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PALANKIAI SVARSTYS BALIONU PROTESTUS
Komunizmo grėsmė

J. KUZM JONIS, D. Britanija
Neperseniai Vak. Vokietijos 

kancleris dr. Adenaueris atšven
tė 80 metų amžiaus sukaktį, šv.
Tėvas, sveikindamas jį tokio am
žiaus sulaukus, apdovanojo jį 
atitinkamu ordinu. Dr. Adenaue
ris ta proga popiežiaus nuncijui 
pasakęs:

— Aš grįžau iš Maskvos įsiti
kinęs, kad mūsų akivaizdoje yra 
didysis klausimas: ar Europa pa 
siliks krikščioniška ar ne? Jeigu 
Europa taps komunistinė, visas 
pasaulis ir Bažnyčia sulauktų 
baisių dienų.

Anglų katalikų laikraštis „The 
Catholic Times“ mano, kad ko
munizmo bangos verčiasi per Eu
ropą.

Net Didž. Britanijoje, kuri 
anksčiau buvo laikoma kapitaliz
mo tvirtove ir pylimu prieš viso
kių formų socializmą, komuniz
mo galia kasdien stiprėja. Kaip 
tas pats laikraštis pastebi, gali
ma pastebėti, kad žmonės, kurie 
savo vadina krikščionimis, yra 
abejingi, kai paliečiami krikščio 
nybės principai.

„The Times“ skelbia, kad Glas 
gove žinomas faktas, jog krikš
čionys rinkimų metu balsavo už 
komunistus.

Kartu pastebima, jog po karo 
komunizmo stiprėjimas yra tie
siog stebinantis. 1939 m. komu
nistų vadai padarė sutartį su pa
čiu Hitleriu. 1941 m., kai Hitle
ris atsisuko prieš savo sąjungi
ninkus, komunistai kreipėsi į 
Vakarus, kad jiems padėtų ir 
juos apginkluotų. Galų gale ko
munistai panaudojo tokiu būdu 
sustiprinta jėga, kad prisijungtų 
Pabaltijo kraštus, Lenkiją ir vi
są eilę kraštų, kurie bijojo apie 
komunizmą ir pagalvoti.

Visą laiką komunistai dirbo, 
kad kiekviename krašte sudary
tų penktąją koloną.

Pirmas skambutis buvo, kai 
Kanada susekė komunistų pla
nus. Vėliau Petrovo atvejis įro
dė, kad tas pats buvo organizuo
jama ir Australijoje. Pagaliau 
Amerikos teismai įtikino pasau
lį, kaip komunistai įsibrovė į vals 
tybės narvelius.

Komunizmo įtaka buvo pa
jausta ir kitur — Meksikoje ir 
Čilėje, Artimuose ir Tolimuose 
Rytuose bei kiekvienoje Europos 
valstybėje.

1933 m. prieš komunistus su
kilo Ispanija, kurioje norėta su
kurti antrąją komunistinę vals
tybę. Ligšiol ten nutildyti komu
nistai, kurie savo ruožtu kerš
tauja tam kraštui tarptautinės 
politikos laukuose. Tik Prancū
zija ir Italija nesugebėjo pasku
tinio dešimtmečio metu apvalyti 
savo kraštų nuo pragaištingos 
komunizmo įtakos.

Komunizmo pavojų mato visi, 
kas bent kiek nuvokia politinius 
Maskvos vingiavimus. Kaip „The 
Catholic Times“ rašo, buvo lai
kai, kada kaikurių kraštų žmo
nės teisingai galėjo pasakyti:
„Čia negali tai įvykti“. Deja, 
šiandien tokio tikrumo niekur 
nėra.

Laikraštis spėlioja, kad prieš- 
ginklis prieš komunizmą galbūt 
atsiras kaip tik tuose kraštuose, 
kurie pajuto sunkią šios siste
mos ranką. Galbūt pati Rusija 
sulauks naujos kartos, kuri at
mes visą šią klaidingą filosofiją.

Sv. Tėvas nenori ilsėtis
Vatikanas paneigė žinią, kad 

Šv. Tėvas, patartas gydytojų, nu
taręs pasilsėti šeštadieniais.

Pastaraisiais metais dažnai 
sklido gandai apie popiežiaus 
„poilsio dieną“. Kai jis pats buvo

apie tai paklaustas, atsakė, kad 
viena poilsio diena reikštų dvi
gubą darbą sekančią dieną.

Kovo 11 d. Pijus XII sulauks 
80 metų. Jis pageidauja, kad su
kaktis būtų švenčiama tik reli
giniai ir dvasiniai. Romoje, pa
brėžiant tų sukaktuvių reikšmę, 
projektuojama Pietro Papa prie
miestyje Kristui Dieviškajam 
Darbininkui dedikuoti eilę pasta
tų. Be to, Centocelle priemiesty
je norima atidaryti institutą jau
nimo krikščioniškam ir pilieti
niam auklėjimui. Ligi to laiko 
norima pabaigti specialią orato
riją, paskirtą šv. Pijaus garbei. 

40 Izraelio draugų

spaudė Foster Dulles
VVASHINGTONAS, vas. 8. — 

40 respublikonų partijos kongres 
manų raštu kreipėsi į valstybės 
sekretorių Dulles su prašymu 
leisti Izraeliui laisvoje rinkoje 
įsigyti tokių ginklų, kurie jį ap
saugotų nuo agresijos.

Foster Dulles jiems pareiškė, 
kad JAV politika siekia ne Iz
raelio pražūties, bet jo išgelbėji
mo, tik negalima manyti, kad 
vienintelė išsigelbėjimo priemo
nė yra ginklai.

JAV kategoriškai neatmeta ir 
ginklų Izraeliui davimo, tik pir
miau reikia išbandyti ir kitas 
priemones taikai ten išlaikyti ir 
pačios Izraelio valstybės gyveni
mą užtikrinti. JAV politika turi 
remtis ir draugystės su arabais 
principu.

Amerikos rabinai

prašosi Rusijon
NEW YORKAS, vas. 8.—Rab- 

binical Council of America pir
mininkas rabinas Hollander pra
neša, kad jis atlikęs tarybos jam 
pavestą misiją — buvęs sovietų 
ambasadoje Washingtone pra
šyti leidimo Amerikos rabinų de
legacijai nuvykti į Sov. Rusiją 
nutrūkusių ryšių su sovietijos 
žydais užmegzti.

Ką tuo reikalu jam Zarubinas 
pasakė, paliko tarybos paslaptis, 
bet pranešta spaudai tik Zarubi- 
no pareiškimas, kad Vid. Rytuo
se bus greit padaryta taika, kad 
Rusija kovos už taikingą Arabų 
— Izraelio problemos sutvarky
mą.

• Zorino šoferis Vokietijoje 
atpažintas kaip Berlyne buvęs 
sovietų saugumo^karininkas. Zo- 
rinas yra Maskvos ambasado
rius Bonnoje.

Buv. prez. Hooverio sūnus lankosi Vokietijoje, čia 
Vokietijos kanclerį dr. Adeimuerį. Herbert lloover 
(luotojns ir lankosi Vokietijoje tarnybos reikalais.

jį matome su JAV ambasadorium dr. Conant pns V.
•Ir. yra valstybės sekretoriaus Foster Dulles pava

di)

Bet Dulles mano, kad Amerika 
turi teisę balionus laidyti

VVASHINGTONAS, vas. 8. — Ne tik Sov. Rusija, bet ir jos 
mažasis satelitas Albanija įteikė JAV vyriausybei protestą dėl 
amerikietiškos kilmės balionų skraidymo anapus geležinės uždan-

Dviem pešantis,

Sudanas laimėjo
NEW YORKAS, vas. 8. — J. 

Tautų Saugumo Taryba vienbal
siai nutarė rekomenduoti gen. 
asamblėjai priimti Sudaną J. 
Tautų nariu. Tai bus padaryta 
šių metų asamblėjos sesijoje, ku
rios laikas ir susirinkimo vieta 
dar nesutarta. Sudaną priėmus, 
fungt. Tautos turės 77 narius, u 
arabų blokas — d jvynias vals
tybes.

Sudano bylą tvarkant nebūta 
jokio pikto žodžio, bet vėliau J. 
A.V. atstovas prikišo Sov. Rusi
jai Japonijai padarytą skriaudą. 
Bolševikas bėdą suvertė Formo- 
zos atstovui už Mongolijos veta- 
vimą. Manytina, kad Saugumo 
Taryba bus prašyta Japonijos 
reikalą iš naujo svarstyti.

Rytams ir Vakarams kovojant 
už įtaką arabų pasaulyje, naujai 
gimusi Sudano valstybė be var
go ir ilgo laukimo pateko į J. 
Tautas.

• Sovietų draugai P. Afrikoje 
bando suorganizuoti protestą dėl 
sovietų konsulatų uždarymo.

Prancūzijos premjeras tariasi
Alžyre stipriai saugojamas

ALŽYRAS, vas. 8. — Parašiutininkų stipriai saugojamas, 
Prancūzijos premjeras vakar pradėjo pasitarimus su prancūzais 
kolonistais dėl taikos Alžyre atstatymo.

Jo misija tikrai sunki: vienas
milionas prancūzų nori visai ko 
kito negu siekia 81 į. miliono se
nųjų krašto gyventojų arabų ir 
berberų. /

Pirmasis susitikimas buvo ne
laimingas — buv. karių organi
zacijos vadovaujami prancūzai 
puolė atvykusį premjerą supuvu
siomis daržovėmis ir tuojau su
draskė bei sumindžiojo vainiką, 
kurį jis padėjo atvykęs ant žu
vusių karių atminčiai pastatyto 
paminklo.

Pamatęs tokį įnirtimą, prem
jeras tuojau padarė vieną, gal 
fatališką nuolaidą — pranešė 
apie naujai Alžyrui paskirto gub. 
gen. Catroux pasitraukimą. Ge
nerolas kolonistų buvo puolamas 
kaip arabų draugas. Kas yra ara
bų draugas, tas, anot jų, turi bū-

Norvegai nubaudė sovietų laivus, 
Maskva sutiko mokėti pabaudas

OSLO, vas. 8. — Norvegijos sužvejoti Sovietų laivai nubausti 
stipriomis piniginėmis baudomis, o Maskva nuolankiai sutiko tas 
baudas užmokėti.

Pagauta, kaip žinome, žvejo
jant Norvegijos vandenyse 16 so
vietų žvejų laivų ir visiems už
dėta pabaudos 629,500 kronų ar-

Europoa žiema. — čia matomos apsnigusios palmės prie Viduržemio 
jūros Prancūzijos Nicoje. Sniegas ten labai retas svečias, o Šiemet jo 
daug iSkrito ir gražiuosius gėlynus sunaikino, (IMS)

ba 90,000 dol. Kiekvieno laivo ka
pitonas individualiai baustas, nes 
pabaudos didumas priklauso nuo 
laive rastos žuvies kiekio, laivo 
dydžio, žvejojimo įrankių ir kitų 
aplinkybių.

Visi sovietų laivai su žuvimis 
ir įrankiais įvertinti apie 3 mil. 
dol.

Pabaudą nustatė Norvegijos 
jūrinė policija, kurios sprendimą 
galima per tris dienas skųsti ati
tinkamam teismui. Sovietų am
basados patarti laivų kapitonai 
nuo tos teisės atsisakė ir sutiko 
mokėti pabaudas. Jų apmokėji
mą garantavo ambasada.

Sovietų laivai jau išplaukė. At- 
iodo, kad abid.’i pusės patenkin
tos ginčo likvidavimu. Sovietams 
nebuvo lengva prisipažinti sukly
dus, bet Norvegijos vyriausybė 
jai palengvino kartų obuolį su
valgyti neužsispirdama tvirtinti, 
kad sovietų laivynas tyčia žve
jojo Norvegijos vandenyse.

Dabar jau ir Sovietijos žuvi
ninkystės ministeris galės atvyk
ti Norvegijon pabandyti geruoju 
dėl žvejybos zonų susitarti. Ge
rai, kad Norvegija nenusigando 
ir savo teises stipriai gynė.

ti prancūzų priešas.
Mollet norės įtikinti prancū

zus ir arabus, kad jie liautųsi de
monstravę, sabotavę ir riaušes 
kėlę, o vietoje to sutiktų taikiai 
šalia vienas kito gyventi ir pir
mai pradžiai laisvais rinkimais 
išsirinkti bendrą įstatymų leidi
mo organą dabar jiems paves
tiems klausimams tvarkyti (da
bar arabai ir prancūzai turi at
skirus panašios paskirties orga
nus).

Siekdami nepriklausomybės ar 
bent lygybės su prancūzais kolo
nistais, arabai tokį žygį sveikins, 
bet juo, žinoma, nesitenkins, nes 
norės panaudoti dabartinę para
ku kvepiančią padėtį didesnėms 
nuolaidoms išplėšti.

Prancūzams šis Mollet vyriau
sybės sumanymas yra mirties šū
vis, nes jie nujaučia, kad tuo ke
liu pradėjus eiti arabai juos „iš- 
balsuos“ iš Alžyro.

Kratosi paskutinės

okupacijos liekanos
BONNA, vas. 8. — V. Vokie

tijos vyriausybė rimtai pasakė 
Washintonui, Londonui ir Pary
žiui, kad nuo gegužės 5 d. neduos 
nė vieno cento jų Vokietijoje 
esančioms armijoms padėti išlai
kyti, nes nė vienam Atlanto pak
to nariui tokia kontribucija nėra 
uždėta.

Nuo karo pabaigos V. Vokieti
ja sumokėjo okupantų kariuome
nės išlaikymui 15 bil. dol. Pasku
tiniais metais (baigiasi geg. 5 
d.) turi sumokėti 760 mil. dol., 
iki suverenumo atgavimo mokė
davo 1.7 bil. dol. per metus.

V\ Vokietija prisidės prie ben
drų pastangų saugumą patikrin
ti savo armijos organizavimu, 
alijantų kariniams daliniams pa
statų ir žemės davimu mokymo 
centrams, aerodromams ir kitais 
patarnavimais, bet ikšiol duotų 
pinigų tikrai nemokės. Toks jos 
pareiškimas jau buvo padarytas 
paskutiniame Atlanto pakto ta
rybos posėdyje ir nusistatymas 
nebus keičiamas, nes V. Vokieti
ja nori būti lygus su kitais At
lanto pakto narys.

Oras Chic&goje I
Dalinai apsiniaukus, tempera

tūra be žymesnio pasikeitimo.
Saulė teka 6:57, leidžiasi 6:14.

Kaip žinome, Maskva šiomis 
dienomis protestus įteikė Wa- 
shingtonui ir Turkijai, nes iš 
Turkijos balionai nuklydo į Kau
kazo padanges. Kadangi ir Alba
nija protestuoja, tai manytina, 
kad ją aplankė balionai iš' Itali
jos, Graikijos ar kurio nors lai
vo Viduržemio jūroje paleisti.

Paskutinį Maskvos protestą, 
kaip ir reikėjo laukti, gavo V. 
Vokietija. Jai notą atnešė švie
žiai įsikūręs ambasadorius Zorį- 
nas, kuris plečia Vokietijoje di
delę veiklą.

Dr. Adenauerio vyriausybė 
prašoma uždrausti balionų laidy
mą iš savo teritorijos, nes tie ba
lionai priklauso amerikeičių ka
riškoms įstaigoms ir turi kariš
kų tikslų — tai esanti nauja šni
pinėjimo forma. V. Vokietijos 
vyriausybė esanti atsakinga už 
amerikiečių veiksmus Vokietijos 
teritorijoje, todėl jai teks ir vi
sos to veiksmo pasekmės.

Vakar tą reikalą palietė ir Fos 
ter Dulles savo spaudos konfe
rencijoje. Jis mano, kad JAV tu
ri teisę leisti oro sąlygų tyrimo 
balionus iš kur tik nori, su ati
tinkama vyriausybe susitarus, 
tačiau į Sov. Rusijos ir kitų pro
testus bus rimtai atsižvelgta, nes 
tarptautinis įstatymas tūo reika
lu gal ir nėra aiškus.

Kadangi JAV neturi jokių pik
tų tikslų tuos meteorologinius 
balionus laidydamos, tai klausi
mą pasistengs rimtai ir draugiš
kai aiškinti. Už jokių kitų balio
nų laidymą JAV vyriausybė nė
ra atsakinga, todėl tuo reikalu 
niekam pasiteisinimo nėra sko
linga.

Edenas pasidžiaugė

Sovietijos jaunimas

rodąs maištingumą
NEVV YORKAS, vas. 8. — So

vietų gyvenimo reiškinius nagri- 
nėją nori daryti išvadą, kad bol
ševikiniai režimai už geležinės 
uždangos turi sunkumų su jau
nimo drausminimu.

Surinkus spaudoje tilpusias 
pastabas ryšium su nesenais 
komsomolo respublikiniais kon
gresais, jose rasta nusiskundi
mų, ka<J jaunimas vis dar domisi 
religija, nenori aukotis vyriausy
bės ar partijos raginamas kokį 
planą vykdant, kad padidėjo jau- 
namečių nusikaltimai.

Lietuvoje jaunimas tebesąs di
delėje bažnyčios įtakoje, Latvi
joje nemėgstąs dėtis prie kom
somolo, muzulmonų apgyventose 
srityse jaunimas dar neatsikra- 
tęs senų papročių, o į Kazachsta
ną dirvonų plėšti atsiųsti jaunie
ji komunistai pirmieji atsisako 
misijos ir išvyksta namo. 
Naujo tipo doktrina

pasauliui tvarkyti
VVASHINGTONAS. vas.’ 8. — 

Resp. šen. Malone pataria visus 
Amerikos karius parvežti namo 
ir suorganizuoti galingą apsau
gos sistemą, atremtą tik į šiau
rės Ameriką.

Kad sovietai nedrįstų užka
riavimams pajudėti, tai JAV turi 
iš anksto paskelbti, jog sunai
kins karinį potencialą kiekvienos 
valstybės, kuri drįs pulti JAV ar 
jos sąjungininkus. Naujo tipo 
Monroe doktrinos deklaracijoje 
priešas vardu neturėtų būti mi
nimas, bet turėtų būti nurodytos 
Europos, Azijos ir kitos sritys,

laimėtu susitarimu 'kurias toJi doktrina globos.
i Šiai naujai politikai paremti 

OTTAWA, vas. 8. — Kalbėda- j senatorius siūlo Amerikai turėti 
mas Kanados parlamente britų 12,000 ilgų distancijų sprausmi- 
premjeras Edenas pareiškė, kad į nių bombonešių, 15,000 už garsą 
IVashintono pasitarimuose perei- greitesnių lėktuvų naikintuvų, 
tą savaitę pasiekta pilno sųsita- nuo 150 iki 200 atomine energija
rimo Europos ir Vid. Rytų poli 
tikos klausimais. Susitarimas 
esąs tiek pilnas, kad galima pa
sakyti, jog gal niekad tokio nuo
monių vienodumo nesą buvę.

Europos laukuose ir prieš Šį 
pasitarimą nuomonių skirtumų 
nebuvę, bet jų buvę Vid. Rytų 
erdvėje. Padarius abiem pusėm 
kompromisų, pasiekta pilno su
sitarimo ką ir kaip daryti, kad 
pasiektų tikslo, dėl kurio niekad 
nebūta dviejų nuomonių. Nutar
ta dirbti tyliai tą sunkią Vid. Ry
tų erdvės problemą sprendžiant.

varomų submarinų kaip roboti- 
nių ginklų bazių ir pavojaus sig
nalizavimo sistemą aplink visą 
Siauras Ameriką.

Malone mano, kad tokia politi
ka garantuotų taiką, bet žmonių 
palinkimą rizikuoti atsimeną ga
lėtų lygiai sakyti, kad ji karą 
paskubintų — jeigu, žinoma, 
naujos Monroe doktrinos skelbė
jai tikrai blokštų ten, iš kur pa
judėta kaimynų skriausti.

Kalendorius
Vasario 8 d.: šv. Jonas Matic- 

tis. Lietuviškas: Dormantas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
MalajieČiai ir britai sutarė, kad ui dviejų metu Malajų fede- 

racija gaus pilną nepriklausomybę pagal commonwealtho statu
tą. Nors iki antrosios stadijos Malajai turės beveik pilną vidaus 
autonomiją, tačiau pasiliks su kolonijos statutu. MalajieČiai pa
tenkinti Londone vykusiais pasitarimais.

— Šiandien Washingtone prasideda JAV, Anglijos ir Prancū
zijos pasitarimai dėl Vid. Rytų er.lvės apsaugojimo nuo karo. Sis 
pasitarimas skirtas grynai kariškoms priemonėms sutarti tam at
vejui, kada žydai su arabais griebtųsi ginklo.

— Prez. Eisenhoiceris šiandien aptarsiąs su kabineto nariais 
antrąjį Maskvos pasiūlymą pasirašyti draugiškumo ir bendradar
biavimo paktą. Manoma, kad atsakymas esąs jau parengtas. Ka
bineto posėdis atkeltas iš penktadienio į trečiadienį.

— Prez. Eisenhowerio pagrindinis sveikatos tikrinimas vėl 
Įvyks vasario lJf d. Po to patikrinimo suinteresuotieji laukia kan
didatavimo klausimo sutvarkymo.

— Prancūzai jau pradeda derybas dėl Maroko vidaus savival
dos, o turįs jau vidaus savivaldą Tunisas išspaudė derybas dėl 
krašto apsaugos ir diplomatinės tarnybos iš prancūzų perėmimo.
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MES VISKĄ DAROME LIETUVAI 
Iš Jamboree Australijoje

(sks) Kitame žemės krašte,į visą laiką buvo dėmesio cent- 
tolimoje Australijoje, pernai re. Juos ir jų stovyklą visomis 
gruodžio* jž8 d. Cliffordo Parke progomis lankė svečiai, fotogra- 
(netoli Melbourno) pradėta Pan favo ir filmavo bei nuolat klau-

jos skautus, šiam tikslui kvie- MOŠŲ VAKARAS JVYKS 

a«n, laiko,, vyramieji .tautai Pmncįanle UMuv44kam ak»tt. 
bervaJova. Re,kalingo, amo.: tikkam kad akademj.
; ' , . , . . ... kų skautų tradicinis balius sie-skautug bei skautininkus dėl ......j-T . a ..... . . . . met jvyks Atvelykio šeštadieniLietuvos laisves bei ekautybes; (balandžio 7 d/ Marine
L u P ,per'l room patalpose. Gros Br. jonu-

sekiojimai, kankinimai ir tero- . . _..., ’ „ . 130 orkestras. Programa numūrąs okupacijos metu. 3) Rėžis- .__ ... . .
...... . . , I tomą graži, įvairi ir pilna staig-encinia, kygia. pr.es okupan-l Kviečiame jau dabar

tusi 4) fkautybe nepriklauso- ruo4tia , akadcm:k akaut ba. 
moję Lietuvoje — a) tautinės j. * (V Š )
stovyklos ir b) tragingai žuvę ' *

— O taip! Aš gerai žinau, 
kad eai tas vyras, kurs be ma
no tėvelio niekur negali nuva
žiuoti. ,

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West 51st Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2lki 4 Ir 6 iki » popiet; ketv. ir 

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

Ofiso tel.PRospect 0-1795 
Rez. tel. GRovehUl 6-5603

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KCD1K1Ų IR VAIKU LJUŲ
SPECIALISTE

7156 South W ėst era Avenue
(MEDICAL BUILDING)

Plrmad., antiad., 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. Seštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Oflee U-l. RE. 7-1166 
Reti. U-l. YVAlbrook 6-3766

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. RElianoe 5-4410 

Rezid. telef. URoveblU 6-661? 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. jr Seštad. pagal s u tart J

Pacifko jamborė. Anoje padan
gėje tai yra kaitrų metas, ta
čiau šį kartą oras pasitaikė ne- 
stovyklinis. Saulutė vis lindėjo

sinėjo apie kilmę ir priežasti, 
kurios privertė palikti gimtąjį 
kraštą. Per daugelio tautų skau 
Vškąjj jaunimą paskleistas gan-

už debesų ir pirmąsias devynias. das apie kenčiančią Lietuvą, Mū 
dienas nuolat lijo. Jamborė tru- sų bendrajam reikalui skautai 
ko Iki š. m. sausio 9 d. Jon su-' rado naujų bičiulių ir užtarėjų 
skrido ;š 20 tautų 17,000 skau
tų. • ■ .

skaut škose pareigose arba did
vyriškuose žygdarbiuose; 5) 
Lietuvos skautų veikla tarptau
tiniame skautų judėjime — a) 
dalyvavimas tarptaut. sąskry
džiuose, konferencijose ir kitų 
tautų skautų tautinėse stovyk
lose ir b) kitų kraštų skautų 
viešnagės Lietuvoje. Laukiama 
prisiminimų, ano meto nuotrau
kų ir skautiškos spaudos komp
lektų. Prašoma nurodyti — ar 

medžiaga duodama tik pasinau-

TRUMPAI

— Neužmirškime prisiųsti sa
vo auką ir paraginkime kitus 
aukoti ui kalėdinius atvirukus, 
kuriuos išplatino Dr. Vydūno 
Vardo Studentų Skautų Šalpos 
Fondas. Aukas siųskime per V. 
ŠI ūpą, P. O. Box 3533, Mer- 
chandise Mart Sta., Chicago 
54, III.

— Utuaudos skautų tunte

kronikos žinių bei spaudos pla

Tol. ofiso HE. 4-6699, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

tel. ofiso Y A. 7-5657, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKA.S)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kamilas 47th ir Heniiitage)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

Seštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

Mūsų skautams teko pailgas 
sklypelis, kurį kirto upokšnis, 
tekąs j Yarros upę. Lietučio 
šlakstomi skautai pasistatė pa
lapines, perjuosė rąstiniu tiltu 
upokšnį, o ant jo surėmė Gedi
mino stulpų pavidalo vartus. 
Prie vartų plevėsavo lietiMškoji 
trispalvė. Pro vartus įžengusį 
svečią pasitikdavo eukalipte į- 
keltas Rūpintojėlis, papuoštas 
žalumynų vainiku. Jis pabrėžė 
lietuviškos tremties tragiškumą, 
nes ir jam neliko vietos gimtojo 
krašto pakelėse. Eukalipto pa
pėdėje iš grūstų plytų ir baltų 
jūros kriauklių buvo sudėtas 
Vyčio herbas. Tradicinis lietu 
vių skautų kastinis stalas buvo 
papuoštas jamborės ženklu ir 
mūsų tautiniais raštais. Prie 
upokšnio pastatyta palapinė ant 
polių. Vėliavos aikštėje rūko 
aukuras. Mūsų skautai šioje 
jamborėje parodė savo nagingu
mą, be akį ir širdį traukiančių 
papuošimų apie palapines, jie 
pasidarė stovyklines lovas iš kar 
čių ir virvių, įsitaisė kabyklas, 
indaujas, rankšluostines, be vi
nių ir virvių surėmė suolus ir 
aptvėrė stovyklą lyg žemaitiška 
žaginių tvora, kaip kadaise 17 — 
18 šimtui, tokios ten buvo tve
riamos.

.Šalia tilto buvo įrengta di
desnė parodos palapinė. Ji nuo
lat buvo apgulta minių žiūrovų. 
Eksponatus sudarė medžio dro
žiniai, audiniai bei juostos, odos 
ir gintaro dirbiniai, skautiška 
ir propagandinė literatūra. Pa
rodėlės centre kabojo skautų bi
čiulio V. Jeršovo padaryta kop
lytėlė su Dievo Motinos statu
lėle. Brangiausia šioje parodoje 
buvo dėžutė su Lietuvos žeme, 
natūralaus gintaro gabalai bei 
karoliai, Lietuvos pašto ženk
lų ir pinigų rinkiniai, priejuos
tės ir sijonai 150 — 200 metų 
senumo ir D. Giedraitytės austi 
tautiniai drabužiai. Visa tai 
kiekvienam lietuviui jautriai pri 
minė tėvų žemę, bet kartu trau
kė ir svetimuosius. Parodėlę 
aplankė apie 15,000 svečių. 
Jiems išdalinta 5,000 egz. šiai 
jamborei atspausdinto informa
cinio lapelio apie Lietuvą, 100 
brošiūrėlių apie religinę būklę 
Lietuvoje, skautų . vadovams ir 
žymesniems svečiams padovano
ta 150 mūsų skautų albumų bei 
kitų vertingų knygų. Patraukli 
parodėlė ir mūsų skautų sto
vyklos įrengimas, tvarka, bei pa 
sirodymai visus sužavėjo. Dau
gelis svečių nesidrovėjo pabrėž
ti, kad 22 lietuviai skautai pui
kiau pasirodė i rreprezentavo sa 
vo kraštą, negu didesnių kraštų 
poros tūkstančių sk. kontinfcen

pietiniame žemės pusrutulyje. 
Jie tą savo žygį skyrė Tėvynės 
labui, o mes tariame jiems — 
GERAI VYRAI!

Šiam reprezentaciniam mūsų 
skautų vienetui vadovavo — 
vyresn. sktn. B. Dainutis, paro
dėlę tvarkė vyresn. sktn. Ant. 
Krausas, laužavedys — jūrų 
psktn. A. Gabas ir ūkio vado
vas vyr. valtn. A. Žilinskas.

UTUANIOOS TUNTO 

KONKURSAS PRIE BAIGMES

Praėjusių metų pabaigoje Chi 
cagos skautų Lituanica tunto 
vadovo sktn. P. Nedzinsko pa
vedimu, komisija, susidedanti iš 
skautininkų V. Tallat - Kelpšos, 
K. Pečkio, SJ, J. Gepnerio ir B. 
Juodelio paskelbė tunto veiklos 
varžybinį konkursą, kuris tęsis 
iki vasario 16 d. ir vienetų už
pelnyti taškai bus užskaityti tik 
iki tos datos. Visi vienetų va
dovai įspėjami tinkamai sutvar
kyti savo knygas, nes komisija 
atvyks patikrinti ir nustatyti 
taškus (kartais dar prieš kon
kurso pabaigą) iš anksto neį
spėjus. «*

Konkurso laimėtojams, drau
govėms ir skiltims yra numaty
tos gražios dovanos: sportinis 
šautuvas, krepšinio kamuolys, 
lankas su strėlėmis, lauko vir
tuvėlė ir kt. Vienetams būtų 
pravartu atidžiai į konkursą įsi
traukti.

Čia pakartojame konkurso 
taškų vertinimo punktus: už 
kiekvieną padarytą sueigą 10 
taškų; kiekvieną sueigoje daly
vavusį skautą 1 taškas; padary
tą iškylą 10 taškų; tvarkingą 
knygų vedimą 10 taškų; kiekvie
ną “Skautų Aido’’ prenumeratą 
10 taškų; dalyvavimą lituanisti
niame konkurse 10 taškų; išlai
kymą j augštesnį patyrimo laips 
nį 10 taškų; įgytą specialybę 10 
taškų ir už kiekvieną į vientą į- 
trauktą naują narį 10 taškų.

Laimėtoja skiltis arba drau
govė bus ta, kurios visus su
rinktus taškus sudėjus ir pada
linus iš vieneto skautų skaičiaus 
susidarys didžiausias vidurkis.

Geros sėkmės konkurse! >
V. Š.

SUSIDOMĖKIME ŠIUO 

LEIDINIU

(sks) LSB Užsienio skyrius 
šiemet nori išleisti anglų kalba 
leidinį apie žuvusius ir kanki
nius lietuvius skautus. Norima 
duoti ir žinių apie Lietuvą bei

ma LSB Užsienio skyriui. Ra
šyti redakcinei leidinio komisi
jai adresu: psktn. Antanas Ba
nionis, 8336 Logan Str., Detroit 
9, Mich.

tinimo-vadovo pareigas pertmd

IŠ SESERIJOS VADUOS

PASTOGES

(sks) Iš Skaučių Seserijos Va 
dijos gautomis žiniomis, paskir
tos naujos vietininkės: New Yor 
ke — J. Janulevičienė, Hartfor
de — psktn. B. Bernotienė, Wa- 
terbury — psktn. L. Michaelytė.

Sktn. O. Gailiūnaitė Toronte 
sutiko būti Seserijos Vadijos at 
stove “Skautų Aido’’ redakci
joje.

B. Malskytė paskirta laikinai 
eiti Venecuelos rajono vadeivės 
pareigas.

Seserijos Vadijon pakviestos 
R. Mantautaitė - Molienė — tau 
tinio auklėjimo vadove, psktn. 
V. Karosaitė -- jaunesniųjų 
skaučių skyriaus vedėja ir pskt. 
T. Žukienė — vyresniųjų skau
čių skyriaus vedėja.

fil. Vyt. Šliūpas. Tunto viene
tai ,turį įdomių pranešimų spau
dai arba spaudos platinimo rei
kalais kreipkitės į jį šiuo adre
su: 4916 S. Artesian St., Chi
cago 32, III., telef. VIrginia 7- 
0570.

— Korp! Vytis Chicagos sky- 
riun stojo 10 naujų narių — ju
morų. Skyriaus juniorų tėvūnu 
yra fil. Vyt. Černius, 6732 So. 
Maplewood Str., Chicago, III.

DR. ANKA BALIUKAS
AKIU, Ausy, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

8822 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: PR 6-3229 
Bes. telef. WAlbrook 6-6076

TcL ofiso GR. 6-5399, PR. 0-4732

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

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOvvnhaU 3-0959 
2584 West 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. Hlvmlook 4-7080, nt'atsakius

skambiną CEntral 6-2294.

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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 — PUllman 5-6766 
Buto — ENglevvood 4-4979

DR. VYT. TAURAS- 
TUPŠIAUSKAS

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Pel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6677 

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

rc3J5aičiiSe'?9
VYT. DOMKUS 

prityręs buhalteris pildys 
J. A. V. mokesčių (U.S. Inco- 

tai. Įdėtas darbas ypač save f IR© Tax) pareiškimų fclan- 
pateisino, kada užėjo būtys ir'kuS
purvas. Dėl nedėkingo oro šio.je' DRAUGO raštinėje
jamborėjc buvo maža ląužų. Liei pirmadieniais, ketvirtadie* 
tuviai pasirodė su dainom* ir niaįg nuQ 7;3Q
tuutitrais šokis i h keliuose Ihii- 
žuobc. Ypač puikus buvo egzi 
tinių skautų laužas, kuriame pa
brėžtas skautų iš anapus gele
žinės uždangos broliškumas.

Pamaldų metu mūsų skautai 
giedojo lietuviškas giesmes Jie

vak., šeštadieniais nuo 10
vai. ryto iki 1 vai. popiet.

Patarnavimas prasidės vasario 
13 d.. 1056 m. Jau dabar galite 
paskambinti telefonu VIr. 7-6640 
dėl susitarimo.

LJSffLLSS

CASUALTY
ADJUSTERS

Large Casualty & Surety Com- 
pany needs adjustfers under 35 
to work out of our Suburban 
Office. Experience preferred būt 
will consider beginners with 
college education for trainee 
positions.
SALARY COMMENSURATE 

WITH EXPERIENCE
Address Reply 

Giving Full Particulars To
MR. JAMES E. SCHRAM 

HARTFORD AŲCIDENT AND 
INDEMNITY COMPANY 

6426 WEST NORTH AVENUE 
OAK PARK, ILLINOIS

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street6 . ,
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč.' Ir šešt. pagul sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South JVegtern Avenue 
, Chicago 29, 111.

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-6816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ 1P VIDAUS LIGOS 

6757 South Westera Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:80—,8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

Choro vedėjas

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampai Franclsco gatvės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že
mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.
Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.

K ftXTnka*sU’*’ DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

Raasavalt Furnitūra Mlagamo Rakandy Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

J šį aetą įeina lova, dreseris, ko
moda, epringaai. mntraaag au vidu
jinėm spiruoklėm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus nei įna
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite j šiq lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 WGST BOOKEVRLT ROAD Tel. SReley 3-4711

Felli Raudonis, smv. Ir menadžerts 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:10.

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge".

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. UEVcrly 8-8244

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas AYcher ir Calitornia Avė. 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Oflee YVAlbrook 6-2670.
Rea. Hllltop 6-1666

Dr. Alexaitder J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTK MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
▼ai. 3—4 p. p. Ir nuo 7—9 ▼. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

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

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

- Telefonas GRovehUl 6-159 5
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPKCIAUSTfi

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—18 ir 7—9 v. v. pagal 

Susitarimą, išskyrus trečiadienius
2422 Weet Marąuette Rd-

Telefonas REItance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3025 Weat 50th Street

VAL. L— 4 popiet, 6:80—5:80 
Trečiad pagal autart)

vak.

Tel. oMao ir buto OLynųJk- 2-4169
DR. F. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
4988 W. lMh St. Cicere 

Kasdien 1—I v. Ir 6--8 v. vakare. 
(tiltas 1626 (tu. 49Gi Avė. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette v»-»210. Jei 
neatsiliepia, šaukite KKdzle 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet, nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr.. ketvirt 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. NIm KRIAUtELIONAITI
(Gydytoja Ir Chlrargš) 

Miy|T.RU LIGŲ IR AKUŠERIJOM
8PBCIAIJ8T1 

8750 West 71st Street
(Kampas 7tat tr Caiifornla)

Tel. ofiso Ir r«-z. REpublio 7-4146 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p.

Kitu laiku pagal susitarimą

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. Republlo 7-8818. 

Ofiso telefonas — RIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).

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

V. RASLAVIČIUS, Ms D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

OFFICE — 1166 DIVERSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8426

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

OFI IUE — 5025 NO. PAULINA 
Itethany Methodist ligoninėje 

lik pagal susitarimą tel. AR 1-1493
z

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 va.1. vak. 
išskyrus plrmad. tik nuo 5 Iki 8 v.v. 
Seštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

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

keičia stiklus ir rėmus.
4466 So. Galifornia Avė., Ohicago 

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

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

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8870

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CIIIRURG® 

4645 So. Ašhland Avė., Ghicago
Plrmad.. antr., ketv. ir p c ak.

6:30—8:30 vai. vakare 
fiešt. nuo 2 iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Avė. ..

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., šeš- 
tad. ir sekmad. tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps viršminfitl telefonai
šaukite MIduay 3-0001

F. AILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - Protezlstes

Aparatai-Protezai, Mod. ban
dėtai. Hpcc. papnlba kojom 

(Aroh Supporta) Ir 8.8.
Vai.: 8-4 ir 6-8. šeštadieniais 8-1. 
0RTHOPED1JO8 TECHNIKOS LA B. 

9860 W. 6Xrd St. Chicago 29, UI. 
Tel. PRospect 6-6964.

Renkite dien. Draugi!

2884 8.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
6255 South Western Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. 

Šeštadieniais 1 —
ir 6—8 v. vak. 

■4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
. Rezid. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŽKEVIDIUS

(Vaške vlčiūtS)
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 14 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kam p. Halsted ir 31-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3160

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 6-6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6000 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r, iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. R. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1829 

Pritaiko akiniu 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisus ir akinių dirbtuvš 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, trs- 
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet. 1

£
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Skelbkitės “Drauge” t

DRAUGAS 
THE LTTHUANIAN DAILY FR1END

Oakley Avė., Chicago M, UI. Tel. VIrginia 7-6641; 7-6642
Entered M Hecond-Class Mat te r Mareli 31, 1916, at Chicago. Illinois 

Uodas tbe Act of Marcb 3, 1879.
Memlier of the Cathoile Press Ass'n 
t'ubllahed daliy, czept Hundays, 

by the
1/itOuaulan Catbolio Press 
PKKNUMKRATA:
ChlcagoJ ir Cicero!
Kitur JAV b Kanadoj*
Užsienyje

SUBSCRiPTION RATE8 
88.00 per year outsids of Cbicago 
89 00 per year In Cbicago A Cicero

Bouiety 88.00 per year in Canada
h'orelgn 811.00 per year.Metams metų 8 m*n, 1 BOŠU

89.00 6.00 82 7b (1.25
88.00 84.(0 82.60 81.00

lll.oo 15.50 (8.00 • 1.86
Redakcija straipsnius taiso Bavo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne

saugo. Juos gretina tik iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos yriaiuhAiamos gavus prašymų.

T.RU


Trečiadienis, vasario S, 1956
A

1941-1956 METŲ CHARTOS
Washingtono Deklaracijai, kurių paruošė, pasirašė ir paskel

bė prezidentas Eisenhoweris ir Edenas š. m. vasario 1 d., duo
dama labai daug icik-šmčs. "The New York Times” yra linkęs 
jų lyginti su Atlanto Charta, kurią 1941 m. rugpjūčio mėn. 
pasirašė JAV prezidentas F. D. Rooseveltas ir Didžiosios Brita
nijos premjeras VVinston Churchillis.

Tarp Washingtono Deklaracijos ir Atlanto Chaitos paskel
bimo yra maždaug penkiolikos metų tarpas. “The New York 
Times” v sai teisingai pastebi, kad 1956 m. pasaulis fantastiškai 
skiriasi nuo 1941 metų pasaulio. Dabartinis pasaulis esąs ir ge
resnis, ir blogesnis. Geresnis ta prasme, kad atmosfera yra lyg 
ir p lnesnė viltimis, — blogesnis, nes mažiau tikrumo.

Kai 1941 metais rugpjūčio mėn. Rooseveltas susitiko su 
Churchilliu Newfoundlando pakrantėse (Placentia įlankoje), 
priešas jau buvo aiškiai pasireiškęs ir gerai žinomas. Tai buvo 
naciškoj: Vokietija ir fašistiškoji Italija, prie kurių jau netru
kus turėjo prisijungti ir feodalistinė Japonija. Jų reikalavimai 
buvo pagrįsti melagystėmis. Roosevelto — Churchillio pasi
tarime, apžvelgus tuometinę tarptautinę būklę, g;mė garsioji 
Atlanto Charta, apie kurią tiek daug kalbėta, tiek daug yra 
prirašyta ir tiek daug vilčių į ją buvo sudėta.

Atlanto Chartoj buvo labai aiškiai pabrėžta, kad jokių te 
ritorinių pakeitimų nebūtų daroma be pareikštos pačių žmonių 
valios ir noro. Ne kas kitas, bet patys žmonės turi pasirinkti 
savo valdžios formas. Visos valstybės, didelės ar mažos, turi 
turėti teisę ir pareigą prie žalios medž’agos lygiomis sąlygomis. 
Taika privalo garantuoti laisvę nuo baimės ir stokos ar trūku
mų. Visos tautos realistiniais ir dvasiniais išskaičiavimais pa
galiau turi prieiti prie išsižadėjimo naudoti jėgą.

Šį dokumentą — Atlanto Chartą — skaitant, kažkaip liū- 
• desys ima. šimtai milionų vyrų žuvo karo laukuose, kad įgy

vendintų tame dokumente pabrėžtus gražius idealus, tačiau 
toli gražu šio tikslo nebuvo pasiekta. Tas pats laivas, ant kurio 
Churchillis plaukė susitikti su Rooseveltu, po keturių mėnesių 
buvo paskandintas Malajų pakrantėse. Atlanto Chartos gra
žiuosius idealus į niekus pavertė buvęs Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Didžiosios Britanijos sąjungininkas — Sovietų Ru
sija. Bet kaltė tenka ir patiems Chartos autoriams, kurie per
daug pasitikėjo Stalinu ir darė jam dideles ir neišmintingas
nuolaidas.

Jei šiandien turime antrąją chartą — Washingtono Dekla
raciją —, tai yra pats stipriausias įrodymas, kad sovietai ap
vylė savo sąjunginnkus. Naujasis dokumentas kaip tik ir 
yra sovietų apgavysčių, demokratijų klaidų ir sovietams nuo
laidų padarinys. Jei ne tas, jei ne tos demokratijų klaidos, jei 
visu griežtumu Atlanto Chartos dėsniai būtų vykdomi gyveni
me, tkrai nebūtų reikėję Washingtono Deklaracijos.

Esamomis sąlygomis, žinoma, labai gerai, kad ir antrąją 
chartą turime. Ir ji nebus tuščias žodis, jei bus vykdoma be 
nuolaidų, be kompromisų ir, kiek tik galima, be klaidų.

Dvi tos pačios valstybės, kaip ir 1941 metais, ir vėl pasi
žada dirbti dėl pavergtųjų išlaisvinimo ir nepriklausomybės. 
Jų šiandieniniai vadai — Eisenhoweris ir Edenas smerkia ti
roniją Sovietų Sąjungoje, kaip prieš penkiolika metų pasmerkė 
Vokietijos nacių tironiją.

“The New York Times” pastebą kad šiandien paviršutinės 
civilizacijos formos yra pasikeitusios. Kovos dėl laisvės yra 
skirtingos, ir pavojai laisvei yra skirtingi, šiandien pavojų še
šėliai yra kitoje pusėje. Tačiau didžiųjų idealų šviesa tebe
šviečia taip aiškiai, kaip ir seniau. Tų visų vilčių į laisvę ir ge
resnį gyvenimą įgyvendinimas daugiausia priklausys nuo Wash- 
ingtono Deklaraciją pasirašiusiųjų valstybių ryžtingumo, griež
tumo ir aiškaus stovėjimo ne vien žodžiais, bet ir darbais už 
pavergtųjų tautų išlaisvinimą, už visų tautų, didelių ir mažų, 
teises tvarkyti savo krašto gyvenimą taip, kaip jos pačios nori.

mėnraštis draugas, chicago, niJNnra

ALT Vykdomojo Komiteto nariai yra pakviesti Vasario 16-tosios proga atvykti ir kalbėti įvairiose vie
tovėse rengiamuose minėjimuose. Jie lankėsi \Vaslii.i srione, kur Lietuvos reikalais lankėsi Valstybės De
partamente ir matėsi su eile vadovaujančių Kongreso narių.

Nuotraukoje: trys Vykdomojo Komiteto nariai paskutinio Alto suvažiavimo sesijos metu: ižd. M. Vai- 
ilyla (Vasario 12 d. kalbės Kochester, X. Y.), pirm. L. šimutis (Vasario 12 d. kalbės Pittsburgh, Pa., ir 
Vasario 14 d. tVilkes Barre, Pa.), sekr. dr. P. Grigaitis (Vasario 12 d. kalbės Chicagoje). Vicepirminin
ko A.Olio tame suvažiavime nebuvo, nes dėl ligos šeimoje jis negalėjo atvykti.

i

VIDURIO VAKARŲ DIDMIESČIAI IR LIETUVIAI
DR. ANTANAS JUŠKA, Chlcago, III.

JAV vidurio vakarai užima 
bene svarbiausią vietą šiame 
krašte. Jie neturi didelių že
mės turtų, kaip Texas ar Penn- 
sylvania, nėra čia kolkas ir uos
tų, į kuriuos iš Atlanto didieji 
laivai atplauktų, pasigendama 
žiemą saulės, kuo Florida ir Ka
lifornija didžiuojasi. Nuolatinė 
drėgmė, dažni oro pasikeitimai, 
o kur fabrikų suodžiai, daug 
kas ąkundžiasi, dejuoja, tačiau 
daug mažiau iš čia į kitas vietas 
išsikelia, daug daugiau iš ki
tur į čia atsikelia.

Vidurio vakarai pasižymi sa
vo industrija, savais fabrikais. 
Sunkiai juose dirbama, tačiau 
nemažai ir uždiij^ma.

Pinigas čia kitus pavilioja. 
Vidurio Vakaruose patys di
džiausi centrai yra Chicaga ir 
Detroitas. Jie yra susisiekimo 
pionieriai — pirmame yra ge
ležinkelių mazgas, aerodromai, 
iš kurių daugiausia lėktuvų pa
kyla ir nusileidžia, antrame, į- 
skaitant ir jo apylinkes, — 90% 
visų JAV automobilių pagamina, 
ma. Chicaga pralenkia Detroi
tą savo d'dumu. Ji dvigubai di
desnė. Detroitas Chicagą pra
lenkia savo senumu, juk jau 
250 gimtadienių atšventė.

“THE MARIAN”

»
Tuo vardu Tėvai Marijonai 

leidžia anglų kalba mėnesinį žur 
nalą. Jo redaktorium dabar y- 
ra Pranas Jančius, MIC, mode
ratorium — kun. Petras Cini
kas, MIC, kuris žurnalu rūpino
si pirmaisiais keleriais metais ir 
jį gabiai redagavo.

Pavartę vasario mėnesio “The 
Marian” numerį, randame jame 
gerų straipsnių ir informacijų. 
Vedamuoju straipsniu yra verti
nama katalikiškoji spauda, nes 
vasario mėnesis yra skiriamas 
katalikiškos spaudos platinimui. 
Konstatavus faktą, kad JAV 
katalikiški laikraščiai ir žurna
lai turi iš viso tik 17,000,000 
prenumeratorių, rimtai svarsto
ma priežastis, kodėl Amerikoje 
taip plačiai paplito nepadorioji 
spauda — žurnalai ir žurnalėliai 
kurių padorus žmogus į rankas 
neprivalėtų imti. Tačiau tokiam 
šlamštui kasmet yra išleidžia
ma nuo $100,000,000 iki $300,- 
000,000. • Straipsnyje piktinama
si, kad ir moterys, ir net moti
nos gana stpriai paremia tuos 
šlamštus. Atsžvelgiant į tai ir 
daugelį kitų dalykų, katalikiš
kos spaudos platinimas ir rėmi
mas šiandien yra pats svarbiau
sias reikalas.

šiame “The Marian“ numery
je atspausdinta Vinco Krėvės 
apysaka “A p'ece of hig mlnd”. 
Anglų kalbon apysaką gerai iš

vertė Antanas Ignotas. Žurna
las duoda gana plačią naujai iš
leistų katalikiškų knygų apžval
gą.

“The Marian” yra vertas mū
sų visų rimtesnio dėmesio. '

GERAS REIŠKINYS

Mūsų jaunimo organizavimo 
ir auklėjimo problema yra kebli, 
didelė ir svarbi. Juo dažniau ir 
rimčiau ją svarstome, juo yra 
geriau. Taip pat svarbu, kad 
lietuvių jaunimo organizacijos 
savo tarpe gerai sugyventų ir 
bendradarbiautų. Ypač naudin
gas toks bendradarbiavimas 
tarp Lietuvos vyčių ir ateitinin
kų. Tokio bendradarbiavimo e- 
sama, ir tuo tenka džiaugtis. 
Štai vėliausiame “Ateities” nu
meryje randame straipsnį, pa
vadintą “Ateitininkų Federaci
jos darbai”, ir vienoj vietoj pa
sakyta, kad:

“AF glaudžiai bendradarbia
vo su Lietuvos Vyčiais. Yra pa
raginusi ateitininkus jungtis i 
L. Vyčių veikimą ir, kur sąly
gos leidžia, artimai bendradar
biauti. Visuose L. Vyčių sei
muose ir rajoniniuose seimeliuo
se AF buvo atstovaujama pa
ties Federacijos vado ar jo pa
vestų žmonių. Atskiros sąjun
gos taip pat palaikė ryšius ir 
bendradarbiavo su joms artimo
mis organizacijomis. Bostone 
įvykęs ateitininkų ir vyčių pa

sitarimas dėl glaudesnio bend 
radarbiavimo priėjo kaikurių 
konkrečių išvadų, kurios Fed. 
Valdybos atidžiai studijuoja 
mos”.

Taip ir reikia.

Visko matė Detroito gyven
tojai, kurių pradžioje tebuvo 
vos 100 šeimų, pasistačiusių sa
vus namus .dviejų upių santa
koje. Valdė miestą prancūzai, 
anglai, amerikiečiai, vieni prieš 
kitus kovojo, nekaltus žmones 
skriaudė. Po šimto metų nuo 
įsikūrimo miestas visiškai sude
gė. Naujai atsistatė pagal pla
ną — vietoje siaurų atsirado 
plačios gatvės, tarp namų di- 
deni tarpai, daugiau erdvės, 
daug:au parkų. Vienas Belle sa
los parkas turi apie 1,000 akrų 
plotą, nauji ir moderniškiausi 
keliai praeiviui palieka puikų į- 
spūdį, kas kaip tik automobilių 
tėvynei ir pritinka.

Detroito lietuviai

Kada pirmas lietuvis į šį mies 
tą koją įkėlė, niekas nežino. Var 
gu kas ir besužinos. Praeities 
dokumentai nyksta — niekas jų 
nesaugo, niekas nerenka. Nie
kas ir kito dalyko tiksliai neži
no, kiek dabar tame mieste lie- 
vių gyvena. Užklaustųjų atsa
kymai įvairūs: dažniausiai pra
dedama — turime tris parapi
jas, bet toli gražu ne visi lie
tuviai joms priklauso.

Nebuvo čia labai palankios są 
lygos lietuviams lietuviais išlik
ti — neįstengė turėti savo laik
raščio, vos viena parapinė mo
kykla, jokio lietuviško vienuo
lyno, nėra net savos salės. Se
nųjų veiklą pagyvino naujieji 
ateiviai. Rodos, kad čia dau
giau negu kur kitur įsikūrė in

žinierių, nes didelis jų pareika
lavimas automobilių gamybai. 
Sakoma, kad Fordo fabrikuose 
vienas didžiųjų “bosų” esąs lie
tuvis, tačiau lietuviškai nebekal
ba ir lietuviu nesijaučia.
Tarp Detroito lietuvių veikėjų 

Vienu dalyku detroitiečiai la
bai džiaugiasi — tai Amerikos
Lietuvių Romos Katalikų Fede
racijos Centro Valdybos nuta
rimu nupirkti ir įrengti lietuviš
ką jaunimo stovyklą vos 60 my
lių nuo Detroito miesto. Ste
bėjausi, kad ir senieji ateiviai, 
senieji veikėjai tuo nupirkimu 
didžiuojasi, nors atrodė, kad tas 
dalykas kaip ir toliau galėjo 
jiems būti. Pon:a Rauby, žino
ma lietuvių radijo valandėlės ve 
deja, šiaip yra išsireiškusi: 
“Meg detroitiškiai visiems auko
davome, už mūsų aukas vis ki
tur ką statydavo, stovykla tai ir 
mes pasinaudosime”. Kita vei
kėja, Detroito Federacijos sky
riaus pirmininkė ponia Ambro- 
zienė, nuoširdi ir pasiaukojusi 
darbuotoja, vis susirūpnusi, kad 
stovykla būtų jau šią vasarą į- 
rengta, kad tik gražiai atrody
tų, būtų pakankamai vandens 
išsimaudyti. O kas nežino Det
roite Eelzbietos Paurazienės, Ši
monio, a. a. Grybo, Valatkos, 
Boriso? Tai vis pavardės, kurių 
k'toms vietoms stinga, kurių ki
tos vietos pavydi.

Malonu, kad Detroite tarp se
nųjų ateivių ir naujųjų nebejau-

nėt'nas inž. Edmundas Arba
čiauskas ir jo simpatingoji žmo
na Alė Rūta, “Draugo” premi
jos laureatė abu mano seni 
pažįstami bičiuliai. Edmundas 
jau yra tapęs žymiu architektu 
net amer k ečių tarpe. Pagal jo 
braižinius, r tai konkurso ke
liu (konkurse daugelis dalyva
vo), buvo kaikurie universiteto 
rūmai pastatyti. Tas jį įgalino 
puikiausiame rajone, mil’onierių 
kvartale, kur visai netoli JAV 
krašto apsaugos sekretoriaus 
dvaras, modernišką namą pasi
statyti, kurio net kiti specialiai 
atvažiuoja pažiūrėti. Jaunas 
dar žmogus, tvarkingas, darbš
tus ir su talentu. Šviesi ateitis. 
Alė, kaip visuomet, kukli, pa
prasta, literatūra susirūpinusi, 
maža: apie save tekalbanti. Inž. 
E. Arbačiauskas 'r visoje Vetu- 
viškoje katalikiškoje veikloje 
dalyvauja — jis naujos stovyk
los entuziastas: veltui stovyk
los pastatų projektą paruošia, 
pirmasis į stovyklos tikruosius 
narius įsirašo, paklodamas visą 
šimt'nę. Visi Detro'te inž. J. 
Mikailą pažįsta, visuomenininko 
tipas, kur tik lietuviški, katali
kiški reikalai, visur pritars, pa
dės, aukos, sunkiausius darbus 
atliks. Ir jo žmona, kaip ir jis, 
būsimos stovyklos reikalais gy
vena, serga. Jis — stovyklos 
statybos komiteto pirmininkas, 
o ji žada v:sai nemokamai sto
vykloje viena šeimininkių būti. 
Kalbėjausi su inž. Bajorūnu, vie- 
un stovyklos įkūrimo entuziastų, 
kuris jau daugelį valandų sto
vyklos vietoje praleido, bema- 
tuodamas ežerą, bedarydamas 
tyrinėjimus. Jis susirūpinęs 
graž'ai įruošti maudymui paplū
dimius. Nežiūrint savo įdėto dar 
bo, pirmasis stovyklos įrengimui 
aukoja šimtinę. Stovyklos glo
bos komiteto pirmininku Dėt- 
roite yra Bronius Polikaitis.' 
Jaunas vyras ir tai ;š stumens 
ir liemens, vis besišypsąs, dirbąs 
kasdien net 12 valandų fabrike, 
o vistiek randąs laiko veikimui, 
susirinkimams. Begalinės ener
gijos ir pasišventimo vyras. Ma
lonus dr. Majauskas, stovyklos 
globos komiteto narys, laimėjęs 
visų simpatijas savo nuoširdžiu 
ir kruopščiu patarhavimu, savo 
visuomeniška veikla. Visur pri- 
būnąs, viską paremiąs kun. Br. 
Dagilis. Sumeč'au keletą žo
džių ir su “Draugo“ korespon
dentu S. Garliausku, kuris yra 
kuklus ir mielas, taip pat su 
veikėju Degučiu ir kitais.

pradėtas, o jau turėjo du tūks
tančius. Jiems padės chieagiš- 
kiai ir elevelandiškiai. Lauksi
me kvietimo j stovyklog atida
rymą.

Budistai lavinasi

Ksavero palaikus
Šv. Pranciškaus Ksavero, In

dijos misicn'eriaus, gyvenusio 
1506 — 1552 metais, kūnas il
sisi Portugalų Goa srityje. Pa
laikai yra ypatingu būdu gerai 
išsilaikę, nors jau tiek amžių 
prabėgo, šventojo dešinioji ran' 
ka laikoma Romoje jėzuitų Jė
zaus garbei pastatytoje bažny
čioje. Vietiniai Goa’g gyvento
jai Šventojo kūną, kaip savojo 
krašto misioireriaus, laiko did- 
džioj pagarboj ir kartas nuo 
karto išstato jį viešam pagar
binimui. Nuo 1782 metų 8 kar
tus toks viešas garbinimas bu
vo surengtas. Paskutinį ligi 
kartą šventojo relikvijes buvo 
išstatytos 1952 m.

Paskutiniu laiku vietiniai pa
gonys, Budos tikėjimo sekėjai, 
sugalvojo melagingą teoriją, 
skelbiančią, kad katalikų turi
mas šv. Ksavero kūnas nesąs 
Ksaverfi kūnas, o tik didelio bu 
distų poeto, išminčiaus ir dva
sininko, kurį katalikų misionie 
rius Ksaveras su kažkokiu por
tugalų generolu pavogę. Vėliau, 
vienoje kelionėje Ksaverui mi
rus, pavogtojo budisto Totamu 
na Šri Rahula Thero kūnas bu
vęs palaikytas už* šv. Pranciš
kaus Ksavero kūną ir imtas ka 
talikų garbinti.

Budistai net kreipėsi į vyriau 
sybę, kad šį reikalą ištirtų ' ir 
sustabdytų ^katalikų apgaudi
nėjimus, kurie akiplėšiškai įžei
džią budistų tikėjimą.

Dėl šio budistų prasimanymo 
neverta nė ginčytis, nes Šven
tojo palaikai yra autentiški ir 
istoriškai taip tikri, kad nėra ir 
negali būti jokios abejonės. Tai 
žino ir patys budistų vadai, bet 
jiems naudinga sukelti katali
kuose abejojimą, o dar naudin
giau pakurstyti fanatikus bu
distus ir nustatyti kovingiau 
prieš katalikus, kurių įtaka 
krašte kaskart darosi didesnė.

Išvykdamag iš Detroito išsi
vežiau tvirtą įspūdį — jaunimo 
stovykla jau šiai vasarai bus į- 
rengta, nors ir daug dar darbų 
teks atlikti, daug kliūčių nuga
lėti, o vienok tvirti pečiai po jo
kia našta nenulinks. Detroitiš-

čiama skirtumo. Visi vieningai k &i vieni ryžtasi iki $10,000 su
dirba. Pirmoje eilėje čia yra mi kelti. Vajus nebuvo dar pilnai

Štai vienas geras Senekos po
sakis ; taip gyvenk su žmonėmis 
tartum Dievas matytų tave; taip 
kalbėk su Dievu lyg žmonės gir
dėtų tave. Reguliuok savo veiks
mus šia aukso taisykle, tuomet 
tu išteisinsi save patį Dievo ir 
žmonių akyse ir elgsies pagal 
abiejų norą be baimės ar gėdos.

— V. J Budrikas

21 tęsinys

Seniai išlipo žydukų būrys, klegėjęs denio vidury: 
mosavęs margom vėliavėlėm, mėčiojęs į vandenį tau
kuoto popierio gniužulus ir bananų žieves. Girgždėjo 
pintinės, čežėjo pundai, susukti į žydiškus laikraščius. 
Burnon buvo kemšamos pyrago riekės — saldaus, plak
tų trynių pyrago, geltono ir išakyjusio, kaip korys. 
Smakrais varvėjo tirpstantis sviestas, buvo plėšomos 
šaltų vištų kulšys, spjaudomos pro dantis padegintos 
saulėgrąžų sėklos, apžiotų butelių kaklais gurgėjo saldi 
arbata.

Kulautuvos prieplaukoj juos pasitiko motinos, ap- 
silipdę nosis skroblų lapais, nuplikintus veidus išsitepę 
branduolių aliejum, prisidengę galvas mazgais surai
šiotam nosinėm ir susiveržę pro ryškius chalatus besi
verčiantį kūną šilkinėm virvėm.

Toli pasiliko Raudonė su nejaukiu kuoru, kyšančiu 
pro augštų medžių viršūnes. Ir Plokščių sekluma, nuo 
kurios garlaivį nustūmė ilgais, riestais kabliais. Seniai 
išlipo tėčio prietelius iš Voronežo laikų — liesas agro
nomas, pasikišęs po pažastim dvigubai sulankstytą 
portfelį...

Garlaivis ištuštėjo.
Smarkiai kvepia kažkeno bijūnų puokštė, įmerkta 

į skardinį kibirą. Susirangęs ant baltų suolo skersinių, j 
miega penkiolikametis gimnazistas, pasidėjęs po galva 
virve suraišiotų’vadovėlių pundą su raudonuojančia lo
garitmų knyga. Miega, lengvai garlaivio siūbuojamas,

baltos putos pasipila vandens paviršium ir šnarėdamos 
ištirpsta.

Ir tada čia pat, prie garlaivio šono, išnyra tamsi 
valtis. Vakaro migloj stačias valtininkas atrodo pasa
kiškai ilgas ir beveidis: kaulėtos kojos, gyslotos ran
kos, tyliai užgriebiančios slidų garlaivio kraštą... Tik 
spragtelėjusi pypkėj žarija apšviečia nudegusius 
skruostus raudonu jaukumu.

Baltas garlaivis, versdamas dūmus pro palinkusį 
Mama užkelia mane ant suolo ir aš net šokteliu kaminą, pamažu tolsta ir tilsta. 

atgal: čia pat, prie mano veido, blizga didžiulės, juodos Valtis nulinguoja pašiurusių bangų keterom; irklai 
raidės, pilnos šventos rimties ir didybės. Gal Ui prie- ižsi»kečia ir susiglaudžia, lyg medinės paukštės spar- 
blandos šviesų ir šešėlių apgavystė, o gal pirmas nepa- na^ Užstoja tyla.
žįstamos jėgos pažadinimas, pirmas raštaženklių pa- Tai šimtmęčiais tekančio vandens ramybė, dugno 
slapties suvokimas, užmigdyto žodžio amžinatvės — smilčių ir žalios gelmės vakarinė vėsa. 
tyli galia... Aš atsargiai apvedžioju kiekvieną stam- šmėkšteli salos smaigalys, įstrigęs tarp tėkmės 
baus teptuko pabraukimą, tirštų dažų sudžiūvusias vė- sūkurių, apaugęs gervuogių brūzgynais. Lengvas vėjas 
žes, kiekvieną užlaužtą kampą, išlenktą kreivę, uždarą šiaušia pakrantės močiaklapius; švelnūs jų delnai švie- 
taško skritulį, nelaukti nutrūkstantį brūkšnio kelią. čia birželio naktį tyru sidabru. Pernai čia stovėjo pa-

Šalia manęs stovi mama, šypsosi ir vadina kiek- lapinė- Joje gyveno du jaunuoliai, užsiauginę veškas 
vieną raidę vardu. Aš tyliai kartoju tuos pačius bur- barzdas: Robinsonas ir Penktadienis. Jie turėjo vilkinį 
tažcdžius: liūdną „L“, urvo šalčiu dvelkiančią „O“, nau- Šunį, šaudydavo iš lanko į kartono taikinius ir kas va- 
jagimio riksmo pražiodytą „A“... Ir juntu, kaip bunda karą atsiirdavo klebonijon pieno.

pamiršęs širdį užgulusią trigonometrijos pataisą. Kaž
kas geria vandenį. Skambteli emaliuotas puodelis, pri
kabintas grandine prie virinto vandens statinaitės, ir 
žingsniai vėl nukaukši kajutėn.

Pro pravirą dangtį, karščiu alsuojančioj angoj, 
ūžčioja mašinos. Kartkartėm sužvanga suodinos šiūpe- 
lės užgriebdamos anglių grumstus ir juos siūbtelėda- 
mos katilo burnon.

Prietemoj baltuoja gelbėjimo ratas.

raidėse sukrauta gyvybė, kaip jos visos liejasi, jungiasi 
į vieną, į pirmą mano išskaitytą žodį.

Vienodai papsi valtininko pypkė, nuo pakeltų irklų 
čiurkšlėm nusruvena vanduo. Tarp Skirsnemunės bokš-

Baltas garlaivis, plakantis Nemuną raudonais ratų i tų dega žydros žvaigždės; jų kibirkštys gęsta danguj ir 
sparnais, baltas, didelis garlaivis, pūškuojantis vakaro Nemune.
ramybėj pavandeniui, vadinasi „Liūtas“.

Kaimely nėra prieplaukos.
Pačiame Nemuno vidury garlaivis staiga nuščiūva. 

Ant kapitono tiltelio skambteli kimus varpeliukas, su
šnypščia sausas garas ir raudonų ratų sukimasis pama
žu nurimsta. Šlapiais jų pelėkais varva pursloti lašai,

' Ant molėto kranto, išakyto kregždžių lizdų skylėm, 
sėdi Dieduko bernas Motiejus, nukoręs klumpėtas kojas, 
atsisagstęs šiurkščią sermėgą. Augštų žilvičių proper
šoj geltonuoja bričkos ratai, prunkščia bėris, muistyda
mas galva į susipynusias šakas — pro balkšvas rūko 
driekanas žvilga plati jo nugara.

(Bus daugiau)
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass. je. Dalyviai buvo linksmai nu

teikti seno kuopos veikėjo J. 
Svirskio linksmais pasakoji
mais. Buvo ir keletas kalbų. Tik 
labai gaila, kad vakarienė įvyko 
tą pačią dieną ir tą pačią va-

Lietuviy Studentų S-gos 

minėjimas-linkstnavakaris

Vasario 11 d. 7 vai. v. Lau- 
rier Club salėje (395 Crafton . . , .
St., Worcester, prieš šv. Stepo- >“<*’' ka,P lr L M M . Raleli° 
no bažnyčią) Lietukų Studentų koncertas, tad daugeli. nega- 
Sąjungos VVoreesterio skyrius, “i“ gyvauti vakarinėje, 
rengia Lietuvių Studentų Są- šv. Kazimiero parapijos metinė 
jungos 10-ties metų tremtyje | apyskaita.
ir 5-rių metų JAV-se veikimo .. ,kurio Parapijos kun. A. Petraičio 

pranešimu, Šv. Kazimiero para-sukakties paminėjimą,
programą sudarys paskaita, me .. .. ,AAAAAA. - , , • - i • « ir i , PUa 1955 .m. turėjo 40,000.00nine dalis ir šokiai. Vakaro pel- \ , . . . . ... .... T . . . oi j dolerių pajamų ir tiek pat įslai-nas skinamas Lietuvių Studen- , „_ *___f v_
tų S-gos Šalpos Fondui.

VVoreesterio ir apylinkių lietu 
viai studentai ir visa lietuviško
ji visuomenė, prijaučianti lietu
viams studentams maloniai kvie 
čiama kuo gausiau atsilankyti 
į paminėjimą jaukiai praleisti 
laiką ir tuo paremti lietuviško
sios studentijos veiklą.

Nepriklausomybės šventės 

minėjimas

Vasario 12 d. 2:30 vai. p. p. 
Lietuvių Piliečių Klube (12 Ver

dų. Parapijos sutaupų banke 
dar yra apie $25,000.00.
Už 12 centų 5 jaunuoliai neteko 

laisvės visam amžiui

Praeitąją vasarą liepos mėn 
penki Worcesterio jaunuoliai 
(vienas 16 m., du 18 m., vienas 
19 m., ir viena8 20 m.) apiplė
šimo tikslu šiauriai nužudė 70 
metų senį ir rado tik 12 centų. 
Pastaromis dienomis teismas 
juos visus nuteisė iki gyvos gal 
vos. Nužudymo aplinkybės bu-

Mrs. Ruth Hayhuist (laikanti 
rankose savo kūdikį) priima Pitts
burgh universiteto baigimo diplomą 
Diplomo įteikimo iškilmės įvyko 
Merey ligoninėje, Pittsburgh, Pa. 
Prie jos stovi tėvas ir vyras Donald

Hayburst, ]x>litinių mokslų in
struktorius Pittsburgh universitete.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.

CHICAGO SAVINOS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH VVESTERN AVĖ.
PIKM. ta VAU — » VAU; ANTRAD. IK PENKT. B MU 4 VAK.; K ET. B IKI S vai. vak.; Trcč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; fiEST. 0 IKI 2 POPIET

non St.) Worcesterio Lietuvių!vus^08 žiaurios: su tuščia vy.io 
bonka smogta į galvą, paskui 
spardytas į galvą ir krūtinę.

Bendruomenės apylinkė ir Lie
tuvai Remti Draugija rengia 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo paminėjimą su įvairia ir 
turtingu programa. Paskaitą 
skaitys dr. B. Matulionis, šven
tės invokaciją atliks prelatas K.
Vasys. Į šventę yra pakviesti ir 
pasižadėjo atvykti VVoreesterio 
miesto burmistras ir kongres- 
manas Herold Donohue.'

Vasario 16 d. 6 vai. v. šv. Ka
zimiero parapijos salėje parapi- 
lo8 mokiniai, parengti seselių 
priklausomybės šventės paminė 
jimą taip pat su įdomia menine 
programa, kurią atliks mokyk
los mokiniai ,parengti seselių 
mokytojų.
Su dideliu pasisekimu praėjęs

L.M.M. Ratelio koncertas

Sausio 29 d. Lietuvių Pili. ,ių 
Klube buvo surengtas L.M.M.
Ratelio dainų koncertas. Cho
ras, vadovaujamas Zigmo Snar 
skio, menišku lietuviškos dainos 
įsijautimu padainavo 13 įvairių 
lietuvių kompozitorių sukompo
nuotų daugiausia liaudies dai
nų. Ypatingai klausytojai buvo 
sužavėti komp. J. Gaidelio “Pa
vasario daina”. Čia pat dalyva
vusiam autoriui buvo sukelta 
ovacijos. Po ilgesnės tylos L.M.
M. Ratelio choras pasirėdė Wor 
cesterio lietuvių visuomenei vi
sai rimta lietuviškos dainos in
terpretacija. Tenka palinkėti, 
kad choras nenuilstamo vadovo 
Z. Snarskio vedamas, taip ir to
liau, nežiūrint įvairių kliūčių ir 
sunkumų, sėkmingai puoselėtų 
lietuviškos dainos meną ir palai 
kytų lietuviškos dvasios kibirkš 
tį.

Dainų programą papddė Wor 
cesterio skaučių ir skautų šokė
jų grupės. Elės Vizbaraitės va
dovaujamos, tikrai meniškai pa-ibalis, J. Rudaitis, V. Gužas, A. 
šokti 4 lietuviški šokiai, ypač Štarienė, Junkeriai, Baranaus-

giai, Pažerūnai ir A. Mačius.
Iš viso aukų buvo surinkta

100 dolerių ir 1955 m. balandžio 
mėn. 16 d. pasiųsta kun. Šarkos 
vardu.

Pašto perlaidos atkarpa
Keista, tėvams draudžiama lai- aukotojų lapas yra saugomi
ku bausti nusikaltusius vaikus, 
o teismas palyginti, žiauriai bau 
džia jaunimą, ypač tą 16 m. am
žiaus nepilnametį, bet jau pa 
laiko.

Netekėjusioms motinoms 
namai

Per vieną iškilmingą pobūvį, 
įvykusį dar praeitųjų metų pa
baigoje, VVoreesterio vyskupas 
J. Wright pareiškė, kad šiai£ 
metais jo vyskupijoje bus sta
tomi namai netekėjusioms moti 
noms. Joms bus teikiama 
terialė ir socialė parama.

na

Melrose Park, III
Aukos kun. šarkos gydymosi 

išlaidonti padengti

Po 5 dol. aukojo: Z. A. Sin
kevičiai, Eug. Z. Budelskiai, P. 
Pažerūnas. -

Po 3 dol. aukojo: J. Gritėnas, 
P. Kavaliauskas, A. Štaras, A. 
A. Jarai, Kuželiai, A. Macikas,

Po 2 dol. aukojo: K.*Plėštys, 
P. Mickevičius, A. Kamaraus
kas, J. Černius, A. Stankevičius 
R. Cepela, V. Puodžiūnas, B. 
Pcderis, K. A. Alkevičiai, E. I. 
Gražiai, S. Pilelienė, B. Merkie
nė, I. Juknelis, P. Dumčiuvienė, 
O. Račiūnas, V. Dagys, Vainaus 
kas, J. Urbelis, A. Kraučenka, 
Raštikiui, Paugiai ir M. Janu
šauskienė.

Po 1 dol. aukojo: V. Rakaus
kas, V. šuopys, A. Garbaliaus- 
kas, A. Markauskas, A. Zakn- 
sa, S. Vidmantas, D- Bra
žinskas, R. Pilelytė, K. Taut
kus, K. Utaras, J. Utaras, J. 
Vilčiauskas, J. Sudavas, O. Didž

triukšmingas ir gyvas “Malū
nas”.

L. Jokubauskas, senas L.M. 
M. Ratelio narys ir aktorius, 
linksmai pro ašaras nuteikė su
sirinkusius Dr. Aliūno ir Gus
taičio eilėraščiais.

Į koncertą visuomenės buvo, 
prisirinkę labai gausiai, kaip 
kad labai seniai yra buvę. Pasi
rodo, kad lietuviškoji visuome
nė yra išsiilgusi lietuviškų pa
rengimų, tik reikia iniciatyvos 
ir darbo rankų juos organizuo
ti.
LRKSA 41 kuopct> vakarienė

Sausio 29 U. šv. Kazimiero pa 
rapijos salėje buvo surengta 
tradicinė metinė LRKSA Il
sios kuojMJS vakarienė, į kurią 
atsilankė parapijos klebonas 
kun. A. Petraitis su vikaru kun. 
M. Tamulevičiumi. Vakarienė 
praėjo labai jaukioje nuotaiko-

kas, V. Andrijauskas, A. Lin

•ir

Kun. V. Šarkos vardu, vi
siems prisidėjusiems prie šio k:l 
naus darbo, taria nuoširdų ačiū. 

Aukų rinkėjas J. Gritėnas

Chicagoje
Daugiau šviesos, daugiau 

policijos

geras. Nauja pirmininkė p-lė 
Kroger patiekė gražių ir naudin 
gų pasiūlymų Marąuette Park 
Kolonijos pagerinimui. Iškelta 
mintis, kad kolonijoje būtų dau 
giau šviesos ir policijos. Nauja 
pirmininkė pažadėjo savo jėgas 
pašvęsti Marąuette Parko kolo
nijos gerovei.

Koresp. Marcelė Tverijonas

Putnam, Conn.
Gavėnios rekolekcijos Nekalto 

Prasidėjimo vienuolyne

Moterų rekolekcijos pirmąjį 
gavėnios savaitgalį — vasario 
17, 18 ir 19 d. — veda tėvas V. 
Gutauskas, SJ.

Vyresnių mergaičių — vasario 
24, 25 ir 26 d. — veda tėvas V, 
Gutauskas, SJ.

Jaunųjų moterų — kovo 2, 3 
ir 4 d. — veda tėvas J. Kidy
kas, SJ.

Jaunesnių mergaičių — kovo 
9, 10 ir 11 d. — veda kun. V. 
Pau|auskaa. Mergaitės dalyvau 
ja rekolekcijose nuo 13 iki 17 
metų amžiaus.

Mergaičių anglų kalba — ko
vo 16,17 ir 18 d. Hartfordo gru 
pė — sodalietės.

Norinčios dalyvauti rekolek
cijose prašomos laišku (R. F. 

D. 2, Putnam, Conn.) arba tele
fonu WAlnut 8-5828) pranešti 
(kiek galima greičiau), kuriose 
rekolekcijose žada dalyvauti.

Atlyginimas už rekolekcijas tik 
$7.

Taip pat, jei kas norėtų susi
organizuoti savo atskiras reko
lekcijų grupes po Velykų, pra
šome mums pranešti. Grupę su
daro bent 15 asmenų

Iki pasimatymo!
Uždarų Rekolekcijt Sąjūdžio

Skatintojos Nok. Pi. švč. M. 

Marijos Seserys

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllįllllll

CONRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

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

Terminas tik 
kovo 1 d.

iki

P.&J.JOKUBKA
■ v. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavtmaa lr Taisymas 
4102 Archer Avė., Mozart 

’hieago 32, III. — TeL lA 3-8611

Duoną lr {vairias skoningas 
bulkotes keps

414 West 63rd Str.
ENglewood 4-5883 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimi

Marąuette Park Namų Savi-j 
ninku Organizacijos susirinki- į 
mas sausio 26 d. buvo švč. P. Į
Gimimo parapijos salėje. Susi-,____ , r. . i
rinkimui pirmininkavo J. Bal-!
čiūnas. Nutarimų raštininkas išetovių vauto. uturte-Moa asmeny- 
F. Bakutis perskaitė praeitojo Ms 'rUvysk. - iviO-

ĮSIGYKITE DABAR

RADĮOSUI
I (UMPOS-DALVS-BATERUOS) Į

TAISYMAS 
jnarruosedirbtuvėse 

—100% —

53ina

TELEVISION
l(sav. Inž-A-Semėnas}l
L3130S.H*l|ted-DA6-6887

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. M I G L I N A S
Telef. — HUmbold 6 1038

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

Tel. CLifside 4-687#.
Pristatome į visas krautuves 
lr restoranus, taip pat iš
dunda { visus artimuosius 

miestus.

PABKHOLME SERVICE 

STATION

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

1956 6
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mas pirkdami gausit

1

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th Si. REpublic T-1941

MIDLAND

susirinkimo protokolą, kuris pri 
imtas vienbalsiai.

Marąuette Park Namų savi
ninkų Organizacijos pirmininke 
išrinkta p-lė Elena P. Kroeger, 
First South West Savings and 
Loan Assn. vedėja, vicepirmi
ninku — J. Balčiūnas, nutarimų 
raštininku Pet. Dambrauskas. 
Kiti valdybos nariai pasiliko tie 
patys.

M. P. Namų Savininkų Orga
nizacijos apyskaitą patiekė A. 
Stankus.

Organizacijos veikimas yra

Work Near Home
M E N

LIFT-TRUCK DRIYERS 
CORRUG. BOX W0RKERS

W O M E N
BILLER-TYPIST 

CREDIT DEPT. TYPIST
Pleasant Working Oonditions. 

Many Company Benefita.
See MR. OTTOYV.

TRItNGLE CONTAINER 
CORPORATION

I5CI W«sl I5«l Street
Tel. SE 8-4000

U Ž R Aš AI
. rtjoer dalyi

I. Užrašai: Mlr.tyg, r ■ir' h... na ■
ryžimat, Čia kaip t’k 'te
Arkivyskupo Jurgio sUsr tiesos lž- 4 
girnas bei visiSkss naaia ikojiui v 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai lr eiel,’ 
lieunymui

II. laiškai. Tai tvati >enis nme 
nlms rašytu laiškų ištraukos, gyve
nimiškos išminties neriai. išreikšti 
patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formule.

ni. Vtli.’uje. Žvilgsnis , Arkivys
kupo kančUs neraeitas senoje Lie
tuvos sos,'t'l », kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo. kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėję*.

Knyga turi 220 psl.. paveiksluota 
Ir įrišta į kietus viršelius. Kaina 
$2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2334 So. Oaldey Avė., 

CHICAGO 8, ILL.

• Nemokamai l-]ų min. pilnų garan
tijų — darbas lr dalys.

» Nemokamai vidaus anteną lr insta
liavimas.

• Iki $100.00 lr daugiau nuolaidos už 
jūsų senų televAą.
Be to, vlsokiau" radijai, rekorda-

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlusnet 5-7252

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS K. ENDZBLI8

Vestuvių nuotraukos 
AugStos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybė
Precin Photo Studio

INC.
EDVARDAS CHS, ogt. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

f 1 Savings and Loan
Associa+ion dfflįftjįįggy

INSU0E3

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tsl. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

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

Įofaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdransti iki $10,000.00

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

CHARTjFH /h:kARį Sec’s

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. lr 
šešt. t v. ryto Iki d:SO p. p.

Trečiad. 9 ryto Iki 1S y„ o 
Ketvirtad. G vai. Iki S vok.

PASIDARYKITE SAVO ZUBRUVKOS
Įdėkite keletą šiaudelių importuotos tikros 
atuuibražolės į butelį gry nos dogtiuču ir galė
site pasigardžiuoti geriaiuiitf pasaulyje aro
matišku gėrimu. Vieno pūkelio užteka visiems 
metams. Patenkinimas garantuotns arba grą
žinami pinigai. Užsisakykite nedelsiant. Pa
kelio kaina $1.00. Ražykho:

W0RLD HERB C0., Dept. X, 459 I8th Avė.
NEWARK 3, NEW JĮRSEY

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, UELŽKELIAIS. 
* AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

AND LOAN 
ASS'N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietktewicz, prez.; E. R. Pletklewlrz, sekr. Ir advokatas 

Mokame aug&tus dividendus. (tešluojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Tau py tojams palantauvimal veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000- 
Darbo valandos: plrmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šeši, nuo 9 iki vidurdienio.

C RA NE SAVINGS

MES PRISTATOME ARGUS BElJ 

PEČIAUS ALIEJŲ
'DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS

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

. Vieno kambario haldus arba viso, namo — kreipkitės pat' 

'mus. Turį daug metų patyrimo perkrauetymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyno Avenue Tol. VIrginia 7-7091

PERKRAUSTYMAI — MdVING
Pigus, nąžiDingaa darban. Viai apdraudimai. U artim< ir 

tolimų diatancijų. Saukite sekančiai:
3413 8. LITUANICA A VĖL, CHICAGO, ILL.
ANTANAS VILIMAS

Telefonas — FBontfor 0-1883 <jį
JONAS GRADINSKAS

Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 
“Parduodam pigiau, taigom geriau”
J. G. TELEVISION COMPANY

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

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GtLfiS VESTUVfiMS. LAIDOTUVCMS IR 

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

2743 Wnst 691h Street Tel. PRospect 6-0781
__________________ (priešais į v. Kryžiaus ligoninę)_______________

3KBE

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičiai

Taianme automobilių motorus. Lyginame jdaužimus ir 
jleukimua. Dažome ir atliekame j\ airius kitus pataisymus.

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

Parduodame akumiliatoriua, padangas ir kL automobilių dalis.

2641 West 71st St.(katnpas Talman Avė.)
Tel. REpublie 7-9842. Nainy tel. WAIbrook 5-5934
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Trečiadieni*, vasario 8, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Žmonės, kurių atminimas nevirsta dulkėmis...
MINTYS 16 KUN. ANTANO C. MARTINKAUS, DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS KLEBONO. 

I SUKAKTUVIŲ MINĖJIMO

ALBINAS VALENTINAS ir VLADAS BUTĖNAS, Chicago, III.

Kartą skaičiau knygose apie 
labai išdidų, turtingą ir pilną 
galybės karalių. Jis buvęs toks 
turtingas, kad nežinojęs, kur 
prasideda ir kur baigiasi jo ka
ralystės turtai. Bet buvęs ir 
toks galingas, kad ne tiktai žmo 
nės, bet ir kiekvienas jo kara
lystės žvėris ir nekalčiausias 
paukštelis drebėdavęs prieš jį. 
Jis turėjęs nepaprasto gražumo 
žmoną-karalienę, kurią labaiv
mylėjęs. Bet kartą ėmė ir atsi
tiko taip, kad karalienė ėmė ir 
numirė pačioje jaunystėje ir sa 
vo grožio žydėjime. Ilgai verkė 
karalius galingas, bet prieš mir
ties sprendimą atsispirti nega
lėjo. Dienas ir naktis posėdžia
vo jo ministeriai, bet gražiosios 
karalienės prikelti nebegalėjo. 
Jis palaidojo savo karalienę auk 
siniame grabe, sulaistytą bran
giausiais kvepalais ir aliejais.

Bet galingasis karalius liko 
liūdnas, verkė karalius ir neri
mo didžio ilgesio slegiamas. Pa
galiau liepė atrišti rūsio akme
nis ir atidaryti auksinį grabą, 
norėdamas dar kartą pamatyti 
savo gražiąją karalienę. Bet ką 
pamatė galingasis karalius auk
siniame grabe? Tiktai dulkes ir 
kirmėles... Siaubo pagautas ka
ralius sušuko:

— Ar tai viskas, kas beliko 
iš tavęs, mano karaliene? Kuri 
žemėje buvai gražesnė net už 
pačią saulę...

Bet iš grabo karaliui neatsa
kė niekas. Jis susiėmė už gal 
vos ir skausmingai sušuko:

— Argi tai viskas, kas belie
ka iš šio pasaulio garbės, didy
bės, turtų, galybės ir grožio?

— Taip, galingasis karaliau 
tai viskas, — atsakė jam kam
pe stovėjęs senas elgeta.

— Tai ir mane, galingą ka
ralių, kirmėlės dulkėmis pa
vers ?

— Taip, ir tu galybių kara
liau, v pavirsi dulkėmis, — atsa
kė senas elgeta ir išnyko.

Ir tarė tada sujaud ntas ga
lingasis karalius:

— Jeigu tai yra viskas, tai 
kokia yra prasmė gyvenimo šia 
,mc pasaulyje? Jeigu viskas tuo 
baigiasi, aš nebenoriu daugiau 
būti karaliumi. Turi būti dar ki
tas gyvenimas, už dulkių ir kir
mėlių...

— Yra dar kitas, amž nasis 
gyvenimas... Ir kas tiki manimi, 
gyvens per- amžius, — pasigir
do senelio balsas, bet jo jau nie
kas nebematė.

Turtingas, galybių pilnas ir 
išdidus karalius po to ilgai ry
mojo vienišas savo rūmuose. 
Paskui jis išdalino ^rgšams sa 
vo spindinčius turtus ir iškelia
vo į pasaulį jieškoti Anojo, Am
žinojo Gyvenimo, kur nebėra 
nei aukso, nei kirmėlių ir nei 
dulkių...

Šioje mūsų niūrioje ašarų pa
kalnėje yra ir laimingų žrponių 
Tai šios ašarų pakalnės kelei
viai, kurie pasirinko Tiesos ke
lią. Jie laimingiausi, nes jiems 
nereikia rūp'ntis, kaip tenai bus 
prie Pabaigos Vartų, kur reikia 1 
padėti šios žemės kelionės lazdą 
ir atiduoti ataskaitą iš viso gy
venimo darbų. Jie žino, kad bu
vo tik laikinais svečiais čiona 
jos, jie pasirinko Taikos. Mei
lės ir Tarnavimo Artimui ke
lią. Jie gyveno ne patys sau, 
bet dėl kitų gyveno.

Toks dvasios kunigaikštis ir 
sielos aristokratas yra kun. kk 
Donas Antanas C. Martinkus, 
lietuviškosios Dievo Apvaizdos 
parapijos Aštuonioliktosios ko-Į 
lonijos, Chicago, Ilk, klebonas, 
kuris sausio 29 d. šventė savo l 
dvigubą jubilėjų: trisdešimts! 
penkerių metų kunigystės ir p?n Į 
kiollkos metų klebonavimo Die J

vo Apvaizdos lietuvių parapijo
je, Chicagoje.

Prisipažinsiu, pirmą kartą te 
ko būti šitoje parapijoje... Ma
lonu buvo matyti per penkis 
šimtus mielųjų parapiečių, su
sirinkusių iškilmingai pagerbti 
savo sielų ganytoją kun. klebo
ną Antaną C. Martinkų. Garbų
jį jubiliatą pagerbti susirinko 
r.e tik jo parapiečiai, bet ir dau 
gel įžymių svečių, miesto veikė
jų, politikierių ir jubiliato sve
čių. Pagerbimo bankete kalbė
jo šie žymūs Chicagos žmonės: 
Dr. P. Daudžvardis, Lietuvos 
Respublikos konsulas Chicago
je, Joseph Meegan, Back of the 
Yards Council, Švėkšnos žemai
tis Morris B. Sachs, miesto ka
sininkas; inž. Antanas Rudis, 
redaktorius St. Pieža, red. Ig
nas Sakalas, Antoinette Nau
sėda, Šv. Kazimiero vienuolyno 
rėmėjų vardu; Charles Bonk, 21 
Ward Aldermanas; Frank Ko- 
cherek, Illinois State Senator; 
Thomas Curran, Illinois State 
Representative, kongresmanas; 
Matt Ropa, Illinois State kong
resmanas; John Lamb, Repub- 
lican Committeman ir t.t.

Daug brangių žodžių ir šir
dingiausių linkėjimų buvo pa
sakyta garbingajam jubiliatui.

Jis gyvena dėl kitų ir jo gar
bingas atminimas niekada lietu
vių širdyse neišnyks su šio pa
saulio dulkėmis. Ne tam šioje 
ašarų pakalnėje gimsta tokie 
žmonės, kaip mūsų garbingasis 
jubiliatas.

★ ★ ★
Mes naujai atvykusieji daž

nai esam keisti žmonės. Mes gė 
dinamės praeities, šiaudinių sto

gų, pavasariais ir rudeniais bu
vusių klampių kelių, pas ūkinin 
kus tarnavusių bernų ir t.t. Ra
šytojas, savo kūryboje paminė
jęs bernus ir šiaudinius stogus, 
dažnu atveju būna apšaukia
mas Lietuvos niekintoju ir net 
bolševiku. Ak, mes pamirštam 
Vaižganto, Krėvės ir kitų mūsų 
didžiųjų rašytojų herojus, kilu
sius iš šiaudinių pastogių, pa
mirštam šviesiąją Lietuvos ro
mantiką ir didžią mistinę jėgą, 
plasdenusią samanotose bakū
žėse ir senose kaimovietėse, iš 
kur atėjo didieji Lietuvos vyrai 
prikelti Lietuvos, ginti ją ko
vos laukuose ir vesti ją į švie
sų rytojų.

Antai ir Amerikoje, vos pa
gyvenus kelerius metus, mums 
jau dvokia Town of Lake ir Brid 
geporto kolonijos, o 18-toji tie
siog baidyte baido. Tokiais di
deliais aristokratais spėjom pa
sidaryti... Bet, ačiū mielam kun. 
St. Santarai, sausio 29 d. drau
ge su bičiuliais Albinais-Valen
tinu ir Dzirvonu buvom pakvies 
ti dalyvauti 18-tos lietuvių ko
lonijos iškilmėse — jų dvasios 
vado ir ganytojo kun. klebono 
A. C. Martinkaus pagerbimo va
karienėje.

Tiesa, 18 kolonijos kvartalai 
pasenę, namai vėjų ir sodžių 
nuaižyti, maža medžių ir žalu
mos. Bet Chicagos lietuviai am
žiams sukūrė didžią istoriją: pa
statė keliolika bažnyčių, vienuo 
lynus, digonines... Nepaslaptis,! 
kad vienos iš didžiausių bažny
čių stovi senesnėse kolonijose: 
Šv. Kryžiaus — Town of Lake, 
Šv. Jurgio — Bridgitorte ir Die
vo Apvaizdos — 18 kolonijoje,

!r.r fc-'ir.ho b p'tyi didieji
lietuvių židiniai, kur buvo tiek 
daug dirbta, veikta ir sielotasi, 
kad kuo ilgiau išlaikius lietuvy-Į 
bę ir lietuvišką dvasią, kad kuo 
daugiau padėjus prisikėlusiai 
Lietuvai.

Mes, beje, nebeturim senti
mentų toms senosioms lietuvių 
saloms, kurių kvartaluose budi 
mūsų senųjų emigrantų lietu
vių praeitis ir istorija, kur dar 
gyvena žmonės, kur plaka jaut
rios ir mielos lietuviškos širdys. 
Bet štai į klebono kun. A. C. 
Martinkaus iškilmes susirinko 
būrys didžių asmenybių pagerb 
ti klebono ir kartu tos lietuviš
kos salos, iš kurios Chicaga su
silaukė veiklių lietuvių politikie
rių, redaktorių ir kitokių asme
nybių.

Tiesiog stebėjausi, kaip toks 
augštas miesto pareigūnas — 
Morris B. Sachs nuo pat pra
džios iki galo išsėdėjo drauge 
su kitais svečiais ir dar paskui 
kitam žemaičiui — Alb. Valen
tinui net ranką paspaudė. Did
žiai laimingas jautėsi žurn. S. 
Pieža, kuris yra baigęs Dievo 
Apvaizdos parapijinę mokyklą, 
ir ta proga, įrodydamas jo šir
dyje mokyklos įskiepytą lietu
vybę, lietuvių kalba tarė labai 
patriotišką žodį. Red. Ig. Saka
las savo kalboje citavo Mairo
nį, didingą Lietuvos praeitį, ana 
logiškai sulygindamas su kun. 
klebono Martinkaus ir 18-tos 
klebonijos praeitimi.

Kun. klebono nuoširdumą*, 
paprastumas ir kuklumus visus 
žavėte žavėjo. Kai tik visi susė
do prie stalų, jis paliko didiiuo 
sius svečius ir vaikščiojo nuo 
vieno prie kito parapiečio, vi
siems 500 svečių paspausdamas 
ranką ir dar pasišnekučiuoda
mas.

Malonią lietuvišką programą 
su viena antra angliška daine
le išpildė parapinės mokyklos 
choras, parapijos choras ir 18 
kolonijoje gyveną solistai: Rū
ta Lukoševičiūtė, Ona Lukoše
vičienė, Mary Banky ir Anta
nas Dagelis. Šolistė Mary Ban
ky buvo pačioje viršūnėje. Abu 
du chorai, tiek mokyklinis, tiek 
parapijinis, kuriems vadovauja 
muzikas Kastas Gaubis, yra ge
rai paruošti ir turi gražios bal
sinės medžiagos. Šios parapijos 
choras yra tikrai vienas iš ge
resniųjų plačioje apylinkėje.

Baigdamas savo kalbą, kun. 
klebonas Martinkus kreipėsi į 
savo parapietį Petrą Gurskį 
(laidotuvių direktorių), kad jis

dar greitai nelauktų klebono, 
kad klebonas jaučiasi stiprus ir 
žada dar ilgai gyventi. Dieve 
duok, kad klebonas sulauktų 
auksinio kunigystės jubilėjaus, 
kad būtų bažnytinės vyriausy
bės įvilktas į raudonus rūbus ir 
kad lietuviškoji Dievo Apvaiz
dos parapija dar ilgai gyvuotų 
ir lietuvių kalba skelbtų Dievo 
žodį. Kad lietuviškas žodis ten 
gyvas ir suprantamas, įrodė 
programos vedėjas kun. Bruno 
Grinis ir kiti kalbėtojai bei sve
čiai. Šia proga tegu būna nepa
mirštas ir kitas vikaras — veik

lusis kun. St. San tams, kurį klc 
bonas viešai taip graiai įverti
no ir iškėlė.

Krosnys, kuriose maistas 
nepridegs

Tappan Stove bendrovė bando 
savo naują išradimą: prie ver
damo maisto puodo dugno įde
damas specialus įtaisas, kurs 
automatiškai reguliuoja tempe
ratūrą ir, jeigu šeimininkė bus 
kuo nors kitu užimta, maistas 
vistiek nesudegs.

SAVE MONEY!
Buy Guaranteed Household, Gift 
Items at 1929 Low Bargain Prices. 
Also Club Plan to Raiše Money 
For Your ChurcJb, Society, Etc.

MONEY-MAKING 
OPPORTUNITY FOR AGENTS. 

Catalog Details Free.

HILBOR PRODUCTS DIST.
810 W. 68rd St — WE. 6-4041

1’lfiLU IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE Ui Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
6980 S. Talnian, Chicago 29, UI 

Tel. GRovehiii 6-7096

TELEVIZIJOS

PAJIE6K0JIMAI
1. Fajicškau Adelės Glovcckaites, ki

lusios iš Bartininkų valsfi., Vilka
viškio apskr.. *
Noriu pranešti svarbę žtnę gautą 
iš Lietuvos: Atsiliepti šiuo adresu: 
Jurgis Iaipiuskas, 101 Stcrling St., 
Wi>rccbter, 10, Moss.

2. l’ajieškau, IJzą Nenicnėikicnė-Be- 
renšteiiudte, kilusi iš Marijampo

lės miesto. Ji maždaug ligi 1910 m. 
gyveno Kaune. Ji dantų gydytoja. Jei
Liza neatsilieps, tai tegu jos giminės 
atsiliepia šiuo ądresu: Jurgis Lapins
kas, 104 Sterling Street, Wweester, 
10, Mass.

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius

Ir Radio Aparatų Taisymas 1 perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Sąžiningas ir garantuota* darbas 
M- RIMKUS, 4517 S. Savryer St

Tel. VI 7-0081 — VI 7-S087

Tel. BI. 1-7075 arba 

RE 7-0842

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

baterijos ir automobiliam* daly*. Firestone padangos. 1
1934 West 59th Stieet Tel. GRovehiii 6-9136

M. CESAS, patyrė* «nto specžallsta*

SUDRIKO VASARIO MĖNESIO BALIU 
IŠPARDAVIMAS

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

Amerikos išdirbysčiy.

NAUJIENA ŠEIMININKĖMS!
Tai mapės, kurias nugręžiant nereikalinga nė 
rankų šlapinti, n3 ieškoti kokios kitos priemonės 
ją nusausinti. Tą veiksmą galima atlikti ta pa
čia rųape, kaip šiame paveikslėly atvaizduota, 
pasukant rankeną. Kainuoja tiktai $2.39; De 
Luxe medelis — $2.69.

Gaunamos D. JURJONO BENDROVĖJE, 
3524 jį. Halsted SJ., Chicago 9, III. 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%.

Westwood Liquors
2441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 6-5951
BISyl IT, 3 star, prancūziškai konjakas $4.95
JULE HENRY, 3 s ta r prancūziškas kon,jakas

TOKAJUS, saldus Vengrijos vynas

$5.00
$295

LOEWENBRAU, Miuncheno pagarsėjęs alus
24 butelių dėžė $8-55

LEMON-ICE likeris, 70 proof $3.89
SKAIDRIOJI, 1 syk valyta degtinė, 80 proof $3-55
BOAL, Madeiros 95 metų senumo vynas, 

apipintoje bonkoje $3-09
LACRIMA CHRISTI DEL VESUVIO

1949 metų Italijos vynas SI.75
ROŽIŲ VYNAS, itališkas SI-75
HAPPY RIRTHDAY — vyšnių daniškas likeris, 
specialiai nupigintas, buvo $8.66, dabar $5.09

FOX HEAD 400, H'AUKGSHA, Wisc., alus
24 keltų dėžė 23L09

Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai. 
Importuota iš Europos zubruvka; Vokietijo3, Prancūaljoe, 
Italijos, Ispanijos ir kitų kraštų vynai ir riti gėrimai 
Turime gėrimų 50 metų senumo — pradedant nuo 1904 
metų. Užsakant didesnį kiekį pristatome į namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškieti*)

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
d rauda. Pigus ir sąžiningus 
putaruuvinias.

R ŠERĖNAS
4546 S. \Vood St., Chicago #,

Illinois, tel. VI 7-2972

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI) 
PRISTATOM 
Vbokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITVINAS, Prez.
3039 So. HaMod SI.

Tel. VIctory 2-1272
I Apkainavimą ij Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien ihio 

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

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRA ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes ją užsisenėjuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pabalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą Seną atvi
rą tr skaudžią žaizdą, uždėkite 
LEOl'I.O Ointnunt. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsą skaudėji
mą ir galėsite rainiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džiu nudegimą. Ji taipgi pašalina 
niežėji aą ligos vadinamos PSORIA- 
Slh. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S EOOT, su 
stabdo džiovinimą odos tr perplyšimą 
tarppiršėią. Yra tinkama vartoti nuo 
džiustanėios, suskilusios odos dedir- 
vinią, odos išbėrimą tr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klą. Ji yra gera gyduolė nuo iS- 
viršinią odos ligą. L«
gulo Ointment yra 
parduodama po T h 
et., *1.26, ir z|3.60.
Virkite vaistinėse Chl 
sagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc..0a 
ry.lnd.lrUetroit, Ml- 
ebigan arba rašyki
te tr atsiųskite Mo
ney order 1

LEGULO, Department D. 
618 W. Eddy St Chicago 34, UI.

I

NARIAI UETUVIŲ TAIIP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
Ilk

Paskalos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Western Avė. Chicago 36, III.

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

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

Perskaitę dienr. “Orauįja”, duokite jį kitiems
UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.

1800 S. Halsted St. Chicago 8, III.

Sotu ir fotelis, Nylon i'oam Rubber, vertės $230 — už ... .$129.00
Simtnonp lova ir kėdė.— už ..................................................... .. 39.00
4 daliu miegamojo kambario setas, vertės $225 — už .......... 119.00
9x12 vilnoniai kilimui, įvairių spalvų, vertės $129 — už .... 79.00
27x54 vilnoniai kurpetai, vertės $11.00 — ųž. ....................... 3.90
9x12 kli.įonkės (linolcum), vertės. $9,00 —-už ......................... 3.95
Maži. gražūs karpetukai, vertės $2.50 — už ............................. 99c.
Didelės inienis Manketui. vertės $4.00 — už ........................... 1.99
Vilnoniai blanketai, vertės $10.00 — už ................................ 4.95
Geriausios kablios, vertės $15.00 —- už ..........<........................ 5.95
Geriausi Sealy matracai, vertės $59.00 — už .......... .. ............ 39.00
17 colių televizijos )>o ................................................................ 89.00
21 colio televizijos, po $109.00 ir aukščiau.

8 pėdų geriausi šaldytuvai po .............................. ........... ....... $119.00
10 pėdų General Electric šaldytuvai po ................................ 159.00
(i pėdų General Electric šaldytuvai po ......................... ........... 99.00
Geriausi l’niversnl, Tapau, Šiegler pečiui po ............... ......... .119.00
Cadillac dulkių valytuvus .................. ...................................... 09.95
Iloover dulkių valytuvas su visais priedais, vertes $99.95 už 59.00
Dulkių valytuvai, vertės $19.00 — ,iž .................................... 29.00
Skalbiamos mūšiuos Maytag -- už .................................... 89.00
General Electric autom, indų plovimui mašina, vertės $250 už 189.09 

LENGVIAUSI IŠMOKĖJIMAI

Sutaupykite nuo 33% iki 60% ant 

žaislų, lėlių, baldų

JOS. F. NUDRIK E1IRMTIIRE, INU.
3241 South Halsted Street 

Tek: CAluinet 5-7237
Atdaru plniUMt. ir ketvlrhul. Vitkumis iki I*. M. sekmadieni |W-6

Budrlko Lietuviška Radijo V įdundu Ii Idžiuiua kiekv. ketvirtadienio 
vakarą nuo ė:00 Iki 7:00 vai. iš WH KO rudio stoties, I4&0 kllocycios,

su žymiais dainininkais Ir orkestru.



o DTTCKRAATIS DRAUGAS, CHTCACO, DUNOIS Trečiadienis, vasario 8, i95c

Brockton, Mass.
VAKARIO 16 MINĖJIMAS 

BROCKTONE
Brocktono Lietuvių Taryba, 

kurią sudaro aštuonių lietuviškų 
organizacijų atstovai, š. m. pra
džioje turėjo savo posėdį. Ja
me nutarė iškilmingai paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės at
gavimo 38-tą sukaktį. Tam tiks 
lui pravesti sudarė komisiją, į 
kurią įėjo sekantieji Brocktone 
gyveną lietuviai veikėjai: prof. 
B. Vitkus, adv. P. Viščinis, J. 
Cinėys, J. Ludonis, P. Jurgeliū- 
nas ir A. Jasiukevičius. Iki šiol 
komisija turėjo kelis pasitari
mus. Ji nutarė minėjimą suruoš 
ti vasario mėn. 22 d. 3 vai. po 
pietų Wintrop School salėje, 480 
N. Amess St. Pagrindiniu kal
bėtoju pakviestas dr. J. Gir
nius. Meninę programos dalį at
liks Bostono Vyrų choras, ve
damas kompozitoriaus J. Gaide 
lio. Taip pat pasirodys ir vietos 
meninės jėgos. Į minėjimą at
vyks nesenai išrinktas Brockfo- 
no maj. Peterson. Tenka pažy
mėti, kad naujas maj. yra res
publikonas ir yra labai palan
kus lietuviams bei lietuviškiems 
reikalams. Įėjimas į minėjimą 
nemokamas. Komisija kviečia 
visus Brocktono bei apylinkių 
lietuvius kuo gausiausiai daly
vauti.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
PER RADIJĄ

L. B. Brocktono apylinkės 
valdyba vasario 16 d. nuo 7,30 
-8 vai. vakaro rengia Vasario 
16 šventės minėjimą per Bročk- 
tono radijo stotį. Dienai pritai
kintą paskaitą skaitys A. Sužie 
dėlis. ši programėlė taikoma 
amerikiečiams ir todėl beveik 
visa ištisai bus pravesta anglų 
kalboje. Jos metu bus stengia

HELP WANTED — MALĖ

JAUNIMO LITERATŪROS 
PREMIJA!

1. Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininkų “Šatrijos” me
to draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau
giau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 
vyresniųjų klasių pagrindinės ir aug&tesniųjų mokyklų (High 
School) mokiniams, — skelbia

$500 JAUNIMO LITERATŪROS PREMIJA
2. Premija bus duota už bet kurios rūšies ar žanro auklė

janti veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz
deli ar kurios kitos rūšies kfirinj, skirtą jaunimui.

3. Premija nebus skaldoma tarp kelių autorių.
4. Autoriai ar leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar 

spaudai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra
šomi siųsti iki 1956 metų kovo 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo 
Literatūros Premijai Skirti komisija, 2334 S. Oakley Avė., Chi- 
cago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąja pavarde.

5. Premijai skirti jury komisija sudaryta Iš šių asmenų: 
pirm. Vincas Ramonas, sekretorė Agnė Jasaitytė, nariai: 
kun. dr. Andrius Baltinis, Pranas Razminas Ir Domas Velička.

6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskts.

NEW HORIZONS
AT

LENKURT
IN

MECHANICAL ENGINEERING 
DESIGN DRAFTIRG 

ELECTRORIC PROTOTYPE 
CORSTRUCTION TECHNICIANS

A limited number of men who are experienced in the 
mechanical design of eleetronie assemblies can now ad- 
vance to semi-professional or professional status with 
one of the vvorld’s lieding eleetronie firms.
If you are an electro-mechanical design draftsman or have 
eleetronie prototype construction experience and have done 
drafting you may ųualify for one of these positiona.
Here is your chance to advance in a position that calls 
for good experience rather than college degrees. If you 
are not satisfied with your present chancea for personai 
growth and development, contact MR. FOSTER now at:

LENKURT ELECTRIC CO.
1105 County Road, SAN CARLOS, CAUFORNIA

ATTENTION
TEEN-AGERS!

YOU, TOO, 
CAN WEAR

THESE WINGS
Win your wings in the 

Ground Obeerver Corps. Volunteer 
to serve a few hours a week as a 

civilian plane spotter. It’s 
fun! It’s interesting! 

And you’ll be 
doing a vital job 

to keep your country 
safe from air attack.

, Join the

GROUND OBSERVER CORPS
CALL OR WRITt CIVIL DCPKNSK

masi supažindinti amerikiečius 
su Lietuvos garbinga praeitimi 
ir su jos dabartine tragedija. 
Valdyba kviečia minėtu laiku 
visus lietuvius klausyti šios pro 
gramos, o taip, pat paraginti 
kiek galint ir amerikiečius.

MINĖJIMAS AV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJ

Parapiečiai Vasa'rio 16 d. mi
nėjimą ruošia š. m. vasario m. 
12 d. po pietų prelato Urbanavi
čiaus salėje. Kur taip pat bū- 

isianti gana įdomi programa.
“VARGO MOKYKLA”

L. B. apylinkės Brocktono li
tuanistikos mokyklai tinkamų 
patalpų, nuo š. m. pradžios ati
darė lituanistikos lavinimosi bū 
relius. Šiuo metu juos lanko 
apiė 30 mokinių. Mokina savo 
butuose šios prityrusios peda
gogės : Sužiedelienė, Gudonienė 
ir Senutienė. Įsteigtais lituanis
tikos būreliais yra labai didelis 
susidomėjimas, todėl valdyba 
jau yra susirūpinusi gavimu di
desnių patalpų. Brocktoniečiai 
paminėtoms mokytojoms yra la 
bai dėkingi ne tik už dėstymą, 
bet ir už suteiktas naudojimui 
patalpas. J. Č.

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

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Ii WQES stoties — Banga 1190 
NUO P1RMAD. IKI PENKTĄJĄ 

8:45 Iki 9":S0 vai. ryte

ŠEŠTAD. 8:30 Iki 9:80 ryte 
PIRMADIENN1O vak. nuo 7—8 v. 

SE&AD. 8:30—4:30 v. r. 1A stoties
WOPA — 1490 kll-

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

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus 1* 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'c. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

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

8741 W. 26th Street, 
CHICAGO, 1LL.

Tel. £Rawford 7-2120

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

farp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinta savo recenzijoje 

apie šj romaną, taip rašo: P. Kęsta- 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių* 
gražiai iškelia tų pasiaukojimo didu
mų. kurį beviltiškoje kovoje dėl tau
tos lalsvAs parode Lietuvos partiza
nas, tų idealizmų, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas kraujų dei savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šj romanų 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės Jaunimų ir kels jo dva
sių. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
herolškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pusL Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

Perskaitę “Draugą”, duokite 

kitiems!

TOOL AND DIE 
MAKERS
Califomia Location

Modern, Progressive \Vest Coast Electronics Firm has im- 
mediate openings for highly ųualified Tool and Die 
Makers.
These are permanent, steady Jobs. 
mercial telephone carrier eąuipment.

Working on com-

Work and live on Califomia’s beautiful Peninsula, vvhere 
the climate is best by govemment tęst. <
Send a summary of your personai and work history to the 
address below and let us help you with any ųuestions you 
may have regarding relocation.

Employment. Office

LENKURT ELECTRIC 
COMPANY

1105 Couniy Road, SAN CARLOS, CAUFORNIA
J?

€LASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
PROGOS — OPPOKTIIN ĮTIKS

MMNTO Pltoitt K’I'V <lt MftKOS 
i*ARm:ort'VP.

Bemt-Pelf aervice. Veikianti 10 tna 
tų. (Serai aprūpinta. Neaugšlu nuo
ma. Apšild>tu. tiera nutartis. |kai- 
uuuta griiiam pamatiniui. Parduo
da dėl ailpiioa sveikatos. Turėti) pa-' 
matyti, kad įvertintų. Tikrai g>ras 
pirkinys.

52U2 W, M:ullson arba Hkambtutl 
mvininkul dėl apžiūrėjimo.

(VdaiiibtLS 1-U tūli

PINE BUSINESS 
Tat era A Itomnlng linus,*

On Ualmed st., Across from Stoek 
Vardą. Bldg. ,t- H ilsintus. Will Net 

$20.0u0 Per Year 
OVVNElt H.L. — MI ST SLLL. 

Nominal l>own Pavment 
E. J. FEUųNEK A CO. 

DFJntvare 7-7745

OROCER1V KRAUTUVE. Rinkti
ne vieta šiaurvakarių miesto daly. 
Gerai einąs biznis, daug prekių, visi 
roodern. įrengimai. Prieinama nuo
ma. gera sutartis. Nebrangiai $3.500; 
nori skubiai parduoti. Pamatę įver
tinsite gerą pirkinį. 4108 W. Armlto
ge Avė. BEImont 5-2011.

GROCER Y-DEL1KATRSŲ KRAU- 
TL'VR ir 2 augštų namas. 4 kainb. 
užpakaly kraut, ir 6 kamb. butas vir
šuje. Pilnai įrengta. Ideali vieta mč- 
sinlnkui. Salia tuščias sklypas, {kai
nuota skubiam pardavimui. Apžiūrė
ję įvertinsite gerų pirkinį. 3711 E. 
98tl» St. ir Ewing, .Skambinkite savi
ninkui — SOuth Chicago 8-0700.

atlOCGRY & MEAT MARKET. 
Gerai einąs biznis. Pilna švarių pre
kių. Visi modern. įrengimai. Gražus 
4 kamb. butas, gera sutartis, labai 
prieinama kaina skubiam pardavi
mui. Reikia pamatyti, kad {vertinus 
gerą pirkinį. Skambinkite sav. susita
rimui — Dlversey 8-3525 arba

BUckingham 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. Oaremont arba šaukite sav. 
susitarimui. ARmitage 6-1208.

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

KO Z AK’S FOOD MART 
3930 S. Albany Avė.

PROGOS — OPPORTllNITIES

eij:\ning a pykino stori:, ne 
rai einąs biznis. Puikioje vietoje. Ide
ali vieta siuvėjui. Gyvenimui patalpos 
užpakaly. Nuoma $60. gera sutarus, 
įkainuota skubiam pardavimui. Ap
žiūrėję įvertinsite gerą pirkinį. 517 
N. R«vižle. SAcraniento 2-7811.

BEALJTY SHOP
3 '•boothfl", moderniški įrengimai. 

Gyvenimui patalpa užpakaly. Pui
kioje apylinkėje. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. I»ė*i silpnos sveikatos 
nori skubiai parduoti. nebrangiai. 
Pamatę įvertinsite gerą pirkinį. Su
sitarimui kreiptis | savininką. CA- 
pltot 7-0705 arba ARmitugc 0-5303.

Restaurant and Cocktail .Lounge. 
Ali modern. Air conditioned large 
Dining room. Excelent income. 
Reasonable rent, Gaod lease. 
Priced fojr quick sale due to other 
interests. Mušt be seen to appre- 
ciate a real buy. 1122 Granvllle. 
Call ovvner for appt. HOUyeourt 
3-9489______________________________

FOOD MART —- Maisto krautuvė. 
Gera kampinė vieta. Trumpos valan
dos. “Grosą" pajamų $8,000 į mėne
sį. Moderniški įrengimai. Prieinama 
nuoma, gera sutartis. Ideali vieta rnė 
sinlnkui. Parduoda nebrangiai — $3. 
000. Apžiūrėję įvertinsite gerą pirki
ni. 3544 W. Armltage, arba skambin
kite savininkui — BEImont 5-2104.

NEWS AGENCY. 1,100 skaitytojų. 
Išnešiojama popiet. Dėl silpnos svei
katos turi skubiai parduoti, nebran
giai, tik $4,000. J.abai pelninga vie
ta. 1528 S. Pulaski. Susitarimui krelp 
tis pas savininką nuo 12 iki 6. Tol. 
CTtaufnrd 7-9705.

PARDUODAMA TAVERNA. La
bai gerai einąs biznis. Prie dirbtu
vės, kurioje dirba apie 1,800 darbi
ninkų .3 pamainas. Pardavimo prie
žastis — savininkas pirko namą su 
taverna. 1248 W. 59 St. REpublic 
7-9593.

REAL ESTATE

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

BRIGETON PARKE
Mūrinis — U ir 4 kamb., 2 kamb. 

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

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

P. STANK0VI6IUS
BEAL ĖST. te INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted 8t.

Pb. DAnnbe 6-1793 
Padeda plrkltl - parduoti namua 
Ūkius, biznius. Parflptna paskolas 
draudimus tr daro vertimus. Tvarkė 
Imigracijos dokumentus. Oflzaz atda
ras kasdien nuo 10—7.

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

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 7Jst St. — WA1. 5-0015

Prieš pirkdami ar parduodam 
aunas, biznais, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E8TATE-IHSURAK01 

8405 Wsst 61 8t.
WAlbrook 6-5030

PBoepeeC 8-»57S Įvafc- tr sefaws>dU)

Kas, perkant arba parduodant na 
mua norit sųttnlngo Ir lietuvlikaJ 
nuoAlrdaue patarnavimo krelpkltle f

VENTA REAL ESTATE
4409 8. Falrfleld. teL LAf. 8*3881
VaL Kasdien nuo »—11 Ir 4—7 vai 
vak. Seėtad. nuo • v. r. Iki S V. v 

Tredlodlnetals uSdarrta

Kas nori namų. farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti. kas nori biznių 
knygas suvesti, INCOME TAKSUS 
VtPIIiDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus Ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
•01B S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HVdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

HAKGENAI B1UC.HTON PARKE
Maisto produktų krautuvė su mūri
niu kampiniu namu. 6 k. užpakaly. 
Rūsys. Centr. šildymas. laibai geras 
namas Ir biznis. Pulki vieta. Parduo 
dama skubiai ir pigiai.
Ant kampinio 50 pė<lų sklypo. Mūro 
namas su centrai, šildymu. 2 po 4 k. 
krautuvė ir didžiulis mūrinis gara
žas iš kurio galima padaryti dar 2 
butus. Dabar pajamų $280 Kaina tik 
$21,000.

VENTA RKAJj ESTATE 
4400 So. F.URFIELD AVĖ.

Tel. LAfayctle 3-3881

Savininkaa parduoda lVž augi. 
medini 2-jų butų namą. 4 k. 
apačioj, 5 viršuj. Apžiūrėti su
sitarus: HUdson 3-1342.

Remkite dien. Draugų!

“DRAUGAS” AGENCY
55 Kast Washlngton Street 

TeL DEarborn 2-2434 

2384 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641
8----- lOEinp:----——reti

HELP WANTED MOTERYS

T Y P I S T
Part Time

Excellent Working Cond.
CALL

WHitehall 3-2544
Mrs. Chimal

EXECUTIVE OFFICE 
INTERIORS

GRADUATE CLERK TYPIST
Mušt be willing, 5 days,

$40 to atari

JAMES NOVY C0.
3339 W. Jackson NE 8-1406

SWITCHBOARD
and

GENERAL OFFICE

LOGAN FURNITURE MART 
4453 W. Madison

IYORK IN YOUR NEIGHBORHOOO
N O RTH- \VE ST- SO U TH

1 giri Office ..................................... $325
Receptionlst, Typist ..................... 275
Seeretary ................................................ 35o
2 giri oficce ...................................... 300

WE8T PERSONNEL 
4100 W. North Are EV 4-5010

4738 \V. MndLson ES 8-8300

GIRLS! CAN YOU DANCE? 
Are you willing to work for $100 
per week: Experience not neces- 
sary. We teach you. Ages 18-25.

MICKEY WEINSTEIN 
Metropolitan 

Theatrical Enterprises 
64 W. Randolph St., RA 6-6690

IŠNUOMUOJAMA

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

IŠNUOMOJAMAS 6 kambariu 
butas. ujB

6146 So. Talman Avė.

AUTOMOBILE — TBUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O S 
lietuviška gazolino stotie ir auto

’ taLsymas
ktllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
U7&U S. WESTERN A VE., RE 7-S533

ĮSIGYKITE DABAR !

UARBO TEISU ŽOUYNEUSl
Spaudai paršuošė Pr. bulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI IŠSIREIŠ
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Šlama ŽODYNfiLYJE telpa tk 
anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai, 
kurie yra Įgavę speclaiinę reikšmę; 
kai kurie paimti iš velkjančlų {sta
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimo) 
lietuvių kalba.

Leidinys 116 put Kaina fl.OO.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

“DRAUGAS”
1834 8. Oakley Ave^ 

Chicago 8. -UL

Norintieji turėti daugiau žinių 
apie Socialini Draudimą — skai
tykite neseniai išėjusią iš spaudos 
knygelę —

PENSIJOS IR PAŠALPOS
šioj knygelėj telpa: I. Senatvės

pensijon tr palikuonių pašalpos 
II. Nelaimingų atsitikimų kom|xnsa- 
cIJoh.

šioj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo {statymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to, čia {dėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose stettuose paaiškinimai 
su lentelRmls.
Kaina 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, Dl.

HELP WANTED MOTERYS

ATTENTION
JAN1JARY GRADUATES 

BEGINNERS 
GEN. OFC. - TELLERS 

CASHIERS 
Congenial working conditions 
with long established South-
west Financial Inatitution.

40 HOIJR WEEI<
Detail experience, age, marital 
status and references, for in- 
tervievv.

ARCHER-HOYNE 
FEDERAL SAVINGE &

LOAN ASSN.
3521 Archer Avė.

FR 6-1234

WAITRESSES WANTED
FULL OR PART TIME 

Steady work. Good wages.

Apply PETER PAN 
4733 West Madison Si.

VYRAI IR MOTERYS

MAN WANTED
FOR INSURANCE AGENT

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

FEMALE STENO
5Va day wk., pleasant conditions, 

many company benefits.
For appointment call

Mldway 3-7161

BU1LDING & REMODELING 
NAMŲ STATYBA

V. ŠIMKUS
Įvairūs patalsyirml ir. pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite REliancc 5-8202
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.
CHICAGO 32, ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 Wesf 7 Ist Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881
»■»»»»»»»«.«»»•»«»»■»■■ >-«ns
Afiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii*
= LIETUVIU STATYBOS = 
5 BENDROVE =
1 MŪRAS I

| BUILDERS, INO. Z
= Stato gyvenamuosius na- s
2 mus, ofisus ir krautuves pa- = 
“ gal standartinius planus ar =

individualinius pageidavimus. 5 
Įvairūs patarimai staty- =

S bos bei finansavimo reika- = 
s lais, skicinlai planai ir na- = 
s mų įkainavimas nemokamai, a 
s Statybos reikalais kreiptis = 
S { reikalų vedėją šiuo adresu: =
i I0NA$ STANKUS 1
s kasdien nuo 4 vai. popiet. - 
z Tet PRoepect 8-2013 arba = 
= LUdlotf 5-3580. =
= 6800 80. CAMPBELL AVE^ = 
= Chicago 29, Illinois = 
ailllllHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllIMllUllllllg

MISCELLANEOUS 
{vaisūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavilnaa. Notarlataa. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAllirook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5800 S. Ashland Avė., Chicago 30, III.

ŠILDYMAS
A. Rtančlankkas ir A. Lapkų 

inatoliuoja visų geriausių Amerl 
koa firmų gazu ir alyva kūrena 
mua pečius (fumaoes), visų dy 
dilų oro vėsintuvus Air cond) 
tionersl ir atlieka visus skardo 
darbus.

1546 S. 49th COURT, CICERO
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai.

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

2-6752 ir OLympic 2-8492

PLUMB I NG
Licensed, bonded piumbers 

Joks darbam nėra didelis ar mažao. 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-3451

Pirkit Apsaugos Bonus!
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SAN PAULO MOKYTOJŲ KVIETIMAS
Brazilijoje gyvenantieji San Pau' 49. Pranuskevičiutė Bronė, 12 m. 

to lietuviai mokytojai siūlo visų 50. Paukštytė Janeta, 17 m. amž. 
kraštų lietuviams mokytojams ir 51. Pundzevičius Vilhelmas, 22 m. 
kitiems lietuviškumo puoselėto- 52. Raulušaitis Stasys, 15 m. am. 
jams pradėti platų susirašinėjimą 53. Rimkus Antanas, 10 m. amž. 
tarp įvairių kraštų moksleivių. 54. Satkūnaitė Joana, 15 m. amž. 
Šiam tikslui jie prašo paragin- ,55. Savickas Algirdas, 19 m. am. 
ti savo žinioje esančius mokinius 56. Seliokas Albinas, 14 m. amž. 
pradėti susirašinėti su San Paulo 57. Skalandis Aleksandras, 12 m. 
lietuviais mokiniais, kurių pavardės 58. Skurkevičius Ernestas, 18 m. 
čia išspausdintos. Šiame cusiraši- j 59. Skurkevičiūtė Irena, 11 m. 
nėjime mokytojai žada padėti mo- | S0. Slivinskis Alfonsas 11, m. am. 
kiniams laiškų rašyme s»vo pata- 61. Stalba Reinaldas, 10 m. amž. 
rimais, žada paraginti tė”ūs ir at
skirus inteligentus jiem® talkinin
kauti ir prašo tai iš visų kitų lietu
vių mokytojų.

Medžiaga laiškams

Greta įspūdžių aprašinėjimo, bei 
susipažinimo per raštų ir nuotrau
kas, ją vaikams siūlysime įvairią, 
pa v.: 1. Perskakvtos lietuviškos
vaikų literatūros oasikeitimu paš
tu. 2 Asmeniškus prisiminimus, bei 
tėvelių pasakojimus apie tėvynę 
Lietuvą. 3. Įva>ms paveiksluoti ir
nepaveiksluoti laikraščių iškarpų ______ __________  _
papildiniai. 4. Pasikeitinėjimai paš- 73. Vinkšnaitytė Nijole-Zita, 13 m 
to ženklais. 5. lietuviškų laikraš- |
čių spausdinia’ kur būtų aprašytas Motina M. Aloyza prašo laiškus 
jo ar laiško gavėjo vietovės lietu- siųsti į “Mūsų Lietuva” laikraščio 
viškasis gyvenimas ir tt. 6 Zinu
tės apie religinį bei parapijinį lie
tuvių gyvenimą, mokyklinę veiklą, 
organizacijų veiklą. 7. Prieš šių 
dar galima pridėti visą eilę kitų 
žinių pačiam rašytojui įdomių.

62. Šukys Pranas, 12 m. amž.
63. Šukytė Liucija, 9 m. amž.
64. Teleikis Kazimieras, 13 m.
66. Tijūnėlis Albertas G m. amž.
66. Tijūnėlis Juozas, 18 m. amž.
67. Tūbelis Antanas, 18 m. amž.
68. Tūbelis Vincas, 20 m. amž.
69. Tūbelytė Rože, 11 m. amž.
70. Urbonaitė Irena, 13 m. amž.
71. Urbonas Povilas, 9 m. amž.
72. Vaitkevičiūtė Elena 17 m., am.
73. Vaitkevičiūtė Pranciška, 14 m.
74. Valeikaitė Dalia, 14 m. amž.
75. Valeikaitė Giedrė, 13 m. amž.
76. Valeikaitė Gražina, 9 m. amž.
77. Vinkšnaitis Eduardas, 10 m.

Kiek galint, rekomenduojame, 
kad susirašantieji vartotų savo pa 
vardžių lietuviškąsias galūnes. Paš 
tininku- vistiek, nes visais atvejais 
laišką peiks tik pagal adresą. To
kiu būnu mes vaikams išaiškinsi
me ne men kaip galima iš galūnių 
atskirti ponią nuo panelės ar vy
ro, bot ir pačią vaiko tautybę.

Po siūlymu pasirašo:
Dėdė Juozas (Kun. J. Šeškevi

čius},-Sesuo M. Julija, vyresnioji, 
Sesuo M. Kristina, Sesuo M. Luci
jų, Tėvas VI. Mikalauskas, S. J. 
(Jėzuitas) Eufrozina Antanaitie
nė, Antanina Gudevičienė, Halina 
Mošinskienė, Br. Kazlauskienė, J. 
Valeikienė, M. Vinkšnaitienė, Gene 
Tereševičienė, Karpavičius, Stasys 
Kubiliūnas, Jonas Kaseliūnas, šių 
korespondencijų vedėjas.

Susirašinėti nori šie lietuviai 
moksleiviai: z

1. Antanaitis Nardis. 19 m. amž.
2. Antanaitytė Audra, 16 m. am.
3. Bagdžiūtė Marija C. 8 m. am.
4. Bendoraityte Irena, 11 m. amž.
5. Bilevičius Vincas 14 m. amž.
6. Efyekaitytė Antomna, r12,n> am.
7. Bliujus Juozas, 7 m. amž.
8. Bliu jute Milda, 10 m. amž.
9. Boguslauskaitė Aldona, 9 m.

10. Boguslauskaitė Silvija, 12 m.
11. Braknys Valdemaras, 10 m.
12. Budreikaitė Olga 18 m. amž.
13. Buitvydaitė Elena 18 m. amž.
14. Buitvydas Jonas, 21 m. amž.
15. Cemerkaitė Birutė, 9 m. amž.
16. Černiauskaitė Milda, 11 m. am.
17. Deveikytė Apolonija, 18 m.
18. Deveikytė Kazimiera, 22 m.
19. Deveikytė Veronika, 15 m. am.
20. Dovydaitis Laimutis, 15 m.
21. Dovydaitis Romuldas 13 m.
22. Gudavičiūtė Gražina, 13 m.
23. Jakštys Eduardas, 16 m. am.
24. Jokubauskaitė Amelija, 12 m.
25. Juraitis Rimgaudas, 10 m. am.
26. Karašauskas Leonardas, 11 m.
27. Kaupaitė Joana, 14 m. amž.
28. KinduriH Anupras, 14 m. amž.
29. Klimašauskas Juozas, 29 m.
30. Kraujalytė Julija, 11 m. amž.
31. Kraujalytė Rožė, 12 m. amž. 

*32. Krutulytė Jone Alžyrą, 13 m.
33. Krutulytė Olga, 15 m. amž.
34. Kučinskaitė Emilija, 18 m.
35. Kučinskaitė Marija E. 13 m.
36. Lapienis Ademaras, 8 m. am.
37. Mačiulevičiūtė Teklė, 17 m.
38. Makuška Petras, 13 m. amž.
39. Masiulytė Olga, 12 m. amž.
40. Mošinskaitė Janina, 11 m. amž.
41. Mošinskaitė Lida, 16 m. amž.
42. Navickas Vygaudas, 19 m. am.
43. Paleliūnas Valteris, 8 m. amž,
44. Pangonis Jonas, 21 m. amž.
45. Petraitis Rikardas, 12 m. amž.
46. Petrovas Antanas, 11 m. amž.
47. Pilipavičius Sergijus, 11 m.
48. Pociūtė Janetė, 11 m. amž.

MIK®-
OPERACIJA IŠGELBĖJO BROLIUS

Cliristopher Iguasiae, 4 metų, ir jo brolis Brian, 3 metų, abu gimę su 
širdies trūkumais, dabar yra sveiki. Jie dėkingi širdies moderniškai 
operacijai. Jų namai yra Butinio mieste. (INS)

redakciją, Caixa Postai 4118, Sao 
Paulo, Brazil, kadangi visose Bra
zilijos kolonijose laiškai nenešio- 
jami į namus. 1

Norintieji susirašinėti laiškus ge
riausia siunčia oro paštu. Jei jie . ... . ■ ■ ■ - cv-
nesveria daugiau kaip pusės unci- P** dėkojame visiems vajų pare- Chicagos

North Sidės Balfo 4-to skyr. 
padėka

Pirmiausia tenka tarti širdingas 
ačiū gerbiamam klebonui kun. A. 
Valančiui už leidimą naudotis-pa
rapijos patalpomis rūbų vajaus 
metu ir už to vajaus pagarsinimą 
šv. Mykolo parapijos bažnyčioje. 
Be to, buvo suteikta nemokamai 
šv. Mykolo parapijos salė “bunco” 
pobūviui.

Dėkojame taip pat kun. dr. A. 
Juškai už visokeriopą paramą ir pa 
galbą. Didelis ačiū priklauso iš ki
tur atvykusiems svečiams, o ypa
tingai kun. S. Šantarui, Balfo aps
krities pirmininkui, už jo pasaky
tą gražią kalbą bei suteiktą gausią 
paramą. Dėkingi esame ir p. A. 
Dzirvonui už nuoširdžią paramą ir 
pagalbą.

Padėką reiškiame visiems, kurie 
prisidėjo prie parengimo pasiseki
mo, suaukodami dovanas. Su do
vanomis parėmė šie asmenys: O. 
Bitautienė, O. Sanders, P. Juge- 
liaučienė, S. Stuogis, O Jakubaus
kienė, O. Deksnienė, J. Vadopalas, 
J. Vadopalaitė, ponai Prockailos, 
V. Staniulevičius ir šių eilučių ra
šytoja.

Dėkojame taip pat ir visai pu
blikai, kuri į pobūvį atsilankė ir ge 
rą tikslą parėmė- ,

Padėka, žinoma, priklauso ir vi-i
siems tiems, kurie aukojo rūbus, 

j.o prie jų dar įteikė ir pinigines au- 
I kas, kaip antai p. J. Miller iš 
Evanstono aukojo 83.00, V. Stuo
gis — $3.00; po $2.00 aukojo — 
Šmulkštys, C. Nausėda, V. Staniu- 

I levičius; V. Prockaila, B. Ūselis ir 
J. Lebežinskas aukojo pa $1.00.

Už visokią paramą ir pagalbą
dėkingi esame J. Bardauskui, V. 
Paalksniui ir A. Šviragai.

Jei Balfo 4-to skyriaus vajus 
pasisekė, tai tik minėtų asmenų pa 
stangų dėka. Tad dar kartą vi
siems didelis ačiū.

E. Marktnieuė

Mieliems

ONAI ir ZIGMUI BAKAIČIAMS 

ir kun. FELIKSUI GURECKUI,
jų mylimai motinai ir uošvei mirus, nuoširdžios užuojautos 

. žodį taria ir kartu liūdi
MICEVICŲ &EIMA

Pranešame giminėms ir pažįstamielns, 
Lietuvoje, mirė mūsų brangi mamytė

kad Užpaliuose,

lietuviškai visuomenei
tos reikUnS musiems ir rinkliavoje aktyviai da už gausias aukas šios rinkliavos
to žentoąp"rsavaitę laiškas kaip: Lietuvių Bend- metu, kurios pradžiugins mūsų bro
Qiek<5 adresais ! ruomenės Chicagos apygardos ir

San Paulo mokytojai mano, kad apylinkių valdyboms Chicagos 
šis susirašinėjimas bus naudingas Augštesmajai Lituanistikos mo- 
abiejų kontinentų lietuviškam jau- kyklai, moksleiviams ateitinin- 
nimui jų bičiuliškumui ir lietuviš- kams “Aušros Vartų skaučių tun
kum,u ugdyti ir prafo visi, Uv,

i chorui, “Dainavos” ansambliui, 
Chicagos lietuvių vyrų chorui ir 
kitoms organizacijoms bei pasto

lius seses, likusius Vokietijoje.
BALFO Chicagos Apskrities 

ir Skyrių Valdybos

A. f A.

ONA GURECKIENE
Gedulingos pamaldos už velionies sielą bus laikomos šio 
mėn. 11 d. 9 vai. ryte. šv. Kryžiaus bažnyčioje. Giminės 
ir pažįstami prašomi dalyvauti.

Nuliūdę vaikai: kun. Fekkaas, Stasys, Leonas 

ir Ona Bakaitienė ir jų šeimos

paramos gražiame sumanyme.

Padėka visiems
geradariams

Balfo piniginio vajaus metu 
Chicagoje gauta gryno pelno 

$10,598.85.
Užbaigę darbą ir džiaugdamiesi

riems asmenims už gausų dalyvavi 
mą rinkliavoje su dėžutėmis gat
vėse.

Gili padėka priklauso mūsų mie
liems menininkams: solistui Sta
siui Baranauskui, smuikininkui Al-

____ _ ~__ ~ _ ____ fonsui Paukščiui, baleto šokėjai
jo rezultatais, širdingiausiai dėko- j Violetai Karosaitei, Simo Velbasio 
jame pirmiausia Balfo direktorei Į baleto studijai ir Moksleiviu Tau- 
Marija Rudienei už išrūpinimą rink ‘ tinio ansamblio kanklininkams, 
liavai leidimą, rinkliavai pravesti va(k Anelės Kirvaitytėg už gražų
komiteto pirmininkui inž. Antanui 
Rudžiui ir visiems komiteto na
riams už didžias pastangas šiam 
sėkmingam vajui pravesti, gerb.

vajaus apvainikavimą — išpildy
mą koncerto programos be jokio 
atlyginimo. Taipgi širdingai dėko
jame gyd. O. Bakaitienei, S. Gliože

kunigams klebonams už rinkliavos rienei, P. Mazrimicnei, S. Petraus- 
garsinimą per pamokslus bei para- kienei, E. Morkūnienei, St. Serne- 
pijos biuletenius, “Draugo”, “Nau-' nienei, K. Cicėnui, Gyliams, V. 
,jienų”, “Sandaros” ir “Laisvosios Luobai. S. SHudzinskui; S. Raucxi- 
Lietuvos” redakcijoms, visą lai
ką veltui talpinusiems musų pa
tiektas informacijas bei straipsnius,

nui, V. Mitkui, J. ParuškeviČitii, A. 
Baniui, P. Puodžiukui, P. Simoliū- 
nui, L. Jurašyčiui, Y, Rašytiniu!,

“Margučio” vedėjai L. Vanagaitie- ! Petrauskui, F. Sireičikui, A. 
nei, Sophie Barčus ir P. Žaltimie- I Meilutei, Okaitei, T. Rūtai ir kt. už 
rui, savo radijo valandose be jokio talką ir paramą koncerto metu.
atlyginimo skyrusiems daug laiko 
vajaus reikalams, vajaus reikalu 
per radiją kalbėjusiems: J.E. vysk. 
V. Brizgiui, kun. St. kantarui, <e- 
vang. kun. A. Trakui, adv. A. 0- 
liui, Norai Gugienei, dr. J. Bajer- 
čiui, žurn. J. Vaideliui, šalpos rei
kalų spaudoje rašiusiems: red. L. 
Šimučiui, red. dr. P. Grigaičiui, dr. 
J. Adomavičiui, rašyt. A. Baronui, 
rašyt. A. Valentinui, žurn. VI. Bū
tėnui, Ant. Gintneriui ir kt. Taip

Mūsų'didele ir nuoširdi padėka

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gSISs dčl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST 63RD STREET 
Tel. I’Kospcct 8-0833 Ir PR 8-0434

r*W IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OIOEll TA OKAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AI 

ILGU METU PATYRIMAS - PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNA YtHAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Albmok 5-9209

BARBORA ONA 
marauskas 

(Verpečinskaitė)
Gyveno 4505 S. Hermitage 

A ve.
Mirė vas. 7 d.,1956, 12:50 vai. 

ryto, sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

2 sūnūs: Alfred. marti Evelyn 
ir Anthony. marti Elizabcth, 2 
anūkai: Williani ir Anthony, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

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

Laidotuvės, įvyks penktad. 
vas. 10 d., iš'koplyčios S: 30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje į- 
v.vks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų Po pamaldų bus 
nulydėta J šv. Kazimiero kapi
nes

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

Nuliūdę: sūnūs, marčios ir a- 
nūkai.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741.

MARIJONA YONKOLUS
(MAŽEIKAITE) 

(Pagal pirmą vyrą Kuchis)

Gyveno
Avė.

12 445 S. Eggleston

Mirė vas. 6 d., 1956. 12:30
vai. p.p., sulaukus pusės am
žiaus

Gimė Lietuvoje
Amerikoje Išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 sūnūs: Anthony Kuchis. mar
ti Anria, Albert Kuchis. marti 
Helen ir Raymond Kuchis, mar 
tl Ruth. duktė Adcline Hallas. 
žentas Oscar, podukra Anne Sa 
viez, žentas Victor, posūnis 
John Yonkolus su šeima. 12 a- 
nūkų, 2 broliai: Peter Mažeika 
su šeima, ir John Mežeika, 
jo žmona Mary ir jų šeima, ki
ti giminės, draugai ir pažįtami.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje 10S21 S. MJchigan 
Avė. ' <

Laiflotuvės įvyks ketv., vasar. 
0 d,, iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus lydima į kapines.

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

Nuliūdę sūnūs, posūnis, mar
čios, duktė, podukra, žentai ir 
anūkai.

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

LIGDĖSIO VALANDOJ 
iavkttt

MAŽEIKA«EVANS
LAIDOTUVIŲ DOLBKTOR1AI

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
REpvhttu 7-8609 — 74601 Automobiliams rista 

Ttosna, k«rl« lyvtna kitOM miesto dalyse; sauslaM
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

*
68 f 2 69. WE6TEMT AVĖ. ttlt-SO. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai ** GRovehilI 6-2345 arba t 

TOvrnhall 3-2109

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTUVftS

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

4330 34 South California Avenua 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCB DIENĄ IR NAKTĮ

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

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

u * t

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš..................................#57,000,000.00

Atsargos Fondas......................#4,500,000.00

CHARTERED AND BUPEftVIBED BY THE 
UNITED HTATES GOVERNMENT 

Member of FederaI Hat ings and Loun Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEWICH, President

Įstaigos valandos; Kasdien. įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

JONAS PETRAUSKAS
Gyveno 1750 So. Union Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 9 i dieną vasario mėn. 1946 tai., 
sulaukęs 58 mėtų , amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Žiesmarių parap., Trakų apskr,
• Paliko_ dideliame nuliūdime: žmona Ona (po pirmu vyru 

Bagdonienė); duktė Silvija ir žentįs Herbert Yockers; 2 pus
broliai: Zigmantas ir Andrius Roalavičius ir kiti giminės.

Už sielą n/Tsų brangaus vyro ir tėvelio. Jono Petrausko, 
bus atnašaujamos šv. Mišios DieW Apvaizdos parap. bažny
čioje vasario mėn. 9 d. 7:45 vai., 10 d. 6:45 vai. ir 11 d. 7:30 
vai. iškilmingos šv. Mišios su egzekvijomis, kurias atnašaus 
parapijos klebonas kun. A. C. Martinius, asistuojant kun. 
Bruno Griniui ir kun. Stasiui kantarui.

Kviečiame visus gimines, draugus Ir pažystamus atvyk
ti į pamaldas, o vėliau į namus, adr. 1756 So. Union Avė.

Tu pas mus jau nebeaugrjŠi, bet mes ankščiau ar všliau 
pas tave ateisime. i

Lauk mūsų ateinant!
Nuliūdę lieka.* žmona Ona, duktė Silvija, žentas Herbert 

Yockera, 2 pusbroliai ir kiti giminės.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aabulausų patarna- Mes turima koplyčia,

rimas -dieną Ir nak- chicagos b

I U, Reikale šaukite Roaelando dalyse ir
“«• ’ tuojau patarnaujam

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayett© 8-3572

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, UI. Tel. OLympic 2-5245

SI AMhAlth FEIOAL SAVINOS
Ted Williains, 37 metų, pa-,įrašo 

sutartį su Boston Red Sos 1956 m. 
žaisti baseball. Jo atlyginimus 
100 tūkst. dolerių. Tai bene b tu, di 
džiausiąs ullygiuiiuus bust baili .isto
rijoje. (INS)

AND LOAN A5SOCIATION 
OF CHICAGO

lljĮĮl’f 4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32 . .J 

RUONI: Vlrgmia 7-1 141

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. AUCHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-11391

1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Ui. Tel. OLympie 2-1003

ZIGMUND (ZUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWIC2
2424 W. 69th STREET REpabUe 7-12181
2814 W. 2Smi PLACE Vlrginla 7-6672,
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X Dainų šventės plenumą 

sus'rinkimas įvyko praeitą šeš
tadienį Chicagoje. Jame buvo 
aptarta daug svarbių klausimų 
ir pasisakyta dėl ateities darbų, 
kurie neatidėliojant yra reika
lingi atlikti . šiam plenumo pa
sitarimui pirmininkavo Vyt. 
Radžius, o sekretoriavo Leonas 
B'ddušas. Diskusijose aktyviai 
dalyvavo visi organizacijų, at
stovai, kaip tai: E. Stasiukai- 
tis, naujasis Lietuvių Prekybos 
Rūmu pirmininkas; K. Kleiva, 
LRK Susivienijimo atstovas; 
dr. J. Bajerčius, LB Apygar
dos vald. pirm.; T. Blinstrubas, 
einąs Chicagos Alto pirmininko 
pareigas; Putrimas, P. Gribie- 
ne, SLA atstovė; J. G. Kamins
kas, Dariaus ir Girėno posto 
komanderius; J. Jonikas, Don 
Varno posto atstovas ir Vyčių 
Chicagoje pirmininkas; VI. 
Būtėnas, Spaudos komisijos 
pirmininkas; Edv. šulaitis, St. 
Daunys, J. Bagdonas, Santaros 
atstovas; A. Laucius, Studentų 
Sąjungos įgaliotinis; St. Tarnu- 
laitis, Kultūros Tarybos atsto
vas; B. Jonikas, Don Varno 
moterų vieneto atstovė; G. Gri- 
bas, J. Grybinas, Ateitininkų 
atstovas; V. Šimkus ir kiti. Iki 
Dainų šventės liko tik nepilni 
penki mėnesiai. Tuojau pat bus 
kviečiamas Chicagoje esančių 
chorų dirigentų pasitarimas ir 
pasiinformavimas. kaip chorai 
ruošias' vietoje Dainų šventei.

X LK Kultūros Tarybos su
organizuotas Diskus! jų klubas, 
kuriam vadovauja R. Skipitis, 
darbą pradeio vasar:o 3 d. dr- 
Paplėno paskaita ‘‘Ar politin’s 
susiskaldymas stabdo kultūri
nę pažangą”. Paska tos išklau
syti ir diskusijose dalyvauti su
sirinko per 30 kultūrininkų ir 
visuomenininkų. Diskusijos bus 
tęsiamos sekantį kartą, nes dėl 
vėlaus laiko liko nebaigtos. 
Diskusijų mintis sveikintina. 
Apgailėtina, jog kai kurie kal
bėtojai nevengė šališkumo ir 
skelbė klaidingus “faktus”. Pa
geidautina, jog paskaitos būtų 
trumpesnės.

X 500 dol. negrąžinama vie
nam veikliom ir gabiam stu
dentui stipendija, Chicagos 
frontininkų sukelta, jau paskir
ta. Kuriam studentui ji paskir
ta, bus pranešta Chicagos fron
tininkų ir jų svečių susirinki- 
me-pobūvyje su kava, užkan
džiais ir priešužgavėniniais šo
kiais. Susirinkimas-pobūvis bus 
vasario 11 d. Lietuvių audito
rijoje. Pradžia 7 vai. Chicagos 
ir apylinkių frontininkai su šei
mos nariais ir svečiais kviečia
mi dalyvauti priešužgavėninia- 
me susirinkime-pobūvyje.

X AUce Stephens Meno an
samblis užsisakė sau vietas 
kaukiiį baliuje, kurį ruošia Vy
rų choras. Gražu, kad dainos 
žmonės bendrauja ir sutartinai 
dirba. Dar galima staliukų už
sakyti ir 4 asmenims paskam
binus FRontier 6-0787. Baliaus 
metu bus atlikta įvairi progra
ma, veiks turtingas ir labai 
gardžiai paruoštas valgių bu
fetas bei kiti įvairumai.

X D.’. Jonas, Adomavičius, 

vienas geriausių mūsų kalbėto
jų, pasžymįs originaliomis 
mintimis ir gražia kalbos dik
cija, ir aktorė Venclauskaitė- 
Apeikienė, viena iš žymesnų 
mūsų deklamatorių, dalyvaus 
Sophe Barčus radijo progra
moje vasario 13 d. 7 vai. vak. 
Tą dieną per radijo valandą 
bus paminėta Vasario 16 d. 
Įžanginį žodį skaitys Vyt. Kas- 

nlflnaa.

X Kolumbo Vyčiu Mundelein! 
kuopos 4-to laipsnio nariai pa
skyrė keturis $25 vertės JAV 
taupymo bonus mokyklų vaikų 
rašinių konkursui. Konkurse 
dalyvaus švč. P. Marijos Gimi
mo ir šv. Andrijcno parapinių 
mokyklų 8-to skyriaus moki
niai, Konkurso tema: Dievas ir 
patriotizmas Mokyklų vedėjos 
įvertins rašinių vertę ir geru
mą. Geriausių rašinių auto
riams dovanas įteiks kun J. 
Malin, dr. Jonas Simonaitis ir 
Vladas Domkus.

X Chicago. l'etuvlų organi
zacijų atstovai su vėliavomis 
renkasi vasario 12 d. 9:30 vai. 
ryte į Šv. Kryžiaus parapijos 
sale (įėjimas iš kiemo prie baž
nyčios). Iš salės organ’zac;iu 
atstovai su vėliavomis eis į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kur vasario 12 d. 10 vai. bus 
iškilmingos pamaldos už Lie
tuvą, minint Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo sukak
tį. Sumos metu giedos “Daina
vos" ansamblis ir Danutė Stan- 
kaitytė.

X Lietuvos Miškininkų Są

jungos Išeivijoje valdyba posė
džiavo vasario 5 d. Valdyba sa
vo posėdyje nutarė Alto sėk
mingai veiklai paaukoti 10 do
lerių Vasario 16 dienos minėji
mo proga (per Chicagos Tary
bos konferenciją 1955 m. spa
lio 27 d. tiems patiems reika
lams paaukojo 10 dol.). L. Miš
kininkų Sąjungos išeivijoje 
valdyba nariams primena, kad 
jie būtų dosnūs Lietuvos vada
vimo reikalams, ypač Vasario 
16 d. minėjimo metu.

X Ben Tumavič’us, Cicero 
miesto policininkas, ištarnavęs 
29 metus policinėje tarnyboje, 
išeina pensijon. Ta proga įvai
rių organizacijų valdybos ruo
šia jam pagerbtuvių banketą. 
Banketas bus kovo 4 d. Liberty 
salėje, Cicero, III. Ben yta įvai
rių Cicero draugijų valdybose 
ir turi daug bičiulių. Banketo 
komisiją sudaro šie asmenys: 
A. Petkus, Ben Naurich, K. 
Deveikis, K. Adrijauskas, R. 
Nortonis, J. Žukauskas, M. Ja
kubauskas.

X Manigirdas Motiekaitis 

akompanuos jaunai solistei Te
resei Papšytei Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos Chicagos 
skyriaus narių susirinkime. Šis 
susirinkimas skiriamas Vasa
rio 16-jai paminėti narių tarpe 
ir kitiems svarbiems reikalams 
aptarti. Susirinkimas bus š. m. 
vasario 11 d. 8 vai. vak. Lietu
vių auditorijos salėje, 3137 So. 
Halsted St.

X Liaudies dainiaus ir 
skriaudžiamų baudžiauninkų už
tarėjo kun. Antano Strazdelio 
gyvenimas, darbai, baudžiavos 
laikai ir sulenkėjusios bajori
jos lėbavimai bus ryškiai pa
vaizduoti Petrulio dramoje 
“Prieš srovę”, kuri pertvarky 
ta ir papildyta statoma Mari
jos Augštesniojoje mokyklos 
salėje kovo 3—4 dienomis.

X Teisininkas Antana; Rep 
šys. Alto narys, pasakys kalb' 
vasario 12 d. 3 vai. p. p. Mel 
rose Parke, minint Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį. Mi 
nėj'mas bus parko salėje (Fielč* 
House).

X J. J. Aukškalnis, “Drau 
go” agentas Gary mieste, Ind 

; išvyko į Los Angeles, Calif 
į Sustos pas brolį K. Auškalnį 
111 N. Maripcsa. Los Angeles 

Į Calif., telefonas DU 9-6745.
X Sophie Barčus, radijo va 

landos vedėja, šį sekmad:en 
(vasario 12 d.) švenčia sn)c 
gimtadienį.

X Jona« Zemkus, 4323 So. 
Artesian Avė., susižeidė dar
bovietėje. Jį užgavo elektrinis 
sunkvežimėlis (trokiukas) ir 
sulaužė abi kojas. Išvežtas j 
Evangelical ligoninę.

1$ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Karine,* Wisc., Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius pra
ėjusį sekmadienį minėjo L'etu- 
vos Nepriklausomybės šventę 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Minėjimas buvo pradėtas pi- 
maldomis bžžnyč'oje. Bažny
čion ir po pietų salėn buvo su
sirinkęs gražus lietuvių būrys. 
Į minėjimą atvyko ir miesto 
meras, kuris yra paskelbęs vi
sam miestu'1 proklamaciią mi
nėti Vasario šešioliktąją ka:p 
Lietuvos Respublikos dieną. 
Tokią proklamaciją paskelbė ir 
\Visconsino gubernatorius. M- 
nėjimas praėjo labai geroje 
nuotaikoje. Išklausyta turinin
gų kalbų, gražios meninės pro
gramos, sudėta Lietuvos lais
vinimui aukų.

— Norvvood, Mass., lietuviai 
ruošia muzikinę popietę. Lietu; 
vių radijo valandai paremti A. 
L. R. K. Federacijos skyrius 
vasario 5 d. Šv. Jurgio parapi
jos salėje (St. James Avė.) 
rengia įdomią muzikos, dainų 
ir šokių popietę. Programą iš
pildys iš Bostono Onos Ivaškie- 
nės vadovaujama tautinių šo
kių grupė, iš Nashuos solistai 
Jonas Tamulion’s ir Ona Skir- 
kevičienė, iš Cambridge solis
tas K. Samalis ir iš Norwoodo 
A. Kontrimas. Solistam akom
panuos muz. V. Kamantauskas. 
Programa bus labai įvairi ir 
turtinga. Visi maloniai kvie
čiami atvykti ir tuo pačiu pa
remti A. Kneižio vadovaujamą 
Lietuvos Radijo Valandą. Pro
grama prasidės 3:30 vai. po 
pietų.

— Vytautas Vaitiekūnas kal-

— V. Kerbelis, neseniai at
vykęs iš Argentinos į Kanadą, 
pakviestas Montrealio Aušros 

bės Bridgeport, Conn. Bridge- Vartų parapijos vargonininku
port, Conn., kolonijoje Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
minėjimas bus vasario 12 d. 4 
vai. p. p. lietuvių parapijos sve
tainėje. Kalbės parapijos vieti
niai kunigai ir svečias iš New 
Yorko — Vytautas Vaitiekū
nas. Meninę programą atliks 
parapijos choro vyrų kvarte
tas, mišrus kvartetas ir solis
tas.

Visi Bridgeporto ir apielin- 
kių kolonijų lietuviai kviečia
mi tą dieną dalyvauti minėji
me ir atlikti savo lietuvišką 
tautišką pareigą ir paremti sa
vo aukomis Lietuvos laisvini
mo darbą.

— Prof. dr. J. Bagdonas, 90 
metų bebaigiąs, Lietuvos atgi
mimo veteranas, buvo susirgęs 
ir gulėjo ligoninėje. Dabar jo 
sveikata pagerėjo ir jis grįžo į 
senelių prieglaudą Clevelande. 
Tiek ligoninėje, tiek prieglau
doje jo sveikatą rūpestingai ir 
nemokamai prižiūri dr. K. Pau- 
tienis.

RASTAS SUŠALĘS JAUNUOLIS

Charles \\ ilson Love, 18 metų, ii Rce<l, Ky.. pateko į Soullitoįvn ligo
ninę, Chicagoje po to, kai jis buvo rastas Šmita Fe geležinkelio Sably- 
tuviniaiiie vagone. I»vc, pabrukta* į laivyno tarnybą, buvo paskirtas 
j Grent lenkes laivyno lavinimo centrą. Darbininkai jaunuolį rado Snl- 
dytuvininine vagone, kai jie nuėjo valyti vagono vidų. Pradžioje buvo 
manyto, kad jaunuolis miręs nuo Aaldio. bet darbininkai pastebėjo, kad 
jo koja sujudėjo. Jie tuojau sušalusį jaunuolį nugabeno į ligoninę. Jo 
sveikata yra kritiškame stovyje. (INS)

IKE UŽSIREGISTRAVO KAIP ‘‘BUVUS KARYS”

*••••»«»•« t a* ••»•«•«• i*k >d>«« «««•.«>]■
uZsii'cgisir&vu balsavimui Gettysburg’e, Pa. 

Rankoje Įniko registracijos kortelę, kurioje pažymėta, kad jo uisiėmi- 
n,,!s .”7 ‘buvęs karys”. Prezidento žinoun Mnmie užsiregistravo kaip 
šeimininkė.. Viduryje stovi France* \Verley, įesjuiblikouų atstovas 
Pennsylvania valstybės senate. Kai prezidentas Eiscnhouoris buvo 
paklaustas, kokia jo plaukų spalva, jis juokaudamas atsakė: “Rudi” 
Jie pirmą kartę užsiregistravo Pennsylvauijoje, kur yra jų legali re
zidencija, išsikėlu» Jieins į savo ūkį. ” (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Pasibaigė Montgomsry 

Ward Thorne byla
Praeitą pirmadieni pasibaigė 

19 mėnesių trukusi byla tarp 
Mrs. Thorne, mirusio Montgo- 
mery Ward Thorne motinos ir 
Mrs. Ragen ir jos dukters 
Maureen dėl $2,000,000 vertės 
paįikimo. Staiga miręs Mont-

KANADOJ

vietoj mirusio A. Piešines.
— Montrealyje Vasario 16 

minima vasario 19 d. 4 v. p. p. 
Plateau salėje. Ęalbės V. Sidzi
kauskas iš New Yorko.

— Sol. Vac. Verikaitis pa
kviestas dainuoti Opera Festi- 
val Company of Toronto stato
moje operoje Madame Butter
fly Bonse partiją. Pastatymas 
įvyks vasario 24 — kovo 10 d.

AUSTRIJOJ
— Austrijos lietuviai pasvei

kino prel. M. Krupavičių jo tri
gubos sukakties proga, taip 
pat naująją Vilko ir VT vado
vybę, palinkėdami jiems ge
riausios sėkmės laisvinimo 
darbe.

Austrijos lietuviai taip pat 
įspėti, kaip turi elgtis su sovie
tiniais agentais, galinčiais juos 
kalbinti, kad "grįžtų namo”. 
Austrijoje gyveną lietuviai pa
skatinti, kad atliktų savo pa
reigą Tautos Fondui.

gomery Ward Thorne buvo tes
tamentu užrašęs 60% savo pa
likimo sužieduotinei Maureen 
Ragen ir jos motinai ir tik 25% 
savo motinai. Dėl šio palikimo 
mirusiojo Thorne motina teis
me iškėlė bylą, kurioje įrodė, 
kad jos sūnus/ rašydamas tes
tamentą buvo nuolatinėje mir
ties baimėje, todėl jis negalėjo 
laisvai apsispręsti dėl paliki
mo.

Šioje ilgai užtrukusioje by
loje pagaliau apylinkės teisė
jas priteisė Aleen Ragen ir jos 
dukters naudai tik $350,000, o 
visus kitus pinigus Montgome- 
ry motinai. Abi pusės pagaliau 
esančios sprendimu patenkin
tos, nors dar užtruksią apie
keturis mėnesius, kol visi bylos ir netrukus abu kareiviai su au- 
reikalai būsią sutvarkyti. į tomebiliu buvo sugauti.

Išbuvo 4 dienas šaldytuvo Daromas smulkus tyrimas 
vagone ! Kaip vakar buvo pranešta,

Charles W. Love, 17 m. am
žiaus, buvo rastas pakliuvęs į 
šaldytuvo vagoną, kai Pensilva
nijos traukinys pasiekė Chica
gą tarp 47 g. ir Pulaski. Nuvež
tas į Southtovvn ligoninę, kur 
atgaivintas, tačiau sveikata dar 
kritiškame stovy, nors pagyti 
yra vilties be amputacijų.

Pagauti 32 gembleriai
Detektyvas Timothy Allman 

apsupo pastatą, esantį 914 S. 
Carpenter gatvėje, kur sugavo 
32 gemblerius, tarp kurių ir du 
policininkus. Jie buvo sugauti 
ir anksčiau, tačiau vėl paleisti, 
neturint tikrų jų kaltės įrody
mų.

Nuskriausta moksleivė
18 m. amž. Oak Lawn Augš- 

tesniosios mokyklos moksleivė, 
eidama namo iš čiuožyklos, bu
vo paimta vieno jaunuolio į au
tomobilį pavežti. Ten ji buvo 
nuskriausta ir išmesti gatvėje.

TERRA JAU GAVO
1. Geriausių visokių radijo aparatų: Gmndlag. Sabo, Graetz,

prieinamiausiomis kainomis,, puikių išvaizdų ir tanų, pa
jėgių klausytis Europos ir kt. kontinentų;

2. RCA Victor, VM fonografų;
3. Klasinės muzikos plokštelių, kaip operų: Aida, Traviata, Rl-

goletto. Baris Gadinimas Madame Butterfly, Faustas. Pa
jacai, Sevilijos kirpėjas, Toska ir d. kt., ta'ip ir plokštelių 
su rinktiniausiomis šių ir kitų operų ištraukomis ir arijomis.

4. Švedų Ir vokiečių kristalo, italų, japonų kenunikos, puošniau
siu odos dirbinių: piniginių, moterims rankinukų, manikiu- 
rinių. albumų, portfelių, vyrams skustis setų ir daugelis kt. 
medžio drožinių, tautodailės audinių, gintaro Ir kt.

5. Lietuviškų knygų, kata savo, taip ir kitų leidyklų leidinių, 
laikraščių, žurnalų, albumų, originalių dailininku paveiks
lų ir kt.

Prekių pasirinkimas didelis, kainos labai prieinamos,, išsimo- 
kėjimui sąlygos geros, prašome įsitikinti.

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

Telef. LA 3-0427

Studentai neparuošti 
matematikai

Apie 200 studentų nepriimti 
j Illinois Technikos Inst'tutą 
dėl menko matematikos mokė
jimo. Daugelis kitų, kurie bai
gė viduriu'' mokyklą su gerais 
’iipsnia’s iš matematikos, tu
rės pap'ldomai pasiruošti, kad 
galėtų studi'uoti kolegijoje.

Paeal Philip Lottich, Tech
nologijos Instituto d'rektoriaus 
pareiškimą, didžiausia kliūtis, 
užkertanti kelią būsimiems ta
imeriams studijuoti technolo
giją, yra menkas ju pasiruoši
mas matematikoje. Padėtis yra 
būdtaga visoms inžinerijos mo
kykloms, kur du trečdaliai ne
dali baigti studijų dėd menkų 
žinių matematikoje.

Dėl to kalta esanti vidurinių 
mokyklų sistema, kurioje ga
lima visai išvengti matemati
kos. Sėkmingoms inžinerijos 
studijoms reikalinga keturių 
metų matematikos kurso, ku
riame turi įeiti ne vien algebra, 
aritmetika ar trigonometrija 
skyrium, bet visos šios Šakos 
kartu. To reikalaująs 20 šimt
mečio Amerikos gyvenimas.

Buvo pagrobę 
Seminaristą

Joseph Togli, 25 m. amžiaus, 
St. Ambrose teologijos studen
tas buvo pagrobtas dviejų ka
reivių Chicagos šiaurėje, kurie, 
grąsindami jam peiliu, priver
tė jį važiuoti 400 mylių, kol jį 
paleido.

J. Togli važiavo į Chicagą ap
lankyti ligoninėje savo sergant 
čios motinos, sutvarkyti nese-J 
nai mirusio tėvo palikimą. Jam 
važiuojant į Waukegan prie De 
von du kareiviai paprašė paro
dyti kelią, kai atidarė duris, jie 
šoko į mašiną ir privertė jį va
žiuoti iki Escanaba, kur jį išlei
do iš mašinos ir patys nuvažia
vo. Togli pranešė tuoj policijai,

du policininkai buvo įtariami 
dalyvavę gembleriavime viena- j 

me rūsyje, esančiame 914 S., 
Carpenter gatvėje. Dėl jų pra
dėtas smulkus tyrinėjimas, pa
lyginant pirštų nuospaudas vi
sų Chicagoje esančių policinin-; 
kų su 32 rūsyje buvusiųjų 
nuospaudomis. Yra manoma, 
kad ne visi suimtieji davė savo

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

lAlttlkoiuaa
Mokslintų Stadijų Klubo

S EM ESTR A SįfOClALINEM S 
STUMBOMS

Seselių Kasiatieriečių Kolegijoje 
MAKYWOOD OOLJLBUE EITKNSIUK 

Smirtno. P*.
Vasario 11 i* Petras Maldeikis 

skaito: Popiežiaus Pijaus XII peda
goginės enciklikos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka- 

zimieriečių senuose rūmuose. 

2601 W. Marąuette Rd. Prašo 

ma neaivėlinti.

KAS KĄ IR KUR
—ŠAULIU KLUBO UŽGtVftNIV

BALIUS įvyks šeštadienį vasario 
m. 11 d., Lietuvių Auditorijoje. 
Komedija "KUR6IAS '.ŽENTĄ j ’ 
B. Jonušo orkestrus. Gėrimų bu
fetas. Kasa veikia nuo 6 v.v. Vai
dinimo pradžia 7 vai. Suaugusieji 
aukoia $1.50, studentai ir moks
leiviai 75 centus.

— T T. MaHlonn Bendr<Miflvhiu 
Gbieaeos Apskrities «UK,*,,nP’nns

kurią ivv-Vg vorarin l(i di''”'l 
Tkctvirtudteni). 7 .30 vai. vak. Lta-
t'”'-'o Vvi'i" R.nlū'e Inrr>otr><. giiqj.
r-’n’-lmni '-'iV-p ym t”nAią(liep!<?. 
tnč’nii trečhdieni vrn Pelenu die
na ’r df.’i^elyle lie*"vių naranlii, 
l« diena hns n°m'',dnq S’isi^taki- 
run r'-rn'nėnime jr Vnca-
*•*'' m dieną. Prašome gnu-ini 
lyvauli. Valdyba

— Visiems išrinktiems naii"'n 
Vvčlu sendruurių tarybon šiuo 
nrapošii kad *i vak'"-n, vaonrin 8 
d . 8 vai., Vvč’ii salele ivvks s’i- 
siHnkimns egzekutvvei valdybai iš
rinkti. P,e to knvgu revizijos ko
misija natieks metine anvskaitą. 
Tad visi nariai, sutikusieji Įeiti i 
vvčių sendraugiu taryba, būtinai 
turi dalyvauti šiame susirinkime.

Ign. Sakalai pirm.

tikras pavardes, todėl jieškoji- 
mas daromas visu stropumu.

Policijos vadas O’Connor pa
reiškė, kad jis betarpiškai at
leis iš pareigų kiekvieną polici
ninką, paaiškėjus jo dalyvavi
mui nusikalame. Tokį pat pa
reiškimą padarė ir parkų poli
cijos vadas George Otlevis.

Apiplėštas Toffenetti 
restoranas

Sekmadienio naktį apie 12,30 
automatu ginkluotas banditas 
įsiveržė Į Toffentti restoraną ir 
įdavė kasininkei Anita Scherr 
raštelį, kuriame buvo parašyta: 
‘Jei tik praversi burną, tuoj 
gausi kulką”. Duok man visus 
žaliukus ir šypsokis duodama!” 
Scherr atidavė apie $300. Čia bu 
vo pirma du panašūs apiplėši
mai, kur irgi pareikalauta “ža
liuku”.

«XXKKXXXKXXXKHX>0<K>0000<X>0' 
V1ai perka Ir akalto Liudo Želk am

romane
LAIPTAI J TOLUMAS

242 pusi Kaina $2 SO
njĮaakymua kartu au pinigais siuskite- 

“DRAUGAS”.
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago 8. III.
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PO P U L A R

LITHUAHIAN RECIPES
8nriako JUZfi DAUŽVARDIENfl

Tai nepaprasta knyga. VlrA 200 re 
r«ptil grrynal lietuviškų valgių gaml 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
UlenS. kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuvlSkua valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa 
dtus {domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAT'OAS Juos ISleldo 
labai parankioje formoje. Pirmų kar 
ta tokia knyga pasirodo knygų rln 
koja.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
llftkal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00

Uiaakymus kartu su pinigais siųskite
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenoe,

CHICAGO 8, ILL.

2334 So. Oakley Avė. 
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