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IKE-EDENO DERYBOSE
Šnipai lenkų tarpe?

J. KUZMIONIS, D. Britanija
Net du Anglijos katalikų laikraščiai — The Catholic Times ir 

The Universe — sausio 27 d. platokai painformavo apie spėjamą 
šnipų veiklą Yorkshiro lenkų tarpe, ir visa tai surišo su kun. Bo- 
rynskio dingimu.

„Esama daugiau įrodymų apie 
komunistų šnipų grupės egzs- 
tavimą tarp Yorkshiro lenkų; 
ją daugelis lenkų laiko atsakin
ga už kun. H. Eorynskio, jų ka
peliono, prapuolimą 1953 m.“, — 
rašo The Universe ir tuoj pride
da : — „Kiekvieną savaitę 30 egz. 
propagandinio žurnalo, raginan
čio lenkus pripažinti komunistų 
režimą ir žadančio jiems finansi
nę pagalbą, yra siunčiama iš Lon 
kijos Bradfordo lenkų veteranų 
organizacijai“.

Svarbiausia, kad žurnalas yra 
siunčiamas visiems šios organi
zacijos valdybos nariams, pažy
mint net vardus.

Bradfordo lenkų organizacijos 
pirmininkas Eug. Kozakiewicz 
pareiškė: „ši nauja kampanija 
yra rimtas dalykas. Jos paskir
tis — sudaryti komunistų šnipų 
ląsteles. Propaganda turi rusiš
kąjį antspaudą“.

Iki praėjusių metų spalio mėn. 
propagandos programoje buvo 
raginti lenkus grįžti į savo kil
mės kraštą. Tačiau ji nepavyko.
Nors Londone veikianti Lenkų 
Socialinės Kultūros organizaci
ja siuntinėjo atsišaukimus, o len 
kų radijas skelbė raginimus grįž
ti, naudojantis nemokama kelio
ne, niekas tuo nepasinaudojo.

Spalio mėnesį propagandos 
kryptis pasikeitė. Anglijoje gy
veną lenkai pradėjo gauti paštu 
savaitraštį „Lenkijos balsą“, ku
riame spausdinami žinomų lenkų 
straipsniai ir atsišaukimai. Vie
name straipsnyje buvo pastaty
tas klausimas: ar užsienyje gy
veną lenkai nėra patriotai ?

Straipsnyje buvo mėginama 
įrodyti, kad ir užsienyje gyveną 
lenkai galį būti naudingi savo tė
vynei.

Vėliau buvo skelbiama, kad 
tie, kurie pripažins Varšuvos vy
riausybę, galės gauti finansinės 
pagalbos. Ta proga jau minėtas 
E. Kozakiewicz pareiškė:

— Mes tikime, kad tuo norima 
nusilpninti lenkus išeivius. Jei 
jie pripažintų vyriausybę, juos 
galima būtų perdirbti ir anga
žuoti komunistų šnipais.

Turima žinių, kad agentai vei
kia ir kitų
tarpe. Kaikurie jų paskutiniu 
metu atšaukiami į kilmės kraš
tus.

Taipgi jiems įsakyta užgniauž
ti katalikų susirinkimus, kurie 
būtų rengiami už bažnyčių sienų.

Katalikiškos Slovėnijos pro
vincijos kunigai ir pasauliečiai iš 
anksto kreipėsi į vyriausybę, kad 
jiems būtų leista viešai švęsti Šv. 
fėvo gimimo ,sukaktis. Tačiau 
komunistinė Jugoslavijos vyriau 
3ybė šį katalikų prašymą atmetė.

Savo ruožtu policija perspėjo 
eilę kunigų, kad jie tų iškilmių 
progos neišnaudotų „jokiai pro
pagandai*:.

Komunistų partijos centro di
rektyvos, persiųstos atskiriems 
skyriams, pateko į Vakarus. Iš 
jų galima matyti, kokios yra tos 
partijos centro sugestijos: na
riai, „gerai susipažinę su Romos 
Katalikų Bažnyčios praeities ir 
dabarties nusikaltimais“, turėtų 
pasakyti atitinkamas kalbas rau 
donųjų rengiamų kontrdemons- 
tracijų metu.

Nors Šv. Tėvas džiaugiasi pa
lyginti gera sveikata, jo gydyto
jams pavyko jį įtikinti, kad jis 
vieną dieną savaitėje pasilsėtų.

Šv. Tėvas poilsiui pasirinko 
šeštadienį. Tą dieną Šv. Tėvas ii 
toliau tvarkys Bažnyčios reika
lus, tik neteiks jokių audiencijų.

Pats Šv. Tėvas panorėjo, kad 
jo gimtadienis būtų švenčiamas 
griežtai dvasiniu būdu, vengiant 
didesnio triukšmo.

Anglo-gaksų konferencija. — Prez. 
premjerą Edeną prie Baltųjų Kūmų 
ir bendros politikos nustatyti.

Eisenhoweris ir valstybės sekretorius f’oster Dulles sutinka Anglijos
, kuu abiejų anglo-saksų kraštu vadai susirinko pasaulio padėties aptarti 

• (INS)

SUTARIMAS
Taip buvo sakoma pirmąją

konferencijos dieną baigus

Syngman Rhee draugo
žudikai jau žinomi?
SEOULAS. vas. 1. — P. Ko

rėjos armijos saugumo organai 
pažadėjo greit išaiškinti savo 
saugumo viršininko gert Kim 
Chang Young žudikus, nes esą 
užuosta, kad jie yra armijos ka
rininkų eilėse. Manoma, kad są
mokslo asmens jau žinomi. Pats 
Syngman Rhee aktyviai dalyvau
jąs savo draugo žudikų jieškoji- 
me.

Mollet programa ir 
ministeriai paskelbti

Karo nebūsią 10 metų, komunistai 
pralaimėsią visokias varžybas
NEW YORKAS, vas. 1. — Sovietų reikalų žinovai linkę many

ti, kad pasaulis bent 10 metų neturės karo, ir per tą laiką paaiškės 
„taikios koegzistencijos varžybų“ dalyviai.

„Taikios koegzistencijos var-

Kinijos atstovas pas

Pabaltijo studentus
NEW YORKAS, vas. 1. — Pa

baltijo studentų sambūrio pa
kviestas, jiems ir jų svečiams 
kalbėjo Kinijos ambasadorius 
Washingtone dr. T. F. Tsiang, 
ragindamas jungtis su kitomis 
tautomis sudaryti pasaulinio 
masto sąjūdį komunistų propa
gandai atremti ir jų siekiams de
maskuoti.

Nors komunistai neseniai pa
keitė taktiką, tačiau laisvieji ne
turėtų užmiršti, kad nepasikeitė 
jų tikslai ir nesumažėjo grėsmė 
iš Sov. Rusijos pusės.

Ambasadorius kalbėjo Baltic 
Freedom House, kur vyko sam- 

tautybiųtremtinių būrio suvažiavimas.

Norvegijos vandenyse 
įkliuvo sovietų laivai

Su. Tėvo 80 metų amžiaus 
sukaktis

Kovo 2 dieną šv. Tėvui Pijui 
XII sukanka 80 metų amžiaus. 
Laukiama, kad tą dieną šv. Tė
vas šv. Petro aikštėje suteiks 
audienciją iš visų kraštų susi
rinksiantiems maldininkams.

Šv. Tėvo gimimo dieną išpuola 
ir jo išrinkimo į popiežius (1939 
m.) sukaktuvės. Nors jis buvo 
vainikuotas kovo 12 d., tačiau 
vainikavimo sukaktis bus šven
čiama kovo 11 d.

Kai katalikų pasaulis rengiasi 
šia3 sukaktuves iškilmingai at
švęsti, kcmunistinių kraštų dik
tatoriai jau iš anksto rengiasi 
tai šventei kenkti.

Jugoslavijos politinė policija 
pranešė vyskupams ir kunigams, 
kad Šv. Tėvo 80 metų amžiaus 
sukaktuvių šventimas bus laiko
mas „suokalbio aktu“.

Komunistų Lygos Zagrebo ir 
Ljubljanos apylinkių skyriams 
liepta kovo 1 ir 2 d. rengti pasi
linksminimus ir pramogas, kad 
būtų užbėgta už akių „propopie- 
žiškoms demonstracijoms“.

OSLO, vas. 1. — Norvegijos 
laivynas paėmė 5 Sov. Rusijos 
žvejybos laivus, rastus Norvegi
jos vandenyse Aalesundo uosto 
erdvėje. Paimti 4 trauleriai ir 
10,000 tonų laivas - bazė sugau
tai žuviai sandėliuoti. Operacijo
je dalyvavo tik du Norvegijos 
torpedlaiviai, todėl negalėjo pa
imti daugiau kaip 5 laivus.

Įvykio vietoje greit atsiradęs 
Norvegijos radijo reporteris tei
gia, kad jis suskaitęs 57 sovietų 
laivus, kurių dauguma žvejojo 
silkes Norvegijos vandenyse — 
kaikurie ves mylios atstume nuo 
kranto. Laivai jau buvę pilni. 
Kai tik pamatę norvegų laivus, 
sovietų kapitonai nėrę atviron 
jūron žvejybos priemones nukir- 
pę.

Sugautų laivų kapitonai atsi
sakė padėti laivus į Aalesundą 
plukdyti, todėl tą darbą atliko 
patys norvegai. Vienas kapito
nas atidavė laivą tik įspėjamąjį 
šūvį paleidus.

• Prie Matsu salų vėl susidūrė 
abiejų Kinijų karo laivai.

Guy Mollet

PARYŽIUS, vas. 1. — Guy 
Mollet pateikė vakar parlamen
tui savo vyriausybės programą 
ir kartu paskelbė busimųjų mi- 
nisterių ir valstybės sekretorių 
sąrašą. Ministeriųj sąstate nauja 
yra tai, kad Mendes - France ne
gavo jokios ministerijos — pa
liktas ministeriu be portfelio.

Tai yra nuolaida MRP, kuri 
nebūtų davusi nė vieno balso už 
Mollet vyriausybę, jei Mendes 
būtų buvęs užsienio reikalų mi
nisteriu. Jis tos minisferijos la
bai norėjo ir greičiausiai nesuti
ko paimti ūkinio diktatoriaus 
posto, kuris jam buvo ypatingai 
siūlomas.

Užsienio politikos Mollet neža
da keisti, tik nori daugiau dėme
sio skirti Europos vienijimui, ku
ris pastaraisiais metais buvo 
stipriai pamirštas. Apie Alžyrą 
plačiai nekalbėjo, tik žadėjo ten 
taiką sugrąžinti. Bet paskyrimas 
gen. Catroux Alžyro reikalų tvar 
kytoju sako, kad seno tipo kolo- 
nialistų patarimų nebus klauso
ma.

Vidaus politikoje padarytas 
linktelėjimas pužadistų pusėn, 
nes pažadėta pakeisti mažų pre
kybininkų ir amatininkų mokes
čių sistemą, prieš kurią išėjo ko
voti Poujade sąjūdis, pasiuntęs 
į šį parlamentą 52 atstovus.

Komunistai jau pasakė balsuo
sią už Mollet vyriausybę, bet ma
noma, kad bus reikalinga daugu
ma ir be komunistų balsų.

žybos“ yra sovietų vadų nukal
tas terminas pažymėti toms var
žyboms, kurios turėtų vykti tarp 
komunistinės ir. kapitalistinės 
sistemos artimoje ateityje.

Savo ūkinės pagalbos siūly
mais visai eilei valstybių: Maskva 
norėjo sudaryti įspūdį, kad gali 
varžytis su JAV pasaulio reikalų 
vadovybėje, kad tam tikslui pa
siekti perėjo į puolimą, kad pa
ėmė savo rankosna visą iniciaty
vą.

Iš tikrųjų gi ir patys komunis
tai taip nemaną, nes rimtai rung
tis su JAV galėtų gal tik po 10 
metų, jeigu visą dėmesį, kaip ik
šiol, skirtų tik sunkiajai pramo
nei, apleidžiant kasdieninius gy
ventojų reikalus. Žinoma, tas lai
kotarpis galėtų sutrumpėti, jei 
Vakarus paliestų skaudi ūkinė 
krizė.

Iš tos prielaidos daroma išva
da, kad Maskva vengs karą pro
vokuojančių mostų, o Vakarai 
turės progo3 sufkovoti didelį ūki
nį ir politinį karą, kurį galėtų 
sekti ilga taika, jei tas karas Va
karams pasisektų.

Vakarai tikisi laimėjimo ir tą 
savo nuomonę remią šiais sam
protavimais:

1. nors ir padaryta klaidų, bet j 
per jau praėjusį šaltojo karo lai
kotarpį padėti stiprūs pagrindai 
tam karui toliau vesti ir taikai 
laimėti;

2. sovietų 1055 m. pademons
truota dosni ranka kitiems kraš
tams iš tikrųjų nebus jau tokia 
pilna, o palyginus su JAV jau

Sovietai nifrtiino Suomijai 
Porkalos pusiasali. (INS)

išdalinta pagalba bus tik lašas 
jūroje;

3. atominių ginklų persvara 
bus dar kurį laiką Vakarų pusė
je, ir tai sulaikys Rusiją nuo ka
ro. Vakarai per tą laiką galės 
pakelti gero'vę tų kraštų, kur ji 
dar labai žema;

4. per ateinančius 10 metų so
vietų vadai būsią priversti nusi
leisti gyventojams, reikalaujan
tiems daugiau pragyvenimo reik 
menų, todėl jiems neliks daug ga
limybių laimėti ūkinių varžybų 
kovą su Vakarais pasaulio rinko
se. Kai šitas ginklas bus iš so
vietų vadų išmuštas, komunis
tinė sistema jausis susikompro
mitavusi — taip galvoja kaiku
rie asmens, kai bando spėlioti 
varžybų eigą ir rezultatus.

Lankydamas arabus

prisirinkęs optimizmo
NEW YORKAS, vas. 1. — Čia 

paskelbtas J.T. gen. sekretoriaus 
Dag Hammerskjold pareiškimas 
baigus kelionę Vid. Rytų kraš
tuose.

Jis teigia, kad visi Palestinos 
reikalo paliestų kraštų vadai pa
žadėję susilaikyti nuo jėgos nau 
dojimo ir visus klausimus rišti 
taikiomis priemonėmis.

Pasitarimai buvę pilni ir la
bai atviri. Visi pripažinę, kad 
reikia baigti ginčus pateikiant 
rimtus pasiūlymus ir norint su
sitarimo.

Brazilijos kabinete
patikimi veikėjai

RIO DE JANEIRO, vas. 1. — 
Brazilijos prez. Kubitschekas su
darė savo vyriausybę iš gana 
konservatyvių pažiūrų ministe- 
rių, todėl nepasitvirtino jo politi
nių priešų insinuacijos,, kad jis 
simpatizuoja komunistinėms ten
dencijoms.

Iš paskutinės vyriausybės pa
likti net pusė ministeriu, jų tar
pe ir užsienio reikalų ministeris 
Soares. Įstatymų gerbimas bū
siąs didžiausias jo vyriausybės 
rūpestis ir vienintelė elgesio tai
syklė.

Oras Chlcagoje

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra apie 20 laipsnių.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 5:06.

WASHINGTONAS, vas. 1. — Pirmąją konferencijos dieną 
amerikiečiai ir anglai pasiekę pilno sutarimo dėl elgesio su Sov. 
Rusija šaltojo karo laukuose.

Anglai pritarę JAV nusistaty
mui spręsti apie Rusijos bolševi
kų intencijas ne iš žodžių, bet iš 
darbų.

Pirmasis Eisenhowerio—Ede
no pasikalbėjimas apėmęs Rusi
jos paskutinių kelių mėnesių po
litiką, kurios paskutinis taškas 
buvo pasiūlymas Amerikai pasi
rašyti draugiškumo paktą. Bū
dami vienos nuomonės dėl pasiū
lymo atmetimo reikalingumo, 
tuo nusistatymu pasirėmę aptarę 
Vakarų strategiją. Jos pagrindi
nis principas esąs siekimas kuo 
didžiausio vieningumo Atlanto 
pakto bendruomenėje ir jos pa
sieniuose.

Vid. Rytų klausimams buvo 
skirta ypatingai daug laiko pir
mąją ir antrąją konferencijos 
dieną. Po pirmosios pasitarimų, 
serijos pasakyta, kad buvę nuo
monių skirtumai žymiai suma
žinti, bet galutiniai nusistaty
mai tik šiandien bus padaryti.
Vid. Rytų problemos kompleksą 
sudaro žydų — arabų santykiai,
Bagdado pakto bendruomenės 
santykiai su jai nepriklausan
čiais arabų kraštais, Anglijos ir 
JAV naftos politika Vid. Rytų 
erdvėje, Saudi Arabijos veikla 
prieš britus Persijos ir Omano 
įlankų bei Arabijos jūros pakraš 
čiuose.

Šiandien pasitarimus dominuo
ja Tolim. Rytų ir pietryčių Azi
jos problemos. Šį vakarą laukia
ma ir komunikato.

Izraelio pasiuntinys

tebelaužia duris
WASHINGTONAS, vas. 1. — 

Demokratų moterų klube kalbė
jęs Izraelio ambasadorius Eban 
vėl prašė Amerikos karinės pa
galbos ir dabartinių Izraelio sie
nų garantijos, kurią turėti) duo
ti didžiosios Vakarų valstybės.

Toks elgesys, anot jo, padėties 
Vid. Rytuose neįtemptų, bet gal 
ją sušvelnintų, nes arabai suži
notų, kad rizikuoti kariauti ne

Negražūs bolševikų

pėdsakai Porkaloje
HELSINKIS, vas. 1. — Už

sienio žurnalistams jau buvo pa
rodytas Porkalos pusiausalis, iš 
kurio sovietai išvyko 11 metų iš
buvę. Daug sovietiškų pėdsakų 
dar slepia storas sniego sluogs- 
nis, bet kas matyta viršum snie
go malonumo neteikia. Namai 
nepaprastai apleisti (net tie, kur 
sovietiškų žmonių gyventa), tvo 
ros sukritusios, bažnyčios išnie
kintos, net kaikur nuo kapų pa
minkliniai akmenys pašalinti. Iš 
niekintoji bažnyčia buvo pamink 
linė, nes statyta 14 šimt.

Dabar bus leista atvykti pa
žiūrėti savo buvusių sodybų se
niesiems savininkams, kurie tu
rėjo jas palikti per kelias dienas 
tada, kada Maskvos rodomas 
Suomijai veidas buvo labai rūs
tus. Nemanoma, kad daug senų
jų savininkų sugrįžtų, nes yra 
gavę iš valstybės pašalpas ir ki
tur įsikūrę.

Kovoja už platesnę

vandenų juostų
MEXICO CITY, vas. 1. — Čia 

posėdžiaujanti abiejų Amerikų 
juristų taryba raginta pripažinti 
teritoriniais vandenimis ne trijų, 
bet keturių mylių juostą prie Lo
tynų Amerikos krantų. Už trijų 
mylių juostą kove ja JAV dele
gacija, motyvuodama, kad toks 
jau yra tarptautinis paprotys. 
Lotynų Amerikos kraštai prašo 
keturių mylių žuvininkystės ap
saugos sumetimais.

Lėktuvai Drezdene
BERLYNAS, vas. 1. — Čia 

atbėgęs iš sovietinės Vokietijos 
aviacijos inžinierius informuoja, 
kad Drezdene yra fabrikas su 
2,000 darbininkų, kur daromi 
Sov. Rusijai civiliniai lėktuvai. 
Dauguma lėktuvo dalių atveža-

verta. Jis labai skundėsi, kad ma kitur — gal iš Rusijos ir 
Washingtonas tuo keliu nenori i Čekoslovakijos.
eiti.

Nepritarė britų bazės

steigimui Izraelyje
LONDONAS, vas. 1. — Dalis 

konservatorių ragino vyriausy
bę prašyti leidimo įkurti Izrae
lyje anglų karinę bazę, bet vy
riausybės kalbėtojas pasiūlymą 
atmetė, nes taip padarius ten ka
ro pavojus greičiau padidėtų, o 
ne sumažėtų, kaip mano sumany
mo autoriai.

• Iš JAV išleistas į kom. Ki
niją vykti kinas davažiavo iki 
Hong Kongo ir Kinijon vykti at
sisakė, teigdamas, kad turi teisę 
gyventi Hong Konge.

• Veik visa sudegė didžiausia 
Švedijos naftos valykla. Įtaria
mas sabotažas.

Kalendorius

Vasario 1 d.: šv. Ignotas, vys
kupas. Lietuviškas: Gytis ir Tul- 
geidė.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Buv. prez. Trumanas vakar pareiškė, kad Eisenhouerio at

sakymas Bulganinui, atmetant pasiūlymą sudaryti 20 metų drau
giškumo sutartį, buvęs geriausias jo darbas užsienio politikoje 
nuo prezidentavimo pradžios.

— Prez. Eisenhoweris pritarė kelių statybos finansavimo sis
temai, kurią palaiko demokratų partija — skiriant dalį pajamų, 
gaunamų iš gazolino ir padangų mokesčių. Pradžioje prezidentas 
buvo siūlęs surinkti pinigus paskolų bonais.

— JAV Prekybos Rūmai pasisakė už f ederalinių mokesčių su
mažinimą S bilionais dolerių per metus. Siūloma mažinti asmenų 
ir bendrovių pajamų mokesčius bei akcizo mokesčius (exeise tax).

— Ekvadoras ir Jugoslavija nutarė užmegzti diplomatinius 
santykius.

— Atstovų rūmai vakar panaikino federalinius mokesčius že
mės ūkyje naudojamam gazolinui ir kitiems naftos produktams. 
Tai paliks ūkininkų kišenėse apie 60 mil. dol. per metus. Senate 
įstatymas opozicijos neturės.
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Neleiskime nuvysti Lietuvos žiedui
Naujų Metų angoje laikau laurus, kas dar daugiau sustip-

dyti skaudų įstatus ir' ryžtis 
būti drausmingomis ir pavytdin 
gomis skautėmis. Nepalikite sa* 
vo dukrelių be skautiškos spau
dos. “Skautų Aidas” ir “Mūsų 
Vytis” tebūnie skautiškų namų 
mieliausi svečiai. Kreipkite dau
giau dėmesio į dukrelių atlieka 
mus darbelus. Lankykite skau 
tiškus vakarus, minėjimus, šven 
tęs, parodėles. Skirkite premi 
jas, remkite skautišką veiklą

visu nuoširdumu. Jūsų efektin
ga parama būtų didelis paskati
nimas jaunimui, o vadovėms ir 
vadovams moralinis atpildas už 
jų neįkainojamą darbą Jūsų vai
kų — Lietuvos atžalyno gerovei.

Didžiomis aukomis ir meile 
grįskime tiltus, kuriais artėtų 
lietuvis prie lietuvio, nes tik vie
nybėje — galybė.

Jūsų v. s. O. Zuilskienė, 
Vyriausioji Skautininkė

pirmininku D. Kuraičiu, taip pat 
su Auiros Vartų, Lituanicos ir 
Baltijos jūros tuntų tuntinin-

malonia pareiga Jus pasveikin
ti, padėkoti už talką ir paramą, 
palinkėti kiekvienam Jūsų as
meniškos laimės ir pasidalinti i garbei 
su Jumis bendrais rūpesčiais. 

Lietuvybės išlaikymo reikalu 
Mus supa svetima aplinka. Y-

rina jų ambicijas — visuomet, 
visur ir visus savo laimėjimus 
skirti savo krašto gerovei ir

Skaučių ir skautų 

bendradarbiavimas

Yra žinoma, kad berniukai 
ra didelis pavojus mūsų priau- j mergaičių draugystėje švelnėja,
gančiai kartai nutautėti. Jau 
daug kas nesusikalbame su sa
vo vaikais. Mums kelia gilų su
sirūpinimą ir jų įgyjamieji nau
ji įpročiai, ir jų vis mažesnis 
domėjimasis lietuviška kultūri
ne veikla, lietuviškuoju gyveni
mu. Nevienas sukame galvą ir 
klausiame, ką daryti. Kiti per 
spaudą šaukiame SOS. O ir mū
sų pačių, geriau įsikūrusių ir 
prie naujų gyvenimo sąlygų pri
sitaikiusių, tėvynės meilės ir 
žmoniškumo jausmai jau prade
da atbukti. Mes jau prarandame 
lietuviui įgimtą geraširdiškumą, 
netenkame kantrybės ir tikėji
mo į didįjį sugržimą.

Įžengę į naujusius metus, su
simąstykime, perkratykime sa
vo lietuvišką sąžinę ir, pasipra
šę Augščiausiojo palaimos, ban
dykime dar daugiau suglausti 
gretas lietuvybės išlaikymo dar
bui.
Jaunimo auklėjimo reikalą lai

kykime vienu svarbiausių,
kitaip visi mūsų darbai liktų be 
prasmiais. Šiandien nuleisti ran 
kas ir aimanuoti dar nėra rei
kalo: mes dar daug turime en
tuziastingų jaunuolių, kurių šir
dyse dega karšta tėvynės mei-

stengiasi būti mandagesni, rite
riški, o mergaitės nori pasiro
dyti drąsesnės, rodo daugiau ini
ciatyvos, kitaip tariant, vieni ir 
kiti stengiasi pasitempti, pakilti 
arčiau idealo. Be to sudarant 
progas bendrauti saviems vai
kams, suteikiama jiems daugiau 
džiaugsmo. Gražiai bendrauda
mi ir daugiau laiko praleisdami 
savoje aplinkoje, tikrai išliks lie 
tuviais, mažiau atsiras mišrių 
šeimų. Priešingu atveju, jei kliu 
dysime ar nesudarysime tinka
mų sąlygų, tai jie, mūsų nepa
siklausę, susiras draugystę sve
timoje aplinkoje.

Džiugu pastebėti, kad su la
bai mažomis išimtimis sesės ir 
broliai gražiai sugyvena, pa
vyzdingai veikia. Palaipsniui ei
nama skautiška programa, vi
sur ryškiai iškeliant religinį ir 
patriotinį momentą. Daromi ge
ri darbeliai. Visus mus jungia 
seseriška broliška meilė, visus 
riša bendras ryžtas dirbti ir au
kotis, kad pasaulis būtų gražes
nis ir teisingesnis, kad mūsų tė
vynė būtų greičiau išlaisvinta.

Gražios tradicijos

Skaučių Seserija turtinga gra
žiomis tradicijomis, prasmingo- 

le ir kurie gražiai pasitarnauja: mis jžodžių apejgorate. Tatatai 
lietuviškam reikalui. ' įsupa skautę j tokiU9 rėmuB Ru

riuose jai esant susidaro sąly- 
į gos spinduliuoti gerumu ir skleis

r, , .. . , „ ti aplink save jaukumą ir šilimą.Dabartinėse sąlygose yra di- « <■ «. • • ■ .n„ | Geležinis įstatas įpareigoja ją
visas pareigas atlikti sąžiningai.

Kodėl mūsų vaikai turėtų 
būti skautais?

delis pavojus sugesti vaikui, 
kaip žmogui, ir žūti, kaip lietu
viui. Skautaudami vaikai turi 
progų ugdyti charakterį ir il
giau pabūti lietuviškoje aplinko
je, dalyvaujant stovyklose, są
skrydžiuose, šventėse, minėji
muose, sueigose. Jie čia lavina
si ir įgyja lietuviškų bruožų — 
vis daugiau pamilsta savo gim
tąją kalbą, savo tėvų ir protė
vių papročius, savą spaudą, lie
tuvišką knygą ir visą kultūrinį 
lobyną. Jei vis tai mūsų vaikų 
širdims liktų svetima, nemiela, 
nepatrauklu, lietuviškas veiki
mas pasibaigtų kartu su mu- 
m’s...

Be to skautai turi gražių pro
gų reprezentuoti lietuvius kitų 
tautų tarpe. Tose varžybose lie
tuviai, kaip paprastai, nuneša

CONRAD'O STUDIJA 
LIKVIDUOJAMA

Norintieji gauti 
daugiau fotografi
jų, atsiimti užsili
kusius arba nusi
pirkti savo nega- 
tivuti, paskubėkit, 
parduodam pigiai.

Terminas 
kovo 1

tik
d.

iki

Vasario 16 besiartinant
Ir vėl rikiuosis skaučių,-tų timo meilės ugnelę jų širdelėse.

gretos po lietuviška trispalve 
“Lietuva, tėvyne, mūsų” veršis 
iš jaunų krūtinių. Prašysime 
Augščiausiąjį laisvės mūsų kraš 
tui, laisvės visiems pavergtie
siems.

Juo ilgiau negalime grįžti į 
savo tėvynę, juo mūsų uždavi
niai, mūsų pareigos jai didesnės. 
Darykime viską, ką galime, ką 
pajėgia jaunos jėgos. Pasiryž- 
kime būti rytoj geresnės negu 
šiandien esame, ir dar geriau 
tarnauti Dievui, tėvynei ir arti
mui.

Vasario 16 kiekvienas suau
gęs dirbantysis skirs savo auką 
vadavimo tikslams. O ir tu, jau 
na sese, augi svarbiems tėvynės 
uždaviniams atlikti, tad iš ma
žens pratinkis būti jautri, dosni 
lietuviškiems reikalams.

Skaučių Seserijos Vadi ja kvie 
čia visas seses skautes Lietuvos 
nepriklausomybės šventės proga 
savo sueigose nors ir kukliausia 
auka Vokietijos skaučių veiklą 
paremti. Juk pernai jos net sto 
vyklauti nepajėgė. Mūsų aukos 
buvo permažos ir pavėluotos 
Aišku, užjūrio sesės mums bus 
labai dėkingos, nes už gautas au 
kas jos suskrido prie Baltijos 
krantų ir ten pasisėmė jėgų ir 
ryžto ateities darbams.

Būkime dosnesnės ir pareigin 
gesnės šiemet. Šios reikšmin
gos mūsų šventės proga pra
dėkime savo gerą darbą — pa
galbos vajų užjūrio sesėms su 
pilnu atsidavimu, skautiškos šir 
dies jautrumu.

Vyresnės sesės, būkite pavyz
džiu jaunosioms ir uždekite ar-

Skautės — lietuviškos bend
ruomenės dalis. Joje pasitaikan 
čios negerovės neigiamai vei
kia ir jaunimą.

Tėvų talka

Mieli tėvai, pasistenkite apsau 
goti savo dukras nuo visokių 

; neigiamybių. Padėkite joms vyk

414 West 63rd Str.
ENglewood 4-5883

NUO UŽSISENĖJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurtę kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
neguli ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsiaenėjustos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašutinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimu, senų atvi
ri) Ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Oinlment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų. Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
KIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą, odos ir perplyšimą 
tarppirščtų. Yra. tinkama vartoti nuo 
džiūstančios. suskilusios odos dedir- 
vinių. odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
•Įrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25. Ir 03.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj lr apylinkėse- - 
Mtlwaukee. Wlsc..Ga 
ry. Ind.lrDctrcdt, Ml- 
cblgan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo
tieji ordsr J

LEGULO, Department D.

618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKKAUSTAU
BALDUS
VIEKUI. IR M TOLIAU
K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

6930 S. Talinmi, Chicago 21), Iii 
Tel. GKovehilI 6-7096

Iš ARTI IK TOM RAIDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

aunkvežiniis su pilna np- 
d raudu. Pigus tr aąžluingas 
puta r na v imas.

R URENĄS
4540 8. VVmmI St.. Chicago 0. 

Illinois, tel. VI 7-2070

Juk tiek nedaug prašoma: tik 
vieno kino seanso, nebūtino pa
puošalo ar saldumyno atsižadė
ti. Miela vadove, jau šiandien 
aiškink jaunosioms, kaip yra 
svarbu ir lengva kitiems padėti, 
ir uoliai ragink seses šią mielą 
skautuką pareigą atlikti. Nors 
ir po maž'ausią auką, blizgantį 
pinigėlį, bet jei kiekviena duosi
me, susidarys vertinga auka mū 
sų sesėms.

Pinigus galite surinkti skilčių, 
draugovių ar tunto sueigoje, ir 
bendrą vietovės vieneto sumą 
pas:ųsti, kaip jums patogiau — 
tiesioginiai Vokietijos rajono va 
deivei psktn. Aldonai Gasnerie- 
nei, (23) Diepholz, Flugplatz B. 
1/4 W. Germany, arba per so
cialinio skyiraus vedėją, 16228 
Haviland Beach Rd., Linden, 
Mich.

v. s. K. Kodatienė,

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
2300 VVest 51st Street

Vai. plrin. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21ki 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.PRospeet 0-1795 
Kez. tel. GRo\eliUl 6-5003

Tel. ofiso HE. 4-0(100. rez. i’lt 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1937 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

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 8-3220 
Rež. telef. HAlbrook 5-5070

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė)

KOJIKIŲ Ui VAIKŲ EIGŲ 
SPECIALISTE

7136 South VVestern Avenue 
(MEUICAL BUILUING) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fieštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1100 
lies. tel. HAlbrook 5-3705

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4000

DR. FRANK C. KWINN
f (KV1ECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

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

TeL ofiso GR. 0-5300, PR. 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEO. CHIRURGINES LIGOS

2423 VVest 63rd Street 
(Kampas 63rd Ir Artesian) 

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Dam»n Avenue
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: HAlbrook 5-3048

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Tel.: Ofiso — FUUmnn 5-0700 
Buto — ENglevvood 4-4070

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street

Socialinio Skyriaus Vedėja Val Plrm- ketvlr- ponkt 1*4 lr 7’9
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

VĖLIAVŲ PARADAS

Lietuvos nepriklausomybės at 
gavimo šventę šiais metais 
Chicagos skautai rengiasi atžy
mėti vėliavų paradu. Šis para
das įvyks Lietuvių Tarybos ren 
giamame minėjime vasario 12 d. 
2 vai. p. p. Maria High School 
salėje.

Susitarus su Amerikos Lietu 
vių Tarybos Chicagos apskrities

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South We8tern Avenue 
Chicago 20, III. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublie 7-40O0 

Rezidencija: GKovclillI 0-8101

P-&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

l’ardu a imu* Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., at Mozart 

Chicago 82, III. — Tel LA 3-8617

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Ofiso tel. Vlrginin 7-0030 

Rezidencijos tel. BEverly M-8244

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calltornia Avė. 

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

BUICK’AS

LIETU VISKAS

AUTOMOBILIS

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta j United 

Statos Gov. Banda ir Veteranų paakolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo įstaigą visojo Amerikoje.

Turtas virs............................

Atsargos Fondas...............

. . #57,000,000.00 

. . $4)500,000.00

( IIARTfcREI) AND KUPKRVTSED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member o Fedcral Savtags and Ix>an Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEUTCII, Presidont

įsta igOH valandos: Kasdien. įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
rjlo iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vnl. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

SUNIUKI) FEhEHAL SAVIM.S
AND IOAN ASSOCIATION 

or CH,CAGO

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4233 W. 63rd St.
OfLso tel. KEliance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehill 0-0017 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IK VIDAUS LIGOS 

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

Ofiso telef. YArds 7-1100 
Rezidencijos — STevvart 3-4614

DR. J. GUDAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampa. Halsted lr 35-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso tel. CUffstde 4-2800 
Rezidencijos: LAfayette 3.1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 VVest 47th Street 

(Kumpas 47Ui Ir Hermltnge)
Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOvvnhall 3-0050 
2534 VVest 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmloak 4-7080, neatsakius 

skambina UEntral 0-2204.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEO. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 VV. 51st St 
rel. PRospeet 8-1223 arba WE 0-5577 

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. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South VVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — Blsliop 7-2520

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFFICE — 1160 DIVEHSEY AVĖ.
Tel. HE 5-8420

Vai.: 2-5 ir 6-8, išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius.

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Betluiny Methodlst ligoninėje 

Tik pagal susitarimą tel. AR 1-1493

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpublie 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street 

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

Tel. ofiso: IJAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. lr 6- 

šeštadieniais 1—4 v.
-8 v. vak. 
P- P-

Tel. ofiso PRospcct 0-9400
Rezid. PRospeet 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vuškevtėiūte)

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., Ciceroz
Kasdien 10-12 vai ryto lr 6-8 vai.

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tol. Ol.ympic 2-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0740

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Ka.mp. Halsted ir 31-mos gatvių) 

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

Ofloe U’Albrook 6-2070.
Re*. HlUtop 0-1500

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal autartj

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

keičia stiklus lr rėmus.
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 l’R. 8-0446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0050

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 0-0267, rez. PR 0-0059 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. G600 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS OYDYTOJAS)

. 2500 West 63rd Street
—4 p. p. Ir 7:30 
Ir šešt. uždaryta

VzVL. kasdien nuo 
iki 9 vai. Trečiad.

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPEC1ALIST®

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas KEliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet. 6:30—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutartj

TeL ofiso lr buto Ol^tnpie 2-4160
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare.
Butas 1520 So. 49th Avė. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

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

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 11-9:90 v. 
lak. pirm., antr.. ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus

DrTNina KRIŠUfiELIOHftITE
(Gydytoja lr Chirurgė) 

MOPERŲ LIGŲ «K ARUiERMOS 
RPFAlAIilSTft 

2750 West 71st Street 
(Kampas 71st Ir California)

Tel. ofiso lr rez. HUpubUe 7-4140 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. fieėt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GK.0-8870

DR. A. Z. ŠAULYS
' GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

Rez. 8053 S, Campbell Avė. .

TeL ofiso YA 7-4787, rez. PR ė-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamh. 211)
Vai. nuo 2—•< lr 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps viršminėtl telefonai
liaukite Mldvvay 3-0001

na P. ŠILEIKIS, 0. P.
ŠFv Orthnpcdas - I'rotezistaa

Aparatal-Protezai, Mod. ban-1 dažai. Spec. pagalba kojom 
(Areh Supports) lr tX

Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDI/OS TECHNIKOS IiAB. 

2850 W. 03r<l St. Chicago 29, UI. 
Tel. PRospeet 0-5084.

Remkite dien. Draugą!

2334 S.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 8 Iki 8, tre- 
čtad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 lr 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.
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EDENAS JAV SOSTINĖJE
šiomis dienomis Didžiosios Britanijos ministeris pirminin

kas Anthony Edenas tariasi su JAV prezidentu Eisenhoweriu 
Washingtone. Žinios iš pirmo šių dviejų vyrų susitikimo sako, 
kad pasitarimas eina sklandžiai. Pirmoj eilėj pažymėtina, kad 
premjeras Edenas visais atžvilgiais užgyrė prez. Eisenhowerio 
atsakymą Bulganinui, pasiūliusiam sudaryti 20 metų Jungtinių 
Amerikos Valstybių — Sovietų Sąjungos draugingumo, nepuoli
mo ir bendradarbiavimo sutartj. Edenas pareiškė pasitenkinimą 
to pasiūlymo atmetimu. Iš to galima numanyti, kad ir visais 
kitais tarptautinės politikos klausimais bus galima susitarti.

Kremlius, žinodamas apie Eisenhowerio — Edeno susitiki
mą, sugalvojo vilioti JAV į tokią sutartį, kokių jis praeityje nėra 
vykdęs nė su viena didesne ar mažesne valstybe. Šiuo pasiūlymu 
norėta pakenkti šių dviejų vyrų pasitaiimui ir įvaryti kylį į am-, 
rikiečių — anglų santykius. Tačiau “gudrus” Maskvos žaidi, 
mas beigėsi nepasisekimu.

šiandien pasaulyje yra daug opių vietų, kurių padangės 
yra pritvinkus'os tamsiais karo debesimis. Karo pavojus lyg 
Damoklo kardas kabo virš daugelio valstybių galvų. Padėtis 
yra rimta. Ir atsižvelgiant į tai turime JAV sostinėj svečią, 
kuris jieško dar stipresnės Amerikos talkos išblaškyti karo de
besis ir pragiedrinti pasaulio atmosferą.

Šiuo metu skaudž'ausia ir pavojingiausia taikai vieta yra 
Izraelio ir arabiškųjų valstybių santykiuose. Tų kraštų pasie
niais dažnai įvyksta ginkluoti susirėmimai. Nedidelė Izraelio 
valstybė su keliais nail onais gyventojų yra užsispyrusi išlaikyti 
savo laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Arabų tautos siekia ją 
likviduoti, sunaikinti. Toje kovoje jėgos labai nelygios.

Konfliktą didina Sovietų Rusijos įsikišimas. Ji ne tik mo
raliniai, bet ir medžiaginiai, net ginklais, remia arabus. Tuo ji 
siekia pakreipti į savo pusę arabiškąjį pasaulį, pasigrobti jo 
dominavimą ir panaudoti jį. kaip strateginiai labai svarbų, toli
mesnei savo agresijai, išraudoti ten esanč'us turtus. Šitie so
vietų siekimai ypač kelia rūpestį brituose ir todėl niekas šian
dien nesistebi, jei jų valstybės galva p. Edenas jieško išeities 
JAV sostinėje.

Bet ir čia dar ne viskas.
Kaip gerai atsimename, Britanija, Turkija, Pakistanas ir 

Iranas savo laiku Bagdado mieste padarė susriarimą, kurį pa
vadino Bagdado paktu. Tai siena, saugojanti Vidurryčius nuo 
sovietų užpuolimų, šis paktas supykino Kremlių. O kai pri
sidėjo prie jo Irakas, arabų valstybė, to nebegalėjo pakęsti Egip
tas. Ir tuo metu sovietai ištiesė savo pagalbos ranką Egiptui, 
kuris, negavęs ginklų iš Vakarų, ją priėmė. Ir suprantama, kad 
po viso to Sovietų Sąjunga laiko save arabiškųjų kraštų “gelbė
jimo Čempione”. Ir tai, kaip daug kas mano, yra padegalas, 
kuris yra paruoštas ir laukia tinkamo meto. Jis galėtų būti 
trečiojo pasaul'nio karo pradžia. Skubiai jieškoma priemonių 
tiems pavojams pašalinti.

Vakarai aišku norėtų, kad Sovietų Rusija pasitrauktų iš Vi- 
durryčių. Bet Rusija to nepadarys. Ji jieško “kompromisinio” 
kelio. JAV tepristato ten kaptalą, mašinerijas, o rusai duos 
“technikus”, kurie žinoma bus ne kas kitas, bet gerai paruošti

PRANCŪZIJOS KRIZĖS LEMIANTIS POSŪKIS
(Demokratinio režimo krizes paraštėje)

J. LANSKORONSKIS, raūij b.mdra!arbU Prancūzijoje

1. Naujoji Prancūzijos legis- 
latūra šiuo metu sprendžia klau
simus, nuo kurių priklausys jos ,. . . _ ,pačios ateities likimas ir kiiie k'n,as, n6ra PaI’™“a’ toTOa1"- 
veiks nevien vienokią ar kitokią bfl yra

Parlamento pirmininkas 
3. Parlamento pirmin'nko rin-
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partinlo režimo evoliuciją, bet mėmis politinis aktas. Konsti-
ilgam gali nulemti viso kraite ‘“T*“1 '““1 ‘?P“bhk°s Pre‘ 
likimą. Padėtis įtempta tiek a“ten,° Pavaduotojas, pirma,™- 
parlamente i, tiek visame kraS- kaa yr?,antraaa re3.Pub!,koa 
te, kuris kartu su baime ir su muo' Nrf‘“da““3 į“ “er^h<1’
viltimi seka krizės eigą. Skaity- "‘k P"™* Y"1 Pa? J°

J vaidmenį parlamente:tojams šias eilutes skaitant be 1) Pirmininko funkcijos nesi 
riboja vien technišku debatamsabejo naujos vyriausybės sudė

tis bus žinoma, bet naujos vy
riausybės įkurdinimas nepaša- , .... ... ...
l'ns nė valstybės krizės priešas- pakl1” a,,gsi au Painią nesu- 
ėių, nė duomenų, kurie sąlygoja slpratlmų lr »eakla»d“n’».

ėiau politiniai apskaičiavimai Ir 
jėgų santykis. Prieš ngų stovyk 
lų pozicija buvo sąlygojama via 
tų pačių komunistų masės svo-i 
rlu. Buvo sprendžiamas dv gu
bas klausimas: 1) Ar priskai- 
tant komunistų balsus Le Tro- 
quer-išrinkimas nebus padrąsi
nimas ir preludas liaudies fron
tui atgimti? 2) Iki kokio laips
nio Schne'terio išrinkimas gali 
padėti priešingų stovyklų suar
tėjimui ? Le T) oquer išrinkimas,

i
oi

(5

. . ti * • , .,. visi žinojo, tegal mas priska:-vzdovavimu. Jis turi sugebėti , . . . ,tant komunistų balsus. Tuo pa
čiu pasitvirtina baimė dėl liau-

M-’’’

..X

vyriausybės nepastovumą, reži
mo krizę ir bendrai daugiaparti
nės parlamentinės demokratijos 
krizę. Mėginsiu skaitytojams

tie įvairūs nedarnumai išplau

kia iš parlamento priimtos vy
riausybinės deklarcijos. Jei res
publikos prezidentas yra arblt-

paryūk nti du svarbesniu, dabar,™ P°btinbl ‘a'’P
tinus krizės sprendžiamus mo- '^mbiėjos ir Valstybės Tary-
mentus, nuo kuru priklausys bos bei įvairių krašto tendenci-
tolimesnė Prtncūzijo, Krizės e- « ''ynausybimame plane, parla 
voliucija: 1) 1) parlamento pir-'”ento ’aldina P»»
mtainko politinį vaidmenį, 2)!tlJU arbltro va:dnlenl Pariamen-

to ribose.
2) Gerai ž'nąs partijų viešus 

savitarpio santykius ir jų užku
lisines derybas ir manevrus, vy-

1 Dėl prancūzų “parlamento” są- riausybės krizės formalias ir už 

vokės padarytina ši esminė pasta- , • ......
ba: daugis, ir aš pats, nevisli tik-!kullsines Priezastls ir naujų per 
aliai parlamentu vadina prancū-! sigrupavimų tendencijas, naujai
zų “Asamblėją”’ (mūsų seimas), krzei ištikus jis yra pirmasis 
Parlamentą tikrąja žodžio para- , . , . , . -• .
mė sudaro Asamblėja susirinkusi valstybes galvos patarėjas kon- 
drauge su Valstybės Taryba (se- sultacijose su partijų lyderiais, 
niau senatas) ypatingais atvejais Krizės evoliucijos linkmei orien- 
&oV3 SSuS^i “ ^ti plrminbilio vaidmuo gali 

yra tokios, kad be žalos pariamen- būti sprendžiantis, 

tinei esmei ją galima vadinti par- „ , . , ...
lamentu. Savo straipsniuose taip Pirmin’nkas ne tik spren

politines prielaidas 
naują vyriausybę.

ir vadinu.

sudarant

kt., o taip pat atspausdino tuo 
klausimu ir vedamąjį.

Radio stotys savo žinių metu 
po kelis kartus pakartojo apie 
kalbamą įvykį pranešimus.

Šis amerikiečių spaudos dė- 
komunistų agitatoriai ir propagandistai. Vakarai negali priimti mesys rodo, kaip kartais mes
s tokio “kompromiso”, nes tai būtų pabaigos pradžia - pave- patyg praleidžiame progą pagar 
dimas Vidurryčių komunistiniam frontui. Kaip viso to išvengti?
Tinkamo atsakymo į šį opų ir ddelį klausimą ir bus bent dali
mi laukiama iš prezidento Eisenhowerio ir premjero Edeno pasi
tarimo Washingtone.

sinti amerikiečių spaudoje mum 
rūpimus klaus’mus ir reikalus.

Mes žinome, kad susitikusios šiog dviejų valstybių galvos 
turės ir daugiau didelių bei keblių problemų pasvarstyti. Bet 
laikome, kad čia mūsų suminėtosios tuo tarpu yra skubiausiai 
spręstinos.

/r gyvenime

SOVIETŲ LAIŠKAI IR 
PROPAGANDINIAI LAPELIAI

Praeitą šeštadienį Rocheste- J can, ALT veikėjas ir sekr. A. 
rio amerikiečių spauda gavus' Sabaliauskas parodė kaikuriuos 
pranešimą, kaip "Times U-! propagandos lapelius “Už sugrį-

Petras Norkeliūnas, ALT sk. 
pirmininkas, pareiškė, jog tuo 
re k alų yra rengiamas pro me- 
moria kongresmanui K. Keatin- 
gui prašant, kad jis į šį reikalą 
atkreiptų dėmesį JAV Kongre
so užsienio tyrinėjimo komisi
jos, nes siuntinė j mas svetimos 
valstybės piliečiams grasinau 
čius ir šmeižiančius lapelius bei 
laiškus, kenkia geriems valsty
bių santykiams ir jų piliečių sau 
gumui. Kongresmanas K. Kea- 
ting yra geras lietuvių bičiulis 
ir šiuo metu respublikonų par
tija yra iškėlus jo kandidatūrą 
į JAV Senatą. A. R.

dž'amai įtaigoja parlamento biu 
rą ar parlamento grupių lyderių 
posėdžius nustatant sesijų dar
botvarkę. darniai su vyriausy
bės pageidavimais, su pariamen 
to komisijų darbų eiga, su anks 
tyvesniaig parlamento nutari
mais. Jis gali paveikti proce
dūrinę debatų eigą, nuo kurios 
dažnai priklauso greitesnis pro
jektų priėmimas ir jų stabdy
mas... štai kodėl šį kartą pirmi 
ninko rinkimai turėjo daugiau 
kaip betkada politinės reikšmės. 

Varžytynės

3. Varžytynės dėl pirmininko 
kėdės tarp kairiojo partijų cent
ro (socialistai su radikalais) ir 
tarp dešiniojo centro praktiškai 
sp'etėsi apie socialistų kandida
tą Le Troąuer ir MRP (krikšč. 
demokratų) kandidatą Schneite. 
rį. Abu jau yra buvę parlamen
to pirmininkais, abu žymios as
menybės, Schneiteris gal kiek 
turėjęs daugiau asmeniškų sim
patijų parlamentarų masėje už 
jo didelį taktą, ypatingai už jo 
nešališkumą. Varžytynėse dėl

dies fronto perspektyvų. Schnei 
teriui atsisėdus pirmininko kė
dėje būtų daug vilč'ų centro kai 
rel, centrui Ir centro dešinei su
artėti. Šį kartą tie “centrai” 
reiškia socialistus ir radikalus, 
MRP ir nuosaikiuosius. Nežiū
rint gana gr ęžtos respublikoniŠ 
ko jo fronto pozicijos su “dešine 
r.esltarti”, tokį suartėjimą laikė 
reikalingu ne vien MRP, bet ir 
daugumas radikalų ir socialistų. 
Neteko pakankamai valios tuo 
keliu pasukti. Komunistų tak- 
t'ka be to užkirto kelią šia pras 
me pradėtoms pastangoms.

Pirmininkui išrinkti reikia 
absoliutinės balsų daugumos. 
Pirmą ir antrą kartą balsuo
jant tokios daugumos nė vienam 
kandidatui nesurinkus po tre
čiojo balsavimo pakanka pa
prastos daugumos. Po pirmojo 
baisa v'mo komunistai savo kan
didatą atsiėmė ir pareiškė bal
suosią už socialistų kandidatą, 
nes jie esą “susirūpinę sumušti 
reakcijos kandidatą ir palaužti 
kompromisų tarp respublikoniš
kųjų partijų Ir dešinės mėgini

mus ir tuo paskatinti darbinin
kų ir demokratinių krašto jėgų 
skubesnį apsijungimą”.'.. Nerei
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Generolas Dengias MacArthur atšventė 76-tą gimtadienį New Y o ke. 
Geli. MacArthur yra Sperry-Rouud korporacijos vedėjas. (JNS)

būgę komunistų balsų, būtų nu- persirikiuoti ir susitelkti ribo- 
sVėrę rinkimus į kitą pusę. tos, bet labai konkrečios progra. 
Per tretįjį balsavimą Le Tro- mos pagrindu. Kiek tokios vil- 
quer kėdę laimėjo su 280 balsų tys yra pagrįstos?
prieš 205 balsus už Schneiterį ir j 5. Politinių grupių prielaidų 
arti 100 atstovų nuo balsavimo' pagrindiniai duomenys nepasi- 
susilaikius, jų tarpe 56 pužadis-! keitė.
tai. Ar reikia pridurti, kad ko
munistai rinkimus išnaudos kiek 
galėdami? Le Troquer pirmon 
eilėn yra jų išrinktas!

Politinė padėtis

4. Parlamento politinę situa
ciją jau dabar apsprendžia rin
kiminė artimetika, iš kurios da
rytinos šios išvados: 1) vienin
telė kairės dauguma yra liau
dies fronto dauguma su komu
nistais, kuri išrinko Le Troquer.

1) Respublikoniškas frontas

atsistoja prieš (ka:p jis vadina) 
dešiniąją, koaliciją. Principe at
mesdamas su komunistais bend 
radarbiavimą, kitaip tariant, jų 
į vyriausybę nesileisdamas, bet 
vengdamas aiškiai pasisakyti 
dėl jų balsų, jis su “dešiniai- 
s'ais” nesitaria nei vyriausybės 
programos reikalu, nei jos struk 
tūros klausimu. Fronto daly
viai be to nesileisią skaldomi ir 
jų santara galiosianti visam le-

2) Atmetus komunistų balsus, gisla tūros laikui. Vadinasi, ki
tos partijos, eh bloc ar paskiri 
jų nariai, balsuojant už jų vy
riausybės investitūrą, turės su

pretenduojąs vyriausybę suda 
ryti respublikoniškas frontas 
teturi 140 ištikimų balsų. 3) 

kia''SktaC?kOokI ••ap'sijun- ?aS”ysls b‘°kaa- !skai?at > «
girnas” komunistų lūpose reiš
kia. Antrą kartą balsuojant nuo 
sa kieji kvietė Schneiterį savo 
kandidatūrą atsiimti ir balsuoti 
už jų išstatytiną kandidatą, už 
kurį balsuos:ą ir pužaūistai. 
MRP pabūgo kompromituotis su 
dešine ir Schneiterio kandidatū
rą paliko.

MRP vis dar viliasi su- 
arėsią su socialistais. Per ant
rąjį balsavimą Le Troquer kva
lifikuotos daugumos dar nesu
rinko. Pirm'ninkavo vyresnis 
amžiumi komunistas Cachin. Jo 
gaVoje susirinkimo procedūra ir 
jis pertraukos neleido. Dešinio
jo centro partijos nebeturėjo 
progos susitarti nei dėl takti
kos”, nei eventuaTai dėl kitos 
kandidatūros. Galimas dalykas,

MRP ir atmetant pužadistus, 
nesuteikia daugiau 217 balsų 
(paduotų už Schneiterį per pir
mąjį balsav'mą). Išvaaos, ku- 
. ias padariau analizuodamas 
skaitytojams atstovų lenteles, šį 
kartą patvirtintos politiniu bal
savimu.

Vyriausybę tačiau teks suda
ryti. Pirmas mėginimas šios sa
vaitės bėgyje yra respublikoniš
kojo fronto vjTiausybėr įkurdl- 
dftnimo bandymas. Mažuma vy- 
riausybėg negali investuoti. Rei 
kia dalyvių arba bent sąjungi
ninkų. Komunistai siūlosi. Ar 
jų balsai bus pri’mti dėmesin? 
Tokį klausimą be abejo statys 
prezidentas kandidatui į vyriau
sybės pirnrninkus. Vis dar tiki
masi, kad tautos interesai pri-

pirm'ninko posto nusveria ta-1 kad koks 15 — 20 radikalų, pa- vers visas opozicines grupes

jų programa sutikti arba ją at
mesti. Sutinkant eo ipso susi
daro balsavusiųjų dauguma.

2) Nuosaikiųjų telkinys, di- 
džiaus a po komunistų grupė, 
griežtai pasmerkė tiek vyriau

sybinės mažumos principą,, even 
tualiai surenkant ir balsų dau
gumą, tiek ir patį krizės spren
dimo metodu. Jų tezė: įvairių 
sunkių problemų akivaizdoje 
rė kia sumobilizuoti visag tikrą
sias tautines energijas. Deja, ta 
nuolatinė “energijų” mobilizaci
ja per visą buvusio parlamento 
kadenciją baigė tą parlamentą 
visai d'skredituoti.

3) MRP laikysena yra labai 
niuansuota. Maždaug dvi ryš
kesnės tendencijos: “...mes prie 
šingi, sako partijos generalin;s 
sekretorius, liaudies fronto daa-

(Nukelta į 4 pusi.)

nion” rašė, iš Chicagcs, kad Chi 
cagoje 1,000 lietuvių gavę iš 
SSSR kvietimus grįžti atgal, pa 
noro arčiau susipažinti su tais 
lapeliais ir “kvietimais”. Dėlto 
jau iš anksto ryto prasidėjo iš 
“Democrat and Cronicle” ir 
“Times Union” redakcijų tele
fonais jieškojimas Rochesterio 
lietuvių vadovybės.

Kai kun. klb. Jonui Bakšiui 
paskambino, tai jis trumpai drū 
tai atsakė, kad gavęs tokių la
pelių kelis, bet juos išmetęs. A- 
merikoje gyvenąs 43 metai ir e- 
sąs JAV pilietis.

Laiškai lietuvių ir rusų kal
bomis. Propagandos lapeliuose 
rusai, liet. kalba rašo ir įvairiais 
būdais šmeižia laisvojo pasaulio 
žmones ir jų tvarką, šis telefo
ninis pasikalbėjimas tuoj buvo 
atspausdintas “Times Union” 
dieninėje laidoje, pirmame pus
lapyje.

Tuoj po to, to pačio laikraš
čio jau kiti du korespondentai 
atvyko pas ALT skyriaus pirm. 
Petrą Norkeliūną, ir paprašė, 
kad parodytų minimus lapelius 
bei juos išverstų bei suteiktų 
apie juos savo nuomonę, čia 
Petras Norkeliūnas, John Mor-

žimą į Tėvynę” ir plačiai patei
kė savo ir bendrą lietuvių nuo
monę apie tuos lapelius bei 
SSSR vyriausybės paslėptus 
kėslus į laisvajame pasaulyje 
esančius lietuvius ir kitų tauty
bių žmones, pasitraukusius iš 
už geležinės uždangos.

Rytojaus dieną, sekmadienio 
laidoje “Democrat and Cro
nicle” plačiai t komentavo tuos 
lapelius ir stebėjos raudonųjų 
drąsa. Taip pat įsidėjo ir kaiku- 
rių ALT žmonių fotografijas.

Čia amerikiečių spaudos žmo
nėms buvo nesuprantama, ku
ria teise Sov. Rusijos vyriausy
bė kėsinasi į okupuotų kraštų 
žmonės, kurie laisvai pasitrau
kė iš savo kraštų ir čia jau yra 
JAV piliečiai, kodėl jie mela
gingai aprašinėja ne tik okupuo 
tų kraštų ūkinę būklę, bet ir me 
lagingai atsiliepia apie JAV, Ka 
nados ir kt. kraštų demokrati
nes santvarkas.

“Times Union”, nežiūrint, 
kad šeštadienio laidoje jau spau 
sdino pasikalbėjimą su klb. J. 
Bakšiu, bet ir pirmadienio lai
doje įsidėjo platų pasikalbėjimą 
su p. Norkeliflnu, J. Morcan ir

BIRUTĖ PŪKELEVICIŪTt:

15 tęsinys

Ten, kiekviename plieno lopšy sėdi vyras, žiūri pa
silenkęs žemėn, laukia, kol apačioj pasirodys miestas. 
Tada jis lengvai spustels pirštu mygtuką ir bers, ir sės 
tas didžiules, juodas sėklas, tas geležines užperas, iš 
kurių išsirita mirtis. Tūkstančiai pačių šlykščiausių 
mirčių: žaizdos, sutraukyti sąnariai, paleistos žarnos...

Senas ir tobulas yra karo menas.
Vis garsyn ir garsyn eina sutartinis lėktuvų ūži

mas. Dabar jau virpa visas oras, lyg kažkokia didelė 
ranka drebintų dangaus skliautą.

Pagaliau jie pasirodo. Dar tik juodi taškai, bet jų 
tiek daug, jog atrodo, kad iš kitos pusės visu smarku
mu atskrieja tirštas debesis.

Ir prasideda. Mes susimetam už didžiojo bufeto ir 
parkrintam ant grindų. O aplinkui viskas lūžta, plyšta, 
virsta... Ir dega!

Dancigan rusai nemėto didžiųjų bombų. Tik — pa
degamąsias.

Čia pat guli mama, viena ranka apglėbusi mane 
per pečius, tarsi bandydama mane apsaugoti, pridengti 
savimi nuo prapliupusios audros. Aš tik girdžiu, kaip 
ji šnabžda:

— Jau paskutinioji... Jau paskutinioji...
Ir taip praeina, turbūt, koks pusva’ardir.
Lėktuvų jau nebėra.
Mes pakylam nuo žemės---------- Ačiū Dievui,

dar visi gyvi. Nesugriautas dar ir mūsų namas.

Tik nutariam ilgiau šitame kambary nebebūti.
Persikeliam į rūsį, pačiame kiemo gale. Išsinešam 

ten visus daiktus, patalynę, didįjį puodą, keptuvę. Kęs
tutis velka savo Brockhauzą, Jonukas neša suspaudęs 
knygą su džiovintais lapais ir mažutį kapšiuką: jame 
yra jo pirmasis dantis, pirmasis batukas ir Liurdo me- 
dalikėlis, kurį gali sklaistyti, lyg mažą, sidabrinę kny
gelę — jo krikštatėvio dovana.

Vieta, kurion mes dabar persikeliam, nėra net tik
ras rūsys. Greičiau tai apytamsis pusrūsis. Platus kie
mo takas leidžiasi pamažėle žemyn ir pasibaigia anga —- 
lyg įvažiuojamieji garažo vartai. Durų joje nėra, visas 
rūsys be langų ir šitoji skylė yra vienintelis šviesos 
šaltinis.

Kadaise čia buvo alaus bravoras, šone, ten kur 
jau visai tamsu, dar tebestovi didieji katilai. Vienas 
kampas užverstas tuščiom statinėm, kitame juoduoja 
anglių krūva; grindys išlietos cementu, sienoje įmūry
tas vandens kranas.

Priešais angą pastatytas tarsi koks šulinio renti
nys, ar baseinas. Ant jo apvalaus krašto galima sėdėti. 
Nežinia, kas ten anksčiau buvo; dabar jis tuščias, pri
mėtytas šiukšlių ir popiergalių, šulinį dar užgriebia ir 
blankūs šviesos pluoštai, o toliau viskas skęsta tirš
tėjančioj. prietemoj.

Už jo — trys kambariai, atskirti mūri iėm pertva
rom. Visų trijų durys išimtos ir galima per juos vaikš
čioti. Pasieniais pristatyta dviaugščių lovų, ant žemės 
pamėtyta senų čiužinių: prastos slėptuvės vaizdas.

Mes visi: Mačiūnai, to Kazlų Rūdos policininko šei
ma ir dar kažkoks staiga atsiradęs lietuvis — šlubas vy
ruką0 su skerdeono dėže — susimetam į patį pirmąjį 
kambarį. Bet ir čia tam3U. Visą laiką ant grindų dega 
žvakė.

Tuojau rūsy pasigirsta ir daugiau balsų. Kitoj pu

sėj yra laipteliai ir antrosios durys, vedančios į kažkokį 
sodą, lyg į šulinį — iš visų pusių apstatytą keturaugš- 
čiais namais.

Pro jas dabar renkasi žmonės, vis daugiau ir dau
giau žmonių: vokiečių šeimos, anų atpakalinių namų 
gyventojai. Neša servizus, uogienių bonkas, radijo apa
ratus, suvystytus kūdikius; leidžia laiptais kažkokio 
paraiižuoto senuko kėdę. Jis sėdi joje nejudėdamas, ap
dengtas languota antklode — rūsio tamsoje tik šviečia 
jo baltos rankos, paklusniai padėtos ant kelių.

Jie užima likusius kambarius ir dabar jau visas 
rūsys pilnas žmonių.

Vakare vėl Ima šaudyti patrankos.
Bet rūsy ne taip baisu. Mes net stovim prie angos 

ir žiūrim, kaip griūva Dancigas — mano pasakų mies
tas, rytų ir šiaurės jūrų nuostabi Venecija.

Mūsų namas dar laikosi, nors visai netoli sprogo 
sviedinys.

Pro vartų angą mes matom gatvę ir anoj pusėj 
stovinčią tabako krautuvę. Didžiulis jos lango stiklas 
sudužo šį rytą, bet iš vidaus ten užsklęsti geležinių vir
bų groteliai. Tarp jų kur ne kur dar kyšo sudužusio 
stiklo atbrailos, atskilę aštriais kampais.

Staiga gatvėj susisuka dūmų kamuolys ir valan
dėlei užstoja mums visą langą. Kai toji pilka migla iš
sisklaido, kai nugula ant žemės — krautuvės mūre juo
duoja didžiulė skylė, einanti per sieną ir lango šoną. 
Net ir geležiniai virbai susisukę ir išlankstyti, lyg žil
vičio vytelės.

O toli, pačiame krautuvės kampe, jau dega! Griū
va lentynos, stiklinė pypkių spinta, dėžės su gilzėm ir
tabaku.

(Bot d augi a v)
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ALTO ŽYGIAI SOSTINĖJ
Ame l ik . 3 Lietuvių Tarybos jog šiandien nėra pavojaus, kad 

Vykdomasis Komitetas šių me- JAV sutiktų tiesi o jin u arba 
tų sausio 23/4/5 dienomis bu- net ir retiesioginiu būdu sank- 
vo VVashingtone, norėdami pa- cijcnuoti Lietuvos pagrobimų, 
sitarti su Valstybės Departa- Tačiau mes norime veiksmų, ku 
mentu ir JAV Kongreso nariais, rie priartintų mūsų tėvų žemės

Jis išdėstė Valstybės Depar- išvadavimą iš komunistinių bar-
tamentui savo pažiūras kaiku- 
riais užsienio politikos klausi
mais, ypač tais, kurie liečia Lie
tuvos lik.mą.

ALT pareigūnai išreiškė savo 
pritarimą prez. Eizenhoverio ir 
Valstybės Sekretoriaus Dulles 
padarytiems pareiškimams apie 
tautų išlaisvinimo politiką, ir 
pakartojo lietuvių pageidavmą, 
pakartojo lietuvių pageidavimą, 
kad valdž.os pareiškimuose apie 
pavergtas tautas nebūtų pralei
džiamas Lietuvos vardas.

Vykdomojo Komiteto nariai 
priminė Valstybės Departamen
tui, kad JAV dar nėra ratifika
vusios Genocido Konvencijos, 
kurią jau patvirtino 51 šalies 
parlamentai. Valstybės Depar
tamento atstovas į tai pasakė, 
kad šiuo laiku nesą galimybės 
ką nors daryti šituo reikalu, nes 
Sek. Dulles viešai pasisakė 
prieš trejetą metų — neigiama 
prasme ir kad dabar nesą pa
grindo tikėtis, jog savo nusista
tymą jisai pakeis.

Nežiūrint to, ALT vistiek ne-* 
paliaus dėjęs pastangas, kad Ge 
nocido Konvencija būtų patvir
tinta, nes ši tarptautinė sutar
tis, įgijusi tarptautinio įstaty
mo galią, šiandien yra vieninte
lis teisinis įrankis, kurį galima 
panaudoti kovoj su žiauria oku
panto politika Lietuvoje ir ki
tuose pavergtuose kraštuose.

Kitas dalykas, dėl kurio ALT 
Vykdomasis Komitetas norėjo 
pasikalbėti su Valstybės Depar
tamentu, tai — Lietuvos pagro
bimo tyrinėjimas. Šis tyrinėji
mas, kaip žinia buvo pradėtas 
žemesniuosiuose rūmuose 1953 
m., bet nebuvo pabaigtas, ALT

stebuklas”, A. Krausas — “Lie- 
1 tuviai skautai Panpacifiko jam- 
' borėje”, R. čaks — “Latvių 

j skautų latviškasis auklėjimas”.
. Be to čia atspausdintas mūsų 
, Seserijos Vadijos paaiškinimas 
! dėl jos santykių su tarptautinė- 
mis skautiškomis institucijomis. 
Vadovų skyruje Pr. Karalius 
patiekia rašinį draugininkų pa
ruošimo reikalu, L. Čepienė — 
apsčiai medžiagos vyr. skau
tėms, Pr. Pakalniškis supažindi
na su skauto įžodžio prasme ir 
apeigomis. Akademikų skautų 
skyriuje V. A. Mantautas pa- 
t ekia gana išsamią akad. skau
tų šūkio “Ad meliorem” analizę; 
čia atspausdinti pasikalbėjimai 
su ASS vadovais Al. Plateriu, G. 
Prialgauskaite ir K. Mikėnu. Į- 
domių minčių bei sumanymų iš
keliama aktualiame įvykių bei 
komentarų skyriuje. Platus ir 
įdomus ASS žiemos stovyklos 
reportažas. Beletristikos sky 
riuje atspausdintas Šeimos La- 
gerlof “Legendos apie Kalėdų

socialistų vyriausybę, gal ir į vi- kais, šiame vėliavų parade kvie- rožes J Lingio vertimas (pa- 
čiami dalyvauti visi skautai uni baiga). Humoristinėje dalyje 

patiekta apsčiai stovyklinio hu-

KORESPONDENČIŲ ŽINGEIDUMAS

Mouaco princas Raiuier Kalifornijoje pareiškė sjMiudos atstovams, kad 
š. m. balandžio mėli. jis susituoks su aktore Grace Keli}’ ir ji po to 
uebetęs filmų artistės karjeros.

tarų jungo. Mes turime dirbti: 
nepaliauti klabinę JAV valdžios 
įstaigų, duris, stengtis gauti ga
limai daugiau paramos iš Ame
rikos visuomenės ir visą laiką 
kovoti su komunistų melo pro
paganda. Labai gerą progą vi
suomenės opinijai .mobilizuoti 
Lietuvos naudai turėsime, minė 
darni Lietuvos nepriklausomy
bės šventę. ALT prašant, ši lie
tuvių tautos šventė bus oficia
liai paminėta vasario 16 d. JAV 
Kongrese.

Taigi ALT Vykdomasis Ko
mitetas dar kartą kviečia ir ra
gina Amerikos lietuvių visuo- norėtų būti Guy Mollet vyriau- 
menę pasistengti, kad kiekviena sybėje. Bendrai MRP gana pa- 
me mieste, kur gyvena lietuviai, lankiai žiūrėtų į homogeninnę 
Lietuvos nepriklausomybės su

SKAUTAI
(Atke’ta iš 2 psi.)

so respublikoniškojo fronto vy
tiT^Mendesas ^MRp’^no^kad Skautai ir skautės ^minėjimą moro, nuotaikingų linkėjimų ir 
pažiūrų skirtybės ir prieš akis atvyksta penkiolika minučių aktualių karikatūrų. Pabaigoje 
stovinčios problemos nėra ne- anks5lau pa'adui Pabengti
įve'kiamos, ir savo tarybos re

kia p'rma vertinti jų programą 
ir vyriausybės personalinę su- 

ėmėsi žingsnių, kad š;o 84 Kong ■ dėtį. Pirmininkas Teitgen visai 
reso atstovų rūmuose būtų su-, aiškiai pasakė, kad “socialistų

kaktis būtų pažymėta įspūdin
gais susirinkimais ir gausiomis 
aukomis Lietuvos išlaisvinimo 
reikalui.

ALT Vykdomasis Komitetas

Prancūzijos krize
(Atkelta iš 3 pusi.)

gumai, kurią netrukus dominuo
tų komunistai. Reikia bijoti 
liaudies fronto sudarymo ne ge
ra valia, tos valios gal nėra, bet 
yra pavojus, kad iš pradžių leng 
vabūdiškai priimti komunistų 
balsai pasidarys greitai pato
gūs, vėliau naudingi ir pagaliau 
reikalingi bei nepakeičiami...”
Bet per partijos tarybos disku
sijas prieš parlamentui susiren- kas Ramadier) ilgesnį laiką vai-j Vietin nku paskirtas, prieš ne 
kant eilė įtakingų dalyvių sto- dė kraštą. Tą trečiąją jėgą su- pilnus du metus Worcesteryje 
vėjo už reikalingumą nenutrauk darė social'stai ir MRP pasital- skautus suorganizavęs ir iki šiol 
ti ryšių su socialistais. Esą rei- kinę tada dar radikalią grupę, jioms sėkmingai vadovavęs, stu-

Tai bus netikėtumas Chica-
soliucijoje teigia, kad “būsimo- S°s lietuvių visuomenei kurį pa- 

. r. • -i J rengs skautai ir skautes.sies vyriausybes pirmininkas tu Pslrtn vijeikls,
Lituanica Tunto Tautinio 

Auklėjimo Vedėjas

ĮSTEIGTA SKAUTŲ 

VIETININKIJA

Padidėjus skautų ska'čiui ir

ri užsibrėžti programą; apibū
dinti savo daugumą ir būti jos 
vadu...” Bet čia pat rezoliucija 
pabrėžia: “...taryba yra prie
šinga liaudies frontui ir betku- 
riai vyriausybei, kuri jam at
vertų kelią priimdama respubli
konų ir komunistų balsus”. Tuo pagal savo uždavinius nebetel- 
pasakymu MRP išreiškia savo pant mišrioje draugovėje nuo 
viltį atkurti “Trečiąją jėgą”, ku š. m. sausio 1 d. Worcestery į- 
ri 1947 m. komunistus iš vyriau steigta vietininkija, kurios su- 
sybės pašalinus (socialistai — dėtin įeina sk. vyčių būrelis, 
prezidentas Auriol ir pirminin- skautų ir vilkiukų draugovės.

dentas sk. vytis vyr. skltn. Vid 
Toks trečiosios iėgos atkun- manUg Bliumfeldas> 

mas ir dabar yra galimas anų

darytas naujas komitetas tyri
nėjimui tęsti; tačiau tos pastan
gos nedavė rezultatų. Todėl da-

vadovaujama vyriausybė nėra 
būtinai liaudies fronto vyriau
sybė. Jos programa, ypač tarp-

laikų ašiai, socialistams ir MRP 
susita'kius, kurią praplėstų ra
dikalai ir pažangesni nuosaikių
jų sambūrio padaliniai.

Prezidentas naują vyriausybębar ALT nutarė eiti kitu keliu,! tautinės politikos ir Europos po 
būtent, kreiptis į JAV Senatą, litikos klausimais, gali nesukelti; sudaryti pavedė Guy Mollet. Jei

Savo naują sumanymą Vyk- j jokių priešingybių. Raktiniams 
domojo Komiteto nariai aptarėį postams asmenų parinkimas ga- 
su keliais vadovaujančiais sena- Ii būti kitas pasitikėjimo krite- 
toriais, pradedant senatoriumi rijus...” Tuo paskutiniu sakiniu
John J. Sparkman, kuris yra 
Senato Užsienio Santykių ko
miteto narys ir komisijos Euro
pos reikalams pirmininkas.

Šiemet bus renkamas JAV 
prezidentas ir Kongresas. Poli
tinės partijos savo nacionalinė
se konvencijose priims rinkimi
nes programas (platformas), 
mums rūpi, kad abi didžiosios 
Į.artijos įtrauktų į savo progra
mas Lietuvos problemą. Norint 
to pasiekti, reikia pasiruošti iš 
anksto. Turėdami tai galvoje, 
ALT Vykdomojo Komiteto na
riai atsilankė Respublikonų ir , 
Demokratų centruose ir pasi- i 

matė su abiejų partijų naciona- i 
liniais viršininkais. Tiek respub į 
likonų, tiek demokratų centre' 
buvo gautas prižadėjimas, kad , 
mūsų pasiūlymai bus išklausyti 
ir perteikti atitinkamiems ko-i 
mitetama, kai tik jie bus įkurti.

Iš pasikalbėjimų su Valsty- , 
bėa Departamento atstovais. 
Kongreso nariais ir politinių 
partijų vadais buvo patirta, kad i 
jų. visų nusistatymas Lietuvos 
atžvilgiu yra palankus. Atrodo, ;

daroma aliuzija, kad MRP ne
priimtinas pvz. Mcndesas užsie
nio reikalų ministeriu, kuo jis

jam pavyks ją sudaryti ir gau
ti pasitikėj mą neimant dėmesin 
komunistų balsų, evoliucija eis, 
galimą spėlioti, trečiosios jėgos 
linkme; pasitikėjimas su komu
nistais ją ridens liaudies fron
to link.

MOVIMO

r*’ |S TOLI IR ARTI
NAUJI DIDELI TROKAI- NAUJAUSI KRAUSTTf^O (RARK/AI 

ILSU METU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUMM NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5-9209

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

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KEL1AIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

rfg.
Vestuvių nuotraukos 

Augštos rūšies fotografijos 
Mūšy specialybe

Precin Photo Studio
INC.

EDVARDAS TILIS, mv. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481*

Rooseveit Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00 i I - i ►

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
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- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 3-4111

Fellx Raudonis, oav. Ir menadteris 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4 tn

dar mūsų ir užsienio skautų ju
dėjimo apžvalga. Šis M V nu
meris apima 48 puslapius ir yra 
gausiai iliustruotas. Laikraščio 
metinė prenumeratos kaina $3. 
Adm'nistracijos adresas: 3717 
W. 70 PI., Chicago 29, III.

J
“M. VYČIO” ADMINISTRAC.

prašo visus platintojus, dar ne- 
prisiuntusius kyitų knygelių, tai 
padaryti artimiausiu laiku, kad 
ve kiai būtų galima užsisakiu-

1956

IOE39I

©

siems šsiųsti 1 šių metų numerį. 
Dar neatnaujinę prenumeratos 
1956 metams, kviečiami tai pa
daryti šiomis dienomis. »

PRANEŠIMAI

— Akademikų skautų Chica
gos skyriaus sueiga įvyksta šį 
penktadienį, vasario 3 d., 7:30 
vai. L. Vyčių salėje (2451 W. 
47 Str.). Visi skyriaus nariai 
bei kiti studentai skautai kvie
čiami atsilankyti. Programoje: 
paskaita, žiemos stovyklos pri
siminima5, vaišės, šok ai ir kt. 
Svečių bus iš Clevelando ir Ur- 
banos. ASS Chicagos Sk. V-ba

t I

— Visus Chicagos skautus 
maloniai kviečiame dalyvauti 
moksleivių ateitininkų ruošiama

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

). MIGLINAS

1 me blynų vakare, kuria įvyks š. 
m. vasario 4 d. 6:30 vai. L. Vy- 

, čių salėje (2451 W. 47 Str.). 
L. Tiimosaitė, pirmininkė,

S. Liulevičlūtė, sekretorė

Telof. — HUmbold 6 1038

1

Duoną Ir halrlan akunlii^n* 
bulkatea kepa

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

TeL CLifside 4-6376.
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 14- 
'tuočla | visus artimuosius 

miestus.

iuih ih»PAKKHOLME SERVICE
STATION

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

ilUllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllimilHA
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

'Kuiiiiiiiiiiiiiiunuuuiaiiiuiuiiiniuiiu

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

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

MIDLAND1 Savings and Loan 
Association

aiKSURED

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

l PELNINGIAUSIA 
f TAUPYMO 

BENDROVĖ

Vyčių būreliui la kinai vado
vauja pats vietininkas. Skautų 
draugovei vadovaus pskltn. Ri
mantas Židž'ūnas ir vilkiukų dr- 
vei — sk. vytis pskltn. Riman
tas Jakubauskas.

įsteigtoji vietininkija ruošiasi 
dar suaktyvinti skautišką veik
lą: žiemos metu gilinti teoreti
nes žinias, o praaušus pavasa
riui — įsijungti į praktiško 
skautav'mo vykdymą gamtoje.

DLV

II
“MOŠŲ VYTIS ’ PRADĖJO 

1956 METUS

Tik ką išėjusiame “Mūsų Vy
čio” 1 numeryje rašo: Br. Kvik. 
lys — “Gerojo darbelio parei
ga”, A. Šenbergienė — “A. a. 
pirmoji Vilniaus skautė M. Skar- 
džiuvienė”, Al. Gimantas — 
“XX amžiaus veidmainiškumo

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų mėn. pilną garan

tiją. — darbas ir dalys.
» Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
■ Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda-

vimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų teievizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlusnet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

saocaoi .:..'..naaog

TELEVIZIJOS
r Rad'o Apa-atu Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 8. 8awyer 8L 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037

CRANE SAVINGS ANADS^AN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkieu’icz, prez.; E. R. Pletldewlcz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augštus dividendus, (tešluojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN—Atrausta Iki $16,000. 
Darbo valandos: plrmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS !į'
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo 

1 kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba vigo namo — kreipkitės pat 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-7097,

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

Fradėfcit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and L0AN1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N

4071 Archer Avė., j vakarus nuo Califomia Avo.
CHARLES ZEKAS, Sec’a

Plrmad., antrad., penktad. Ir 
» Aeit. 9 ▼. ryto Iki 4:S0 p. p.

OFISO VALANDOS:
Trečlad. B ryto Iki 11 o 
Ketvirtad. 9 vai. iki a rak.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžininga* darbas. Visi apdraudimai. Ii artimą ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:
3415 S. LITUANICA AVĖ, CHICAGO, ILL,
ANTANAS VILIMAS

TeMonaa — FBontier 6-1883

(onmų aistan

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

“Parduodant jdgiau, taksom geriau”

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išnuomavimui

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSA2AT, GELfiS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę)_____________ _ _

*8

SINCLAIR Gazolino Stotis
11 PAGALBA”

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimos ir 
įlenkimus. D-ižome ir atliekame įvatrius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribdname su vilkiku j įvairias vietas. 

Parduodame akomiliatorliu, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71 st St. (kampas Tai man Avė.)

Tel. REpublic 7-9842. Namy tel. WAIbrook 5-5934

J
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Trečiadienis, vasario 1, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Rochester, N. Y. Kun- Jcnas Bakšys vi8ai A-merikos lietuviškai visuomene!! 
ŠV. JURGIO LIET. PARAPI-iyra žinomas, kaip nepalaužia-, 
JOS METINE APYSKAITA nias lietuviškos kovos šauklys.

Šv. Jurgio liet. parapija pa ja-’Jis ir savo atsisveikinimo pa-l
. .. . , , moksle para piečius ragino pasi-1mų turėjo 33,034.04 dol., balau- T_vyJ. .. (

sas iš 1954 metų - 2,874.08 nyčiai nestikžiepradaiesądi< 
dol., Statybos fonde 11,824.83. diejį formuot6jai pilnutinės as-j 
dol. Tad viso: 47,732.98 dol. Iš-| menybės, teikiančios visokerio-' 
laidų per 1955 metus buvo 27, palaimą.
037.25 dol. Balansas 1955.12.31 Kun Jonas Bakšys Roches- 
— 3,014.51 dol. budu Statybos . te^Q lietuviškai visuomenei tar 
fondas pakilo iki 17,681.22 dol. navo 25 metus. Dar būdamas
LIETUVOS NEPRIKLAUSO-; vikaru, jis pradėjo dalyvauti 1

M YRĖS MINĖJIMAS — Į įvairiuose lietuviškuose subuvi- 
VASARIO 12 d. muose, posėdžiuose ir kongre-

Minėjimo programoje: 11 vai. 
iškilmingos Mišios už mirusius 
ir gyvus Lietuvos laisvės kovo
tojus. Pamaldose visos liet. or
ganizacijos dalyvauja organizu 
ganizacijos dalyvauja organizuo 
toje eisenoje su savo vėliavomis. 
Eisenai vadovauja liet. legionie
rių Gudinąs postas. 3 vai. p.p. 
parapijos salėje iškilmingas mi 
nėjimas, kurio metu svečias iš 
Chicagos Alto Vykd. komiteto 
iždiifenkas Mikas Vaidyla pada
rys pranešimą Lietuvos laisvi
nimo klausimais. Po minėjimo 
— koncertas. Dainuos P. Arrno- 
no choras ir kt.

Visi Rochesterio lietuviai yra 
maloniai kviečiami dalyvauti sa 
vo Tėvų Žemės Nepriklausomy
bės minėjime.
LIET. STUDENTU-DAILININ

KŲ MENO PARODA

Liet. studentų dailininkų me
no paroda Rochestery yra ren
giama Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo metu Šv. Jurgio 
liet. parapijos mokyklos biblio
tekoje. Parodą globoja Roches
terio liet. studentų skyr. valdy
ba. Paveikslai bus išstatyti: N. 
Bartuškaitės, D. Juknevičiūtės, 
A. Pagalytės, D. Šalkauskaitės, 
J. Šapkausko, N. Vedegytės, Vy 
tauto V. Virkau, R. Žukaitės, 
Gražinos Krasauskaitės ir Mel
niko. Viso apie 42 darbai, te.rti- 
pera, aliejaus, litografijos, me
džio raižinių ir graviūrų. Įėji
mas nemokamas.

TRUMPAI

— Jonas Žurauskas sužinojo, 
kad Lietuvoje yra miręs tėvas 
ir Sibire mirė jaunesnis brolis 
Juozas, kuris buvo išvežtas 
1940 metais, o brolis inž. Pra
nas, kuris buvo grąžintas iš Si
biro, dabar vėl atgal ištremtas.

— Jonas Musteikis vyksta į 
Buffalo, NY, kur Lietuvos ne
priklausomybės minėjime Vasa
rio 26 d. pasakys Lietuvos lais
vinimo klausimu kalbą. Meninę 
programą rengia Vyt. Žmuidzi- 
nas, Ant. Sabaliauskas tai die
nai rengia liet. knygų parodą, 
kurios metu norintieji galės įsi
gyti liet. knygų. Gi Rochesterio

suose, o taip pat kelis kartus 
dalyvavo Washingtone su kitais 
lietuviais patriotais Lietuvos 
pripažinimo reikalais.

Šv. Jurgio liet. parapiją, ku
riai šiais metais sukanka 50 me 
tų, palieka gerai suorganizuotą. 
Parapiečiai yra susiklausą ir 
drausmingi savo Bažnyčios ir 
Tėvynės reikaluose bei lengvai 
nepasiduodą partijų intrigoms. 
Ir tai vis kun. Jono Bakšio nuo
pelnas. Malonu pažymėti, jog 
jau taip, turbūt, pats Dievas lė
mė, kad Rochesterio lietuvių pa 
rapija nuo pat savo įsikūrimo 
dienų lietuvybės atžvilgiu pasi
liko nepasikeitus. Jai priklausė, 
priklauso ir priklausys tik lietu
viai, nes tokia jau šios parapi
jos laiminga “geografinė” pa
dėtis...

Kun. Pranas Valiukas (Va
liukevičius) yra čia gimęs, su
sipratęs ir energingas lietuvis 
kunigas. Šioje parapijoj jis yra 
buvęs 12 metų vikaru .todėl 
šios parapijos tiek jauną jai kar
tai, tiek ir senai kartai yra ge
rai pažįstamas ir visų vienodai 
gerbiamas ir mylimas.

Kun. Jonas Bakšys, nors pa
sitraukė iš aktyvios parapijai

1? "Ttonių *• o

Gaisrininkai ir kiti jieškn pastato griuvėsiuose lavonų netoli Baltimoiės, Md. Gaisro metu žuvo 10 asmenų 
iš 1,200 žmonių, dalyvavusių “Oyster roast” parengime. (1NS)

ralienęs, prieš savaitę ap3vars-menės dėmesį ir kritikos labai ziokas ir Ona Unguraitė. Val-
tęs savo veiklos tolimesnius pla- [gražiai vertinamas, yra tik ką 
nūs, pakeitė savo pavadinimą: į pasirodęa iš spaudos ir, reikia 
nuo dabar šis aukšto lygio tau- manyti, kad tą dieną ir Phila-
tinių šokių vienetas vadinasi 
Philadelphijos Lietuvių Studen
tų Tautinių Šokių grupė. Tai 
padaryta dėl to, kad visi šokė
jai yra akademinis jaunimas, 
kurių eilėms papildyti kviečiami 
ne tik jaunieji studentai, bet ir 
abiturientai. Šokių pamokos 
vyksta kas sekmadienį nuo 1 
vai. iki 3 v. p. p. Muzikalio Klu
bo salėje, kuria naudotis klubas 
lėido nemokamai.

Laukiamn paskaita.
Kultūros klubo mėnesinių pa

skaitų ciklo rėmuose Pennsvl-

delphijos lietuviai galės jį įsi 
gyti.

domieji organai sudaryti iš se
nųjų ir naujųjų ateivių, pasi
ryžusių suaktyvinti Federacijos 
veiklą.

Stiprina Katalikų Federacijos 

veiklą

Neperseniausiai pradėjus 
nergingą veiklą su nauja valdy
ba priešaky R. K. Federacijos 
kuopai .veikiančiai Šv. Andrie
jaus parapijos ribose, sausio 
mėn. 25 d. įvyko metinis susirin 
kimas ir Šv. Kazimiero parapi
jos RK Federacijos planams 
vykdyti išrinkta nauja valdyba, 
i kurią įeina Vladas Januškevi-
čius pirmininku, Marija Raugie 

™nil°L.^nXliet°..dokt<>ran:i“ sekretoriumi. Anastazija Bin 
kevičienė iždininke. Revizijos
Komisiją sudaro Alfonsas Ka-

Atsišaukinias į visuomenę

Philadelphiją jau pasiekė Alto 
prezidiumo atsišaukimas į visuo 
menę artėjančios Vasario 16- 

e sios proga. Jis buvo paragintas 
per Bendruomenės Balsą — kul
tūrinę radijo valandėlę su ska
tinimu Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga galimai dau
giau aukoti Lietuvos laisvinimo 
reikalams auka įteikiant aukų 
rinkėjams, šiuo metu besilan
kantiems pas Philadelphijos lie
tuvius.

tas Kostas Ostrauskas vasario 
mėn. 12 d. 4 v. p.p. Lietuvių 
Banko patalpose skaitys paskai 
tą apie naująją Lietuvių litera
tūrą. Tai bus bene pirmoji Kos- | RADIO PROGRAMA
, ___ 1 i ni-.i J , I Llei. Radlo Programa t& stotie,to Ostrausko paskaita Philadel- > wbms, iovo kn. sekmadieniais 12—
nhiics lietuviams kūrins turėtu I 12:80 val Per PietUa; Bet muzika pmj.s lietuviams, Kurios turėtų. d8ino8 lr Ma.KdutSs pasaka. Biznu

tarnvbos, bet reikia tikėti, kad galimai didesnis būrys ateiti na I reikalai kreiptis i Steponą Minkų 
1 1 Baltic Floriste, Gėlių ir Dovanų Krau

’uvę, F02 K. Broadway, So. Bostor 
27, Maso. Tel. So. 8-04S9. Ten pa’

gerai pailsėjęs, dar labiau pasi
reikš Tėvynės ir Bažnyčios dar
buose.

Philadelphia, Pa.
Vertas dėmesio filmas

Nuo sausio mėn. 20-tos kai- 
kuriuose Philadelphijos kino te
atruose (Mastbaum ir kt.) ro
domas filmas Helen of Troy, 
kur vieną svarbesnių rolių atlie 
ka Jack (Jonas) Šernas, šis jau 
nas filmos aktorius yra Lietu
vos nepriklausomybės akto sig 
nataro J. Šerno sūnus, kuris vi
sur ir visada prisipažįsta esąs 
lietuviu, gražiai pcpularindama? 
Lietuvą. Helen of Troy jis atlie 
ka Paris vaidmenį.

Philadelphiečiai neturėtų pra
leisti progos pamatyti filmo si 
Šernu ir, galbūL ta proga pa 
siųsti garsiajam lietuviui akto 
riui pasveikinimo bei pasigrožė 
jimo laišką (į Holyvvood), tui 

ijį padrąsinant dar stipriau reiki

įklausyti. Ši paskaita iš eilinių 
Philadelphijos Lietuvių Kultū
ros Klubo paskaitų ciklo skiria
si tuo, kad jai papildyti turtin
ga iliustracija atvyksta poetas j Ar Marija apsireiškė Lietuvoje
Kazys Bradūnas, sutikęs sk^.: nreite J. BuJreito. ku,
lyti visą eilę eilėraščių iš savo]

■raunama talk „Draugas“

11111111111111III III1111III111III!11|11II11IIII11111

vėliausios kūrybos. Poeto Kazio' 
Bradūno naujas poezijos leidi
nys patraukęs skaitančios visuo

KAS SUKELIA

GALVOS 
SKAUDĖJIMO 
NEGALAVIMĄ?

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kama 44) centų 
Ją galite gauta

“D R A U G E”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL. 
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PADEKIME ARTIMIESIEMS 

UETUVOJE IR SIBIRE
Priimame žodžiu ir raštu pil

nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir veistų užsaky
mus, parinktus K katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIFT PARCEL CO.

3741 W. 26th Street, 

CHICAGO, ILL.
Tel. CRawford 7-2126

Gydytojas žino. kad "Galvos fctkaudčjimo 
m galu v linuš” uali būti dėl i' airių prlc- 
žuSėių, Pr. Pctcr Fahrney giliojo. kad 
tikroji priežastis dažnai yra nuo peristnl- 
tinio huI lėtėjimo pasekmėje blogo Įpročio 
ar dietos.., ir tokiuose atvejuose "Gomozo" 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptų gaunamuose val»tuo»<e, Dr. Peter’s 
“Ootnozo” sustatė yra keleliui mediciniškai 
užtvirtintų dalykų, kurie: ramina Ir
šildo autrikusl skrandį; 2) atleidžia vidu
rių išpūtimo skausmus; 31 suteikia lėtų, 
pagalba nuo sukinėjusių viduriu. kurie 
yra priežastim virš Išvardintų simptomų. 
Švelnus. Guro skonio. Išparduota virži 
29,000.009 Lenkų. šeimos dydžio bonka 
$1.65 vaistinėse. Bandykite Dr. Peter’s 
“Gomozo”... absoliučiu! niekas kitan taip 
n opu gelbės.

____ ___________ _____ _____ _______ _______ Jfl jūsų vaistinė noturi, tnd pristųsklte

liet. studentų skyriaus valdyba į jjętUVOg vardo prepagavi- re’"’ mu" a'ire.u “o«neio”,Dept. -jh 
išatatvs liet. studentu dailinin-; 13,1 K,n

į NAUJIENA ŠEIMININKĖMS!
Tai mapės, kurias nugręžiant nereikalinga nė 
rankų šlapinti, ne ieškoti kokios kitos priemonės 
ją nusausinti. Tą veiksmą galima atlikti ta pa
čia mape, kaip šiame paveikslėly atvaizduota, 
pasukant rankeną. Kainuoja tiktai $2.39; De 
Luxe modelis — $2.69.

Gaunamos D. JURJONU BENDROY&JE, 
3524 S. Halsted St, Cbicago 9, UI. Tel. BI 7-3371

šioje bendrovėje pirkėjas ras ir daugiau nau
jybių. Be to, dar gali pasinaudoti duodama sau
sio mėnesio nuolaida net iki 20%.

Liūdna žinia

Paskutiniuoju laiku padažnė
jus laiškams iš okupuotos Lie
tuvos daugiau ir daugiau žinių 
jie atneša. Per eilę metų nesusi- 
rašius su ten likusiais artimai
siais, laiškai ateina daugiau ir 
daugiau skaudžių pranešimų. 
Paskutiniu laiku laiškas pasie
kęs op. solistę Juzę Augaitytę 
pranešė, kad jos tėvelis miręs, 
o brolis ištremtas į Sibirą. 

Bendr. Balsą redaguos

ka: Vasario 5 — J. Skladaitis, 
vasario 12 — B. Raugas, vasa
rio 19 — A. Gečiauskas, vasa
rio 26 — O. Cheledin. B. R.

nauja augalų, atmaina
Amerikos mokslininkai išaugi, 

no naują arabiškų sorų atmai
ną, čia vadinamą sorghum. Ši 
atmaina duoda iki 40' i daugiau 
derliaus, ypač tinka sausokoms 
žemėms ir numatoma, kad že-

' mės ūkyje įneš panašią “revo- 
Vasario mėn. B. Balso pro- liuciją”, kaip praplėtimas kuku- 

gra.mos bus vedamos šia tvar- lūžų.

PASIDARYKITE SAVO ZUBRUVKOS
Ttk- *1 Įdėkite keletą šiaudelių importuotos tikivs 

stumbražolės i butelį grynos degtinės ir galė
site jrasigurdžiuoti geriausiu pasaulyje aro
matišku gėrimu. Vieno pakelio užteks visiems 
metams. Pateukiniinas garantuotas arba grą
žinami pinigai. Užsisakykite nedelsiant. Pa
kelio kaina $1.00. Rašykite:

W0RLD HERB CO., Dept. K, 459 — 18th Avė.
NEWARK 3, NEW JTRSEY 

cf

BllDRIKO VASARIO MĖNESIO BALDU 
IŠPARDAVIMAS

Nuolaidos visoms prekėms iki 60%. 
Prekės aukščiausios rūšies, geriausių 

Amerikos išdirbysčiy.

Sofa ir fotelis, Nylon Fonui Rubber, vertės $250 — už ... .$129.00
Sinunons lova ir kėdė — už .......... . .............................................. 39.00
4 daliu miegamojo kambario setas, vertės $2*25 — už. .......... 119.00
9x12 vilnoniai kilimai. įvairių mjmIvu, Vertės $129 •— už, .... 79.00
27x54 vilnoniai knrpetai, vertės $11.00 — už. ........................ 3.99
9x12 klijonkės (linoleuml. vertės $9.00 — už. .......................... 3.95
Maži, gražūs karpetukai, vertės $2.50 — už ............................... 99e.
Didelės mieros blauketui. vertės $4.00 — už ............................. 1.99
Vilnoniai blauketai, vertes $10.00 —• už ................................... 4.95
Geriausios kaldros, vertės $15.00 — už ....................................... 5.95
Geriausi Sealy matracai, vertės $59.00 — už .......................... 39.00
17 colių televizijos po ................................................................. 89.00
2,1 colio televizijos, po $109.00 ir aukščiau.

8 pėdų gerinusi šaldytuvai i>o .............................................. .,.,$119.00
10 pėdų General Electric šaldytuvai po ................................... 159.00
6 ]>ėdų General Electric šaldytuvai po ....................................... 99.00
Geriausi Universal, Tapun, Siegler pečiai po ................ .... 119.00
Cadillac dulkių valytuvas .......................................................... 69.95
Hoover dulkių valytuvas sn visais priedais, vertes $99.95 už 59.00
Dulkių valytuvai, vertės $49.00 — už ....................................... 29.00
Skalbiamos mašinos — Maytag — už .....................................j 89.00
General Electric autom, indų plovimui mašina, vertes $250 už 189.00 

LENGVIAUSI IŠMOKTUM Al 

Sutaupykite nuo 33% iki 60% ant 
žaislų, lėlių, baldų

JOS. F. BUDRIK IMTUM. INC.
3241 South Halsted Street 

Tek: CAIutnet 5-7237
Atdara plrntnd. Ir I, et s trinti, vilkimais Iki R:J*O T*. M. Sekr«»idien| 10-ft

išstatys liet. studentų dailinin
kų meno paveikslus, viso apie 
42 darbus.

— Feliksas Manelis, senosios 
kartos lietuvis, komunistinei 
Laiavci (kaip Laisvė praneša) 
iš Rochesterio surinko 200 do
lerius.

— Išrinkta nauja liet. bend- 
ruomenės vaidyba. Sausio 22 d. 
įvykusiame L. Bendruomenes 
susirinkime valdybon buvo iš
rinkti: Juozas Saladžius, Nelle 
Vilūnas, Juozas Jurkulnevičius, 
Vladas Keibya ir St. Šlapelienė.

8b.

įrnsBOiNl Avė., ( lib-tMto 40, III.

Pasikeitė vardas
Plačiai ir stipriai per kelerius

pastaruosius metus besireiškiąs i TO ... ,* , ... ,n .. . ... A. BENIULIS atlieka vairiusPhiladelphijos Tautinių Kokių1

MOVI N G

vienetas, vadovaujamas I. Ka-

I

LIETUVIŠKOS KOVOS ŠAUK
LYS TRAUKIASI POILSIN

SeuoHioi* lietuvių kartos vete
ranas kun. Jonas Bakšys vasa
rio 1 d. savo pareigas perdavė 
kun. Pranui Valiukui, šioje lie
tuvių parapijoje buv. 12 metų 
vikaru, ir Lai kun. Jonas Bak
šys padarė dėl savo nesveika
tos, pasilikdamas garbės klebo- 
uu-eineritu.

TAISYMAS** 
įnamuosedirbtuvėsi

—100% — 
LGARANTIIL

LOĖ]

diooina
U-Utelevision

Įfsav inž A SemAnasjl

,3130S.H«lsted-DA60887J

STATIKAI 
IR NAMU 
pataisymu; 
PRISTATOM 
Y (šoklų Rūsių 
MEDŽIAGĄ

iiutiHttiiMiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiimimii

KNYGA.
Kokios pasirodo tik retais laikotar 
pisis.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO . 

ROMANAS
Didelė Lietuviškos buities knyga, 

išrinkta iš daugelio kūrinių Jurj 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutiktu skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidiuys 
434 psl. Kaina $-1.00.

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS L1TWIN \S. Prez.
3939 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkain»vimą ir Prekių Pristaty-1 

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atida ra kascUen nuo

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

perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BI. 7-7075 arba 

RE 7-9842

Binlrlko Tlctuvlšku ItaUlJo .Valanda l<M<Hlatnii kl-kv. kelsirta-lnulo 
vuknią nuo C:»Ų Ikt 7:00 vai. t* ' rutilo alutl-e. 1460 kilotųclea.

nu minia dalntntnkuts Ir orkestru.

Užsakymus ir piuigus siųski!* 
DRAUGAS 

2331 So. Dakley Avė., 

Chlcago 8. IH.
miiimnMiiiiiiiiiiiiiimimmnimiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiMiittiiJ Z

AUKOTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PEt NINGI PATARNAY TMAI.
TALPYhlIk ĮVIRTAI, APDltAt STO.I Hta.utMi Ouo ISTAIUOJK. AlKttlAl'SIAR, NAUJAI 1’AOIIHMAft l» IV WF.Nh.Ys t t RAIO tl* I > V 
T| SJbKAITAS. RITI TAUPt MO SR5 IILM: OPTIOJMAL. BONUS, RAI.ft l»t IR Y AKACIJŲ SRMilAI. GALI I F. TAIPY H III VISK LATRKV8. SC- 
TACPYK11E KLAIDAS IftKUIflANT ČEKU S IK APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI VAl'AKNAVIMAS NARIAMS. IAKEICLAM Ui 
l’ARRI.ORAM VALRftfOS KUM S NAMI PASKOLOS l’RIIJSAMIAUSI O.M SĄLYGOM. SUtlNOI’ MCsę Al KdrrY IHVIRISNtt) IR KITAS IX

FORMACIJAS PAAALKir — GRoVEHIIiL tt-7.»75.

CHICAGO SAVIHGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERH A V E.
PIRM. 12 VAI,, — S VAI,.: ANTRAI). IR PENKI' U Iki 4 V AK.; KET. « IKI S vai. tnh.; Treė. LADARVTA V'lS.y DIENĄ; *E«T. 0 IKI 2 POPIET



6 DIENRAŠTIS DRAUGA3, CHICAGO, ILLINOIS

KAD LIETUVIS SAVO DAINĄ 
LABIAU PAMYLĖTŲ

Pasikalbėjimas su J. KREIVĖNU

Beartėjant JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų , Šventei, mes 
kreipiamės j šios šventės rengi
mo komisijos sekretorių J. Krei
vėną, prašydami pasidalinti ži
niomis su dienraščio “Draugo” 
skaitytojais.

J. Kreivėnas lietuvių muziki
nėje ir kultūrinėje veikloje yra 
gerai pažįstamas žmogus, savo 
darbštumu ir kuklumu pelnan
tis visų simpatijas. Muzikos 
srityje mes jį žinome kaip "Mu
zikos žin'ų” redaktorių, Cicero 
lietuvių choro vedėją, muzikos 
veikalų Tinke ją; kultūrinėje — 
kaip Kultūros Fondo valdybos 
pirmininką ir kultūrinės srities 
darbuotoją.

Bet dabar mes leiskime pa
kalbėti pačiam J. Kreivėnui, 
atsakant į mūsų patiektus klau
simus.

— Kas davė mint) surengti 
šią Dainų šventę?

Dainų Šventės rengimo min
tis kilo 1953 ALRK vargoninin
kų seime. Buvo sutarta rengti 
kelias rajonines dainų šventes, 
kurios turėtų išugdyti chorų 
tinklą su tinkamu repertuaru. 
Taigi, rajonines šventes turėjo 
sekti bendroji šventė. Deja, se
kančiais 1954 metais, šį planą 
bevykdant, suruošta tik viena 
Dainų šventė — Chicagoje. Bet 
ir ši buvo daugiau panaši į pik
niką, o ne į Dainų Šventę. Po 
to, 1954 metų Vargonin'nkų 
seime buvo sutarta organizuoti 
bendrąją Dainų Šventę ir pra
šyti visuomenę bendradarbiauti. 
Varg. S-gos pirm. J. Kudirka 
1954 rudenį sukvietė Chicago
je gyv. chorvedžių pasitarimą. 
Ten buvo sudarytas laikinasis 
Dainų šventei rengti komite
tas, vėliau virtęs nuolatiniu.

— Koks yra šios šventės tiks
lai?

Šios šventės tikslas visų pir
ma yra pačių chorų lygio pa
kėlimas. Dainų Šventė yra ge
ra ir gal vienintelė proga page
rinti chorų repertuarą, pakelti 
da:navimo lygį, sudominti cho
rais mūsų visuomenę ir chorų 
veikimui susilaukt# moralinės 
paramos, šią Dainų Šventę po 
kurio laiko turės sekti kita. 
Tada, po daugelio pastangų ir 
darbų galėsime su pagrindu sa
kyti, kad mūsų šalis yra dainų 
šalis. Dabartinėse sąlygose 
chorinė daina yra vienas iš 
ginklų, ginant mūsų tautinio iš
likimo pozicijas.

— Koks ligšiolinis susidomė
jimas ) šventę; kiek choristų 
yra užsiregistravę joje dalyvau
ti; kaip su materialine ir mora
line parama?

Galima sakyti, kad Dainų 
Šventės rengimui pritarė visi 
lietuvių chorai. Toliau gyve
nančius chorus baido materiali
niai sunkumai atvykti. Mums 
aiškėja, kad ir senųjų ir naujų
jų ateivių chorai yra vienos 
minties. Daug kur rengiami 
koncertai ir pramogos, kaupia
mi pinigai. Materialinės para
mos kol kas pats Dainų Šven
tės komitetas susilaukia iš 
ALBendruomenės C h i cagos 
apyg. valdyba, kuri apmokėjo 
kai kurias būtinas išlaidas. At
sirado ir atskirų asmenų su ma
terialine parama. Čia reikia 
ypač žodžiu paminėti K. Vin- 
ciūtę iš Syracuse, N. Y., kuri 
apgailestavo nevadovaujanti 
jokiam chorui ir už tai savo dalį 
atidavė pin'gu, paaukodama 
100 dol.

Dainų Šventės komitetas nu
tarė nesileisti į komercinį biz
nį, net ir šventės vadovas bus 
be skelbimų, šventės metu ne
numatyta jokio balasto, bus ap
sieinama be kitataučių kalbų 
ir net be savų sveikinimų. Už 
tai svarbausia piniginė pozicija 
turės būti įėjimo biletų paja
mos. Taip pat Komiteto narys

p. A. Dzirvonas organizuoja fi
nansų komisiją. Gal ką nors 
efektingo jis su savo bendra
darbiais ir suras.

Dar neturime galutinio šven
tėje dalyvausiančių chorų sąra
šo. Vienas kitas choras dar 
vis prisideda, vienas kitas at
puola. Pav., neseniai apgai
lestavo nedalyvausiąs vienas 
choras iš Pensylvanijos, iširo 
choras Floridoje, bet prisidėjo 
vienas iž Kanados. Bendrai, jei 
šventėje buvus 30 chorų su ko
kiais 800 dainininkų, tai šven
tę bent dalyvių skaičiu
mi reikės laikyti pavykusia. 
Žymiai kitokia statistika būtų, 
jei bent dalis kelionių išlaidų 
būtų kieno nors padengta.

— Kokių pagrindu buvo pa
rinktas Dainų šventės repertu
aras?

Repertuarą rengė specialiai 
sukviesta muzikų komisija. Re
pertuare bandyta parinkti dai
nų iš įvairių mūsų trumpos dai
nų istorijos laikotarpių Čia už 
tai rasime Sasnausko, Petraus
ko ir Naujelio, rasime Gruodžio, 
Jakubėno, Banaičio, Gaidelio, 
rasime Aleksio, Šimučio ir kitų 
komp. dainų. Be abejo, parinki
mas galėjo būti ir kitoks. Sas
nauskas, Fetrauskas ir Naujelis 
yra parašę ir geresnių dainų, 
negu šventės repertuare yra pa
rinkta, bet jų laikais eilinis lie
tuviškas choras dainavo maž
daug mūsų parinkto lygio dai
nas.

(Nukelta į 7 pusi.)

knyga, kuri visada įdomi 
IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

PA.IIEŠKOJDIAS
Razlndora- šeštokas kilęs iš Paja

unio parapijos Ir kaimo. Ilgus me
tus gyvenęs Kaune, o Vokietijoje —- 
Havensburgs, pu j Ieškau savo giminių
bei pažystamų.

Rašyti: 630 E. Brooduay, So. Bos
ton 31, Mus».

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik Šiomis die
nomis išėjo lft spaudos Jurgio Blckai- 
ėio eilėraščių knyga. Autorių pažjsta 
me, kaip vienų gabiausių ir veikliau 

i šiųjų mūsų teatralų, čia JJ matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kalne 
— |l. 50.

Užsakymus ir pinigus siųskite
DRUdAS, 2834 S. Oakley Avė., 

Chicago 8, IIL

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms, ls 
viso 78 pasakos. Kaina >2.60. Pla
tintojams didelė nuolaida.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois
—■ ■■ ■ ■ ■■ ■
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PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šio* 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Ave„ 
CHICAGO 8, ELL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2. 
imi I llllllltllllllll  llll lllllll III! III11 llll t III II

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
PROGOS — OPPORTUNITIES REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

rnipson
lraffic

Safety
CHARLES F CARPENTIER

Secretary of State

\vinter brlngs lts own partlcular 
hazards to the motoristą. The ln- 
creased hours of darkness, ot 
course, present the first danger. 
Būt also to be conaidered are fog, 
rain, anow, sleet and ice. A mo- 
torlat can to a largo degree min- 
Imize these perils by taklng the 
proper precautiona in preparing hls 
vehiele for winter drlvlng.

The motor mechanlsm should be 
checked, naturally, būt there are 
also other parts of the vehiele 
tvhlch should be given a thorough 
lnspectlon. The tvlndshield vviper 
and wlndshield defroster should be 
given complete attentlon. Statis- 
ties show that the drlver’s Vision 
was obseured in one out of every

OBSCURCD VISION CAN CAUSE AM ACCIDENT
H-,

slx fatal accldents. It ls lmpos- 
eible to drlve safely ln rain, snow, 
sleet or to g with a faulty or unre- 
llable windshield wiper.

Be sure to also check your wlnd- 
shleld defroster for winter drlvlng. 
And, if you do not have a wlud- 
ehleld defroster lt ls best to have 
one installed. An iced or fogged 
windshield may obstruct your Vi
sion so that driving ls eztremely 
dangerous. It is also suggested 
that a wlndow be kept slightly open 
to prevent freezing.

A copy of the completely new 
“Rules of the Road” booklet wlll 
be sent to you free upon reųuest. 
Write to CHARLES F. CARPEN
TIER, Secretary of State, Sprlng- 
fleld, Illinois.

TAVERNA IR NAMAS. 4 kamb. 
užpakaly. Visi nauji modernūs į- 
rengimai ir reikmenys. Geroj in
dustrinėje Ir rezidencinėje apylin
kėje Brighton Parke. Alyva apšil- 
3 autom. gar. iy2 sklypo šalia. 
Pilnas rūsys. Vienas negali apseit, 
nori skubiai parduoti. Jvertinti- 
mui, turite pamatyti gerą pirkinį. 
Susitarimui kreiptis pas sav. po 6 
v. v. Vlrginia 7-9884.
SUPER GROCERY & MEAT MAR- 
KET. Gerai elnųs biznis, moderniški 
Įrenginiai. Prieinama nuoma, gera su 
tartis. Dėl ligos nori skubiai parduo
ti, nebrangiai. Pamatę įvertinsite ge
rų plrklnĮ. 6142 W. North Avė. arba 
Saukite savininkų — MErrlmac 7- 
2155 arba NEvaila 8-0598.

RCBŲ VALYKLA IR SIUVYKLA. 
Gerai elnųs biznis, pilnai įrengtas, 
kartu Ir “presą machlne". Pilna kai
na >1,500. Dėl kitų užsiėmimų nori 
skubiai parduotL Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Gyvenimui patalpos už
pakaly. 1459 Š. A v Ory Avė., ROek- 
well 2-2255.

RESTORANAS, 1823 W. Wilson
Are. Parduodamas dėl mirties šei
moje. Gera vieta, įsteigtas prieš 30 
in. Ideali vieta porai. Nori skubiai 
parduoti, kaina $2,800. Kad įverti
nus turite pamatyti. Susitarimui 
skambinkite savininkui

REgeut 4-9047
KIRPYKLA 3 kėdės. Du kirpėjai 
dabar dirba. Visi modern. įrengimai. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Pa
geidaujant, gyvenimui patalpos. Ge
ras biznis. Turi būti skubiai parduo
tas dėl silpnos sveikatos. Pamatę jver 
tinsite gerų plrkinĮ. 6221 Nortlnvest 
Higtiuay, NEwcastle 1-8993.

CROCERY-MEAT MARKET 
ŠALDYTO maisto krautuve ir 
NAMAS. Gerai elnųs biznis. Visi mo
dern. įrengimai. Dėl silpnos sveikatos 
turi būti greitai parduotas, nebian- 
glai. Apžiūrėję (vertinsite gerų pirki
ni. 2846 S. Archer. Skambinkite sa
vininkui IiAfayette 3-6644 arba PRo- 
speet 6-5684 po 7 vai. vak,

LIQUOR STORE-BAR. įsigyvenęs 
gerai einųs biznis. ’ Pilnas prekių. 
Prieinama nuoma, liga sutartis. Dėl 
kitų interesų nori skubiai parduoti. 
Apžiūrėję (vertinsite gerų pirkini. 1845 
VVest 35th Street. Kreiptis pas savi
ninkų: LAfayette 3-1055 arba VTrgi- 
nia 7-8763.

P. STANKOVIČIUS
&EAL ĖST. ir INSVR. BROKERI!1

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Ph. DAnaba 6-1798
Padeda pirkltl • parduoti namu, 
lktus, biznius. Parūpina paskolas 
maudimus Ir daro vertimus. Tvark> 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atds 
as kasdien nuo 10—7.

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

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 \V. 71st St. — WAI. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodan 
darnus, biznais, sklypas ar ūkiai 
slankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAN01 

8405 West 51 St.
WAlbrook 5-5080

PRospect 8-357S (vak. Ir sekma a,

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltis I

VENTA SEAL ESTATE
4409 S. Fairfleld. teL LAI. 3-S88i
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
vak. Be&tad. nuo 9 v. r. Iki S V. V 

Trečlud Ine tais uždaryta

BERVVYN. Octagon priekiu, 2-jų bu
tų — 6 Ir 6 kamb. Karštu vandeniu 
apšild. Apylinkėje 22nd Ir Scoville. 
Mūr. garažas. >33,900 arba gerlaustas 
pasiūlymas. SVOBODA, 6013 Cermak 
Road, U-l. Blsbop 2-2162.

$2,000 JMOKĖTI. Mūrinis 2-jų bu
tų — 4 ir 4 kamb. 2 autom. mūr. 
garažas. Išsimokėti kaip nuoma. 
SVOBODA, 3739 VVest 26th Street 

TeL LAundale 1-7038

Universal Carloading 
Corporation 

N E E D S 
BILLERS 
TYPISTS

COMPTOMETER 
OPERATORS 

GENERAL CLERKS
5 DAY WEEK

GOOD SALARY
MODERN AIR-CONDITIONED 

OFFICE

977 West Cermak Road
Tel, — SE 8-3000

TYPIST

5 day week. Paid vacation and 
pension

VAUGHAN SEED CQ.
601 W. Jackson

‘Trečiadienis, vasario i, 1956
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“DRAUGAS** AGENCY

55 East VVashingtoii Street 
Tel. DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenue 
Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641

VYRAI IR MOTERYS

SAVE MONEY!
Buy Guaranteed Household, Gift 
ltems at 1929 Low Bargain Prives. 
Also Club Plan to įtaise Money 
For Your Church, Socįety, Etc.

MONEY-MAKING 
OPPORTUNITY FOR AGENTS. 

Catalog Detalia Free.

HILBOR PRODUCTS DIST.
310 W. G3rd St — WE. 6-4041

ISNUOMUOJAMA

ISNUOM. 4 kamb. apšildomas hu
tas rūsv. Savininkas 2-me angšte.

2435 W. 46th St
Ilrlghton Panke išnuom. 4 kamb. 

apšild. butas skambinti nuo 10 v. r. 
Iki 2 p.p. Ir po 5 vai. vak Vlrginia 
7-7481.

G I R L
BOOKKF.EPING W0RK

Knowlcdge of Comptometrv iielp- 
ful, būt not necessarv. llust be nble 
to ūse adding niachtne.

Tel. CA 5-2468

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Ii WGES stotie. — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte

8ESTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 

SEKAU. 8:30—0:30 v. r. Iš etotie.
WOPA — 1490 kll.

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

Women’s Apparel Shop
$1,500 Can Put You In Business 

For Yourself With A 
MODE-O-DAY APPAREL SHOP 

Featnring Califomia 
Fashions At Popnlar Prlces. 

Well established SHOP imme- 
diately available on South Side. 
For Complete Information About 

This Unique Opportunity 
CALL MISS MARTIN 

Days At CL. 4-0584 
OR MR. PROVENCHER 
Eves. At GArden 4-0886

GROCER Y-DELIKATESŲ KRAU
TUVE ir 2 augštų namas. 4 kamb. 
užpakaly, kraut, ir 5 kamb. butas vir
šuje Pilnai įrengta. Ideali vieta mė
sininkui. šalia tušėlas sklypas. Jkai- 
nuota skubiam pardavimui. Apžiūrė
jo (vertinsite gerų plrklnĮ. 3711 K. 
V8tb St. Ir Ewlng. Skambinkite savi
ninkui — SOuth Chicago 8-9700.

GROCERY-DELIKATESŲ KRAU- 
TUVE ir 2 augštų namas. 4 kamb. 
užpakaly kraut. Ir 5 kamb. butas vir
šuje. Pilnai Įrengta. Ideali vieta mė
sininkui. Šalia tuščias sklypas. Įkai
nuota skubiam pardavimui. Apžiūrė
ję (vertinsite gerų pirkini. 3711 E. 
98tb St, Ir Eulng. Skambinkite savi
ninkui — SOuth Chicago 8-9700.

pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INOOME TAKSĖS 
UŽPILDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus Ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottagc Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828 
Namų PRosjiect 8-2530

Dėl ligos parduoda, arba mainys 

kampini narna su grocery ir mėsos 

krautuve. Gera vieta, arti mokyklos. 
Skambinti Rellance 5-6450.

Parduodamas bungalow Marųuette 
Parko arti bažnyčios. Dėl Informaci
jų šaukite ITospect 6-2357.

Savininkas dėl susidėjusių aplinky
bių priverstas skubiai pai-duoti gan 
vertingų, pelningų ir geram stovy 
Beverly Shores “l’alanga” vasarvietę 
su visais pastatais. 13 miegamųjų. 3 
virtuves su pečiais, 5 šaldytuvai, visi 
reikalingi Indai, virš 30 lovų su pa- 
klojimals. Galima perimti viskų nuo- 
suvybėn (mokėjus >6,750. J. STANAI
TIS. HUdson 3-7828; namų PRospect 
8-2530.
C1CEROJE $23,700
5 Ir 6 kamb. mūrinis. Arti 50th Ava. 
Ir Cermak Rd. GERAI IŠLAIKYTAS. 
Daug priedų. 2 autom, garažas. GE
NIAUSIAS PIRKINYS NAUJUOSE 
METUOSE.

Kreiptis pas — LEVICKĄ 
TOvvnhall 3-485S

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Komy įgijimui 
Lengvomis Sylygomls

CHIOAGOi SAVINOS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, UI.

CHANE SAVINOS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, OI.

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

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

GROCERY & MEAT MARKET. 
Gerai elnųs biznis. Pilna švarių pre
kių. Visi modern. jrenglmal. Gražus 
4 kamb. butas, gera sutartis, labai 
prieinama kaina skubiam pardavi
mui. Keikia pamatyti, kad (vertinus 
gerų pirkini. Skambinkite sav. suslta^ 
rimui — Dlversey 8-3525 arba

BUddngham 1-8877.

GROCERY & MEAT MARKET. 
Gerai einąs biznis, pilnai įrengtas. 
Gražus 5 kamb. butas užpakaly. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Garu apšild. Ideali vieta porai. J- 
kainuota skubiam pardavimui. Pa
matę įvertinsite gerą pirkinį. 2164 
N. Člaremont arba šaukite sav. 
susitarimui. ARmitage 6-1208.

Restaurant and Cocktall Lounge. 
Ali modern. Air conditioned large 
Dining room. Excelent income. 
Reasonable rent, Good lease. 
Priced for quick sale due to other 
interests. Mušt be seen to appre- 
ciate a real buy. 1122 GranvlUe. 
Call owner for appt. HOllycoort 
5-9489

0V)B IJVĄs

Remkite dien. Draugą!

IEŠKO DARBO

MOTERIS pageidauja darbo — 
prižiūrėti mažų vaikų.
2247 S. Oakley Avė. YArds 7-3904

ĮSIGYKITE DABAR !

Lietuviu _uartaualos asmeny
bės Irklvyak. Jurgio ''"tnlalėlo-SI»tulevWsw

UŽRAŠAI
x rijose daly«s:

I. Užrašai: Mintys. T'*e* a*-s, na •• 
ryžlmal. čia kaip t*k ats’sklefd rta 
Arkivyskupo Jurgio gilus tl'MJOfl Ižj »l 
girnas bei vislftkaa pasiaukojime 
tarnauti Dievui. Bažnyčiai Ir siek’ 
Išganymui.

II. Laiškai. Tai Įvairiems sėme
nims rašytu laiškų ištraukos, gyve
nimiško* išminties neriai. Išreikšti 
patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formole.

IIL Vilniuje. Žvilgsnis 1 Arkivys
kupo kanėli s perneštas senoje Lie
tuvos sostinė e, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo. kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir IrtSU 1 kietus viršelius. Kaina 
22.60.

Užsakymus su pinigais siųskite: 

“DRAUGAS’*

2884 So. Oakley Avė.,
CHICAGO 8, ILL.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

Reikalinga jauna moteris bendram 
raštinės darbui. Labai gera proga iš
mokti “general business administra- 
tiou”.

Kreiptis —
PIVARŪNAS BAKERY 

I 4622 S. Marshfield Avė.

SECRETARY
Beginner accepted. Shorthand & 

Typlng requlred. Good Starting sala- 
ry.

Plionc MO 6-8888

Mr. Koterba

BUILDENG & REMODELING 
NAMU STATYBA

įvairūs <atalsymai Ir pardavimas
Tel norite pirkti ar užsakyti namų. 
kuris būtų gerai Išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukit REUanoe 5-8202

V. ŠIMKUS 
nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir

sekmadieniais nuo 10—4 vai. 
Adresas: 4645 So. Keating Avė.,

CHICAGO 82. ILL.

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo
ja genus Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

BANK POSITIONS 
YOUNG W0MEN 

Bkkg. Mach. Opers. 
(Experienced or will train) 
AVENUE STATE BANK 
104 North Oak Park Avė.

CLERK-TYPIST
February Graduate 

Good Starting Salary 
Pleasant Houra 

Call for Appointment
TAylor 9-8555
GIRL2I TO 35

with assembly or machlne opera- 
tion experience and recent work 
record to assemble aluminum 
parts for spot welding or operate 
spot welding machlne. Days 8 to 
4:30 — $1.50 per hour.

CHICAGO WELDED 
PRODUCTS C0.

1109 W. Belmont
ENERGETI0 W0MAN

35-52
4 hours daily away fiom home 

No Experienee 
Plain setving helpful 

$6 to $8 per day 
Gali HArriaon 7-6465

GRADUATE CLERK-TYPIST
Mušt be willing, 5 days,

$40 to start

JAMES NOVY C0.
3389 W. Jackson NE 8-1406 -------------------- -------------------- -

Experienced for 
GENERAL OFFICE W0RK

Including bookkeeping, typing, 
some dietation. Age 20-50. Steady 
work. Good salary.

Inquire ,
MARION AUTO BODY CO. 

5921 S. Ashland

Runkite dien. Draugu!

? MŪRAS |
ž BUILDERS, INC. S23 ' sm
~ Stato gyvenamuosius na- s 
2 mus, ofisus ir krautuves pa- = 
s gal standartinius planus ar 5 
s individualinius pageidavimus, s 
= Įvairūs patarimai staty- - 
s bos bei finansavimo reika- r 
5 tais, skiciniai planai ir na- 3 
s mu ikainavimas nemokamai. 2 
5 Statybos reikalais kreiptis 3 
2 į reikalų vedėją šiuo adresu: 3
1 JONAS STANKUS!
2 kasdien nuo 4 vai. popiet, s
2 TeL PRospect 8-2013 arba S 
= LUdlovv 5-3580. =
E 6800 SO. CAMPBELL AVĖ.. 5 
r Chicago 29. Illinois = 
TllllllllllllllllIllllllllliflIlIUIUUlUlllllllS

MISCELLANEOU8 
įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
TVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, III.

ŠILDYMAS
A. Stančianskas ir A. Lapkus

inatoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gnzu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condl- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai.

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

2-6752 ir OLymplo 2-8492

AUTOMOBILE8 — TRUCKS
Automobiliai — Sunkvežimiai

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

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

CALL-ME-MOTORS 00.
5759 8. WEMTERN AVĖ.. RE 7-9533

AtfilRbAŠ LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka 
URaakymus su pinigais siųskite:

259 psl., kaina $2.50 
DRAUGAS, 9884 8. Oakley Avė., 

Chicago S, 111.

šios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personažus šitaip (vertina ra
šytojas Gliaudą: “.. Welsaa — pa
niekintai niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
guma. Tatjana--—nesuprantanti sie
los sųvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... peši Ilges 
skaistumo Ir nesuvoktus jo eamšs, 
drųsus be drųsoa, neeaprantųs pa
vojaus beprotSjtmo prooesa”
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— Ko pageidautumėte iš mū
sų chorų, dainininkų ir bendrai 

iš lietuviškos visuomenės bear- 

tėjant šiai mūsų didžiajai Dainų

Trečiadienis, vasario 1, 1956

DAINŲ ŠVENTE
f Atkelta iš 6 psl.)

— Spaudoje buvo balsų, ska
tinančių dainų programą jung- šventei. 
t i su tautiniu šokiu. Kaip jums 
šis klausimas atrodo?

Spaudoje iškelta mintis labai 
vertinga. Masinis tautinis šo
kis darytų įspūdžio. Bet su 
Dainų švente tautinius šokius 
šįkart nebus galima sujungti,

Aišku, norime talkos Dainų 
Šventės tikslams siekti: kad ge
rai pavyktų pati šventė ir jos 
proga visose lietuvių kolonijose 
išbujotų chorai, kad dainininkai 
imtų darytis patvaresni ir iš 
chorų ar į chorus nebėgiotų 

nes tautiniai šokiai re kalingiv-1?n pramogos ūpo pagauti, kad 
daug erdvės. Mūsų išnuomota visu°*nenė tų chorų darbą la
šale yra didelė, bet erdvė joje biau vert ntų, kad lietuvis savo 
visgi ribota. Jei erdvė bus re
zervuojama šokiams, tai nebus 
galima sutalpinti publikos.

Normaliai Dainų Šventę reik
tų organ'zuoti ore. 1955 Dai
nų Šventė buvo Vilniuje dvi die
nas. Ten tautiniai šokiai užė
mė labai svarbią vietą, bet juos 
teko nutraukti, nes užėjo lietus.

— Kaip yra su šios šventės 

išlaidomis, kiek jų numatyta tu

rėti ir iš kur žadama imti jai 

lėšas?

Į šį klausimą kiek šviesos 
įnešė vienas ankstesnių atsaky
mų, o daugiau šiuo reikalu bent 
dabartiniu momentu negalima 
pasakyti.

— Kaip toli yra pažengę 

šventės ruošimo organizaciniai 

darbai ir ką šio darbo vykdyto

jas — Rengimo Komitetas turi 

dar prieš akis?

Svarbiausia turime atspau
sdinti repertuarų, turimą suregis 
truotus ir jau bedirbančius cho
rus, turime Dainų šventei pa
talpas. Buvo paskelbtas kon
kursas naujai dainai parašyti. 
Pristatyta net 18 dainų, kurių 
didelė dalis yra tikrai vertin
gas įnašas į mūsų chorinę lite
ratūrą. Pirmą premiją laimė
jusi daina bus Dainų šventės 
repertuare.

Dabar aiškinamasi Dainų 
Šventės dirigentų klausimas. 
Rengiamas vadovas, kuris žada 
būti almanachinio pobūdžio su 
daugeliu žinių apie lietuvių dai
nas ir muziką. Ieškoma būdų 
padidinti lėšas. Gal pavyks 
bent tol miausiems chorams su
organizuoti kokios nors para
mos.

Artėjant pačiai šventei, dar
bų eilėje teks turėti ir atvyku
sioms choristams nakvynių su
radimas.

dainą labiau pamylėtų,
— Jūsų kaip muzikos srities 

darbuotojo nuomonė apie da

bartini lietuvių muzikinį gyve
nimą išeivijoje?

Terminu “lietuvių muzikinis gy 
venimas išeivijoje” apimama la
bai plati lietuvių kultūrin:o gy
venimo sritis. Viena aišku, ši 
sritis neturi jokių natūralių 
gyvenimo sąlygų. Visi laimė
jimai yra kietoje kovoje iško
voti.

Lietuvių kompozitorių skai
čius išeivijoje yra nedidelis. Jie 
apkrauti privačiomis, dažniau
siai fortepijono, pamokomis, o 
kartais net fiziniu darbu. Tokių 
sąlygų gali pakakti tik gyveni
mui, bet ne kūrybai. Todėl 
prieauglio beveik nesimato.

Dauguma chorų yra bažnyti
niai. Dainų Šventės repertuaro 
atžv'lgiu, nebažnytiniai chorai 
atrodo lyg ir pajėgesni, nes jie 
beveik visi prižadėjo išmokti ir 
stipresniems chorams skirtą da 
lį. Bažnytinei chorai tenkina
si minimumu, išimtį sudaro tik 
vienas kita3. Tiesa, bažnytiniai 
chorai turi labai daug tiesiogi
nio darbo. Yra ir tokių, kurie 
daugiau galėtų, bet vis nemato 
reikalo tobulėti.

Reiškias' įvairaus amžiaus so
listų. Ypač jaunesnieji teikia 
daug vilčių, bet visi palūžta 
suifkiose gyvenimo sąlygose.

Naujų gaidų le’dimas yra at
sidūręs apgailėtinoje padėtyje 
ir atspausdinto leidinio paja
mos padengia tik nedidelį pro
centą išlaidų (svyruojantį tarp 
10—20). Praktiškiausia gaidų 
plat'nimosi forma l;ko nusiraši
nėjimas. Didesni kūriniai pra
ktiškai niekam neprieinami. Ši 
kliūtis dažniausia yra vienintė- 
lig stabdis išeiti į •kitataučių 
tarpą.

Visuomenės dėmesį lietuviš
kai muzikai iliustruoja kad ir

Senatorius Mubeit Humphrey (D.
Minu.) Senate pareikalavo, kad tuo
jau iš jMreigų būtų atleistas Tat't 
liensou, Agrikultūros sekretorius, už 
pagyrimų laišku straipsnio “The 
Country Slickers Take Us Again’’, 
tilpusiu Harperio žurnale. (1NS)

JŪSŲ APDRAUSTI INDELIAI

Neš 3O Dividendą pas
ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

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

$50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelione.

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

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

fe:

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. - Tel. TOwnhall 3-8131 ir 8132
Atidarą kasdien; Uždara trečiadieniais ...............................  JUOZAS GR1BAUSKAS, Vedėjas

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

' Numatoma praplėsti pramonę okup. Lietuvoje

i V

Kuy niudosis jos vaisiais?
Šio mėnesio viduryje sovieti

nė komunistų partija paskelbė 
savo naujausią 1956 — 1960 
metų penkmečio plano projektą. 
Netrukus šis projektas bus 
“vienbals'ai” užgirtas. Kas gi 
jame sakoma apie okupuotą Lie
tuvą?

Kadangi ir šį kartą nėra tik
rų skaičių, tai tenka pas'tenkin- 

ti nurodymu, kokios pramonės 
gamyba ir kiek kartų numato
ma padidinti, būtent:

Visos pramonės gamyba 1.8 
kartų, elektros energijos gamy
ba 1.8 kartų, durpių gamyba 1.6 
kartų, cemento gamyba 3 kar
tus, odos avalynės gamyba 1.8 
kartų.

Konkrečiai žadama, kad penk
mečio būvyje bus paleisti į dar
bą šie fabrikai: telev'zijos apa
ratų, grąžtų, met. staklių dalių, 
skaičiavimo kasų, elektros reik
menų (Vilniuje).

vaujamas parap:jos choras, A. 
Paulikaičio vadovaujamas vy
rų kvartetas, studenčių ateitinin 
kių kvintetas, solo da'nuos W. 
Kantoski. Bus tautiniai šokiai 
ir deklamacijos (atliks mokyk- 
l'nio amžiaus vaikai).

Po meninės dalies bus pasi- 
linksmin'mas, grojant orkestrui 
ir gaivinantis užkandžiais bei iš
gėrimais.

Rengėjai kviečia visus ko gau 
s'ausiaiatsilankyti į E. St. Louis 
L'etuvių dieną.

Įėiimas — nemokamas. Gr.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GCLINYČIA
Geriausios gčlšs <151 vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitu papuošimu.

244S VVEST «»RD STRKET 
Tel. l’Rospect 8-0883 Ir PR 8-0434

ATSIŲSKITE* ADRESUS

Taigi žada nemažai. Galbūt 
didesnė ar mažesnė dalis ir bus 
įvykdyta. Tačiau nekyla abe
jojimo, kad tik maža dalelė pa
didėjus os pramonės gamybos 
liks vietoje. Visa kita nuplauks 
į “plačiąją tėvynę”, mainais ne
gaunant nieko.

Kalbant apie elektr. energijos 
gamybos padidėjimą, jau kelin
tą kartą žadama pagaliau pa
leisti į darbą Kauno vandens e- 
lektrinę. Nejaugi?

Numatoma smarkiai išplėsti 
žvejybą — 2.5 kartų. Ryšium 
su tuo Klaipėdos žvejų uostas 
bus praplėstas. Tačiau nieko 
nesakoma apie Klaipėdos uosto 
prekybos apyvartą ir laivų į- 
plaukimą bei išplaukimą. Argi 
Klaipėda bus virtusi menku žve
jų uostu, kaip Šventoji?

Numatomas padidėjimas ir že 

mėg ūkyje, būtent:
Mėsos gamyba 1.9 kartų, pie

no gamyba 1.9 kartų, grūdų ga

myba 4.2 kartų, linų pluošto ga

myba 1.7 kartų, cukrinių run

tok: a statistika. Pereitais me
tais, mūsų literatūra susilaukė 
apie 3,500 dolerių sumoje pre
mijų. Rašytojai dar tebegau- 
na, nors faktinas rašymo išlai
das padengiantį honorarą. Tuo 
tarpu per paskutinius penke
rius metus muzikos reikalu bu- 
vo dvi “Margučio” premijos,! 
abi 500 dol., tačiau premijuo- Į 
tieji kūriniai liko kaip ir neat
spausdinti.

Edv. bulaitis

East St. Louis, III.
Ruošiamasi Lietuvių dienai

Š. m. sausio 10 d. Alto sky
riaus valdybos iniciatyva buvo 
sušauktas visų čia veikiančių 
organ'zacijų atstovų pasitari
mas dėl Vasario 16 minėjimo.

Sutarta Vasario 16 minėjimą 
surengti vasario 12 d. ir tą die
ną pavadinti Lietuvių diena.

Lietuvių dienos programa bus 
ši:

9:30 vai. ryto šv. Mišios už 
Lietuvos laisvę Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje. Šv. 
Mišias atnašaus ir tai dienai pri
taikytą pamokslą pasakys para- 
p'jos klebonas kun. dr. A. Deks- 
nys.

6:30 vai. vakare — iškilmin
gas posėdis, kalbos ir meninė 
dalis Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos salėje. Kalbėtojais pa
kviesti kun. Z. Gelažius ir St. 
Louis universiteto vicepreziden
tas J. P. Dolan.

Meninėje programoje daly
vaus Mrs, Stella Jankus vado-

Paragink savo kaimynus ir pa 
žįstamus užsiprenumeruoti dien
raštį “Draugas” Naujiems skai
tytojams susipažinimui siusime 
dienraštį nemokamai per mėne
sį, tik malonėkite atsiųsti jų 
adresus.

A. A
NIKODEMAS CHEPULIS
Gyveno 254S W. Marųuette 

R,L
Mirė sausio 31 d., 1956, 8:15 

vai. ryto, sulaukęs pusės atn- 
žiaus. .

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 36 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Julijona (Kazlauskaitė), 
duktė Genevįeve, sūnus VValter, 
uošvė Julijona Kazlauskienė, 
brolis Mykolas CepelĮo, brolie
nė Agnieška, jų vaikai: Antanas 
su šeima, gyv. Arizonoje. Al. su 
šeima, gyve. Callfornijojc Ir 
Guštautas su šeima, švogeris 
VVilliam Kesuler, jo žmona An- 
ne, ir Jų šeima, krikšto duktė 
Joanne Kessler, švogeris Juo
zapas Miškinis, jo žmona Nel- 
lie ir jų šeima dėdė Juozapas 
Gedminas su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas 1 vai. 
popiet Jurgio F. Rudmino kop
lyčioje 3319 8. Lituanica.

laidotuvės įvyks Aeštad. vns. 
4 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. I’o pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, sū
nus ir uošvė.

Laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Rudminas. Tel. YArds 7-
1138.

PADĖKA

A. A.

STASYS GRIŽAS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1956 m. sausio mėn. 21 d. 

ir palaidotas saus. 25 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.
Mes dėkojame visiems, kurie suteikė jam paskutinį patarna

vimą ir palydėjo į jo poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. Gedvilui, 

kun. Abramavičiui ir kun. Pečkiui, kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už jo sielą. Ypatingai dėkojamo kun. Gedvilui už pasa
kytą pritaikintą pamokslą Ir palydėjimą velionies į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą.
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gelių.
Už rožančiaus atkalbėjimą koplyčioje, dėkojame kun. Gedvi

lai ir ateitininkėms.
Dėkojame grabnešiams ir viffiems, kurie užjautė mus liūde

sio valandoje. Ypatinga mūsų padėka p.p. Kernagiams už jų 
rūpestingumą ir paramą moraliai ir materialiai.

Dėkojame laidotuvių dirokt. J. F. Eudeikiui, kuris maloniu 
patarnavimu atėmė daug rūpesčio liūdesio ir skausmo valandoj.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturėjome galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui. Žmona, vaikai, žmonos sesuo ir Švogeris.

,\

C',/3. C*..3

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— BAYININKO -

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

S9I4 Wes» lllth Street
Vienas Mokas ano kapinių.

IMdiianeiu paminklams planų 
pasirinkimas miestą

TeloL CEdArcrett 3-6335

£

kelių gamyba 3.9 kartų, bulvių 
gamyba 2.3 kartų.

Be to žadama praplėsti kiau
lių šėrimą mėsai ir bekonienai, 
padidinti dobilų pasėlius ir der- 
1 ų, pagerinti pievas bei ganyk
las ir nusausinti 630,000 ha.

Vėlgi, gal dalis to ir bus pa
siekta. Tač au keista, kad lie
tuviai ir kolchozininkai, ir mies
tiečiai v's dar turi tenkintis* duo 
na ir bulvėmis.

Ar dar ilgai vergų apgyventa 
Lietuva turės malinti prispau
dėją Rusiją?

Ad. Mickevičius per radiją

B. B. C. trečiojoje progra
moje du kartus paminėta Ad. 
Mickevičiaus 100 metų mirties 
sukaktis. Paskaitą laikė Cam- 
bridge prof. L. R. Lewitter. 
Paskui duotas koncertas, kurį 
sudarė įvairių kompozitorių 
muzika, pritaikinta poeto žo
džiams. Kaikurias Chopino, 
Čaikovskio, Moniškos ir kitų 
dainas išpildė rusų dainininkė.

A. A.
JUOZAS ZALESKIS

Gyveno 4435 S. Talman Avė.
Mirė sausio 30 d., 1956,

12:05, sulaukęs pusčs amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Pane
vėžio apskričio, Subačių para
pijos. Akmenų kaimo.

Amerikoje Išgyveno 50 m.
1 “asllil.o dideliame nuliūdime 

seHuo Barbora Steponavičienė, 
jos sūnūs: Bruno, jo žmona Ja- 
net; ir jos duktė Jacųueline. 
Brolis Jonas, pusseserė Mary 
Anderson, jos vyras Bernard, 
kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Priklausė šv. Vardo Draugi
jai, SLBK. Kp. 85, ir buvo am
žinas narys Labdarių Draug.
Kūnas pašarvotus Petro Bie

liūno koplyčioje 4318 S. Cali- 
fornia Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirt. vasario 2 d., iš koply
čios S:30 vai. ryto bus atlydė
tas J šveoč. Panelės Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čią, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas Į ftv. 
Kazimiero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus: gimines, drau
gus Ir pažįstamus dalyvauti šio
se laidotuvės.

Nuliūdę: sesuo Ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. Lafayette 
3-3572.

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
BjįpgMte 7-860# — 7-8801 Automobiliams viste 

lUmą kuris gyvena kltoaa miesto dalyse; gausime
koplyčia arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50ih AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. Yfl 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 CHICAGOS LIETUVIV 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- 
dmas dieną Ir nak
tį, Reikale šaukite 
mua.

Mes turime koplyčia 
visose Chicagos u 
Roselando dalyse b 
uojau patarnaujam<

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Rlverelde, III. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. IIALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

“ LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICKIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-11391

* VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 5Oth AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLympic 2-1003

^0Mm“<mT^K)^DYCKF
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWIOZ
2424 W. 60th STREET REpabUe 7-12131

2314 W. 23rd PI.ACK Vlrglnla 7-6672 ,

Skaitykite ir platinkite dienraštį “l)rau£$". 
į Perskaitę dienr. Drangų”, duokite jį kitiems.
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Nauja Lietuvių Prekybos 
Rūmų Vadovybė

Lithuanian Chamber of Com- 
merce of Illinois Direktorių Ta
rytos posėdyje sausio 27 d. bu
vo išrinkta nauja rūmų valdy
ba 1956 metams. Penkerius me
tus rūmų priešakyje išbuvęs 
Anthony J. Rudis nebesutiko 
būti pen-inktas. Nauju Preky
bos Rūmų pirmininku išrinktas 
advokatas Edward C. Stasiu- 
kaitis, vicepirmininkais Stanley 
P. Balzekas, Pcter C. Massie ir 
Felix A. Raudonis. Rūmų iždi
ninkas Anton J. Valonis ir sek
retorius Adolfas Baliūnas buvo 
perrinktas ir 1956 metams to
se pač'ose pareigose. Ryšiumi

X Dailininką K. žorctnskf 
šiemet lydi laimėjimai vienas 
po kito. Neseniai su pasisekimu 
praėjo geriausioji Chicagos me
ro galerijoje Riccardo jo pri
vati paroda, kurią atžymėjo di
dieji Chicagos dienraščiai, kaip 
Sun-Times ir Tribūne. Sausio 
7 d. pasirašė sutartį su Art In
stitute of Chicago galerija, 2, 
kad ten tarp geriausiųjų Chica
gos dailininkų bus parduodami 
ir mūsų Kazimiere Žoromskio 
paveikslai. Sausio 28 d. yra A ~ ... 
gauta žinia, kad dali. K. Zorcm- su Anlano Ru^10 
akis praėjo pro jury komisiją * ^»uanian Chamber of Com-

Bismarck viešbutyje š. m. ge
gužės mėn. 20 d. Antanui Ru
džiui per penkerius metus vado
vaujant Rūmų veiklai organiza
cija žymiai užaugo. Narių ska:- 
čius nuo 197 pakilo ligi 244. Or
ganizacijos turtas beveik pa
dvigubėjo. Nuo 1951 m. turėtų 
$7,218.07, dabar Rūmų turtas 
siekia $13,003.97. Antano Ru
džio pastangomis Rūmų ruošia
muose banketuose pavyko tu
rėti visą eilę įžymių svečių ir 
kalbėtojų, pvz. senatorius Paul 
H. Douglas ir Everett Dirksen, 
buv. gubernatorius Adlai E 
Stevenson, kongresmaną Char
les Kersten ir kitus. Antanas 
Rudis, būdamas Lithuanian 
Chamber of Conimerce of Illi
nois prezidentu, daug prisidėjo

IŠARTI IR TOLI Liea:v:° .iaunuo,io
laimėjimas

Jau spaudoje buvo paskelbta, 
kad jaunasis Gabrielia Rajec
kas pereito gruodžio mėn. pri
pažintas pirmuoju ir- vieninteliu 
VVash:ngt?no oratcrlrrų varžy
bų laimėtoju. Varžybos vyko te
ma: “Aš kaLu už dernokrati- 
ią”. Jas organizavo Voice of De 
mocracy komitetas. Sponsoriais 
buvo Amerikos Jaunesnieji Pre
kybos Rūmai ir radio bei televi- 
z jos stotys ir tų reikmenų ga
mintojų sąjunga. Rajeckas yra 
Gor.zagos augštesniosios mąkyk 
los IVashingtone senjoras, šį 
mėnesi jam tesuėjo 16 metų am

D1DS. RfUTAJfSJSJ

Parčm’ ru»i!ę. 1955

Ir su savo naujausiu kūriniu, 
kuris yra 6 į/, pėdos dydžio, pa
kviestas dalyvauti 59-toje me-

merce of Illinois pareigų, Direk
torių Taryba nutarė įteikti jam 
už jo nuopelnus rūmų veiklai

.i iv • i.. specialę dovaną, kuri bus įtek- tuiep amerikiečių dailininkų H v .
j ♦ x « « ta rūmų metiniame banketeparodoje Chicagos Meno Insti- *

tuto muzėjuje. Ši paroda bus 
atidaryta š. m. kovo mėn., tuo
jau po Henri de Toulouse-Laut- 
rec parodos.

X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų draugijos centro metinė 
vajaus vakarienė su įdomia me
nine programa bus šių metų va
sario 26 d. 5 vai. Marijos Augš- 
tesniosios mokyklos patalpose. 
Draugijos vadovybė prašo iš 
anksto įsigyti pas rėmėjas va
karienės b'letus, taip pat kvie
čia ir pasitiki, kad lietuvių vi
suomenė parems šią rėmėjų 
pramogą. Pramogos pelnas ski
riamas Marijos Augštesniosios 
mokyklos, kuri auklėja mūsų 
mergaites, skolų maž'nimui, 
nes statant šią mokyklą buvo 
pasiskolinta daug pinigų.

X Korėjos karo veteranų su
sirinkimas š. m. sausio 22 d. 
įvyko Don Varno posto patal
pose. Išrinktas Vykdomas's ko
mitetas: pirmininkas B. Stan
kus, vicepirm. G. Jonikas, na
riai — T. Budraitis, J. Jatis, P. 
Gylys ir Miller. Komiteto tiks
las — dėti visas pastangas dėl 
praleidimo Korėjos bonų Illi
nois valstybėje ir prašyti kitų 
lengvatų buv. Korėjos karo ve
teranams. Vi3i lietuviai tremti
niai ir čia g'mę lietuviai, pri
klausą Korėjos karo vetera
nams, yra kviečiami atvykti į 
Don Varno postą ir į jį įsirašy
ti. Posto komandierius yra P. 
Mosteika.

X Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras tradicinį kaukių balių 
ruošia Chicagoje vasario 11 d. 
8 vai. vak. Keymens klubo sa
lėje, 4711 W. Madison St. Lie
tuvių susidomėjimas yra dide
lis, nes jau sau vietas ir stalus 
užsisakė didelės grupės iš In
dianos ir Wisconsino valstybių. 
Įėjimas į kaukių balių yra pi
gus, o studentams dar labiau 
papigintas. Gros Balio Pakšto 
orkestras, bus daug įvairumų, 
laimėjimų ir kaukių paradas. 
Stalus iš anksto galima užsisa
kyti bet kada, paskambinus: 
FRontier 6-0787.

X Agnė Jasaitytė rengia 
montažą. “Neutrinu plaukiant”,
kurį galėsite pamatyti per Švč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos Moksleivių ateitinin
kų kuopos vakarą vasario 5 d. 
4 vai. p. p. tos pačios parapijos 
salėje. Moksleivės ateitininkės, 
mokomos Aldonos Šimaitienės, 
dainuos išpildant montažą.

X Aldona Augustinav'čienė. 

žinoma pedagogė ir visuomeni
ninke, iš Clevelando atvyksta į 
Studentų studijų dienos Chica
goje, kur šį šeštadienį (vasa
rio 4 d.) 10 vai. ryte L. Vyčių 
salėje duos studentijai paskai
tą: “Lietuviškųjų dvasinių ver
tybių esmė”. Į studijas kviečia
mi studentai ir svečiai.

X Bronius žvirzdys susituo
kė sausio 28 d. su Zita Rimkute 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje. 
Jaunojo tėvai Stasys ir Karoli
na Žvirzdžiai gyvena Kenosho- 
je, Wisc., jaunosios Chicagoje, 
Bridgepcrt lietuvių kolonijoje, 
kur turi likerių parduotuvę. 
Vestuvinės vaišės buvo Marijos 
ir Juozo Rimkų namuose, daly
vaujant artimiesiems giminėms 
iš Kenoshcs ir Chicagos. Jau
nieji apsigyveno Ciceroje, III.

Zita Rimkutė Žvirzdienė 
dirbs St. Anthony Savings and 
Loan Assn. įstaigoje, Cicero, 
III., o Bronius Žvirzdys — Cook 
County ligoninėje, kaip rentge
no technikas.

X Sportininkai ruošia meno 
vakarą. Jaunas, bet aktyvus 
Chicagos S. K. Neris vasario 
mėn. 5 d. Sokolų salėje ruošia 
didžiulį meno vakarą. Progra
moje yra 5 v. Fuldos komedija 
“dušas”, šį vaidinimą atlieka 
Detroito teatro grupė.

Visas vakaro pelnas yra ski
riamas VI-jų sporto žaidynių, 
įvykstančių Chicagoje balan
džio mėn. 21—22 d. d., parėmi
mui.

X Juozo Kreivėno namuose 
praeitą šeštadienį įvyko JAV ir 
Kanados Lietuvių Dainų šven
tės komiteto posėdis, užsitęsęs 
iki vėlumos. Posėdyje išspręsta 
daug svarbių klausimų ir įvai
rių problemų, surištų su visais 
paruošiamaisiais darbais. Vė
liau, prie gardaus p. Kreivėnie
nės paruošto stalo, vyko gyvos 
diskusijos Dainų šventės reika
lais.

X Solistė Danutė Stankaitytė
dainuos š. m. vasario 5 d. A. L. 
B. Cicero apylinkės rengiama
me literatūros vakare. Jai 
akompanuos Genovaitė Alek- 
siūnaitė. Literatūros vakaras 
bus Šv. Antano parapijos salė
je, Cicero, BĮ.

Z. Arlauskaitė ir D. Racevičiūtė
vasario 5 dienų vaidins ponios šir- 
merienės ir Elzės ftirmerytės roles 
dideliame Lietuvių S|>orto Klubo 
NERIS vakare, kuris įvyks Sokolų 
svetainėje. Tų vakarų bus vaidina
ma garsi komedija GLUŠAS. Vai
dins ne čikagicėiai, bet specialiai iš 
Detroito atvažiavę patyrę geri artis
tai. Juoko bus nepaprastai daug. Vi
si tų vakarų turėtų praleisti su jau
nimu.

Adv. Edvardas Stasiukaitis išrink
tas Lietuvių Prekybos rūmų (Litli- 
uauiaa Chamber of Commerce) pir
mininku. Naujas Lietuvių Prekybos 
rūmų pirmininkas E. Stasiukaitis 
daug rūpinasi T. T. Marijonų vienuo
lyno ir “Draugo” spaustuvės staty
bos reikalais. Jis yra T. T. Marijonų 
Statybos Vykdomojo komiteto pir
mininkas.

prie Charles Kersten rezoliuci
jos pravedimo kongrese, o vė
liau lydėjo kongresmaną jo stu
dijinėje kelionėje po Europą 
renkant medžiagą apie Baltijos 
valstybių okupaciją.

Buvo pareikšta apgailestavi
mo, kad A. Rudis dėl daugelio 
kitų svarbių visuomeninių įsi
pareigojimų, o taip pat ir savo 
asmeninių verslo reikalų nebe
sutiko daugiau vadovauti Rūmų 
veiklai, tačiau tikimasi, kad pa
silikdamas rūmų direktoriumi 
ir visų Amerikoje esančių Lie
tuvių Prekybos Rūmų Tarybos 
pirmininku jis neapleis tos 
svarbios veikimo srities, sie
kiant kelti Amerikos lietuvių 
ekonominį gerbūvį. — A. B.

Griežtos bausmės 
nepilnamečiams

Valstybės prokuroras J. Gut- 
knecht, sušaukęs savo žinioje 
esančius 22 advokatus, nurodė, 
kad jie reikalautų pilnos baus
mės jaunuoliams, įvykdžiusiems 
sunkius nusikaltimus. Prie sun
kių. nusikaltimų priskirta už
puolimai, prievartavimai ir api
plėšimai. “Turime reikalauti 
pilnos bausmės už šiuos nusi
kaltimus ir neturime daryti šiuo 
atžvilgiu skirtumo tarp nepilna
mečių ir suaugusiųjų”, pabrėžė 
prokuroras. Prokuroras patarė 
nerodyC gailestingumo šios rū
šies nusikaltėliams ir neatsi
žvelgi į jų. amžių.

Šie patvarkymai išleisti sąry
šy su paskutiniu metu padidėju
siais nusikaltimais Chicagoje 
ir jos apylinkėse.

Atidarytos naujos teismo 
patalpos

Chicagor. majoras Daley ati
darė 10 naujų teismui patalpų 
prie 69 ir VVashington bulvaro. 
Per atidarymo ceremonijas bu
vo pabrėžta, kad šios patalpos, 
nors kainavo $125,000, yra t;k 
laikinos, kad bus pastatyti mo
demiško teismo rūmai Chica
goje. Naujų rūmų reikalą iškė
lė visi iškilmėse dalyvavusieji 
pareigūnai. Dabartinės patal
pos bus naudojamos byloms ap-
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gruodžio 3 d. Bradfcrde mirė 
V. Padegimas, palikdamas 
naši? ž.noną ir du vaikučius. 
Kadangi abu vaikai yra mokyk
linio amžiaus, mot r- negali nė 
dirbti, juoba, kad k j,s sveika
ta nėra labai stipri. P. Padegi- 
mienei į pagailą šoko ne tik 
Bradfordo, bet ir kitų vietų or- 
gan!zuot! lietuviai, suaukodami 
jai šiek tiek pinigų.

PRANCŪZIJOJE
—Vid. ir Rytų Europos Lais

vojo Jaunimo Tarybos Vykd. 
ko.m:teto posėdis įvyko sausio 
mėn. 22 d. Posėdyje buvo ap
tarta Tarybos veiklos programa 
1956 metams bei Vid. ir Rytų 
Europos Laisvojo Jaunimo kon
greso organizavimo reikalai. 
Kongresas pramatomas š. m. 
balandžio mėn. Paryžiuje. Lietu 
vius šiame Tarybos posėdyje 
atstovavo A. Venskus, Vykd. 
Komiteto vicepirmininkas.

~ Dabi. P. Bičkienė, vykda
ma iš Chicagos į Romą, sausio 
23—26 dienomis buvo susto
jus Paryžiuje, kur aplan
kė žymiausias vietas ir buvo 
susitikusi su keliomis lietuvių 
šeimomis. Dain. P. Bičkienė 
vyksta į Romą pasitobulinti dai
navimo mene.

BRAZILIJOJE
— Jonas Šablevičius, Sao 

Paulo miesto visuomenės veikė
jas, mirė gruodžio 5 d. Sirgo 
vėžio liga. A. a. Jonas Šablevi
čius, gimęs Panevėžyje, Brazi
lijon atvyko 1926 m. ir Sao 
Paulo mieste, kaip matininkas, 
prisidėjo prie Vila Zelino3 kolo
nijos gatvių išmatavimo. Tuo 
metu, vieton dabar išaugusios 
Vila Zelinos kolonijos, bujojo 
krūmai, o pelkynuose veisėsi 
įvairių rūšių gyvatės.

— “Mūsų Lietuvos” redakci
jai su Jaunimo Bičiulių būreliu 
susitarus, “Mūsų Lietuvos” sa
vaitraštyje įvestas skyrius vai
kams, pavadintas "Mažiesiems” 
ir skyrius jaunimui vardu “Jau
nystės Aidas”. Mažųjų skyrių 
redaguoja mok. Aldoną Valavi
čiūtė, o jaunimo skyrių — re
dakcinė komisija: Regina Le
vickaitė, Leonardas Mitrulis ir 
Algis Žibąs. Tai labai pagyvino 
laikraštį.

— Seserų Pranciškiečių gim

nazija Sao Paulo mieste, Vila 
Zelinos kolonijoje, išleido pir
mąją abiturientų laidą, kurioje 
daugiausia yra lietuvių. Iškil
mėse dalyvavo Sao Paulo kar
dinolas Motta, Lietuvos konsu
las A. Polišaitis su žmona, ku
nigai — K. Miliauskas, dr. A. 
Milius, P. Ragažinskas, J. J. 
Šeškevičius ir kt. Šiai gimnazi
jai Įsteigti daug pasidarbavo 
jos direktorė sesuo M. Julija.

klausinėti ir teisėjams apgyven
dinti. Tai esąs pirmas atsitiki
mas, kad teisėjai apgyvendina 
mi šalia pagrindinių teismo rū 
mų.

Gaisrininkas Raymond Dolan, nu
kentėjęs gesinant gauną, guli Mil- 
wnukce ligoninėje. Wine. Gailestin
goji sesuo duoda jam cigaretę. Gais- 

i ro metu ir kiti penki gaisrininkai bu- 
I vo sužeisti. (1X8)

žiauc

T. T. MARIJONŲ TALKININKAS
John F. McCarthy (kasa te- Oakley Avė., Chicago 8, III. te- 

mę), Marąuette National Bank jlefonas BIshop 7-7861
prezidentas, praeitųjų, metų va- ---------------
sąrą buvo vienas iš žemės pra-
kasėjų T. T. Marijonų vienuo-

Sausio mėn. 5 d buvo pas
kelbta, kad mūsų t; utietis pate
ko į skaičių dvylikos regionali
nių visos Amerikos laimėtojų 
skaičių. Pagaliau sausio mėn. 25 
d. paskelbta, kad jis pripažintas 
vienu iš keturių visos Amerikos 
tos rūšies mokyklų laimėtojų. 
Augštesniųjų mokyklų studen-i 
tų Amerikoje esama apie pus
antro miliono. Per spauda, ra
dio ir televiziją toji žinia išpla
tinta po visą Ameriką. Toji ap
linkybė, kad Rajeckas lietuviu
kas ir Lietuvos pasiuntinybės 
pareigūno sūnus, sudarė tam 
tikrą sensaciją.

Laimingu supuolimu Rajecko 
kalbos tekstas paskelbtas Cong- 
ressional Record sausio 24 d. 
numeryj ir pasiekė skaitytojus 
kontesto laimėtojų paskelbimo 
dieną. Tą kalbą su atitinkamu 
gražiu prierašu patalpino Mas- 
sachusetts valstybės kongres- 
manas, Thomas J. Lane.

Sausio 21 d. Rajeckas buvo 
pakviestas savo kalbą pasakyti 
Amerikos General Federation 
of Women’s Clubs suvažiavime. 
Jis ją papildė pateikdamas žinių 
apie Amerikos cento graviūros 
autorių, V. Baranauską-Bren- 
ner. Po tos kalbos tuojau buvo, 
pakviestas tą kalbą pasakyti 
Pennsylvanijos valstybėj. Sau
sio 23 d. laimėtojas tą kalbą pa
kartojo televizijoje.

Kiti trys laimėtojai yra iš Illi
nois, Iowa ir New Jersey vals
tybių. Iškilmingas dovanų įtei
kimas laimėtojams įvyks Wa- 
shingtone vasario 22 d. Tai su
puola su Jurgio Washingtono 
gimtadieniu. P. R.
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ir Draugo”lyno pastatui 
spaustuvei Chicagoje, 63-čioje 
gatvėje prie Kilboum. šiandien 
ten jau stovi nauji pastatai, ku
riems belieka uždėti stogai. Bet 
reikia pinigų, kad paspartinus 
statybą ir vidaus įrengimus 
Dėl to ruošiamas T. T. Marijo
nų vienuolyno ir “Draugo” 
spaustuvės Statybos fondo ban
ketas. Didžiulis banketas bus 
kovo 18 d. 6 vai. vak. Sherman 
viešbutyje. John F. McCarthy 
atėjo Statybos fondui į pagal
bą: nupirko banketo du stalu 
(20 biletų), sumokėdamas 500 
dolerių. Statybos fondo direk
toriai kviečia kitus bent kiek 
pasekti John McCarthy pavyz
džiu. Banketo biletus galima 
gauti pas Statybos fondo direk
torius ir pas kolonijų veikėjus. 
Informacijų reikalu galima 
kreiptis į kun. V. Parulį, T. T. 
Marijonų vienuolyno ir “Drau
go” spaustuvės Statybos fondo 
generalinį sekretorių, 2334 So.

Linksmiau.
Ir akmuo paliudija

Kartą Tapkus paskolino ka
reiviui Pupkui 15 dolerių, bet 
sutartam laikui atėjus, Pupkus 
skolos negrąžino.

Tapkus apskundė Pupkų kuo 
pos vadui.

Kuopos vadas:
— Ar skolinai Pupkui pini

gus?
Tapkus:
— Taip, tamsta kapitone, sko 

linau.
— Kurioje vietoje?
— Kada buvo pratimo per

trauka, priėjęs prie manęs Pup
kus ir prašė paskolinti pinigų. 
Aš ir Pupkus atsisėdome ant 
ano didelio akmenio, kuris yra 
gale rajono, ir, atskaitęs pen
kiolika dolerių, jam paskolinau.

Kuopos vadas:
— Tamsta kapitone, tik vie

nas akmuo žino.
— Gerai, eik ir atnešk man 

tą akmenį čia, tegu paliudija 
jūsų teisybę.

Tapkus išėjo. Tada kuopos 
vadas kreipėsi į Pupkų:

— Na, kaip tau rodosi, ar ga 
lės jis atnešti tą akmenį, ant 
kurio tau pinigus skoino?

Pupkus:
— Negalės jekiu būdu, tams

ta kapitore, nes jis labai dide
lis. (m.)

Psichiatrinėje ligoninėje

Neseniai atvykęs psichiatri
nės ligoninės direktorius mėg-

KAS KĄ IR KUR
— Dainų Šventės plenumo susi

rinkimas bus 'ši šeštadienį (va
sario) 6 vai. vak. Hollvw"od pa
talpose, 2411 W. 43 St. Visi ple
numo nariai ir Dainų šventės ko
miteto konfsiių nariai prašomi bū 
tinai dalyvauti š’arrm svarbiame 
susirinkime. I susirinkimą vra kvie 
čiami visi lietuviai, besidomj busi
mąja Dainų švente.

— šv. Kazimiero Seserų Rėmė- ’ 
jų 2 skyriaus (Bridgeport) susi
rinkimas bus vasario 3 d. tuojau 
po pamaldų šv. Jurgio parapijos 
klebonijos salėje. Visi nariai ir na 
rėš kviečiami j susirinkimą. Bus 
svarstomi svarbūs klausimai. Rė
mėjų vajaus vakariene bus kovo 
18 d. 5 vai. vak. šv. Jurgio para
pijos salėje. Pelnas skiriamas šv. 
Kazimiero Seserų vienuolynui.

Valdyba

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS
r. n.inuĮgmr

§to. i .
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“D r a u g o” Administr acija 

nuoširdžiai dėkoja už ’ aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys

Avulis J......................... $3.00
Brokai Vincas............... 2.00
Cepukas Jonai ................2.00
Drasutis Edmundas ... 2.00
Grumuldls Pr............. 2.00
Babarskas Bronius .... 1.00
Bamiškis Jonas ............ 100
Baužys J..................... 1.00
Butą Jenas ....................  1.00
Buroką^ Pranas ........... 1.00
Butkus Thomas ............. 1.00
Čenlnis Jonas ............... 1.00
čėsna Juozas ................. 1.00
Dauk'ntis Apolinaras . . 1.00
Deveikis Petras ............. 1.00
Grakavinas A............. 1.00
Greitaitis Anna ............. 1.00
N. N........... ........................ 1.00
Ivanauskas K............. 1.00
Kakta C., Mrs........... 1.00
Kantutis P................. 1.00
Meilus Petras.................. 1.00

Mc.ndeika Adolfas, .... 1.00
Nevardauskas Alex T. . 1.00
Norkūnienė Malvina ... 1.00
Pa-rgauskas A.............100
Pažėra M., Mrs.......... 1.00
Petrikas J.................. 1.00
Raštikis Henrikas .... 1.00
Rauba Nata, Mrs.......1.00
Rusinąs K................... 1.00
Statkūnas Stepas... 1.00
Slivinskas Albinas .... 1.00
Stančikas Aleksas .. . 1.00
Stočkus Jonas......... 1.00
Stundžia Justinas... 1.00
Šiaučiūnas Jonas ......... 1.00
Vaieif’has Vincas .......... 1.00
Vaitkus Pranas ............. 1.00
Varaneckienė Jadvyga . 1.00
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LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVARDLENfi

davo pakalbinti savo pacientus, 
ypač pasiteirauti apie jų reika
lus bei norus.

— Mes dabar nieko nebenori
me, — atsako ja.m vienas sveik 
stantis.

— Kodėl gi?
— Mes labai patenkinti, kad 

tamsta Čia atvažiavai, pone pro 
fesoriau.

— Malonu girdėti, bet įdomu, 
kodėl aš geresnis?

— Tamsta visai kitoks, kaip 
pirmiau čia buvę gydytojai. 
Tamsta tikras saviškis tarp mū 
sų.

legaoa_____ ’oeaocs

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

(Alaikomnn
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MAItYWOOr> COLbEGE EXTENSIOX 

Scranton, Pa.

Vasario 4 d. kun. Dr*. Viktoras 
Rimšelis, MIC: Mūsų laikų paradok
sai — religija ir indiferentiškas for
malizmas.

Paskaita įvyksta Seselių Ka- 
ziiųicriečių senuose rūmuose, 
2601 VV. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.

io«s IOE

Tai nepaprasta knyga. VlrS 200 re 
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dletiS, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviAkus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
sius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos l&Ietdo 
labai parankioje formoje. Pirmą, kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kltatauSlams ar ang- 
nSkal skaitantiems lietuviam*.

Kaina — $2.00
i'žsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”

2884 So. Oakley Avenne 

CHICAGO 8, ILL.

2834 So. Oakley Avė 
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'lUIllHIIUUIIIIIII'UIlllHIIIlunnUlUU U 
lel turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti

telefonu: Vlrginla 7-AA40.
lllUIIIIIIIIIIIIHUIIIinillllllllllHIUHU’M*


