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RUSIJA REIKALUAJA BALSO VID. RYTUOSE
Nauji Dulles-Douglas pareiškimai 

dėl Lietuvos laisvinimo
Jei laisvės dvasia mirs Lietuvoje, ji nebegyvens nė pasau

lyje, — pareiškė pagrindinis Vasario 16-tosios minėjimo kalbėto
jas senatorius Everett Dirksen pereitą sekmadienį Chicagos lietu
viams.

Jis pabrėžė Lietuvos teisę į 
laisvę, pirma tiumpai apžvelgęs 
Lietuvos nepriklausomo gyveni
mo garbingąjį laikotarpį, kada 
buvo pasiekti dideli laimėjimai 
švietime, žemės reformoje ir 
krašto atstatyme.

— Jūsų šalies istorija per 
šimtmečius .darė įtakos pasau
liui dar gerokai prieš Amerikos 
atradimą, — santūriai, bet sva
riai savo gražioje kalboje dėstė 
senatorius. — šiemet švenčiama 
iš Illinois kilusio laisvės kovoto
jo A. Linkolno 147 gimimo su
kaktis. Jo ryžtas mus uždega 
kovoti už pavergtųjų laisvę. Ei- 
senhoweris tvirtai pareiškė, kad 
Amerika ne tik savo įtaka, bet ir 
medžiagine parama žada padėti 
pavergtiesiems pasiekti laisvę.

Dulles telegrama lietuviams
Senatorius perskaitė Valsty

bės Sekretoriaus pavaduotojo 
Carl W. McCardle telegramą, ku
rioje Foster Dulles vardu pa
reikšta :

— Šiemet Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos žmonės mini 38 laisvės 
paskelbimo metines. Šia proga 
pritinka priminti tą ryžtą ir pa
siaukojimą, kuriuos minėtų kraš 
tų žmonės parodė būdami lais
vųjų tautų bendruomenėje.. Nors 
Pabaltijo tautoms laisvė buvo at
imta, tačiau mes žinome, kad jos 
išlaikė ryžtą būti laisvomis. Mes 
tebetikime į principą, kad suve- 
rcnės teisės ir savivalda turi būti 
grąžinta tiems, iš kurių buvo iš
plėšta. Mes pasitikime, kad šis 
principas vieną dieną bus reali
zuotas.

Alto Chicagos apskr. pirminin
kui D. Kuraičiui atidarius minė
jimą, iškilmingai įneštos Lietu
vos Trispalvė, Amerikos žvaigž
dėtoji, pon Varno, Dariaus - Gi
rėno veteranų postų, skautų bei 
ateitininkų vėliavos. Lyg nuo 
balkono pasigirdęs trimitas per
vėrė širdį skaudžiai, bet kartu 
taip mielai, primindamas anas 
laimingąsias laisvės dienas, kai 
kasdien nuo Karo muzėjaus bokš 
to liūdnas trimito garsas lydėjo 
mūsų invalidus prie Nežinomojo 
Kareivio kapo.

Solistams A. Braziui ir M. 
Kripkauskienei vedant, galingai 
skambėjo Amerikos ir Lietuvos 
himnai.
Dar bučiuosiu jaunystės įmintą 

laisvės pėdą
Invokaciją skaitydamas kan. 

V. Zakarauskas priminė Sibiro 
tremtinių kančias, kurias mato 
tik Dievo ašarom virtusios žvaig
ždės. Iš namų išėję kovos ir lais
vės vardan, mes kaip šaukliai pa
siryžę šaukti prisikėlimą paverg
tai tautai — negi išduosime sa
vo priesaiką ir pagundų kely pra 
pulsime? Tėvų žemėje yra jaunų 
dienų ugnimi įdeginti mūsų pri
siminimai.

— Tėviške, tu esi many gyva 
pavasario žaliavime, vasaros žie
duos, žiemos sniego žėrėjime. Tu 
mane šauki ir tavo šauksmo kvie 
čiamas aš dar bučiuosiu jaunys
tės įmintą laisvės pėdą... Ten da
bar kryžiai - rūpintojėliai skap
tuojami ne iš ąžuolo, uosio ar 
klevo, bet iš gyvos nuskaustos 
širdies, širdies kaltos vien tuo, 
kad myli savo šalį ir laisvę. Vieš
patie, gelbėk mūsų valstybę.

Antrą invokaciją parkaitė 
evang. superintendentas kun. 9t.

Neimanas, prašydamas: Viešpa
tie, sutrumpink mūsų bi-olių ir 
seserų skausmo laiką. Tegul jų 
ašaros nekrenta ant uolcs, bet 
būna išklausytos.

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo aktą paskaitė Amerikos 
Lietuvių Studentų sąjungos at
stovas A. Laucius.

Už Lietuvos laisvę kovojusieji 
ir žuvusieji pagerbti tylos minu
te..

Senatorius rūpina lėšas Lietuvos 
laisvinimui

Inž. A. Rudžio pristatytas, se
natoriaus Paul Douglas atstovas 
Douglas Anderson pareiškė, kad 
Lietuva bus laisva. Tai įrodo 
faktai, šiomis dienomis jam tekę 
skaityti spaudoje, kad Lietuvoje 
ministeris piimininkas buvo pa
keistas kitu, nes negalėjo už
gniaužti žmonėse laisvės troški
mo. Dar ir dabar Lietuvoje klesti 
pogrindžio spauda. D. Anderson 
perskaitė šen. P. Douglas tele
gramą, kurioje jis prisimena, 
kaip prieš dvejetą metų Vasario 
16-tosios minėjime buvo pažadė
jęs lietuviams patiekti rezoliuci
ją, kad senatas nepripažintų Ru
sijos įvykdytos Lietuvos aneksi
jos. Senatas tą rezoliuciją priė
mė.

Dabar senatorius P. Douglas 
prižada kita rezoliucija pasirū
pinti, kad būtų paskirta lėšų Pa
baltijo ir kitiems centro ir rytų 
Europos pavergtiems 'kraštams 
vaduoti. Amerikos visuomenė 
turi imtis iniciatyvos ir ryžtin
gai to siekti.

Perduodamas šį šen. Douglas 
pasižadėjimą, jo atstovas Ander
son priminė, kad laisvame pasau
lyje esą lietuviai atstovauja lais
vą Lietuvą. Jie turi nuolat pasau
liui priminti reikalą išlaisvinti 
pavergtuosius..

Chicagos Lietusių Tarybos pir 
mininkas Dan Kuraitis ragino 
savo kalboje:

— Dirbkime visi su viltimi, 
kad pasaulis laimėtų tą istorinę 
kovą. Mūsų pusėje yra tiesa. Pa
saulis eina prie to, kad visi žmo
nės būtų laisvi; mes turime ne
palaužiamas Lietuvos išlaisvini
mo viltis.

Linkolnas, Kosciuška ir 
Lietuvos laisvė

Konsulas dr. P. Daužvardis 
priminė, kad, gyvendami Ameri
koje, mes rišame savo laisvės 
viltis su šiuo kraštu. Mūsų lais
vės šventė siejasi su Linkolno ir 
Kosciuškos gimtadieniais. Su 
Linkolnu mes galime lyginti D. 
L. Kunigaikštį Mindaugą. Abu 
jie savus kraštus sujungė į vie
ną valstybę. Šiandien mes mi
nime ne tik Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimą, bet ir bu
vusią amžiais laisvą Lietuvą.

Kai Amerika kovojo dėl savo 
laisvės, Lietuva turėjo sunkiai 
spirtis prieš besiekiantį pagrob
ti kraštą rusą. Kosciuška vedė 
kovą dėl abiejų kraštų laisvės. 
Vergijos dienose Linkolnas ir 
Kosciuška mums neša pasiryži
mą išlaisvinimo kovoje. Ameri
kos vyriausybė pakartotinai skel 
bia Pabaltijo valstybes esant pri
verstino užgrobimo aukomis. 
Dabar Eisenhowerio ir Edeno 
pasirašytame dokumente daug 
pasakyta apie Lietuvą, nors ir 
nepaminėti vardai. Pabaltijo

Eisenhoweris išvyksta
apsimųstymo poilsiui

WASHINGTONAS, vas. 14. — 
prez. Eisenhovveris išvyks

ta į iždo sekretoriaus Humphrey 
plantacijas Ceorgia valstybėje. 
Jis ten būsiąs visą savaitę ir ga
lutinai apsispręsiąs dėl kandida- ( 
tavimo antram terminui.» I

Šiandien gydyto jai tuivtų tar- | 
tis dėl prezidento sveikatos tyri
mo davinių ir padaryti išvadas., 
Dr. Whitę, pareiškė, kad gydyto
jai tik padės prez. Eisenhovve- 
riui ant stalo faktus, bet nepri
dės patarimo, ką daryti dėl kan
didatavimo antram terminui. !
Kompartijos kongresas
pradedamas Kremliuje

MASKVA, vas: 14. — šian
dien Kremliaus salėse prasideda 
jau senokai buvęs Rusijos komu
nistų partijos 20-sis kongresas. 
Jis bus įdopaus tuo, kad šiek tiek 
išryškins vidaus ir užsienio poli
tikos artimiausio meto kryptis.

Prieš kongresą daugelyje svar 
bių miestų, sričių ir respublikų 
pakeisti partijos sekretoriai, bet 
pašaliniai stebėtojai ikšiol nesu
sigaudo, kaip tuos reiškinius ver 
tinti. Tikimasi ką nors tikriau 
pamatyti kongresui vykstant. 

Tirs Vakarų prekybų
su sOvietų bloku

WASHINGTONAS, vas. 14. — 
Senato investigacijų komitetas 
šiandien pradeda tirti Vakarų 
prekybą su kom. bloku — ar ry
šium su kontrolės atleidimu ten 
nepateko svarbių medžiagų ir 
mašinų.

Kongresas turi užsienio pa
galbos direktoriaus pranešimą, 
kad per 6 mėn. nuo kontrolės 
varžtų atleidimo sovietinis blo
kas sumažino pirkimą nestrate- 
ginių prekių ir už 25 mil. dol. 
pirko daugiau tų, kurios pirmiau 
buvo uždraustos parduoti. Dau
giausiai pasukta į metalus, mi
neralus ir jų produktus bei į pre 
kybinius laivus.

• Kurilą salose sovietai laiką 
daug karo lėktuvų.

lintų diplomatai — sovietų šnipai. — Burgcss (kairėje) ir MacLenn, 
’ pabėgę Rusijon 1051 m., o pereitą Šeštadienį Maskvoje parodyti dviem

Anglijos žurnalistams. Juodu pasisakę esą seni komunistai, bet g'nesi 
nebuvę Šnipai. (TNS)

valstybių likimas sutriuškino 
Bulganino ir Chruščevo dvivei
diškumą.

Konsulas skatino užmiršti se
nas sąskaitas, asmenines ar gru
pines, mesti lauk visa tai, kas 
mūsų kovai, mūsų broliškumui 
kenkia. Mes visi turime stoti į 
kovą, savo troškimus garsinti 
amerikiečiuose ir perspėti Ame
rikos žmones, kad kitur neįvyktų 
tai, ką rusai padarė Lietuvoje. 
.Visi kartu ir kiekvienas atskirai 
nusitarkime, kad dabar pas mus
yra tik viena partija — lietuvių Į 
partija, ir vienas tikslas — augš 
Čiausias tikslas — Lietuvos iš
laisvinimas.

Telephonei

Taip atrodo naudojimasis gyvenimo patogumais Amerikos kaime ir 
mieste. (INS)

Nesutiks atnaujinti konferenciją
f

Vietndtho rinkimams svarstyti
LONDONAS, vas. 14. — Anglijos vyriausybė tuojau praneš 

kom. Kinijos vyriausybei, kad nepritariama jos pasiūlymui atnau
jinti Ženevos konferenciją Indokinijos reikalams svarstyti.

Toji konferencija įvyko 1954
m. Šveicarijos Ženevoje. Joje da
lyvavo JAV, Anglija, Prancūzi
ja, Sov. Rusija, kom. Kinija, pie
tinis Vietnamas, šiaurinio Viet
namo komunistai, Laos ir Kam- 
bodijos atstovai.

Joje pasirašytas susitarimas 
sustabdė Indokinijoje karą ir pa
dalino pusiau Vietnamą, bet nu
matė jo sujungimą 1956 m. pra- 
vestinais laisvais rinkimais. JAV 
ir pietinis Vietnamas tos sutar
ties nepasirašė. P. Vietnamo vy
riausybė dabar atsisako kalbėtis 
su šiaurinę dalį valdančiais ko-

Amerikos lietuvių pastangos
Amerikos Lietuvių Tarybos 

vardu kalbėjo vykd. kom. sekr. 
dr. P. Grigaitis. Jis priminė lig
šiolines nepalaužiamas Amerikos 
lietuvių pastangas bekovojant 
dėl Lietuvos laisvės. Per keletą 
metų buvo pataikavimo laikas 
rusams. Dabar — kitos nuotai
kos. Kongreso nariai nebebijo 

į skelbti Lietuvos laisvės žodį. 
Vien peeritais metais Vasario 16 
d. proga kongrese buvo tiek kal
bų, kad jų išspausdinus susidarė 
75 puslapiai.

(Nukelta į 7 pel.)

Nuomonė pareikšta oficialia
me pareiškime, išdalintame apau 
dos atstovams be jokių komen
tarų. Jie ir nereikalingi, nes pa
reiškimo turinys labai aiškus.

Tas pareiškimas yra oficialus 
reagavimas į Washingtone Ei- 
3enhcwerio ir Edeno pasirašytą 
deklaraciją ir pasitarimų komu
nikatą.

Maskva teigia, kad VVashing- 
tono nutarimai rodo, jog norima 
Vid. Rytų erdvėje imtis agresy- 
vinių veiksmų, nes kalbama apie 
svetimos kariuomenės įvedimą į 
Vid. Rytų valstybių teritoriją.

Toks veiksmas, anot Maskvos, 
sudraskytų Jungt. Tautų prin
cipus ir eilės valstybių suverenu
mą. e

Grasinama ginti Vid. ir Art. 
Rytų valstybių laisvę, nepriklau
somybę ir nesikišimą į vidaus 
reikalus, jei svetima kariuomenė 
bus ten įvesta be suinteresuotų 
valstybių sutikimo ir J. Tautų 
Saugumo Tarybos pritarimo.

Pažymėtina, kad šis Maskvos 
pareiškimas yra begėdiškas fak
tų kraipymas, nes kas gi gali pri
leisti, kad Londonas su Washing 
tonu tokius veiksmus planuotų. 
Taip būtų tik tuo atveju, jei ko
munistai ten ką darytų.

Kariniai pratimai
Siamo erdvėje

BANGKOKAS, vas. 14. — Šią 
savaitę Siamo sostinės erdvėje 
JAV, Filipinų ir Siamo karinės 
pajėgos turės pratimus vadina
mai judriai apsaugos sistemai 
toje srityje išbandyti. Bus gi
nami tam tikri objektai nuo prie
šo invazijos.

Tie pratimai yra dalis Mani- 
los pakto valstybių apsaugos pla
nų. Manilos paktui priklauso šios 
valstybės: JAV, Anglija, Pran
cūzija, Filipinai, Siamas, Aus-, 
tralija, N. Zelandija ir Pakista
nas.

Minėtuose pratimuose prie 
Siamo sostinės dalyvauja tik tri
jų jau minėtų valstybių kariniai 
daliniai, bet kitos penkios vals
tybės dalyvaus juose per savo 
stebėtojus, kurie padės įvertinti 
rezultatus ir parveš namo jų iš
vadas.

munistais dėl rinkimų pravedi- 
mo, nes netiki, kad komunistų 
valdomoje dalyje gali būti lais
vi rinkimai. Antra, Ženevos su
tartį laiko sau neprivalomą.

Kai tik Edenas aną dieną at
vyko į Washingtcną, kom. Ki
nijos premjeras paskelbė, jog 
prašo Angliją ir Sov. Rusiją, 
kaip Ženevos konferencijos pir
mininkus, konferenciją atnau
jinti, nes reikią aptarti, ką toliau 
daryti. Eisenhowerio — Edeno, 
konferencijoje sutarta (bet su
tarimas komunikate nepažymė
tas), kad Anglija Peipingo su
gestiją atmes, nes P. Vietnamas 
konferencijoj tikrai nedalyvaus, 
nėra intereso ten būti nė Ame
rikai, o Prancūzija dar mažiau 
besidomi Indokinija, nes ten vis
ką prarado.

Bet Foster Dulles apsiėmęs at
likti vieną misiją, kai kovo 14 ir 
15 bus Saigone pas Vietnamo pre 
zidentą Dienią — jis bandys jį 
prikalbėti pradėti pasitarimus 
su siaurės komunistais dėl rin
kimų pravedimo Indijos atstovui 
tarpininkaujant. Tokia išeitis 
diplomatiškai naudinga P. Viet
namu!.

Amerikiečiai gelbsti

italus nuo šalčio
ROMA, vas. 14. — JAV am- 

basadorė Boothe Luce su Wa- 
shingtono pritarimu organizuoja 
pagalbą užpustytiems kalnų slė
niuose Italijos kaimams, kurių 
esama atskirtų nuo susisiekimo > 
daugiau kaip 300.

Iš Vokietijos pakilo 36 JAV j 
armijos transportiniai lėktuvai1 
su šiltais Manketais ir atitinka-, 
mai parengtu maistu, o Livorno ’ 
bazėje esą Amerikos kariai į: 
specialų traukinį deda šiltus dra
bužius, maistą ir džiovintą pieną, 
kad visa tai nuvežtų šalčio au
koms.

Dėl vėjo stiprumo helikopte
rių panaudojimas beveik negali
mas.

Įspėja ten nieko nedaryti be
J. Tautų žinios ir pritarimo

MASKVA, vas. 14. — Sov. Rusija vakar aiškia kalba įspėjo 
Londoną ir Washingtoną, kad Viduriniai Rytai įeina į Sov. Rusijos 
interesų sritį, todėl be jos ten *nieko nepatariama daryti.

Atominę energiją
bendrai tvarkys

BRIUSELIS, vas. 14. — Fran- 
cūzijos, V. Vokietijos, Italijos, 
Belgijos, Olandijos ir Liuksem
burgo užsienio reikalų ministe- 
riai čia sutarė, kad skubiai teik
tini atominės energijos resursai 
vienon krūvon. Atominės energi
jos reikalus tvarkys Euratom 
vardu pavadintas organas, ku
rio organizacija tokia pat, kokia 
sudaryta tų pačių valstybių plie
no ir anglies pramonei tvarkyti.

Tas organas derins tyrimus ir 
žinių pasikeitimą, statys bendras 
įmones, parūpins pramonei ato
minį kurą ir jam gaminti žalia
vas, kontroliuos atominius gami
nius, patikrins laisvą pasikeiti
mą atominiais produktais, įren
gimais ir specialistais. Eksper
tams pavesta surasti būdą pa
vesti Euratomo kontrolei ir ato
minės energijos panaudojimą ka
riniams reikalams.

Jordane rado ginklų,

pinigų ir literatūros
AMMANAS, vas. 14. — Ry-

šium su neseniai buvusiomis 
riaušėmis, sukeltomis protestuo
jant vyriausybės nutarimą dėtis 
prie Bagdado pakto, kariuome
nės ii" policijos organai surado 
krašte paslėptų ginklų ir komu
nistų literatūros. Be to, surasta 
Saudi Arabijos ir kitų kraštų va
liutos.

Jordano vyriausybė kaltina 
Saudi Arabiją ir Egiptą kišantis 
papirkimais į krašto politinį gy
venimą. Irake net teisiamas Egip 
to atstovybės tarnautojas, įvel
tas į sąmokslus vykdyti Irake 
politines žmogžudystes.

Jau pradėję statyti

atominį ledlaužį
MASKVA, vas. 14. —■ Pravda 

skelbia, kad pradėtas statyti 
atomine energija varomas led
laužis. Jis būsiąs 16,000 tonų, 
turės 44,000 arklio jėgų jėgainę 
ir galės plaukioti visus metus 
kuro neimdamas.

/

• Per Kalifornijos dangų nu-| 
sirito žemėn meteoras, suskilęs; 
į smulkius gabaliukus.

Kalendorius

Vasario 14 d.: šv. Valentinas. 
Užgavėnės.

Oras Cliicagoje

Laikraštis ta proga skelbia, 
kad 6-jį penkmečio planą bai
giant Sov. Rusija 2*£ mil. kilo
vatų elektros jau pasigamins 
atomine energija.

• Alžyre vėl įvyko keli susirė
mimai tarp prancūzų ir partiza
nų. Yra aukų.

Vakarop sniegas ar lietus. Į • Attlec sužeistas auto katas- 
Temperatūra be pasikeitimo. j tratoje — sulaužyti du šonkąu-

Saulė teka 6:49, leidžiasi 5:22.Į liai.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Sovietų ambasadoriai Washingtone, Londone, Paryžiuje ir 

Bonnojc parkviesti Maskvon. Gal dalyvauti partijos kongrese, gal 
gauti instrukcijų naujai -diplomatinei ofenzyvai pradėti.

— Jugoslavijoje nuo kalnų šliaužiąs sniegas vakar užgriuvo 
apie 50 asmenų, o Graikijoje nukrito šalčio aukas gelbėjęs lėktu
vas, užmušdamas 17 asmenų.

— Anglijos užsienio reikalų ministeris vakar pareiškė parla
mente, kad Sov. Rusija parodė laimi blogą diplomatinį skonį, kai 
tiek ilgai sakėsi nieką nežinanti apie Rusijoje buvusius du Angli
jos užsienio reikalų ministerijos tarnautojus. Nebus prašoma juos 
išduoti, nes toks žygis daugeliu atvejų nėra naudingas.

— Stevensonas ir Hatrimanas, du demokratiniai aspirantai 
prezidento vietai, parodė didelį nuomonių skirtumą dėl rasinės 
segregacijos naikinimo pietuose. Harrimanas pasirodė radikales
nis už Stevensoną.
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Rašo DR. AL. RAČKUS

Antradienis, vasario 14, 1950

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
____________ „ • _____ )

4342 Archer Avė., Chicago, 32

Obuolys ar oranžas?
Kas geriau, kas sveikiau vai- vakare valgyti obuolių r.epatar- 

gyti, ar oranžas (apelsinas), ar tina, nes tuomet apsunkins vi- 
obuolys? Klausimas gana svar- durius ir sunkiau bus užmigti, 
bus, daug svarbesnis negu at- A '
rocjo Ar žalius, ar keptus obuolius

yra sve'k au valgyti? Vistiek' 
Amerikoje oranžai daug pi- pat, bet kieno skrandis yra kiek,

gesni negu obuoliai. Valgyk jų sukrikęs, kepti obuoliai yra ge- 
kiek tik nori ir kada nori; to ge riau negu žali. šiaip norma- 
ro čia nestinga nei vasarą, nei liam žmogui yra geriau valgyti 
žiemą. Ko žmogus neturi, to žalius obuolius, tik reikia gerai 
nori. Kai perdaug turi, tai nė kramtyti. Obuolių žievėje yra 
nežiūri. Lietuvoje oranžai neau- daug naudingų kūnui medžiagų, 
go ir net lietuviško vardo tam ir žievę reikia sukramčius su- 
vais'ui lietuviai neturėjo -— juos valgyti. Kas obuolio žievę nu- 
vadindavo vokiškai “apelsinais”, lupęs numeta, klaidą daro. 
arba prancūziškai — “pomeran-

D1ENKASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

‘‘Ales esatue laimingi , pareiškė Mre. Jean II ei indo re, kai ji ir jos vyras nusifotografavo su savo 1!) vai
kų, Jie gyvena St. Franeois, Nevv Brunsvviek. Jie turėjo 26 vaikas, bet septyni mirė. (1NS)

0R. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

K0D1K1U 1H VAIKŲ LIG (j
SPECIALISTĖ

7166 South Westera Avenaa
(MSDICAL BU1LD1NG) 

Hlrniad., antrai!., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakaro. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto ’— 1 y. p. p.S'štad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet.

Ofico tel. RE. 7-1108
Res. tel. WAIbrook 5-3705

PeL ofiso VA. 7-5557, rez. RE. 7-4906

DR. FQANK C. KWINN
(K VILČINSKAS)

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.

ča’s”. Ir kai į laisvą Lietuvą lai- Yra visokiausių rūšių ir viso-
vai su apelsinais atplaukdavo įiausio skonio obuolili' n“° saL 
net U Ualestinos, kuriuos išmai diiau8;o ““ rtgM^us.o. žmo-
nydavo ant Lietuvoje užaugin gus gali pasirinkti tokius obuo-
tų bulvių ar kiaušinių, tai tuo- hus’ kokl Jam skaniausi. Nepri-
met ne po viena Palestinos a- .?okusn*’ Per ir Patre‘
pelsinų atsirasdavo ant dr Gri-".usių reikia toki obu°-
niaus ar kan. Kapočiaus stalo, 1,ai &ah Pakenkti virškinimo sis-

• • • v* • ' tomaibet ir kaimiečiai gurbais to;
gardumyno iš turgaus veždavosi Į Pakaks, šių keletos pastabų 
j visus Lietuvos užkampius. Ir ' apje obuolių valgymą. Jei lietu
kai Smetonos valdžia ant užsie- j viai daugiau valgytų obuolių, o 
ninių vaisių uždėjo muitą, tai mažiau saldainių ir tortų, ' jie 
ne tiek žydeliai šaukė, kad Lie- būtų daug sveikesn.
tuva apmuitino Palestinos apel-į , • * •
sinus, kiek kiti Lietuvos spau
doje skandalino. kad negerai yra 
apsunkinti įvežimą j Lietuvą to- [
kio skanumyno, tokios sveikatos Klausia O. N. — Maždaug 
ir vitaminų, kokius turi Palesti., Prieš Pusantrų metų apsigyve- 
nos apelsinai... Na, ir ką gi? nUs Los AnSeles mieste ir pra- 
Ir vėl Lietuvos turgai užtvino, ėJus keletai mėnesių, pajutau, 
Palestinos apelsinais. O Lietu- ka<^ Salva sunki ir svaigsta, ne- 
vos soduose užaugintų skaniau-; miegu, ryte jaučiuosi nepailsė- 
sių obuolių ir kriaušių būdavo ^usk mie&u tik 3 ar 4 vai., dau- 
gana daug,- kurių patys lietuviai ^iau ne^na miegas. Kartais pai- 
nevertindavo, tik Suomijos ir nerimas bei kokia mintis įsi- 
Švedijos gyventojai skaniai vai- skverl:)ia i galvą ir negaliu jos 
gydavo, girdavo ir sakydavo, ko atsikratyti, tuomet jaučiu kokį 
kia laiminga yra ta Lietuva, kad ^a* viduriū pakrikimą. Dar man 
joje toki puikūs obuoliai užau- ^ra blogiau,_ kai būna didelis 
ga. Mat, kas svetimas, tai ska-1 sm°gas (rūkų bei dūmų ūka
nu, “sveika” ir “puiku”, o kas.nab Jokil* skausmų neturiu, 
sava tai fui. 1 Kreipiausi pas daktarus, taip

pat nieko konkretaus nepasakė.
Ne vien tik ekonominis veiks- Ar tai būtų nuo “smogo”, ar 

nys ir ne vien tik skonio reika-j koks vidurių sukrikimas. Lauk
ias, bet ir sveikatingumo klausi- sįu jūsų nuomonės ir patarimo, 
mas žmogui yra svarbus. Gal-'
būt, kas kitiems sveika, tai lie- Atsakymas O. N. — Išva- 
tuviui netinka. žiuok gyventi ten, kur nėra

J “smogo” ir persitikrink, jei bus
Lietuvio gomuriui, lietuvio pili geriau, tai aišku kad “smogas” 

vui ir kraujui obuoliai yra svei- kenkia tamstos sveikatai, 
kiau, negu oranžai. Lietuviaii
yra šiaurės krašto gyventojai iri Atsakymas J. S. — Jei tams- 
jų kūnui pietinių žmonių maistas1 tos daktaras garantavo, kad vė- 
nelabai tinka. Perdaug oranžų 2i° neturi, tai nusiramink, jo ne.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Gyventojų skaičiaus

• pasikeitimas
Kaip matyti iš USA gyven-į 

tojų surašinėjimo biuro prane
šimo, per šiuos penkerius me
tus įvyko žymus gyventojų pa-' 
sikeitimas pagal atskiras vals
tijas (steitus). Pavyzdžiui, Ka
lifornijoje gyventojai per šį lai
ką padidėjo 2,500,000 gyvento
jų ir pasiekė 13,032,000 skaičių. 
Taigi Kalifornija tapo antroje 
vietoje po New Yorko valst. 
(16,124,000) ir tuo pačiu metu 
išstūmė Pensylvanijos valst. į 
trečiąją vietą.

Tik dvejose valstijose gy
ventojų skaičius per šį laiką T 
padidėjo daugiau kaip milionas, 
ir būtent: Nevv York’o ir Ohio.• 
Nevados valstijoje gyventojui 
skaičius nors ir padidėjo 40,6%, 
tačiau bendras gyventojų skai
čius sudaro vos 225,000, nes ši 
valstija yra mažiausiai apgy
venta. Ketvirtoje vietoje eina 
Illinois valst. — 97361,000 ir 
penktoje Ohio — 8,996,000.
Visos valstijos, išskyrus šešias, 
savo gyventojų skaičių padidi

no. šiek — tiek gyventojų
skaičius sumažėjo šiose valsti 
jose: Alabama, Arkansas, Mai
ne, Mississippi, Oklahoma ir 
West Virginia.

P. Savickas

Buvo geresni laikai
— Aš užtikrinu tamstą, kad 

mano vyras turėjo daug geres
nius laikus ir laisvę, kaip mes 
dar buvome nevedę.

— Tikiu ponia...

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West fil’t Street

Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto, 
2ikl 4 ir 6 iki 9 popiet: ketv. ir 

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

Ofiso tel.PRospect 6-1795 
ltez. tel. GRovehill 6-5603

lietuvis negali valgyti, gauna in- 
diosinkrazą (“širdis nePrinja”), 
daugeliui nuo oranžų odą išberia 
spuogais, gauna niežulį. Nuo o- 
buolių valgymo to neatsitinka.

Obuoliai turi savyje daug ge
ležies, vitaminų B ir C, aPie 14% 
karbohydratų, bent Pusę nuošim 
čio proteino ir tiek pat riebalų. 
Tad obuolys yra neblogas ir la
bai skanus prie kitokio maisto 
priedas.

Geležis yra reikalinga kraujo 
stiprinimui, o obuolyje yra to 
kraujo toniko. Tad anemiją tu-1, 
i intiems obuolius valgyti yra' 
sveika.

Kadangi obuolių vienas sva
ras turi tiktai 290 kalorijų, de
šimt kartų mažiau negu svaras 
lašinių (3,030 kalorijų), tad o- 
buoliai nelabai tukina.

Dantims obuoliai yra sveika, 
nes kramtomas obuolys nuvalo 
dantis. Be to obuolyje yra nau
dingų dantims mineralų. Todėl 
po valgio suvalgyti obuolį užsi- 
gardžiavimui yra daug sveikiau 
negu saldus pyragaitis ar sal
dainis. Jei vaikai vietoj saldai-, 
nių valgytų obuolius, jie turėtų 
sveikesnius dantis ir bendrai jų 
sveikata būtų geresnė.

Obuoliai ne tik dantis nuvalo, 
liet ir vidurius puikiai valo. Vi
durių valymui patartina suval
gyti bent vieną obuolį prieš pus-

turi. Patarčiau savo persitikri
nimui nueiti ir pas kitus gydy- 

Hojup, kurių Clevelande yra ne
mažai. Tamstos laiške aprašy
tieji simptomai rodo, kad pro- 
statinėse liaukose yra kas tai 
tokio, kas dažnai pasitaiko vy
rams, sulaukusiems apie 60 m.

Choro vedėjas
K. Steponavičius,

savininkas

Tel. ofiso HE. 4-0699. rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. ANNA BALIUKAS
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: P R 8-3229
Rez. telef) VVAlbrook 5-5076

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

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

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

ltezid. telef. GRovebiU 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m 

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 VVest 47th Street 

(Kulnims 47tli ir Hermitage)
Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue
Chicago 29, Rl. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-4900

Rezidencija: Gltovchlll 6-8161

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

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

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenne
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
tšskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. <•

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto — ENglevvood 4-4979

Ofiso ir buto tel. ELEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS 

6767 South Western Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
3 0—-12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimu.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5062 VVest 16th Street
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-8 

Telef. TOvvnliall 3-0959 
2534 VVest 68th Street

Vai.: tfk iš anksto susitarus. 
Telef. HEniiock 4-7080, neatsakius

skambino CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
fel. l’Rospect 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet

IVeRADIOSUl
Į (LEMPOS-DALYS-BATERIJOS) 1

TAISYMAS
įnamuosedirbtuvėse] 

—100% —

SoinaTELEV1SI0N
| (šav inž. A.Semėnas^ I
l3130$.Hatsted’DA6-6a87
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio jKiezijo* 
ryčius prieš valgant ir vieną o- rinkinys. Nedidelis skaičius Mos 

pritf rietu, Ir Mr prie.
pietus patartina suvalgyti obuo- CHICAGO 8. IU* Knygos kaina 
lį. .fis apmalšins alkį, netukinH kietais viršeliais $2.
įr viduriai geriau valyčio, Vėlai, iii|||||||||||||||||||||||||||||||||||||iuiihiiiii

MES PAROPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KEUAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

THE TRUTH ABOUT THE| 
THREAT OF BOMBING 

TO THE UNITED STATES
Our governmcnt has wamod that 89 U. S. 
cities could be bombed in a single day, lcav- 
ing millions dead or wounded. ITicso facts 
eonstitute a major threat to our nation and 
to you as an individual. You can help prevent 
this catastroplie by voluntccring to serve a 
few liours a week as a civilian plane spotter 
in the Ground Obscrver Corpn. Join the 
Ground Observcr Cqrps todny. (’nll or write 
Civil Defense.
WakeUp! Sign Up! Look Up!

V

Join the

GROUND OBSERVER CORPS
CALL OR VVRITE CIVIL DEFENSE

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštai)ieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pairai sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0GO0, rez. RE. 7-6867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 i v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. YArtls 7-1166 
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais I—4 vai.

Ofloe U'Albrook 5-2670.
Rez. Hllltop 5-1560

Dr. Aleiander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenne 
Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.

Trečlad. Ir šeštad. pagal .utertj 

Tel. ofiso I'R. 6-3838. rez./RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West GSnl Street

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

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

PRITAIKO AKINTUS 
Valandos: 9 -12 Ir 7 9 v. v. pagal

■iiHiturlma Išakvrun 11 ečladlenlua
2422 VVest Marąuette Rd.

Tidi tonas RlClistu-e 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIKTUytH GYDYTOJAM)
3925 Weat 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30 8:30
Trečiad. pugiil sulai t)

vak.

Tel. ofiso Ir Imto Obymple 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th St, Chero 

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare. 
Rutaa 1526 So. I9tl» Avė.. 
Seštad lininis 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayettr 3-3210, Jei 
matslllepin, Sutikite KEdzIi 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiadieni tik susitarus

Or. Nina KRIAU6ELI0NAITE
(Gydjtoja 'Ir Chirurgė) •

MOTERŲ IK.V IR AKVŠI.BIJOS
SPECIALI STft 

2750 We«t 71št Street
(Kampss 7l«t ir California)

Tel. ofiso ir rez. REpublio 7-4116 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. Sett. 1-4 p. p.

Kitu laiko vogsi nueitai ima

Ofiso telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. ltEpnblic 7-2290
SPECIALYBE CHIRURGINES 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street

IR

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

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

keičia stiklus ir rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

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

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė. ..

Vai.

Tel. ofiso VA 7-4787, rea. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps vtršminStl telefonai
šaukite Mldway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopcdus - Pi-otezlstaa 

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

(Arch Supports) Ir t.L
Val.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-L 
ORTHOI’EIHJOS TECHNIKOS IAB. 

2850 W. 63r«1 St. Chicago 29, 1U. 
Tel. 1’Rospe.a 0-5084.

V

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginčs ligos
6255 South Western Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak, 

šeštadieniais 1—4 v. p. p,

Tel. ofiso l’Rospect 6-9400
Rezid. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškcvičiūtŠ)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
G YD YČO JAS IR CHIRURGAS

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

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6440, 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 sutartj 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-0059

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-0659 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 0600 S. Artesian Avė.

VAL, n v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

OR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street

nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. tre- 
čiatl. nuo 10-12. penktailienj 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

, v irs y j«■
Vai.

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

Remkite dien. i)rauįį$!

^Q\)» iNOfy

'^•SavinG5
Skclbkitės Draujįc"!

DRAUGAS

TI1K LITHUANIAN DAILY FRIKND
2331 H. tinkle? A»e., Chicago 8, III. Tel. Virgiui* 7-6641; 7-6642

Entered as Hecond-Claas Matter Mareh 31, 1916, at Chicago, Illinois 
Uodai the Act of Mareh 3, 1879.

Mentber of the (Jathollc Press Ass'n 
l'ubllshed dali y, esept Humlayn, 

by the
Lithuanlan Cnlbollo Prnss Horlety 
PBENUMEBATA: M«tniųs
Chiengoj Ir ClceroJ 89.no
Kitur JAV ir Kanadoje 88.00
Užsienyje 111.00

8UB8CR1PTION BATE8 
88.00 per year outelde of Chicago 
»9.oo per year in Chicago A Cicero 
88.00 per year In Canaila 
Eorelgn 111.00 per year.

mtn. 
81.26 
81.00
81.8b

Mi metų 8 mčn. 1
6.110 8876
84.60 82.60
86.60 83.00

rteilakcijn straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudoty straipsniu ne- 
ssugo. Juos grąžina tik Iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimu turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašyme. U

/
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DAINŲ ŠVENTEI RUOŠIANTIS

Pirmoji didžioji jungtinė Amerikos ir Kanados lietuvių dai
nų šventė artėja. Jos pasisekimui, suorganizavimui ir kultūri
niam lygiui įdėta daug didelių pastangų. Bet patys didžiausi ir 
sunkiausi darbai stovi prieš akis. Ligi dainų šventės beliko 
tik puspenkto mėnesio. Paskutinės dienos visada skubiau bė
ga. Dainų šventė bus didelė lietuviškos kultūros demonstracija.
Ji skirta parodyti lietuviškos dainos grožį saviesiems ir sveti
miesiems. Saviesiems, kurie lietuviška kultūra vis mažiau besi
domi darosi jai šaltesni ar ir visai ją pamiršta, — kad mes 
turime didžias ir gilias kultūrines versmes, kad lietuvis kultūrin
gas kūrė kultūrines vertybes ne tik laisvame krašte gyvendamas, 
bet kad jas kuria ir ugdo ir svetimuose kraštuose. Svetimie
siems, kad esame sena ir kultūringa tauta, kad savo tautinės 
kultūros vertybes branginame, ugdome ir rodome. Dainų šventė 
atgaivins ir sustiprins pavargusiųjų lietuviškąją dvasią, o sveti-' 
mųjų tarpe laimės naujų draugų lietuviškai kultūrai ir Lietuvai.

Kultūrinis ginklas laisvės ir lietuvybės išlaikymo kovoje 
yra nemenkesnis už politinį. Politinis ginklas dažnai pasižymi 
staigumu, žaibiškumu, bet neretai tokia ^)at sparta ir pamiršta
mas, lieka nuslopintas didesnių įvykių. Kultūrinis ginklas yra ra
mesnis, lėtesnis, bet jis palieka gilesnius pėdsakus. Ir tuos pėd
sakus pal'eka ilgesniam laikui. Žymus mūsų politinis veikėjas 
prel. M. Krupavičius ne kartą yra sakęs: kažin kas yra svar
biau — ar politiniams veiksniams gelbėti pavergtą Lietuvą, ar 
pirmoje eilėje susirūpinti lietuvybės išlaikymu, gelbėjimu ir stip
rinimui. Atrodo, jog abu keliai vienodos svarbos. Dainų šventė 
ir bus tas kultūrinis kelias, kuris stiprins lietuvybę pačiuose lie
tuviuose, kuris parodys lietuvių kultūrinį pajėgumą svetimie
siems ir daug padės lietuviškiesiems veiksniams Lietuvos lais
vės kovoje.

VISŲ LIETUVIŲ TALKA

Dideliam darbui reikia ir didelės talkos, visų susipratusių 
lietuvių nuoširdaus pritarimo ir paramos. Dainų šventė neturi 
likti tik Alice Stephens, p. Kreivėno, p., Dzirvono, p. Radžiaus 
reikalas, kurie jau su didžiausiu pasiaukojimu dirba antri me
tai. Dainų šventė turi tapti visų mūsų reikalu ir rūpesčiu. Čia 
negali būti jokios trinties tarp senųjų ir naujųjų ateivių, nes 
dainų šventėje dalyvauja ir senieji, ir naujieji chorai bei ansamb
liai. Reikia diaugtis, kad visur matomas tik gražus sutarimas. 
Tik daug rankų sunkią naštą pakelia.

Dainų šventėje dalyvauti yra užsiregistravę daugiau 30 
chorų su apie 1,400 dainininkų. Tai gražus skaičius. Dideli ke
lio nuotoliai ir brangios susisiekimo išlaidos gali vieną kitą cho
rą atbaidyti ryžtis didelei kelionei. Tuo atveju dainininkų skai
čius sumažėtų. Tačiau nė vienas choras neturėtų vadovautis 
baimės jausmu iš anksto. Pirmoje eilėje reikia dirbti ir visa 
energija ruoštis, kad nubyrėjimas būtų mažiausias. Iš geležin
kelių, autobusų ir lėktuvų kompanijų tikimasi didelių nuolaidų. 
Amerikos lietuvių organizacijos mielai jungiasi į finansinę tal
ką. Labai džiugus faktas, jog ankstesnieji Amerikos lietuviai, 
kurie dideliems suvažiavimams organizuoti turi didelę praktiką, 
visa širdimi jungiasi į bendrą darbą ir sutinka ne tik talkinin
kauti, bet ir vadovauti lėšų sutelkimui.

Da nų šventė turi praeiti didžiausiu pasisekimu ir palikti 
istorinius pėdsakus Amerikos lietuvių gyvenime. Čia jau di
delė atsakomybė chorams. Kiekvienas choras jau dabar turi 
ruoštis visu rimtumu. Reikia tuojau sudaryti sąlygas, kad žy
mesnieji muzikai jau artimiausiu laiku galėtų aplankyti chorus, 
patikrintų jų lygį, aptartų visus kitus reikalus ir paskatintų dar
bo ir ryžto dvasią.

Dainų šventė bus gražiausias įvykis mūsų pilkame gyve- 
n'me. Dabar jau daug padaryta. Tolesniam darbui reikia dar 
daug'au darbo rankų ir tos skaidrios, kurios vedini stojo į didįjį 
darbą dainų šventės pirmieji sumanytojai ir organizatoriai. 
Betkoks apsileidimas ar nepasitikėjimas turi likti palaužtas lie
tuviškos kultūros vardan.

STAMBUS KULTŪRINIS ĮVYKIS
Pasikalbėjimas su Lietuvių Enciklopedijos leidėju I. Kapočiumi 

K. MOCKUS, Boston, Mass.

Lietuvių Enciklopedijos išėjo daugiau metų dirbo vlerioje 
jau septyni tomai. Kadangi bu- spaustuvėje Bostone, o paskui

4. Ka'n prenumeratoriai ga
lėtų palengvinti darbą?

— Kažkurie Bostone gyyeną1 
prenumeratoriai ateina padėti 
LE ekspedijuoti. Tai daug pa-> 
lengvina. Jiems didelis ačiū. Iš-j 
tekliai neleidžia tam darbui sam 
dyti žmones, tad rė kia atlikti 
pačiam su savo šeima ir talka. 
Tolimesnių vietovių prenumera
toriai daugiausia gali padėti en
ciklopedijai laiku už ją atsiskai-

vo pradėta leisti 1953 m. pabai- Kuri M buvo nusikėlęs į 
goję, yra aišku, kad ligšiol pa- Brooklyn, N. Y., padėti TT. 
jėgta išleisti tris tomus per Pranciškonams sutvarkyti nau- 
metus. Yra pagrindo manyti,1)61 organizuojamą spaustuvę, 
kad ir toliau taip bus. Vadina-J 1953 m. grįžo atgal į Bostoną ir 
si, po metų jau būsime priartė- pradėjo Liet. Enciklopedijos lei 
tėję į pusę visos enciklopedijos, i (’inią. Jis pats yra to leidimo 
Leidyklos ir spaustuvės darbas sumanytojas ir labai atsidėjęs, 
yra nusistovėjęs, viskas dirba- įtraukęs į darbą visus savo šei
ma savame name ir savoje m°s nar.us, vykdo. Manau, kad 
spaustuvėje. Liet Enciklopedi- šios trumpos žinios yra reikalinĮ tydami. 
jos leidimas yra labai didelis Ros. nes ligšiol tikrai permažail 5. Vykdote vajų. Malonėkite' 
kultūr nis įvykis mūsų skurdžio-1 žinome apie asmenį, kurio im- smulkiau paa skinti vajaus t-iks- 
se sąlygose, ir pagrįstai tuo da- ciatyva ir pastangomis vykdo- lą. 
lyku didžiuojamės. Spaudoje mas nidž ulis darbas, į kurį į- 
yra buvę įvairių komentarų dėl Įrauktos visos mūsų intelekti- 

, enciklopedijos leidimo, buvo ir |n^s jėgos.
aštresnių diskusijų, ypač pra-1 Dėkodamas p. J. Kapočiui už 
džioje. Palyginant mažai buvo j gautus atsakymus, maloniai tei-
autentiškų paaiškinimų iš pa
čios leidyklos.- Gyvendamas ta
me pač'ame mieste, kuriame y- 
ra leidykla bei spaustuvė ir gy-

kiu juos skaitančiai visuomenei.
1. Kaip atrodo tolimesnės lei- 

d'nio perspektyvos Ir koka yra

ligšiolinis patyrimas?

vena pats leidėjas, kreipiausi su _ Tolimesnį Lietuvių Enc:k- 
eile klausimų į leidėją Juozą Ka-!iopedijo3 leidimas eis, kaip iki 

šiol, po tris tomus per metus, 
kaip suplanuota. Jei nebus ko-

počių.

Tai nedidelio ūgio ir smul
kios išvaizdos per 40 metų am
žiaus augštaitis nuo Žemaitkie
mio, Ukmergės apskr. Nuo jau
nų dienų Lietuvoje įsijungęs į 
spaustuvės darbą, jau turi 25 
metų spaustuvininko stažą. Y- 
ra buvęs “Ryto” spaustuvės 
Klaipėdoj technikiniu vedėju, o 
vėliau tokias pat pareigas ėjo 
techniškai gerai organizuotoje 
“Vilties” spaustuvėje Kaune. 
1937 m. įsigijo savo spaustuvę 
“Vaizdas”, Kaune, Kęstučio g- 
vėj, o paskui ją perkėlė į Vilnių, 
M ndaugo g-vę. Tuo pačiu var
du spaustuvė tebeveikia Vilniu
je ir dabar. Atsidūręs Vokietijoj, 
šalia kitų darbų, yra išleidęs 
kur. St. Ylos maldaknygę gana 
dideliu tiražu. Atvykęs į JAV,

duotas įsakymas veikti. (Pietų 
Afrikos vyriausybė liepė sovie
tų diplomatams, kurie joje įsikū
rė prieš 10 savaičių, per mėnesį 
išs'kraustyti atgal Maskvon. — 
V.).

Afrika turtinga. Ji mums pa
teikia 98 nuošimčių pasaulio dei 
mantų, 60 nuoš. uraniumo, 55 
nuoš. aukso, 22 nuoš. gumos ir 
nemaža skardos. Vienas senas 
afrikietis pareiškė: ‘Pati viena 
Afrika savo turtų negali išnau
doti. Jai reikia paramos iš ša
lies. Gražu, jei parama ateitų iš 
Vakarų, bet jei sovietai pasiū
lys geresnes sąlygas — imsime 
iš jų’. ”

kių nors ekonominių sukrėtimų, 
pal'ečiančių prenumeratorius, ti 
kimės visą enciklopediją užbaig
ti per keturis metus. Apie lig
šiolinį patyrimą tegaliu pasaky
ti tiek: jei š:andien reikėtų pra
dėti leisti Lietuvių Enciklopedi 
ją — jau nepradėčiau.

2. Ar prenumeratorių skai

čius auga, ar mažėja?

— Dėl įvairių asmeniškame 
prenumeratorių gyvenime pasi
taikančių priežasčių, kaip nedar 
bas, liga, mirtis, vienas kitas nu 
byra, tačiau apskritai imant, 
prenumeratorių skaičius auga.

3. Kokius techniškus sunku

mus tenka nugalėti leidėjui?

Techniškų sunkumų, kaip 
ir k ekviename darbe, atsiranda 
gana daug, bet tai laikau nor
maliu dalyku. Jų neišvengsi. 
Štai, kad ir dabar. Jau visas 
mėnesis, kai atspausdintas VII 
tomas atiduotas įrišti ir nega
lima prisiprašyti, kad pasku
bintų. Normaliai tas darbas už
trukdavo 10 — 14 dienų. Ki
tas dalykas — jau pats tech- 
miškasis darbas. Praėjusiais me 
tais labai daug vargo turėjau 
su spaustuvės perkėlimu. Be
veik visus namo remonto dar
bus teko atlikti pačiam su šei
ma. Tai pareikalavo visos vasa
ros, neišskiriant nė šventadie
nių. šiuo metu jau esame be
veik viską sutvarkę ir tikimės 
ateinančią vasarą lengviau pra- 

. leisti.

— Vajaus tikslas yra padidin 
ti prenumeratorių ska'čių, Kaip 
žinote, jokio fondo LE leisti ne
turiu. Jos le'dimas finansuoja- i 
mas prenumeratorių sumokamo-' 
mis sumomis. Nuo pat pirmojo 
tomo stengiamės ją gerinti, kiek 
tik sąlygos leidžia. Padidėjus 
prenumeratorių skaičiui, padidė 
tų ir ištekliai, o tai jau įgalintų 
ir pačią enciklopediją daugiau 
gerinti ir palengvinti redakcijos 
bei leidėjo darbo sąlygas. Ant
ras vajaus tikslas — patenkinti 
visus norinčius LE turėti ir ga
lutiniai nustatyti jos tiražą. 
Spausdinimas ir laikymas tam 
tikro egzempliorių skaičiaus at
sargoje mūsų darbą sunkina. 
Nuo VIII tomo jokių atsargų 
nebedarysime ir po to laiko ne
begalėsime patenkinti norinčiuo 
sius įsigyti pilnus LE komplek
tus. Todėl tikimės, kad per va
jaus laiką apsispręs visi, kurie 
suinteresuoti LE turėti.

LIN00LN0 BIUSTAS Iš SNIEGO

Geno Youncr, gyv. Lansing, Kan., padarė Abraomo Lineol'no biustą iš 
sniego. Mykolas, 3 metų, ir Dovydas, 4 metų, žiūri į tėvo kūrinį. (INS)

$6.25. Be to tą “gerą biznį” per
teigčiau kiekvienam labai gero
mis sąlygomis, tereikalaudamas 
vieno užtikrinimo, kad LE būtų 
išteista iki galo.

Kas leidžia lietuvišką spau
dą, mano atsakymu tikės, o kas 
apie tą dalbą neturi supratimo 
ar net neprenumeruoja jokios

lietuviškos spaudos, tam ir joks 
įtikinėjimas nepadės.

Dabar štai daviniai iš oficia
lių mokesčių pareiškimų: 1953 
m. išlaidų buvo $23,713.82, 1954 
m. — $59,992.76, o 1955 m., 
r.ors apyskaita dar neužbaigta, 
manau taip pat bus apie $60,-

(Nukelta j 1 puji..'

6. Pradedant Lietuvių Encik

lopedijos leidimą buvo nuomo

nių, ypač tarp senesniųjų atei

vių, kad finansiniu atžvilgiu bus 

sunku išsiversti. Taip pat kar

tais būna, daugiau naujų atei

vių tarpe, reiškiama* nuomonė, 

kad Enciklopedijos leidimas la

bai apsimoka. Atrodo, kad re

alus padėties nušvietimas būtų

naudingas. Malonėkite duoti pa ( 

aiškinimų į šj klausimą.

— Išsamiai šį klausimą atsa
kyti turėčiau duoti pilną apy
skaitą, tačiau nemanyčiau, kad 
tai būtų reikalinga, nes netikin
tieji vistiek netikės, o kitiems 
tai nėra esminis dalykas. Todėl 
supažindinsiu tik su išlaidomis, 
o' suinteresuotieji “gerai apsimo 
kančių leidimu” pajamas pakan 
karnai tiksliai gali apskaičiuoti 
pagal LE I ir II tomo prieduose 
paskelbtus prenumeratorių są
rašus, turint galvoje, kad, kol 
prenumeratos mokestis pasiekia 
leidyklos kasą, jis sumažėja iki

JAUNIMO LITERATŪROS 
PREMIJA!

1. IJetuviškos Knygos klubas ir ateitininkų “Šatrijos” me

lo draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau

giau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 

vyresniųjų klasių pagrindinės ir augštesniųjų mokyklų (lligh 

School) mokiniams, — skelbia ,

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

jantį veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz

delį ar kurios kitos rūšies kūrinį, 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 Prunskis.

LRKSA SUKAKTIS

Šiandien, vasario 14 d., kaip 
jau buvome rašę, Lietuvių R. K. 
Susivienijijnas Amerikoje pra
dėjo minėti savo sukaktuvinius 
metus. Šią (70 metų nuo įsikū
rimo) sukaktį pradės minėti pa
maldomis ir banketu.

Pastebėjome, kad ir Wyoming 
Valley (Pa.) dienraščiai plačiai 
rašo apie šią mūsų organizaci
ją. “Times — Leadei*’, Wilkes 
Barre, Pa., dienraštis išsamiu 
vedamuoju straipsniu vertino 
šios organizacijos suvaidintą ir 
tebevaidinamą vaidmenį. Straips 
nig atspausdintas vasario 4 d.

Straipsnyje pastebima, kad 
devynioliktojo amžiaus pabaigo
je daug lietuvių buvo priversti 
bėgti iš savo tėvynės dėl caro 
valdžios persekiojimų. Daug lie 
tuvių atvyko ir apsigyveno Wy- 
oming klonyje. Jie č'a įsteigė 
14 parapijų ir tiek pat bažnyčių 
pastatė, kad jų dvasiniai reika
lai būtų tinkamai aprūpinti. Pir
moji l'etuvių bažnyčia pastaty
ta 1885 m. Pittstton, Pa. (šv. 
Kazimiero). Plymouth, Pa., — 
3889 m., o Švč. Trejybės, Wil- 
kes Barre, Pa., 1892 m. šioj a- 
pylinkėj ir Lietuvių R. K. Susi
vienijimas Amerikoje įsisteigė. 
Tai buvo 3886 metais. Organi
zacijai duota ne tik apdraudos, 
bet taip pat kultūriniai, sociali
niai ir šalpos pagrindai, nes “pir

mieji lietuviai, atsiradę .sveti 
mame krašte, pradėdami naujai 
įsikurti, kreipėsi į savo organiza 
ciją, prašydami patarimų ir pa
tarnavimų”, rašo “Times — Le- 
ader”. Jų vaikai, kaip teisin
gai sako šis laikraštis, nors ir 
anglų kalbą moka ir kitaip gali 
verstis negu jų tėvai savo gyve
nimo* pradžioje,, tačiau taip pat 
jungiasi į šią organizaciją, nes 
randa naudos visais atžvilgiais.

Šis dienraštis toliau rašo: 
“Tikrai liūdnas supuolimas,

kad jų protėvių kraštas ir vėl 
kenčia prispaudėjo jungą. Šį 
kartą tironija ne caristinė, bet 
komunistinė. Tačiau kančios 
šiandien yra nemažesnės, kaip 
jos buvo vakar; iį tikrųjų jos 
yra didesnės, nes Kremliaus bai
sūnas negerbia žmoniškumo ir 
neturi paprasčiausio padoru-

BIRUTĖ PŪKELEVICtŪTE

26

mo

AFRIKA

Anglijos katalikų žurnalas 
“The Tablet” rašo:

“Masfkva pradėjo kreipti sa
vo dėmesį ir Afrikai. Molotovas 
augščiausiog tarybos posėdžiui 
praėjusių metų vasario 8 d. ta
rė: ‘Afrikos gyventojų daugu
ma tebegyvena kolonialinę 
priespaudą, bet jau aišku, kad 
afrikiečių tautinių sąjūdžių jau 
nebus galima užsmaugti’. Tais 
žodžiais komunistų agentams

tęsinys
— Tik — ar tau užteks pinigų?
Kitą dieną mama nuėjo Jurbark'an ir parnešė man 

šiaudinę skrybėlaitę. Kaspinų, tiesa, prie jos nebuvo, 
užtai ties ausim tintalavo trys raudonos vyšnios. Stik
linės, bet taip dailiai nudažytos, jog, rodos, imtum ir 
įsikišęs burnon švapteltum vieną po kitos. Už tokią 
skrybėlaitę nebuvo gaila ir šešių dešimtų litų.

Pirmą kartą aš ją užsidėsiu per Žolines.
Bet tą vakarą, prieš pat Žolines, Kaimelin staiga 

atvažiuoja motociklas.
Vikaras Želvys su teta Antose žaidžia salione šaš

kėm, Diedukas linguoja supamoj kėdėj, o mama vaikš
to po daržą, jieškodama prinokusios saulėgrąžos galvos. 
Kai ji pasistiebia ir brūkšteli saulėgrąžai per platų vei
dą, pasipila maži, geltoni žiedeliukai — apkrinta jai 
plaukus ir rankas. Retkarčiais mieguistai zvimbteli nu- 
budintas bitinėlis, per ilgai užsibuvęs laukuose ir įsitai
sęs nakčiai žiedo vidury.

Dulkėtu keliu piemuo Levukas pargena bliaunan- 
čias avis; saulės laidoj jų vilna dega, lyg auksiniai kuo
deliai, pakedenti nematomų verpėjų rankom.

Nuo Nemuno pareina tėtis ir Juodvalkiu Zigmas, 
išsimaudę šiltame vakaro vandeny. Juodu brencia basi 
tamsiai žaliu atolu, pasiraitoję kelnes, užsimetę ant 
pečių šlapius rankšluosčius.

Dvaro tvenkiny pradeda kurkti varlės.
O virtuvėj kunkuliuoja bruknių uogienė: burpsi 

sproginėdamos pūslės, vartosi saldžios kriaušių riekelės 
ir supjaustyti obuoliai. Šeimininkė Mikasė stovi prie 
krosnies, karts nuo karto nužiūmuoja rausvą putą, pa

maišo saldžiarūgštę košę, o paskui ir vėl užgula pa
veiksluotą „Sapnininką“...

Kai užgirstam, kad motociklas burgzdamas kyla į 
mūsų kalną, visi išbėgam klebonijos verandon. O pas
kui :— tik pakyla dulkių debesis nuo kebo užsisukimo, 
prie tvoros prisiploja špitolninkė Agnieška, grįžtanti 
iš laukų prisižoliavusi savo kiaulei balandų maišą — 
klebonijos vištos kudakindamos sprunka į šalis — ir 
motociklas jau čia pat! %

Dar užtrata silpdamas motoras ir padangos nu- 
grimsta gilian smėlin. Tebelinguoja dulkėtas prieka
bos lopšelis; jame sėdi mergina, pasirišusi gėlėtą skaru
tę ir nuo pasostės lipa jaunuolis — su dideliais moto- 
cilisto akiniais ir languotom golfo kelnėm. Gi dėdė 
Stasys!

Dėdė Stasys yra pats keisčiausias mamos pusbro
lis. Jis turi didžiules ktfdlas ir jas susmaigsto moteriš
kom šukom. Savo kambary laiko ežį, jį lakdina pienu 
ir, prieš atiduodamas skalbyklon baltinius, valo jais 
batus, nes baltiniai jau ištiek nešvarūs...

— Čia, dėde, panelė Vanda. Mudu kaip ir susiža
dėję, — priveda jis savo merginą prie Dieduko.

Panelė Vanda vos išžengia smarkiai aptemptame 
sijonėly. Jos antakiai išpešioti plonais brūkšneliais; 
ant kaktos užleista saldi banga.

Bet Diedukas į ją net nepažvelgia. «
— O kur Kostė? — sušunka jis piktai.
Dėdė Stasys tik sausai krankteli.
Kostė buvo pernykštė dėdės Stasio mergina. Augš- 

ta, stambi, šviesiaplaukė. Dotnuvos studentė. Ji tuoj 
pat nulėkė į laukus rugįįų rišti, vakare aplošė Dieduką 
kortom, o raginama gerti nesimuistė, bet lenkė stikliu
ką po stikbuko: net nesi raukydama.

— Ne merga, o žebenkštė, — negalėjo atsigėrėti 
Diedukas.

— Susiradai dabar kokią vapsvą, — mosteli Die
dukas į persmaugtą panelės Vandos liemenį.

— Dėde...

— Durniau, tu durniau! Tokią mergiotę palikai! 
— ir piktas nutrepsi salionan.

Kitą rytą jau Žolinės. Tuoj po pusryčių aš užside
du savo gražiąją skrybėlaitę ir vaikštau po kiemą. Dė
dė Stasys, pritūpęs ant verandos laiptelių, valo panelės 
Vandos batus.

Iš sodo partreplena ir Diedukas.
— Klausyk, Stasiau, ar ta tavo Vanda ne lenkė? — 

užsiremia Diedukas ant darželio tvoros.
Tyla.
— Kas ji? Siuvėja? Padavėja?
— Aš gi sakiau: ji kasininkė Šančių kine, — nu

mykia dėdė Stasys, blizgindamas šepečiu augštakulnę 
kurpaitę.

— Oi, Stasiau, Stasiau! — atsidusta Diedukas, — 
pamysi tu mano žodžius: įsisegs, įsikabins ji tau, kaip 
erkė...

— Stasiūnia! — pasigirsta plonas moteriškas bal
sas pro svečių kambario langą ir dėdė Stasys pakniebs- 
tomis tekia vidun, nešdamas savajai meilutei išbliz
gintus batus.

Tuojau išeina kieman ir panelė Vanda. O aš tryp- 
čioju aplink ją ir aplink dėdę Stasį ir vis atsisuku tąja 
skrybėlaitės puse, kur prie brylių raudonuoja vyšnios.

— Man mama ją Jurbarke nupirko! — pagaliau 
neiškentusi pasigiriu. — Už šešiasdešimt litų!..

— Už šešiasdešimt litų! — suprunkščia panelė 
Vanda.

Aš piktai trepteliu koja. Ko čia juoktis?
Ir išpasakoju apie savo taupomąjį paršiuką: kaip 

atidaviau mamai pinigus, kaip ji turėjo dar trisdešimt 
centų pridėti, kad tik gautų tokią gražią skrybėlaitę.

Bet dabar ima juoktis ir dėdė Stasys:
— Apgavo tave,- špuntą, apgavo... Mama sau tuos 

pinigus pasiėmė. Už šitą skrybliuką ji, turbūt, nei lito 
nemokėjo, — dėdė Stasys timpteli už bryliaus ir jis 
užkrinta man ant kaktos.

(Būt danflan)
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Ciurinskas, J. Dundulis, J. Na
vikas ir A. Ciplys.

, ,x , Prie vajaus pasisekimo daug
.uJp00 vardu, Įteikė nare. Al- priB.djjo v;,toi parapijo8 k,eiK) 
nert-na. .r jus vyru. V. Augus- nas prc, K B;4kau3ka3i kurls
tino Lietuvos vaizdus — L e- __ , ,ne tik eavo asmenine auka par„tuva". Daug dovanų gavo so-, Balfą s us
lemn,šautai, kaitėjo Montellos (papraSytas kelbė u 
lietuvių mylimas V. Zinkevi- lią rinkEavą blžny4:oje> kurio3 
čius tremtinių vadinamas Mon- metu tuvo sur;nkta $148 15

tvą atlikti lietuvi- 'tolios majoru ir kiti. . Aukojo Šie asmenys: $50 J.
r?lea atiko iiun. V ;i centas Va .k '-vičius,

1.; .i rJy e”
Sv. Kazimiero parapijos mo

kykla žiemos sezoniniam pasi
rodyme suvaidino: “Kalėdos 
širdyje”. Vaidino v si mokiniai. 
Program

: aukai. S. 
L uci a

. Klmas; $20 prel. K. Bačkaus-
Sąjun3os 15 kuopos kas ir j Zauka; $i5 kun prel 

Kuclnaitė Graž na Seda kytė, d.ąs os vadas, švene.ų p.’oga p celiešius. Po $10 aukojo A. 
Gražina Stašaitytė, M ndaugas ^7 o apdovanotas "Lietuvos” Černiauskas, E. Špokas, Nenor- 
Grybauskas ir kt,

Nauji metai — nauji darbai

Vasario mėn. 1 d. Moterų Są-

Re ’ na - .tti

ALKSTA* DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS Ui PELNINGI PATARNAVIMAI.

APDKAUSTOJ tie,000,000 IŠTAIGOJE. AURAČ1 ALSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS Lž l’AID I PINVESTMFN l Al lA L1,1/' TAUPYMO SKYRIAI: OPIIONAE, DONL S, MAUS DV IK VAKACUU SKABIAI. GAULE TAILPYTi IK į' r U 1 IttkTtT'
l6LA1DA* IŠKEIKIANT ČLEK11S IR APMOKANT VISOKIAUSIAS RIDAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS ISKFj/iavi iii 

‘■k.k.n.muiimom aliMKor 1UO.U aua»..> omužSE, “SSui “

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 12 VAU-1 VAU; ANTRAD. IR PKNKT. • iki 4 V AK.; KKT. tt IKI S vai, rak,; Treč, UŽDARYTA VISJ DIENĄ; ŠUST. U IKI 2 POPIET’

Nemickas, M. Saulis, A. Rui-iš Buffalo. Meninę programos 
bys, M. Ste.kūnas, L. Beleckai-, dalį išpildys ročesteriečiai. Dai- 
t.s, M. Kučinskas ir J. Tijūne- nuos solistės Janina Armonienė 
1-s; po $1.50 — E. Ksnirot. Po ir Julia Sk'parytė. Joms akom- 
$1.00 aukojo B. Turkev.čius, J. panucs Robertas Sherelis, jr. 
Kurselis, Dr. A. Berk, J. Duo- Deklamuos Pranas Puidokas.

Motinų Ir dukterų pusryčiai
— suruošė moterys sodalietės.

Tėvų ir sūnų pusryčius 
suruošė šeimos dienoje Šv. Var
do vyrai. Šeimos priėmė kartu 
Šv. Komuniją. Dvasios vadovas 
kun. Albertas Abračinskas pa
sakė pamokslą, iškeldamas ge
ros šeimos reikšmę kartų auk
lėjime.
Antanas ir Veronika Šidlauskai

atšventė trisdešimties metų ves 
tuvių sukaktį. Dukterys Danutė 
Mažeikienė ir Stasė Šidlauskai-

tai, V. Mažeiva, K. Ciurinskas, 
P. Slamka, J. Prusiecki, T. Bal
čiūnas, M. Oslowski, V. Bičkus,

,v . , . A. Bacevich, B. Tompauskas, J.
junges 15 kuopa išrinko naujų Mikeliūna3> s. GerbutavičiuSi s. 
valdybą: K. Keblinsk.enė - p,r Butkevl5lus j Adomaiti3 „ , 
mininkė, O Gureckienė — vice- Gusta.itis
pirmininkė, A. Sužiedėlienė —
sekretorė ir iždininkė. Revizijos 
komisijon: St. Buinauskaitė ir 
Ievutė Pakalniškienė. KatalikųY
Federr.cijon atstove sutiko būti 
B. BoLmantienė.

Nustatyta darbų planas 1955 
-siems metams:

1) Motinų diena — gegužinė

tė, padedamos žento Igno piknikas Romuvos Parke gegu- 
žeikos, suruošė jiems iškilmin- --g mgn. ^3 j gįOs išvykos va
gą puotą Romuvos parko salė
je. Buvo pasakyta linkėjimo kai 
bų ir solemnizantai apdovanoti.

Mykolas ir Albertina 
Giedgaudai

minėjo 25-rių metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Albertinos 
sesutė Ievutė ir Povilas Pakal
niškiai sukvietė daug svečių, 
kurie sveikino sukaktuvininkus 
ir vaišinosi. Sąjungiečių pirmi
ninkė L. Adamkavičienė, 15

dovė 15 kuopos vicepirmininkė, 
Romuvos Parko savininkė, žy
mi darbuotoja ir gera šeiminin
kė Ona Gureckienė. Iš anksto 
užprašoma tą dieną Brocktone 
ir apyliųkėj neruošti jokių pa-| 
rengimų, o visi lietuviai į Moti
nų dieną Romuvos Parke Brock 
tone. Bus įdomi ir turininga me 
ninė programa, motinų pager
bimas ir kt.

2) Jau į tradiciją įėjusi tre-

$5 aukojo A. Ciplys, S. J. Na
vikas, A. Kudirka, B. Lesich, Z. 
Stankevičius, J. Dundulis, O. 
Gramšįenė, P. Rindokas, B. Pet
raitytė, J. Adomaitis, St. Kar
velis, A. Domarkas, V. Makie- 
jus, L. Rumšas, T. Frokot, B. 
Pūras, V. Kanišuaskas, Rimkū- 
nas, A. Paukštelienė, A. Vinick, 
J. Bagdanskis, A. Čiakas, P. Ky 
liūs, G. Arges, J. Sidauge, J. 
Petkūnas, T. Mason, D. Mike-

ba, B. Waupsh, J. Waupsh, V.
Duobaitė, L. Mockus, G. Brez 
gis, Grinis, T. Vilkas, S. Kalvai
tis, S. Leone, K. Zilvikas, V. 
Drungilas, M. brungilas, S. Dor 
siek, J. Girdžiūnaa, J. Baltrus, 
J. Kriaučeliūnas, F. Jutkus, R. 
Maurušis, O. Uinskienė, J. Kie- 
ly, Z. Žąsytis, J. Masidanski, 
Masore, K. Paulauskas, J. Kaz- 
ragis, F. Lucas, F. Andrijauski, 
J. Bacevičius, E. Šukys, J. Balt
rus, J. Liubinas, Mikolauski ir 
P. Remeikis

Buffalo, N. Y*
Rochester vėl į Buffalo

Jau treti metai iš eilės Ro
liūnas, J. Šimkus, I. Valančius, testerio lietuvių grupė, vado- 
P. Indreika, T. Mečkauskas, B. vaujama Vytauto Žmuidzmo, 
Daukantas, M. Daukantaitė, T. atvyksta į Buffalo padėti buffa- 
Degutis, V. Valavičius, B. Nai- Heliams pravesti Lietuvos ne- 
nys, U. Gustaitienė, H. Moliejie- priklausomybės ątgavimo šven 
nė, Markevičiai,, M. Laurecky-,tŽ£ sukakties paminėjimą, 
tė, P. Bingelis, V. Damašius, Šiais metais minėjimas ren- 
J. Tampauskas, J. Pečiulis, K. Siamas vasario 26 d’ M'nėjimo 
Sidabras, S. Stulpinas, S. Ro-
gers, P. Poškus, A. Moliejus, J.

Ta pačia proga A. Sabaliauskas
atveža lietuviškos knygos pa
rodą.

Visi Buffalo ir apylinkės lie
tuviai maloniai kviečiami atsi
lankyti į šį paminėjimą — atsi
gaivinti dvasiškai.

Lietuvių Klubo Valdyba 

šelpia Vasario 16 gimnaziją 

Vasario 16-oa gimnazijai šelp 
ti Buffalo lietuvių būrelis jau 
pradėjo savo trečiuosius me
tus. šiais metais vykstant na-

am. rių pasikeitimui, dviejų narių 
pritrūko, kurių dalį nutarė pri
dėti Lietuvių klubas. Tenka pa
žymėti, kad iš anksčiau dezer
tyravusių rėmėjų visas skolas 
padengė Lietuvių klubas.

Būrelio N r. 113 vadovas

tvarka ši:
12 vai. pamaldos St. Louis

VYT. DOMKUS

Martišauskas, K. Pocius, A. Mar bažnyčioje (Main irti metai, ruošiama: “Lietuviška 
vakarienė”, kuri paprastai pra- tinovich ir E. Jankauskas. Į gatvių kampas). Pamaldas lai 
eina su dainomis, menine pro- $7 — F. Rice; $4 — E. Vilu- kys tėvas Juvenalis Liauba, 
grama, įvairiomis dovanomis tis; po $3 — P. Steikūnas, Z. OFM, iš St. Catherines. Per 
bei kitokiomis varžybomis. Ši Bagdonavičius, Z. Stančiųs, M. mišias giedos solistės Janina Ar

liga, vėliau susirgau aziatine 
cholera, prieš tris metus vos
neapakau nuo egiptiiko akių r\.’ZZ,u. uumbomia.

Uai'duvmuM Ir Talayniaa 
4102 Archer Avė., ai ftlo/art 

< hieago 82, I1L — Tel lA 3-8611

uadeg'mo...
— Nemanau, kad tamsta 

esa^e tiek daug keliavęs — sa
ko jo draugas.

RLMKITE “DRAUGI”.

iiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiii

CONRAD'O STUDIJA ,
LIKVIDUOJAMA

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

kovo 1 d.

414 West 63rd Str.
ENglewood 4-5883 

iiiiiiiitiiiiiiiimmiimmiiiiiiiiiimiiiiiiHi
Daug mate

— Galite įsivaizduoti, — bū
damas mažas sirgau angliška

P.&J.JOKUBKA

duonų K Įvairias skonliitfaa 
kulk n to, kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Avė.

Tel. CLifside 4-6376.
Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat li- 
•tunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

■ yyyyp
PABKHOLME SERVICE 

STATION

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

1 J V J. .. V Į Į x 1 ... Ą . A.

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGEHYBES

Pardavimas ii taisymas
2646 W. 691h St. REpublie 7-1941

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

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

me Tax) pareiškimų blan
kus

DRAUGO raštinėje
pirmadieniais, ketvirtadie
niais nuo 6:00 iki 7:30 vai. 
vak., šeštadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 1 vai. popiet.

STAMBUS ĮVYKIS
(Atkelta iš 3 psl.)

000 Į š as išlaidas neįeina tur- i vakarienė visada ruošiama rug- Barauskas, K. Normantas, A? monienė, Julia Skiparytė ir E- 
tas’ kuris įrašytas specialion1 sėjo pabaigoj. Šiemet rugsėjo Rimkus, M. Vaičeliūnas ir A. Iena Šakienė, 
sąskaiton ir į metines išla das 23 d. | Petraitis. Po $2 — O. Zych, G. j 6 vai. vakare bus paminėji-
t-egali būti nurašytas tik tam' 3) Ką 15 kuopa šiais metais Rakauskas, M. Genešiauskienė, mas International Institute pa
tikras procentas, leidžiamas a- mano suruošti: gruodžio 8 Die-
mortizacijai. Nepritekliai den- vo Motinoj Marijos minėjimą, 

giami iš tur'mo kredito. 1 norint pagarbinti ypatingai sa- 
Ta pačia proga norėčiau at- vo — Moterų Sąjungos Šventą- rys, V. Laucevičius, G. Brazai- terio įr dr. Antanas Musteikis

ved „„„ m ia Globėją. I tis, P. Piskal, K. Jasaitis, J. ■ - ----- .......... '

M. Gelvickis, M Kvietkauskas, talpose, 1260 Delaware Avė. 
F. Dziadovvicz, A. Juskiw, J. ■ (kampas Auburn). Kalbas sa- 
Skutlra, S.'Holiušienė, E. Bud- kys Jonas Musteikis iš Roches

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

4038 Archer Avenue t«I. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

kreipti dėmesį, kad nuo 1953 m. 3^ Globėją
•medžiagų ir darbo kainos žy- 15 kuopos dvasios vadas yra 
miai pakilusios. Pvz. I tomrf į- kun. V. Valkavičius. 
rišimas atsiėjo 82 centai ūž kny Geriausia devana — lietuv»Ška 
gą, o VII jau 94 et., I tomo įpa
kavimo medž'aga kaštavo 5.6 iv

knyga
Šv. Kazimiero parapijos

et., o VII — 7.2 et. Tas pats ir klebonas prel. P. ,W. Strakaus- 
su pop eriu. Tačiau visais gali- kag per Kalėdas gavo iš moka
mais būdais stengiamės LE kai- leivių ateitininkų “Lietuvos 
ną laikyti tą pačią. Tai dar vie- vaizdus _ LietUva”.
nas motyvas didinti prenumera-j pageidautina( kad Uvai sa. 
onų skaičių Esu dėkingas yQ vaiR . adįe_

tam nedaugeliui prenumerato- .
rių, kurie už LE atsiunčia dau- “° ar v“rd“’lų Pr‘*on“s s‘ą 
giau, kaip nustatyta kaina. |*ran6"‘ klienam hetuviu:

'knygą — Lietuvos vaizdų albu 
Asmen skai laikyčiau, jog se- mą platintojus gausite vi-

nųjų ateivių pažiūra į šį darbą su doleriu pigįau> ktAip eilinčje 
arčiau tiesos. Iki š.o laiko sten- rjnkojc Veritas
giuosi išsilaikyti, nesteigdamas

J°7.ų Kaktoje Mkksje yra kiti 'Indiana Hoibof. Ind.
leidyklos leidiniai?

— Vinco Krėvės raštai jau Pavykęs BALFo vajus
Pravestas Balfo skyriaus No.

renkami ir po poros savaičių gg Harb„,. Ind ini.
bus pradėt, spausdint. Prof. A is stebėt,nai.
Salys jau patikrino Lietuvos ze- gurinkta
melapio vardyną, o pulk. J. An- _n ... , , X., . , . .- 50 surinkta aukų lapais, o $148.dnus galutiniai užbaigė paties 1 v_
žemėlapio parengimą ir mum. Į5?vx. p™"«skaua parapijos 
perdavė spausdinimui. Tikimės, »»WėK-J<> sv. Mišių metu epe-
kad per penkias savaites spau
dos darbas bus atliktas.

8. Koki Jūsų pageidavimai, ko 

lauktumėte iš lietuvių visuome

nės, iš lietuvių spaudos?

— Iš lietuvių visuomenės 
laukčiau daugiau nuoširdaus 
kultūrinio darbo supratimo ir 
veitinimo, nes Liotuvių Encik
lopedijos leidimas — ne kas
dieninės knygelės leidimas. Tai 
tikrai didelis ir sunku8 darbas, 
duodąs n;ūsų tautai pasididžia
vimo. Praktiškas pageidavi
mas — daug'au prenumeratorių. 
Spauda galėtų daugiau atkreip
ti dėmesio, daugiau popularinli 
šį mūsų kultūrinį darbą, ku- į 
riuo naudosis spaudos darbuoto 1 
jai ir plačioji visuomenė.

Manau būsiu atsakęs į visus, 
patiektus klausinius. Jums esu I 
giliai dėkingas už parodytą mū- ■ 
sų darbui dėmesį.

cialiai paskelbtoje rinkliavoje. 
Tai rekordinis skaičius skyriaus 
No. 95 veikloje.

Aukas rinko, aplankydami 
kiekvieną lietuvio butą, skyr. 
valdybos nariai: J. Klimas. K.

Karvelis, A. Juodvalkis, P. Waišl
norą, P. Waišnora, Jr., Matule- 
wicz, S. Juodakis, C. Krivickas, 
A. Steikūnas, J. Gūsčius, F. 
Gusčius, F. Barzdys, A. Vilutis, 
P. Jasevičius. A. Goceitas, J. Ne 
verauskas, B. Andrijauskas, A. 
Viekus, St. Bartkus, F. Pulin3- 
kas, J. Urbelis, E. Plasket, P. 
Pažėra, Ciparis, A. Kantrimas, 
A. Urbaitis, B. Ginčiauskas, V.
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-Jų mėn. pilną garan 

tlją — darbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Ineta- 

llavtmaa.
• Iki 6100.00 ir daugiau nuolaidom ui 

jūai* seną. televiziją,.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAI 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAliunet 5-7252 

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZEL1B

Bimff,nTm?rn,ri

BUICK’AS

LIETU VISKAS

AUTOMOBILIS

Roosevelt Fumiture Miegamo Rakandy Išpardavimas!
U gabalų — tiktai už $168.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasaa su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
Ž31« MEST ROO8KVEL.T KOAD Tol. SEetoy 1-4711

Fetta IliHMkMkh GAV. Ir nAenadterKi 
Krautu** atidaryt* aekmadleniala nuo 11 Iki 4:66.

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

ištaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKAS, Sec’s

OFISO VALANDOS: 

Plrmad., antrad., penktad. Ir 
ieit. 9 v. ryto Iki 4:10 p. p.

Trečlad. 6 ryto Iki 1S v., o 
Ketvlrtad. 9 vai. iki 8 vak.

■ "S ■■ P ‘ I N - <—~~ ■

isiiibii.IISIIGIIISIb Fr-
••

ju a-
C RA NE SAVINGS A'?S1K'N
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pi«tklewicz, prec.; E. R. Pletklevrica, aekr. ir advokates 
Mokame augštua dividendus. Kešiuojame ėeklos. Parduodame ir 
išperkarae valstybės bonus. Taupytoiams patarnauvlinai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIENĖ—-Apdrausta «k| $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ireketvirtad. nuo 0 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt 9 iki 5; treč. uždaryta, o šeši, nuo 8 iki vidurdienio.

'MES PRISTATOME ANGLIS BElP*51-5^

PEČIAUS ALIEJŲ
^DIDELIAIS IR MA2AIS KIEKIAIS lį"

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo 
1 kų ar keliasdešimtų mylių. Reikale Šaukite mus.

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pa*' 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraus tymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7091 <

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

tolimų distancijų. Saukit* sekančiai:
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL
ANTANAS VILIMAS

mėtoma — ntoattor 6-lfBJ

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 Address System) išnuomavimui

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GGLfiS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 691h Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais 8v, Kryžiaus ligoninę)

SINCLAIR Gazolino Stotis

PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome autouiubilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame j\ airius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai augedus, pribūname su vilkiku j įvairias vieta*. 

Parduodame akumlliatoriua, padanga* ir kt. automobilių dalia.

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

3E
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KANADOJE
“TĖVYNĖS PRISIMINIMAI” ATŠVENTĖ 

PENKMEČIO SUKAKTĮ
Tokiu pavad nimu torontietis kaktys ir k'.toki minėtini įvy- 

J. R. Simanavičius per Toronto' kiai. Per lietuvišką radijo va- 
radijo stotį kiekvieną šeštadienį landą yra kalbėję daug garbin- 
perduoda lietuvišką radijo pro- gų svečių, mūsų tautos veikėjų, 
gramą, kuri kiekvieną kartą nors negyvenančių Kanadoje,
tęsiasi po 1 valandą.

* e
Visiškai neseniai lietuviškoji 

radijo programa “Tėvynės Pri
siminimai” atšventė savo gyva
vimo penkerių metų sukaktį. 
Toji programa buvo pradėta 
1957 m. sausio 27 d. iš St. Ca- 
therines radijo stoties, iš kur 
torontiečiai ir apylinkės ko
lonijų lietuviai tą programą ga
na gerai girdėdavo. Dabartiniu 
metu, kaip jau minėta, progra
ma perkelta į Toronto radijo 
stotį. Ji girdima kiekvieną šeš
tadienį nuo 12 iki 1 vai. vidudie
nį iš stoties CK FH banga 1400.

Sukakties proga programos 
vedėjas J. R. Sirjanavičius š. m. 
sausio 28 d. erdvioje Prisikėlimo 
parapijos salėje suruošė sukak
tuvinį balių, kuriame pasirodė 
vietos l-teratai V. Kastytis su 
B. Rukša. Grojo Toronto lietu
vių orkestras “Trimitas”. Buvo 
premijuota gražiausiai apsiren
gusi baliaus šokėja ir kt. įvaire
nybės. Tą dieną buvo skirta 
specialiam paminėjimui ir radi
jo programa, kuri nuo lietuviš
kos radijo programos įsteigimo 
iki minėjimo dienos buvo rodos 
305-toji.

Taigi 305 valandas per Kana
dos radijo stotis buvo kalbėta, 
dainuota, pranešinėtos aktualli. 
jos, daryti reikšmingieji minėji
mai lietuvių širdims lietuviškai. 
Reikėtų nuoširdžiai pripažinti, 
jog mums lietuviams tai yra tei
giamas reiškinys.

Per tuos penkeris metus lie
tuviškoji rad:o programa “Tė
vynės Prisiminimai, nepailstan
čiam jos vadovui J. R. Simana
vičiui vadovaujant, išvarė gana

bet jų apsilankym o metu. Per 
radijo valandą “Tėvynės Prisi
minimai” yra kalbėjęs buvęs 
Vliko p'rm. prel. M. Krupavi
čius, Mažosios Lietuvos veikėjas 
Simonaitis ir visa eilė kitų as
menų atstovaujančių Vliką, Al
tą, Balfą, Lietuvių Bendruome
nę ir kitas reikšmingas mūsų 
gyvenmo ir tėvynės laisvės ko
vos institucijas.

Visiškai neseniai "Tėvynės 
Prisiminimai” paminėjo Adomo 
Mickevičiaus 100 metų mirties 
sukaktį, pertransliuodami prog
ramą, kuri buvo Amerikog Balso 
pertransliuota į Lietuvą. Kaip 
jau minėta, pagal išgales ir tu
rimas pajėgas, būna paminimi ir 
kiti reikšmingi mūsų tautai įvy- 
k'ai

Nauja pašto atvirutė pagaminta Monaee su Grace Kelly ir princo 
Rainier Ui atvaizdai*. * (INS)

kienfi, Ig. Kazlauskas, A Bageto-1 
naa, J. žadelkis, 9. Šagamogient, 
P. Šalčius, E. VtUmaiti, A. Dau- 

Į girdas, kun. P. Urbaitia, A. Gul- 
binskau.

Viso surinkta $101.00 
Chicagos L. B. Marųuette Par

ko apyl. valdyba taria lietuvišką 
ačiū.

Balfo apyskaita Ačiū geradariams
Čia patiekiame Balfo Chicagos Chicago Lietuvių BendrJ.me- 

apskrities valdybos iždo pajamų nės Marąuette Parko apylinkės 
ir išlaidų apyskaitą už 1955 m. 1 vykdomajai rinkliavai skaudžios 

į nelaimės paliestam dr. Petrui Ma 
PAJAMOS: į čiuliui sušelpti per Petrą Abro-

į maitį aukojo sekantieji asmenys: 
į Po $5. — P. Abromaitis, P. 
Žilys, J. Grybinas, Janušaitis-Ma- 

08.00 žeika, P. Tomkevičius, August ir 
Sophija Barčus, J. F. Budriks, H. 
Seigan, V. Liubartas.

1. Gauta nario mokesčio
nuo 1.1.55 iki 31.XIL- 
55 met. $

2. Gauta įvairių aukų
nuo 1.1.55 iki 31XU.- 
55 met. $ 15684.22

KONSULATO CHICAGOJE 
JIEŠKOJIMAIr

ANDRIEJTTNAirfi Bronė, gi
musi Amerikoj, buvo nuvažiavus 
Lietuvon, gimnazijoj dėstė ang
lų kalbą.

ĄNDKIESIONAS Jurgis, iš Na- 
vatšonių kaimo, Naujamiesčio v., 
Panevėžio apskr. Rodos gyvenę 
Chicagoje,

GAILTONAS Karolis.
GILIS-PUCETAITfi Ona, atvy

kusi Amerikon 1929-31 m. Gyve
no Los Angeles, Cal.

PETRIENfi Marija, iš Rokaviš- 
kio kaimo, Sasnavos vaisė., Mari
jampolės apskr.

PUCETAITfiS Ona (Gillis) ir 
Adelė (Žeimis), iš Cyčkų kaimo, 
Alvito valsčiaus, Vilkaviškio ap.

RIMDŽIUS Anikletas, prieš ka
rą gyvenęs Chicagoje.

SINKEVIČIAI Albinas ir Jur
gis, Andriaus sūnūs, iš Rokaviš- 

I kio kaimo Sasnavos valsč., Mari
jampolės apskr.

SKRINSKIENE Adelė ir Ro
ką viškio kaimo, Sasnavos valsč., 
Marijampolės apsk.

Jieškantieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti. j

LIETUVOS KINSULATAE,

6147 So. Artesian Avė.
Chicago 28, III.

Telef. REpubllc 7-8334

Budriko metinis pre-inventorinis 

Deimantų, Laikrodėlių Išpardavimas

40% NUOLAIDA — DIDELE SUTAUPĄ
Štai čionai! Tai išpardavimas, kurio jūs laukėte — ir dėl geros 
priežasties! Mes turime puikiausią pasirinkimą deimantinių 
brangenybių — laikrodžių, žiedų, auskarų, špilkų, rankžiedžių, 
karolių, kolionlkų (euff links) ir daug kitokių dailių dalykų! 
Ateikite, pasirinkite ir pasinaudokite 40% nuolaida jau ir taip 
numažinta nuo originalės kainos 1 Ateikite anksti... Tai yra 
nepalyginama proga!

štai keletas pasywliių iš didelio pasirinkimo:

2 deimantiniai žiedai, kaip paveiksle, vertės $100.
40% nuol., už $60.00

Vyriškas deimantinis žiedas vertės' $300, už ............. $180.00
2 deimantiniai žiedai, vertės $200, ui .......................... $120.00
Ketvirtad. karato žiedai vertČs $60, už .......................... $36.00

Elgin, Gruen, Benrus laikrodėliai, Parker rašomos plunksnos, 
Shaeffers, Wateimans plunksnos. Rogers silvenvare, sieniniai 
laikrodžiai, lėkštės, blanketai, kaldros, patefonai, mažos radijos, 
elektriniai toasteriai, automatiški kavos perkolatoriai — 40%

nuolaida. Lengvi išmokėjimai.
I

Lietuviški gintaro išdirbiniai.

J. F. Budrik Furniture
(INCORPORATED)

3241 So. Halsted St. Tek: CAlumet 5-7237

Atdara pir.mad. ir ketvirtad. vakarais iki 9:30 P.M. Sekmad. 10-5.

Po $3. — J. Bartkus. B. Siliū- 
nas, J. Pakalka, A. Šleževičius.

Po $2. — J. Karvelis, P. Balt- 
ramonas, A. Repšys, V. Matike- 
vičius, S. Rauiekinas, dr. P. Jo- 
kubka, A. Kavaliūnienė, G. Bud
rytė, K. Povilaitis, V. Kožica, K. 
Žirgulis, J. Indriūnas, V. Mačiu- 
ka,s V Stancelis.

gruodžio mėn. 31 d. $ 663.97 po — a. Brizgys, M. Kavo-
Išviso pajamų $ 21957.18 jįUSj ę Misevičius, M. Komaras

N. N., F. Manelienė, J. Maldei-

3. Gauta aukų drabužių
pervežimui $

4. Gauta bruto pajamų 
iš įvairių parengimų $

5. Įvairios kitos
pajamos $Ir taip savaitė po savaitės, 

mėnesis po mėnesio ir metai po
metų visdėlto dirbamas tas reikš 6. JLiko kasoje 1954 m. 
mingas darbas, neleidžiama nutil 
ti mėgstamai lietuviškai radi
jo valandai per kanadiškas 
radijo stotis. Už tai atiduotinas 
pagarbos žodis “Tėvynės Prisi
minimų” programos vedėjui J.
R. Simanavičiui.

Ne be to, žinoma, kad toji 
programa neturėtų trūkumų,

134.25

5231.99 

14.4.75
Viso pajamų 1955m. $ 21293.21

IŠLAJDOS:
1. Persiųsta Bal. Cent

rui šalpos reikalams $ 17347.30
2. Persiųsta Balf. Cent

rui nario mokesčiai $
3. Drabužių į Balf. Cen

trą persiuntimo 
išlaidos $

4. Įvairių parengimų ir

98.00

374.00

, , . ... rinkliavų išlaidos $ 3438.15kad jos negalima butų tunnm- 5. Įvairios kitos išlaidosi 217.24
giau ir geriau pravesti. Tačiau Išviso išmokėta 
ką gi padarysi Juk ir pats tos į2D°koST°™: 1956 m 
programos vedėjas, kaip ir mes sausio men. 1 d. 

Balansas

$ 21474.69

$ 482.4
J 21957.18klausytojai, kitaip turi užsidirb 

ti sau ir savo aemiynėlei pra-
evvenima Tai°d nae-irtina« ir' Balfo Chlcag°s aPskr- valdyba gyvenimą. įaigi pagirtinas ir šįrdingai dėkoja visiems aukoto
jo pasišventimas, kad ligšiol! jams, kurie per 1955 metus dau
ištesėjo. Nemaža dalis progra
moje vyraujančių skelbimų, ku- 
r'e skaitytojams be abejo yra

JŪSŲ NAMUOSE SIAIS METAIS NORI BOTI SVEČIU 
KULTŪROS t U R RA L A $

AIDAI
“Aidai” kiekvieną mėnesį atneš lauktuvių — įdomių straipsnių, 

gražios beletristikos bei ĮHiezijos ir visuomeninio gyvenimo aktualijų.

Prenumerata: visur 6 dol. metams

Adresas: 680 Bushwiek Ava., Broaklyn 21, N. Y.

giau ar mažiau aukavo Baltui '
šalpos reikalams. Visos aukos pa 
siekė mūsų brolius ir seseris lie
tuvius Europoje, kurie i.en gy 
vena skurde ir varge. Iš jų Balf. 
Chicagos apskr. v-ba yra gavu
si daug laiškų, kuriuose jie ap
rašo savo sunkų likimą ir var
gus. Jie širdingai dėkoja visiems 
aukotojams už aukas ir džiaugia
si, Chicagos lietuviai jų neužmir- 

! programose (ukrainiečių, len-, įr per Balfą lengvina jų skur- 
kų) skelbimų taiugi gausu. dą ir stiprina juos dvasiniai.

Šalpos darbas yra svarbus dar- 
Baigiant šį pranešimą, tenka bas ir reikalingas. Todėl nenu- 

palinkėti p. Simanavičiui ir to- stc>kin}c ir toliau šelptivar' 
gomis lietuviško žodžio, lietuvis-1 bau nepailsti po ta našta, tol, į vargą netekę tėvynės Lietuvos, 
kos dainos, savo šird ms art-i-Įkoi radijo programą “Tėvynės Todėl kiekvienas lietuvis stokime 
mos muzikos ir t.t. Tas viskas Prisminimus”, tuomet gal jau * šalpos da£.b%ir kas? kiek galan 
juos atgaivina, suteikia surami-: kitu vardu, bus galima perkelti Įams. Tik bendru darbu, bendro- 
nimo. Tos pat programos metu į Vilniaus arba Kauno radiofo- mis aukomis pašalinsime iš savo
kasmet būna minimos reikšmin nūs Pr AK tautiečių gyvenimo skurdą ir var-

I gus. Mes tikime į tėvynės LIE- 
■ TU VOS LAISVĘ ir ateitį, tad pri 

■SEJ 3NM&3MNC valom jai ižaugoti kiekvieną lietu-
NIKl '• vi—lietuvių tautos narį. 1955 me-
MU UZblaLNEJUSIŲ į tais gražus Chicagos lietuvių akai

gražią kultūrinę, 0 taip pat ir nusibodę savo vienodumu, mo- 
lietuviškumo palaikymo vagą. Itonija’ turi būti Pateisinti todS1- 

Dirbę visą savaitę fabrikuose'kad tai yra vicnintelės Pajamos, 
ir kitose darbovietėse, sielojęsi kuriomis toji radjo valanda iš- 
kasdieniniais reikalais, dūsavę! silaik°- Kitų tautybių radijo 
dėl tėvynės kančių ir baisios jos
nela mės. nors šeštadieniais lie
tuviai gali užsistatyti radijo apa 
ratus ir paklausyti eterio ban-

gosios lietuviams šventės, su-

Gardner, Mass.
Trumpai

Jonas Lekačinakas, 74 me

SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT- 

, _ _ :V1R'T i,. SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,tų, mirė vasario 2 d. Gardnery-1 negali ramini n&iėti ir naktimis
• • »   . o , _ , . , ImicRoti, nes ,|ų užnin,-n?justos žaizdosJO išgyveno 48 metus. Palaido- niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
tas su bažnytinėm apeigom. A.‘r
a. Jonas gimė Josvainių parap., lkoi i.o ointment. joa gydymo 

. • i ypatybės palengvina ,1ūs>> skaudSJi-neaaimų apskr. 1 |n,ą Ir Kalėsite rainiui miegoti nak-
— Ignas ir E'zlūebi. Graną.'**’ v»rtokile Ją taipgi nuo skau- lįįiias ir r..Aiu, ui orinis- dJĮ(n j( ,aipgt pauiina

kiai sausio 15 d. atšventė 50 tigos vadinamos phohia-
SIS. Taipgi pasalina perMjtiną ligos 
vadinamos ATHI.ETE'H EOOT, su
stabdo džiovinimu olos Ir perpusimą

atšventė 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Vaikai jiems surengė 
puotą, kurioje dalyvavo dau
giau 125 giminių bei draugų. 
Grunskiai yra kun. Petrausko, 
MIC, dėdė ir dėdienė. J. Gruns- 
kis yra L. Piliečių klubo pirm.

— Jociam ir Valerija Droži ns- 
kai sausio 29 d. paminėjo 50 
metų vedybinio gyven mo su
kaktį dukters Lukienės namuo
se, kur atsilankė jų artimieji bei 
draugai. Jųjų nuotraukos buvo 
įdėtos vietinėje spaudoje.

— Mirė Veronika Janušonie- 

ne, gyv. netoli Afhol, Mass. Jos 
duktė Stasė Stasukclienė gyve
na ^iardneryje, o Lucy gyvena 
Providence, R. I. Jos dvi sese
rys — Markūnienė ir Zapustie- 
nė gyvena Athol, Mass. Athol 
lietuvių kolonija pasiges veik
lios motenj.

— Birutės Moterų Draugija
surengė vasario 11 d. metinę 
vakarienę L. Piliečių klubo pa
talpose. Draugijai vadovauja 
Bronė Juškienė. VjtisJ

tarpptrAėii). Yra tinkama vartoti nuo 
d žilintu nėlon, mink iluaioii odos dedlr- 
vtnii), minu iftbėrinni ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo akauilna lAbCrimaa nuo vyaty- 
klų. JI yra gera gyduolė nuo 14- 
vlrSinlų odos ligų. Ee
gulo Ointment yra 
(varduodama po 75 
et.. »1.26, ir J.T 50.
Plrklta valstlnSspf'hl 
cagoj ir apylinkSao—
Mllwaukee, Wisc.,Oa 
ry. lud.lr D'drolt. Ml- 
chigan arba rąžyki
te Ir atsiųskit* Mo- 
ney order |

čius aukojo šalpos reikalams, bet 
toli gražu nėra dauguma. Juk šal 
pa nėra tik dalies lietuvių reika
las. Prie jos turi jausti pareiga 
prisidėti kiekvienas lietuvis. O to 
reikalauja artimo meilė, žmogiš 
kūmas ir pareiga sa’ o tautai. To- j 
dėl šiais metais kiekvienas lietu
vis junkimės j šalpos darbą savo 
aukomis. Atminkime, kad ir ma
žiausia auka palengvina pabėgė
lių gyvenimą ir suteikia morali
nės paramos.

Pinigines aukas priima kiekvie
nas Balfo skyriaus iždininkas ir 
Balfo Chicagos apskr. v-bos iž
dininkas, kurie adreaaB yra Ignas 
ITaiikiis, 3339 W. Evergree.n Avė., 
Chicago 51, III. tcl. BE 5-7339.

Ralfo ChJcagOb Apskrities 
valdyba

LEGULO, Department D.

618 W. Fxldy St. Chicago 34, III.

Vestuvių nuotraukos 
lugttos rūšies foio<raffi|of 

Mūšy speoialyM
Preein Photo Studio

INC.
EDVARDAS ULIS, sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-248!

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONE'

V. Adamkcvičiaua apianka 
Užsakymus au pinigais alųaklta:

259 pat. kaina S2.M 
IIRAUOAH. IMI H. Oakley *•«-. 

fT>1ca<ą * m

Amą nnoatabloa Ir nepaprasto* kay 
gos personažus Ittalp |T«rtlna ra- 
Rytojaa Gliaudą: "...W> teM — »» 
niekintas nlrklntojsa. bet turis 
savyje Fra Angeline angelų varau 
guma, Tatjana—neauprantanU als
ios a<vokoa bet mylinti skaisčia 
int'lln. Pagalinu Julius., pasiligos 
skaistu mo Ir našu voktas Jo aauila 
drųniia b« draroa, nesupranta* pa 
vojaup b«nrnt«|tmn proceso”

J. GLIAlJDA

OKAPftO
NOBię

PREMI
ROM

JlJOTAS 
A MAS

Įdomiausias romanas!
I
*

Gyvą Intriga ir šiurpūs 
Įvykiai, UtoamiaJ pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4-00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’1 
2334 $•. Oaktoy AvMut 

Chicago 8, Dliaois

Budriko Lietuviška Radijo Valanda leidžiama kiekvieną ketvir
tadienio vakarą nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš WHFC radijo stoties, 

1450 kiloeycles, su žymiais dainininkais ir orkestru.

J

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO

B-VIŲ LYGOS, KURI08B

Kiekvieno Santaupos Apdrausta Iki BIMBBJB
IR

Paskolos Duodamos Mamg fgi|imul
f

Lengvomis Sglygamls

OHIOAGO SAKINGA A LOAN AUN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, I1L

GRANE 3AVINGS A LOAN ASM.
2555 W. 47th St. Chicago 32,11L

DISTRVCT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Hal&ted Street Chicago 8, III

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

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

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

Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

2202 WKST CERMAK ROAJ) 
Tel. VIrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAU8KAS. Prea

Chartered and Superrlsed by the U. S. Government
ISTAIOOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki S Tai. po pietų. Ketr. 
nuo #-»os vai. ryto iki 8 vai. vak. SeStarJ. nuo 9 vai. ryto Iki l vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

AUTOMOBILI!) TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo Ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, ' 

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

M. CKSA8, patyręs aato specialistas

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
Didžiauaia« lituanistikos iidinys, lietuvių kultūros paminklas

R suprojektuotų 20 -21 tomo se|4yni imi išspausdinti, kiti rengimui. 
Kcduktoriui visą LK ruošimo dmbą pugul utskirns ruides pusiskirstę 
iki galo.

Laikas įsigyti, nes mm VII 
meratoriams.

tomo |,F, Ims spiiimdinnuifl tik prono-

Lengvog sąlygos: įiimkeimuems Imnl uz t ieną lomi), visi išėjusieji 
tonini siunčiiiiiii iš kmlo. Likusios sumos mokėjimus išdėstomus užsisa
kiusiam priimtinomis dnlimis. Vieno louio kuinn J.A.V. $7.75, visur 
kitur tią.OO.

(Jžsiikynmi siųstiui šiuo uilresii:
J. KAPOČIUS, LIETUVIŲ ENGIKLOPEDlJA,

26h C Street, South Boston 27, Mass.
PASKUBĖKITE - ATSARGOS RIBOTOS!
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Linksmiau
JI IR JIS

Ji: sakyk, ką norėtum paval
gyt?

Jis: man vis vien.
Ji: nesakyk “vis vien“, nes norė

čiau pagaminti tai, kas tau dau
giausia patinka.

Jis: kad aš apie tai mažiausiai 
galvoju. Suvalgysiu ką duosi.

Ji: o vėliau tas tau nepatiks. 
Jis: tikriausiai patiks.
Ji: Bet iš tikrųjų yra kas nors 

tokio, kas tau daugiausiai patiktų. 
Tai pasakyk kas?

Jis: koks skirtumas? Viskam 
turiu vienodą apetitą.

Ji: pagaminsiu šonines. Ar val
gysi šonines?

Jis: labai prašau.
Ji: bet, jei šoninės bus per rie

bios? Tau gali pakenkti.
Jis: Tai pirk liesus.
Ji: manai, kad tas taip lengva. 

Tau atrodo, kad šiandien prieška
riniai laikai. Kokius duoda tokius 
turi imti.

Ji: tai imk kokius duoda.
Ji: o jei taip, kaip tyčia duos 

riebių ? i
Jis: imk riebius.
Ji: bet, ką tik sakei, jog rie

bių nemėgsti.
Jis: tai paimki ką kitą.
Ji: bet ką gi?
Jis: man nesudaro jokio skir

tumo.
Ji: aš noriu pirkti tai, kas tau 

patinka. Gal pats ką sugalvosi.
Jis: ką aš žinau? Pirk veršienos.
Ji: šiandieną? Veršieną? Iš kur 

aš tau gausiu pasniko dienoje?
Jis: o šonines būtumei gavusi? 
Ji: taip pat, ne. Gal norėtumei

tarkainiukus su varške ?
Jis: gerai.
Ji: bet šiuo metu varškė nėra 

gera. Gal su obuoliais?
Jis: gerai.
Ji: tiesa. Obuoliai gi yra pabran 

gę. Na, žinau. Pirksiu tau žuvį. 
Nori ?

Jis: noriu. Gal karpį?
Ji: bet su karpiu daug vargo. 

Tad sakyk, ką norėtum?
Jis: duodu tau garbės žodį, kad 

man vis vien.
Ji: sakai, kad vis vien, o visą 

ką pasiūlau tau nepatinka.
Jis: nepatinka? Man?
Ji: aišku, kad tau. Man ir sau

sas bulves tinka valgyti.
Jis: tai duok sausas bulves.
Ji: kas tai per valgis — sausos 

bulvės. ‘ Dar nėra taip blogai,kad 
duočiau sausas bulves. Pirksiu ką 
iš paukštienos.

Jis: gerai. _
Ji: bet ne šiandien^ nes tai tu

ri vieną dieną pagulėti.. Jei taip 
tai užsispyrei, kad būtinai nori 
paukštienos, kodėl apie tai . kalbi 
paskutiniu momentu ? Reikėjo va
kar apie tai pasakyti.

Jis: ką tu čia dabar sugalvo
jai?. Taip visai nebuvo.

Ji: na matai. Jau ir paukštiena 
tau negerai. Gal daržovių?

Jis: daržoves.
Ji: bet po daržovių būsi alkanas. 

Jau galvos r. tekau. Pasakyk, gal 
geriau būt tau pavalgyti restora
ne?

Jis: na, tai į "knaipę”!
Ji: taip, į “knaipę“. Manai, kad 

nuo pradžios mūsų pasikalbėjimo 
nepastebėjau prie ko veda mūsų 
konversf.cija. Tu visad pastatai 
ant s v ...

Šuva ir taisyklės
Senoji ponia lipa į tramvajų su 

šuniu ir prašo vieno bileto.
— Šuniui paimkite biletą, faip 

pat, ponia.

Ponia paprašo papiginto vai
kams bileto.

— Ne, tamsta, šun'-n moka ka., I 
suaugę. Aš turiu taisykles, o šu
va lieka šuniu.

Senoji ponia atsidūsi a ir moka 
už‘antrąjį biletą

Na, dabar mano šunelis turi pil
na:’ keleivio teises.

— Taip, tamsta, jis dabar turi 
teisę užimti sėdimą vietą, tiktai 
kojas turi nuleisti, o ne laikyti 
ant sėdynės, nes tai keleiviams 
draudžiama . . .

A. Ragausko apyskaita
Mano paskelbtas prieš porą mė 

nėšių Chicagos lietuviškuose dien
raščiuose kun. Ant. Bungos .laiš
kas tikrai neliko tyruose šaukian 
čius balsu. J jį atsiliepė ištisa ei
lė jautrios širdies žmonių ir Ka
lėdų proga per mane paaukojo Me 
mmingeno stovykloje hu^rgstanl 
tiems mūsų tautiečiams $172.50. 
Iš šios sumos už $105 pasiunčiau 
į Memmingeną, (Vokietijoje) mi
nėto kunigo Bungoš vardu 105 
“Care" paketus (Food Crusade 
packages), sveriančius po 20 sv., 
iš kurių 8 sv. sviesto, 7 sv. sūrio 
ir 5 sv. pieno miltelių kiekviena
me pakete, ir likusią sumą $67.50 
— pinigais (money orderiais).

Aukojo šie mielieji geradariai: 
po $10: Veronika Batūras, Adol
fas Kriaučeliūnas, Stankevičių šei

CHARLES F. CARPENTIER 

Sccrctsry of State

Some motorists take llghtly the 
task of parklng a vehiele, not real- 
lzing that it ia au Importam part 
of t(»e operation of a vehiele. Not 
only Is the actual parklng of an 
auto importam, būt ehoosing the 
spot ahere the vehiele is to be 
parked is also very important. A 
review of that part of the law (Sec- 
tion 90, Uniform Act Regulatlug 
Trafllc) stating where vehicles mušt 
not be parked may aid many of 
us from violating it.

The law statės that a vehiele may 
not be parked, escept when neces- 
sary to avoid eonfliet with other 
trafllc or In compliance with the 
directions of a police offlcer or traf- 
fle control deviee in any of the 
following places: On a sidewalk, a 
crosswalk. or the roadway side of 
any vehiele parked at the edge or 
eurb of a Btreet or upon any bridge 
or other elevated structure upon a 
highway or within a hlghway tun- 
nel. It is also illegal to park In 
front of a public or private drive- 
way, or between a safety zone and 
the adjaeent eurb or within 30 feet 
of polnts on the eurb immedlately 
opposlte the ends of a safety zone 
unless a dlfterent length is indi-

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti
"D B A TJ G E”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.
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KNYGA KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 

Tai Juozo tvatėto

cated. It is also agalnst the law to 
park within an intersection, within 
15 feet of a tire hydrant, 20 feet of 
& crosswalk at an intersection, 30 
feet of a traflic control signal lo- 
cated at the side of a roadway, or 
60 feet of the nearest rali of a rall- 
road grade Crossing. I'arking is 
not allowed within 20 feet of the 
driveway entrance of any tire sta- 
tion, nor alongside or opposlte any 
etreet excavation or obstruction 
when Such parklng vvould obstruct 
trafllc, and, of course, where oflicial 
aigns prohibit parklng.

A copy of the completely new 
“Rules of the Road" booklet will 
be sent to you free upon reąuest. 
Write to CHARLES F. CARPEN
TIER, Secretary of State, Spring- 
fleld, Illinois.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR 1.4 TOLIAU

K. EIDUKONIS

/MM Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudaa

6930 8. Talman, Chicago 29, III 
Tel. GRovehill 6-7096

šioje knygoje gražios mftiij žmonių 
pasakos, eu paveikslais. Jas mielai 
skaito Ir suaugę Ir Jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. 1» 
viso ’ii pasakos, Kaina $2 50. Pla
tintojams dtdelO nuolaida.
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

IA ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas apeclalua didelis 

sunks oitmlH su pilna ap- 
di-auda. Pigus Ir sąžiningas 
pn tarnavimas.

R. ŠERĖNAS
454A 8. IVood 8t., Chicago »,

Illinois, tel. VI 7-2972

ma (iš Hartfordo, Conn.), ir Eu
genija Weidman; po $7 — Ste
ponas Nasvytis (iš Clevelando, 
Ohio); po $5: K. A., Bronė Mar- 
tikonytė—Giovanoni, Jacob Yus- 
eavege, Juozas Močiškis, K. šle
ky tė ir Irene Tunkis; po $4: Al
dona Beinorienė (Wood Dale, III.) 
ir Viršiliene (iš Gary, Ind.); po 
$3: G. B., Irena Gelažienė, Juo
zas Laurušonis, Titas Marokas, 
Marija Palubinskienė, Anastazi
ja Riškienė ir Marija Ročkus; po 
$2: T. ir J. Alenskai, Aldona A-j 
vižienytė, Stasys Eičinas, T. Glam 
bienė, E. Juršenskienė, Viktoras 
Merkevičius (iš Clevelando, O.), 
Juozas Namikas, Pranas Račiū
nas, Zita Rimkutė, A. Sadauskas 
(iž Clevelando. O.), Juozas Sen
kus, vaist. Frank Shimkus, S. Šur 
kus, Teresė Turkevičienė, Jos. Vai 
cik., A. Varnelis (Dovvagihc, 
Mich.), Juozas Vasiukevičius, A. 
V., ir Z. Žukas; po $1: K. Alek- 
siūnas, Pr. Ąžuolienė (iš Brook- 
lyno, N.Y.), J. Budrikas , Mr. 
Goodman, S. Balnaitiene, K. Ci
cėnas, J. Jakubonis, P. Juodka, 
Ona Juodkienė, V. Martinaitis, G. 
P., dr. Paliokas, B. Petryla (iš 
Cicero, III.), F. Petrulionią, (iš 
Detroito, Mich.), vaist. Peržinskis, 
Juozas Pikelis, Aleksas Rožėnas, 
T. S. (iš Rockfordo, III.) G. Va
lančius, Just. Valiūnas (iš Hart
fordo, Conn.), Stepas Vazbys, Zi
tos valgykla ir A. Žilienas (iš Ka
nados) ir 50 centų — A.Š. Visi, 
kurių nenurodyta skliausteliuose 
gyv. vietovė, yra iš Chicagos.

PETER SAKINSKAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius seną na
mų pataisymus.

7207 So. Maplewood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

Kun. A. Bunga ir visa Mem- 
mingeno lietuvių tremtinių sto
vykla širdingai dėkoja brangie
siems aukotojams ir prašo Die
vą savo geradariams sveikatos Ir 
visokių kitų malonių.

Aš iš savo pusės taip pat dė- 
kuoju aukščiau paminėtiems as
menims bei dienraščių redakci
joms už gražų, malonų bendra
darbiavimą ir kilnų mano pastan
gų parėmimą. Toks jautrus, dar
nus atsiliepimas į pagalbos lau
kiančių brolių-sesių prašymą ska
tina norą nenuleisti rankų, kada 
yra reikalas padėti savo artimui.

Kartu su aukomis gauta visa 
eilė laiškų su gražiais, jautriais 
žodžiais užjūry likusiųjų brolių— 
sesių adresu.

Dar ir dar sykį — AČIŪ!
Ant. Ragauskas

usrEJsraJSr fUsrsJBSr Q

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

PENSIJOS IR PAŠALPOS
Šioj knygelfij telpa: L Senatvės

pensijos ir palikuonių pašalpos. 
11. Nelaimingą atsitikimų kompensa- 
cljoa.

Šioj knygelėj atspausdinta* JAV 
Socialinio Draudimo {statymas su vi
sata naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to. čia Jd6ta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
su lentelėmis.
Kaina 60 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, m.

CLASSIFIĖD & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
—REAL ESTATK

P. STANK0VI6IUS
ELEAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.
Ph. DAnnbe 6-2793 

Padeda plrkltl - parduoti namus 
Uklua, biznius. Parflplna paskolas' 
Iraudimua Ir daro vertimus. Tvarkc 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—1.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
m P- LEONAS 

REAL ESTATE
2736 W. 7 Irt St. — WAI. 5-0015

Prieš pirkdami ar parduodam 
namui, biznuia, aklypua ar ūkiui 
atlankykite mua.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8URAN01 

2405 Weat 61 St 
WAlbrook 6-6030

PRospect 8-3570 Ivak. Ir ■ntiimfl '

Kas, perkant arba parduodant na 
mua, norit sąžiningo Ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkite* |

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Fairfleld. tel. LAI. 3-3881
Vai. Kasdien nuo #—12 Ir 4—7 vai 
vak. fieštad. nuo 9 v. r. iki t v. V 

Trečladlneials uždaryta

TVIRTAS MŪRO OCTAGON
2-jų augštų — 5 butų namas (6-3- 
2-2-1 k.) ant 33 x 125 sklypo; 2-jų 
karų garažas. Arti 63-čios ir Central 
Avė. Virš $5,300 pajamų metams. 
Kaina ' $23,000. Reiika 1/3 įmokėti. 

K. Volodkevlėtus 
McCarthy Bros. Real Estate 

2412 W. 63rd St.
ILE 7-5000, namų RE 7-8534

UEKWV.\ 3-jų butų EKSTRA. 
5-5-3 kamb. (3 mieg. kamb.) Kar
štu vandeniu alyva apšild. Arti 
I6th ir Ridgeland. $32,500. Ge
ros pajamos. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIsJiop 2-2162.

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
901# S. Cottago G rovė Avė., Clilcago 

Tel. HUdson 3-7828 
Namų PRospect 8-2530

PROGOS — OPPORTUNITIES

aoi

“DRAUGAS” AGENCY
55 East Washington Street 

TeL DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenuo 

Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641

i——IBI

BUII.DING & REMODEL1NG 
NAMŲ) STATYBA

HELP YVANTED — VYRAI

M A S S E U R
Nceded at once for full tlme work. 
Excellent opportunity for rlght man. 
Permanent posltion.

HYDE PARK Y. M. C. A. 
1400 East 50th Street

FAirfaz 4-5300

HELP YVANTED 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 start

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

TELLER-TVPl ST
Excellent opportunity for young 

man or lady in Savings and Loan 
association.

3205 WEST CERMAK ROAD
CaJl — BI 7 - 6530 

Ask for MRs Mildred Janda
WANTED — EXPER. X-RAY 

DARK ROOM* TECHNICIAN 
OR GIRL WILLING TO LEARN 
Also Experienced X-ray Technician 
Salary commensurate with ability 
Call DR. TSCHETT — EV 3-4100

Reikalinga moteris 
patyrusi

SKUDURŲ SKIRSTYTOJA
Skambinti — GRovehill 6-7800 

Klauskite ę— SAM. •
ROOM1NG HOUSE IR MŪRINIS 
NAMAS. 10 kambarių. Geroj vietoj 
arti mokyklos ir žaidimo uikštės. Tei
singai įkainuota, dėl kitų interesų no
ri skubiai parduoti. Reikia pamatyti 
kad įvertinus gerą. pirkinį. 1424 W. 
■lackson. Susitarimui apžiūrėti krelp- 
tis į sav. tel. MOnroe 0-1050.x

ĮSIGYKITE DABAR

įsigykite originalų matymo lobyną dabar!

Kun. Dr. J. Vaitkevičius, MIC

GYVOJI DVASIA
KETURI TOMAI

Mąstymai kiekvienai metų dienai 

Kietai {rišti, viso 2299 pust 

Kalbą žiūrėjo poetas Jonas Aistis

MAISTO KRAUTUVE. Apylinkėje 
63rd ir Western. Pilnai įrengta, 
daug prekių. Įsteigta, prieš 19 metų. 
Ideali vieta mėsininkui. Gera nuomos 
sutartis. Kreiptis į sav. susitarimui 
apžiūrėti PRospect 6-4114, vakarais.

ULEANINO AND TAILORING 
SHOP. Pilnai įrengta. Įsteigtas prieš 
26 metus. Nuoma $85, gera sutartis, 
įkainuota skubiam pardavimui, eina 
pensijon. Pamatę Įvertinsite gerą plr 
kinį. 2130 W. Chicago Avė., Altml- 
tage 6-5698.

Religinė Enciklopedia Lietuvių Kalba
Imant kartu visus 4 tomus kainuoja tik 16 dol. Atskiros 

knygos kaina 5 dol. Užsakymus siųskite: 

“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, HL

“TIKRIEJI MISTIKAI MISTERIJŲ NEDARO;
jie jas atidengia. Jie dalykus 
parodo aiškioje dienos Švieso
je; nors, kai Jūs į juos žiūrėjo
te, jie atrodė neaiSkūs.

Mistikuotojai dalykus ap
traukia tamsos ir paslapties 
skraiste. Ir kai Jūs juos iSaiS- 
kinat, pasirodo tik lėkštumo."

G. K. CHESTEBTON

Iaigykite KUN. V. BAGDONAVIČIAUS, MIC knygą apie H. Jono Ap> 
rettkimą, su Vysk. V. Padolskio pratartim ir A. Beržini iliustracijoms. VirieUs 
daii. R. Viesulo. 406 ir XIV psl., kaina $3.50. Liet. Knygos Klubo leidinys.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

“DRAUGAS’’ 2334 South Oak,ey Avenue,
iiiiniinininirTr Chicago 8, Illinois

RŪBŲ VALYKLA su visais įrengi
mais. įsigyvenęs biznis pietvakarių 
miesto daly. Gyvenimui patalpos. Ide
ali vieta vyr. amž. porai. Tinka siu
vėjui ar siuvėjai. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. įkainuota skubiam pa r 
davimui, vienas negali apselt. Ap
žiūrėję jvertinsite gerą pirkinį. Su
sitarimui kreiptis į savininką — 
VVAIbrook 6-0656.

RESTAURANT. 24 vietos. Labai pel
ninga vieta, tinkama porai. Vist mo
dernūs nerūdijančio plieno įrengi
mai. Prieinama' nuoma. Gera sutar
tis. įkainuota skubiam pardavimui. 
Vienas negali apseit. Apžiūrėję įver
tinsite gerą pirkinį. 2750 W. 50th St. 

'arba šaukite savininką po 4 v.v. 
|GRovehill 6-9633.

,ORILL — užkandine, judrioje vieto
je. 21 vieta. Visi moderniški įrengi
mai. Tinkamai* biznis porai. Priei
nama nuoma, gera sutartis. įkainuo
ta skubiam pardavimui, vienas ne
gali apseltl. Turite pamatyti, kad Įver 
tihus gerą pirkinį. 3168 Rrondnay 
arba skambinti savininkui — I.ln- 
eoln 9-8627.

ORILL-RESTAURANT. Valgykla, 
pilnai įrengta. 18 vietų. Ideali vieta 
porai. Nuoma $70; gera sutartis. Vie
nas negali apselt, nori skubiai par
duoti, nebrangiai — pilna kaina $1, 
500. Pamatę įvertinsite gerą plriknį. 
7053 S. Holsted St. RAdcUffn 3-9174.

CONEECTIONBRY STORE ir 2-Jų 
hutų namas. 2 H kamb. butas užpa
kaly krautuves; 4 kamb. butas vlr- 

' šuj. Gazu apšildoma. Gerai einąs biz
nis. geroj vietoj. Del silpnos sveikatos 

| nori skubiai parduoti. įkainuota tei
singai. Apžiūrėję Jvertinsite gerą pir
kinį. 937 W. 18th St. Kreiptis į sav.
tel. SEeley 8-8761,

Remkite dien. Draugi!

V. S I M K l! S

įvairūs pataisymai Ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas
, Susitarti šaukite RElIance 5-8202

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
’sekinadieuials nuo 10 Iki 4 vai.

Adresas; 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 32, ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881» — »»»»»>»«—•»»«»»«»» »««e

JiiimiiiiiiiiiiimimiiiHiiiiiinmiiiiiiiiii*
į LIETUVIU STATYBOS 
= BENDROVE

1 MŪRAS i
L BUILDERS, INO.
2 Stato gyvenamuosius na- S 
5 mus, ofisus ir krautuves pa- s 
5 gal standartinius planus ar s 
5 individualinius pageidavimus. E 
z Įvairūs patarimai staty- S 
= bos bei finansavimo reika- 5 
s lais, skiciniai planai ir na- = 
s mų įkainavimas nemokamai, a 
į Statybos reikalais kreiptis 2 
a į reikalų vedėja šiuo adresu: E

s JONAS STANKUS |

S 6800 SO. CAMPBELL AVĖ., S 
~ Chicago 29, Illinois
5llllllllllllll|||||||||||||||||Uli!UIUlllllli3

M1SCELLANEX>US 
įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5671

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

DARBO TEISEI ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuose Pr. Sulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BKI IftSIREIft- 
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Šiame 2ODYNRLYJE telpa tie 
anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai, 
kurie yra įgavę apeclailnę reikšmę; 
kai kurie paimti iš veikiančių įsta
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

Leidinys 116 pnsl. Kaina $1.00.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

“DRAUGA8”
3334 8. Oakley Are.,

Chicago 8. m.

ŠILDYMAS
A. Stančianskas Ir A. Lapinu 

Instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

Tel. OLymplc 2-9311 nuo 8 vai.
ryto iki 5 vai. vakaro.

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLymplc 
2-6752 ir OLymplc 2-8492

IŠNUOMUOJAMA

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

AUTOMOBILES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

PROGOS — OPPORTUNITIES

TERRIFIC SACRIFICE — labai 
nupigintai parduodama KERAMI
KOS STUDIJA IR "CHINANVARE” 
KRAUTUVft vertes $10,000. Verčia
mas perleisti už $5,000 nes .turi ap
leisti miestą. Reikia pamatyti, kad 
įvertinus gerą pirkinį. Susitarimui 
kreiptis į savininką — GRaceland 7- 
7117.

CLEANINO STORE — Rūbų va
lykla. Apylinkėje 7 9th ir Halsted. 
Gerai einąs įsigyvenęs biznis. Ideali 
vieta siuvėjui. Prieinama nuoma, ge
ra sutartlB. Apleidžia miestą, nori sku 
blal parduoti, teisingai (kalnuota. Ap
žiūrėję (vertinsite gerą pirkinį. Krelp 
tls į savininką tarp 9 v. r. ir 6 v. v. 
RAdcliffe 3-6101.

CLEANING & TAILORING SHOP. 
Rūbų valykla ir stuvykla. Pilnai Jreng 
ta. įsteigta prieš 26 metus. Nuoma 
$75, D61 silpnos sveikatos nori sku
biai parduoti, nebrangiai — $1,500. 
Pamatę įvertinsite gerą pirkinį. 2130 
W. Chicago Avė., Allmltage 6-5698.

CONFECTIONERY-VARIETY STO
RE. Saldainių ir įvairenybių kraut. 
Gerai einąs biznis, arti 2-Jų mokyk
lų. Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Ideali vieta porai, vienas negali ap- 
selt. Reikia pamatyti, kad įvertinus 
gerą pirkinį. 6118 W. Grand Avė., 
TVvedo 9-9754.

■iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Jei turite parduoti ar Unuomo 

tl, paaiakelbklte gmulklų akelbimų 

■kyrluje. Skelbimą galite perduot* 
telefonu: Vlrginia 7-6640.
..................................................... ..

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gaz/illno stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
6759 8. WFJiTERN AVĖ., RE 7-9538

PARDAVIMUI

PARDUODAMA DAUG NAMO 

STATYMUI AR TAISYMUI 

MEDŽIAGOS

2x4, daug ply-wood, plaster board, 
durų, "partitions" (kuriuos pirkėjas 
turės išgriauti). Prašom atsiliepti 
greit, nes laikas trumpas. Kaina la
bai pigi.

414 West 63rd Street 
ENglewoo<J 4-5883 

CONRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

OVJR UVp.

Perskaitę “draugą", duokite 

kitiems!

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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VASARIO 16 CHICAGOJE
(Atkelta iš 1 psl.) , ferencijose, prašoma tarptauti-

Siemet Vasario 16 d. JAV nėse sutartyse nepatvirtinti so- 
kongrese paskirta dvi valandi vietų agresijos aktų, palaikyti 
Lietuvos reikalams. Lietuviai Į pavergtųjų rezistenciją, garsin- 
kunigai skaitys kongrese ir se-'ti grobuoniškus komunistų dar- 
natc invokacijas. Mes laukia- bus; lietuviai reiškia lojalumą 
me senatorių ir kitų įtakingųjų JAV vyriausybei ir prašo dėti 
pareiškimų ir paskiau prašome
tuos žodžius paremti savo dar
bais. Mes nereikalaujame karo 
ar atominių bombų (nors vie
na bamba ant Kremliaus daug 
klausimų galėtų išrišti). Būda
mi Washingtone Alto nariai 
prašė vyriausybės narius kon
ferencijose priminti Lietuvos 
reikalą, kad nedarytų jokių su
sitarimų, kurie pažeistų Lietu
vos reikalus, — prašė, kad lais
vasis pasaulis parodytų ru
sams, jog jis yra pavergtos 
Lietuvos draugas.

Alto nariai, lankydamiesi 
pas partijų vadovybes įtakin
gus vyriausybės žmones, pra
šė, kad būtų įsteigta nuolatinė 
komisija, kuri turėtų nuolat 
sekti sovietų neteisybes. Tai 
spirgintų sovietų kailį ir, nors 
jis rambus, bet ilgainiui — pa
justų. Jeigu senatas tokią ko
misiją įsteigtų, tai būtų nuola
tinė priemonė siekiant laisvės.

Dabar mūsų pastangos bus 
dar sėkmingesnės, kai niekas 
nebijo Lietuvos laisvės reikalo 
judinti. Tos pastangos gali tęs
tis ir ilgai, bet mes turime būti 
pasiryžę. Žinodami, kad mūsų 
tremtiniai išblaškyti po plačius 
Azijos plotus, argi galime mes 
nurimti nekovoję, kol nebus jie 
grąžinti į tėvų žemę? Šioje pu
sėje yra tiesa ir kova dėl lais
vės eina pri(*s tuos, kurie turi 
pavergę vergų mases.

A. Kumskis perskaitė Chica- 
gos mero R. Daley proklamaci
ją, kuria vasario 16 d. skelbia
ma Lietuvos diena Chicagoje.
Dalyviai atsistojimu pagerbė 
garbės prezidiuiAe buvusį J. E. 
vysk. V. Brizgį.

Prie mikrofono priversta 
Stasė Norkutė, paskutinė pabė
gėlė iš Lietuvos, su ašaromis 
akyse pratarė:

— Man reikėtų turėti akme
ninę širdį, kad' ji sustabdytų 
ašaras!

pastangas išvaduoti pavergtus 
kraštus, ar jie būtų dideli, ar 
maži. Susirinkimas nutarė ne- 
atlaidžiai tęsti išlaisv.nimo ko
vą, laisvinimo pastangose lai
kytis vienybės ir vengti jėgų 
skaidymo. Futikrinti finansinį 
pagrindą išlaisvinimo veiks
niams.

t
Alto narė P. Gribienė prane

šė, kad 35 organizacijos atnešė 
aukų $1214. — Stambesnės au
kos šios: “Dainavos” ansamb
lis ir jo nariai iš viso $400, Na
mų Statybos b-vė $100, lietu
viai geležinkelio darbininkai 
$112, Vilniaus Krašto sąjunga 
$105, Kęstučio pašalpos klu

KOMUNISTINĖS SLAPTOS POLIOIJOB AGENTAI

Senatorius llcnnan Wclkcr (lt ) iš Idalio, Senato \ niaus Saugumo 
komiteto vedėjas, rodo ant lentos vardus, parašytus Vari Rmstvorovo, 
kuris išvardijo komunistinės slaptos policijos agentus, ltastvorov, bu
vęs Sov. Rusijos slaptos policijos pareigūnas, pabėgęs 1951 m. j Vil
kams, pareiškė, jog lentos viršuje yra pavardės dviejų Tass kores
pondentų Jiųsmijoje, o žemai — pavardė Rusijos prekybinės misijos 
agento Japonijoje. ' * (INS)

skautų-čių grupę “Grandį”, ku- tualiai, nenutęsti jo perdaug ii-'motos “Amerikos Balso”, v?do- 
rm* taip pu.Kiat vadovauja Irę- gax ir išvengti ndukuiią daiyaų, .«j \ .u
na Šii.ngienė. Šokant jiems kurie blaško dienos rimtį.
“Rugučius , “Kubilą”, “Blez
dingėlę” ir “Malūną” malonu 
buvo stebėti jaunatve spindin
čius gražius lietuviškus veidus, 
lieknų stuomenų grakščius ju
desius ir tokį tylų, kaip dar 
niekad negirdėtą, kojų ritmą. 
Akordeonu palydėjo Zita Car- 
neckaitė.

Galės scena buvo dail. V. Vi- 
jeikio graž ai išpuošta vytim. 
ir skydais su Gedimino stul 
pais. Parengimas praėjo su di
deliu pasisekimu. Ateinantiem. 
metams tebūtų gal.ma pagei
dauti minėjimą pradėti punk-

Visos iškilmės buvč įrcg^t-

bas $75, Marijos Augšt. mo- petrausko; 
kyklos “Rūtos” klubas $50, mūs” st
Augštesniosios Lituanist. mo
kyklos mokiniai $57. Pavienių 
asmenų: Dan Kuraitis $100, 
dr. J. Gudauskas su šeima 
$100, V. Šimkus $50, Liet. Pre
kybos namai $25.

Meninė dalis

Antroje dalyje “Dainavos” 
ansamblis, vadovaujant diri
gentui St. Sodeikai ir akompa
nuojant muz. A. Šimkui, sudai
navo visą«tilę lietuviškų dainų, 
pradėdami galingu “Jau slavai 
sukilo” (Sasnausko) ir baigda
mi antruoju lietuvišku himnu

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatų Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
TA. RIMKUS, 4517 3. Sauryer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-303"

Prašome Eisenhotverį

Rezoliucijų komisijos pirm. 
dr. K. Drangelis paskelbė Illi
nois gubernatoriaus Stratton 
proklamaciją, kuri Vasario 16 
d. skelbiama Lietuvių diena.

Priimtas sveikinimas prez. 
Eisenhoweriui, prašant, kad ir 
toliau JAV politika būtų sie
kimas išlaisvinimo iš komunis
tų tironijos. Sveikinime Valst. 
sekretoriui Dullcg išreikšta pa
dėka už išlaisvinimo pastan
gas. !

Pagrindinėse rezoliucijose 
primenama, kad sovietų valdo
vai nesirengia atsižadėti agre
sijos, ir skatinama išlaisvinimo, 
reikalą kelti tarptautinėse kon-!

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
I. MIGLINAS 

Telef. — HUmbold 6 1038

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

H WOES stoties — Banga 1890 
NUO PIRMAD. . IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
SESTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAI). 8:30—8:30 v. r. Ii stoties 

WOPA — 1490 Ull.
Chlcago 29, III. HEmlock 4-2413

7121 Ro. ROCKWELL ST

.pecial a
shingtono.

atvykusiam

Tragiškai žuvus mūsų miela jai klubo narei

LILEI PETRAUSKAITEI,
drauge liūdedami, didžioje skausmo valan

doje reiškiame gilią užuojautą jos brangiem 

tėveliams, broliui Viktorui ir giminėms.

DETROITO SPORTO KLUBAS 
"KOVAS" :

pavirtusia daina “Lietuviais A. Brazis, buv. Metropolitan 
esame mes gimę” (St. Šim- solistas, popularusis baritonas 
kaus). Puikiai ansamblio buvo mūs^ tarPe- sudainavo St, Šim-Į 
išpildyta: “Motuš, motuše”, M

“Žalias vieškelis 
Sodeikos-Sodnio;

“Kurteliai sulojo”, Br. Jonušo. 
Pranešinėjo Irena Pietuškaitė.

Solistė M. Kripkauskienė, sa
vo švelniai skaidriu balsu ilge
singai perdavė St. Šimkaus 
“Kur bakūžė samanota”; S. 
Gailevičius “Klajūnai” ir V. 
Kuprevičiaus “Lakštingalos gie 
mė”.

A A
JONAS M. BOSS

Gyveno 4032 S. Artesian Avė. 
Tel. Vlrginla 7-3216.

Mirė vas. 12 d., 1956, 6:45
vai. vak., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ša
kių apskr., Sudargo parapijos, 
Kuprių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko ,, dideliame nuliūdi

me 4 sūnūs: Juozapas, marti 
Bornice ir jų šeima: Antanas, 
marti Martha ir jų šeima; Jo
nas, Jr., su šeima ir Kazimie
ras; duktė Elena \Vingort, žen
tas Clarence; sesuo Marijona 
Arnažas su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Bieliūno 
koplyčioje 4 34 8 S. Caltfornia 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirt. va
sario 16 d., iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas į St. Ag
nės parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą, l’o pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka 
pines.

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

Nuliūdę: sūnūs, duktė, mar
čios, žentas ir anūkai.

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

kaus “Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka” ir “Supinsiu dainužę”. | 
Bisui išprašytas sudainavo A. 
Kačanausko “Ilgesys”. Abiemsi 
solistams akompanavo pianistė 
Aldona Brazienė.

Augšt. Lituanistikos mokyk
los mokinė Rasa Augiūtė su 
įsijaudinimu padeklamavo B. 
Brazdžionio "Ateina žinios”.

Aktoriui A. Brinkai dėklą-1 
muojant St. Santvaro “Nutolu-į 
si pakrantė” ir “Palikimo žo
džiai”, jautėsi profesionališki 
sugebėjimai.

O kas yra mums malonesnio, 
kaip .mūsų žydįptis atžalynas? 
Ir širdis pajaunėjo ir jaunat-i 
viskas ūpas pagavo stebinti 
jaunuosius šokėjus — “Aušros, 
vartų” ir “Lituanistikos” tuntui

PUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GftLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 WfcST BSRD STREET 
Tel. PKospcct 8-0833 ir PIl 8-0434

t
DOMICĖLĖ RANTAUSKAS 

Martušauskis
Gyveno 3146 S. Union Avė. 
Mirė vasario 11 d.. 1956 m..

11:40 vai. vak., sulaukus 58 
m. amižaus. Gimė Lietuvoje; 
kilo Iš Telšių apskr., Plungės 
parap. Amerikoj išgyveno 43 m. 
nyčią, kuriojo įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duk
terys, žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius An
tanas M. Phillips, YA 7-3401.

Pasiliko dideliame nuliūdimo 
vyras Augustinas. sūnus Au
gustinas, marti Anne, 3 dukte
rys: Dorothy Novie,h, žentas 
Eli; Susan Steųiont, žentas 
Pranciškus; ir Stephanio Pai
ko, žentas Juozapas: 10 anūkų, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Šv. Pranciškaus 
Rožančiaus Draugijai, Indiana 
Harbor, Indiana.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Avo.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, vasario 16 d., iš koply-z 
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
ta į Šv. Jurgio parapijos baž-

Auto nelaimėje žuvus mūsų mylimai

sesei

JULIJAI PETRAUSKAITEI,
jos tėveliams, broliui ir artimiesiems nuo

širdžią užuojautą reiškia

Akademinio Skauty Sąjūdžio 
Detroit’o Skyrius

L1ŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DHUCKTOBIAI '

6845 S. Westem — 3 atskiros air-cond. koplyčios
UCpobtte 7-8606 — 7-8601 Automobiliams dHa 

Ttoms, kurie gyvena kitose miesto dalyse: gausias*
koplyčia arčiau jūsų namų.

Tragišk apžavus sesei

LILEI PETRAUSKAITE!,
gilaus liūdesio valandoje didžiausią užuojau

tą reiškiame skautui Viktorui Petrauskui ir 

tėveliams.
"SAKALŲ" SKILTIS, 

Detroitas

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta j United

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

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

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

Atsargas Fondas..................... $4,500,000.00

CHAKI EREI) AND SUPERY1SED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Mcinber of Ecdcral Satings and Ix>an Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEWICH, President

įstaigon 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.

MOVI NG
A. BENIULIS atlieka ,vairius! 
perkrauatymua ir pervežimus ! 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BI. 7-7075 arba 

RE 7-0842

STANhARIt fEUERAl SAVIM
AND LOAN ASSOCIATION 

gi ' OF CHICAGO
ĮjįĮĮiif 4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32 

PHONfci Vtryinm 7-1141

A. A.

MAGDALENA (RAMONAITE) IR

ROMUALDAS GANIPRAUSKAI
GYVENO 938 W. 34th St., CHICAGO. ILL.

Amerikoje išgyveno 6 melus. Magdalena mirė 1956 m. vas. 11 
d., o Roinnnldns vas. 12 d. Gimę Lietuvoje. Kilę iš Šiaulių apskr., 
Magdalena iš Kužių parapijos; Romualdas iš Kuršėnų parapijos.

Pasiliko diduliumo nuliūdime duktė Wanda Conroy, žentas 
.lolin J. Conroy, Jr., anūkė Geraldine, 3 pusbroliai: Vladas Or- 
lauskis, jo žmona Genutė, jų sūnus Rymonlas; Aleksandras Guini- 
prow. gyvenantis Lynu, Mass.; ir Stanislovas Gaiuiprotv, jo žmo
na Martha, jų duktė Enima Durgin, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. s

Kūnai pašarvoti Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avė. • z

Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 15 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėti į 8v. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionių sielų. I’o pamaldų bus nulydėti 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę: DUKTĖ, ŽENTAS IR ANŪKE •
laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YArds 7-3401

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 59. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHKTTuDElRrs

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Herntifage Avenuo
Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YBA NARIAI CHTCAGO8 LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Umbulansų patarna- .g* Mes turime koplyčia-
dman dieną ir nak- fiįr chlcagon b

i 4, Reikale laukite Roselando dalyse b

mua* įlojau patarnaujam

7 PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVG. TeL LAfayetto 3-3572

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

659 West 18th STREET
PETRAS P. GURSKIS*

Tel SEeley 3-5711

ALFREŪAS VANCE
177 WOODSIDE Bd., Rlverside,' 111. Tel. OLympic 2-5245

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

8A VI MINKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

1014 West lllth Street
Vienas blokas ano kapinių.

Bldilanalaa paminklams planų 
pasirinkimas mieste.

Tekt CEdarcreet 3-6335

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COuunodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, BĮ. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS, C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W 28rd PLACE Vlrginla 7-6672,



IŠ ARTI IR TOLI

DrFNRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOm .‘“ u t rodit Tiis vasario i9oo

ĮVAIRIOS ŽINIOS kaskąirkur

/ mus.
J* A« VALSTYBĖSE Į Dr. Danutei Bieliatiskie- 

— Julius Šmulkštys studen-j ,le*» Syv- Richmond, Va., nesė
tų dienose Chicagoje skaitė pi-jn*a* Virginijos Valstybės Medi- 
skaitą apie lietuviškąją stu-įc*nos Egzaminų komisija su- 
dentiją ir jos aplinką. Prele- teikė prakt.kos teises. Senosios

X Pamaldos už Lietuvą Chi- 
cagos lietuvių bažnyčiose. Pra
eitąjį sekmadienį Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje šv. Mišias 
atnašavo kun. kleb. A. Linkus, 
asistuojamas kun. K. Jurčėno 
ir kun. A. Stasio. Vysk. Vin
centas Brizgys pasakė pamoks
lą. Giedojo “Dainavos” an
samblis ir Danutė Stankaitytė. 
‘‘Amerikos Balse” pareigūnas 
dr. P. Labanauskas, specialiai 
atvykęs iš Washington, D. C., 
įrekordavo Šv. Kryžiaus para
pijos pamaldas ir pamokslą, 
minint Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo sukaktį, trans
liavimui į Lietuvą.

Švč. P. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje Vasario 16 
d. proga kan. V. Zakarauskas 
pasakė pamokslą. Giedojo pa
rapijos choras ir sol. Algirdas 
Brazis. Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje ta pačia proga kun. 
dr. J. Prunskis pamoksle prisi
minė, kad Lietuva vėl atgaus 
laisvę ir nepriklausomybę Pa
maldų metu giedojo parapijos 
choras.

Ateinantį sekmadienį Lietu
ves nepriklausomybės atgavi
mo sukaktis bus paminėta ki
tose Chicagos bažnyčiose.

X “Lietuves Partizano” var
do skautų vyčių būrelio viene- 
rių metų minėjimas buvo su
ruoštas vasario mėn. 9 d. šv. 
Antano parap. salėje, Ciceroje. 
Čia susirinko nemažas būrys 
jaunųjų Ciecero skautų bei 

skaučių, ir skautų vadų, taip 
pat. ii' svečių iš Chicagos. Tarp 
atsilank'usiųjv buvo O. Zail3- 
kienė, P. Nedznskas, M. Jurk-

gentas lietė politinę pusę. Pre
legentas mano, jog lietuviško
sios studentijos politinis lygis 
nėra augštas. Jei tikime Lietu
vos laisve, ruoškimės ir dirbki
me. Lietuviškieji politiniai 
veiksniai labai daug nudirbo. 
Politinės partijos atlieka savo 
uždavinį Lietuvos laisvinimo 
darbe. Studentija turi dalyvau
ti politiniame gyvenime, nes 
anksčiau ar vėliau jai teks už
imti vyresniųjų retėjančias ei
les. Tam reikia gerai pasiruoš 
ti. Kas nesutelpa į partijas, ga
li pasirinkti politinius sąjū 
džius, kaip naujesnius viene
tus ir gal artimesnius jaunimo 
galvosenai. Prelegentas ilgiau 
sustojo ties Lietuvių Frontu, 
pažymėdamas, jog LF ne tik 
kitus kritikuoja, bet drąsiai 
jieško naujų formų ir viešai 
skelbia savo ūkinę, socialinę 
programą. Tokį reiškimąsi pre
legentas laiko sveiku dalyku. 
Lietuviškoji studentija turi 
simpatiją ir LRSantarvei. Stu
dentų Santara taipgi domisi 
politika.
. Po įdomios paskaitos buvo 
gyvos diskusijos. Kaikurie Stu
dentai kėlė klausimą, jog parti
jos perdaug pešasi, tai gal jau
noji karta turėtų steigti naują 
partiją. Prelegentas atsakė, 
jog norint ką nors sukurti, pir
ma reikia gerai dalyką žinoti, 
dirbti ir darbais pralenkti.

J. Šmulkštys yra jauniausios 
kartos vyras, tik prieš metus 
baigęs politinius mokslus Illi
nois universitete ir besiruošda
mas dokumentui dėsto viename 
Indianos universitete.

Virginijos sostinėje pradės sa
varankišką darbą pirma lietu
vė medikė: šiai Amerikos da
liai mažai težinomos šalies at
stovė.

Dr. Danutė Širvydaitė-Bie- 
liauskienė gimė laikinoje Lie
tuvos sostinėje Kaune. Gimna
ziją baigė Kėdainiuose ir medi
cinos mokslus ėjo Kauno, Vie
nos ir Leipzigo universitetuose. 
Mediciną baigusi Leipz go uni
versitete, vėliau gyveno ir dir
bo Muenchene. Į JAV atvyko 
1949 m. ir kurį laiką gyvenusi 
Pennsylvanijoje, su šeima per
sikėlė gyventi į Richmond, Va. 
Richmonde dr. Bieliauskienė 
dirbo keletoje ligoninių, atlik
dama Virginijos valstybės nu
statytus reikalavimus. 1955 ra. 
gruodžio mėn. 7—9 d. d. ji iš
laikė valstybinius egzaminus ir 
gavo teisę praktikuoti medici
ną ir chirurgiją.

Tai yra gražus laimėjimas 
jaunai daktarei, kuri jau Vo
kietijoje turėjo didelį pasiseki
mą savo darbe. Dabar, įgijusi 
daugiau praktikos Amerikoje, 
jau sugebėjo atkre’pti dėmesį 
daugelio žymių gydytojų Rich
monde ir apylinkėse. Dr. Bie
liauskienė yra gabi ne tik savo 
profesijoje, bet ji taip pat nė
ra apleidusi ir kitas gyvenimo 
sritis. .Ji yra trijų vaikų moti
na, kurių augimu ji pati rūpi
nasi. Be medicinos ji domisi ir 
literatūra ir jnenu. Jos rašinių 
yra tilpusių “Aiduose” ir taip 
pat “Drauge”.

Šiuo metu dr. Bieliauskienė 
ruošiasi atidaryti privačią 
praktiką Virginijos sostinėje. 
Jos vyras — Vytautas Bieliau-

LIETUVIS KANDIDATAS SU 
GUBERNATORIUM

Al. O. Kumskis, Demokratą kan
didatas i Sanitarinio patikėtinių 
pareigas Cook apskrityje, vaizduoja
mas su Miehigan valstybės guber
natorium Mennen IVifliams. Al. 
Kumskis dalyvavę Demokratų parti
jos tautybių konferencijoje \Va- 
sliingron, D. C., užpraeitų savaitę. 
Gubernatorius Williams yra tos kon
ferencijos pirmininkas. Panaši kon
ferencija vėl susirinks New Yorko 
mieste š. m. kovo ■ 3 d.

duii. — Bendruomenės nauja vai

šas, Siliūnienė, kun. P. Lietuvių Bendruomenės ...
ba, E. šulaitis, E. Zabarskas Los Angeles apylinkė metini a- skas _ yra psichologijos pro- 

. į rae susirinkime išrinko naują kesonus William and Mary ko. 
’ valdybą: pirm. dr. K. Alminas, ^J08 Richmondo skyriuje, 

vicepirm. Alg. Avižienis ir L.
Valiukas, sekr. Vai. Varnas, 
ižd. K. Liaudanskas. B. apy
linkė 1955 metais turėjo 159 
narius.

ir kt. Prie šio minėjimo suor 
ganizavimo nemaža prisidėjo 
Cicero jaunųjų skaučių vadovė 
Jonė Bobinienė. Sukaktuvinio 
būrelio vadovu yra R. Mišaus- 
kas.

X Studentų Skautų Dr. Vy
dūno Vardo šalpos fondui pa
pildomai aukas prisiuntė už ka
lėdinius atvirukus po $5 — 
Ona Zailskienė (Cicero, III.) ir 
R. Kepėnienė (Brooklyn, N. 
Y.). Po $3 aukojo čikagiečiai: 
dr. J. Bartkus, E. Vilimaitė ir 
J. Bernotas.

Šios ir kitos smulkios aukos 
prisiųstos per V. šliupą.
. X Vakaras artėja. Chicagos 

studentų at-kų korp! Šatrijos 
didysis literatūros ir meno va
karas bus balandžio mėn. 14 
d. Lietuvių auditorijoje. To va
karo metu bus įteikta jaunimo 
literatūros konkurso 500 dol. 
premija, kurios mecenatas yra 
kun. dr. J. Prunskis.

X Dop Varnas veteranų pos

tas leidžia mėnesinį biuletenį 
“Don Varnas Bugle”, kurį re
daguoja J. Jonikas. Jo bendra
darbiais yra J. Jiiozaitis-Jatis, 
Edv. šulaitis, M. Mosteika, A. 
Zaleski ir J. šoškus,

X Jonas šoliūnas šiuo metu 
studijuoja Illinois universitete 
Urbanoje ir visais reikalais, 
liečiančiais Sporto ir Ateithrn- 
kų skyrius Drauge prašoma 
kreiptis šiuo adresu: 1213 W. 
Main str., Urbana, Illinois.

X Edvardas Zabarskas, 
“Baltijos Jūros” skautų tunto 
tuntininkas, persikėlė gyventi 
į Cicero. Jo dabartinis adresas 
1305 So. 49 Ct.

X Albertas K eželi s, Don 
Varnas posto narys, studijuo
jantis Illinois universitete Ur
banoje architektūrą, paruošė 
Don Varno posto naujo pasta
to projektą.

— Vasario 16-tosios minėji

mas. šiais metais Lietuvos ne
priklausomybės sukaktis bus 
minirpa Los Angeles vasario 18 
d. 7:30 vai. vak. Pirmą kartą 
Kalifornijos lietuvių veikime 
yra gautas principiniu kalbėto
ju kongresmanas Patrick Hil- 
lings, Kersteno komiteto na- 
ryg. Minėjimas daromas Pat- 
riotic auditorium, 1816 S. Fi- 
guero St. Vasario 19 d. 10:45 
vai. ryto Šv. Kazim’ero parapi
jos bažnyčioje bus šventei pri
taikomos pamaldos.

Po pietų Lietuvos konsulaš 
dr. J. J. Bielskis daro svečių 
priėmimo arbatėlę.

— Rašytojas Antanas Vai
čiulaitis, “Aidų” redaktorius, 
kalbėjo apie poetą Kazį Bradū- 
ną ir jo “Devynias Balades” 
Baltimorės ateitininkų sureng
toje popietėje poeto knygos pa
sirodymo proga. Patsai auto
rius paskaitė iš savosios kny
gos. Į popietę iš \Vashingtono 
buvo atvykę p-ai Vitėnai, Dam- 
briuh’enė, V. Trumpa ir kt. 
Prof. P. Zaluba su žmona at
siuntė pasveikinimą.

— K. Bradūnienė, Baltimo
rės šeštadieninės mokyklos mo
kytoja su tos mokyklos moki
niais, Vasario 16 d. minėjime 
vasario 19 d. Lietuvių salėje 
pastatys vaizdelį iš vėliavos 
pakėlimo iškilmių Kaune Karo 
muzėjuje. Programoje taip pat 
dalyvaus A. U'.pkienės studijos 
mokiniai.

— V. Volertas, matematikas 
ir "Draugo” bendradarbis, ga
vo inžinieriaus tarnybą West- 
inghouse įstaigoje Baltimorėje.

— Marylando gubernatorius

T. R. McKeldin, Baltimorės me
ras Th. D’Alesandro, Lietuvos 
Nepriklausomybės akto signa
taras prof. M. Biržiška ir kiti 
valdžios atstovai ir lietuvių vei
kėjai kalbėjo specialioje Balti
morės Lietuvių Meliodijos ra
dijo programoje vasario 12 d. 
minint Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį. To
je programoje buvo atliktas po
eto K. Bradūno specialiai šven
tei pritaikintas radijo monta
žas.

— Lietuvos Vyčių kuopos 

nauja valdyba. Los Angeles 
Lietuvos Vyčių kuopa išsirin
ko naują valdybą: pirm. Pet
ras Barkauskas, vicepirm. Ed. 
Bartkus ir Joe Peters, sekr. 
Vyt. Adomaitis, ižd. Elena 
Nashlėnas, koresp. A. Skirius, 
maršalka J. Antanavičius ir 
Jce Barkauskas.

— Stud. T. Ivaškaitė i įteikto 
rytinių valstybių frontininkų 
stipendija LF suvažiavime Wa- 
terburyje. Stud. T. Ivaškaitė 
gyvai reišk'asi studentų ateiti
ninkų ir visuomeninėj veikloj. 
Chicagos frontininkų stipendi
ja kitam studentui bus įteikti 
vasario antrojoj pusėj.

— Kun. K. Pugevlčins, Balti

morės Šv. Alfonso lietuvių pa
rapijos vikaras, sutiko būti 
Baltimorės ateitininkų dvasios 
vadu. Jaunasis kunigas dar be
studijuodamas gyvai domėjosi 
ateitininkų judėj;mu. Kun. Pu- 
gevičius yra gimęs ir augęs 
Baltimorėje.

— Agronomų susirinkimas.

Vasario 26 d. (sekmadienį) 3 
vai. po pietų S. Bostono, Masa., 
Lietuvių Piliečių klube (372 
Broadwąy) bus lietuvių agro
nomų susirinkimas.

CHICAGOJE
Užmiršo butą, kur 

apsigyvenęs
James McDonough, 32 m. 

amžiaus, 6 savaites jieškojęs, 
pagaliau surado butą, kuriame 
buvo apsigyvenęs. Atvykęs 
sausio 3 d. iš Dayton, Ohio, jis 
išsinuomojo butą iš anksto už
mokėdamas nuomą už savaitę. 
Išvykęs pirkti maisto, niekaip 
negalėjo atrasti savo išnuomo
tojo buto. Automobiliu važinė
jo po tą vietą, kur manė, kad 
yra jo butas ir niekaip negalė
jo atrasti. Patekęs į despera
ciją užsiregistravo dingusių as
menų sąraše policijoje, tikėda
masis, kad šeimininkė pradės 
jo jieškoti ir tada jį susiras. 
Tačiau ir tai nepadėjo. Tada 
jisai davė skelbimą į laikraštį. 
Namų tvarkytojas atsiliepė ir 
pranešė, kad jo išnuomotas 
butas buvo 1952 N. Cleveland, 
bet dabar tas butas jau perleis
tas kitam.

Vyčio laiškas apie Lietuvą
Lietuvos vytis D. J. Plesic 

parašė laišką, kurį išspausdino 
“Sun-Times”. Laiške primena
ma artėjanti Lietuvos laisvės 
paskelbimo šventė, nupasako
jama sovietų okupacija, žiau
rūs trėmimai ir pabrėžiama, 
kad Vasario 16 d. lietuviai mel
sis bažnyčiose ir atnaujins sa
vo pasiryžimą nepaliauti kovo
jus, kol Lietuva bus išlaisvin
ta iš nežmoniškų pančių, kurie 
jai buvo prievarta uždėti.

Ligonis padeda kitiems
Herotin ligoninėje ilgesnį lai

ką gydomas ^policininkas J. E. 
Thurston, 55 m. amžiaus, pra
dėjo savo pagalbą kitiems. Ji
sai kasdien turi apie 50 telefo
ninių pasikalbėjimų ir apie 30 
asmenų jį patį aplanko kas
dien. Tai daugiausia policinin
kai, kurie turi įvairių gyveni
mo problemų, kurios gali pa
sunkinti jų darbą.

Stropiau registruos 
nusikaltėlius

Spaudai iškėlus, kad Chica
goje nusikaltimų statistika yra 
netiksli, nes neįregistruojama 
eilė nusikaltimų ir stengiamasi 
mažinti jų skaičių, policijos 
viršininkas T. O’Connor įsakė 
stropiau šį reikalą tvarkyti.

Iškilmingai sutinka 
kankinį

Kun. H. W. Rigney, vienuolis 
misionierius, kurį kalino Kini
jos komunistai, atrašė savo se
seriai laišką į Chicagą praneš
damas, kad jį labai Iškilmingai 
priėmė Philpinų salose, net 
keliose vietose suruošdami su
tikimą.

Šmugeli; vogtais 
automobiliais

Amerikoje jie niekur nedings, 
ta. Jais važ nėjama čia pat, gal' 
būt, pro tavo namus. Tik maši-l 
nes perdirbamos ir perdažo-' 
mos. Europoje yra kitaip. Ten. 
pavogti automobiliai keliauja už 
geležinės uždangos. Daugiausia 
jų patenka į Jugoslaviją, pas 
Titą, kadangi jis nori užsienie
čiam parodyti, jog jo valdomas 
kraštas ne kažin kuo besiskina 
nuo Amerikos. 1955 netais tik 
per vieną Italiją pavogtų auto
mobilių j Jugoslaviją patekc 
1,300. Pėdos ten : m vedė, bet 
automobilių atgal jau nebebv.- 
vo galima gauti. J;> perdirbti į 
“jugoslavišką mar1rę’

Juoda prekyba keroja visu 
geležinės uždangog pasieniu. 
Abiejose pusėse yra “specialis
tų”, kurię čia vykdo koegzis
tenciją. Tokiu būdu iš Vengrijos 
patenka į vakarus vengriška 
dešra “salami”, o pas komunis 
tus nueina penicilinas, strepto- 
micinas ir kiti medikamentai.

Uždaryti konfesiniai 
teismai

Egipto valdžia išleido įstaty
mą, kuriuo panaikinami rnuzul- 
monų, krikščionių ir žydų kon
fesiniai teismai. Ateityje visas 
bylas spręg civiliniai teismai pa 
gal bendruosius valstybės įsta
tus. Konfesiniai teismai turi sa
vo bylas užbaigti iki 1956 m. 
sausio 1 d. Konfesiniams tribu
nolams uždrausta priimti nau
ju bylų.

Teisininkė į vienuolyną
Viena iš žymiausių JAV tei

sininkių Florence Royce, kuri 
24 m. dirbo valdžios įstaigose, 
palikusi viešąjį gyvenimą ir no
ri įstoti į vienuolyną. Per visą 
savo tarnybos metą ji dalyva
vo 2,500 įstatymų projektų iš- 
dirbime.

Spaudos mėnuo
Vasario mėnuo yra skelbia

mas katalikų spaudos mėnesiu. 
Tame mėnesyje bažnyčiose ir 
kitomis progomis bus prime
nama Katalikams daugiau inte
resuotis spauda.

Chicaga didėja
Praeitais metais prie Chica

gos miesto buvo prijungta arti 
pusė kvadratinės mylios ir da
bar .miestas apima 213,409 
kvadratines mylias. Numato
ma, kad ateityje Chicaga dar 
labiau didės.

Bažnyčia verkiančiai Dievo 
Motinai

Kaip jau buvo pranešta, Si
rakūzų miestelyje, Italijoje, iš 
vieno Dievo Motinos paveikslo 
stebuklingu būdu kr.to ašaros. 
Tenykštė bažnyčios vyriausybė, 
po rūpestingo mokslininkų pa
tikrinimo šį reiškinį pripažino 
stebuklingu. S.rakūzo gyvento
jai šiai “Ašarų Motinai”, kaip 
jie vadina šį paveikslą, nutarė 
p£ statyti gražią šventovę, šven 
tovė turi būti žymus mūsų die
nų meno kūrinys. Todėl staty
bos komitetas paskelbė tarptau! 
tinį projekto konkursą. Projek-j 
tas turi būti įteiktas komisijai 
iki 1956 m. spalių 31 d.
Televizija — šeimos ryšių 

tvirtintoja
Kalbėdamas televizijos ir ra

dijo kongreso dalyviams, šv. 
Tėvas Pijus XII išreiškė savo 
džiaugsmą dėl šių išradimų. Jis 
taip pat iškėlė tą reikšmę, ku
rią televizija ir radijo turi šei
mai, mokyklai, visuomeninėms 
ir tarptautinėms organizaci— 
jomg ir apaštalavimui apskri
tai.

Televizija, jei ji laikosi pri
gimtosios ir krikščioniškosios 
dorovės, gali daug padaryti šei
mos ryšiams tvirtinti, kuriuo 
modernusis gyvenimas griauna. 
Televizijos aparatas sudaro są
lygas visiems šeimos nariams 
džiaugtis kartu. TočFėl turime 
rūpintis, pabrėžė Šv. Tėvas, kad 
televizija būtų prieinama vi
siems, ir kad jos programa ne 
tik būtų gera, bet nepamirštų 
ir krikščioniškojo gyvenimo.

Komitetas rūpintis 
imigrantais

Kiekvienais metais iš Ispa
nijos emigruoja į Pietų Ameri
ką apie 50,000 ispanų. Kad šie 
imigrantai naujose gyvenimo 
sąlygose nenutrauktų ryšių su 
Bažnyčia, įsteigtas specialus ko 
mitetas, kuris rūpinasi imigran 
tų dvasiniais reikalais ir pade
da jiems įsijungti į naujosios 
tėvynės parapijas. Paskutiniais 
metais vis didesnis skaičius Is 
panijos kunigų keliauja į Pietų 
Ameriką savo tautiečių dvasi
niam patarnavimui.

—T.T. Marijonų Kendr. Uliica- 
gos apskr. susirinkimas įvyks va
sario 16 dieną 7:30 vai. vuk. Lie
tuvos Vyčių salėje 2453 W. 47th 
St. Susirinkime bus ir Vasario 16 
16 trumpas paminėjimas Progra
moje :

1. Organizaciniai reikalai,
2. Kun. V. Bagdanavičiaus MIC 

paskaita,
3. St- Piežos pritaikintas fil

mas.
Prašome visus gausiai dalyvau

ti Valdyba

— Blynai Ir virtiniai, šiandie 
Užgavėnės. Vyčių salėj vyčių šen 
draugių rūpesčiu bus vakaras, ku 
riame atsilankę užsigavės lietu
viškais tradiciniais blynais ir vir
tiniais su visais priedais. Nuo 6 
vai. betkuriuo laiku atsilankę gaus 
blynų ir virtinių. Prie atskirų sta
liukų susėdę būreliai draugų, bi
čiulių galės ne tik pasivaišinti, 
bet ir pakortuoti. Visi kviečiami 
atsilankyti. įėjimas salėn nemo
kamas.

Reng. Komsija

— Nekalto Prasidėjimo Seserų 
G Ūdos Chicagos apskrities sky
rių atstovų susirinkimas įvyksta 
šiandien, vasario 14 d., 7 vai. va
kare Aušros Vartų parapijas mo
kyklos kambaryje. Bus tariama
si apie seimą, kuris įvyks balan
džio 29 d.

— Bridgeporto Lietuvių savi
ninkų draugijos susirinkimas bus 
vasario 14 d. 7:30 vai. vak. Lie
tuvių auditorijoje, 3133 So. Hal- 
sted St. Visi kviečiami.

A. Kaulakis, rašt.

Ne rojuje
Po sunkios operacijos Kazys 

pagaliau atsibunda. Jis jaučia, 
kad ant jo galvos kažkas laiko 
uždėjęs ranką.

— Kur aš esu? Ar rojuje”
— Ne, — išgirsta jis savo 

žmonos balsą, — argi tu nejau
ti, kad aš čia esu?...

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

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

Druktenis John, Mr. &

Dailininkui Juozui Pautieniui

už 11 dienų praleistų ligoninėj 
Leonardas Jankauskas įteikė 
$251.00 čekį. •

LIETUVIŠKI STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARYWOOD OOLLEGE EXTKJiSION 

HcranLon. Pa.

Vasario 18 d. Inž. Jonas Rugi» 
skaitys tema: Tradicijos, kaip 
kultūros elementas.

Paskaita įvyksta Seselių Ka

zimieriečių senuose rūmuose, 

2601 W. Marąuette Rd. Prašo

ma nesivėlinti.
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Vytauto Augustino
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 

progomis. Albumo vaizdai kalba a- 
pie Lietuvą visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, ne
žiūrint, kokia kalba jis bekalbėtų.

ALBUMAS LIETUVA
yra gražiausia dovana
Vasario 16-sios proga

Kaina $6.00
Užsisakyti galima “Drauge”

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III. 
ir pas knygų platintojna
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PO P U L A R 
UTHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVARDIENE

Tai nepaprasta knyga. Vlr# 100 re 
eeptų grynai lletuvlikų vaisių gaml 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo apt« 
lletuvlžkua valgius per Chicagos ra
dijo Ir televlsljos stotis, surinko pa 
Clus (domiausius HetuvIAkų valgių 
receptus ir DRAUGAS Juos lAlelde 
labai parankioje formoje. Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų rln 
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
IIAkal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Ptaakvmus Kartu su pinigais siųskite 

" D R A C G A 8”
2884 So. Oakley Avenoe, 

CHICAGO 8. ILL
2884 S<» Oakley A» 
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Mrs.......................... $5.00
Daulys K.................... 3.00
Acas P........................ 2.00
Butkus Kazys ........... 2.00
Daugvydas Kazys . .. 2.00
Glamba Justinas .... 2.00
Ivinskas A.................. 2.00
Kašėta C.................... 2.00
Kiškis A. .................. 2.00
Leparskas Alfonsas . . 2.00
Skepenaitis Jurgis .. . ’2.Q0
Šulcas L...................... 2.00
Žibinskas K................ 2.00
Birger N..................... 1.00
Bliūdžius Juozas .... 1.00
Butkus V............... 1.00
Bružas Marcella, Mrs. 1.00
Dragūnaitig Kostas . . 1.00
Eringis Peter ........... 1.00
Gesaitis Veronika .... 1.00
Jakusovag Mykolas . . 1.00
Jaras Petras ............. 1.00
Juzulėnas Barbora . . . 1.00
Juška Juozas............. 1.00
Klimas Danutė ......... 1.00
Krenčius K................. 1.00
Kukarskas Juozas . .. 1.00
Liepa Leonas ............. 1.00
Lukoševičienė Vikt. . . 1.00
Martinkienė K............. 1.00
Mikėnas Antanas .... 1.00
Rimkus Jonas ......... 1.00
Rimkus Julius ........... 1.00
Rytėnas Eugenijus .. 1.00
Simonaitis George 1.00
Sutkauskas F. M. ... 1.00
Tijūnėlis Juozas ....... 1.00
Tilindis M................... 1.00
Vabuolas Jonas ....... 1.00
Vaičaitis Jurgis......... 1.00
Valančius Antanas 1.00
Zaboraitė Viktorija .. 1.00
Maleckas Petras .... 0.50

“DRAUGO" STATYBAI

A.L.B. Mihvaukee, Wis.
c/o. Pr. Mickevičius. . $2.00
Daunoras Charles . .. 2.00
Sablinskis B................ 1.00


