti — 72 West Adams Street — yra sujungti pogrindiniais kubeliais.

mnkijos 45 metų istoriją. Ir Linksmąją dalį sudarė R. Da- (^hieagoie. 
pats montažas, ir jo atlikimas nilevičiūtės humoristinis rasi- i & J
publikos buvo šiltai priimti.

Minėjimą užbaigdamas dr. V.
Majauskas kvietė visus.būti ser 
bentos šakelėmis, kurios nenu- 
džiūsta atlūžusios nuo pagrindi
nio kamieno, ir jungtis minti
mis su tėvynėje pasilikusiais 
broliais ir sesėmis, o išsiskyru
sius iš gyvųjų tarpo idėjos drau 
gus prašė pagerbti susikaupi
mo minute.

Minėjimas baigtas Ateitinin
kų himnu. A. P. džiaugdamasi, kad eilė lietuvių

■' i parėmė jų pastangas. Dabar 
MERGAITES ATEITININKES i tenai seserys misionierės — 

VEIKIA CHICAGOJE , pranciškonės — stato prieglau-

nelis, V. Krištolą tytės deklama
cija, smuiko duetas, linksmos 
dainos ir ponios E. Bremerienės 
vaišės. A. K.

IŠ ARTI IR TOLI

PERU
— Lietuvaitė misionierė Pe

ru valstybėje, sesuo Marija Šir
dies Jėzaus, atrašė laišką,

Kun. Alf. Lipniūno vardo 
moksleivių ateitininkų kuopos 
mergaičių būrelio susirinkimas 
įvyko sausio 12 d. I. Breimery

6E 3! į

■>

, prof. M. Krikščiūną atstovauti i kaitą iš Lietuvos didingos pra- 
j Prof. Draugiją laidotuvėse ir eities, 
pasakyti atsisveikinimo žodį. 
Valdyba paskyrė 50 dol. laido
tuvėms iš tos pašalpos, kurios 
velionis nespėjo gauti.

Valdyba nutarė kviesti įstoti 
| į Profesorių Draugiją šiuos bu- 
• vusius ar dabartinius augštųjų 
' mokyklų dėstytojus daktarą 

Posėdyj paaiškėjo, kad pro- . Kazį Pautienių, Kazį Viktorą
fesorius Bagdonas, Profesorių Banaitį, Vladą Jakubėną, inž. 
Draugijos garbės narys, kuriam , Bronių Garšvą, Antaną Vasi- 
balandžio mėnesį sukaks 90 me j Hauską, Albiną Liaugminą, M. 
tų, rimtai susirgo ir iš prieglau- Kūjų, Jurgį Žilinską, Steponą 

j dos išvežtas į ligoninę, kurioje Sodeiką. y. p.

turi rūpestingą globą daktaro , __ , _
Kazio Pautieniaus asmenyje.

Valdyba nutarė daryti žygius 
epidioskopo įsigyjimui, kas pa
lengvintų paskaitų suruošimą.
Pradžioje nutarta prašyti dr.
Vandos Sruogienės skaityti pas

-------------■ ocao t__jvj.'a.'jaocaocs
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SKIP’S
Liquor

S E L F 
S ERVICE

Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PNONES — VVALBROOK 5-8202
Sausio-January 19, 20 ir 21 <1. d.

MARTELL, Tlirec Star Cognac Flfth $4.98

ILE DE FRANCE, Napuleon Cognac, Flfth $379

GRAIN ALCOHOE
190 PROOF USP Flftli S4..79

UOINTREAU I.IULEUR fi«ii$4.09

CTI4RTKKUSE (Green) 110 Proof Fifth $6-98

KIJAFA WINE Flfth S1«
URQUELL (Gerinau Giu) Fifth $4.59

CINZANO VERMOUTH
Rusei or Dry Flfth $ -| .39

ASSORTED GERMAN WINES Flfth $1.19

YVURZBURGEII HEEK 
C ASE OF 24 BOTTEES Cusc >7.50

Iš Profesorių Draugijos veiklos
Profesorių Draugijos sausio 

15 d. posėdyj buvo išklausytas 
pirmininko pranešimas a.a. pro
fesoriaus Vaclovo Biržiškos lai
dotuvių reikalu.

Valdyba įgaliojo pirmininką

Vestuvių nuotraukos 
ftugstos rūsies fotografijos 

Mūsų specialybe
Prccin Photo Sludio

INC.

EDVARDAS ULIS, sav. 

4068 Archer Avenue

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI
Tik pas mus phkdami gausit
• Nemokamai 3-jų mėn. pilnų garan

tijų — darbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus antenų ir insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

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

vimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

beverly hills gelinycia į 3240 Soulh Halsted Street
Telefonas CAIuinet 5-7252

TELEVIZIJOS
ir Radis Aparaty Taisymą-

Sąžiningas ir garantuotu darbu 
M. RIMKUS, 4627 S. Sawyer St. 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037

K JT. • r* Iv.. y. jtz .t» JT* Iv. IT. IvC IvIIvC IvI CVS JTS 1^ JT. JI

GUŽAUSKŲ
Gi liausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 MEST «3RD STREET 
Tel. PRospeet S-0S33 iv PIt 8-0134

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENOZELIS

3OU_I_=3OI3OCS=

dą neturtingoms mergaitėms, 
surinktoms iš upės pakraščių, 
kurioms gresia moralinis pavo-

tės*bute^U Mergaitės1 džiatigsmin! *drcsas: ! Telefonas VIrginia 7-2481
gai priėmė pirmą karta atsilan-' a. į Jk_71 v z-. v w /'.vii, rs z4 rv — A <-» v.l o f /-v I
kiusią naują būrelio globėją E.
Kriaučiūnaitę. Pirmininkauti bu

i canas Misioneras de Maria, Co- 
legio “Maria Inmaculada”, Re

vo pakviesta J. Katelytė, o sek-• auena' Peru, S. A. 
retoriauti — D. Noreikaitė. Įdo 
miausias susirinkimo punktas į 
buvo ponios J. Daužvardienės 
paskaita “Elgesys šeimoje ir vi
suomenėje”.

Tokių paskaitų ateityje reikė
tų daugiau suruošti, nes jos mo
ko jaunesnes gražaus .5 tvar
kingo elgesio. L. Tumosaitė pa
ruošė Nelės Mazalaitės romano 
“Negestus” recenziją.

Skclbkitės "Drauge”

VALEI ŽILINSKAITEI 

JAKUBAUSKIENEI, 

jos mylimam tėveliui, buvusiam Kauno No

tarui Žilinskui mirus, gilią užuojautą reiškia 

Dr. A. ir V. Domanskiai

P.&J.JOKUBKA
rv, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., n* Mozart 

Chicago 32, I1L — TeL lA 3-8617

i

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežlniJs su pilnu ap
drausta. Ftgus ir sųžiningas 
patarauA imas.

R ŠERĖNAS
45-M S. Woo<l St.. Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

NUO UŽSISENEJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tl«, kuria kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ZA1ZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjiislns žaizdos 
tlįeiti Ir skauda. Kad pabalinti tą 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi- 
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jfisų skaudėji
mų. Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pasalina 
niežėjimų Ilgos vadinamos l’SORIA- 
HIS. Taipgi pasalina peršėjimų Ilgos 
vadinamos ATHI.KTB'H FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ,r perplySInių 
turpplrėčlų. Yra tinkamu vartoti nuo 
džiūslanėlos, suskilusios odos dedtr- 
vinlų. odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkamu vartoti valkuėlums. kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. l.e
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., 11.25. ir »3.5«.
Pirkite vaislInftseChl 
rugį,J Ir apylinkėse—
M įbraukęs, Wlac..Oa 
ry. Ind.lrDetrolt, Ml- 
chlgun arba rftSykl- 
to Ir atsiųskite Mo- 
ney order ]

LEGULO. Department D. 

618 W. Etldy St Chicago 34, IU.

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA 4 EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. VVestern — 3 atskiros air-cond. koplyčios
UCpobUs 7*8600 — 7*8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kuris gyvens kitoss miesto dalyss; gausinąs
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0, W£STERN AVĖ. : 1410 S3. 50tii AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai — GRovebill 6-2345 arba
T0wnhall 3-2109

A. A.

JUOZAPAS JANUŠAUSKAS
GYVENO 2617 W. 68th St. Tel. VVAlbrook 5-7660

Mirė sausio 18 d.. 1956. 6:03 vai. ryto, sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Švenčionių apskr., Daugėliškiu parapijos, 
Rėksniškės kaimo. Amerikoje išgyveno 48 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Michalina (Keksinio), 2 
sūnūs: Juozapas; ir Petras, marti Ona (gyv. Calil’omijoj); 2 duk
terys: Bernice, žentas Krank: ir Lenore; 2 anūkės: Jonu ir The- 
resa; švogerio duktė Veronika, jos vyras .Juozapas ir jų šeima; 
giminės Angelė ir Mykolus Balnkaviėiai su šeima. Marijona ir 
Juozapus Szulgo su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami

Priklausė T. T. Marijonu Rėmėjų Dniug. 35 skyr.; buvo amži
nas narys: Labdarių Draus:., T. T. Jėzuitų Rėmėjų Dniug. ir Šv. 
Kazimiero Akiui. Rėmėjų Draug.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus koplyčioje, 6812 S. VVestern A\c. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 21 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į švenč. Panelės Gimimo parūpi,jbs bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos, už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į ŠV. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, dukterys, marti, žentas ir anūkc3
Laidotuvių direktorius Antanas Petkus. Tel. GRovebill 6-2345

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIUCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

imbulansų patarna- 
dmaa dieną ir nak

tį. Reikale šaukite
mus.

Mes turime koplyčia* 
visose Chicagos it 

Roaelando dalyse b 
, tuojau patarnaujam.

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKO -

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

9914 West lllth Street
Vienas blokai auo kapinių.

Dldilansiai pamink lama plaaų 
paairinklmM mi—ta-

T«UL CEdarcmt 3-6335

ANTANAS M. PHILLIPS
IUOT a UTUAN1CA AVĖ. Ta. VArd. 7-340,

PETRAS P. GURSKIS
U. Wart ,Hth STREET Tel SEriey SZ71,

ALFREDAS VANCE
77 WOODbIDE R<L. Rlveraide, I1L TeL OLympie 2*A24l

POVILAS j. RIDIKAS
<854 8. HALSTED STREET Telepbone 1 Arda 7-191

LEONARDAS F?BUKAUSKAS~
0821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COinmodore 4-222)

lŪRtilŠ-F7RUDMIH
,331. 8. UTCANICA AVĖ, T«L TAnl. 7-1188-113.

PETRAS BIELIOKAS
1348 8. CALIFORNIA AVENUE Tel. LAfayette 3-557.

VASAITIS — BUTKUS
1446 South AOth AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympfe 2-1.OM

ZIGMUMUn^UDYlOlŪDYCKi
1646 V. 46th STREET VArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
'2424 W. G9th STREET BEpobUo 7-12131

|2S14 W 2Srd PLACE VIrginia 7-6872,
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ŽIEDAS Iš DANZIGO GRIUVĖSIŲ...
REPORTAŽAS IŠ "DRAUGO” ROMANO PREMIJOS 

įteikimo iškilmių

X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų Draugi jos Centro susirin
kimas sausio 15 d. įvyko šv. 
Kazimiero vienuolyno patalpo
se. Delegačių suvažiavo iš 6 
skyrių. Susirinkimui vadovavo 
pirm. A. Nausėdienė, raštinin
kavo V. Galnaitė. Buvo perskai
tytas Alto kvietimas dalyvauti 
V asario šešioliktosios minėji
me, kuris įvyks vas. 12 d. Laiš 
kas palankiai priimtas. Antras 
laiškas buvo nuo seselės Aloy' 
zos, buvusios rėmėjų vadovės, 
kuriame dėkojama už kalėdinę 
dovanėlę. Ta pačia porga išreiš
kė padėką rėmėjoms dabartinė 
vadovė seselė Ignaeija. Dalyva
vo ir generalė Motina Teofilė. 
Ji sveikino rėmėjas su Naujais 
Metais, dėkojo už talką praė
jusiais metais ir kvietė tęsti sa
vo darbą vienuolyno naudai. 
Nutarta seimą suruošti gegužės 
6 d. Centro vakarienė įvyks va
sario 26 d. Marijos Augštesnio- 
sios mokyklos patalpose. Ta 
proga bus pagerbtos narės iš
buvusios draugijoje 25 ir 35 
metus. Išrinktos komisijos vi
sokeriopiems darbams atlikti.

Rėmėjų valdybą sudaro šios 
veikėjos: pirmininkė A. Nausė
dienė, vicepirmininkės Kazimie- 
raitienė, J. Čepulienė ir O. Stan- 
kiūtė, raštininkė V. Galnaitė, 
fin. rašt. K. Pocienė.

X Diskusijų vakarai prade
dami š. m. vasario 3 d. 7 vai. 
vak. Lietuvių auditorijos šiau
rinėje salėje. Pirmojo diskusijų 
vakaro tema — “Ar partinis 
susiskaldymas trukdo kultūrinę 
pažangą?” Pagrindinis šios te
mos kalbėtojas — dr. Jonas Pa 
pienas. Diskusijų vakarų vado 
vas — Rapolas Skipitis. Disku 
sijų vakarus organizuoja Lie
tuvių Bendruomenės Chicagos 
apygardos Kultūros Taryba. 
Besidomintieji minėtu klausimu 
kviečiami diskusijose aktyviai 
dalyvauti.

X Marcelė Tamanauskienė 
(3212 So. Lituanica Avė., Chi- 
cago 8, III.), daugeliui žinoma 
kaip labdaringųjų darbų rėmė
ja, prieš Kalėdų šventes iš sa
vo pažįstamų surinko $72 ir 
per Anelę Prunskytę juos pa 
siuntė kun. Antanui Bungai į 
Vokietiją, kad jis galėtų su
rengti visiems Memmingeno 
stovyklos lietuviams bendras 
Kūčias. Nors Marcelė Tama
nauskienė savo vardadienį 
švenčia sausio 31 dieną, tačiau 
jau ir dabar ji pradeda gauti 
įvairius sveikinimus nuo savo 
sušelptųjų ir tų, kuriems ji yra 
daug gero padariusi.

X Lietuvos nepriklausomy

bės atgavimo minėjime vasario 
12 d. Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje, Chicagoje, 
meninėje dalyje dalyvaus ir 
tautinius šokius šoks Aušros 
Vartų ir Lituanikos tunto skau
tų,-čių tautinių šokių grupė 
“Grandis”. Vadovė yra Irena 
Šilingienė. Akordeonu pritars 
Zita Čameckaitė.

X Danutė Dlrvinskytė, prieš 

metus baigusi ekonomijos stu
dijas Illinois universitete, šiuo 
metu priklauso Akademinio 
Alumnų klubo organizacinei 
komisijai. Visi turintieji moks
lo laipsnius ir norintieji pri
klausyti šiam klubui prašomi 
registruotis iki š. m. vasario 15 
d. pas D. Dirvinskytę, 4931 S. 
Artesian Avė., Chicago, III.

X Kun. Antaną Zakarauską, 
Sv. Jurgio parapijos vikarą, 
Chicagos arkivyskupas kardi
nolas Stritch paskyrė Šv. Ka

zimiero seserų vienuolyno ka
pelionu Chicagoje.

Pereitą sekmadienį daugiau 
tūkstančio čikagiečių susirinko 
į Sakalų salę, į tradicinę Chica
gos lietuvių kultūrinę šventę — 
“Draugo” romano premijos 
įteikimo penktąsias iškilmes ir 
Dailiojo žodžio koncertą. Džiu
gu konstatuoti faktą, kad tame 
dideliame žiūrovų būryje malė
si įvairių įsitikinimų žmonių, 
kurie yra pilni meilės lietuviš
kam kūrybiniam žodžiui, kurie 
tiki juo, kurie linki jam gražios 
ir ilgos ateities. Rašytojai, žur
nalistai, dailininkai, solistai, 
daktarai, inžinieriai, teatralai, 
dvasiškiai, profesionalai, stu
dentai, įvairūs kultūrininkai 
bei visuomeninkai ir šiaip ge
ros valios lietuviai sudarė tą 
gražią pereito sekmadienio šei
mą, kuri dar kartą dienraštį 
“Draugą”, premijos mecenatą 
kun. dt. Prunskį ir kitus šios 
tradicinės šventės iniciatorius 
įtikino, kad dienraščio “Drau
go” pastangas ugdyti ir puose
lėti lietuvišką kūrybinį žodį vi
suomenė didžiai įvertina ir 
brangina, kad tą tradiciją re
mia ir toliau skatina.

įsisiūbavimas dėl paslapties

“Draugo” romano konkursai 
kasmet sukelia tam tikrą įsi
siūbavimą žmonių tarpe. Ypa
tingai ta paskutinioji savaitė 
oo jury komisijos paskutiniojo 
posėdžio iki laureato paskelbi
mo būna pilna gandų, spėlioji
mų. Man atrodo, kad ne vien 
tik rašto žmonės, bet ir visi 
“Draugo” skaitytojai sielojasi 
Ir nori pirm už kaimyną suži
noti, kam atiteko premija, ką 
reikia sveikinti, koks siurpry- 
zas įvyko? Ir juo tolyn, juo tas 
sujudimas vis labiau įsisiūbuo
ja. , 1 ”

taip dažnai liūdna gaida nukal-. 
bama.

Džiaugsmas elektros srove 
perbėgo per salę

Ta tradicinė lietuviško kūry
binio žodžio šventė prasidėjo 
tuoj po keturių. Didelio šventės 
garbės prezidiumo viduryje sė- j 
dėjo tos šventės kaltin'nkė Bi-' 
rutė Pūkelevičiūtė iš Montrea- 
lio, gražiais tautiniais rūbais 
pasipuošusi. Toliau matėsi Lie
tuvos konsulas, vyskupas, LRD 
pirmininkas, “Draugo” redak
toriai ir du jury komisijos na
riai — Iz. Matuzevičiūtė ir 
kun. dr. Gutauskas, šventėn at
vykę iš Toronto. Augštųjų sve
čių veidai buvo rimti, su nesle
piamo džiaugsmo atspindžiais. 
Tas džiaugsmas elektros srove 
tuojau perbėgo per visą salę ir 
sukrėtė publiką: gandai pavir
to tikrove, mūsų litera tūron at
ėjo naujas talentas ir nuskynė 
šių metų garbę.

Todėl ir pats iškilmingas ak
tas praėjo pakilioje jaunatviš
koje dvasioje, išsivadavus iš 
įprastinio šablono, iš nusistovė
jusios formos. Tiek aktui vado
vavęs kun. dr. Juška, tiek šie
metinis premijos mecenatas 
kun. dr. Prunskis, red. L. šimu
tis ir kiti kalbėtojai pasirodė 
trumpi, gyvi, įdomūs, sąmojaus 
Ir humoro pilni. Tik LRD pir
mininko B. Babrausko veidas 
buvo rūstokas: juk pikta bosui, 
kada garbę ir pinigus jau penk
tą kartą iš eilės iš Chicagos iš
siveža kiti rašytojai... Tada aš 
ir kumštelėjau humoristui Alb. 
Valentinui, kad jūs Chicagoje, 
kaip spauda skelbia, tik švie- 
čiatės pobūviuose, bet nieko 
nerašot...

Didelė staigmena vėl buvo

ŠEŠI ŽUVO GAISRE

Gaisrinihkai neša vyrų iš degančio namo Milwaukee mieste, Wise. 
Gaisro metu šeši asmenys žuvo. (INS)

Būdavo pirmaisiais premijų šviesi žinia, kai mecenatas kun. 
metais net ir paskutiniąją dieną dr. Prunskis davė vilties ir atei
mažai kas Chicagoje laureatą 
težinodavo. Bet šiais metais to
ji paslaptis kažkokiomis aplin
kybėmis anksčiau buvo išaiš
kinta. Jei dar trečią ir ketvirtą 
dieną po paskutiniojo jury ko
misijos posėdžio nuomonės da
linosi tarp Mazalaitės, Pūkele- 
vičiūtės, Landsbergio ir Gliau- 
dos, tai šeštadienį jau daugelis 
atvira burna kalbėjo, kad nau
joji laureatė yra Birutė Pūke
levičiūtė iš Montrealio. Beje, 
kokiu būdu publika atspėjo, 
nežinau. Ir pati laureatė po 
premijos įteikimo iškilmių ra
šančiam šias eilutes papasako
jo, kad prieš savo norą turėju
si net romano pavadinimą “Di
džioji savaitė” pakeisti į “Aš- 
tuoni lapai”, kad jury komisija 
ir apskritai visuomenė neat
spėtų autorės.

Apie romaną “Didžioji savai
tė” ji buvusi anksčiau vienam 
kitam prasitarusi, kad toks ro
manas bręstąs mintyse. Beje, 
kaip kun. dr. Prunskis pareiš
kė, jury komisija, atidarydama 
“Aštuonių lapų” autorės voką, 
didžiai nustebo jaunu ir bran
džiu talentu. Kad žmonės vė
liau paslaptį atspėjo, kad iššif
ravo Danzigo heroję, reikia tik 
džiaugtis. Tai juk susidomėji
mas ir nekantrumas parodytas 
ne doleriams, namams ar ki
tiems turtams, bet tik kūrybi
niam žodžiui, apie kurio ateitį

tyje premijomis rūpintis. Kai 
dar prie to 1000 dol. šiemetinei 
premijos laureatei pažadėjo ir 
nemokamą šliubą, publika ūžte 
ūžė.

Šiltos simpatijos laureatei
B. Pūkelevičiūtės kalba buvo 

nuoširdi, humaniška, išduodan
ti augštą jos kultūrą. Publikos 
simpatijos laureatei buvo labai 
šiltos, publika karštai ją suti
ko, dar karščiau palydėjo. Pats 
didysis džiaugsmas tame, kad 
mūsų literatūra nepasibaigė su 
Jankaus, Ramono, Katiliškio, 
Barono karta, kad ją pratęsė 
Landsbergio-Pūkelevičiūtės kar
ta, kad dar galim susilaukti 
kūrybingos Bendoriūtės-Brazy- 
tės kartos.

Chicagos teatralų atstovams 
įteikus gėles laureatei, uždanga 
nusileido ir iškilmingas aktas 
baigėsi. Visa tai buvo tikrai 
įspūdinga. Todėl ne be reikalo 
B. Pūkelevičiūtė vėliau prasita
rė, kad ši popietė liks vienu ir 
maloniausiu įvykių jos gyveni
me. Dieve duok, kad jos išsky
rimas iš kitų autorių ir įverti-

nimas ir tas šiltas jos sutiki
mas bei pagerbimas Chicagoje 
paskatintų gabią autorę nau
jiems kūriniams.

Trys didieji svečiai ir gabus 
savasis

Po trumpos pertraukos sekė 
Dailiojo žodžio koncertas. Jį iš
pildė poetas B. Brazdžionis iš 
Los Angeles, akt. H. Kačinskas 
iš Washingtono ir rašyt. A. 
Gustaitis iš Bostono. Prieš tai 
dar akt. A. Dikinis puikiai per
teikė ištrauką iš premijuotojo 
romano. Trys didieji pasirodė 
tebesą formoje ir jų pasirody
mas labiau nei kas kitas tiko 
tos dienos šventei. Patį didžiau
sią įspūdį paliko H. Kačinskas. 
Jis interpretavo Žemaitės ir A. 
Gustaičio kūrinius. Ypač Žemai
tės kūrinyje “Sučiuptas vel
nias” H. Kačinskas atskleidė 
tiesiog magišką ir buriantį lie
tuviško kūrybinio žodžio grožį, 
spindinti lietuviams žibėjimu. 
A. Gustaičio ketureiliai buvo 
gyvi, lankstūs ir pilni sąmojaus. 
Jis plakė ir badė mus, o mes 
juokėmės ir plojimų audrą kė
lėm. Kitaip buvo po B. Braz
džionio paskutinių eilių, kada 
poetas klausytojus nuvedė į to
limąjį Sibirą, į lietuvių kapus,

dalinosi įspūdžiais, šnekučiavo
si, vaišinosi. Mano mintys skri
do į Danzigo-Gdynės erdvę, į 
1945 m. Didžiąją savaitę, iš 
kur paimtas naujojo premijuo
tojo romano siužetas. Ir vėl 
akyse gyvi atsistojo baisieji 
Gdynės-Danzigo prietilčio vaiz
dai, kur įvyko vienos iš baisiau
sių antrojo Pasaulinio karo to- 
talistų grumtynės, savo baisian 
sukurin įvėlusios ir daug ne
kaltų lietuvių, kurias teko ir 
man žemės plote išgyventi. Ii’ 
kaip džiugu šiandieną, kad ana 
baisi 1945 m. pajūrio tragedija, 
palietusi ne vieną lietuvį ir ne 
vienam amžiams akis užspau
dusi, liko įamžinta meninėje 
formoje mūsų literatūroje ir 
kad tos knygos syvai teka iš 
benamių žmonių krauju ir aša
romis permirkusios tolimojo ir 
svetimo Danzigo žemės.

VI. Rmj.

cens painformavo apie PJT 
veiklą nuo lapKričio 30 d. Jį 
papildė kiti PJT atstovai. To
liau pasisakė pavergtųjų kraš
tų kilmės amerikiečiai. Ypač 
turiningai ir gražiai pasireiškė 
prel. J. Balkūnas. Jis iškėlė rei
kalą pavergtųjų kraštų kilmės 
amerikiečiams sudaryti paverg
tųjų tautų draugų bei rėmėjų 
organizaciją, kurios nariais bū
tų pavergtųjų kraštų kilmės 
amerikiečių organizacijos ir 
šiaip žymūs asmens, šis suma
nymas susilaukė visuotinio pri
tarimo ir tuoj pat buvo sutar
ta sudaryti organizacinis komi
tetas. Komiteto pirmininku iš
rinktas prelatas Jonas Balkū- 
nas.

— Lnž. J. Kiškis išrinktas 
Los Angeles LRKS 42 kp. pir
mininku. Kiti valdybos nariai: 
Z. Tiknienė — vicepirm., J. Pui- 
kūnas — sekr., B. Skirienė — 
finansų sekr., E. Bartkienė — 
ižd., M. Margienė ir E. Bartkus 
— iždo globėjai. Dvasios vado 
pareigas eina klebonas kun. J. 
Kučingis.

Pereitais metais ši kuopa, va
dovaujama Z. Tiknienės, išvys
tė gražią veiklą, prirašė dau
giau 20 naujų narių ir laimėjo 
vienam studentui apmokamas 
atostogas.

— Leonardas Valiukas, Los 
Angeles universitete ruošiąs 
politinių mokslų magistro laips
nį, organizuoja respublikonų 
partijos lietuvišką skyrių. Par
tijos centre šiuo užsimojimu ro
domas rimtas susidomėjimas.

— Juozas Turinis, Lietuvių 
Dienų literatūros sk. redakto
rius, išrinktas Los Angeles 
mieste veikiančio Lietuvių 
Mokslo instituto pirmininku. 
Institutą suorganizavo ir 1955 
m.- jam vadovavo rašytojas 
Jurgis Gliaudą.

KAS, KA IR KIU
— Budriko radiju valanda, šį

ketvirtadienį nuo 6 vai. vak. iki 7 
vai. vak. iš radijo stoties WHFC 
bus transliuojama Budriko ra-

Algirdas Brazis

dijo programa. Programoje daly
vauja žymus solistas Algirdas Bra 
zis ir Budriko valandos orkestras. 
Bus naujų mįslių kontestas ir pra
nešimas apie laimėjimą miegamo
jo seto. Taip pat bus pranešti ki
ti prizai. Visi mįslininkai laimės 
Pasiklausykite Budriko radijo va
landos.

Pranešėjas

DIDEIJS ŠAULIŲ VAKARAS
bus š. m. sausio m. 21 d. 6 vai. 
30 min. vakare, Lietuvių Audito
rijoje, 3133 So. Halsted St. Pro
gramoje: vieno veiksmo komedija 
“Kuprotas Oželis”, baletas ir tauL 
šokiai. Kalbės iš bolševikų vergi
jos pabėgusi Stasė Norkutė, šo
kiams gros B. Jonušo orkestras. 
Refrenus dainuos Algis Dumbrys. 
Suaugusieji įeidami aukoja $1.50; 
studentai ir moksleiviai tik 75 et.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

persi tvarko ir prisiderina prie 
naujos Ateitininkų Federacijos 

į liūdną laidotuvių procesiją le- Į konstitucijos 36—42 paragra- 
diniam Sibire. Tada ir salėje fų AŠF valdytoju sutiko būti 
užviešpatavo ledinė rimtis ir,
poetui nueinant nuo scenos, 
publika greit nedasiprotėjo ar

— Dr. P. V. Raulinaitis, Los
Angeles kolonijoje sėkmingai 
besiverčiąs nuosavybių pirki
mo-pardavimo verslu, šiuo me-

_ Ateitininkų Šalpos fondas'tu gavo aPdraud°3 aS™t0
sės. Draudžia judomą ir neju- 
domą turtą.

X Kvartetas, kurį veda or
kestro vadovas Balys Pakštas, 
dainuos šokių metu kaukių ba
liuje, pritariant visam orkest
rui. Balius įvyks Keymen’s klu
bo Marine salėje, 4711 W. Mi- 
dison St., vasario 11 d. vakare. 
Tai bus paskutiniai šokiai prieš 
gavėnią.

X Kaziui Dantai (Jeskelevi- 
čiui), 1946 m. gyvenusiam Phi- 
ladelphijoje, Pa., yra laiškas 
"Draugo” administracijoje.

ploti reikia, ar gilioje rimtyje, 
kurion poetas daugelį nuvedė, 
pasilikti...

A. Gustaičiui nueinant nuo 
scenos ir plojimams nesibai
giant, priėjau išvados, kad tas 
vadinamasis “peklininkas” yra 
tikras patriotinės lyrikos kūrė
jas, nemažesnis patriotas už 
Brazdžionį. Jei jis savo eiles 
šiandien skaitytų Sibire ar nū
dienėj Lietuvoj, ten žmonės, 
klausydami jo, gailiomis ašaro
mis verktų. Verktų todėl, kad 
jo rimuose skamba laisvųjų 
brolių menkysta, dvasinis skur
das, prakeiktoji rutina. Skam
ba, tiesa, linksmai, bet kartu ir 
labai liūdnai...

Įamžintoji pajūrio tragedija
Baigėsi programa, žmonės

preL J. Balkūnas. Buvusi AŠF 
valdyba eis pareigas iki Fede- Gautas laiškas nuo Vito, Kau- 
racijos valdyba sudarys naują n^®ms Mildai Svilienei ir AI- 
AŠF valdybą iš penkių narių
trejiems metams. Pagal naują 
AF konstituciją, visi ateitinin
kai sendraugiai yra AŠF na
riai, moką AŠF valdybos nusta
tytas .metines įmokas.

— Pavergtųjų tautų draugų 
bei rėmėjų organizacija. Sausio 
14 d. New Yorke įvyko antras 
posėdig (pirmas buvo 1955 m. 
lapkričio 30 d.). Pavergtųjų 
Jungtinių Tautų atstovų su al
banų, bulgarų, čekoslovakų, 
estų, latvių, lenkų, lietuvių, 
rusų ir vengrų kilmės amerikie
čių centrinių organizacijų at
stovais. Amerikos lietuvius at
stovavo prel. J. Balkūnas ir 
LAIG direktorė M. Kižytė.

donai Svilaitei, rašyti — Br. 
Pračkys, 1311 E. 66th St. Cle- 
veland 3, Ohio.
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LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 

INSTITUTAS 
l&lalkonruM

Mokslinių Studijų Klubo
SEMESTRAS SOCIALINĖMS 

STUDIJOMS
Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 

MARYAVOOD COLLKGE EXTENSION 
Scranton, Pa.

Sausio 21 d. Dr. Ona Labanaus
kaitė skaito tema: Komunizmo so
cialinių klausimų sprendžiamoji 
linija. Po paskaitos diskusijos.

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

PJT pirmininkas dr. V. Ma

PASKUTINIS ŠEŠTADIENIS PRIEŠ GAVĖNIĄ!

GRANDIOZINIS

KAUKIŲ BALIUS
1956 m. VASARIO 11 D. 8 VAL. VAK.,

KEYMEN’S KLUBO SALESE, 4711 W. Madison St.

BALIO PAKŠTO ORKESTRAS IR KVARTETAS
Dainos, kupletai, kaukių paradas, 
turtingas valgių ir 
gėrimų bufetas, 
kitos įvairenybės

Premijos už kaukes
Kviečia visus

Staliukus iš anksto galima 
užsisakyti paskambinus 
painų Baltrušaičių telefonu: 

FRONTIER 6*0787

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras

IOE IOE

“D r a u g o” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Kiburis Vikt.............. . $6.00
Dalindaitė Ona ....... . . 2.00
Deguty Jonas ......... . . 2.00
Juozapaitis A............ . . 2.00
Kavaliauskas Olga . . .. 2.00
Kulbiš Julia ............. .. 2.00
Mankus P.................. .. 2.00
N. N.......................... .. 2.00
Paliulis Petras......... . . 2.00
Pupius Petras ......... .. 2.00
Slavinskas Domas . . .. 2.00
Vaičius K................... . . 2.00
Andrejauskas VacL . . . 1.00
Aukštaitis Juozas . . . . . 1.00
Bacevičius Vikt......... . . 1.00
Dubauskas Fr.......... .. 1.00
Dubickis Jonas......... .. 1.00
Eizonas John ......... .. 1.00
Garankštis Jonas . .. .. 1.00
Gudienė P. .............. .. 1.00
Ivanauskas John . .. . 1.00
Jaras Bronius ......... .. 1.00
Jasiūnas Stanley ... . . . 1.00
Kernagis Jc.nas ....... . . 1.00
Lisauskas Aug.......... .. 1.00
Mačlonis S. ............ . . 1.00
Mitkus Vecvs ......... . . 1.00
N. N......................... . 1.00
Obelenus Teresa .... . . 1.00
Phillins Sophie ....... . 1.00
Poeevičius Antanas . .. 1.00
Poškus Vincas ....... . 1.00
Reskevičius' Vincas . .. 1.00
Ribokas P................ .. 1.00
Sabaliūnas N............. 1.00
Sharka J.................... 1.00
Tarnauskas Petras . . . 1.00
Tubis Mečislovas . . . . . 1.00
Vaznis M................... . . 1.00
Žemaitis Vyt............ . . 1.00
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SONUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijai Krist

Vietoj

1,000,000
DOLERIŲ

tik

DLERIAI

šios knygos autorius vysku
pas F. J. Skeču prM klek 
laiko pradėjo savo TelevM- 
jos programą per “Du Mont** 
stoti Televizijos aparatų fir
ma “ Admiral” Ual programai 
finansuoti paakys! vieną mi
lijoną doleriu
Uetuviikoa knygos Klubą 
dUaugiaal galėdamas savo 
skaitytojam pateikti Uo Įžy
maus kalbėtojo mintis ui du 
doleriu.

11 I R A I I Al"
2884 So. Oakley Avė. Chicago 8, III.

j?


