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KANADOJE STIPRINAMOS RADARO LINIJOS
Lietuvių ir lenkų santykiai

(Pradžia pirmadienio laidoje)
Įvairiuose tarptautiniuose 

sambūriuose, kur susirinkdavo 
pavergtosios tautos, teko daly
vauti kartu lenkams ir lietu
viams ir bendrai pasisakyti dėl 
pavergtųjų išlaisvinimo bei iš
laisvintų kraštų ateities. Taip 
buvo Centro ir Rytų Europos 
konferencijoje, kuri įvyko Lon
done 1952 m. Kai 1954 m. buvo 
įsteigtas Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas, jame irgi daly
vauja lietuviai ir lenkai. Pirma
jame seimo posėdyje iškilmin
gai buvo pasižadėta laikytis vie 
ningumo, kol bus pasiektas vi
sų bendras tikslas — kol pa
vergtieji kraštai bus išlaisvinti.

Ideologiškai giminingos orga
nizacijos, kaip, sakysime, Rytų 
ir Centro Europos Socialistų 
Sąjunga, taip pat Žaliasis Inter
nacionalas ir krikščioniškai de
mokratinių politinių partijų Ry 
tų ir Centro Europos Unija, ku
rios apima ir lenkus ir lietuvius, 
bendradarbiauja dar glaudžiau 
ir yra suinteresuotos, kad bet- 
kuriems įtempimams visokia 
medžiaga būtų pašalinta.

Tačiau lenkų emigracinėje 
spaudoje nuolat pasirodydavo pa 
reiškimų, kad emigracinė lenkų 
visuomenė nepripažįsta naujos 
rytinės sienos ir pretenduoja į 
Vilnių bei jo sritį Mūsų gi požiū
riu, Vilniaus srities reikalas yra 
išspręstas. Todėl lengvai galėjo 
susidaryti priešingumai, kliudą 
kovai su bendru priešu — Mas
kvos imperializmu.

Mūsų laisvinimo veiksnių kon
ferencijoje, kuri turėjo įvykti 
1952 m., o įvyko 1954 m., Vliko 
pirmininkui M. Krupavičiui ir 
Vykd. Tarybos pirmininkui K. 
Žalkauskui lankantis JAV-se, 
programos metmenyse buvo įra
šyta:

„Išeinant iš to, kad pastangos 
sumegzti ir lyginti santykius su 
lenkais sustabdytos nuo 1947 m. 
ir nuo tada esama tik atsitiktinių 
susitikimų su jų visuomenės ar 
egzilinės vyriausybės žmonėmis, 
kad santykių nesutvarkymas ga
li grėsti nauju konfliktu pereina
muoju metu ir apnuodyti mūsų 
tarptautinę padėtį“ — buvo nu
sistatyta svarstyti visą mūsų 
santykių su lenkais reikalą iš pa
grindų.

Lietuvių Politinėje Konferen
cijoje 1954 m. visiems šiems 
klausimams tirti buvo sudaryta 
Lietuvos Rytų Komisija, į kurį 
ir min. Žadeikis raštu pasižadėjo 
paskirti stebėtoją ekspertą.

1954 m. Lietuvos Laisvinimo 
Komiteto nariai turėjo keletą 
informacinio pobūdžio pasitari
mų su lenkų Rada Polityczna 
atstovais.

Pereitą rudenį, į New Yorką 
atvykus iš Londono Stypulkows- 
kiui, kaikurie lietuviai veikėjai 
buvo su juo susitikę. Ta proga 
kaip tik Stypulkcwskis kėlė min
tį, kad būtų naudinga kontaktus 
atnaujinti.

1955 m. lapkričio 25 d. Vliko 
sesijos JAV-se metu svarstant 
tarptautinę padėtį buvo nutarta 
išrinkti trijų asmenų komisiją 
(prof. Kaminską, V. Sidzikauską 
ir Dr. Trimaką), kuriai pavesta 
tartis su visais lenkų egzibniais 
veiksn.ais, siekiant santykius iš
lyginti.

URT valdytojui grįžtant iš 
JAV ir Kanados per Londoną, iš 
lenkų Rada Narodowa buvo te- 
lefonuota į Lietuvos pasiuntiny
bę, pareiškiant norą pasimatyti 
su Dr. Karveliu. Dr. Karvelis pa

darė mandagumo vizitą p. Star- 
zewskiui. Iaondoniskė lenkų spau 
da šį įvykį paminėjo, savotiškai 
nušviesdama.

Tam tikra musų spauda,, pa
siremdama lenkų spaudos pra
nešimais, ėmė kelti nerimą, tar
tum čia būtų daromi su lenkais 
kokie nors susitarimai, kurie ga
lėtų mūsų interesus pažeisti ar 
tam tikrus įsipareigojimus lenkų 
atžvilgiu sudaryti.

Tam tikro nerimo įnešė ir pa
skelbimas neva iš diplomatams 
artimų sluogsnių, kad apie visus 
šiuos reikalus diplomatams nie
ko nežinoma.

Įdomu, kad tą nerimą pirmoje 
eilėje bando kelti tos srovės spau 
da, kurios atstovai smetoniška
jame seime pakėlė rankas už len
kų ultimatumo priėmimą ir atsi
žadėjimą nuo Vilniaus krašto.

Sunkiai suprantamas neva iš 
diplomatams artimų sluogsnių 
paskelbimas, esą, mūsų diploma
tams apie tai nieko nepranešta. 
Ir Rytų Komisijoje, kur tas rei
kalas buvo svarstomas, ir Vliko 
posėdyje, kuriame nutarta suda
ryti trijų komisiją, dalyvavo dip
lomatų atstovai ir jiems ne tik
tai pats faktas, bet ir visi sam
protavimai nėra paslaptis. Kaip 
žinome, Vliko sesijos JAV-se 
metu visuose posėdžiuose daly
vavo gen. konsulas p. Budrys, o 
Vliko Rytų Komisijoje dalyvau
ja konsulas Stašinskas.

Tenka apgailestauti, kad mū
sų spauda leidosi j šito jautraus 
reikalo svarstymą nepasitikrinu
si atitinkamose lietuviškose įstai 
gose ir nepasiteiravusi, kokia 
yra tikroji padėtis. Vliko nutari
mu sudarytoji komisija iš prof. 
Kaminsko, V. Sidzikausko ir Dr. 
Trimako turi uždavinį ne sutar
tis sudaryti, o išstudijuoti ir su 
atitinkamais lenkų veiksniais iš
siaiškinti, kokiu būdu būtų ga
lima pasiekti lenkų — lietuvių 
santykių išlyginimo. Manau, 
kiekvienam sveikai galvojančiam 
yra svarbu, kad iš tremtyje esan 
čių lenkų pusės nebūtų pareiški
mų dėl Vilniaus, kurie iš esmės 
kertasi su mūsų nusistatyrnn-

Jei šia proga noi^ma kelti 
principinį klausimą, ar mūsų 
laisvinimo veiksniai iš viso gali 
imtis šių reikalų tvarkymo ir ar 
tai turėtų būti rezervuota išim
tinai diplomatams, tai tenka 
konstatuoti, jog iš tikrųjų padė
tis yra visai kita.

Kaip žinome, šiandien mes ne
turime akredituoto Lietuvos vals 
tybės diplomato prie lenkų vy
riausybės. Todėl būtų didelis ne
susipratimas, jei kas manytų, 
kad mūsų diplomatai sudaro vy
riausybę ir kad jie gali imtis san 
tykius tvarkyti su svetimomis 
valstybėmis, prie kurių nėra ak
redituoti. Mūsų gyvenimo prak
tikoje, nuo pat Vyriaus ojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto at- Į 
siradimo pradžios, mūsų santy
kių nustatymas su įvairiomis 
valstybėmis ir tarptautinėmis 
institucijomis buvo Vliko taria
mas ir tvarkomas. Berno ir Pa
ryžiaus konferencijose, kur buvo 
susirinkę Vlikas ir mūsų diplo
matai, visi šie reikalai buvo ben 
drai svarstomi ir tariami. Vli
kas laikosi ir yra nusistatęs lai
kytis tos praktikos, kad ten, kur 
yra mūsų akredituoti diplomati
niai atstovai, santykiavimas su 
tų kraštų vyriausybėmis atlieka
mas per mūsų atstovą.

Tuo atveju, jei Vliko išrinktai 
komisijai pavyktų su lenkų po
litiniais veiksniais surasti būdus 
ir kelius, kaip mūsų santykius iš
lyginti, suprantama, kad prieš

Žiaurioji Europos žiema. — Lietus, paskui šaltis, suirįrtis ir žvarbus vejas šit} metų Europos žiema padare 
nematytai žiaurią, čia matomas Bavarijoje patvinusią Dunojaus apsemtas miestelis. Staiga atsekė šalčio 
banga ir apsemta gatvė virto užšalusia upe.

JAV ir Kanada dengia išlaidas 
abiejų kariai aptarnauja stotis

OTTAWA, vas. 15. — Iš Kanados parlamentui patiektos su
tarties matyti, kad JAV savo pinigais statys Kanadoje naują ra
daro liniją ir ją aptarnaus savo personalu. ___________ _

Kanada apmokės savo ])erso-

Nixonas nevadinęs

Trnmano išdaviku
NEW YORKAS, vas. 15. — 

Čia atvykęs kalbos sakyti vice- 
prez. Nixonas antrą kartą pa
kartojo, kad savo 1952 m. rinki
minės kampanijos kalbose buv. 
prez. Trumano niekad nepavadi
nęs išdaviku, ir tuė vardu nie
kad nesąs vadinęs demokratų 
partijos.

Demokratų partijos vadų loja
lumo neginčydamas jis tik tvir
tinęs, kad Trumano administra
cija nekreipusi pakankamo dė
mesio į administracijos aparato 
valymą nuo komunistų įtakos.

Tą reikalą aną dieną iškėlė 
pats Trumanas, pasakydamas 
žurnalistams, kad Nixono elgesį 
jis ir dabar dar skaudžiai prisi
menąs.

Jury tiria kongreso

narių papirkinėjimą
WASHINGTONAS, vas. 15. — 

Federal grand jury pradėjo tirti, 
kaip plačiai mėginta daryti įta
kos kongreso nariams, norint pa
lenkti juos balsuoti už natūrali
nių dujų kainų kontrolės panai
kinimą.

Tas klausimas sujaudino sos
tinę po to, kai šen. Case pranešė 
senatui, jog per tarpininkus jam 
įteikta 2,500 dol. su viltimi, kad 
jis balsuos už kainų kontr olės 
panaikinimą. Sudarius specialią 
keturių senatorių komisiją tam 
reikalui ištirti paaiškėjo, kad pi
nigus per savo advokatą įteikė 
Kalifornijos Superior Oil Co. Ko
misijos surinkti daviniai perduo
ti Atty. General.

Matyt nujaučiama kvepiant 
nusikaltimu, jei klausimas ati
duotas tirti per grand jury. Ir 
pats senatas dar galvoja apie gi
lesnį žvilgsnį į tą reikalą, nors 
yra ir kitaip manančių — daro
ma viskas, kad daugiau teisybės 
aikštėn neišlystų.

Kalendorius

Vasario 15 d.: šu. Faustinai. 
Pelenų diena.

Oras Chicagoje

Stipriai apsiniaukus, tempera
tūra be žymesnio pasikeitimo.

Saulė teka 6:47, leidžiasi 5:23.

darant betkuriuos susitarimus, 
jie bus žinomi ir musų diploma
tams, svarstomi Vyriausiajame 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitete, 
aptariami su kitais mūsų laisvi
nimo veiksniais ir žinomi visai 
mūsų lietuviškajai visuomenei.

Chruščevas tikina, kad sovietų

sistema paslinko prie pergales
—

MASKVA, vas. 15. — Kompartijos sekretorius Chruščevas 
vakar atidarė ?0-jį Rusijos komunistų kongresą ar ne 5 valandas 
trukusia kalbai apėmusią vidaus ir užsienio politiką ir pranašavu
sia socializmo pergalę pasaulyje. . -

Kongreso nubrėžtos linijos 
turėtų būti kelrodžiai bent ketu
riems metams, nes tais periodais 
kongresai turėtų susirinkti.

Kongresas yra slaptas ta pras 
me, kad jame gali dalyvauti tik 
atstovai ir pakviesti svečiai, bet 
negali įeiti kitų kraštų spaudos 
atstovai. Jie galės parašyti tik 
apie tai, kas bus paskelbta spau 
doje ar vėliau paduota informa
torių, jei toks kelias bus pasi
rinktas.

Kongresai, atvyko daugelio 
kraštų kompartijų atstovai. Ko
munistinės Kinijos delegacija 
yra skaitlingiausia. Iš Prancūzi
jos atvyko Thorezas ir Duclos, iš 
Italijos Togliatti, iš Anglijos 
Pollitt, Mathews ir Dutt.

Pirmas kongreso darbotvar
kės punktas yra sekretoriaus 
pranešimas. Tai ir buvo ilgoji 
Chruščevo kalba, kurioje jis pra
našavo pergalę komunistinei 
ūkio sistemai, teigė kapitalizmą 
jau drebant iš baimės, o kapita
listus darant didžiausias pastan
gas, kad sulaikytų komunizmo 
žygiavimą.

Dabar kapitalizmas su komu
nizmu galįs santykiauti taikiai 
besivaržydamas arba susikibti į 
krūtines ir kariauti. Karas nesąs 
reikalingas komunizmui laimėti, 
bet komunistų tikslas buvo ir pa
silieka kaip buvęs — įgyvendinti 
pasaulyje komunistinę sistemą.

Nors karas nereikalingas, ta- 
jčiau Scv. Rusija apsiginklavime 
nesiduos Vakarų pralenkiama.

Sov. Rusija nori pagerinti san 
tykius su JAV, Anglija ir Pran
cūzija, ypač ūkio, kultūros ir 
technikos srityje. Taipgi ypatin
gas dėmesys bus skiriamas tiems

Austrijos koalicija

pradėjo nebesutikti
VIENA, vas. 15. — Austrijos 

sodialistų partija kovosianti už 
parlamento rinkimus šį pavasa
rį, jei krikščionys demokratai 
(Austrijoje jie vadinasi liaudies 
partija) nesutiksią daugiau nuo
lankumo rodyti vidaus ir užsie
nio politikos problemas, rišant.

Abi koalicijos partijos radika 
liai išsiskyrė nuomonėmis dėl 
santykiavimo su Vakarais ir 
dėl aviacijos bei naftos pramo
nės suvalstybinimo. Labiausiai 
jaudina socialistus kanclerio Ra- 
abo nusistatymas nejungti Aust 
rijos į Europos Tarybą, kuri yra 
pirmas bandymas sukurti visai 
Europai vieną politinį organą. 
Dabar jis turi tik patarimo tei
sę jį sudarančių valstybių vy
riausybėms.

Prašo nereikalauti

pirštų nuospaudų
MASKVA, vas. 15. — Čia pa

skelbtas sovietų pasiųstas JAV 
valstybės departamentui memo
randumas dėl formalumų sutvar
kymo duodant vizas privačiai į 
Ameriką keliaujantiems rusams.

Kremlius pageidauja panaikin 
ti reikalavimą apie pirštų nuo
spaudas, nes laiko tai labai ne
kultūringu dalyku.

Karštas planas
PARYŽIUS, vas. 15. — Puža- 

do grupė pateiks Prancūzijos par! 
lamentui pasiūlymą, kad įstaty-| 
mas įpareigotų parlamento na-| 
rius, pelitines partijas ir darbi- 

kraštams, kurie nepriklauso ka- ninku unijas pareikšti savo pa- 
riškiems blokams.

nalą, jei jis aptarnaus kaikurią 
tos linijos dalį.

Kanadoje suplanuotos ir sta
tomos trys jiegrindinės radaro li
nijos.

Pirmoji linija statoma poliari
nėse Kanados srityse maždaug 
išilgai 70 paralelę. Ją stato JAV, 
ją aptarnaus JAV personalas, ji 
pradės veikti 1957 m. Ji tęsiasi 
per visą Kanadą nuo Sibiro iki 
rytinio Grenlandijos kranto. Tai 
tolima ankstyvo įspėjimo linija.

Antroji eina per vidurį Kana
dos nuo vieno jos kranto iki ki
tam (nuo Labradoro išilgai 55 
paralelę iki Peace upės srities). 
Ją stato Kanada, jos personalas 
ją aptarnaus. Ji taipgi pradės 
veikti 1957 m.

Trečioji linija yra pietinėje 
Kanadoje, bet dar sukapota. Ji 
vadinama Pinetree radaro gran
dine, prasideda prie Vancouvero 
ir išilgai 50 paralelę turėtų būti 
atvesti iki Cape Rače. Ji veikia 
jau du metai, statyta JAV ir Ka
nados lėšomis, aptarnaujama 
abiejų valstybių personalo.

Naujas susitarimas tvarko dau 
giau stočių pastatymą Pinetree 
grandinėje Nova Scotia, Ontario 
ir B. Columbia provincijose ir 
naujos grandinės išvedimą At
lanto pakraštyje tarp Hopdale ir 
Cape Rače. Ši linija sujungs Pine 
tree grandinę su ta, kuri eina iš
ilgai 55 paralelę.

Dabai' Kanadoje yra apie 3,000 
JAV karių, neskaitant tų, kurie 
yra trijose bazėse Nevvfoundlan- 
do saloje. Ten esama apie 15,000 
vyrų.

Bendruomenės žodis

Amerikos lietuviams
Lietuvių Tautai yra skiria gy

venti labai pavojingoje didžiųjų 
tautų ir jų kultūi-ų susidūrimo 
kryžkelėje, todėl jos likimas la
bai banguotas: šalia valstybinio 
gyvenimo palaimos jai tenka su
krėtimuose patirti ir nelaisvės 
bei priespaudos dienų.

Bet niekados ji neišsižadėjo sa 
vo laisvės. Dėl jos šimtmečiais 
ryžtingai kovojo ir jos siekė.

Šiemet minime trisdešimt aš
tuntąsias metines, kai I pasauli
nio karo sūkuriuose, pasinaudoję 
paskelbtąja tautų apsisprendimo 
teise, vėl prisikėlėm nepriklauso
mam gyvenimui. Tai buvo pa
siekta visos Tautos ryžtu bei au
komis. Mes didžiuojamės ir 
džiaugiamės mūsų savanorių, 
karių ir valstybinio gyvenimo pir 
mūnų darbais bei laimėjimais.

Gyvendami svetur, tik dar la
biau juntame gimtosios žemės ir 
jos laisvės vertę, savosios tauti
nės kultūros troškulį ir jauno
sios kartos praradimo Lietuvai 
baisumą.

Kaip anksčiau, taip ir dabar 
kova dėl Lietuvos laisvės tebei
na. Ją tęsia Aušros Vartų, Gedi
mino kalno ir Baltijos krantų 
sargyboje tebestovinti mūsų Tau 
ta ir visame pasaulyje pasklidę 
lietuviai. Visi tikime, kad Lietu
va ir vėl prisikels laisva ir lai
minga.

Todėl kurstykime Tėvynės mei 
lės ugnį savo gyvenime, savo šei
mose, savo mokyklose ir švento
vėse, savo draugijose ir organi
zacijose. Gausiai dalyvaukime 
Nepriklausomybės šventės minė
jimuose. Savo darbu ir auka pri
sidėkime prie Lietuvos laisvės 

kiekvienas.

Vėl siūlo paktus
KAIRAS, vas. 15. — Jei Iz

raelis užpultų kurį savo arabiškų
! kaimynų, tai ir Egiptas jausis į kovos. Atiduokime 
esąs užpultas — pareiškė vakar ' ką privalome. 
Egipto premjeras Nasser, siūly
damas visoms prie Izraelio priei-, 
nanČioms arabų valstybėms pa-; 
sirašyti su Egiptu apsigynimo 
paktus. Tokius paktus Egiptas! 
jau turi su Syrija ir Saudi Arą-J 
biją.

Lietuviais esam? mes 
lietuviais turime ir būt!

gimę,

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

Piety žygiai neleisti
—

1 • Japonija jau pasigamino sa
vų raketų ir įsirengė jų bandymo 
centrą.

. • Australijos darbo partijos 
lyderiu vėl išrinktas dr. Evatt.
Jis buvo pametęs kelią ryšium su 
Petrovo špionažo reveliacijomis.

• Lenkija irgi protestuoja 
Amerikos balionų laidymą ir ža
da prašyti nuostolių atlyginimo, i ros.

rasių sumaišyti
ATLANTA, vas. 15. — Gcor- 

gia valstybės legislatūra pritarė 
rezoliucijai, laikančiai federali
nio augšč. teismo sprendimą dėl 
segregacijos neteisėtumo val
džios mokyklose valstybei vyk
dyti neprivalomu. Panašius nuta
rimus jau padarė Virginijos, Ala- 
bamos ir P. Carolinos legislatū-

Ne visa Chruščevo kalba va
kar buvo žinoma, bet iš žinomo 
jau ryškėjo, kad joje buvo ryš
kinama ta vidaus ir užs cn'o po
litikes linija, kuri išryškėjo pas
kutiniais metais.

įjamas ir nurodyti jų šaltinius.
Nemanoma, kad parlamentas 

tokį įstatymą priimtų, bet jau 
tokio įstatymo pasiūlymas su
rinks pužadistams daug simpati
jų visuomenės tarpe.

• Astronomai tvirtina, kad 
Vidaus politikoje didesnė nau- šiuo metu saulėg aplinkoje siau- 

jiena yra kalba apie darbo die-l čia labai didelė audra. Yra 61 dė- 
nos sutrumpinimą ir socialinio i mė, iš kurių trys didesnės už že- 
draudimo patarnavimų pagerini- mę. Audra pasibaigs apie vas. 
mą. i 23 d.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Valstybės departamentas pareiškė, kad JAV ir jos 

sąjungininkai neleis Sov. Rusijai trukdyti taikos organiza

vimą Vid. Rytuose pasinaudojant veto teise Saugumo Tary

boje. Tai atsakymas Maskvai, kuri pagrasino veikti, jei tie 

reikalai nebus tvarkomi per Jungt. Tautas.

— Stipriausias po karo žemės drebėjimas vakar papurtė Ja
ponijos sostinę. Žmonių naikų nebūta, medžiaginiai nuostoliai maži. 
Drebėjimo centras buvo už 50 mylių nuo Tokio 30 mylių gilumoje. 
Tą drebėjimą kiek pajuto ir kaikurios Filipinų salos.

— Vormozos Šaltiniai praneša, kad Chiang Kai - sheko laivai 
vakar pasidalino šūviais su komunistų artilerija netoli Šanchajaus 
esančioje saloje.

— Vakar šeši gydytojai iityrę prez. Eisenhou'erio širdies gi
jimą pareiikė, kad jis pajėgus dar ilgai eiti prezidento pareigas.

— Indonezija nutarė nutraukti su Olandija visas finan
sines, ūkines ir kultūrines sutartis ir tuo būdu panaikinti 
Olandijai paliktas privilegijas po nepriklausomybės gavimo. 
Susipykta galutinai todėl, kad Olandija nesutiko atiduoti N. 
Gvinėjos gabalo.
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skelbiama medžiaga. Sueigų
• planai pagal reikalą gali būti 

i keičiami, įvairinami.
Nepakanka tačiau pasitenkin

ti tik esamais vilkiukų vienetais.

lyvaus tuntų 6v. Kazimiero mi
nėjime ir konkurso užbaigimo
iškilmėse.f T5

Medžiagą siųsti šiuo adresu: AJLF. KERELIS, 4105 So. Albany St. 

Chicago 32, III. Telefonas LAfayette 3-0547

Atlikime savo. pareigą
(sks) Rodos taip neseniai bu-! pasiųsti, kaip kam patogiau: be- 

vo šeimyninės šventės Kalėdos tarpiai Vokietijos rajono vadei- 
ir N. Metai. Mūsų skautės ir vei psktn. Aldonai Gasnerienei, 
skautai per jas praskaidrino (23) Diepholz, Flugplatz B. 1/4, 
nuotaikas ne tik savo namiškių į West Germany, arba per Seseri- 
tarpe, bet gražiai parėmė savo į jos socialinio skyriaus vedėją, 
brolius ir seses anapus Atlanto.! 16228 Haviland Beach Rd., Lin-

Artėja visiems lietuviams' den, Mich. 
brangiausia diena — Vasario 16.Į
Jos proga Skaučių Seserijos so- NAUJI PERSITVARKYMAI

SESERIJOS VADUOS 
PASTOGĖJE

(sks) Skaučių Seserijos Užs.
Sk. bendradarbė sktn. V. čeče- 
tienė buvo susitikusi su lenkių Šią mūsų svarbią Brolijos šaką 
skaučių Vyriausia Skautininke’reikalinga plėsti, ugdyti, orga- 
Eva Gierat ir aptarė rezoliuci- nizuoti kuo daugiausia vienetų 
jos Tarpt. Skaučių Biurui siun- subūrimui vienon šeimon mūsų 
timą. : žaliausiojo atžalyno, kuriam gre

Tarptautinė skaučių konferen. šia visiems gerai žinomi dabar- 
cija bus 1957 m. Brazilijoje. Iki! ties pavojai. «
to laiko geležinės uždangos Čia ne vieno žmogaus ir ne 
skautės žada paruošti ir įteikti, saujelės pareigūnų darbas. Čia, 
memorandumą, kad jų reikalai; reikalinga plati ir darbšti talka.

cialinio skyriaus vedėja vyr. 
sktn. K. Kodatienė kreipiasi į 
jaunimą, skelbdama pagalbos 
vajų, kuris tęsis iki birželio 15. 

Ji rašo:

tomi.
Mūsų skaučių vadovės sktn. 

dr. M. Budrienė ir ASD pirm. 
G. Pralgauskaitė Chicagoje bu
vo susitikusios su Lady O. Ba- 
den - Powell įgaliotine Miss M. 
Schnetzcr ir aptarė Tarpt. Skau 
čių Klubo organizavimo reika
lus.

(sks) “Sk. Aido’’ žiniomis L.
Skautų S-gos Pirmija “Mūsų 
Vyčio’’ reikalu priėmė tokį nu
tarimą: 1) "MV” yra S-gos va-

Ir'v’ėl rikiuosis skaučių,-tų dų ir akad’ skautų,-čiiį laikraš-1 2548 W* 69th Str. bus ASD ju- 
gretos po lietuviška vėliava.1 ^idėjas yra Akademinis j u;orų ir Korp! Vytis juniorų
Lietuva, tėvyne mūsų veršis iš Skautų S*dudls- 2> “MV” vyr. bendra sueiga. Prašoma nesi
jaunu krūtinių. Prašysime Augs redaktoriW skiria Ass valdyba j vėluoti, nes atvyks fotografas 
čiausiojo laisvės mūsų kraštui,! !r tvirtina Pir«™ija. 3) Seserija bendrai nuotraukai padaryti, 
laisvės visiems pavergtiesiems.!11" BrollJa skiria po redaktorių, Visiems jumorams dalyvavi-

sumanymais ar patarimais, nuoi 
širdžiai kviečiu bendradarbiauti. 
Viską, ką turėsite, prašau siųs
ti LSB Vadijos Vilkiukų Sky
riui šiuo adresu: A. Valatkaitis, 
2115 W. 50th Str., Chicago 9, 
III., USA.

Budėkime! 
ps. A. Valatkaitis,

ASS JUNIORŲ DĖMESIUI
Šį sekmadienį (vasario 19 d.) 

2 vai. popiet Pūčio svetainėje,

Juo ilgiau negalime grįžti į kune tvarko vadovių ir vadų mag būtinas.
savo tėvynę, juo mūsų uždavi- 4) .* MV vVr’ redakto-,
niai, mūsų pareigos jai didesnės.! nus’ SeseriJ°s skirtoP redakto- 
Darykime. viską, ką galime, ką re ir BroliJ°s skirtaa redakt°- 
pajėgia jaunos jėgos. Pasiryž-;nus sudaro “MV” redakci^- Jie 
kime būti rytoj geresnės negu susitaria, kiek puslapių “MV” 
šiand en esame ir dar rūpesti,!-!turts vadoviti ir vadl* skyriai 
giau tarnauti Dievui, tėvynei ir į Kartu primenamas S-gos Pir- 
artimui. ! mijos nutarimas: “Sk. Aido”

Vasario 16 kiekvienas suauJ Prenumeravimas visiems S-gos 
gęs dirbantysis skirs savo auką1 "anams’ ° “Mūsų Vyčio” _ va- 
vadavimo tikslams, o ir tu, jau-! dovams’ “ Selezinė skautiska 
na sese, augi svarbiems tėvynės parc ga! Vadovams aktuali la- 
uždaviniams atlikti, tad iš ma,™ianioJ1 medžiaga bus spaus- 
žens pratinkis būti jautri, dosni dinama: “Sk‘ Aide” ~ skiltinin 
lietuviškiems reikalams. , kai?s ir “M

Skaučių Seserijos Vadi ja kvie- ninkams‘ Brolijos vadovai vy- 
čia visas seses skautes Nepri-! aniesiems vadovams skiriamą 
klausomybės šventės proga sa., medžiagą siunčia LSB Vadijos 
vo sueigose paskirti nors ir kuki a^stovo M. Vyty adresu, vyr.
liausią auką Vokietijos skau«r įktn> Khdrė’ 1407 So- 48th 
veiklai paremti. Juk pernai jos' ou ’ Crcero 50, III. 
net stovyklauti negalėjo. Mūsų
aukos buvo permažos ir pavė
luotos. Aišku, užjūrio sesės yra 
mums labai dėkingos, nes už 
gautus pinigus jos suskrido prie

BROLIJOS VADIJOS 
PASTOGĖJE

(sks) Naujas LSB Vyriausio
jo Skautininko ir “Sk. Aido” 

Baltijos krantų ir ten pasisėmė red. adresas: Stp. Kairys, 9
jėgų ir ryžto ateities darbams.

Būkime dosnesnės ir pareigin- 
gesnės šiais metais. Šios mums 
reikšmingiausios šventės proga 
pradėkite savo gerą darbelį —

Sidford Court, Toronto 9, Ont., 
Canada.

Vyriausiasis Skautininkas ir 
LSB Vadija dėkoja visiems bro- 

j liams ir sesėms už gausius svei-
pagalbos vajų užjūrio sesėms i kinimus ir linkėjimus šv. Kalė 
su pilnu atsidavimu, skautiškos I doms ir N. Metams, 
širdies jauturmu. i JSB Vadijos Ūkio Sk. vedėju

Vyresnės sesės, būkite pavyz- paskirtas vyr. sktln. Sigitas 
džiu jaunosioms ir uždekite ar- j Krasauskas, 84 Pine Crest Rd., 
tihio meilės ugnele jų širdeles. Toronto 9, Ont., Canada.
Juk tiek nedaug prašoma: tik LSB -Vadija visiems viene- 
vieno kino, nebūtino papuošalo • tams išsiuntinėjo naujus mokės, 
ar saldumyno atsižadėti. Miela j čių lapus. Mokesčių surinkimo 
vadove, jau šiandien aiškink jau terminas — kovo 1 d. Šiuo rei- 
nosioms, kaip lengva tai pada-! kalu visi vienetai betarpiai susi- 
ryti, ir uoliai ragink visas šią s’ekia su ūkio skyriaus vedėju, 
mielą skautišką pareigą atlikti.
Nors ir po mažiausią auką, žvil
gantį pinigėlį, bet jei kiekviena 
duosime, susidarys vertinga už
jūrio sesėms auka.

Pinigus galite surinkti skilčių, 
draugovių ar tunto sueigoje ir 
bendrą vietovės vieneto sumą

P.&J. JOKUBKA
tt. n EI M ANTAI IR LAIKRODŽIAI , 

Tardai lrna« Ir Taisymai.
1102 Archer Avė., et Mozart 

ChicAgo 82, III. — Tel. I.A 8-8017

VYT.TOMKUS*

RADtOSU
(lempos-daiys-baterijos)

/v TAISYMAS'V 
įnamuosedirbtuvėse 

—100% —

O] [G B

Daina
TELEVISION

(sav. inž. A. Semėnas~)I 
l3130S.H«Uted-DA6-8887

Juniorų Tėvūnas

ŽODIS VILKIUKŲ 
VADOVAMS

Perimdamas LSB Vadijos Vil
kiukų Skyrių, jaučiau, kad lig- 
šiol daugiausia meilės, širdies ir 
pasiaukojimo šio skyriaus dar-

SESES IR 2R0LIAI,

Minint didžiąją Lietuvos die
ną —- Vasario šešioliktąją — 
sveikiname visas skautes ir bro
lius skautus ir visus lietuvius 
plačiame pasaulyje.

Ant laisvės aukuro amžių bė
gyje sudėtos mūsų tautos ge
riausių sūnų bei dukrų aukos te 
paskatina mus į tarpusavę tai
ką, vienybę ir pasiaukojimą, tas 
būtinas sąlygas prarastai lais
vei atgauti.

Šios dienos proga pareikštos 
mintys tenelieka vien tik gražūs 
žodžiai — sekančių metų Vasa-

bui įdėjo v. s. L. Čepienė. Ir! rio šešioliktąją papuoškime 
šia s metais atliktų gražių dar
bų vainiku.

kuri darbui vilkiukų draugovėse j Augščiausiojo palaima telydi 
yra taip reikalinga. Už tai jai į Mūsų žingsnius.

šiame “Skautų Aide” rasite jos 
paruoštos gražios medžiagos,

priklauso gili ir nuoširdi padėka, j 
“Skautų Aide” nuolat bus i

duodama medžiagos vilkiukų su 
eigoms. Vilkiukų vadai — se- j 
n'eji vilkai — be abejo žino, kad i 
į vilkiukų sueigą reikia ateiti

v. s. O. Zailskienė,
Vyriausioji Skautininke 

Seserijos Vadija
ir

ATVYKSTA Į CHICAGV.
Vyriausiasis Skautininkas S.

ir pačiam gerai pasiruošus. Tam Kairys š. m. kd^o 3 d. lankysis 
reikalui ir turės patarnauti čia i Chicagoje. Numatoma, kad da-

Choro vedi*Jau
Ii. StCĮMHMIl lėtus.

su vi ii 1 n Uos

STEPHENS LIQUORS 
4134-56 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. Ookley Avenue Tel. YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, ČELŽKEUAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

prityręs buhalteris pildys 
J.A.V. mokesčių (U.S. Inco- 
me Tax) pareiškimų blan-j
kus : — -....... —-r==
' DRAUGO raštinėje iiiimiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiDiiiiiiiihi 
pirmadieniais, ketvirtadie- PER PASAULI KELIAUJA 
niais nuo 6:00 iki 7:30 vai ŽMOGUS
vak., šeštadieniais nuo 10 o . _ ... .

. . Rernsrdo Rrnzdžionlo poezijos
Vai. ryto IKI 1 vai. popiet, rinkinys. Nedidelis skaičius Irios

PaUniavimas prasidės vasarų, ^8°’ šiomis dienomis
13 d., 1956 m. Jau dabar galite Drauge . 2334 So. Oakley Avė. 
paskambinti telefonu Vlr. 7-6646 ( HICAGO 8, TLL. Knygas kains 
dėl susitarimo. .Mietais viršeliais $2.
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THE TRUTH ABOUT THE|
THREAT OF BOMBING

TO THE UNITED STATES]
Our govermnent has wamed that 89 U. S. 
cities could be bombed in a single day, leav- 
ing miliions dead or wounded. These facts 
constitute a major threat to our nation and 
to you as an individual. You can hely prevent 
this catastrophc by volunteering to serve a 
few bours a weck as a civilian plane spotter 
in thc Ground Observer Corps. .Join the 
Ground Observer Corps today. Call or write 
Civil Defensc.

Wake Up! Sign Up! LookUpI

V
Join the

GROUND OBSERVER CORPS I
CALL OR WRITC CIVIL OEFCNSE

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1 — 4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai p p 
Išskyrus ketvlrtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, ALSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS UGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229*
Rez. telef. \VAlbrook 5-5U76

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West ęist Street

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

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

Ofiso tel.PRospect 6-1795
Rez. tel. GRpvehlll 6-5603

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso IiAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbroofc 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, 111.

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefoiuts REpublic 7-4900

Rezidencija: GI to veli iii 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244
Tel. ofiso VI. Z7-0600, 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 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. YArds 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-1511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatv6) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofioe WAlbrook 6-2670.
Rez. Hllltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6IARQUETTE 6IEDICAL CENTER 

6182 South Kedzie Avenue
Všl. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 ▼. vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal autartj

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

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

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

Telefonas GRovehtll 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIU!*

PRITAIKO AKIMIS 
Valandos: 9 —12 ir 7 - 9 v. v. pagal 

susitariini). išskyrus trečiadleniua
2422 VVest, Marųuette Rd.

Telefonas REIIanee 5-IRII

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( 1,1 ETI! V1H r; V 11 YTO.T A S)
3925 VVest 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 rak. 
Trečiad. pagal sutartį

Tel. ofiso Ir buto O|,ymple* 2-1159

DR. P. KISIELIUS
( GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. ISth St., Cicero
Kasdien. 1—3 v. Ir 6—s v. vakare, 

tintas 1526 So. Illtb Ate. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210. Jei 
neati^llcplii. šaukite KEdzie 3 2<68

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 S. Archer Avg.
VA f* Kasdien popiet nuo 12-2:30 v 
t ak. piini., antr., ketvirt. 6 8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Or. Nina KRIAUšELIONAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

M(XI'ERV LI«V UI AK(ŠI.HIJO8 
HVK'lALISTft 

2750 Wcst 71st Street
(Kampas 7lst Ir < nllfornia)

Tel. ofiso Ir rez. Rl .publle 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v, šeši. 1-4 p. p 

i Kilo laiku pagal susitarlaig

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KCDIKIV IK VAIKŲ LIGŲ
SI’ECIAIJSTfi

7156 South Western Avenaa
(MED1CAL BUIUD1NO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakaro. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Svfitad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Orico tel. HE. 7-1108 
lies. tel. WAlbrook 6-3705

Vėl. oriso YA. 7-5557, rcz. RE. 7-4006

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS)

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 Seštad. vak.

Te*, ofiso GIL 6-5390, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PEO. UHIRLIIGINES LIGOS 

2423 West 63rd Street 
(Kampas 63rd Ir Arteaian) 

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 ▼. vak. 
SeStad. 2—4 popiet 

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta

DR. JULIŪTmONSTAVIčIUŠ
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Tel.: Ofiso — PUllmun 5-0706 
Buto — ENglevvood 4-4979

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reziil. telef. Gllovehill 0-1)017 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m

Fanktad. tik po pietų. 
Trečlad. Ir šefitad. pagal sutarti

Ofiso tel. CUffside 4-2890 
Rezideueljos: LArnyetle 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

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

SeStail. nuo 2 Iki 6 vai., ĮSakyr. aek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5602 West 16th Street
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOunliall 3-0959 
2534 West 68th Street 

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

skambiną CCntral 0-2294.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOl'ERŲ LIGOS

Ofisas ir rezld.: 2410 W. 51st St 
r«I. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577 

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Ofiso ir buto tel. ELEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimu.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimu 
Ofiso tel. VTetory 2-1484. Resid. 2437
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

Ofiso telefonus — BIsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

V. RASLAVI6IUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1 f06 BIVERSEY AVĖ,
Tel. WE 5-8420

Vai.: 2-5 ir C-8, iSsklriant trečiadio- 
nius ir Šventadienius.

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Hctliany Mcthodlst ligoninėje 

Tik pagal susitarimą tel. AR 1-1193

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. HEpublic 7-2290 
SPECIALYRfi CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrinu akis: pritaiko akiniu*, 

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

fta ūki to YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9: šeštad, 

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

TeL ofiso UL. 4-0253, rez. GR.0-8870

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad., antr., ketv. Ir penk. 

fi:30—8:30 vai. vakare 
Sešt. nuo 2 iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps vlršminStt telofonai
kaukite Mlduny 3-0001

TLS P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - Protezistuu 

Aparatal-Protezal, Mod. ban-I dažni. Kper. pagalba kojom 
(Areh Knpportu) ir Č.Č.

Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
)»RTHl»l’EI»I.IOS TECHNIKOS LAB.

2850 W. 03rd St. Cbleugo 29, I1L 
Tel. PRospect 6-5084.

Ilcmkitc dien. Draugą!

Tel. ofiso HE. 4-2123, ret. PR. fl-8484

OR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South VVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: PAnube ' 6-1125

DR. A. VAUS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. 

šeštadieniais 1-
lr 6—8 v. vak. 

-4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 0-9400
Rezld. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvičifltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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
GYDYCOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-g vai.

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

Tel. ofiso VIctory 2-1581
llez. VIctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 

802 West 3Ist 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 l»lt. 0-0440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WIRSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-0651

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-665 

1821 So. Halsted Street
Ite/.fd. 6600 S. Artcsian Avė.

VAI., 11 v, r. iki 3 p. p.; 6—9 v. t

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

akinius.
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, trn. 
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.
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2331 H. (Mkley Avė., Cbleagit 8, III. T«4. Vlrglnla 1-M4I; 7-00(3
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Art. Rytuose ramybes jieškant
JAV prezidentas Eisenhovvei is ir Anglijos min. pirm. nese

niai įvykusioje konferencijoje vieningai sutarė, jog reikia visas 
jėgas sutelkti taikai Artimuosiuose Rytuose išlaikyti. Abiejų 
anglosaksiškųjų valstybių galvos nenutarė, kokių konkrečių prie
monių tuojau imtis, tik konstatavo, jog ten padėtis yra rimta, 
taikai pavojus didelis, bet taika turi būti išlaikyta betkokiomis 
priemonėmis. Valstybių galvos taikos išlaikymo receptus pa
ruošti pavedė užsienio reikalų ministeriams ir ambasadoriams, 
į bendią darbą jtrauk'ant ir Prancūziją. Šiandien jau paaiš
kėjo, jog taiką Art. Rytuose drumsčia ne tik Izraelio — arabų 
kraštų nesantaika, bet ir milžiniški naftos ištekliai, neseniai at
rasti Arabijos dykumoje. Nors jau prasidėjo atominis amžius, 
bet kova už naftą, vadinamąjį “juodąjį auksą”, lieka negailes
tingai kieta. Sovietai, siūlydami ginklus ir ūkinę pagalbą arabų 
kraštams, nori priartėti prie arabiškos naftos.

PASITARIMAI PRADĖTI

Valstybės sekretoiius Dulles su Anglijos ir Prancūzijos am
basadoriais jau pradėjo pasitarimus Art. Rytų taikos planui or
ganizuoti. Darbas sunkus, nes reikia ne tik arabus su žydais 
sutaikinti, bet ir sovietų prie arabiškosios naftos neprileisti. 
Vieni planai nepriimtini arabams, kiti — Izraeliui. Reikia dide
lio atsargumo, kad apsaugojus Izraelį ir neužsitraukug arabų 
nemalonės.

Dabartiniu metu Izraelio — arabų pasienio įvykius stebi 
40 Jungtinių Tautų stebėtojų. Vienu planu numatoma Jungti
nių Tautų stebėtojų skaičių padidinti ligi 200. Stebėtojai būtų 
neginkluoti ir apie pastebėtus įvykius tuojau praneštų Jungti
nėms Tautoms. Šis planas yra pats paprasčiausias, bet jis turi 
dvi silpnybes: jis neišsprendžia arabų — Izraelio nesantaikos. 
Stebėtojai taip pat negali karo sulaikyti, bet tik jį konstatuoti.

Antrasis planas yra aštresnis. Užpuolimo atveju prieš už
puoliką numatoma pradžioje pavartoti ūkines sankcijas, kurios 
nesėkmingai buvo taikomos Italijai, kai ji užpuolė Etiopiją. Se
kantis žingsnis būtų laivyno ir oro pajėgų blokada. Ir dar to
liau sektų karinė intervencija, siekianti užpuolatą pasitraukti 
į senas pozicijas.

Bet ir šis planas turi didelių spragų. Modernioji technika 
sumažina ekonominės blokados rolę. Egiptas su iš sovietų gau
tais modern'ais lėktuvais gali per pusvalandį pulti ir sugriauti 
Izrelio Tel Avivą. Ūkinės sankcijos nedaug ką bepadėtų. Pa
naši padėtis būtų, jei Izraelis žaibo smūgiu užimtų Egipto Kairą.

Karinės sankcijos būtų tikresnė priemonė, bet nėra noro 
jas pavartoti. Karimai ekspertai teigia, jog praktiškai karines 
sankcijas turėtų pakelti JAV, kurių galingas laivynas ir stiprios 
oro pajėgos yra Viduržemio jūros srityje. Anglija staigiai ne
galėtų stipriau prisidėti, nes jos artimiausia karinė įgula Kipro 
saloje reikalinga salos tvarkai palaikyti. Prancūzijos prisidė
jimas tebūtų tik teoretinis, nes Prancūzija turi didžiausius var
gus Š'aurės Afirkoj. JAV karinį įsikišimą sovietai išnaudotų sa
vo proagandai Y ra ir kita kliūtis. Kariniai vakariečiams įsikišus 
Jungtinių Tautų vardu, kaip buvo padaryta Korėjoje, sovietai 
Saugumo Taryboje pavartotų veto, norėdami užstoti arabus

ENCIKLOPEDIJOS LEIDIMAS VEIK ĮPUSĖTAS
Pasikalbėjimas su L. Enciklopedijos redaktorium dr. J. Girniumi

K. MOCKUS, So. Boston, Mass.

Dr Juozas Girnius mūsų skai redaktoriumi, kuriam atitinka-] ties, o nuo ją atstovaujančių 
tanč ajai visuomenei yra gerai mas klausimas yra vienaip ar žmonių kūrybinio pajėgumo, rū- 
pažįstamas. Nuo nepriklauso- antraip artimesnis. Be to kiek-1
mybės laikų ligšiol jis yra pa- vieno spausdinamo tomo korck- 
rašęs eilę knygų bei straipsnių tūrinės nuotraukos s'unčiamos
mokslinėmis ir visuomeninėmis 
temomis. Studijavęs Kaune pas 
prof. St. Šalkauskį ir kitus mū
sų universiteto profesorius fi
losofus, studijas gilinės Belgi
joj, Prancūzijoj, daktaro laips
nį gavo iš Montrealio universi
teto Kanadoje.

Nuo pat Liet. Enciklopedijos 
redakcinio darbo pradžios dr. J. 
Girnius yra labai uoliai įsitrau
kęs į tos enciklopedijos reda
gavimo darą ir mažai laiko gali 
skirti kitiems mokslo bei visuo
menės darbams. Suredagavęs B 
ir D tomus, dabar baigia reda
guoti I ir J tomą, kuris tuojau

SVEIKINA MINIA

APL—CIO prezidentas Gcorere Mean.v (kairėje) ir Walter R^ntlier, 
viceprezidentas, sveikina 10,000 minią, susirinkusią į Bny Front parką,
Miami, Fla., kur jie pasakė kalbas.

peslinjumo ir pareigingumo.
7. Tanstai p’rmajam tenka 

redagutti tomą, kokio visai ne-1 
turėjome Spaudos Fondo leisto-1 
je enciklopedijoje. Ar medžia
gos surinkimas ir jos apipavida
linimas sudaro daugiau sunku
mų?

— Tiesa, I, Y, J ra'dėms ne
beturime seniau Lietuvoje le s- 
tosios enciklopedijos. Nor3 se
noji enciklopedija buvo išleista 
ir lig' žodžio “Indija”, tų sąsiu- 
vin'ų čia niekur neradome. Ne
galėčiau pasakyti, kad būtų te
kę atsidurti prieš sunkesnį už
davinį, gavus suredaguoti I, Y 
ir J raides, negu buvo bereda
guojant B raidės pirmąją dalį 
ar raidę D. Sunkumus turbūt' 
labiau įsiva;zdavo tie, kurie 
skleidė šneką, jog esą verčiama
si senosios enciklopedijos per
spausdinimui. Esminiu sunku
mu buvo ir liks tai, kad nega
lime pasiekti Lietuvos. Bet šiaip 
taip sekasi nuveikti ir tą sun
kumą.

8. Kokių pagrindinių sunke
nybių turite savo darbe?

— Nemaloniausias dalykas y- 
ra susimedžioti tuos enciklopedL 
jon dedamuosius, kurių adresų 
nėra prenumeratorių kartote
koje. O jų yra pakankamai!
Kaikurių teko jieškoti per laik
raščius. Darbą labai sunkina ne 
atsakymas tų, į kuriuos kreipia
masi. Nelaikau normaliu daly
ku, kad net sūnus, prašomas ži
nių apie tėvą, nesiteikia atsaky
ti, kol nesusilaukia raginimo an 
tru laišku. Yra delsiančių atsa
kyti ir savo pačių anketas (tie, 

radarbiai visoms sritims, norsi kurie tikri, kad vistiek bus už- 
ir ne be tam tikro vargo. Yra'miršti): esu dar negavęs išti- _ _ _ 
sričių, kuriose būtų gera turėti! sos eilės atsakymų į anketas, iš- JAU 
daugiau bendradarbių, nes v:e-) siųstas pernai liepos

visiems redaktoriams gauti jų 
pastabų. “Nuomonių skirtu
mai” lieka tik teorine galimybe, 
nes, visiems nuoširdžiai laikan
tis nusistatymo lygu dėmesiu 
bei objektyvumu traktuoti visus 
dalykus, jokių “skirtumų” prak
tiškai ir nekyla. Preciziškai ir 
atvirai klausimą atsakant, tik I 
tome vienu atveju pasita'kė ne
suderinamo nuomonių skirtumo. 
O jau išėjo 7 tomai!

3. Ar Tamstos nuomone, vyr. 

redaktoriaus postas tikrai nebe

reikalingas?

— Nėra bloga, kad parengtą
pradedamas rinkti. Redakcija) medžiagą dar vienas žmogus 
jau yra paskelbusi, kaip trys L. į peržiūri. Bet tai nėra būtina, 
Encikopedijos tomų redaktoriai ypačiai prileidus, kad kiekvie-
pasiskirstė tolimesnį darbą. Mū
sų visuomenei palyginti mažai 
yra žinoma, kaip praktiškai 
vyksta to didelio veikalo reda
gavimas, su kokiais sunkumais 
susiduriama. N e a b e jodamas, 
kad kiekvienam mūsų yra įdo
mu smulkiau apie to darbo me
todus bei sąlygas patirti, krei
piausi į dr. Juozą Grinių, kuris 
tik vienas iš trijų redaktorių 
pastoviai su šeima gyvena Bos 
tone, ir tuo pačiu man lengviau 
pasiekiamas. Pripažindamas rei 
kalą plačiau informuoti mūsų 
v’suomenę ap:e Liet. Enciklope
dijos redagavimo sąlygas, dr. J. 
Girnius mielai sutiko pasidalin 
ti su “Draugo” skaitytojais min
timis ir atsakyti į pateiktus 
klausimus.

Dėkodamas už visa, gautus 
atsakymus pateikiu skaityto
jams.

1. Malonėkite paaiškinti, ko

nas redaktorių savo darbą atsa- 
k'ngai atlieka.

4. Koki yra santykiai tarp to

mų redaktorių ir atskirų skyrių 

redaktorių bei bendradarbių?

— Pagrindinis redaktorius su 
taria su skyriaus redaktoriumi, 
kurioje raidėje kokius straips
nius ir kokios apimties duoti, o 
skyriaus redaktorius parūpina 
tuos straipsnius, pats para
šydamas arba gaudamas iš savo 
užprašytų bendradarbių. Tose 
srityse, kur tai nepavyko, re
dakcija netarpiškai remiasi eile 
šios srities bendradarbių. Daug 
smulkesniųjų dalykų tenka pa
rengti pač:ai redakcijai.

5. Ar turite pakankamai ben 

dradarbių, ar jų dar reikia?

Apskritai imant, rasti bend-

nis įnašas į tautos gyvenimą sa
vo profesiniais laimėjimais, 
spaudos darbu, visuomenine 
veikla. Jaučiame ska'tyto juose 
dvi sroves, radikaliai išsiskirian 
čias šio princ:po taikymu. Vieni 
linktų daryti tokią atranką, kad 
:š gyvųjų tik labai nedaugelis 
enciklopedijon patektų. Taip ap 
skritai imant elgiasi visos sve
timos: os enciklopedijos. Redak
cijai būtų daug lengviau šiuo 
keliu eit;. Bet žinodami, kad pas 
mus nebus tuojau pat imamasi 
antros laidos, atranką vykdome 
žymiai retesniu sietu. Vistiek 
betgi negalime sutikti su tais, 
kurie norėtų enciklopedijon su
dėti visus inteligentus ar visus 
valdininkus (buvo siūloma pvz.

dėti visus agronomus, visus tei
sėjus ir pan.). Tai enciklopedi
ją paverstų paprastu biografy- 
nu. Antra, tai nebūtų vykdoma 
be didelės neteisybės jau minu
siųjų ar krašte likusiųjų atžvil- 
g'u. Principas turi būti toks, 
kad būtų galima lygiai rasti 
medžiagos visiems, pagal jį at
rinktiesiems. Pvz. prof. A. Ja
nulaičio ar prof. VI. Jurgučio 
atveju, nors jų nėra mūsų tar
pe, buvo pakankamai medžiagos, 
bet jos tikrai neatsirastų kiek
vienam agronomui ar taikos tei
sėjui. Pagrindinė medžiaga y- 
ra spaudoje spausdintosios bio
grafijos ar bent kiti atsitiktiniai 
suminėjimai. Iš “gyvųjų šalti-
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ir jiems prisigerinti. Jei išvengimui veto būtų sušaukta Jaunu
ti nių Tautų sesija, sovietai pasisiūlytų taikos išlaikymo darbe kia yra L. E. darbo organizaci- 

dalyvauti su savo karinėmis jėgomis. Tokiu būdu sovietai le- ja ir ką rodo ligšiolinis patyri-

galiu keliu įkeltų koją į Afriką ir priartėtų prie arabiškos naftos.
Veiksmingiausias žygis būtų, jei JAV, Anglija ir Prancū

zija išeitų sudrausti agresorių savo vardu. Bet tai jau būtų 
karinė intervencija. Kažin ar tada ir sovietai nepasiųstų savo 
jėgų kam nors padėti. Atsargi Anglija bijos tokio žygio, o JAV
toks žygis būtų labai nemalonus.

Milžiniški naftos ištekliai Art. Rytus pavertė didžiųjų jėgų
grumtynėmis. Reikia didelio atsargumo ir apdairumo, kad su
radus Izraeliui ir arabams priimtiną receptą ir apsaugojus ara
bišką naftą nuo Maskvos rankos. St. Daunys

BUS KITI PAVASARIAI
Detroite gimusiam JAV pilie

čiui John Noble pavyko išlikti 
gyvam devynių metų kančiose 
Sovietų Sąjungos kalėjimuose, 
iš kurių keturis metus pralei
do vergų stovykloje, Vorkutoje. 
Jis čia pergyveno pasaulyje nu- 
aidėjusį Vorkutos vergų streiką, 
dėl kurio “Reader’s Digest” žur 
nale daro šią išvadą:

“Istorinį vergų sukilimą Vor
kutoje pakurstė du dalykai — 
vasariška saulė nutirpdė amži- 
nug sniegus, o Kremliuje vyko 
kova dėl pirmenybės. Kiekvie
ną metą ateina vasara ir, mano 
nuomone, bus ir kitų smarkių 
kovų dėl pirmenybės sovietų 
vadų tarpe, siekiančių Stalino 
vietos. Esu tikras, kad ateis 
vasara, kurioje tie, kuriuos pa
likau Vorkutoje pakartos savo 
garbės vertą žygį, padrąsinusį 
pavergtuosius pasaulyje”.

I :
NEBETIKI ANGLIJA

“The New York Times” skel
bia komentatorių brolių Stewart 
ir Joseph Alsop mintis dėl Ang
lijos ateities. Sako:

“Prezidento Eiscnhovverio ir 
Anglijos premjero Edeno pasi
tarimų pagrinde stori kietas, 
svarbus faktas — grėsmė Ang
lijai pralaimėti drąsią kovą išsi 
la kyti pasaulio galybe, antra 
ranka Amerikai ir svarbiausia 
jog talkininke. Anglijai gresia

netekimas gyvybės syvų iš dar 
turimų kolonijų ar draugingų 
kraštų. Pvz. teikia anglams 40 
nuošimčių jiems būtinai reikalin 
gų dolerių, o Malajai kitus 16 
nuošinjčių — vienas iš aliejaus, 
kita iš gumos ir skardos. Jei 
Anglija subankrotuotų, pašlytų 
JAV užsienio politikos stipriau
sias stulpas”.

ARABŲ ALIEJUS
Arabiško aliejaus svarbą Ang 

lijai pabrėžė ir Anglijos valsty
binio radijo komentatorius Ri- 
chard Scott, kurio kalbą spaus
dina žurnalas “The Listener”. 
Jis taip kalba:

Prieš išvykdami Washingto- 
tonan premjeras Edenas ir už
sienio reikalų ministeris Selwyn 
Lloyd sušaukė arabiško pasau
lio anglų diplomatų konferen- 
c'ją. Be abejo plačiai išsikalbė
ta įvykiais, kurie arabų pasaulį 
dabar purto ir kurie jį padarė 
svarbiausiu frontu demokratijos 
kovoje su komunizmu. Čia vyks
ta senas arabų ginčas su žydais, 
auga pačių arabų nacionalizmas 
ir įsikišo visai naujas dalykas — 
Sovietų Sąjunga. Arabų pasau
lis anglams svarbesnis, negu 
kam kitam. Mes lengvai galime 
netekti to pasaulio mums svar
biojo aliejaus ne tik sovietų šu- 
lerystėmis, bet ir pačių arabų 
atšalimu bei nusigręžimu nuo 
mūsų". V.

mas dėl darbo sistemos?

— Mūsų darbo organizacija 
yra paprasta: bendrąjį darbą 
pasidalinome lygiomis, o teku- 
siame darbo bare kiekvienas 
redaktorius dirbame savarankiš
kai. Taip darbą pradėjome, taip 
jį ir tęsiame. Esamą darbą pa
sidalinę jau ligi galo. Spaudo
je skelbta, kurios raidės kam 
tekusios.

2. Kaip vyksta atskirų redak

torių, nie vietoje gyvenančių, 

bendradarbiavimas, kaip spren

džiami nuomonių skirtumus su- 

keiiantieji klausimai?

— Kiekvienas redaktorius turi 
sau pavestą darbo barą. Jei ta
me bare jis sutinka dalykų, ke
liančių vienokius ar kitokius 
klausimus, dėl jų tariasi su ki
tais kolegomis, ypačiai su tuo

nam ar porai žmonių sus'daro 
persunki našta. Bet jei dar ir 
reikėtų bendradarbių, jie negali 
būti “iškasami”. Visi paslankes. 
ni mūsų mokslininkai, jaunieji 
ir senieji, jau yra įsijungę L. E. 
talkon, išskyrus labai retas iš
imtis ir tuos, kurie darbui, ypač 
idealistinio pobūdžio, yra nepa
slankūs arba kurie apskritai ne
bevertina reiškimosi lietuviuose. 
Tačiau yra džiugu, kad per L. 
E. jau pasireiškė ir pats jau
niausias mūsų ųiokslinis prie

menes!
Kiek liečia mūsų darbo pagrin
dinius ramsčius — bendradar- 
b'us —, yra vis dar sunkumo 
įtikinti, kad visa medžiaga turi 
būti sutelkta prieš pradedant 
spaustuvei teikti atitinkamos 
raidės medžiagą. Vis manoma, 
kad paskutinis terminas yra ta 
diena, kada jau spausdinamas 
atitinkamas lankas. Jei taip vi
si spręstų, žinoma, būtume se
niai jau žuvę. Bet didžioji bend
radarbių dalis savo darbą ima 
labai rūpestingai, su tikra idea-
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auglis. Tikiuosi, kad akylesnieji listine ryžtimi. Todėl nebėra 
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— Tai priklauso ne nuo sri- nis pokylis, o žmogaus kūrybi-

1. Lietuviškos 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 (High 

School) mokiniams, — skelbia
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Literatūros Premijai Skirti komisija, 2334 S. Oakley Avė., Chi- 

cago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąja pavarde.
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Juodu susikabinę eina sodan, vis dar garsiai besi
juokdami.

Aš stoviu, kaip įbesta žemėn.

Tik po valandėlės atsargiai nusiimu savo skrybė
laitę. Dailiai išpintas, dailiai išlankstytas gelsvas šiau
das... Ir vyšnios tokios pat: tamsiai raudonos, sukibę 
trigubon kekutėn, tik mano vaikiška širdis sunki ir 
pilna liūdesio.

„Apgavo tave, špuntą, apgavo...“

O prieš mane veriasi tolimas ir ilgas kelias...
Kaip man juo eiti, kaip man atpažinti negeras akis, 

negeras rankas?
Ar — netikėti žodžiui ?

•
O, palikit jūs žodžiui šventą nuogumą. Tegul jis 

būna vienašmenis ir vienaprasmis — nesuteptas melo 
žyme.

Nes pirmasis žodis atvėrė Dievo burną: pradėjo 
šviesą, erdvę, vandenis ir žemę. Nes pirmasis tvarinio 
skiemuo, pirmasis žmogaus šauksmas buvo jo tikras 
alkis, tikras sopulys ir tikra baimė.

DIDYSIS ANTRADIENIS

Fygos medžio žievė minkštėja.
Sąla rūgšti vynuogė, nuo jūros pusės pučia 

žydras vėjas ir ties miesto vartais skamba paukšti- 
ninką varpeliai.

Puodžiai jau žiedžia ąsočius naujam vynui.
Vidurdieniai meta trumpus ir neramius šešė

lius, vidurnakčiai spindi tyru auksu, lyg karaliaus 
Saliamono taurės.

Tirpsta jaunas mėnuo — tirpsta jo paskutinioji 
atmaina.

Pirkliai ištempia turgavietėj margas šėtras — 
alebastro indai pilni balzamo, karčiąją prieskonią taip pat jau sėdi

ta. Akys blaivios, šešėlių griaunos ryškiai nupjautos, 
spalvos aštrios ir tikros.

Rytas. Bet dar labai ankstyvas.
Rytas. Bet dar labai ankstyvas.
Turbūt, saulė jau patekėjo, kad net ir mūsų kam

bario durys meta sienon pažulnią šviesos struogą, blan
kų atšvaitą nuo didžiosios angos. Tik toliau — šoninis 
kampas, kitos durys ir vokiečių kambariai tebeskęsta 
palšoj sutemoj.

Dabar aš matau, kad ir ten jau visi sukilę. Visi, 
kaip ir aš, sėdi lovose ir žiūri į anas rūsio duris, vedan
čias sodan. Ir, net nepasukusi galvos, juntu, kad atsi
sėdo ir Rima. Ir Jonukas. Turbūt, ir jie, ten apačioj —

ir Arabą žemės kvepalą.
O tie, kur mokosi iš fygos medžio, žino, kad 

pavasaris arti.

Ateik, ateik, Shulamite, ateik Sharono rože — 
sesuo ir mylimoji.

Raškyk žydinčias migdolą šakas; ją rausvu
mas yra aušrinės spalvos. . .

Užžiebk septyninšakį iškilmią žibintą, puoškis 
plona drobe ir Damasko balta vilna.

Pasitik prie slenksčio savo Sužadėtinį.
Pasitik Emanuelį.

Aš pabundu staiga.
Staiga atsisėdu lovoj, lyg mane būtų kas trūkte

lėjęs už abiejų rankų ir pasodinęs. Miego — kaip nebū-

Po valandėlės girdžiu šnabždesį, atšlamantį nuo pa
čio kraštutinio vokiečių kambario, nubanguojantį vi
duriniuoju ir sušnarantį mūsų ausyse:

— Jie jau čia...
Ir tada — tylu. Kaip kape.
Tik visi žiūri į atpakalines duris.
Staiga ten, sode, pasigirsta žingsniai.
Ir ant slenksčio jau stovi...
Stovi vienas vyras, rankoj laiko kardą: nuogą, iš

trauktą iš makščių. Vyro nugaron, nuo sodo pusės, 
krinta rytmečio šviesa, bet jo priekis atgręžtas rūsio 
prietemon. Nesimato nei veido, nei akių — tik aiškiai 
iškirptas šešėlis: augštas, siaurom strėnom. Auliniais 
batais aptemptos kojos, kelnių šonai išpūsti ties ke
liais, plati palaidinė, per liemenį suveržta diržu, Rau
donosios Armijos karininko kepurė.

(Bu* daugiau)
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KOMUNIZMAS YRA KLAIDA
Savo kalėdinėje kalboje po- kovoja, gindamas savo žmogiš- 

piežius Pijus XII pagrindines kąjį kilnumą. Mūsų laikų žmo- 
mūsų laikų problemas svarsto, gus negali tapti pramonės ir 
kaip valstybės vyras, kaip tei- technikos vergu, jis nori išlik- 
sėjas, svarbiausia, ji8 į jas pa- j ti laisvas, nepriklausomas ir sau 
žvelgia kaip tėvas, susirūpinęp gus ekonominių veiksnių varžy- 
visų savo vaikų likimu. Likimu bose. Mūsų laikų darbininkas ne 
visos žmonijos, kuri yra pame- pasitenkina vien tik teise į dar- 
tusi orientaciją ir gyvena nuo- į bą ir atlyginimo padidinimu, jis 
latinėje klaidų ir katastrofiško kovoja ta^p pat už savo dvasinį 

ir moralinį pakilimą. Tai yra pa 
ti giliausia šių dienų dvasinės 
darbininkijos revoliucijos pras
mė. Šioje dvasinėje revoliucijo
je gal nevisuomet sąmoningai, 
atsispindi tie žmogaus asmens 
kilnumo ir neprilygstamos ide
alai, kuriuos paskelbė įsikūni 
jęs Dievo Sūnus.

susinaikinimo grėsmėje.
Stiprėja antikomunizmus

Reikia pripažinti, kad šian
dien pasaulyje vis stiprėja an
tikomunizmas, bet tas antiko
munizmas dažnai pasirodo esąs 
perdaug paviršutiniškas, kad 
galėtų pilnai atremti komuniz
mo puolimus, jis dažnai pasi
tenkina lengvais la'svės šūkiais, 
nesirūpindamas jiems suteikti 
paties Dievo nustatyta morali
ne tvarka paremtą turnį. Pi-

Franklin C. Flcete paskirtas JAV 
Krašto Apsaugos sekretoriaus pa- 
gelbiuiuku. (INS)
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VILTIES IR PAGUODOS ŽODŽIAI
AL. GI MANTAS '

pedija kalta, jei paskutinis gy
ventojų surašymas Lietuvoje te. 
buvo 1923 m. Daug kas pagei
davo, k?.d enciklopedija būtų da
vusi kaimus. Deja, per tą patį 
vienintelį gyventojų surašymą

Gana ilgai ir teigiamai komen
tuotas pavergtųjų tautų išeivi
jos spaudoje prez. Eisenhowe- 
rio kalėdinis pareiškimas pris
paustų ir laisvės netekusių kraš 
tų atžvilgiu, spėjęs sukelti did
žiulę audrą ir pyktį Maskvoje, 
savotiškai nuskambėjo ir ana
pus geležinės uždangos. Kaip 
tik iš ten, jau pradėti gauti pir
mieji įsuūdžiai, kalbą, kaip JAV 
prezidento viltingi žodžįai buvo 
sutikti pačių pavergtųjų.

Žurnalistas George May, Lon

Stipri atrama

Komunistai laiku pastebėjo šį 
paties Tvėrėjo įdiegtą žmogaus 
pr.gimties palinkimą ir pasis

ius XII dėl to, tėviškai rūpindi- tengč jį piktai išnaudoti savo 
masis žmonijos ateitimi, atsklei tikslams. Tikrojo antikomuniz- 
džia tokio antikomunizmo klai- rao uždavinys šiandien yra taip sudarkyti, kad jais naudotis ne- ro agentūros korespondentas,
das, trūkumus bei silpnybes ir reformuoti modern osios bend- galima. Yra ir kitur tokių spra. sav<> laiku gyvenęs rąud. Veng-
nurodo tikruosius antikomunis- ruomenės struktūras, kad jų gų, dėl kurių nebe redakcija

vietovių vardai buvo duoti toki dono “Times” bei britų Reute-

tinės kovos uždavinius. Jis pa
brėžia, kad veltui žmonijos iš
gelbėjimo būtų jieškoma vien 
technikos pažangoje ir gamy
bos didinime. Ekonomijai jokiu 
būdu negali būti paaukojami 
žmogaus asmens reikalavimai 
ir jo laisvė. Šv. Tėvas ragina 
kurti tokią bendruomenę, ku-

pagalba galėtų būti atsiekti tos, kalta. K.tuose kraštuose encik- 
ne tik ekonominės, bet ir dvasi- lopedijos sutraukia tai, kas jau 
nės, mūsų amžiaus žmogaus re
voliucijos idealai. Tam t.kslui 
turi būti šalinamas socialinis 
neteisingumas, stiprinami šeimų 
židiniai ir, “atitinkamai prisi
taikant laiko reikalavimams” 
saugojama privačios nuosavybės

rioje asmens saugumas rem-. teisė. Paties Šv. Tėvo žodžiais 
tusi žmogaus prigimtį atitinkan tariant, tikrumoje antikomuniz-
čia moraline tvarka. Kiekvieno
je ekonominėje santvarkoje tu
ri būti užtikrintos pagrindinės 
žmogaus teisės ir laisvės.

Pijus XII labai aiškiai įspėja 
tuos Vakarų tariamus realistus, 
kurie manosi galėsią kokiu nors 
būdu suderinti demokratiją ir 
komunizmą, krikščionybę ir a- 
teistinį marksizmą. Komuniz
mas yra klaida, yra “herezija”, 
gal pati pavojingiausia visoje 
Bažnyčios istorijoje, nes jis pikt 
naudoja pačius švenčiausius mū 
sų laikų žmogaus reikalavimus: 
to mūsų laikų žmogaus, kuris

rao uždavinys yra “veikti taip, 
kad modernioji bendruomenė 
grįžtų prie kūnu tapusio Dievo 
žodžio pašventintų šaltinių”, 
nes “Žmogumi tapęs Dievo Sū
nus yra vienintelė stipri atra
ma taip pat ir socialiniame bei 
istoriniame žmonijos gyveni
me”.

Prisimindami Jėzaus Vardo 
šventės šv. Mišių Lekciją, gali
me sakyti, kad nėra kito vardo 
po dangumi, per kurį žmonija 
galėtų būti išgelbėta, kaip tik 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus vardas. V. R.

rijoje, šiuo metu rąšo iš austrų 
sostinės Vienos, kurioje jau 
jam tekę kalbėtis sų bėgliais iš 
anapus uždangos ir gauti pir
mąsias žinutes apie Eisenhowe- 
rio kalbos atsgarsius okupuot. 
kraštuose. Atrodo, jog žmonės 
suprato, kad Maskvos lietame 
pyktyje slepiasi ne jėga, bet 
silpnumas. Pagaliau, preziden
to žodžiai nebuvo nei karingi ar 
ką nors žadą, nes jis tik kalbė
jęs apie amerikiečių tautos su
pratimą ir užuojautą bei viltį 
pavergtiesiems ir priminimą, 
kad laisvosios tautos nėra pa- 
miršusios pavergtųjų. Gi tie 
gana nekalto turinio žodžiai bu
vo labai jau kreivai interpretuo

šimtuose veikalų išdėstyta. Pas 
mus daugeliu atvejų enciklope
dija yra pirmasis šaltinis mūsų 
kalba tiek saviesiems, tiek sveti- 
mies'ems dalykams. Tai ir su
teikia jai tokią reikšmę — pir
mą kartą visu pločiu pasaulinė 
Žinija integruojama į mūsų kal
bą.

11. Ar Tamsta tiki, kad lei

dėjas ir redakcija tikrai gaus 

pakankamai paramos iš lietuvių 

visuomenės pasistatytojo uždavi 

nio įvykdymui ligi galo?

— Taip, tikiu, nes nemanau, 
kad kokia epidemija užpultų jos 
prenumeratorius. O tokių, ku
rie atsisako enciklopediją toliau Nikitos Kruščevo ir davė jam 
prenumeruoti po jon patekimo Pr0S4 išplūsti Ameriką taip,
pasitaikė tik vienas kitas. Pa
galiau, plėsdami bendradrbių 
tinklą, plečiame ir skaitytojų 
tinklą.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CONRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

kaip dar nei kartą nesibkrė nie
kas iš sovietų pareigūnų po Sta
lino galo. Bet ir tai dar ne vis
kas, nes sovietai bandydami slo 
pinti žmonėse prezidento kąlbos 
įspūdį, ėmė klastoti pareiškimo 
žodžius teigdami (taip buvo Če

koslovakijoje), kad Eisenhovve 

ris norįs atiduoti stambiąją pra 
monę atgal savininkams, kapi
talistams, atimti nemokamą me 
dicinos gydymą ir atnešti did
žiulę bedarbę su badu. Jausda
mi padėties netikrumą ir žmo
nių nepasitikėjimą rusais oku
puotose srityse, raudonieji ge
rai žino. kad čią pat, pogrindy

je veikia visa eilė sąjūdžių, ak
tyvios opozicijos sovietiniam rė 
žimui junginių, kurie tik laukia 
tinkamos progos pasireikšti. 
Maskva negebėjo laimėti žmo
nių ir tą ji gerai žino. Valdžios 
turimi sunkumai kasdien tik di
dėja. Paskiausiu metu ypač Len 
kijoje pastebėta antikomunisti
nių pasireiškimų. Tą pripažįsta 
ir pati oficiali spauda. Eilė po
litinių nužudymų, kaip pasirodė, 
buvo paruošti ne atskirų asme
nų, bet organizuotų sąjūdžių. 
Tas rodo, kad nuo 1947 m. ak
tyviai nepasireiškęs partizanų 
judėjimas, vėl yra atgaivintas ir 
veikia smulkesniais būriais pa
siskirstęs.

Įvairūs netvarkos kėlimo reiš1 
kiniai miestuose privedė prie to, 
kad reguliari milicija ir slapto
ji tarnyba pasirodė esančios be
jėgės atstatyti tvarką. Tam rei 
kalui dabar sudaroma pagelbi- 
nės milicijos tarnyba, kuriai su
teiktos išimtinės teisės, jie ga
rai ginkluoti, naudoja greitus 
autovežimius ir turi specialias 
susižįnojimo bei ryšio priemo
nes. Nors raud. lenkai sako, kad 
jie kovoja su atskirais chuliga
nizmo pasireiškimais, bet tie
sa tūtų toji, kąd tai reikštų kaž 
ką arti savotiško sukilimo, at

skirai rodomo gyventojų nepa- Į senhowerio žodžiai suteikę daug 
sitenkinimo sovietine santvar- vilties ir pasitikėjimo ateitimi, 
ka. j suaudrino pavergtųjų nusiteiki-

Vieną pasiekę vakariečiai ti? mus Prieš pavergėjus. Svarbu 
neseniai buvoję Varšuvoje tei- tik, kad t03 aukos nebūtų veltui
g a. jog įvairūs užpuolimai vi- 
sadr daromi labai planingai ir 
tiksliai. Pirmiausiai nutraukia
mi telefono laidai, policijos lini
jos, nepaliekant net ir gaisrinin
kų aliarmo ženklai. Viskas da
roma, kad okupantas negreit 
galėtų vėl atstatyti tvarką, su
sirišti su be vadovybės likus ais 
atskirais milicijos būriais. Po
lenkų sektų ryt. Vokietija, ku-| 
ri taipogi pajutusi kylančią be
tvarkę ir nepasitenkinimą taip
gi pravedė eilę areštų ir išleido 
naują griežtą potvarkį prieš nu
sikaltimus prieš valstybę (Sta- 
atsverbrechen), įvedusi sunkias 
bausmes. Galvojama ir apie ki
tų priemonių įvedimą neklusnių 
jų sutramdymui.

Todėl ir sakoma, kad prez. Ei

sudėtos.

PARKHOLME SERVICE 

STATI0N

5000 W. Cermak Rd., Cicero, I1L 
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas 

William J. Grigelaltis, sav.

A A i MiAi

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRIRGEHYBES

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

|AeS

,Va«>e

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avcnuc t«I. IA3-67P 

AUGUST SALDUKAS Prezidentą

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

ENCIKLOPEDIJOS LEIDIMAS...
(Atkelta iš 3 pusi.) | tarimų, dariusių įspūdį, kad jų 

n’.ų”, kaip patirtis parodė, veik autor.ai ir atitinkami laikraščių 
nieko tikslaus negalima išgauti: redaktoriai niekada nebuvo ma- 
geriausi draugai pasirodo štoko- jokios enciklopedijos ar tik 
ją tikresnių duomenų apie tuos, pirm4 kartą atsivertę kurą jų 
kurių nėra. Nieko nuostabaus: palyginimui, ar mūsosios kur 
pasitaikė keletas atvejų, kur a-Į nesuklysta. Tokios recenzijos 
pie save pačius žmonės buvo su- yra sudariusios tam tikrą įspūdį, 
teikę klaid ngų duomenų. Tas savąja encikloped.ja mažai 
•pats ir su atvaizdais. Jais taip *r pasitikėti galima. Žiūrėk, a- 
pat negalima “papuošti” (kaip na_ uPė v enur duota tokio, o 
buvo siūloma) kiekvienos bio- niūsų enciklopedijoje — kitokio 
grafijos. Sakysime, I ir J rai
dėse turiu apie 300 pavardžių.
Kas gautųsi jas visas “papuo- 
eusr................

Norintieji gaut 
daugiau fotografi 
jų, atsiimti užsili 
kusius arba nusi 
pirkti savo nega 
tivus, paskubėkit 
parduodam pigiai

Terminas tik ik 
kovo 1 d.

414 West 63rd Str.
ENglewood 4-5883 

iminiiiitiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Roosevelt Furniture Miegamo Rakandu Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley S * 4711

Teigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOAN!

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKAS, Sec’a

OFISO VALANDOS:
.. ovakPirmad., antrad., penktad. Ir 

ieM. • ▼. ryto Iki 4:30 p. p.
Trečlad. t
Ketvirtad.

ryto iki 13 v 
B vaL iki 8

1956 @
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI

ilgio. Tuojau pat daroma išva
da: vadinas, pa8 mus netiksliai 
duota. Jei žmogelis būtų pavar-

__ atvaizdais? Atvaizdų albu. dar kelias enciklopedijas, bū
mėlis! Esame redaktoriai pajų- tų radęs dar didesnį įvairavimą. Tik pSS HIUS pirkdami gaUSit
tę nepasitenkinimo, kam nebu
vo atvaizdo įdėta. Bet neprotin
ga ne paskiram žmogui dėl to 
“jaudintis”, nei apskritai susi
daryti nuomonei, kad enciklope- 
dijon dedama biografija būtinai 
“papuoština’ 'atvaizdu. Mes dė

jo yra ir daugel u kitų atvejų,'• 
ir būtent tų atvejų, kai operuo
jama skaičiais ar datomis. Čia 
nėra dėl ko šokti, tetenka imti: 
tas šaltin's duoda taip, anas — 
kitaip. Kitas būtų klausimas, 
koks apskritai mūsų enc’klope-

dame atvaizdų nepalyginamai j°s lygis? Jis yna toks, kokį 
daugiau, kaip kitos enciklopedi- lygi *a ar kita mokslo sritis pas
jos, bet visų “įpaveikslinti” ne
galime nė mes. Be atskiro pra
šymo prie anketų atvaizdai ne- 
jungtini.

10. Ko konkrečiai pageidau

tumėte iš mūsų plunksnos žmo

nių?

— Esame spaudai dėkingi už 
dėmesį enciklopedijai. Kiekvie
nas enciklopedijos tomas yra ne
mažas veikalas, verta8 ne tik su 
minėjimo, bet ir platesnio recen- 
zinio supažindinimo. Kaikuric 
laikraščiai tą atlieka. Manau, 
kad tai galėtų atlikti ir dau
giau jų — labiau spaudoje būtų 
ryškios kūrybinės mūsų pastan
gos, mažiau dominuotų bepras
miškos niovynės. Rimtų, nors 
ir aštrių, recenzijų nebijome. De 
ja jų labai nedaug susilaukėme. 
Daugiausia yra tekę skaityti nai 
vlų priekabėlių ir tokių pat pa

muš pasiekusi. Kokia enciklo 
pedija yra. ji yra mūsų veidro
dis: ne veidrodis kaltas, jei zū- 
rintysia jame kartais kitokiu at
rodo, negu norėtų. Vienas pa
stebėjimas šia proga: ne enciklo

Nemokamai 3-Jų mSn. pilną, garan 
tlją — darbas ir dalys.

» Nemokamai vidaus anteną Ir insta
liavimas.

• Iki 3100.00 ir daugiau nuolaidos ui 
Jūsų seną televiziją.
Be to, vlBokiausl radijai, rekorda-

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKĄJĮ 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAIumet 5-7252

KRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIfl 

jounL. -mnoi. L-uju

PeUz
Krautuvą atidaryta

Raudonis, 
taryta sek:

r. Ir menadterts 
msdlenląla nuo 1} IW 4:30.

ANO LOAN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfaystte >-1088
R. R. Pietldewicz, prez.; E. R. Hetklenrtcz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Mėšluojame čekius. Parduodame Ir 
išperkamo valstybės bonus. Tsupytoiams putaraauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 0 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5: treč. uždaryta, o šešt. nuo 0 iki vidurdienio

GRANE SAVI NGS

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

J

MES PRISTATOME ANGLIS BEI j 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’VTJ?
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą bio-1 

Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 

'mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 St. Htynt Avenut Tel. Vlrginla 7-7097,

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi Apdraudimai. U artimų ir 

tolimų distancijų. Baukita sekančiai:
8415 8. LITUAN10A A VĖL, CHICAGO, ILL.

ANTANAS VILIMAS
Tekiom. — ntoatler 0-1881

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

“Parduodam pigiau, taisom geriau”
J. G. TELEVISION COMPaNY

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

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI. CELES VESTUVĖMS. LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIUIJ8

2743 Wes» 691h Street Tel. PRospeel 6-0781
(priešais A v. Kryžiaus ligoninę)

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Snv Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame {(laužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūtume su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorius, padangas Ir kL automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
Tel, REpublic 7-9842. Namu tel. WAIbrook 5-5934

—4--------------h —=
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Michigan City, Ind. Waterbury, Conn.

Nauja klubo valdyba

American-Lithuanian Sočiai 
Club of Indiana praėjusiame su 
sirinkime, kuris įvyko D. Šukio 
salėje 118 VVestern Avė. Michi
gan City, turėjo instaliaciją nau 
jos valdybos: pirmininkas An- 
thouy Waitkus iš Beverly Sho- 
res; 1-mas vicepirm. Waltcr Yu 
das iš La Porte; 2-ras vicepirm. 
Joseph Rupšis, Jr.; nut. rast. 
mrs I. Bonikaitis iš La Porte; 
fin. rast. Mrs. A. Satoski iš La 
Porte; iždininkė mrs. J. Jasins- 
ki; trustee Mrs. J. Purtulis iš 
La Porte, trustee Mrs. Mik- 
šis; trustee John Gumuliaus- 
kas; maršalka Domįnic Sukis. 
Joseph Mikšis, per praėjusius 
ketverius metus buvęs klubo 
pirmininkas, atliko valdybos in
staliacijos apeigas. Keturi nauji 
nariai įsirašė į klubą: Constan- 
ce ir Anthony Ličkus iš Ches- 
terton, Vera ir Anthony Bra- 
shy iš Beverly Shores.

Klubai Lietuvoj vadavimo rei
kalams paskyrė $25.00

Buvo pranešta, kad Frank 
Groach išrinktas antru vicepir
mininku Amerikos Lietuvių Ta
ryboje Lake, La Porte, Porter 
ir Berrien apskričių, -o Mrs. M. 
Mikšis išrinkta A. L. Tarybos 
direktore.

A. L. Taryba surengė Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mo sukakties paminėjimą va
sario 12 d. Šv. Pranciškaus pa
rapijos svetainėje, Indiana Har- 
bor. Klubas Lietuvos vadavimo

Arkivyskupas R. J. Cushuig 
lietuvių bažnyčioje 

Vasario 6 d. buvo gedulingos 
pamaldos už prieš kelias dienas 
mirusio a.a. Juozo Vasiliausko 
sielą.

Velionis visą laiką yra buvęs 
uolus parapietis. Visa gausi jo 
šeima taip pat laikosi lietuvių 
parapijos.

Viena jo duktė yra ištekėjusi 
už buv. miesto mero R. Snyde- 
ro; tuo būdu lietuvaitė 8 metus 
išbuvo pirmąja miesto lady. Jų 
vaikai yra lietuvių parapijos mo 
kyklos mokiniai. O pati p. Sny- 
derienė yra ir parapijos choro 
dainininkė ir šiaip įvairiais bū
dais prisideda prie lietuviu pa
rapijos reikalų.

Taigi, įžymaus parapiečįo lai
dotuvių pamaldas buvo susirin
kęs gausus būrys jo giminių, bi
čiulių bei pažįstamų.

Šalia būrelio dvasininkų, spe
cialiame vyskupo soste pamal
dų metu sėdėjo Bostono arki
vyskupas Richard J. Cushing, 
kuris specialiai atvyko čia pa
gerbti velionį, savo šoferio tė
vą. Koks gražus katalikiškos 
dvasios amerikietiškas pavyz
dys! BJ

Nauja pašto dėžė išbandoma VVashingtonc, D. C. (INS)

Vyčių vėliavą. Jis taip pat yra 
suorganizavęs pirmuosius Vy
čių vadų 3-jų dienų kursus Ma- 
rianapolio kolegijoje, vadovavęs 
a.a. Lietuvos Vyčių organizaci- 

j jos tėvo Mykolo Norkūno Fon- 
I dui sukelti tinkamą sumą pini- 
I gų pastatyti jąm paminklą, 
daug dirhęs organįzavime Lie
tuvos Vyčįų jaunamečių, kėlęs 
Vyčių vardą spaudoje ir per ra
diją ir visada kovojęs už Vyčių 
principus. Jis daug savo pastan 
gų yra pašventęs Bendrojo Ą- 
merikos Lietuvių Šalpos Fon
dui, kurio vicepirmininkas jis 
yra, ir taip pat daug pasidarba
vęs Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Federacijoje ir Ame
rikos Lietuvių Taryboje. Ilgiau
sių jam metų!

Nauja Vilniaus lietuvių 
S-gos Bostono skyriaus v-ba

Š. m. vasario 5 d. Kulbokų 
Imte buvo metinis Vilniaus Lie
tuvių Sąjungos Bostono skyr. 
susirinkimas. Buvo prisiminta 
neseniai miręs Vilniaus Sąjun
gos narys prof. Vacį. Biržiška. 
Kalbėjo J. Sonda, apibūdinda
mas velionies profesoriaus as
menybę ir jo darbų įnašą lietu
vių kultūrai.

Spaudos platinimo darbe, y- 
pač leidinių, surištų su Vilniu
mi, valdyba buvo uoli platinto
ja.

Susišelpimo reikalai taip pat 
nebuvo pamiršti.

Į šių metų valdybą išrinkti 
Pr. Averka, Pr. Galinis, St. Lei 
monienė ir J. Strazdas.

Pabaigai Centro valdybos 
pirmininkas A. Juknevičius pa
pasakojo apie Centro valdybos 
nuveiktus darbus. Dalyvis

Pirmoji labaratorijos 
technikų laida

Diplomuoto che.m. inžinie
riaus J. Ruokio iniciatyva buvo 
suorganizuoti pramonėms da
žams ruošti technikų kursai. 
Kursų tikslas: paruošti techni- 
kus-ląfcorantus, dirbti dažų la
boratorijose. 1956 m. rugsėjo 
mėn. 21 d. buvo įvykęs informa 
cinis susirinkimas, į kurį ątsį- 
lankė 23 asmenys, kurie visį įsi
rašė į kursus.

Kursus pravedė pats kursų 
iniciatorius dipl. inž. J. Ruokis 
ir jam talkininkavo dipl- chem. 
inž. J. Rugis.

Kursai tęsės 4 mėnesius. Juo
se buvo dėstoma chemija ir da

žų sudėtis. 2 mėn. tęsės teorija 
ir 2 mėn. praktika. Praktikos 
metu kursantai buvo supažin
dinti kaip naudotis anąlytėni- 
mis svarstyklėmis ir kitomis 
priemonėmis, kaip daryti ana
lizė, kaip derinti spalvas ir da
lyti visus reikalingus apskai
čiavimus.

Kursai baigės 1956 m. sausio 
mėn. 29 d. Tą dieną buvo pas
kutinioji pamoka. Po pamokų 
buvo suruošta kukli vakarienė, 
kurios metu buvo įteikti kur
santams baigitno pažymėjimai 
ip pasidalinta įgytų žinių įspū
džiais. Dabar baigusieji kursus 
pasiryžę jieškoti darbo pagal 
įgytą specialybę.

Kursų vedėjas (lipi. inž. J. 
Ruokis pasižadėjo pagal gali
mybę padėtį kursantams tj^rbą 
gauti, ' Ęursąntaa

Amsterdam, N. Y.
Dr. Vytautas Majauskas kalbės

Amsterdamo Lietuvių Bend
ruomenės Apylinkė rengia iškil
mingą Vasario 16-sios paminėji
mą vasario 19 dieną 3 vai. po
piet Lietuvių Klubo salėje.

latas Mykolas Krupavičius, bu
vęs Vyriausiojo Lietuvos Išlais- 

I yinimo Komiteto pirmininkas, 
ir dabar — Tautos Fondo pir
mininkas. Jis nuoširdžiai svei
kino Juozą Bolevičių už jo pa
vyzdingą ir ilgų metų veiklą Lie 
tuvos Vyčių organizacijoje, ku
rios tikslai yra Dievas ir Tėvy
nė. Prelatas Krupavičius ragi
no vyčius dažnai kalbėti lietu
viškai ir gerai išmokti lietuvių

, . fforAA T. , Dr vVtautas Majauskas at- RaU)os Jis pasaRė> kad lietuviš. 
reikalams paskyrė $2o.00. Lie-į vyks iš Detroito ir, būdamas Ras Rūnas sudžiūsta> jci jig ne.
tinznc nonri L'loiionn'i vhoe narni. ___ ;_ ___________ **tuvos nepriklausomybės pami- pagrindiniu minėjimo kalbėto- 
nėj:.me delegatais buvo Mrs. M. jUj supažindins visus su dabar- 
Mikšis, Frank Groach, Antho- ■ tinę lietuvių tautos rezistenci- 
ny Waitkus ir Justin Zdanis. ja Lietuvoje. Sis gerai amster- 

damiečiams pažįstamas svečias 
Pamaldos už Lietuvą yra nuoširdžiai visų laukiamas,

Norėdami iškelti lietuvių var-jnes kalbos visada yra įdo- 
dą Michigan City, klubas nuta- i ™ios ir palieka nepaprastą įspū- 
rė suruošti nors ir mažą Lietu-! dį.
vos nepriklausomybės atgavimo, Koncertinėje dalyje pas ra-
paminėjimą. Ta proga užprašė dys ištisa grupė meninių pajė-
šv. Mišias vasario 19 d. 10:45 SU- Iš Ročesterio atvyksta mu-
val. Sacred Heart parapijos baž; zikas Petras Armonas, kuris pa
nyčioje, 1001 W. 8th St Mįchi- Sros violančele. Ročesterietės

. solistės Janina Armonicne ir Ju gan City. Salezietis Kunigas An ... . .. . . . . .: Uja Skiparyte padainuos įvairių 
tanas Sabaliauskag atnašaus šv. daįnų bcį ductų Amstcrdamic- 
Mišias ir pasakys lietuvišką pa-čiu tapęs “Adirondack Inn” są
mokslą. Tuojau po Mišių bus.vininkas Jonas Urbonas pirmą 
bendri pusryčiai parapijos sve- kartą padainuos viešai mūsų a- 
tainėje. Kviečiame j bažnyčią ; py linkėję. Visi koncert.nėje da-
- -ii .*-■ +-i lyje dalyvaują solistai ir muzi-sv. Mišių išklausyti ne tik na- J. kai pirmą sykį pastrcčĮys ams-
r,UB, bet .r v.su.3 apytakų ta- terdamiciiaras, Būs rac ,aimjn.

maitinamas lietuviška kalba. 
Jis taip pat ragino vyčius bu
dėti tėvų šalies sargyboje, ir pa
linkėjo sulaukti tos dienos kada 
didžiulis L. Yyčįų seimas įvyks 
laisvoje, nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Kitą pagrindinę kaltą Juozo 
Bolevičiaus pagerbimo bankete 
pasakė vienas žymiausių L. Vy
čių veikėjų — kun. Jonas Jut- 
kevičius. Jis iškėlė Bolev.čiaus 
sąžiningą ir nenutrūkstančią 
darbuotę bei nuopelnus Lietu-

tuvius. Parodyk;me kitatau- gi , galėdami išgirsti žymįas
čiams, kad mokam gerbti savo meno pajėgas savojoje apylin- 
tčvų žemę. Mrs. M. Mikšys, kėje. Kęst. B.

PAVYZDINGO L. VYTIES 

PAGERBIMAS

Dr. M. Gimbutienė pa:nfor- 
mavo susirinkusius kąs ir ką 
veikia Vilniaus krašto priešis- 
torijos srityje.

Valdybos pirmininkei Ver.
Kuibokienei padarius veiklos
metinę apyskaitą, susirinkusie-

. ... ji pareiškė daug pasitenkinimolio dar vaikui jam būnant. Ve- ...... , . .... _ . .... plačiai išvystyta valdybos pra-

Juozas Bolevičius, nuoširdžiai, 
dėkodamas visiems už atsilan
kymą ir jam suruoštas pagerb- 
tuves, aiškino, kad bažnyčia, 
lietuviškoji parapinė mokykla 
ir lietuviška aplinka namuose 
pastatė jį ant gero lietuviško ke

liau, įsijungęs į Lietuvos Vyčių 
organizaciją, jis galėjo tęsti sa
vo lietuvišką darbą ir ginti lie
tuviškus reikalus. Jis prižadėjo 
ir ateityje dirbti ir veikti Lietu
vos Vyčiams,

Solistas Vytis Liudvikas Stu- 
kas, akompanuojant muzikui 
Algirdui Kačanauskui, sudaina
vo keletą kūrinių ir vakaras bu 
vo baigtas dalyviams ir sve
čiams sugiedant Lietuvos ir Vy
čių himnus.

Prie šios progos, būtų pra
vartu trumpai pažvelgti į Bole
vičiaus darbuotę L. Vyčiuose. 
Kaip jau minėta, jis priklauso 
Vyčių organizacijai 25-rius me
tus. Jis pirmininkauja Brookly- 
no kuopai jau 10 metų, buvo

ėjusių metų veikla. Pirmininkės 
iniciatyva ir dideliu rūpestingu 
mu skyriaus surengti minėji
mai: Vilniaus universiteto 375 
metų ir Didž. Vilniaus Seimo 
50 metų (su kitomis organiza
cijomis), bostoniečiams paliko 
gražių prisiminimų.

Minėjimų ir kitomis progo
mis buvo išklausyta turiningų 
paskaitų: S. Sužiedėlio, AD. 
Juknevičiaus, prof. Ig. Kon
čiaus, prof. A. Kučo, prof. Pu- 
zino, prof. Vacį. Biržiškos, inž. 
J. Vasiliausko ir kt.

vos Vyčiams. Jis taip pat primi- !Centro valdybos vicepirmininku 
nė, kad Lietuvos Vyčių lietuvis du metuSi įr pirmininRu tris mc. 
kų Reikalų komitetas, kuriam '
jis daugelį metų Vadovavo, pa

tus. Jis suorganizavęs Pennsyl- 
vanijos ir Ohio valstybių aps-

rašė net 16,000 laiškų Amerikos ,Rritį vadovavęs ritualų projeR. 
valdžios pareigūnams ir laikraš komisijai, ir tai komisijai, ku

J. J. STUKAS

Kalbame į Jus, mieli kiaušy- leksandras Vasiliauskas, Vyčių 
tojai, iš garsiojo Robert Treat Centro pirmininkas; k,un. Kon- 
viešbučio, Nevvarko mieste, New tautas, Vyčių Centro dvasios 
Jersey valstybėje, šiandien čia vadas, Felicija Grendclytė, vie- 
įvyko iškilmingas banket.as-va- na Vyčių žurnalb redaktorių, ir 
karionė ir balius pagerbti nenu- kun. Vladas Karalevičius, Ncw 
ilstantį darbuotoją Lietuvos Vy Yorko ir New Jersey apskrities 
čių organizacijoje, Juozą Eole- dvasios vadas. Kalbėjo ir prela- 
vičių. Jis priklauso Vyčiams jau tas Jonas Balkūnas.
25-rius metus. Pagrindinę kalbą pasakė pre-

čiams, kuriuose buvo ginami 
Lietuvos reikalai ir reikalauja
ma Lietuvai laisvės. C a reikėtų 
priminti ir faktą, kad kunigo 
Jutkevičiaua iniciatyvi praei
tais Lietuvos Vyčiai savo meti 
nio seimo metu apdovanojo Kon 
greso atętovą Charles Kersten 
pirmuoju Vyčių garbės auksiniu 
medaliu, kad Kerstenas buvo 
vienas iš iniciatorių Kongresi
nės komisijos, tyrinčjanč cs Lie 
tuvos užgrobimą. Baigdamas 
savo kalbą, kun. Jutkevičius ra
gino Vyčius būti gerais katali
kais, gerais lietuviais ir gerais 
šios šalies piliečiais.

ri suplanavo ir padarė Lietuvos

Vestuvių nuotraukos 
AugStos rūšies fotografijos

Mūsų specialybe |
Precin Photo Studio!

INC.

EDVARDAS ULI8, »». 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

ii TOLI IR ARTI 
NAUJI DIDELI TEOKAI-NAUJAUSI MNAUSTrfSO f/NINNJAI

ILSU NETIĮ AATSAIMAS^AIEUS Uf SĄtUUMEAS SSUAKNA'UNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
3023 W. 69 St. CHICAGO 36. ILL. Tel. WAI6Mk 3-9203

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO

Bankietą suruošė New Yorko 
ir Ncw Jersey Lietuvos Vyčių. PAJ IEŠKOJIMAS

apskritis, ir jame atsilankė ko-j l’ajieškomas Petras Svilaa, kul- 
, . , ..... tūrteebnikas, kilęs iš 1 Ienos ap.^k.,
lėtas šimtų vyčių, dvasiškių ir VžpttlltJ V1,S ( ^ilntiužkių Uin. Vra j 
profesionalų lietuvių. Buvo 8VC- Žinių iš Sibiro, .lis pats arba žinau- j 
čių net iš tokių tolimų miestų deji prašomi kreiptis: Valė Lavins-i 
kaip Detroito, Pittsburgho, Phi- 50 n, Telcf To 3.7461. 
ladclphijos ir Bostono.

Vakaro programai vadovavo PAJIBSKOJIMAB
i t/.,/,,,, tz«,i, l’« įieškom.i: l’O\ ILAS 1 RBONA-Lictuvos Vyiių Kultūros komi- GRAŽI TIS ir
sijos pirmininkas Jokūbas Stu- pranah STUMiVRY.s, kilę iŠ 
kas. Buvo pakviesta visa eilė Šimkaičių vai. PraSuu atsiliepti ar 
vyčių veikėjų pasakyti sveikini- «"oSid AvejT
mo kalbas. Kalbėjo Brooklyno Hamilton, Ont., Canada.
L. Vyčių kuopos dvasios vadas ... ■■
kunigas Jonas Pakalniškis, A-( PLATINKITE “DRAUGĄ"

KNYGA, KURI VISADA IPOM» 

IR NESEMBTA 

Tai Juozo Ivalsto

HloJ» knygoje gražios mūsų žmonių i 
pasako*, su pavelkstals. Jas miela 1 
•>«»lro ir nuaugę Ir jaunieji. IAliai 1 
tinka ltstuvlŲ kalima pamokoma I , 
yiąo 78 pasakos. Kaina ,2.60. Tla 
Untojsnis didelė nuolaida 
Ųžaukymun kurtu su pinigais siųskite i

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

i

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

j. MIGLINAS
Telet — HUmbold 6 1038

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

JA WQES stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:80 vai. ryte 
8BSTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte 

PIRMADIENN1O vak. nuo 7—8 v. 
SEKAI). S:30—9:30 v. r. Ii stoties 

WOPĄ — 1490 kll 
Cblcago 29, III. HEmlock 4-2418

7191 So ROCKWELL ST.

NUO UŽSISEN ĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

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

VIR’ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenčjuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą SVOV atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos f y d y m o 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
t|. Vartokite ją taipgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji taipgt pasalina 
nježėji-tią ,igos vadinamos P8QRIA- 
81S ’l'aipgi pasalina perSėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
tąrppirščių. Yra tinkbma vartoti nuo 
džiustančios, suskilusios odos dedir- 

, vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
įtinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
isirodo skaudus išbėrimas nuo vysty- 
Iklij. Ji yra gera gyduolė nuo iš

viršinių odos Ilgų. Le
gulo Ointment yra 

į parduodama po 75 
! et.. Ii.25. ir 43.60. 
į Pirkite vaistlnėseChi 
eagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc.,Ga 
ry.Ind.ir Dėt r oi t, Mi- 

j chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order i

LEGULO, Department D.
618 W. Eddy St. Chicago 84, III.

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupas Apdraustos Iki $10,000.00
m

Paskolos Duodamos Namų (gijimui 
Lengvomis Sųlygomlo

CHICAGO i SAVINOS & LQAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, UI.

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 33, UI.

DISTRIŪT SAVINGS g LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8. III

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

ALGIRDAS LAM0SBE8UIS

KELIONĖ’
V. Adamkevičiaus apianka 

Utaakymuą su pinigai* ąluskttg5
BM psl., kalas 88.M 

DRAUGAS. JU4 & Oakley Aia, 
CMUcago S, IM.

Alos nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personaAus |lt»ip (vertina ra
šytojas Gliaudą: ,‘...W‘daa» — pa 
nieklutas niekintojas, bet turįs 
savyje Erą Angaįlco angelų varsą 
gantą, Tatjana—nesuprantanti «!•- 
los sąvokos, bet mytlątl skalsėta 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo ir nesuvokiąs jo esmės, 
drąsu* be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus bepratėJlmo prooess"

PASIDARYKITE SAVO ZUBRUVKOS
Įdėkite keletą šiaudelių importuotos tikros 
stunibražolės į butelį grynos degtinės ir galė
site jiasigardžiiioti geriausiu pasaulyje aro
matišku gėrimu. Vieno pakelio užteks visiems 
metams. Patenkinįipas garantuotas arba grą
žinami pi,ligai. Užsisakykite nedelsiant. Ba
kelio kaina $1.00. Rašykite:

C0„ Ospt, X, 45> — ISth t>«.
NEWARK 3, KZW JERSEY

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranu paskolas, kurios yra 00% 
garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš...................................>57,000,000.00

Atsargos Fondas...................... $4,500,000.00

CHARTEKED AND SUPKRV1H1CD BV TIUC 
VNITI5D STATES OOVERNMI&NT

Meni be r of Prdernl fca\tngs and Lngn I niūrame I'orporatimi 

JUSTIN MAUKIEW1UH, Prcsident

įstaiguii valandos: Kasdien. įskaitant šeštadienius nuo 0 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANDARD TEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

4192 ARCHER AVĖ . CHICAGO 32 
PHONE: VIrginia 7.1141

*■**^■2'
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LIETUVIŲ PREKYBOS ROMŲ VEIKLA
Vasario 8 d. vakare Chicago- 

je Dariaus ir Girėno svetainėje 
jvyko pirmas šiais metais Li- 
thuanian Chamber of Commer- 
ce of Illinois susirinkimas. Na
rių ir svečių atvyko daugiau 
kaip šimtas. Susirinkimą atida
rė naujas rūmų pirmininkas ad
vokatas Edvvnrd C. Stasiukai- 
tis. Jis padėkojo buvusiam pir
mininkui inž. Antanui Rudžiui 
už jo 5 metų vadovavimą Rū
mams, kuriuo metu organizaci
jos veikla pasiekė augšto laips
nio. žadėjo tais pačiais keliais 
tęsti lietuvių verslininkų veiki
mą ir toliau.

Naujos Rūmu komisijos

Pirmininkas Ed. Stasiukaitis 
pranešė, kad 1956 prie Rūmų 
sudarytos šios komisijos: Pro
gramų vedėjas yra Peter C. 
Massie ir pavaduotojas Felix 
A. Raudomis, Finansų planavi
mo: John W. Pachankis ir Al- 
gird L. Pivaronas; Narių: Stan
ley P. Balzekas ir Julius Ruzas, 
Viešųjų reikalų — Anthony J. 
Rudis ir Dan Kuraitis; Teisių ir 
mokesčių: advokatas Frank Zo- 
gas; Priėmimų: William J. Ka
reiva ir Anthony J. Valonis; Lie 
tuviškų reikalų: dr. Kazys Dran 
gelis ir dr. Stephen Biežis; Spau 
dos ir informacijų — Adolfas 
Baliūnas.

Veiklos planas

Rūmai numato šiais metais iš 
leisti naujų Lietuvių prekybinin 
kų ir profesionalų vadovą-direc- 
tory. Į šį vadovą įtraukiami vi
si Chicagos lietuviai prekybinin
kai ir profesionalai — Lithua- 
nian Chamber of Commerce of 
Illinois nariai. Todėl lietuviai 
verslininkai ar profesionalai, ku 
rie dar nėra įstoję į Rūmų na
rius, prašomi tai padaryti ne
trukus, kad galėtų pakliūti į 
naują vadovą. Lietuvių Preky
bos Rūmai siekia, kad visi Chi
cagos lietuviai prekybininkai su

ŠIURPIŲ LIGŲ GRĖSMĖJE
Geroje medicinos priežiūroje gy

venantieji dažnai pakankamai ne
įvertina, kaip laimingi jie yra pa
lyginus su kaikurių kitų pasaulio 
dalių gyventojais. Pav., Indijos 
gyventojas tegali tikėtis tik 27 me 
tų amžiaus, kai čia toks pat vi
durkis susilaukia 70 metų amžiaus 
ribos. Ten tik keturi vaikai iš pen
kių teturi galimybę pragyventi pir 
muosius dvejus metus. Šiaurinėje 
Amerikoje 95% normaliai gimu
sių kūdikių tąja galimybe pasinau
doja.

Vaizdą išryškinant
Vien statistiniai duomenys pil

no vaizdo nesudaro. Reikia mesti 
žvilgsnį į gyvenimo sąlygas. Nu
silpimas nuo nedavalgymo, ligos 
iš bado tebėra dažni reiškiniai A- 
zijoje. Indijoje neturtingieji net 
iš gyvulių išmatų nesuvirškintus 
grūdus išdžiovinę naudoja duonai 
sau ir savo vaikams. Blogo maiti
nimosi pasėkoje tiek daug ten yra 
neišsivysčiusių fiziniai ir palaužtų 
protiniai. Mirtis iš bado yra rete
nybė JAV (praeitais metais du 
vaikai Luzianoje).

Kitose pasaulio dalyse grėsmę 
sukeliančios ligos yra visai nesu
tinkamos arba labai retos JAV. 
Iš tų pabaisų paminėtinos yra se
kančios: trachoma; baisus kojų ir 
lytinių Organų tinimai (elephan- 
tiasis), kuriuos iššaukia siūlinių 
kirminų invazija: šiurpios mala- 
rijoe žudynės; kūną sužaloją rau
pai; geltonasis drugys; kaulų gė
la; chroniška amebinė dezinteri- 
ja; smaugianti difterija; vidurių 
šiltinė; daugybė vėžio rūšių ir tu
berkuliozė (džiova). Palyginus su 
ten siaučiančiomis baisiomis epide
mijomis mūsų ligonių skaičiai da
rosi nežymūs.

Tamsūs amžiai nepraėjo
Beveik nepagalvojame, kad dar 

apie du trečdaliai žmonijos tebe
gyvena tamsius — ligų, priespau
dos, ignorancijos ir analfebetišku- 
mo — laikus. Kai kalbame apie 
nepaprastus modernaus žmogaus 
laimėjimus, nepamirškime, kad tai 
liečia JAV ir Vakarų Europą, 
Milžiniški Vidurinės ir Rytų Azi

NILBOR PRODUCTS DIST. 
SAVE MOHEYI

Buy Guaranteed Household, Gift 
Items at 1929 Low Bargaln Prices. 
Also Club Plan to Reise Money 
For Your Church, Society, Etc.

MONEY-MAKING 

OPPORTUNITY FOR AGENTS. 

Catalog Details Free.
810 W. 63rd St — WE. 6-4041

savo biznio adresais ir telefo
nais galėtų tilpti tame vadove.

Metinis banketas bus gegužės 
20 d. Bisniarck viešbutyje. Jau 
dabar galima rezervuoti vietas 

J j tą banketą, kuriame visuomet 
visos vietos išparduodamos vie
ną mėnesį prieš banketą. Mat 
vietų skaičius ribotas, tik 300.

Dan Kuraičio žodis
Rūmų direktorius ir dabarti

nis Chicagos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Dan Kuraitis jaut
riu žodžiu kvietė visus lietuvius 
atsilankyti į vasario 12 d. Ma
rijos Augštesnioje mokykloje 
ruošiamas Lietuvos nepriklauso 
mybės 38 metų sukakties minė
jimą, o taip pat nesigailėti au
kų Lietuvos laisvinimo reikalui.

Politiniai kandidatai

Šiais metais du Rūmų nariai: 
Alexander G. Kumskią ir Jo- 
8eph Spaitis yra reguliarių par
tijų nuominuoti kandidatai į po
litines tarnybas. Alexander G. 
Kumskis demokratų partijos pa 
siūlytas į Sanitarinio distrikto 
patikėtinius-trustistus, o Jo- 
seph Spaitis — respublikonų 
partijos nominuotas į 5-to dis
trikto kongresmano vietą. Abu 
šie kandidatai buvo pristatyti 
susirinkimo dalyviams.
Prof. VVillard A. Kerr paskaita

Susirinkime paskaitą skaitė 
Illinois Technologijos Instituto 
prof. VVillard A. Kerr. Jis la
bai įdomiai papasakojo apie pas 
taruoju metu daromus moksli
nius tyrinėjimus pramonės psi
chologijos srityje.

{ susirinkimą atsilankęs buv. 
pirmininkas Antanas Rudis pa
sakė trumpą kalbą, padėkoda
mas visiems nariams už koope- 
ravimą ir linkėjo naujam pirmi
ninkui Ed. Stasiukaičiui sėk
mės.

Po susirinkimo visi dalyviai 
buvo pavaišinti kava ir skanias 
lietuviškais užkandžiais. A. B.

jos plotai, juodasis Afrikos konti
nentas (išimtys civilizuotose pak
rantėse), Centrinė ir Pietų Ameri
ka neturi mūsiškiams panašių tech 
nikos išdirbinių, nepasiekė mūaų 
raštingumo bei kultūros, nėra ten 
nei panašios į mūsąją medicinos 
pagalbos, šiurpulingiausia, tkad 
beraščiai ir raštingieji drauge pa
jos sovietinį pragarą.

A. L.

PADEKIME ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil

nai apmokėtus medžiagų, ava

lynės, maisto ir vaistų užsaky

mus, parinktus iš katalogų, iš

valome ir persiunčiame varto

tus drabužius į Lietuvą, SSSR 

teritorijas ir visą Europą. Tu

rime didelį patyrimą visame 

Amerikos žemyne. Garantuoja

me 100%. Siuntinius išsiunčia

me kasdien. Lietuviškas ir są

žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 

8:30—6:30 vai.

PATRIA GIFT PARCEL CO. 

8741 W. 26th Street, 

CHICAGO, ILL.

Tek CRavvford 7-2126

PIGIAI IR SATT.IAI

PF'RKRAUSTAU
BALDUS
\ IETO4E II? Iš TOM UI

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
6930 S. Talman, Chicago 29, III (

Tek GRovehlll 6-7096

IA ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
N nuliui operinius dideli* 

fuuikveilmlM nu pilna np- 
d rauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimo*.

R A E R E M A S
IMI R. Wood St., Chicago B,

Illinois, tel. VI 7-2972

"^TETJ "3ST“) "S* S "TSs
I DĖL ŽILŲ PLAUKŲ

Pašalink plaukų žilinų, su FLO
RAI, HERB. Lengva vartoti — ma
žos išlaid.03. Tikras ir saugus meto
das!

Seutsilik Įniko užpakaly — mados 
keičiasi — žili plaukai atgyveno sa
vo amžių. Kiekvienas nori išrodyti 
jaunu ir niekas taip nedaro asmeus 
senyvu, KAIP ŽILI PLAUKAI.

Dėlko jūs nedarot, kaip kiti Ir ne
sinaudojai gerinusia jūsų proga ?

Lengva vartoti! FLORAL-HERB 
nereikalauja komplikuoto vaitojimo 
— tik ištepkite plaukus ir skalpą 
liuosai su FLORAKHERB — po to 
stipriai ištrinkite t masažuoki te). At
kartokite knsdien iki žili plaukai 
bus tos pačios spalvos, kaip ir origi
nalūs; po to vartokite kartą į savai
tę, nr dvi, ar tris kartus į mėnesį, 
pagal reikalą. Čia jokio nemalonumo 
nėra.

Kaina $2.00. Kanadoje ir kitose 
valstybėse $3.00.

FLORAL HERB COMPANY 
P. O. Box 305, Dpt. 23, Clinton, Ind.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GfiLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST 63RD STREET 
Tel. PRospect 8-0833 Ir PR 8-0434

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7073 arba 

RE 7-9842

Westwood Liąuors
2441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 6-5951
NAPOLEON, Importuotas iš Prancūzijos 

(konjakas — senoje dulkėtoje bonkoje) $6.00
JULE HENRY, 3 star prancūziškas konjakas $5.00
LILMON-ICE likeris, 70 proof $3*89
SKAIDRIOJI, 4 syk valyta degtinė, 80 proof $3.55
BOAL, Madelros 95 metų senumo vynas, 

apipintoje bonkoje $3.06
LACRIMA CHIUSTI DEL VESUVIO

1949 metų Italijos vynas $1.75
ROŽIŲ VYNAS, itališkas $1.75
TOKAJUS, saldus Vengrijos vynas $2-95
HAPPY BIRTHDAY — vyšnių daniškas likeris, 

specialiai nupigintas, buvo $8.66, dabar $5.89
FOX HEAD 400, WAUKESHA, Wisc., alus

24 kenų dėžė $3.69
LOEWENBRAU« Miuncheno pagarsėjęs alus

24 butelių dėžė $8-55
Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai. 

Importuota iš Europos zubruvka; Vokietijos, Prancūzijos, 

Italijos, Ispanijos ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai. 

Turime gėrimų 50 metų senumo — pradedant nuo 1904 

metų. Užsakant didesnį kiekį pristatome į namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

j.gliaiJda

OftAPRO
NORIS

PREMIJL/OTAS 
ROMA NAS

nfENRA&TtS DRAUGAS, CHTCAGD, iLLfNOfS

KOKIĄ YRA

VAIKO
NUSILPIMO
PRIEŽASTIS?

Ar vaikiui pallunęs, nejudru**, piktam? Ne
valgo u r nenilPR-a? Gydytojas Alno, kad 
Ais nuftllpininA /ari būti nuo Įvairių pi !•- 
žaAčlų. Tikroji priežastis dažnai gali būti 
pvrlAt altinis sulietėjlmun panokmAJ« blogo 
įpročio ar dlotOfl. &luo atveju "Gornuzo" 
pall būti reikalinga*. Kaip Ir paktai d-ro 
receptą Kaunamuose vaistuose, l>r. Peter**
“‘.ioniozo” saMaie yra kėlėt hm medlilnlAkal 
uAivlrtintų dalykų, kurte: 1) ramina Ir 
Alkio sutrikusi skrandi; 2) atleidžia vidurių 
Išpūtimo skausmus; 3 J sutelkia neskubi* 
nantį palengvinimų nuo sukietėjusių vidu
rių, kurie yra priežastim aukAėiau lAvur. 
dlntų simptomų, frvelnus. Gero skonio. IA- 
pai duota vi* A 20.000,000 bonkų. Aelmos 
*l>dtlo bunka >1.65 vaistinėse. Bandykite

t:. K’:ai;<^,M.ab*,,u,Wk‘' I .r??vpdrBuda’

Jei Jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite >1 
uė. 11 oz. bonkų I*u Jūsų vardu, adresu)

&luo adresu: GOMO'ZO, Depu 641-42 
4841 X. ItnvcuAuood Avė., Chicago 
40, m.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PR1STATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS L1TWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

(lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, paabkelbldte smulkių skelbimą 

skyriuje. Skelbimą galite perduot) 

telefonu: VIrginia 7-6640.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinm

Perskaitę

kitiems!

‘Draugą", duokit*

PROGOS — OPPORTUNITIES

Gyva intriga Ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaisduo 
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dali. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygojo 
448 pSl. — tik >4 00

Užsakymus siųsti:
“DRAUGAI” 

2334 U. Oakley Avanue
Chicago 8, Dlinoii

CLASS1F1EP & HELP WANTEP ADVI R TIS E M E N T S
REAL ESTATE

P. STANKOVItlUS
REAL ĖST. ir IN8VR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S1SS So. Halsted St 

Ph. DAnobe 6-1783
Padeda ptrkltl - parduot* namu* 
aklus, bizniu*. Parūpina paskolas 
lraudlmus Ir daro vertimus. Tvarkė 
(migracijos dokumentu*. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE
2785 W. 71»t St. — WA1. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodam 
oamtu, biznais, sklypas ar ūkiai 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-rNSURANOE 

8406 West 61 St 
WAlhrook 6-6030

PRospeet 8-3579 (vak. tr

Kas, perkant arba parduodant na 
mua, norit sąžiningo Ir lletuvUkal 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltSs I

VENTA SEAL ESTATE
4409 S. Falrfleld, tel. LAf. 3-3881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
*ak. Seštad. nuo 9 v. r. Iki 8 v. v 

Trečladtnelal* uždaryta

4607 S. Talman Avė. 2 geri namai
— $14,700. Įmokėti $4,000.

HEmlock 4-2012

Kas nori namų, farinų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas uorl biznių 
knygas suvesti, 1NOO.ME TAKSUS 
UžPllJJYTl. Jums nuoširdžiai patar
naus Ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
0016 S. Cottagc Grove Avė., Chicago 

Tel. Hldson 3-7828
Namą PRospect 8-2530

ROOMING HOUSE IR MOKINIS 
NAMAS. 10 kambarių. Geroj vietoj 
arti mokyklos ir žaidimo aikštės. Tei
singai įkainuota, dėl kitų interesų no
ri skubiai parduoti. Reikia pamatyti 
kad įvertinus gerą pirkinį. 1424 W. 
Jackson. Susitarimui apžiūrėti kreip
tis į sav. tel. MOnroe 6-1050.

MAISTO KRAUTUVE. Apylinkėje 
(įkd ir AVestern. Pilnai įrengta, 
daug prekių. Įsteigta prieš 19 metų. 
IdeaLi vieta mėsininkui. Gera nuomos 
sutartis. Kreiptis į sav. susitarimui 
apžiūrėti PRospect 6-4114, vakarais.
MARQ17ETTE PARKE — gera pro
ga, prieš pavasario išpardavimą, per
imti senai įsteigtą MOTERŲ RCRŲ 
SAIJONĄ ir kt. Didžiąją dalį klien
tūros sudaro lietuvės mėgstančios ge
riau rengtis. Metinių pajumų viduti
niai apie $68,000. Sumanus asmuo 
gali padvigubinti pajamas. Patyri
mas nebūtinas; supažindinsime su 
darbu. Moderniška krautuvė ir įren
gimai, kilimai, alr-condltioncd, pilnai 
įrengtas pertalsymų-siuvimo kamba
rys. Parduodama dėl silpnos sveika
tos bei kitų užsiėmimų. Prieinama 
kaina. Teirautis tei. HEmlock 4-4321; 
sekmad. visų. dieną. — PRospect 8- 
5642.

CLEAN1NO-TAILORINO-SHOE RE- 
I’AIRING & HAT BLOCKING SHOP. 
Pilnai įrengta. Įsteigta prieš 28 me
tus. Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Dėl silpnos sveikatos nori skubiai par 
duoti. Apžiūrėję įvertinsite gerą pir
kinį. 5445 W. Belmont arba šaukite 
savininką susitarimui — TU.vcdo 9- 
3263.

REBTAURANT. 24 vietos. Labai pel
ninga vieta, tinkama porai. Visi 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 savininkų po 4 
GRovehlll 6-9633.

v. v.

GRILL — užkandinė, judrioje vieto
je. 21 vieta. Visi moderniški įrengi
mai. Tinkamas biznis porai. Priei
nama nuoma, gera sutartis, (kainuo
ta skubiam pardavimui, vienas ne
gali apseltl. Turite pamatyti, kad įver 
tinus gerą pirkinį. 3168 Droiulway 
arba skambinti savininkui — Lin
coln 9-8627.

GRILL-RESTAURANT. Valgykla, 
pilnai įrengta. 18 vietų. Ideali vieta 
porai. Nuoma $70; gora nutartis. Vie
nus negali apseit, nori skubiai par
duoti, nebrangiai — pilna kaina $1, 
500. Pamatę įvertinsite gerą plriknį. 
7053 K. HmIsUnI Nt. RAdcItlfc 3-9174.

CONPEt^TTONBRY STORE Ir 2-jų 
butų namas. 2 H kamb. butas užpa
kaly krautuvės; 4 kamb. butas vir
šuj. Gazu apšildoma. Gerai einąs biz
nis. geroj vietoj. Dėl silpnos sveikatos 
nori skubiai parduoti, įkainuota tei
singai. Apžiūrėję Jvertlnaite gerą pir
kinį. 937 W. IMth Nt. Kreiptis į sav. 
tel. HErtcy 8-8761.

C.ROCERY & MFAT MARKET. Ge
rai einąs biznis. Maža gyvenimui pa
talpa; rūsys; karštu vandeniu apšild. 
Pilnai įrengta. Nuoma $75; 2*4 m. 
sutartis. Kaina $2,000, įskaitant ir 
prekes. Nori skubiai parduoti, vienas 
negali apseit. Reikia pamatyti, kad 
įvertinus gerą pirkinį. 656 E. 93rd 
Rt. STewart 8-1328.

PLATINKITE “DRAUGĄ’ SKAITYKITE “DRAUGI’

HEIJP WANTED - VYRAI

WILL TRAIN
REL1ABLE YOUNG MAN 

FOR

STOCK MAN
Excellent opportunity for High 
School graduate. Stock expe- 
rience desirable būt not neces- 
sary. $1.38t/2 per hour.

See Mr. Werdenck 
EUGENE DIETZGEN CO. 

2425 N. Sheffield

FOREMAN
Ago 30 to 40. Minlmum of 2 years 
High School. Experience supervlslng 
men esscntial. No Chemical educa- 
tlon needed.

DARIJNG & CO.

4201 S. Ashland Avė. YArds 7-3000.

HELP WANTED MOTERYS

GRADUATE CLERK TYPIST
Mušt be willing, 5 days,

$40 to start

JAMES NOVY CO.
3339 VV. Jackson NE 8-1406

TELLER-TYPIST
Excellent opportunity for young 

man or lady in Savings and Loan 
association.

3205 WEST CERMAK ROAD 
Call — BI 7 - 6530 

Ask for Mist* 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 — SAM.

WORK IX YOUR NEIGHBOIIHOOD 
NORTH-WEST-SOUTH

1 giri Office ................................. $325
Receptlonist, Typlst ................... 27f
Secretary ......................................  350
2 giri oflcce ................................. 300

WEST PERSONNEL
4100 W. North Avė EV 4-5010

4738 W. MadLson ES 8-8300

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

MICKEY WEINSTEIN 
Metropolitan 

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

ĮSIGYKITE DABAR

DARBO TEISEI ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. Bulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI IŠSIREIŠ
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

šiame ŽODYNĖLYJE telpa tb 
anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai 
kurie yra įgavę speclalinę reikšmę; 
kai kurie paimti iš veikiančių Jsta 
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba tr patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

Leldinyi 116 posL Kaina $1.00.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

“DRAUGAS”
8884 S. Oakler Ava,

Chicago 8. m.
ajBBrB^3Tg-^an=?-^fa^arg

PROGOS — OPPORTUNITIES

CLEANING STORE — Rflbų va
lykla. Apylinkėje 79th Ir Halsted. 
Gerai einąs Įsigyvenęs biznis. Ideali 
vieta siuvėjui. Prieinama nuoma, ge
ra sutartis. Apleidžia miestą, nori sku 
blal parduoti, tolslngal įkainuota. Ap
žiūrėję įvertinsite gerą pirkinį. Krelp 
tls į navininką tarp 9 v. r. Ir 6 v. v. 
R Adei If f e 3-6161.

CLEANING & TA1LORINO SHOP. 
Rūbų valykla Ir siuvykla. Pilnai įreng 
ta. (steigta prieš 26 metus. Nuoma 
$75. Dėl silpnos sveikatos nori sku
biai parduoti, nebrangiai —- $1,500. 
Pamatę (vertinsite gerą pirkinį. 2130 
W. Chicago Avė., ARmilnge (1-5698.

CONFĖCTIONERY-VAR1ETY STO
RE. Saldainių ir įvairenybių kraut. 
Gerai einąs biznis, arti 2-jų mokyk
lų. Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Ideali vieta porai, vienas negali ap
seit. Reikia pamatyti, kad įvertinus 
gerą pirkinį. 6113 W. G r and Avė., 
Tl vedo 9-9754.

RESTORANAS. 50 vietų. Gerai einąs 
biznis. Ideali vieta porai. Prieinama 
nuoma, gera sutartis. Garu apšildo
ma. Nebrangiai, $4,500. Nori skubiai 
parduoti dėl silpnos sveikatos. Rei
kia pamatyti, kad (vertinus gerą pir
kinį. 1646 N. Dnmen Avė. MUIherry 
5-4696.

Trečiadienis, vasario i 5,1936

“DRAUGAS” AGENCY
55 East Wa.shington Street 

TeL DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

■ ■ -|W1-»«I ■—nnc-reir—■ —

Bl ILDING & REMODELJNG
NAMU STATYBA

V. ŠIMKUS

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

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

Adresas: 4645 S. Kcating Avė.

CHICAGO 32, ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

Bl ILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiig
5 LIETUVIU STATYBOS =
s BENDROVE =

1 MŪRAS 1
įĖ BUILDERS, INO. =
= Stato gyvenamuosius na- s 
- mus, ofisus ir krautuves pa- s 
s gal standartinius planus ar 5
2 individualinius pageidavimus. 5 
S Įvairūs patarimai staty- s 
2 bos bei finansavimo reika- s 
2 lais, skiciniai planai ir na- =

mų Įkainavimas nemokamai. =

unicago 29, Illinois
^tllllllHllllltlIlIlllliniiiiiiuujiuuililtliS

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
IVAlbrook 5-5671

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

ŠILDYMAS
A. Stančiaaskas ir A. Lapkui 

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

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

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

IŠNUOMUOJAMA

IŠNUOM. 5 kamb. butas, centri
nis šildymas. 6 kamb. butas pečiais 
apšild.. PRospect 8-5037 po 6 vai. 
vakaro.

AUTOMORILES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
6769 8. WFXTERN AVĖ.. RE 7-9633

PARDAVIMUI

PARDUODAMA DAUG NAMO 

STATYMUI AR TAISYMUI 

MEDŽIAGOS

2x4. daug ply-wood, plaster board. 
durų, “partltlons" (kuriuos pirkėjas 
turės išgriauti). Prašom atsiliepti 
greit, nes lulkas trumpas. Kaina lu
itai pigi.

414 West 63rd Street 
ENglewood 4-5883 

CONRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

Rcmkite dien. Draugą! 

Pirkit Apsaugos Bonus!
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Trečiadienia, vakario 15, 1956

Chicagos inžinierių 

veikla
Amerikos Liet. Inž. ir Arch. 

S-gos Chicagos skyriaus valdy
ba 1956 m. vasario 9 d. posėdy
je, kartu dalyvaujant ir techn. 
spaudos akcijos vadovybės na
riams, aptarė svarbesniuosius 
veiklos reikalus. Iš susidariusio 
inžinierių baliaus pelno paskir
ta $300 “Technikos žodžio” lei
dimui. Vasario 16 d. gimnazijai 
paremti paskirta $305, visos 
gautos pajamos baliaus metu 
už “gėlių valsą”. Kultūros Fon 
das šiais metais paremtas $150.

Nusistatyta narių tarpe pra
vesti didesnę akciją, kad būtų 
gausiau remiamas Inžinierių 
Metraštis prenumeratomis ir 
aukomis. Metraštis, kuriame, 
bus apžvelgtas visas S-gos veik
los dešimtmetis, yra labai reikš į 

mingas tiek profesiniu, tiek is- Į 
toriniu atžvilgiu. Visi kolegos j 

prašomi prenumeratas ir aukas Į 
siųsti arba tiesiog Metraščio 
redakcijai: K. Krulikas, 160 
Hendrix Str. Brooklyn 7, N. Y., 
arba Chicagoje perduoti spau
dos sekcijos vadovui V. Vintar- 
tui ar kitiems sekcijos vadovy
bės nariams. Taip pat prenume
rata galima sumokėti ir vis. sky 
riaus bei spaudos sekcijos susi
rinkimuose. Dauguma kolegų, 
vietoj kelių dolerių kuklios pre
numeratos, siunčia kartu su au
ka iš viso $5. Juo gausiau šis 
darbas aukomis bus paremtas, 
juo gražesnis ir pilnesnis išeis 
mūsų dešimtmečio veiklos Met
raštis.

ALIAS ir PLIAS organas 
“Technikos Žodis”, šių metų 
pirmasis numeris, jau spausdi
namas. Netrukus išeis iš spau
dos. Šiame numery rašo prof. 
J. Čiurlys, prof. J. šimoliūnas, 
prof. St. Kolupaila, Amerikos 
Liet. Inž. ir Arch. S-gos Centro 
komiteto pirm. B. Galinis, K. 
Kaumas, E. Jasiūnas, V. Vin
tartas, A. Scmėnas, K. Kruli
kas, J. Rūgis ir kiti. Bus gau
su S-gos veiklos skyrius. TŽ 
šiais metais bus leidžiamas pe
riodiškai, kas du mėnesiai.

Jau telkiama medžiaga ir ant 
rajam TŽ nurrteriui. Redakcija 
pageidauja juo daugiau straips 
nių ir žinučių iš skyrių bei pas
kirų inžinierių veiklos, kartu 
sunčiant ir iliustracinę medžia
gą: nuotraukas, brėžinius ir kt. 
Redakcinės kalegijos ir ats. 
red. E. Jasiūno adresas: 5741 
So Loomis Blvd., Chicago, III. 
Spaudos sekcijos vadovo adre
sas: V. Vintartas, 6547 So. Map 
lewood Avė., Chicago, III.

Visi skyriai, paskiri inžinie
riai, architektai, ir šiaip dirban
tieji technikos srityje, prašomi 
palaikyti glaudų ryšį su ••“Tech
nikos Žodžiu”, juo gausiau da
lyvauti savos profesinės spau
dos bare.

G. J. Lazauskas.

I

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Kęstučio klubo žinios |laiSka8- kurluo klubo nariai’ KONSULATO CHICAGOJE1 w a A X , X* « X 1 .N 1 N •• • * 1 T 1 I 1 11. ./"l X. X\ V -* T “N J* ? »
Kęstučio klubas rūpinasi Lietu

ves išlaisvinimo reikalais

Kęstučio Pašalpinio klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
vasario 5 d. Hollywood svetai
nėje. Susirinkimą pradėjo klu
bo pirm. A. Valonis. Visa valdy
ba buvo savo pareigose. Prie 
finansų stalo finansų sekreto
rius B. Shotas, iždininkas P. 

Mickas, kontrolės sekretorius J. 
Simanavičius, iždo globėjas P. 
Ališauskas pradėjo narių duok
les priimti nuo 9 v. ryto. Prie 
finansų stalo buvo renkamos 
aukos Lietuvos išlaisvinimo rei
kalams. Šias pareigas atliko J. 
Kondroška. Lietuvos laisvinimo 
reikalams surinkta $75.00. Su
rinktos aukos įteiktos Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo paminėjime ruošiamame va
sario mėn. 12 d. Marijos Augš- 
tesniosios mokyklos salėje.

Pirm. A. Valonis pakvietė tar 
ti žodį teisėją Alfonsą Wells. 
Teisėjas paragino narius paau
koti Lietuvos išlaisvinimo rei
kalams ir dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės šventėje. 
Taip pat priminė klubo na
riams, kad jie patikrintų kam 
užrašytos jų pomirtinės, nes bū
na atsitikimų, kad nario pomir
tinės pašalpos būna užrašytos 
seniau mirusiam. Tokiu atsitiki
mu sutrukdo pomirtinės pašal
pos išmokėjimą ir gali atsitikti, 
kad nario pomirtinė teks ne 
tam, kam narys norėjo palikti.

Skaitytas Alto Chicagos sk.

kviečiami dalyvauti Lietuvos ne 
priklausomybės minėjime ir pa
remti pinigiškai Lietuves išlais
vinimo darcą. Laiškas priimtas.

Parengimu komisija pranešė, 
kad klubo pavasarin s piknikas 
įvyks birželio mėn. 10 d. Kli- 
mek darže.

Klubo revizijos komisijai per
žiūrėjus klubo metinę apyvartą
J. Shaltemanas pranešė, kad 
klubo turtas šių metų pradžioje 
buvo vertas daugiau 44 tūks
tančių dolerių.

Lietuvos išlaisvinimo reika
lams sausio ir vasario mėn. au
kojo šie asmenys: Antanas Za- 
lubis $5.00, Bronius Klemka 
$3.00, Mečys Krasauskas $2.00. 
Po $1.00 aukojo J. Šlajus, A. 
Salasevičia, J. Valis, J. Klusas, 
A. Markauskas, P. Pakeltis, V. 
Milkus, R. Walter; K. Be.na- 
rauskas, Mrs. K. Bitinas, J. 
Paukštis, A. Paul. P. J. Petrai
tis, W. Biskupaitis, K. Stulas,
K. Kupreišis, A. Wells, Mrs. A.
Kaminskas, A. Mestinikienė, J. 
Mįsevičius, A. Lietuvnikas, O. 
Butkienė, D. Kazlauskas, S. J. 
Vanaitis, M. Muderienė, M. 
Švagždąs, J. Kondroška, A. Or- 
vidas, J. Povilonienė, J. Gurgž
dąs, J. Žilinskas, C. Jurevičius, 
J. Pauragas, Mrs. M. Balnis, J. 
Skutas, J. Oakas, P. Sutkus, 
Mrs. J. Pocius, D. Jakavičienė, 
A. Maskoliūnas, Mrs. O. Sholte- 
man, A. Valonis, B. Shotas, P. 
Mickas, J. Simanavičius. Smul
kesnių aukų $20.00. Viso $75. 
00. J. Kondroška

T
DOMICĖLĖ RANTAUSKAS 

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

11:40 vai. vak., sulaukus 58 
m. aniižaus. Gimė Lletuvojo; 
kilo iš Telšių apskr., Plungės 
parap. Amerikoj išgyveno 43 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Augustinas, 2 sūnūs, Au
gustinas, marti Anne ir Jonas, 
3 dukterys: Dorothy Novleh, 
žentas Eli; Susan Stemont, žen
tas Pranciškus, ir Stephanie 
Paiko, žentas Juozapas; 10 a- 
nūkų, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

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

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanlca Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta, 
dienį. vasario 16 d., iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
ta į ftv. Jurgio paran’4"“ 
nyčią, kurioje {vyku gedullngM 
pamaldos už velionės sičių., ro 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

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

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

A A
JONAS M. BOSS

Gyveno 4032 S. Artesian Avė. 
Tel. Virginia 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 
Bernice ir jų šeima; Antanas, 
marti Martha ir Jų šeima: Jo
nas, Jr., su šeima ir Kazimie
ras; duktė Elena Wingert, žen
tas Clareneo; sesuo Marijona 
Arnažas su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Bieliūno 
koplyčioje 4348 S. Callfornia 
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 
veiionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į ftv. 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. Lafayetto 
3-3572.

t

Skausmo prislėgtus Adų ir Antanų Petraus
kus ir sūnų Viktorų, dukreles ir sesutės

A. f A.

LILIJOS PETRAUSKAITĖS
netekusiems, giliai užjaučia ir kartu liūdi

A. J. Stonkus 
ir J. S. Smaižiai

A. A
ANTANAS KAUPAS

Gyveno 8321 S. Kerfoot Avė. 
Tel. Vtncennes 6-0605.

Mirė vas. 13 d.. 1956. 7:30 
vai. vak.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Ramygalos pa
rapijos. Silkelių kaimo,

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Edwnrd, marti Ber
nice ir Albert, marti Virginia, 
2 dukterys: Htella Galik, žen
tas NVIlltani Ir Olga MAurln. 
žentas Juozapus. 3 anūkai, pus
brolis Juozapas Kaupas. jo 
žmona Jnlia, kiti giminės, drau 
g;ii ir pažintam).

Kūnas pašarvotas Ilarry W. 
ITart koplyčioje 8608 8. Sum- 
mlt Avė.

lJildotuvės įvyks p< liktini, 
vas. 17 d.. Iš koplyčios 9 vul. 
ryto bus atlydėtas į Ht. Klllan's 
parapijos bažnyčių. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veiionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į ftv. Kazinfitero ka
pine#.

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

Nuliūdę: sūnūs. dukterys,
marčios, žentai Ir anūkui.

laidotuvių direktorius Anta
nus M. Phillips. Tel. YArds 7- 
31(11.

SUOMI
ii'isuskiMii

“TIKRIEJI MISTIKAI MISTERIJŲ NEDARO;
jie jas atidengia. Jie dalykus 

parodo aiSkioje dienos Švieso

je; nors, kai Jūs į juos žiūrėjo

te, jie atrodė neaiSkūs.

Mistikuotojai dalykus ap-
e

traukia tamsos ir paslapties 

skraiste. Ir kai Jūs juos iSaiS- 

kinat, pasirodo tik lėkštumo.”

O. K. CHESTKRTON

1 U I Ii
III-I I

įstokite KUN. V. BAGDONAVIČIAUS, MIC knygą apie h. Jono Ap- 

rriftima, iu Vysk. V. Padoliklo pratartim ir A. Bernai iliustracijoms- Viršelis 
dali. R. Viesulo. 406 ir XIV psL, kaina $3.30. Liet. Knygos Klubo leidinys.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

‘‘DRAUGAS”?3“ s#“’h .*"■«’
zxxxxxxxxxxxxxxzxzxxj Chicago 8, Illinois

JlEsKOJIIVIAI
Jieškantlejl arba apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti.

SLANINA Aleksandras ir An
tanas, Kazio ir Teklės sūnūs, iš 
Kairiškių kaimo, Kruonio vals
čiaus, Žiežmarių parap. Antanas' 
atvykęs Amerikon prieš apie 50 Į — 
metų ir gyvenęs Bostone ar jo a- 
pylinkeje.

ŠNELIUS Jonas, gyvenęs Chi- 
cagoje.

SVlLAITE Aldona ir jes mo
tina.

SVILIENĖ Milda, gyven. Kau
no apskrityje.

ZEIMIS-PUCETAITĖ Adelė, gy 
venusi Los Angeles, Calif.

LIETUVOS HJNSULATAE, 
6147 So. Artesian Avė.

Chicago 29, UI.
Telef. REpublic 7-8334

TELEVIZIJOS
ir Kailio Aparaty Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 3. Sawyer 31. 
l'el. VI 7-UUS7 — VI 7-3OU.

bUSi

Mieliems

ADAI IR ANTANUI 
PET RAU S KA M S

ir jų visai šeimai, jų mylimai dukrelei JULI

JAI tragiškai mirus, nuoširdžių užuojautų 

reiškiam ir kartu liūdim.

Detroito Ramovėnai ir Birutininkės
ja

Mielai kolegei

LILEI PETRAUSKAITEI,
tragiškai žuvus, Tėveliams, broliui ir gimi
nėms jų skaumo valandoje reiškiame nuo
širdžių užuojautų.

Lietuvių Studentu Sąjungos Detroit’o Skyrius

Adai, Antanui ir jų sūnui Viktorui PETRAUSKAMS, 
dėl mylimos dukrelės ir sesutės,

LILĖS PETRAUSKAITĖS
tragiškos mirties, reiškiame nuoširdžią užuojautą — 
Tegu Dievas suteikia Jurti jėgų šią didžią tragediją 
išgyventi nepalūžus —

Detroito Lietuvių Bendruomenes Valdyba ir Nariai

Mielai J’ -
ONOS ir ZIGMO BAKAIČIŲ šeimai ir 
KUN. FELIKSUI GURECKUI, jų mylimai 
motinai ir uošvei mirus, tariame nuoširdų už
uojautos žodį ir kartu liūdim su jumis.

Pecky šeima

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A. A.
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylimą žmoną, dukterj, seserį.
JUNE D. VAIKASAS

Pagal tėvus Kęstas 
Gyveno 1747 So. Halstcd St.

Netekome savo mylimos 1955 m. vasario mėn. 20 d.
Nors laikas tęsiasi , bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas-Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą mes užprašėme'gedulingas šv. Mišias su eg

zekvijomis vas. mėn. 20 dieną 7 ir 8 vai. ryto Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a.a. June D. Vaikasas sielą.

Pasiliko dideliame nuliūdime mylimas vyras Kazimieras, 
motina Marijona Kuzma (pagal tėvus Adomaitytė), sesuo 
Marijona AYmskūnas, jos vyras Mateušas ir jų šeima, bro
lis Thomas, jo žmona Beatriče ir jų šeima, brolis Boleslo
vas, jo žmona Rozalija ir jų šeima, uošvė Marijona Vai
kasas, švogeriai Pranciškus, jo žmona Jean ir Stanislovas, 
žmona Millle ir jų šeima, dėdė Karolis Adamonis, jo žmona 
Julijona ir jų šeima, teta Rozalija Tuskenas, jos vyras An
tanas ir jų šeima, pusseserė Ona Malecky, jos vyras Jonas, 
pusbrolis Antanas Balaišis ir jo šeima ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

PIRKIT! TIESIOG UBO 
MR. HELSOR

- SAVININKO -

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO

IBI4 Ws*t lllth Strsst
Vienas blo|M ano kapiniu.

DtdžlansiM paminki ama planą 
pasirinkimai m laito.

Talei. CEdaicre.t 3-6335

Mieliems
KUN. rElIKSUI, STASIUI IR LEONUI GUr.EC- 

KAMS, ONAI ir ZIGMUI BAKAIČIAMS, jų mylimai 
MAMYTEI mirus, nuoširdžiai užjaučia ii kartu liūdi

JONAS TARVYDAS I
Mylimai sesei

LILEI PETRAUSKAITEI
tragiškai žuvus, Tėveliams, broliui ir gimi
nėms jų liūdesio valandoje reiškiame gilių 

užuojautų.
Detroit’o “Gabijos” Tunto skautės

DR. ANTANUI RAZMAI, 

jo MOTINAI mirus, gilių užuojautų reiš

kia

Korpl “Gaja

LIŪDESIO- valandoj
Seekltt

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIAI -

6845 S. Westem — 3 atskiros air-cond. koplyčios
TtĮTgnlrBi 7-M0B — 7-8861 Automobiliams visto 

Tuma, kurie gyvon* kltoM miesto dalyse; gausimo 
koplyčia ardau Jūsų namų.

BSF

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

TOvvnhall 3-2109

JomEibKlkr
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOJ-

4605-07 South Hermltage Aveniu
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330 34 South California AVO
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-985?

AMBULANCE DIENĄ IR N AK T j

BBKANnfcn YRA NARIAI CHTCA0O8 LIETUVIl 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

unbulansų patams- z® ttk '***’ tur*me kotilyeis
tmai dieną ir nak- vbose <3^^

», Reikale šaukite ftoeelando dalys. -

rnua* uojau patarnaujam

PETKAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 8-3572

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

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

ALFREDAS VANGE
177 W(KIPRIDE Rd., ftiverside, III. Tel. OLympic 2-5245

PŠVILAS j. RIDIKAS
8854 8. llAlATED STREET Tel. YArds 7-1911

UORAMaS f. BUKAUSKAS-
10821 8. MlCfllGAft A VE. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RŪDMIN
8819 8. LHUAN1CA Avė. Tel. YArds 7-1138-1139,

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

ziimondTzudyk) ZUDYCKII-
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-12131

2814 W. 2Srd PLACE Virginia 7-6672,



r»IENRA2I^S DRAUGAS, CtuCAGO, ii.LiNGrS■» • - ——^-- — - -—
ilgi niokosi 
dėmi joje.

toje pačioję aka- IŠ ARTI IR TOLI
X Lietuvių Fronto stipendi

ja paskirta Arvydui Barzdukui.
Chicagos frontin'nkų surinkta 
500 dol. negrąžinama stipendi
ja Lietuvių Fronto Centro val
dybos nutarimu paskirta stu
dentui Alvydui Barzdukui, gy
venančiam Clevelande, Ohio. 
Stipendiją paskiriant įvertinta 
stud. Arvydo Barzduko sėk
minga veikla bendroje Studen
tų Sąjungoje, studentų ateiti
ninkų ir moksleivių ateitininkų 
tarpe. Stipendija bus įteikta 
šio mėn. antrojoj pusėj.

X 30 vaidintojų Chscagcs 
kolektyvas visa energija ruo
šiasi dramos “Prieš srovę” pa
statymui. Veikalas papildytas, 
kad labiau išryškinus Strazde
lio asmenį ir jo gyvenimo la.ko- 
tarpį. Biletų vietos numeruo
tos. Kad išvengug spūsties prie 
kasos langelio biletai iš anksto 
parduodami J. Karvelio pre
kyboje, Dainoje, Teroje, Real 
Estate Venta ir Marginiuose. 
Iš provincijos biletus galima 
užsisakyti laiškais ir telefonu. 
Kreiptis: J. Karvelis, 3322 So. 
Halsted St., Chicago, III. Telef. 
YArds 7-0677. Telefonu ar 
laiškais užsakytus biletus at
vykstantiems iš provincijos 
bus galima atsiimti vaidinimo 
dieną specialioj užsakytų bile
tų kasoje. Iš Chicagos užsaky
mai nepriimami.

X Chicagos frontininkų 
susirinkimas. Priešužgavėninis 
pobūvis įvyko praėjusį šeš
tadienį Lietuvių auditorijoj. 
Nors visą dieną snigo ir oras 
buvo nepalankus, susirinkime 
dalyvavo per 40 frontininkų ir 
jų. svečių. Išklausyta dr. Smi- 
gevičiaus paskaita. Gyvose ir 
pozityvose diskusijose dalyvavo 
inž. V. Naudžius, dr. J. Kižys, 
dr. J. Bajerčius, dail. A. Valeš- 
ka, A. Gulbinskas, V. Galvy-

.................... i dis dr. P. Kisielius, A. Dzirvo-je dėl trijų pagretimų jo sei-1, 
mos nelaimių, Lituanistikos In- nas- P- Babušis ir kltt DlskUS1' 
stitutas tikrajam savo nariui, 30s vestos kultūrine ir orgam-
Vasario 16 proga, paskyrė 25 zacine Prasme’ A1°yzas Bar°‘ 
doleriu paramą. Pinigai išsiųs-Įnas *r Bagdonas pas ai e 
ti šio‘vasario 11 dieną. humoristinių eilėraščių. Links

imai dainuojant ir šokant pobu- 
X L. S. Ramovė Chicagos yįs nusitęsė ligi vidurnakčio, 

skyriaus valdyba $156.80, su- j Sekantis susirinkimas įvyks
aukotus praeitais metais per. g^yčnios metu, o pavasariui
Lietuvos kariuomenės sukak-, švjntant
ties minėjimą, paskirstė taip:: miesto.
$106 karo invalidams ir $50

/ mus
X Kur. dr. Juozas Prunskis

po atostogų vėl grįžo į darbą 
•‘Draugo” redakcijoje.

X K. Misevičienė iš Chica- 
gos paaukojo “Draugo” spau
dos reikalams 5 dolerius.

X Kua. Antanas Gobis, kai- 
kurį laiką dirbęs vysk. K. Pal
taroko įstaigoje Vilniuje, da
bar klebonauja Dusetose.

X Lietuvių Prekybos Namai 
per Nepriklausomybės minėji
mo iškilmes Lietuvos laisvini
mo reikalams paaukojo $250.

X Povilas Dūkis, knygne
šys, savanoris-kurėjas, vėl iš
rinktas L. S. Ramovė Chicagos 
skyriaus pirmininku.

X Juozas Končius, baigęs 
prancūzų kalbės ir literatūros 
studijas Illinois universitete 
Urbanoje, apsigyveno Chicago
je.

X Petras Soržickas su sū
num Bernardu išvyko Floridon 
dukters, žento ir anūkų lanky
ti. Ta proga bus pravažinėta ir 
nauja mašina. Duktė ir žentas 
susilaukė antro sūnaus.

X Savasiorių-Kūrėjy Sąjun
gos Chicagos skyrius sušelpė 
pasilikusius Vokietijoje sava- 
norius-kurėjus: Juozą Bikulčių, 
Joną Janonį, Antaną, Janulį, 
Juozą Kleiną, Pijų Kulikauską, 
Stasį Kundrotą, Jurgį Kalvaitį, 
Praną Lukį ir Stasį Pakalnį. 
Pasiųsta $62.00 (259.03 D. M.)

X Pro*. Mykolui Biržiškai,
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo akto signatarui, atsi
dūrusiam labai sunkoje būklė

numatyta iškyla už

J. A. VALSTYBĖSE
— Jaunimus minės Vasario

1G. f$į sekmadienį (vasario 19 . ,, ., . . . . . pinę Sv. Kaz miei o draugiją,d.) Clevelando, Ohio, mokslei-.. .4. . . . . .. KT I — Mlrū Petras lamo.; iltis.v:ai ateitininkai, skaučių Ne-:o . .... ., x Saus.o 21 d., aprup.ntas sv.ringes tuntas ir skautų Pilėnų . . . * 1 . ,, ,. ** . . ... sakramentais, Lkotjos Iloly-tuntae organizuotai su velia-' . ., . , „ , , , t c vvn mirė a. a. Petras Tamo-vomis dalyvaus 10 vai. pamal-:. ... ... , ., . , ....... šaitis, pakkęs žmoną, du sūnūsdose Šv. Jurgio bažnyčioje, kur . .
, . . T . X lr dukterį. Velionis euvo aktymelsis uz pavergtą Lietuvą. ,vus Sv. Kaznn.ero draugijos
Uniformuoti skautės ir skau

tai renkas' 9:30 vai. prie Šv.
Jurgio bažnyčios, Cleveland,
Ohio. Po pamaldų Lietuvių sa
lėje bus iškilminga skauč.ų ir 
skautų tuntų sueiga, į kurią at
silankyti kviečiami tėvai, jau- 
n.mas ir bičiuliai.

savo gyvenimo ir veiklos tra
dicijas, visą laiką uoliai romia 
savo kunigą, susitelkę j para*

narys. Palaidotas 
kapinėse.

AUSTRIJOJ

sijos 
IIoiytown

— Vyresniųjų mergaičių re

kolekcijos įvyksta Nekalto Pra
sidėjimo Seserų vienuolyne 
(Putnam, Conn.) vasario 24, 
25 ir 26 d. d. Veda jėzuitas tė
vas V. Gutauskas. Norinčios 
dalyvauti rekolekcijose laišku 
ar telefonu registruojasi ne
delsdamos: Sister Superior,
Immaculate Conception Con- 
vent, R. F. D. No. 2, Putnam, 
Conn. Telefonas: WAlnut 8- 
5828. Mokestis tik $7.00.

DIDŽ. BRITANIJOJ
___ Parapijinė apyskaita. Ško

tijos lietuviai, kurie jau turi

— 2C lietuviai Austrijos sos
tinėje. Austrijai atgavus nepri
klausomybę ir Vienoje gyvenu
sieji lietuviai galės lengviau su
sisiekti su laisvojo pasaulio 
tautiečiais ir jų organizacijo
mis. Praeitųjų metų gruodžio 
mėnesį Vienos lietuvius aplan
kė Amerikos Lietuvių Bendro
jo Šalpos Fondo pirmininkas 
kan. dr. Končius, lydimas šio 
fondo įgaliotinio Austrijoje 
prel. Razmino. Vienoje šiuo me
tu dar gyvena 26 lietuviai. Bal- 
fo pirmininkas su visais jais as
meniškai susitiko ir visiems 
reikalingiems suteikė materiali
nę paramą. Didelė dalis Vienos 
lietuvių netrukus galės emi
gruoti į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

PLĖŠIKŲ AUKA

,A,ina Brooklioiun aplanko ligoninėje savo vyrą .lonn, kuris jau 
.30 dienų, yra be sąmone. .Tis neteko sąmonės kai plėšikui jį sumušė 
vasario 13 d. Plėšikai jį užpuolė vairuojant taxi. (INS,

CHICAGOS ŽINIOS

sergantiems savanoriams-kūrė- 
jams. Minimas pinigų sumas 
pasiuntė Karo Invalidų ir Sa- 
vanorių-Kūrėjų sąjungoms.

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
Draugijos susirinkimas įvyko 
vasario 11 d. Lietuvių audito
rijoje. Susirinkimo metu pami
nėta Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo sukaktis. Lietu
vos vadavimo reikalams suau
kota $100. Meninę programą 
išpildė T. Papšytė, D. Beino- 
raitė ir Pr. Beincrius. Vaka
rienės mecenatas buvo Karolis 
Cicėnas.

X Brolių Grimų pasakos jau 
atspausdintos ir atiduotos įriš
ti. Naują vertimą parūpino St. 
Vainoras, o išleido knygų lei
dykla Terra. Knyga didelio 
formato, gražiai iliustruota ir 
spalvotu viršeliu, talpina pa
čias rinktiniausias ir vaikų 
mėgstamiausias pasakas, kaip 
Pelenė, Jonukas ir Gretutė, 
Snieguolė, Erškėtrožė ir daug 
kt. Knygų rinkoje Grimų pasa
kos pasirodys kitą savaitę.

X Antanas Eduardas Miški
nis, Antano ir Juozapinos sū
nus, 9440 So. Winchester Avė., 
gavo pakvietimą iš JAV armi
jos departmcnto atvykti į West 
Point karinę akademiją, kur 
kovo 14 d. bus egzaminuoja
mas. Antanas Eduardas Miški
nis mokosi St. Thomes Mili- 
tary Academy, St. Paul, Minn.; 
turi lt. pulk. laipsnį. Jo brolis 
Robertas J. Miškinis. 14 metų,

Mergaitės dantis išdavė 
banditą

Mergaitės danties ženklas,, 
paliktas bandito rankoje, padė
jo policijai susekti visą pikta
darių gaują, kurios nariai pri
sipažino per 60 dienų pagrobę 
apie 60 rankinukų nuo mote
rų. Detektyvai visų pirma areš
tavo jaunuolį, kurio grobuoniš- 
kon rankon Judith Greitzer, 
gyvenanti 2225 E. 82 str., ir 
turinti 17 m. amžiaus, buvo 
suvariusi dantis, kai banditas 
griebė iš jos rankinuką. Areš
tuotasis išdavė kitus gaujos na
rius.

Vertinga inž. A. Rudžio 
įtaka

Dienraštyje “Chicago Ame
rican” redaktorius St. Pieža 
aprašo Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo iškilmes Chi- 
cagoje, pabrėždamas senato
riaus Douglas ir šen. Dirksen 
pareiškimus apie Lietuvos ir 
kitų pavergtų tautų išlaisvini
mą. Minėtame dienraštyje pa
žymima, kad šen. Douglas 
stengsis išgauti daugiau lėšų 
Lietuvos ir kitų okupuotų kraš
tų laisvinimui, ir kad šių pa
stangų imtis senatorių Daug- 
las yra paskatinęs inž. A. Ru
dis, buvęs Lietuvių Vaizbos 
Buto pirmininkas ir preziden
tas Rockwell Engineering Co.

Mokyklų vedėjų 
suvažiavimas

Apie 5,000 vedėjų augštes- 
niųjų mokyklų vasario 25—29 
dalyvaus specialioj konferenci
joj, kuri šaukiama Hilton vieš
butyje, Chicagoje. Be kitų, kal
bės JT pasekretorius Ralph J. 
Bunche, rašytojas John A. 
Schindler.

Konfiskavo heroino 
už $200.000

Chicagos policija, drauge su 
federaliniais agentais, padarę 
eilę kratų likvidavo dvi narko
tikų spekuliantų gaujas. Areš
tuota 10 asmenų ir konfiskuo
ta heroino dideli kiekiai — apie 
$200,000 vertės.

SPČIUPO BANKO PLĖŠIKUS

Policija, sučiupo banko plėšikui! tuojau apiplėšus First Federnl Savings 
banką, \Vilmette, III. Polįcuiiukaa vienam iš jų uždeda retežius aut 
rankų, kitas pastatytas prie automobilio, o trečias sėdi automobilyje. 
Iš banko buvo pagrobta $4,500.

Stevenson buvo įkritęs 
į prarają

Buvęs Illinois gubernatorius 
Adlai Stevenson, dabar demo
kratų partijoje siekiąs nomi
nacijos į JAV prezidentus, per
gyveno pavojingą nelaimę: spe
cialus sniego traktorius, ku
riuo jis važiavo drauge su ki
tais penkiais asmenimis, ties 
Timberline Lodge, Oregon val
stybėje, nukrito į prarają (ca- 
nyon). Jie visi nusirito gilyn 
35 pėdas, bet išliko nesužeisti. 
Krintant tas traktorius apsi
vertė, bet dugne atsistojo kaip 
reikiant. Iškapoję laiptus snie
ge jie visi iškopė į viršų. Su
grįžęs į resortą, kur buvo su
stojęs, Stevensonas prisiminė 
savo praeitus nuotykius: kartą 
jis pergyveno helikopterio ne
laimę Malajų džiunglėse, turė
jo automobilio nelaimę Ekva
toriuje.

Dviejų universitetų 
bendradarbiavimas

De Paul universitetas ir Illi
nois Technologijos institutas 
sudaro bendrą 5 metų progra
mą, kuria einant studentas 3 
metus lankys humanitarinius 
ir technologinius mokslus kata
likų De Paul universitete, o li
kusius 2 metus specializuosis 
Illinois Technologijos institute, 
pabaigoje to penkerių metų 
kurso gaudamas du bakalaure- 
ato laipsniu: humanitarinių
mokslų ir inžinerijos.

Ištraukė brangenybių 
už $15,700

Iš rankinuko Evelyn Man 
cou, 46 m. amžiaus čikagietės, 
piktadarys ištraukė deimanto 
žiedą, deimantais papuoštą pla- 
t.nos laikrodį, ir dar vieną žie
dą, iš viso brangenybių už $15, 
700. Tucs dalykus ji pirmadie
nį nešė į seifą, bet rado banką 
uždarytą. Kita keleivė atkrei
pė jos dėmesį, kad jos rankinu
kas prasižiojęs. Patikrinusi ji 
rado brangenybes nejučiomis 
ištrauktas.
Ligoninė perėmė viešbutį
Passavant ligoninė perėmė 

De Witt viešbutį, esantį 244 E. 
Pcarscn Chicagoje. Viešbutis 
pirktas už pusketvirto miliono 
dolerių. Jame bus atidarytas 
slaugymo skyrius.

Paskutinis perspėjimas 
automobilistams

Šiandien yra paskutinė diena 
išsiimti naujus automobilių nu
merius. Kas naujais 1956 me
tų numeriais nebus apsirūpi
nęs, nuo ryt dienos bus jau 
griebiamas policijos. Iki šiol 
Illinois valstybėje jau išimta 
2,100,000 leidimų automobi
liams. Palyginus su pernykš
čiais metais, šiemet automobi
lių įregistruota puse miliono 
daugiau.

Prisipažino nužudę 
jaunuolį

Chicagoje teisiama jaunuolių 
gauja, kaltinama nužudžius 
Kenneth Slebodą, 17 m. amž., 
gyvenusį 3213 S. May. Iš tei
siamųjų aštuoni prisipažino 
kalti. Pirmasai prisipažino 
Clement Macis. Nužudymas 
įvyko gatvės muštynėse.

Prisidengęs mergaite 
— pabėgo

Jaunas banditas įsiveržė į 
Harold Shields krautuvę 507 
W. 69 str. Savininkas norėjo 
šūviu į viršų banditą išgazdin- 
ti. Tačiau šis, pagriebęs $50 ir 
nuo naujų šūvių prisidengda
mas 18 metų mergaite Barbo
ra Kent, pabėgo.

Naujas tepalų fabrikas
Sinclair gazolino bendrovė 

nutarė East Chicagoje pasta
tyti naują įmonę, kainuosian
čią $1,300,000, kurioje'bus nau
ju būdu paruošiami tepalai, 
naudojant gazolino srovę, tur
tingą vandeniliu.

Daugiau svetimšalių
Per sausio mėnesį Illinois 

valstybėje įsiregistravo 164,- 
501 svetimšalis, taigi — net 
26,000 daugiau, kaip pernai 
metais.

6 šūviai ir sugauti vagys
Besivydami rankinukų gro-1 

fcikus Chicagos policininkai pa
leido šešis šūvius ir tada jiems 
pavyko areštuoti Major Mc- 
Gredy, 14 m. berniuką, kurs su 
draugu buvo pagrobęs vienos 
moters rankinuką.

Areštavo 649 gemblerius
Praeitą mėnesį Chicagos po

licija susekė gembliavimo lizdus 
181-je vietoje ir areštavo 649 
žmones. Gruodžio mėnesį to- 
k ų areštų Chicagoje buvo 539.

Sunbeam pelnas
Sunbeam bendrovė per pa

skutinius 9 praeitų metų mė
nesius pardavė prekių už $84 
milionus, gaudama pelno $3 
milionus.

Prašo divorso, o nori namo
Viena Chicagos gyventoja 

teisme užvedė skyrybų bylą, no 
rėdama sau pasilaikyti 33,000 
vertės namą, kuris buvo užra
šytas jos vardu ir vyras buvo 
įdėjęs savo pinigų $6,000. Be 
šios priežasties, kitokios prie
žasties skundėja negalėjo nuro
dyti.

Šveicarai duoda daug 
misionierių

Šveicarijos katalikai misijų 
kraštuose išlaiko 800 kunigų 
bei brolių ir 850 vienuolių sese
lių. Jei prisiminsime, kad iš 
5,000,000 Šveicarijos gyventojų 
katalikai nesudaro nė 40%, tai 
Šveicarijos misionierių skaičius 
yra labai didelis.

Praeitų metų gegužės-spalių 
mėnesiais Šveicarijoje buvo su
rengta plati kilnojama misijų 
paroda, kurioje buvo pavaizduo 
ta dabartinė šveicarų misijų pa
dėtis ir jos istorinis išsivysty
mas. Pirmasis šveicarų misio
nierius buvo jėzuitas Petras 
Berno. Jį nužudė 1583 m. Goas 
apylinkėje, Indijoje, šveicarų 
misijose dalyvauja ir daug ka
talikų pasauliečių. Iš šveicarų 
išlaikomų misijų Šveicarijcg u- 
niversitetuose mokosi apie 500 
studentų, kuria’s rūpinasi spe
ciali katalikų draugija.

aoEaoc

Andriui Povila’člul, 3204 So. 

Lituanica Avė., tik už 2 dienas 
praleistas ligoninėj Leonardas 
Jankauskas įteikė $131.90 če
ki-

PAJIEŠKOJIMAS 

JUSTINAS SIRUTIS kilęs iš Lie
tuvos, Mažeikių apskr. Ylakių v., 
Daktr.ru km. yra pajieškomas švo 
gėrio JONO. Pajieškomas arba ži
nantieji jį labai skubiai prašoma 
pranešti: S. Pusvaškis, 2 Nee- 

paua Avė., Toronto, Ont., Cana- 
3“

i rcci&ciiems. vasario 13o6

KAS KĄ IR KUR
— A LB Cicero apylinkės val

dyba ruošia vasario mėn. 19 d. 
Vasario 16 dienos minėjimą, 10v. 
15 filiu. šv. Antano parapijos baž 
nyčioje bus atnašaujamos šv. Mi
šios už žuvusius dėl Lietuvos lais 
ves. 4 va!, p.p. tos pat parapijos 
salėje bus iškilmingas aktas bei 
meninė dalis. Paskaitą skaitys ži
nomas visuomenininkas advoka
tas R. Skipitis. Meninę dalį atliks 
Cicero lietuvių ansamblis, vado
vaujamas aktoriaus J. Balučio.

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti. Jaunimo organizacijos kvie 
čiamos dalyvauti bažnyčioje or

ganizuotai su savo vėliavomis.
Apylinkės Valdyba

— Sv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų draugijos susirinkimas |-
vvks šį sekmadienį (vasario 19d.) 
2 vai. po pietų šv. Kazimiero se
serų vienuolyne. Mūsų metinė va
karienė bus vasario 26 d. tad 
svarbu, kad visi rėmėjų skyriai 
dalyvautu susirinkime ir patiek
tų pranešimus: kiek biletų išpla
tinta, kad galėtume žinoti, kiek 
vietų parengti svečiams vakarie
nėje. Nuoširdžiai prašome visų 
kolonijų skyrių atstovus atvykti 
j susirinkimą.

A. Nausėdienė, piim.

— Liet. Mokytojų Sąjunga mo
sią mokytojams ir jų bičiuliams 
š.m. vasario 26 d. 6 vai. vak. L. 
Vyčių salėje. ^2451 W. 47th., po
būvi — arbatėlę. Nariams pakvie
timai išsiuntinėjami. Norintieji 
dalyvauti pobūvyje gali užsirašy
ti pas šiuos mokytojus: Antaną 
Gulbinską, 6324 So. Bishop St. 
Tel. PR 6-6476; B. Lesevičiūtę, 
4126 So. Rackwell St. Tel. VI 7- 
4911; F. Medušauskienę, 4010 So. 
Maplewood Avė. FR 6-3863; A- 
liciją Rūgytę, 5725 So. Artesian. 
Tel. WA 5-8707; E. Wilimaitę, 
5640 So. Winchester. Tel. PR 6- 
9801. Nustatytas mokestis kiek
vienam $1.50, iš kurių vienas do
leris skiriamas konkurso fondui 
už scenos veikalėlį jaunimui. Už
simokėti bus galima ir vėliau. Už
sirašyti prašoma iš anksto. Jei 
užsirašęs nedalyvautų vistiek skai 
tysis kaip dalyvavęs.

Valdyba

— Dailininko Juozo Pautieniaus 
parodai rengti komitetas maloniai 
kviečia atsilankyti į sukaktuvinę 
dailininko kūrinių parodos atida
rymą Lietuvių auditorijoje vasa
rio mėn. 18 d. Pradžia 6 vai. Pa
rodą globoja Alto pirmininkas L. 
šimutis

Parodai rengti komitetas

— LB Bridgeporto apylinkės
metinis narių susirinkimas vasa
rio 18 d. šaukiamas Lietuvių au
ditorijoje. Bus valdybos ir kont
rolės komisijos rinkimai, praneši
mai ir aptarti ateities veikimo pla 
nai. Nariams išsiuntinėti atskiri 
pakvetimai raštu. Prašoma daly
vauti. Pradžia 4 vai. — po 16 Va
sario minėjimo. Valdyba.

— LB Bridgeporto apylinkė 
rengia Vasario 16 d. minėjimą 
Lietuvių auditorijoje vasario m. 
19 d. 2 vai. po pietų. Meninę pro
gramos dalį išpildys Moksleivių 
Tautinio ansamblio, mok. Kirvai- 
tylės vadovaujami, kanklininkų 
grupė ir kiti dalyviai. Visuomenė 
kviečiama minėjime dalyvauti.

Valdyba

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

Išlaikomos
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

I Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
I MABYU’OOD CObLEGE EXTENSION 
l Scranton, Pa.

Vasario 18 d. Inž. Jonas Rugis 
skaitys tema; Tradicijos, kaip 
kultūros elementas.

Paskaita įvyksta Seselių Ka
zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivčlinti.
'.901 ioe

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”
2384 S. Oakley Avė., Chicago 8, III. 

ir pas knygų platintojus
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POPU L A R 

LITHUANIAN RECIPES
8nrinko JUZE DAUŽVARDIENE

Tai nepaprasta knyga VlrB 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui analų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius (domiausius lietuvtAkų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos lAleldo 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

. “DRAUGAS”
2SS4 So. Oakky Avcnoe,

CHICAGO 8, 1LL.
2334 So. Oakley Avė. 
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Daktr.ru

