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ALZIRE PASKELBTAS VISUOTINIS STREIKAS
Didžiosios Britanijos vyriausybė 

dar rems emigrantus
LONDONAS, sausio 29. — Suezo krizės sukeltos baimės vėl 

paskatino anglus jieškoti naujų namų užjūrio dominijose — 
ypač Australijoje, N. Zelandijoje ir Kanadoje.

Gal dar niekad taip nebuvo ---------------------- --------- —
apgulti tų dominijų emigracijos Į)r. Conant grįžta 
biurai Anglijoje, kaip jie yra! * ® ‘
dabar. Esama balsų, kad britų!
iškeliavimą reikėtų prilaikyti, ta j 
čiau vyriausybė mano, kad to 
nereikia daryti, nes ne tik ang
lai vyksta j dominijas, bet ir iš

j privatų gyvenimą
WASHINGTONAS, sausio 29. 

— Dr. James B. Conant, buvęs 
Harvard universiteto preziden-

dominijų plaukia Anglijon dar-' ^as’ šiandien pasitraukė iš JAV 
bui nuadingo elemento. Vyriau- ambasadoriaus pareigų Vakarų 
sybės atstovas parlamente kai- okietijoje. -Dr. Conant grįžta 
bedamas patarė atsiminti, kad i privatų gyvenimą dėl ‘ asme- 
Anglija vargu ar būtų pasida- į priežasčių . Jo įpėdinis
riusi pasaulio galybe, jei visi J ^ar nePraneštas.
anglai būtų visada namie sėdė
ję-

Emigrantai rasdavo pastogę 
ir darbą

Karui pasibaigus buvo parla
mento priimtas įstatymas, lei
džiąs vyriausybei apmokėti da
lį ar visas kelionės išlaidas į 
kaikuriuos Commonwealth kraš 
tus emigruojantiems anglams.
Tas įstatymas buvo pritaikytas 
tiek palčiai, kad vyriausybė pa
samdydavo visą laivą emigran
tams Australijon ar N. Zelan- 
dijon nuvežti. Ten nuvykę emig 
rantai jau rasdavo viską — pa-

Kai automobilis

susitrenkė į traukinį
IONIA, Mich., sausio 28. — 

Dvi mergaitės vakar žuvo, kai

WORLD WEEK
Praėjusios savaitėj svarbesnių žinių santrauka. (1NS)

Alžirijoje vėl

Egipto Nasseris
bus nuverstas?

LONDONAS, sausio 29. —
, ... ., ... Labai sunku londoniečiamsjų automobilis susitrenkė i Che- ... ... ... .. ,___ .L..,.: Tlmes netikėti, tačiau ŠĮ kartąsapeake ir Ohio prekinį trauki 

nį netoli Woodbury, 17 mylių 
pietuose nuo Ionia. Astuoni 
traukinio vagonai nušoko nuo

kaip ir norisi netikėti, nes jis 
rašo, kad sovietų draugyste su
sižavėję ekstremistai gali išver-

... . . , ... sti Egipto Nasserį iš valdžiosgeležinkelio bėgių. Automobilio
nelaimėje žuvo Mary Hoffman, kadanS' J°
18 metų, U Clyde, Ohio, ir Ruth . "T '
Ann Richardson, 19 metų, iš

, , , , , Ada, Mich. Policija negali nūs-stogę ir darbą. Tuos dalykus totvti kurf jš vairav0 au(0.
parūpindavo dominijų vyriausy- j-,, 
hės Tnrn 1 04S ir 1 95R m iibės. Tarp 1948 ir 1956 m. į 
Commonwealth kraštus emigra-; 
vo vidutiniškai 125,000 asmenų; 
per metus. Per penkerius pa
staruosius metus į Australiją su šio 29. — Danų laivas Umanak, 
apmokėta kelione nukilo 140,000 2,300 tonų surastas Grenlandi- 
asmenų, kurių 56,000 yra duo-1 jos vandenyse. Buvo manoma, 
nos parūpintojai. o likusieji — kad laivas dingęs, 
šeimų nariai.

Minėto įstatymo galiojimas 
baigiasi šį pavasarį tačiau vy- • Danijos vyriausybė išvarė 
riausybė nutarė emigrantų pa- sovietų karinį pareigūną pulk. 
rėmimo politiką ir toliau tęsti, Anatoli Rogov iš Danijos. Ko- 
tod'ėl paprašė parlamentą pra- penhagos laikraštis “Ekstrabla- 
tęsti įstatymo galiojimą dar dėt” pasakė: Rogov buvo išva- 
penkeriems metams. Didesnio rytas iš Danijos dėl šnipinėji- 
pasipriešinimo nebus. j mo.

Surastas laivas
KOPENHAGA, Danija, sau-

visi bolševikų patikėtiniai, ku
rie turėtų užimti atsakingas vie
tas, jei Vokietija taip pat pa
kliūtų į Sovietų “įtakos sferą". 
Taigi, einama tais pačiais ke
liais, kurie buvo išpraktikuoti 
Pabaltijo respublikose. Šios kar
totekos iki birželio 17 d. sukili
mo buvo laikomos sovietinėje 
zonoje, o dabar perkeltos į Ber
lyną. (E)

nas nušokimas į Kremliaus die
ną ir naktį kaišiojamą tinklą. 
Nasserį gi prilaiko kiti Arabų 
Lygos nariai, kurių draugys
tės jis nenori prarasti.

Vėl lipdo 
Kominterną

PARYŽIUS, — Atrodo, kad
Maskvon pamažu renkasi Vaka
rų Europos kompartijų ir sate- 
lilinių kraštų atstovai tarsis dėl 
naujo Komintemo kūrimo. Gal

Raudonieji planuoja prieš 
Vakarus "šnipų bylas"

VIENA, Austrija, sausio 29. — Vengrijos komunistinis re
žimas planuoja didžiulę prieš Vakarus propagandą, į kurią gal
būt bus įtrauktos Vakarų valstybių “šnipų bylos”, patikimi šal
tiniai šiandien paskelbė Austrijos sostinėje.

Keturi britai, vienas amerikie
tis ir vienas norvegas įkalinti 
komunistų kalėjimuose. Nė su 
vienu jų, išskyrus norvegą, ne
galima susisiekti.

Tie patys žini^ šaltniai pra
neša, kad. daugiay kaip 17,000 
vengrų, daugiausia jaunuolių Ir 
studentų, yra kalėjime, kuriame 
šeimininkauja baisi komunistų 
salptoji policija.

Be to šaltiniai sako, jog keli 
šimtai studentų, .deportuotų lap 
kričio mėn. į Ukrainą, gražinta 
į Vengriją ir jie uždaryti slap
tosios policijos) kencentracijos 
stovyklose.

Sakoma, kad komunistai ža
da tuojau studentus išleisti į

formalus suvažiavimas ir kur laisvę, jei jie pasirašys pareiški-

Lavonai rasti
KAMAKURA, Japonija, sau

sio 29. — Amerikietis, ilgai gy
venęs Japonijoje, ir jo žmona 
japonė šiandien rasti nužudyti 
jų name. Policija sako, kad 
Frank S. Booth, 81 metų, Ja
ponijos inžinierijos kompanijos 
prezidentą, ir Mrs. Booth, 56 me i 
tų, subadė vagis.

Dokumentams suklastoti centrinė
MUENCHENAS, Vokietija. — Sovietų Sąjungos vidaus rei

kalų ministerijos skyriuje “Užsienis” sudaryta labai plati karto
teka Vak. Vokietijos ‘antisovietiniam elementui.”

Muenchene leidžiamam vokie
čių dienrašty “Mucnchner Mer- 
kur” vokiečių žurnalistas Win- 
fried Martini dėsto, kad šis “ne
patikimas elementas” savo ruož
tu suskirtytas dar į kelias rūšis 
—pagal tai, ką kada reikia suim
ti.

Juodieji sąrašai
1954 m. buvo sudarytas są

rašas. kuriuo tik įžygiavus į Vo
kietija turėjo būti suimta apie
400 900 Vokietijos gyventojų. į ray vvriausvEė išvarė 
Žinia apie tai buvusi išgauta iš VynaUSyDe ĮSVare
vieno žymaus MVD valdininko |

Maskvoje. Šio valdininko pareiš-! 
kimu, į sąrašus daugiausia įtrau 
kiami ne pagal vokiečių kp na
rių nurodymus, bet pagal pris
tatytuosius duomenis tokių vo
kiečių tarnautoju ar valdininkų, 
kurie, bendrad’rbiaudami su bol 
vikais, stengiasi tuo būdu sau 
“užsitikrinti ateitį”... Nurodo- bė sekretorių išvarė, nes jis tu

rėjo ryšį su trimis šnipais, ku
rie neseniai buvo areštuoti New 
Yorke.

Sovietų Sąjungos sekretorius 
Vassili M. Molev ir jo žmona 
Taisiya išskrido iš Idlevvild aero 
d romo.

Sovietų Sąjungos

ambasados pareigūną
NEW YORKAS, sausio 29. — 

Sovietų Sąjungos ambasados

kitur įvyks, tačiau dabartiniai 
pasitarimai Maskvoje nulems ir 
suvažiavimą, ir būsimo naujo 
revoliucijos planavimo štabo 
formą, jo rezidavimo vietą. Vy
riausias vaidmuo tą kagalą or
ganizuojant pavestas italui Tog- 
liatti, prancūzui Thorez ir vo
kiečiui Grotewohl.

Pirmasis Komintemas buvo 
įkurdintas Maskvoje tuojau po 
bolševikų revoliucijos. Tai buvo 
pasaulio revoliucijos gen. šta
bas. Tame štabe dirbo visi žy
mieji Europos komunistų vadai, 
ir Tito neišskiriant. Norėdamas 
Amerikos ir Anglijos pagalbos, 
Stalinas 1943 m. paskelbė, kad 
Kominternas paleistas. Jo vie
tą 1948 m. ujėmė Kominfor- 
mas su būsite Bukarešte. Jo gy
venimas buvo gana triukšmin
gas — jo kraują sugadino Tito 
sukilimas. Jį atgal į Maskvos 
gardą viliodamas, Kremlius pra 
ėjusių metų pavasarį išblaškė 
ir Kominformą.

mus, kad juos sukurstė “Vaka
rų agentai” sukilti prieš komu
nistinį režimą.

Tardymai aiškinant 
žudikus

CHICAGO, sausio 29. — Po
licija atsidėjusi dirbo visą dieną 
tardydama restoranų savinin

Į senatą

WASHINGTONAS, sausio 29. 
— Respublikonas Thad Hut- 
cheson, Houston advokatas, kan 
didatuoja į senatą iš Texas val
stybės. Prezidentas Eisenhowe- 
ris remia jo kandidatūrą. Rinki
mai bus balandžio 2 d.

Kardinolas Višinskis
vyks į Vatikaną

VATIKANAS, sausio 30. — 
Čia patikimai informuojama, 
kad Lenkijos primas kardinolas 
Višinskis rengiasi netrukus at
vykti į Vatikaną, kad painfor
muotų šv. Tėvą apie bažnyčios 
ir valstybės santykius Lenkijo
je po Gomulkos režimo padary
tų atmainų. Kardinolas pradžio
je buvo manęs išvykti prieš rin
kimus, bet vėliau buvo nutarta 
keliauti tik po rinkimų. Grei
čiausiai, kad taip norėjo ir Go- 
mulka, nes kardinolo išvykimas 
iš krašto prieš pat rinkimus 
būtų galėjęs neigiamai paveik
ti rinkimų nuotaikas — paska
tinti žmones neiti balsuoti. Tai 
būtų buvęs didelis smūgis Go
mulkos linijai, kurią šiose ap
linkybėse nori paremti ir kata
likų bažnytinė hierarchija, tikė
damosi evoliucijos žmonišku
mo ir protingumo linkme.

TRUMPAI Iš VISUR

neramu
ALŽIRAS, Alžirija, sausio 29, 

— Prancūzijos kareiviai vakar 
apsiautė Alžiro miestą, kai ten 
musulmonai, palaikydami Alži- 
rijos nepriklausomybę, paskel
bė aštuonių dienų streiką.

Prancūzijos ginkluoti auto
mobiliai stovi skersgatviuose, 
tankai užblokavo vieškelius, 15,- 
000 kareivių ir policininkų sau
go miestą.

Arabų nematyti gatvėse. Arą 
bų apylinkės aptvertos spygliuo 
tomis vielomis.

Ten gimę krautuvių savinin
kai uždarė krautuves. Prancū
zai sargybiniai, naudodami at
rakinimo priemones, įsiveržė į 
kaikurias krautuves.

Civiliai gyventojai apvogė ke 
lias krautuves. Alžiro apylinkės 
prancūzas vadas gen. Jacąues 
Massu įsakė areštuoti vagilius 
ir “šauti į juos, jei priešintųsi.” 
Keli prancūzai civiliai areš
tuosi.

Alžiras, Alžirijos sostinė, tu
ri daugiau kaip 300,000 gyven
tojų, kurių 40 procentų yra mu 
sulmonai.

Alžirijos nacionalistai nori 
nepriklausomybės iš Prancūzi
jos, kuri jau pripažino neprik
lausomybę Marokui ir Tunisui. 
Bet Prancūzijos vyriausybė įti
kinėja, kad Alžirija yra Pran
cūzijos integraline dalimi.

Tautinis laisvės frontas pas
kelbė streiką. Šią savaitę Alži
rijos klausimas svarstomas 
Jungtinėse Tautose.

Constantine mieste, rytinėje 
Alžirijoje, visi musulmonai strei 
kuoja.

Apie 90 proc. krautuvių už
daryta kituose miestuose. Apie 
80 proc. musulmonų civilių tar-

Pasaulio misijose

• Raudonosios Kinijos prem
jeras Chou En-lai nusiskundė Į nautojų neatėjo į darbą. 
Katmandu mieste, Nepalyje,
kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės “nesisveikina su mumis,

WASHINGTONAS, sausio 29. net ir tada, kai mes ištiesiame 
—Valstybės vicesekretorius Her draugiškumo ranką”.
bert Hoover, jr., dirbs įvairiose 
pasaulio misijose. Hoover šį 
penktadienį pasitraukia iš Vai-

kus, kur buvo pasakyta, kad StyW3 vicosekretoriaua parei- 
lankėsi nužudytosios mergaitės.
Suvesti — prisipažinę nužudy
me Edward L. Bedwell su Wil- 
liam Cole Willingham, 26 m. 
amžiaus, kurį Bedvvell nurodė 
kaip savo nusikaltimo bendri
ninką. Buvo stengiamasi išaiš
kinti visą eilę Bedwell prisipa
žinime ir iš kitur

Naujose pareigose
TAPEI, Formoza, sausio 29. 

— Viceadmirolas W. Beakle/1

• Jungtinių Tautų augštoji 
komisija pabėgėlių reikalams 
parūpins 50,000 tūkstančių do
lerių Jugoslavijos Raud. Kry-

Alžirijos streikas palietė 
Prancūziją

PARYŽIUS, sausio 29. —
Prancūzijos vyriausybė šiandien 
susirūpino visuotiniu streiku, 
kurį vakar paskelbė Alžirijos 
nacionalistai.

Pačioje Prancūzijoje 200,000
žiui, kad jis suteiktų pagalbą j alžiriečių musulmonų, dirbančių 
Vengrijos pabėgėliams, esan-1 Paryžiuje ir šiauryčių ir piet- 
tiems Jugoslavijoje. į ryčių Prancūzijos fabrikuose,

• JAV apsaugos sekretorius Pac^j° savo darbo įrankius.
Charles Wilson kaltino jaunuo
lius, kad jie naudojo Tautinę 
sargybą (The National Guard) 
kaip priemonę pasprukti iš ka- 

) rinės tarnybos ir kad nereikėtų 
kovoti Korėjoje. The National 
Guard prezidentas gen. Ellard 
A. Walsh sekretoriaus šį pasa
kymą pavadino “melu”.

• Britų laikraščiai spėja, kad 
— Saudi Arabijos karalius Raud vakar atvyko į New Yor- Britanijos premjeras Macmillan 

ką. New Yorkas šaltai sutiko jį. Uoste karalių sutiko Henry susitiks su prezidentu Eisenho- 
Cabot Lodge, JAV ambasadorius Jungtinėms Tautoms, ir pre- weriu Bermudoje, galbūt kovo 
zidento Eisenhoicerio atstovai. Karalius Raud pietavo Jungti- mėnesį.

Arbatą išgėrus
LONDONAS, sausio 29. 

The Cock Tavern, viena iš se
niausių Londono užeigų, taip 
pat parduodavo arbatą. Ši už-

patirtuose eiga neteko 3,744 puodukų ir 
duomenyne nesuderinamų pa- J 1,700 šaukštukų 1956 metų pa- 
reiškkimų. (Daugiau — pasku- skutinėmis savaitėmis (14 sa- 
tiniame puslapy.) Ivaičių laikotarpyje).

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

Washingtone sekretorius vakar, jau vadovauja JAV 7 tam laivv Pata^Pose> bet vaišėse nedalyvavo Izraelio užsienio rci-
iSvyko į Maskvą. Jungtinių nui> „ viceadmirolaa Stuard D. n'1,~
Amerikos Valstybių vyriausy- ingersoIl, vadovavęs 7-tam lai-

Apie 150,000 alžiriečių, kaip 
piliečiai, gyvena Prancūzijos 
metropolijoje.

Policija seka alžiriečių žings
nius Paryžiuje ir kituose dides
niuose miestuose. Gatvėse sus
tiprintos policijos sargybos.

Daugiau kaip 500 šiaurės af
rikiečių vakar buvo areštuota, 
bet tuojau juos paleido.

Lille mieste labai rimta padė
tis. Ten 20 musulmonų ir trys 
policininkai sužeisti. Demonst
racijos suruoštos taip pat Met- 
ze, Marselyje ir Lyone.

ma, jog sios rus es žmonių esa
ma kiekvienoj partijoj. Apie 
šios kartotekos buvimą, kurios 
juoduosiuose sąrašuose sužymė
ta, ką pirmiausia bolševikai im
tų karti, jei įžygiuotu raud. ar
mija į Vokietiją, Vakarų saugu
mo organams seniai žinoma.

Tie patys ke’i'ii 
Be šių “juodųjų sąrašų”, esa-

• Senatorius McCarthy (R., 
Wis.) yra priešingas Jugoslavi
jos diktatoriaus Tito vizitui 

ma ir kitos Vokietijos piliečių Jungtinėse Amerikos Valstybė- 
kartotekos, j kurias sužymėti se.

ministerė Mrs. Goldą M čir
— Iš Vakarų Vokietijos 115 vengrų pabėgėlių grįita į savo 

vynui, bus JAV apsigynimo jė- tėvynę. Daugiau kaip 10,000 vengrų pabėgėlių yra Vakarų Vo- 
gų vadu Taiwanoje, Formoze- kietijoje.
je. Taiwana yra augščiausios — Izraelis nesutinka pasitraukti iš Egipto. Ar tik nebus 
Amerikos karinis organas For- žingsnis į karo pakrantę/

PAVERGTOJE LIETUVOJE

mozoje.
KALENDORIUS

Sausio 30 d.: šv. Martinas; 
lietuviški: Manvylis ir Žibonė.

Saulė teka 7:07, leidžiasi 5:02
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apsiniaukę ir šalta.

— Britanijos vyriausybė pagyrė Eisenhoicerio Vidurio Ry-i “Eugenijaus Oniegino” operoje 
tų doktriną ir džiaugiasi JAV karinėmis jėgomis, kurios yra Cri-I atliko Gremino vaidmenį. 
tanijoje..

— Valstybės departamentas nepatenkintas, kad Nric Yor
kas šaltai sutiko Saudi Arabijos karalių Raud. Ncic Yorko mie
sto galva yra Robert F. Wagner.

— J ugoslavijos diktatorius Tito nemanąs vykti į Jungtines 
Amerikos Valstybes, ar jis bus pakviestas ar ne. pranešama i.5 
Belgrado.

• A. Kučingis jau vaizduoja- paskiau skelbia kaip savus įvai- 
mas bolševikinėje spaudoje, de- riuose rajonų laikraščiuose ir 
damos net jo nuotraukos, kaip kitur.
"Riliranifana Onioorinn” nnf'rnip1

• Baltijos gintaro meistrai

Palangoje sausio mėnesį jau pa-
• “Literatūra Ir Menas” nr. ruošė 17 rūšių naujų dirbinių. 

1/1957 skundžiasi gausia ko-. Gražiai atrodo sagės su negaty- 
munistinėje spaudoje plagiato- vine graviūra, alyvų šakelės, 
rių “kūryba”. Duota visa eilė sniegenos ir kiti papuošalai, 
pavyzdžių, kaip bolševikiniai ra Skelbiama, kad Palangos įmo- 
šeivos, nuaiplagijavę svetimus nės šiemet pagamins už 3 mil. 
darbus, juos šiek tiek pakeitę, rublių įvairių gintaro dirbinių.

I
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KTOtf?ELI»
tautinių švenčių minėjimus -- la ir gražu, kad skautiškasis besiartinanti Vasario 16 yra ge-i Tel. REliauce 5-1811 
ko jūs norėtumėte sulaukti ij jaunimas padeda tokiam pa-: naueia proga tai padaryti. QR, V^ALTEK J. KISSTUK 

į Vadijus. Taip pat atsiųskite: čiam mokslus beeinančiam jau-
'man pasisekusius vaidinimus nimui Vokietijoje, o taip pat
jūsų mėgstamus, toms šven- 

e’ssy Itėms pritaikytus eilėraščius, ge- 
rLti P^nekesius. Tą medžiagą

Redaguoja psktu. BRONIUS JUODELIS 

Adresas: 4200 So. Rockuell Avė., Chicago 32, III. Tel. FR. 6-0253.

“Gintaro ženklo” vadovių mokykla

dž.ugu, kad neužmiršta ir mūs-i 
nusipelniusių profesorių, kurie 
savo laiku tiek daug yra davę 
mūsų jaunimui.

Socialinis skyrius džiaugiasi 
Chicagos Dubysos jaun. skaučių, šantaikas 
draugove, kuri atliko kalėdinę'

v. s. K. Kodatięnė, 
Socialinio Skyriaus Vadovė.

Netvarkingai geidžiami žemiš 
kieji turtai gimdo visokį blogį, 
ypač smukdo moralę ir kelia ne

pijus Xlj

n. orimuiUjA 
(LIETUVIS GYDYTOJ Ari. 

3025 best 59th Street
Vau i—4 popiet, 6:80—8:1* «i 

Imčiau lianai sutarti

aptvarkius galėsime išsiuntinėti 
visoms vietovėms ir visos galės 
ja pasinaudoti.

Užbaigdama noriu palinkėti _____________________ _____
sesėms vadovėms pasisekimo Pr°?ri*raėlę Holy Family Vi.-,
darbe ir vilties žiūrint į ateiti. Įa . senelių prieglaudoje. De- jgcT M MODELIAI
Gal gi Dievas duos, ir, jei ne ki- koJa vadovams ir visiems pnsi-j 991 »"UUEURI
tais, tai dar kitais metais vė» už pareikštą artimo | • Teievuijo.

Tel. ofiso ir buto OLynipie 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHTRUPGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St. 
Ofiso tel. REliaiivo 5-411 I 

Itczid. telef. Gltovehill. (5-OU17
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

l’cnktud. tik j»o pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tek CLiffslde 4-2806 
llezldcneijos: LAfuyettc 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kumpus 47th Ir Hermltagc)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

Vadovių lavinimo* dalies vedė-! Įstojimo sąlygos

ja, nepailstančioj! v. s.-Lidija Priimama kiekviena skautė, švęsime Vasario 16 sii džiaugs me5]? mūsų seneliams 
Čepienė paruošė projektą augš- kuri jaučia vadovės pašaukimą, j ,nu §įrcjyse
čiau paminėtos vadovių mokyk-' kuri jau vadovauja ar norėtų 
los, kuris sausio 20 d. Liet. Sk. vadovauti, nuo 15 metų am- 
Seserijos Vadi jos posėdyje bu-lžiaus, II patyrimo laipsnio, 
vo priimtas ir mokykla paskelb: Pareiškimas įstoti paduoda- 
ta atidaryta. Į rnas vadovių mokyklos vedėjai

v. s. Lidijai Čepienei, Box 62,
Boston 26, Mass.

Projekte plačiai išaiškinta, 
kodėl pasirenkamas toks var
das. Tarp kitko sakoma: Ginta 
ras — lietuvaitės puošnumo s:m 
bolis. Juo puošėsi kunigaikštie
nės ir paprastos mergelės. Pati 
Lietuva gintaro žeme vadinama.

Ps. Raminta Molienė,

Tautinio Aukl. Skyr. Vedėja

KALĖDŲ GERIEJI 

DARBELIAI

*» Radijai: importuoti Ir vietiniai, 
AM/FM, nešiojami ir kit.

Detroito Baltijos tunto skau- J įSIhmo mrataid'“ty
• Dulkiashjrb.ial, skutimosi mašinS-

De.Lroito Gabijos tunto skau 
Mokyklon vadovybės darbas ;tės suruošė prie Šv. Antano pa-
Atėjus vadovės pareiškimui, 

jis užregistruojamas ir vadovei 
tuojau išsiunčiamas biuletenis,

ra pi jos bažnyčios prieškalėdinę

tas vytis Česlovas Anužis per 
socialinį skyrių paakojo 10 dol., 
; 'sakydamas 5 “Mūsų Vyčio” 
prenumeratas Vokietijos sk tu
tinusiems. Sektinas nuoširdaus 
broliškumo pavyzdys padėti Vo
kietijos skautams ir paremti sa
vo skautišką spaudą.

Socialinis skyrius paaukojo 4

L. S. Seserija nori papuošti si-,i§ kurio vadovė sužino, kad vi- 
vo vadoves gintaru. Baigusioms | sas mokyklos darbas yra trijų 
šią mokyklą bus įteikta švilpų- Į dalių: I dalis teoretinė, II — 
ko juostelė su gintarėliu iš Bal- į praktinė (stovykla) ir III — sta 
tijos krantų. ižas (6 mėnesių darbas su vie-

Kaip amžių bėgyje medžių sa. į netu).
kai virto gintaru, taip iš kartos 
į kartą perduotos lietuviškosios 
tradicijos ir liaudies menas vir-

Teoretinė dalis bus išeita dvie 
juose kursuose. Kiekvienas kur
sas turi tris sesijas: kiekviena

rinkliavą ir surinktas aukas $67' dolerius, užsakydamas Kalė- 
FcskirstėHaip: už 22 dol užsa- do,ns 4 CARE paketus Vasario 
kė 22 CARE paketus Vasario 36 Slmnazl- 3 ^i Pėdžios mo- 
16 gimnazijos ir pradžios nuo- kyklų ,mok Yams Vokietijoje, 

’bklų mokiniams Vokietijoje 43 ’ Jaukiamu žinių ir iš kitų skau:
dol. pasiuntė Vokietijos skau- tlskų vienetų apie jų atliktus 
bių,-tų ketvirtų vietovių mišj-geruosius darbelius. Kartu pri- 
iems vieneuL/hs po' 10 dol. kiek' ^onama, jei kuris vienetas n^ 

ivienam ir 5 dol. - prof. M. Bir<&uspėj3 Kalėdų metu jų atlikt7 
j-ižkai Los Angeles, Calif. Mie- ’ (Nukelta į 7 psl.)

lės, plaukų džiovint- -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, r :masteriai, 
automatiškos keptuvė, ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir jvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiid pirksite ir geriausią pa. 

tai-nuvinių gausite inž. A. SemSno 
įmonėje.

iitiDflinfl

ĮllTCLCvision
i įšalės - Service]

Say. Inž. A. SENIENAS 
3321 S. Halsted — CLiffslde 4-5(568
Atdara: kasdien 9—C, pirmadieniais' 

ir ketvirtadieniais 9—9

Ofiso telef. LAlayctte 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2SG8

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTĖ

7156 South VVestern Avcuue 
(MEDICAL UUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
G v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto —• 1 v. p. p. šeštad. 11
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. KE 7-11(58
lies. tel. \VAlbrook 5-3765

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisui 20 North VVacker Drivo 
(Civic Opera Houae, Kami). 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. Clčntrul 0-2204

5002 VVest 16th Str., Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOįvnhull 3-0050 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
Tel. PRosjicet 8-1223 ai-AVE.0-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-1 0 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. G-9 vai. vak. Ir 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

to tautos kultūra. Tegul šie du sesija turi vieną ar dvi instruk-i^ 
brangakmeniai būna neatskiria- tores, kurios išleis kiekvienos j 
mu papuošalu lietuvaitės skau- sesijos trumpą konspektą, 
tės. “Gintaro ženklas” tegul Vadovei — šios mokyklos mo Į 
bus tuo stebuklinguoju žodžiu, kinei — teks perskaityti kiek- 
kurį ištarus kils noras būti ti- į vienos sesijos konspektą, tuč- 
piška lietuvaite skaute; nagin- tuojau atsakyti į klausimus, at- 
ga, linksma, tvirtai atstovaujan, likti nurodytus praktiškus dar- 
čia savo kraštą, vi3ą jo tauto-! bus, atvykti į stovyklą, gauti! 
dailę, visą jo švelnumą, išreikš- mokyklos baigimo ženklą ir lai-5 
tų “Geros s Onelės” pasakoje; mingai vadovauti.
visą jo romantiškumą, pavaiz- .i

duotą “Jūratės ir Kastyčio” le- \ Seserijos Vadija sveikina ir 
gendoje dėkoja savo narei L. Čepienei

“Gintaro ženklas” paženklins už šios mokyklos projekto su- 
vadovę nauju ženklu, reiškian-j kūr '1,{* ir sutikimą jai vadovau
ju entuziastingą žinojimą ir su- “ bei už sutelkimą sau bendra-
gebėjimą vadovauti vienetui, su dam* Seses vadovcs kvl€C,a' 
orientacija, ką, kaip ir kada da- mc šia proSa Pasinaudoti ir tuo- 
ryti, kad skilties ir draugovės Jau pat sil*sti Pareiškimus mo- 
skautavimas būtų kaip nuotai-; tykios vedėjai.
kingas gintaro jieškojimas. LSS Seserijos Vadija

Tel. ofiso RE 4-«(i»0. rez. l’R (5-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield ttlvd.
VAL: 1—4 ir e • 

dAAtadieniaiK nuo 1 Iki « vai. p. p. 
is»kvrii» ketvlrtad ir arkmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

Ge’RKLĖS LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. i.‘ 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10 x vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: l’R 8-3220 
Res telef. VVAIbrook 5-5076

fel. Ofiso l’Rospeet 6-2240
l'llospeet 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SVEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wooil Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirniad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek uždaryta.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 South Wcstern Avenue
VAI., kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Office: 10718 .South Mieliigan Avė. i
Buto 1653 W. 103 St., Beverly IlillsĮ

Vak: kasdien;Inuo G v. v.'Jki 9 v. v'., ' 
Vai,: kasdien nuo ii v. v. iki 9 v. v.,

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — Ptllnian 5.-6706
Buto — BEverly 8-394G

Paminėkime Vasario 16 šventę
Mielos Sesės Vadovės,

.. . . -• - ! tuvą. Mūsų patyrimo laipsniai
........... , ... - yia tam pritaikyti. Mazgelių16 minėjimui; renkame eueras- 

čius, kuriuos mažosios sesės 
deklamuos: montažus, kuriuos 
atliks kiek vyresnės, štabo po
sėdžiuose svarstome, kurias Be

' mą bei plėsti jų žinias apie Lic-1

rišimas jau senokai pateko į
antrąją vietą; pirmoje eilėje
klausinėjam apie Lietuvą. Visos
vadovės puikiai žino, kad nėra

..... ». . , . .sueigos, kurioje neprimenamesės pakelti i augstesmus laips- . . . , . . ., . * , , .. mazosums sesėms, kad kalbc-įuius, kurioms leisti duoti įžodį.( r ... ,
Pagalbos iš Seserijos Vadi jos - uetuvisna,.
perdaug nesitikime, jau esame ., Tautiniu} bei valstybinių šven-
įpratusios veikti savarankiškai,( ėlų minėjimai duoda mums pui-
kaip mažos salelės dideliame kią progą pakelti sesi ’ tautinį
vandenyne, kurias laivai iš kitų! susipratimą. Tik, kada-gi ma-
kraštų aplanko labai retai. žosioms sesėms mūsų šventės ne

„ beturi- tokios reikšmės, kaipO tačiau, nors ir toli nuo: ... t ..... ... , • mus, reikia ypatingai stengtismusų ir sunkiai pasiekiama bei ’ r . . .. T, ■
suvaržyta didele laiko stoka. Se ii’”3"™“-.Ikl

..... . x . sjoI kalbėjau bendrai apie visasserijos Vadija egzistuoja ir vei-
kia kaip tik tam, kad mums 
būtų lengviau vadovauti mažo-

tautines bei valstybines šventes, 
be; dabar prieikime prie Vasa
rio 16.sioms seselėms. Aš manau, kad 

tautinio auklėjimo skyrius, ku-| Dauguma mūsų skaučių lan- 
ris yra ypatingai svarbus išeivi- ko mokyklas. Vasario 16 diena 
joje, gali jums daug padėti. Tik, joms niekuo nesiskiria nuo kitų 
norint, kad jis gerai veiktų, rci-. dienų. Gal ir tėveliai namie ne
kis abipusio bendradarbiavimo, primena, kokia t ui diena. Ką 

Pradžiai turiu keletą minčių gi mes galime, kad ta šventė
apie tautinį auklėjimą bendrai 
ir Vasario 16 proga specialiai, 
ir taip pat keletą prašymų į vi
sas vienetų vadoves.

Kaip jau minėjau, tautinis

joms taptų atmintina? Aš no. 
rėčiau pabrėžti tris punktus:

Skautėms turi būti gerai ži-1 
ir ma, kas yra Vasario šešiolik
toji. Tam pašvęskime vieną skil

SUDRIKO
SAUSIO MĖNESIO IŠPARDAVIMAS: 
Televizijos, Šaldytuvai, Skalbiamos Mašinos, 

Dulkių Valytuvai, Gesiniai Pečiai, Kaurai.
IŠSIMOKĖ JIMAIS 

Sutaupysite nuo 33% iki 75%

97 Kroehlcr Miegamoji Sofa, sumažinta iki.. *58. ir aukse. 
77 Kroehler 2 gab. Seklyčios Setai, tik atėjo,

dėl vietos stokos, išparduodame ................
201 Apmuštos Lounge kėdės. Atėjo pervėlai.

Turime parduoti už ............................... ..
307 Miegamo kambario daiktai, geriausios

amerikietiškos išdirbystės, nupiginta iki..

*97. ’r aukšč- 
*24. ir aukšč.

, išauklėjimas yra ypatingai svar-j ties sueigą, kurioje būtų išaiš-j 
bus išeivijoje. Palyginus dabar-1 kinta Vasario 1G reikšmė pagal; 
ties mūsų sąlygas su gyvenimu I sesių amžių.

Minėjimus darykime kiek ga-Lietuvoje, matome didelius trū
kumus. Dide’ dalis mūsų skau lii’t labiau pritiikytus skau
čių Lietuvos o atsimena; daug tėn-s. Stenkimės, kad joms bū-
jų gimė Vokietijoje ir visai ma
žos atvežtos čia; vyresniųjų 
skaučių tarpe jau retai berasi
me sesę, kuri baigė daugiau 
kaip keturias klases lietuviškoj 
gimnazijos. Lietuviško tautinio 
auklėjimo negalime laukti iš ap
linkos, su kuria sesės susiduri i 
kasdien. Žodžiu, tautinis auk
lėjimas lieka lietuviškos šeimos 
ir mūsų rankose.

tų įdomu. Leiskime joms pa
čioms pasireikšti programoje. 
Paukštytės labai mėgsta dekla
muoti ir skambinti pianinu.

Kadangi Vasario 13 yra svir 
blausia niusų švente, tai pabrėž- 
kiir.e jos svarbą, naudodamos 
pakėlimams. įžodžiams, konkur
sų rezultatų paskelbimams ii 
p.'n-ušicms įvykiams.

Be šių minčių turiu į jus. ne
įvairiausiais būdais galima ug sės vadovės, ir prašymą. Pra 

dyti skaučių tautini susiprati-! sau siųsti man savo mintis apie Į

•”4. ofiso HE.4-5849. rez. I1E.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 IVcst 71»t Street
Vai. Pirm., ketvii*., penttt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir iešt. pagal sutarties

Ofiso HEmloek 4-5815- 
Ilez. HEmloek. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarimą

*77r ir aukšč. 
už 3 gabalus

402 Inncrspring Matracai................................... $ 17. ir aukšč.
Rubber Foam — buvo $169 už matracą ir

Box Spring. Parduodama vienetas už .... $88•
Medinės lovos buvo $38. Nupiginta iki .......... *||,
End Tables, Cocktaii Staliukai buvo $39, dabar $| j,
215- 5 gab. Dinette Setai ................................... *27. aukšč.

17 in. Televizijos setas, naujas . . . .............. .. *69. ir aukšč.
207 T. V. Visų išdirbysčių, sumažinta už mūsų kaštus

Piano Akordeonai 120 basų už . . *59. ir aukšč.
Uždarome visus Coiumbia, Decca. Vii-tor, Capitol, Mercury

fonografų rekordus 78 RPM, nauji.
Buvo 89e vienas, dabar ............................... 19C v*cnas
550 Rankinių laikrodėlių 17 akmenų. Garantuoti,

$39.00 vertės po $ 18.
7 akmenų laikrodėliai atpiginti iki ........ *8.95
Pačios geriausios Televizijos vertės $395, už $225

JOS. F. BUDRIK FIKNITI KE/INC. .
3241 South Halsted Street

Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30; 
sekmadienį 10-5

Programa
Prie progos nepamirškite Budriko Radio valandos «u gerais dai
nininkais ir orkestrą. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos valan
dos vakare iš stoties W. rf. F. C., 1450 kil.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospcct 6-1795 i.uo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Iri 
šeštad. ,

Res. tel. GRovelilll 6-5608

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso I.Afayette 3-6048 
Rez.: UVAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westem Avenue 
Chicago 20, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas IlEpiiblic 7-4000 

Roadricncla: GKovchlII G-8I6I

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
▼ak. šuštadlnniuis nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Avė.

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

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arli Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—G; 7-9. 

Šeštad. 10 - 12. Trečiad. uždaryta
LAfajctto 3-4010.

Namu — GIklarercst 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
(iVDVI'G.»AI ii: ciiiki ilgai 
3259 South Halsted Street

Kasdien 3 — 7 \al. vak. Šeštad. nuu 
1—5 vai. \ak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1 4X4. Resid. 243"
W. 62iul St., tel. Kepubliu 7-8818.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. Az VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir G—8 v. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso 1‘llosĮteet 6-9400
Rezid. l’Itospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vlolūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso VIetory 2-1581
ILez. Victory 2-0712

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

802 Wcst 31st Street
Kamp. Halsted ir 31-rnos gatvių 

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

Tel. ofiso PK. <>-<>tl«, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Kd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso telef. TArds 7—1166 
Rezidencijom — STeaart 3-4&11,

DR. J. GUDAUSKAS
gydytojas ir chirurgas

756 West 35th Street
(kampan Halsted Ir 35-ta gatvR) 

VAL. 1—4 Ir G:30—8:30 p. p. kas
dien IŠHkyrns trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

flilMS®

nSuciijfsngiHai

i/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

Tel. WAlbmok 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center
6132 South Kedzie Atenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7-—9 v. vak. 
Trečiad. b- šeštad. pagal nutarti

Ofiso telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Arclii r) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir šekmad. tik susitarus

DR. P. Z. ZALATORIS
gydytojas ir chirurgas

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso C A. 6-0257, rez. l’R. 6-6659 

Rezid. 6600 s. Artesian Avė.
VAL 1 i v. v. iki 3 p. p.; g—9 v. v.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SI’I.C. (TllHCKGINftK IR 

<>RTOI’E!>L\F:S LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-2200 

VAL.: l’irni., antr.. Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. ir
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokcs, 0. D.
Tikrina akis: prilaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 S. California Avė., Chicago 

šauklio — YA. 7-7381
Priima: vakarais G Iki 9. šeštail.
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmai!. 

_____________ 11 Įr nusitarus_____________

Tel. ofiso Y A. 7- 1787. rez. l’R. 6-1030!

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—4 ir G—S: Ircčiud., šeš- 
>nd. ir Mckniuil. lik nagai sulai Ij.
Jei neatsilieps viršminčli (eleionai.i

Šuukito Mlilu.i) 3-6061

f
P. ŠILEIKIS, 0. P.
(trlhopedas - l’rolez.islas

CRANESAVINGS "'^AN
2558 MTCST 47tb STREET LAfayette 8-10M

B. R. Pietkien icz, prez.; E. R. Pletkletvlcz, nekr. Ir advokatM
Mokume uukštim dlv IdundiiM. Keičiuiim> ėnkliLS. I’uiduoduiue Ir |>ei'kuiiie, 

.MlM()bė« bonun. Tuupjtojams luilarimvIntui uunioknmul.

1’i'udėUllo tniipyli uliibuyduinl siy-'kiuliy šuuidlcn. AinIiuuMu Iki >1(1,(MKI.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o tekt. nuo 9 iki vidurdienio.

DR, G. SERNER
lietuvis akių gydytojas

Virš 25 melu patylimo
Tel. YArds 7-1820

I’ritaiko akinius 
Kreivas akla

ištaiso
<»fbii. ir akiniu dirbtinė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo G iki 8, tre- 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniaia nuo ln iki 2 vai. p.p.

Aparatui-Protezai, Med. ban Skelbtis 
dažai. Spee. pagalba kojom 

(Areli SiipiNirlM) Ir 1.1.
Vai.: 9-1 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
Dltl IIOI’KIM.IOS III IIMKOS |,\ll.
2859 W. 63rd St.. Chicago 29, III.

Tel. l’Itospeet 6-508 1

“DRAUGE” apsimoka, 
oes jin yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama vlaiema.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY I RIEM)

iTel. oflRo Pit. 6-388*. rez RE. 7-9191* I 2334 So. Oaklev Ive., (Iiicago 8. Illinois, Tel. V Irgi nia 7-6611-7-6612
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We«t 63rd Street

VAI* kandim nuo 2 — 4 p. p Ir 7:30 
Iki t» vm! Trečiad Ir šešt. uždaryta

Kntered Heeond-t'lass Matter Maieh 31, 19IK, at Chicago. 
lllVier IJie A''t of Mareh 3. 1879

llllnola

*r«>ofonm ORov»hllt 8-I5B6

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PK1TA1KO AKINIUS
Valandos: #—12 Ir 7—» » v. paga' 

ausltartrnn Išs^yrua treči> Henlul 
2422 W. Alarųuette Roud

8UBSCRIPTION KATES 
18.0(1 per year outnide of Chicago 
89.00 per yrar ln Chicago A Cloero 
88.00 per year ln Canada 
Koreign $11.00 per year.
H metų 1 mėn. 1 tnln

5.00 $S.75 $1.25
$4.50 $2.50 $1.00
$5.50 $8.00 • 1.0(

Mm>ber of tho Cathnlle. Picas Aaa'n 
Publiahed daily, nxrpt Hundaya, 

bv the
i-ithuaulan Cathollo Press Soclety 
PRENUMERATA: Metams
CHeagot Ir CteeroJ $4.00
Ki‘ur JAV Ir Kanadoj $8.00
(Jžaienyjs $11.00

Redukcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nssunaudolų stiaipsulų ne- 
fauro. lu«s gražina tik iš anksto susitarus. Redakctte ui skelbimų turtu; 
ueals«Jlu. Hkelblmų kainos pi laiuuciamos varus pi aSyii»u,



TrcCi.'.drr.is sausio 30. 1330 MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CmCAGG, ILLlNęiS 3

MIRTIES SPRENDIMAS bolševikinė lava vėl užliejo tris 
Pabaltijo valstybes- Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, o tuo pačiu— 

Karolis Marksas savo veikale “Kapitalas” dėstė, kad kapi- tenai vėl prasidėjo masiniai žmo 
pitalizms — visi skurdžios darbininkų klasės išnaudotojai — nių areštai, deportacijos j Sibi- 
žlugs, kai darbininkija revoliucijos keliu nuvers juos. To pasek- rą ir beatodairinis nekaltų žino
me je atsirasianti nauja, beklasė visuomenė, kurioje nebebūsią nių naikinimas. Tuo metu rau- 
daugiaų išnaudotoji) ir išnaudojamųjų. Žemėje visiems tada bū- donieji dar intensyviau pradė
siąs rojus. Visi jausis laimingi, visų šalių proletarai bus broliais jo Pabaltijo žmonių žudymą, 
vienas kitam, nebebūsią karų, o gyvenimo lygis ir patogumai negu pirmaisiais okupacijos me 
pakilsią į ligšiol neregėtas augštumas. • tais. Maskva tai darė žinodama,

Kas gi gauta iš visų šių Markso pranašavimų? ! jog Pabaltijo valstybių gyven-
Darbininkijos revoliucija Rusijoje kraujo jūrose paskandi- tojų viltys ir simpatijos Vaka

rio carinį kapitalizmą, valdančiąją klasę ir darbininkų bei vals- rų demokratijų pusėje. Kaipo’ 
tiečių žmones išnaudojusius gubernatorius, generolus, dvarinin- reakcija į tai, Pabaltijy, ypač 
kus, turtuolius ir kitus viešpačius ir viešpačiukus. Drauge buvo Lietuvoj, nuo pat pirmųjų oku- 
išnaikintas milžiniškas skaičius mokslo žmonių, inteligentijos, pacijos dienų pasireiškė itin ak 
dvasiškijos, profesionalų ir net milionai pačių darbininkų ir vals- tyvus partizanų judėjimas ir 
tiečių. Vietoje senųjų “klasių" atsirado “naujos klasės, nauji kova su prispaudėjais. Tas ju- 
“carai”, nauji generolai, vietoje senosios dvasiškijos — daug di- Į dėjimas ir kova ir šiuo metu te- 
desnis skaičius politrukų ir milžiniška armija naujųjų viešpačių be vvksta. A. A.
ir viešpačiukų — enkavedistų. Skurdas, baudžiava ir vergija
iškilo į tokias augštumas, kurioms toli gražu neprilygo Jono 
Žiauriojo laikai. Vietoje rojaus atsirado pragaras. Vietoje lau
kiamos taikos visas pasaulis grasomas karu, nes gausūs milionai 
jaunų vyrų, vietoje dirbę kuriamąjį darbą turtingoje Rusijos 
žemėje, turi tarnauti didžiulėje raudonojoje armijoje, betykan- 
čioje užgrobti visą pasaulį. Galutinėje Rusijos revoliucijos pa- ją ir atskrido Maskvon ir Rytų 
sėkmėje keli šimtai milionų laisvųjų žmonių atsidūrė už taip va- Europon kaip tik momentu, ka- 
dinamos “geležinės uždangos” — vergijoje.

Gal viso to širdyje ir laukė Marksas. Gal to ir tikėjosi. Gal 
tuo iš anksto jis piktai džiaugėsi. Gal ir ne.

Tačiau viena jo pranašystė tikrai įsikūnijo, būtent — mark
sistų pavergtieji darbo žmonės dabar tikrai jaučiasi broliais. Vi
sų šalių proletarai dabar tikrai vienijasi revoliucinei kovai nu
versti prispaudėjus ir išnaudotojus, tik ne Markso minėtuosius, 
o... Kremliaus ponus.

Visų kitų įvykių tikrai nei Marksas, nei jo žymesni pakali
kai nesitikėjo.

Sukilimai Rytų Vokietijoje ir Lenkijoje nepakankamai stip
riai sukrėtė raudonąją sovietų imperiją. Bet štai kilo galingoji 
katalikiškos Vengrijos revoliucijos banga. Ten pirmieji sukilo 
darbininkai. Į kovą drauge su darbininkais išėjo studentija, in
teligentija ir net metų metais komunistinėje dvasioje auklėtas 
vengrų jaunimas. Prie jų prisidėjo ir su jais ginklais pasidalino 
“raudonoji” vengrų kariuomenė. Apie 15,000 tikrosios sovietų 
kariuomenės, daugumoje ukrainiečių, prisijungė prie vengrų par
tizanų. Vengrų darbininkų revoliuciją “numalšino” sovietinė 
“darbininkų kariuomenė” tankų pagalba.

Ar numalšino?
Kovos dar tebevyksta. Revoliucijos didelė banga ir vėl gali 

Vengrijoje kilti. O ką, jei ryt ar poryt ir vėl sukils Rytų Vo
kietija, Lenkija, Bulgarija, Rumunija, Čekoslovakija, eventua
liai Pabaltijo valstybės ir kitų pavergtųjų kraštų darbininkai, 
studentai, inteligentija ir jaunimas? O kas garantuoja, kad ir 
patys rusai nesukils prieš Kremliaus tironus? Juk ir ten verda 
žmon ų kraujas, gniaužiami kumščiai, ir ten vyksta rūgimas.

Taigi Vengrijos revoliucija, nors ir neiškovojusi savo tau
tai laisvės, sukrėtė komunistinį pasaulį iki pagrindų.

Ligšiol pavergtieji bijojosi Kremliaus. Bet dabar įvyko tai, 
ko nei Marksas, nei Leninas su Stalinu nesapnavo: dabar Krem
liaus raudonieji carai bijosi pavergtosios darbininkijos. Krem
lius tikėjosi palyginti greitai užvaldyti pasaulį, tačiau dabar 
jaučiasi besėdįs ant neramaus vulkano viršūnės, kur niekas 
negali išpranašauti, kiek dienų dar liko iki jo išsiveržimo... Tą gaudai
puikiai žino Kremliaus tironai ir todėl deda visas pastangas taip eities ir nebepuldinėti Sovietų 
sukaustyti vulkaną, ldad jis niekada neišsiveržtų. Jie vis tikisi, 
ksd kaip nors — “kak nibud” — tai jiems pavyks.

Bet ar galima vulkaną sulaikyti nuo išsiveržimo? Ne! To
kios jėgos nebuvo ir nebus. Nes vulkano jėga negali būti žmo
giškų jėgų sukontroliuojama ir pavergiama. O to vulkano išsi
veržimui priežasčių yra daugiau, negu būtinai reikalinga. Todėl 
raudonieji viešpačiai baimingai dairosi į Kremliaus mūrų sienas, 
ant kurių pavergtųjų žmonių rankos užrašė “mane, tekel, fa

Dinru.ft nuKAKTu

Popiežius Pijus XII laiko miSins Cupraiiicn k« Jcpijoj. Romoj, l.iOO m. 
nukakt aviu proga nuo koletrijos įsteigimo, šv. Tėvas ten studijavo prieš 
60 metų, prieš tapdamas 262-ruoju popiežium.

Aio plano iiunluunai J rod», kad St. Cabaliausko ap-
Pirmiausia, sunku tikėti, kad| skai^avimai X™ PerdauS 

šis planas būtų toks patrauk-1
lūs, jog mūsų tautiečiai, kurie? Bet d?leiskim, kad jis neklys- 
fiematydami aukoms galo, jau ta ir po 3-5 metų fonde turėsi- 
dabar itmeta prašymus, taptų me milioną dolerių. Ar tada pa- 
tokie dosnūs ir per kelerius me sibaigš aukų rinkimas? Tikriau- 
tus aikoti į siūlomą fendą po šiai ne, nes tų poros desėtkų 
kelis šimtus^dolerių kasmet. Kas1, tūkstančių dolerių visiems kultu 
renka aukas, gerai žino, kad riniams reikalams tikrai nepa- 
žmonių skaičius, kuris jautriai: kaks. Jų nepakaktų nė Vasario 
reaguoja į kreipimąsi paremti 16 gimnazijai išlaikyti. O kur 
įvairius mūsų svarbius visuome-vis* kiti reikalai? Kur kitos švie 
ninius ir kantatyvinius reika- timo institucijos, kultūrinės sta

be vyksta.
Kinų Čujaus "čiu-čiu

Bostono “C. S. Monitor” 
damuoju rašo:

“Kodėl Kinijos premjeras Ču- j 
en-lai nutraukė kelionę po Azi- ,

ve-1

da raudonoji imperija čia su
braškėjo? Be abejojimo, būta 
stiprių politinių ir ekonominių 
priežasčių, kurių, aišku, dikta
toriai pasauliui neskelbia. Ta-

$1,000,000 ar akcinė bendrovė
Apie St. Cabaliausko planą kultūros reikalams 

M. JAUNIŠKIS, St. Paul, Minn.

“Draugo” priede (IX.8) Ben. Lietuva taps laisva. Tada tas 
Babrauskas išdėstė St. Gaba-į fondas būtų panaudotas Lietu-
liausko Kultūros kongrese pa- 

čiau, galima spėlioti, kodėl ki- tiektą mūsų kultūros reikalams 
nų komunistų partijos politbiu-! lėšų sutelkimo planą. Manau 
ras stojo Maskvos pusėn Ven- bus pravartu priminti skaityto

jams šio sumanymo pagrindi
nes mintis:

grijos atžvilgiu ir net pagyre 
Staliną. Raudona Kinija silpna 
ir norėtų, kad pasaulis tikėtų, 1) Atitinkamos organizacijos,
stipraus.nesusiskaldziusio ko- besirū indarao3 mOsų kultSri.

tuose gali priversti Maskvą 
Kinijai dabar teikiamą ekono
minę paramą pakreipti kitur.”

Ta pačia tema “New York 
Times” korespondentas iš Var
šuvos rašo:

“Raudoni lenkų vadai spėlio
ja, kinų premjeras Ču todėl 
juos spaudžia švelninti nesan
taiką su Maskva, kad Indijos 
premjerui Nehru nepavyko pre
zidento Eisenhowerio prikalbin
ti sušvelnėti raudonosios Kinijos 
atžvilgiu. Kinai nenori pasilik
ti be draugų nedraugingame pa
saulyje, nekenčiami ir Ameri
koje, ir Sovietų Sąjungoje. To
dėl sutiko pūsti Maskvos dū
deles. Gomulka jau įsakęs savo

kotojai, netekę kantrybės, prašy 
mus dažnai atmeta ne dėl to, 
kad nesuprastų i.ukalo svarbu-

Sąjungos.’ V.

Anglikonai nori vienybės 
su katalikais

Augšta anglikonų grupė, kaip 
pranešama iš Londono, pradėjo

„ *... . . .......... . spaudoje kelti balsą, kad būtų
res Šitie istoriniai žodžiai š) kartą liko užrašyti vengrų patrio- atstatyta vienybė su švento Pet- 
tų krauju. Sovietų imperijos dienos suskaitytos. Kremlius po ro 33gp
vengrų sukilimo niekada neatgaus tos jėgos, kurią turėjo prieš pieįįaįg 
tai. Tikrumoje 25,000 kritusių vengrų didvyrių — kankinių sa- P 
vo pralietu krauju parašė Kremliui mirties sprendimą. Ir tas 
sprendimas bus įvykdytas. Tai yra tokia pat tiesa, kaip yra tie
sa, jog rytoj patekės saulė. Ig. Pašilis

ro sostu ir su jo įpėdiniais-po-

"Daily Star" apie kovas 
Pabaltijy

Sausio 16 d. Toronto dienraš
tis “Daily Star” buvo atspaus
dintas su didžiule antrašte 
(“headline”): “Three Baltic
States Sai’d in Revolt”. Tame 
pat numeryje, pirmam puslapy, 
pasiremiant Vak. Berlyno spau
dos žiniomis, buvo atspausdin
tas ir straipsnis, kuriame nuro
dyta, jog trijų Pabaltijo vals
tybių: Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos apie trečdalis gyventojų 
deportuoti į Sibiro priverčiamo
jo darbo stovyklas, o likusiųjų 
savame krašte apie pusę lietu
vių, latvių ir estų, esą, šiuo me
tu išėję į atvirą kovą prieš oku 
pantus.

Anie neramumus Pabaltijyje 
paskutiniu metu nuolat perduo
damos žinios ir iš Ispanijos, 
Madrido stoties. Kiek tuose pra 
nešimuose yra visiškai realios 
tiesos — sunku pasakyti, nes

na sandari ir iš tenai žinios 
Vak. Pasaulį sunkiai pasiekia. 
Nežiūrint to, reikia pasakyti, 
kad kažkokie įvykiai Pabaltijy, 
visdėlto, vyksta, nes apie tai 
užsimenama ir ‘T‘iesoje”, o taip 
pat matosi ir iš Lietuvos ko
munistų partijos sekretoriaus 
A. Sniečkaus neseniai pasaky
tos kalbos.

Pavergtos Lietuvos gyvento
jų susirašinėjimas su Vakarais 
dar tebevyksta, tačiau, kaip pa 
tirta, kurie tik laiškai iš anapus 
talpina savyje daugiau ir smul
kesnių žinių apie Lietuvos gy

vos kultūros atstatymo reika 
lams .Tokį fondą sudarius, au
kotojai būtų ramūs atlikę lietu- 
kos kultūros rėmėjo darbą vi
sam laikui. •

5) Siūloma mūsų Kultūros 
fondui imtis iniciatyvos šiam su 
manymui įgyvendinti.

★

lūs, palyginti, nėra didelis. Ir 
toji grupė neša visą naštą, o ki
ti, kad ir būdami pajėgū3, yra 
tiek abejingi, kQd jų jokiais, 
kau ir labai giežiais, planais, 
nesužavėsi.

Be to, kaip visi gerai žinome, 
tokiais atvejais paprastai pra
sideda atsikalbinėjimai ir prie
kaištavimai, kodt-1 tas, o ne a- 
nas, kodėl taip, o ne kitaip ir 
pan.

Juk mūsų nemažiau svar
biems reikalams plačiausiai pra
vedamos rinkliavos, palyginus 
su šiuo užsimojimu, beduoda la 
bai kuklias sumas. Todėl ir at-

Siūlomas planas yra tikrai įdo 
ir, kaip 

toks, turi būti rimtai apgalvo
tas. Kadangi ir minimo straips
nio autorius mano, kad diskusi-

mo, bet todėl, kad nemato toms j jos plačiau ir vispusiškiau išryš 
aukoms galo; ! kins šį svarbų dalyką, noriu dėl

2) Porą metų įprastiniu ke- j0 suglaustai pareikšti savo 
liu dar gal būtų galima užkišt samprotavimus.
pagrindines mųsų kultūrinių rei

Pilnai suprantama, kad dabar 
tinę forma aukų rinkimas yra 
visiems labai įkyrėjęs ir kad me 
4ai po mėtų jų bus surenkama

kalų spragas, bet po kelerių me
tų, ypač kai įmonės iš dabarti
nių veikėjų pereis į kitas ran
kas, mūsų kultūros reiškinių be 
liktų tik pėdsakai; !' 8 mažiau ir ,maziau- _Todėl Pa"

3) Dabartinė suklestėjusi mū- voJab kad mūsų kultūros pasi
reiškimams remti su laiku ne
bus išteklių, yra rimti. Juk ir 
dabar tam tikslui lėšų reikėtų 
žymiai daugiau, negu jų gauna
ma. Vadinasi, reikia jieškoti ki
tų šaltinių, kurie užtikrintų mū
sų kultūros reiškimąsi ir jos pro 
pagandą kitataučių tarpe. Tatai

sų tautiečių ir jų junginių eko
nominė padėtis leidžia įvykdyti 
istorinį planą pastoviam ir ne
išsenkamam lietuviškos kultū
ros rėmimui. Tačiau aukotojų
gerus norus ir širdis patrauktų 
tik racionalus ir impozantiškas
Pl4)aSTokB planas būtų: mūsų ’Vra VP“{ svarbu, nes kultūrinės 
įmonės ir pavieniai pasiturį as- priemonės yra viena realiųjų 
menys (laisvų prof. ir kt.) 3-5 ' ko™K dėl musų tėvynės
metų laikotarpy aukodami po
kelis šimtus dolerių kasmet, su
dėtų vieno miliono (išvyščius ak 
Cįją — net 2-3 mil.) dolerių fon 
dą, kurio palūkanų pakaktų vi
sam mūsų šakotam kultūriniam 
gyvenimui palaikyti. Pagrindi-

išlaisvinimo. Tad įvairūs suma
nymai šia kryptimi, ypač tokio 
plataus užsimojimo, yra svei
kintini.

Tačiau reikia laba,’ suabejoti, 
ar St. Gabaliausko planas yra 
be priekaištų, ar nereikia jį ko-

nis fondas būtų neliečiamas iki reguoti ar keisti.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

14 tęsinys
— Ne!
— Tai didelis nuostolis vaidinimams, tamstele.
Linkus nenustinga vietoj, tuoj įsiterpia:
— Sakyk, valdžia šlovinga, kaip tamsta žiūri į 

bankelį, a?
Vachmistras išpučia žandus, meta meškerę su ter- 

bike ir thnteli kelnes.
— Tamstele, negąsdink! Ar kas nutiko? Gal kas 

nukūreno mūsų šaunų bankelį, kad ...
— Stok į narius! Greit į valdybą įsimuši! — Lin

kus žengia į policiją. — Ten drausmės įvarytum vi
siems.

— Tamstele, juokauji. Policija visada šalia po
litikos. Mes prižiūrėsim! Ir matome, gerai žinome ...

Už sodo sudunda būgnai skelbdami, kad greit
venimą — jie Vakarų valstybių'mišparai. Vikaras pirmas pakyla ir kreipiasi į Sa-
nepasiekia.

Į Toronto dienrašty “Daily 
Star" paskelbtą straipsnį, pa
ryškindamas jo mintis ir padė
kodamas dienraščio rekacijai 
už atspausdinimą gautų žinių, 
atsiliepė savo laišku, užvardin
tu “Baltic Struggle", Toronte 
gyvenąs lietuvis žurn. Pr. Ai
ženas. Laiško autorius nurodo,

geležinė uždanga dar tebėra ga- jog kritus naciškai Vokietijai,

manę:
— Ačiū!
— Už ką?
— Žadėjai juk, kad padarysi! — kunigas nusku

ba į klebonijos sodą ir dingsta, o Samanė lieka su jc 
paskutiniu žvilgsniu, ir keistu sakiniu.

Nelaukia ir vachmistras. Ir jis, pasigriebęs ter- 
bikę su meškere, pūškia pro gyvatvorės plyšį. Įkandin 
kabina Linkus lenktom kojom ir vis ragina stoti į 
banką. Bet vachmistras krutina dailiai skustus ūsiu
kus, juokiasi apskritu veidu, ir Linkus kilsteli kepu-

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.

2646 W. 69th SI. RE. 7-1941

tybos, premijos, parodų rengi
mai, knygų išleidimas ir t. t.? 
Šalia to, lėšų juk reikia politi
niam, karitatyviniam ir kt. rei
kalams.

Tas gi fondas, nors jis būtų 
svarbus laisvai Lietuvai, bet at
sižvelgiant į tai, kad tada Lietu 
vos atstatymo reikalams reikės 
ne milionų, b°t dešimčių ir šim
tų milionų, nebūtų labai didelis. 
Antra vertus, ir Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, išeivijos 
kultūrinis darbas negalės susto
ti. Jis ir toliau bus reikalingas 
nuolatinės paramos, o Lietuva 
gi dar ilg, saiką nebus pajėgi

(Nukelta į 4 pusi.)

TAUPYTOJAMS DOVANOS 
NEMOKAMAI!

Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus... 
Mūsų padėka jums už rėmimą.

ELEKTRINIS SKUSTUVAS
Sausam skutimuisi. A. C 
srovė. Moterims arba vy 
rams.

SU INDELIU SI.000.00 
AR DAUGIAU

’ Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indėlį.

Be gaunamų dovanų jūsų indėliai yra ap
saugoti. Kiekviena sąskaita yra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVIDENDAI 
be pertraukos nuo 1922 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1957 met. sau ir savo šeimai.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Ct.f Cicero, III. 
Tel. TOwnhall 3-8131 Closed Wednesdayt

OPEN MONDAYS TO 8:00 PJM.-SATURDAY TO 1:00 P.M.

SAVE BY MAIl - ASK FOR OUR SAVE-BY-MAIL K IT

raitę. Veltui gaišta laiką — šis bankininku nebus! drumsčiasi klebonas. “Su Gimbutaite. Vakarėlis. Su- 
Stveria dviratį ir paupio takais blizgina į miestelio sitikinėja. štai, kodėl Gimbutas pakilo ūmus. Aš nie- 
aikštę. Iš ten pasiekia šventorių. i ko nematau, nežinau ...”

Po augštais topoliais būgnamušis. Neiškenčia jo' Jis nori žengti vidun, bet Linkus vikriai užstoja 
neužkalbinęs: kelią.

— Tai žlugtą skalbi? Hi! Į — Klebone, turiu reikaliukų. Kaip čia pasakius:
— Ką veiksi... — mirkteli vyras ir, iškėlęs abi mano tas reikalas nei šis, nei tas ... — nayviai šaipo- 

rankas, kerta medinėm lazdom. Didelis vario būgnas si Linkus.
plyšta skardžiu balsu, graudžia ir dreba, kad net var
nos blaškosi iš medžių viršūnių. Smūgis po smūgio šis, nei tas”.
auga į perkūno trenksmą. Tada vyriškis šoka prie ant
ro būgno. Jau kitas balsas, duslesnis. Bet ir jis įnir
tęs siaučia, didėja, kol lazdos krinta į pirmąjį. Ūžesys 
staiga trūksta. Lyg tolumoje dusdama audra, būgnai 
tyla, švelniai barbena. Staiga vėl pasikelia galingais 
kirčiais. Jie krinta į pirmą, į antrą po du, po tris kar
tus, pinasi, maišosi greičiau ir greičiau, išsiverždami 
į didelį, galingą gaudesį. Ir dreba būgnai, anų švedų 
karų palikimas, dunda ir graudžia, virpina bažnyčios 
ir klebonijos langus, miesteliui ir kaimams skelbia 
mišparus.

Linkus varosi dviratį per šventorių ir dar kartą 
pasižiūri.

— Ką tu pasakysi, koks miklumas, galėtų būti 
buhalteriu!

Prie klebonijos durų atsisėda ant suoliuko. Greit 
išgirsta ir balsą:

— Kur vikaras?
— Hi, hi! — garsiai sukikena Linkus. Pro duris 

žvelgia kunigas Senkus.
— Sėdžiu, klebonėli, laukiau. Jieškot vikaro? Jis 

prie upės, toj aikštelėj, prie glosnio to su Gimbutai
te posėdžiauja!

— Sėdi?!
— Apie vakaruškas kalba. Tokie įvykiai, svieto 

sujudimas!
— Taip, įvykiai! — klebonas niūrūs patempia 

lūpą. “Ar nesakiau, kad liktų namie, o jis išbėgo —

“Ir vėl, prasideda ...” galvoja kunigas, nei

— Sakyk!
— Žinote, klebone, aš teisingas žmogus, svetimo 

nė kuš. Aš jau toks. Žinote, kiek tos žemelės pas ma
ne, švarku gali uždengti. Reikia prasimanyti. Taigi, 
aš seniai apžiūrėjau, kad galiu užimti buhalterio vie
tą. Aš porą žiemų vis padėjau Juliui. Moku sudaužti, 
įrašyti į knygas. Ir dabar, kai jo nėra, aš jį pavaduo
ju. Jei mes per bankelį taupom, tai aš ir sakau: su
tinku už pusę algos. Ir bankui, ir man gerai. Rytoj 
valdybos posėdis. Puiki proga sumanymą iškelti, ir 
aš sėdžiu už stalelio, vedžioju plunksnele!

Klebonas vos susilaiko nesugriaudęs. Tokiu lai
ku, kai Julius būtiniausiai reikalingas, jį atleisti?! 
Už ką? Jis geriausias buhalteris. Ne, ne! Negalima 
nė iš tolo prisiminti. Tada skandalas! Visi planai nu
eitų niekais.

Priešais gi stovi Linkus priplota kepuraite. Mik
si. Taip lengvai to kaltuko neatsikratysi.

— Tarpdury neišrausime tokių kelmų, kaip bu
halteris. Užeikim vidun, — kviečia klebonas. Vedasi 
tiesiai į salonėlį. Pripila Linkui htiklą degtinės.

— Jei šitaip padažydami svarstysimi, tai reika
lai geri. — Linkus smunka minkštasuolin ir palaižo 
stiklą. — Sakau, Julius čia rūdija, be reikalo trinasi 
apie merginas ...

— Apie ką?

(Bus daugiau)
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Milionas dolerią...
(Atkelta iš 3 pusi.) i <

užsienio lietuvių kultūrinį reiš- 
kimasi paremti. Be to, ir Lietu- • 
vos išlaisvinimo laikas mums nė , 
ra žinomas.

Tad šitokio didelio fondo lai- i 
kymas banke vien procentavi- 
mui, jo kitokiu būdu nepanau- i 
dojant mūsų svarbiems, saky
čiau, gyvybiniams reikalams, 
vargiai būtų racionalus. Jau Le-! 
c nardo Dargio siūlymas minimo 
fondo lėšas investuoti j gerai
veikiančias akcines bendroves -------  ■ ■ ■
("Kaip tvarkyti santaupas , ra visai miniatiūrinės, toji ap-

RUSIJOS ŠNIPAI

Neseniai FBI išaiškino, kad šie 
Myra Soble, 52 m., 
n.vbėj’ trečiasis sekretuiius, gi anksčiau enkavedistu 
ir Albam yru gimę Lietuvoje, tačiau jie nėra lietuviai.

žmones snunnejc, Sovietų Sąjungos namini. Tai yra laek Soble, 5.3 m., 
laeob Albam, (54 m. ir Vasili Zubilin. Pastarasis buvo tVashingtone rusų pasiunti- 

enerolas. Jis buvo įveltas į liosonbergu bvlij. Soble 
(INS)

Rašo tie patys Kas buvo modelis Tikras išsilavinimas
Kai sovietų užsienio reikalų Leonardo da Vinci pa. /ikslui d5 m. amžiaus moteris Bow- 

»iinis(eris Sepilovas Jungtinėse Mona Liza, kuris k bu Luvro bng Green, Ky., gavo bakalau- 
Tautose sakė griausmingą kai niuzejujc, Paryžiuje modeliu ro laipsnį, kai ji baigė YVestern

I«l

bą prieš vakariečius, JAV dele- 
I gacijos pirmininkat Cabot Lod-
ge, Jr., pastebėjo:

— Išbuvau Jungtie t. e Tar
tose ketveris metus. Išklausiau 
kalbas mirusio pono Višinskio 
ponų Gromyko, Zorino, Sobole- 
vo kalbų, dabar pc Šepilovo kal
bos galiu t'k vieną i /adą pasi
daryti, būtent, kad cun žmogus 
kuris visas šitas kalbas rašo,

J yra tas pats.

buvo madona Liza, žmona Za- kcntucKV vaiž. lydinę kolegiją po 
nobi Giocondo. U metų studijų.

MOVINC

IŠ TOLI IR ARTI - 
NAUJI O/DELt TP0KA!~NAUJAUSI KRA'JSTmO ĮRANKIAI

IltUĮ KIETŲ PATYRIMAS - P/G'JS IR SĄŽININGAS PATARNAV/ffAi

JUOZAS MALU3KA8T1S
Sf CH,CAG3 3S, ILL. Tci-V/Al^dc 5-9209

Atėjo brangimo motai Išmintingas klausimas
Naujus metus pradedant, j

ūkiniai specialistai guodžia,! Amerikoje kiekvieną laisves- 
Atsidėjus toliau vykdomi or- kad 1957 m. būsią geriau nei nį savaitgalį žmonės bėga iŠ na,

palyginti daugiau pajamų, nei|la‘b3j. pamėgto individualizmo.! ^anizaciniai darbai besirūpinant | bet kuriais praėjusiais. Bendra mų’ rieda keliais- valg° restora-Į
iš banko palūkanų. Todėl reikia tikėtis, kad tuo ke-; įsteigti Amerikos Imigracijos krypti3 _ viskas kils. Pakils' nuose> nakvoja viešbučiuose, j

Kad galėtum aukoti, pirma Ku didesnio kapitalo sutelkimas Muzej’L kuris bus įsteigtas Lats truputį uždarbis — iki 3.5%. I Viena šeima taip p

Draugas, rūgs. 29 d.) yra pri- įįnkvhė taip pat turėtų skatint 
imtinesnis, nes iš fondo, apdai- smulkųjį kapitalą siekti didesnio 
rtai elgiantis, būtų gaunama ne- apsijungimo, atsisakant mūsų!

Amerikos Imigracijos 
muzėjus

išvažiavo
reikia uždirbti

Paminėtame Dargio straips- Rad Rjį yra aišRvg( gvarbus if 
nyje cituojama Andrew Carne-; RonRrctus rcikalas, mes suge- 
gie mintis: kad galėtum pinigus bamc sukaupt daug lėšų ir at- 
aukoti, pirma reikia jų pelny- liRti dideliug darbug> Taį liudi. 
ti, neprivalėtų būti paneigiama. ja masų kat?.likiškų organiząci-

tteturėtų sutikti rimtesnių kliu-1 v®s statulos papėdėje ir turės 
čių. O ir gyvenimas parodė, auditoriją, kurioje galės tilpti

Pakils ir pnagyvenimo išlaidos.1 Pritrankyti. Pakenu* užklup 
Labiausiai pabrangs mėsa, bet au(^ra- Vargais negalais pasie- 
taip pat ir pienas, o kai kuriuo-

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
taupymo 

• ENOROVį
maždaug 750 žmonių.

K’i muzėjus bus užbaigtas,, . .
padedant jvairios kilmės ameri- 86 ™,cstuose d“°na- Paklla 
kiečiams, jis bus tikra ameri- j lr clcktr"s- telefono, gazo kai- 

'T‘ • • • Namų
palyginti su 

1947-49 metais šiemę. bus 
118.2%, o pernai buvo 116.3%. 
Pakils taip pat ir bedarbių 
skaičius: pernai antrame pu>

kiečių dovana ir paminklas su1 ”os' *r mokesčiai
Suprantama, be tikėjimo aitru- "atiiktcs ir atliekamos staty- užra?u “Viena tauta iš daugelio ukl° išlaidos, 
izmui reikia tam tikro vidinio įog ir RitoRių nuosavybių isigi. | žmonių”. # 
nusiteikimo. Šiuo atveju reikia iirv,np | Muzėjus galų gale užbaigs

kė nedidelį miestelį. Viešbučiai 
buvo užimti. Jie susirado ankš
tą kambarį, išvargę ir išalkę. 
Berniukas paklausė motiną: 
“Mama, kodėl mes nevažiuoja- 
me namo? Ten galėtume ramiai 
gyventi ikį amž'aus galo”.

k

4038 Archer Avenue t«i. la3-67ir 

AUGUST SALDUKAS Prazlda^a

jnpas.

Trys svarbūs tikslai
patriotinio ir reikalo svarbos su 
pratimo. Iš praktikos žinome,
kad daugelis mūsų verslininkų ,ro baigta Uai statula buvo atidary
ir kitų pasiturinčių žmonių, ku- . ’ .*? J % • | ta 1886 metais,
nų patriotiniai ir artimo^ meilei ■ . Tam reikalui norima surinkti
jausmu nėra atbukę dažnai la-,Dalin.nka.g )bū. 1 15l ti' o,CX.000 dolerių, še pinigai

........ .  ir kitų kraštu lietuviai ir jų or-l bus «“““*>»* muzejaus jkūn

Laisvės Statulos tautinio pa
minklo papėdę, kuri buvo neuž-

bai efektyviai prisideda prie įvai 
rių mūsų tautinių reikalų rė
mimo ne tik savo darbu, bet ir , ,. ................. . i v • m tų būti palikta >aisve spręst, kumaterialiniais ištekliais. Tuo “ . ’•. .. , , . , i nam tikslui jų turimoms akci-tarpu neturtingieji, kad ir tu-, . J.i. . J;. . ,. . . joms atitinkanti pelną ar jo da-redanu geriausius norus, mate- f,1., ■ „ ....... ... . . . ..... h skirti, ar pasilaikyti sau. Prieriahai taip efektyviai prisidėti f . 1, , . . . ,,. , . .< , XT. sumanios vadovybes ir prie da-negalt, nes neturi iš ko. Nors .... , ..., , .. . vii bartines geros ekonomines kon-daug kas iš musų esame linkę %   __ ____

ganizacijos. Akcininkams ture- mui

mėtyje buvo 2.6 m'l., šiais mc-j 
tais tuo laiku būs'ą 3.1 mik

Suskaičiuojant pajamų ir iš
laidų augimą, neatrodo, kad 
tas augimas eitų darbo žmo
gaus naudai.

— Pirmos krepšinio rungty 
nės buvo sužaistos 1891 metais 

visame Springfield, Mass.

l

STATYBAI 
IR NVMV 
PATAISYMU’ 
PRISTATOM 
Visokių Rūfi’n
medžiag/

1957 BUICKAS 
Tik

$2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lietuviškoje Prekyboje-^2LDA BUICK, Ine. 
997 W. 35th St., Chieago 9, Iii. LA 3-2022

GAR R MOODY 
LUMBER CO

STASYS L1T,7^iaS, Prro.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainaviraą ii Prekių Pristato 

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

ir sudarymui nuolatinio 
fondo, kurio tikslas bus pavaiz
duoti muzejaus istoriją filmais 
ir kitok'.ais būdais mokykloms 
ir žmonių grupėms 
krašte.

Tarp iždo globėjų yra maj. 
gen. U. S. Grant, Pierre du 

Hamilton ir
Edward Corsi.

Bctkokios vertės aukos yra
fcįūuūių?ėkonom'iKi'oi Iauk*.am°s lr,'?’» aukotoj,f P»- 

vardes bus laikomos muzejaus 
archyvuose. Duodamas $10 ar 
daugiau, gali tapti muzejaus 
statytoju ir jo vardas bei foto

daugiau įkalbėt,, nei dirbti j pelno tu-; - ' Alexandcr Hamilton
retų būti žymiai daugiau, nei 
laikant pinigus banke. Tuo būdu 
būtų siekiama trijų lobai svar-

konkretų, realų darbą, tačiau, 
mano manymu, organizuoto lie
tuvių ekonominio įsistiprinimo 
reikalu nedovanotinai mažai kai 
bame ir dar mažiau dirbame. 
Todėl “Draugo” ledakcijos pa
žadą duoti seriją straipsnių eko 
nominiais klausimais, reikia tik 
rai nuoširdžiai pasveikinti. 

Centrinės bendrovės

įsistiprinimo, jų apsijungimo e- 
konoininio Intereso pagrindu ir 
lėšų mūsų visuomeniniams rei- 

! kalams suradimo.
Smulkiau šis sumanymas ne

dėtai ižu o jamas. Taip pat nesiū
lomi, kokio pobūdžio tu. bendro- 

Manau niekas neginčys, kad vė turėtų būti. Pirmučiausia rci 
mums būtų labai svarbu orga-lkia, kad tam sumanymui būtų 
nizuotai studijuoti galimybes, i principinis pritarimas, 
skatinti ir remti ne tik privačią
lietuvių iniciatyvą kurti savo

kxkxhxx>o<kxxkxxx><xkx><><xxx><

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotograravo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN
RECIPES .............................. $2.00

Redagavo .J. VaužvardienS

LITHUANIA THROUGH
THE AGES ....................... $3.50 |

I’ata.še l)r. A. (Šapokas
NUO UŽSISENEJUSIU 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -.
, Tie. kurio kenčiu nuo SENŲ.

* i ,. , . LITHUANIAN SELF- 1 atviru iii skaudžu; žaizoi. IAukas siųsti adresu: The A- TAUGHT ........................... $1.2% nugali ramiai sėdėti ir naktimis1

grafija visam laikui bus įrašyta 
rekordų salėje.

merican Museum of Immigra- 
tion, Statuc of Liberty, USA.

Senovės lietuvių ginklai

THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00 

Parašė Ig. šlapelis

Išleido Marlborougli

LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-LITHUANIAN
DICTIONARY ...................... $4.50

Išleido Marlborougb

Šio straipsnio tikslas — su- Priešai, įsibrovę į Lietuvos žc knygas galima gauti dien
organizuoti dominti. mūsų ižeiviją ekonomi-įmones, bet ypač

centrines bendroves, galinčias ,, ,
sutelkti didesnius kapitalus. kU-,nu°tl JA? LB centro valdybą

niais klausimais ir sugestijuo-

sudaryti komisiją, kuri reikalą 
išstudijuotų ir, priėjusi teigia- 

pJRolmū išvadų, imtųsi organizacinio

riosc savo įnašais dalyvautų ir 
daugelis lietuvių, dabar nepajė
giančių turėti savo biznių. _ ... , , ... ,,
nominis pajėgumas ne tik teiktų |d?rb0-. <Tok;a k?mls‘->a Kala‘» rijos.

rūpintis ne vien šiuo konkrečiu.

mę, stengdavosi įsitvirtinti 
statydavosi pilis. Lietuviai įvai 
riais būdais stengdavosi priešus 
iš savo žemės iškrapštyti, bet 
pilys kardo ir buožės nebijoda
vo. Joms griauti reikėjo artile-

hiiiiiiiimiiiiMi.imilmhiiiiihiliiiiiiii.Uhiiumiuiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimnnmiliu
PERKRAUSTYMAI — MOVING

mhgotl n<a jų uža'^enBjusios žaiždns 
niežėjimų ir skau ’5jimq. seny atvi
ra ir skaudžių žaiždų uždėkite 
EEGULO Ointment Jos gydymo ; Į 
ypaibyes palengvins jusu skaudėj!- j 

' mą. ir galėsite ramiai miegoti nak- 
lt| Vartokite Ją tapgt nuo skau- 
j džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
i niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 

ir raščio DRAUGO knygų kioske — į SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
2334 South Oakley Aveuue, vadinamos athlete.s foot. su- 

r,hI,.o.rA S Illlnnlai stabdo džiovinimą odos lr perplyšimąVDK'-ago o, Illinois ) tarppirSCiu. Yra tinkama vartoti nuo
00000000000000-0OOOOOOOOOOt džtūstanėlos susktlslos odos dedir-

i ____ ____ | vinių, odos Išbėrimų ir t t taipgi
i tinkama vartoti vaikučiams, kada 

pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy-

Hgua. sąžininga? darbas. Visi apdraudimai. Tfi artimų lr 
tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
q Y.ITUAMCA AVĖ. CHICAGO, ILL. 

Telefana* FKontler ft-1882 Į■ M.IKIM'IOtt ii' ,11111IIHIllllllt,H,,111,111111119
ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 

PRISTATOM J VISAS MIESTO 
DALIS TUOJAU PAT 

Saugus baldu perkraustymas as
menų turinčių ilgę patyrimą.

STASYS FABIJONAS
2146 So, Hoyne Avė., Telef. Vlrginia 7-7097

mūsų tautiečiams asmeninės gc-j 
rovės, bet jis mums, kaip tauti
nei bendruomenei, daugeliu at-1 
žvilgiu būtų labai reikalingas. 
Be kita ko, jis apjungtų lietu
vių ekonominiam interesui ir 
įgalintų skirti pakankamai lė-

reikalu, bet ir aplamai lietuvių 
ekonominio įsistiprinimo proble 
momis). Jei šiuo būdu sutelktu
me milioninį kapitalą, ta-tai lie
tuvių išeivijos gyvenime būtų 
tikrai istorinės reikšmės įvykis, 
kuris parodytų mūsų vienybę,šų tiems svarbiems reikalams, . .

kuriais siekiame mūsų didžiųjų ^tiimą ir orgam
idealų bei mūsų tautos išlikimo. zac,nius aaScbtjimuS.

Kitas variantas
Išeidamas iš šių samprotavi-' 

mų ir nepaneigdamas St. Gaba- 
liausko plano kilnumo, noriu pa
siūlyti kitą variantą, būtent:

JAV LB, kuri gražiai pradėjo 
reikštis, besirūpindama lietuvy
bės išlaikymu ir kultūros reika
lais, imasi iniciatyvos rūpintis 
ii* ekonominiais reikalais. Pir-' 
mas jos žygis šia kryptimi bū
tų organizuoti pirmą centrinę 
akcinę bendrovę, kurios grynas 
pelnas ar jo dalis eitų mūsų 
visuomennrama reikalams. Su
sipratę pavieniai lietuviai, jų 
įmonės, ekonominės, kultūrinės, 
politinės, konfesinės organizaci
jos, klubai ir kiti jungtai jaustų 
malonią pareigą, pagal išgales, 
iryli akcijų ir tapti bendrovės 
uariais-dalininkais, nieko nenu
stodami ir tuo pačiu paremda
mi didžios svarbos reikalą.

Tai jau nebebūtų aukų rinki-; 
mas. Apart to, veikiant koncent 
ruoto kapitalo jėgai, daugelio 
mažų įmonių rentabilingumas
tampa problematiškas. Kadangi iHiiiipdvtnh nž gm
daugumas musų jmomų ir loka- ,JUUJ npip|^(!) ,/!lZ(,|i(w bet
iiuių bendrovių JAV mastu y- nieko mdaič. (LNbj

NUSIKALTĖLIS

Toji senoji lietuvių artilerija 
buvo tokia pat, kaip ir kitų tau 
tų. Nežinodami p’rako, tada 
niekas neturėjo jokio suprati
mo apie patrankas ir vartojo 
tik taranus ir svaidomąsias 
mašinas. Tamnas buvo ne ka*>

I daugiau, kaip sunkus rąstas, 
smailiu, geležimi apkaustytu ga

ju, gulsčiai pakabintas ant “o- 
žių”. Kariai rąstą įsiūbuodavo 
ir pradėdavo juo daužyti duris 
ar sienas. Svaidomosiomis ma
šinomis buvo laidomi į priešą 
akmenys. Sies rūšies artilerija 
dar b'-u.’o naudojama ir tada, 
kei atsir;do paraku užtaisomi 
pabūklai. Senoji artilerija visiš
kai išėjo iš apyvartos XV amž. 
pradžioje.

Kada mūsų sentėviai pradėjo 
vartoti panką, tikt/liai nežino
ma. Bet antroje XV amžiaus | 
pusėje jie Jau naudojo ii patran-

Vestuviy nuot.^uKas Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy speciatybe
l’recin Photo Studio

(lncorporated)

EDVARDAS jLIS,

4058 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7*248 j

styklų. JI yra eera gyduolė nuo Iš
viršinii) odos ligą. Le 
gulo Ointment yru 
piii-d uodu mn po 73 
et.. $1.25, ir $.'!.5h.
Pirkite viiintln<"»»e(’lii- 
engoj ir apylinkėm’
>lilvvaukep. Winc., <l:i- 
ry.Ind. ir I’etroit. .Vli- 
chignn arba rašyki
te i r atsiiiskile Mo- 
m y order j

u. i ELE VISION COMPANY
2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI F3!

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR 18 TOLIAU

K. LIDUKONIS

LEGULD, Department D., 

5GI8 W. I'kld.v St., Chicago 34, III.

BALYS
Radio-T ele vision 

SALES—SERVICE
Rekordai — Dovanos — Filmos 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 Wesf 7lst Street
Tel. PRospecl 8-5374

Krniituve atdara pirui., kriviu !•
| Antį’., troč., Hostad. 9-(I. S**kni. 9-:

komis, puldinėdami kryžiuočių ’ 
pilis. Teigiama, kad pirmasis << 
įsigijo kelis pabūklus kunigaikš 
tis Kęstutis. Be r bėjo mūsų 
sentėvi ii naujuosius ginklu.3 iš
moko vartoti iš savo priešų. 
Pirmosios ginklų liejyklos Lie-j 
luvoje buvo įsteigtos XV amž. 
pr’džiojc. Senoiūos mūsų arti-1 
lcrijos pavyzdžių nemsžai buvo,
V. D. Karo Murėjuje. J. M.

I
Kiek priklauso bažnyčiom?

JAV iš U;o m/ionų gyvento
jų bužnyč'cm; priklauso opiu 
100 milionų žmonių, 1926 m. iš 
117 milienų gyventojų bažny
čioms lėpriklausė tik 51 niil. į

Turiu naują didelį Bunaveiimi 
ir apdraudas

ISIS W. Olst st. Chicago, Eli. 
Tai. PRaarott. Q «7R1

DOVANOS-SIUNTINIAI Į
Lietuvę, - Rusiją - Estoniją - Latviją
ir į visus kitus kraštus su visais apmokėtais muitiis ir mo- 
kcsč'ais. Mūrų patarnavimas yra greičiausias ir kuo pati
kimiausias. Visi siuntiniai yra išsiunčiami laike 5 6 dienų. 
Kaipo įrodymą priaiunčieme antspaudolą pašto kvitą su 
išsiuntimo data už pačių supakuotus pakirtus ir r tau- 
dartinius medžiagų siuntinius. Visi siuntiniai yra pilnai 
garantuojami ir apdrausti. Šaukite —

A. TARASIEWICZ
5047 So. Ashland Avc., Chicago 9, Illinois

Telefonas — CLiffside 4-3545

iAtL IK SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kžekvženo Santaupos Apdraustos iki $10,000.09 
1 R

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui ’ 
Lengvomis Sąlygomis

CH3GAG0 SAVINOS 6 LOAN ASSN.
6245 S. VVestcrn Avė., Chicago 36, III.

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

DISTRiCT SAVinGS & LOAN ASSN.
3430 S. Ilalstod St, Chicago 8, III.

ST. ANTNCNY SAVIIIGS 6 LOAN ASSfl. 
1447 S. 49‘h Ct., Cicero 50, III., tol. TO 3-8131-32

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

r •
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Trečiadienis, sausio 30, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PAS DVASIOS MILIONIERIUS
Iki “Rigoletto” operos lietu- darbas ir pastangos nenueis vėl 

viškųjų spektaklių beliko vos tui, kad operos joki skersvėjai 
du mėnesiai. Vyrų choro valdy-, nesugriaus. Vyt. Radžius patei-, 
bos pirm. Vyt. Radžius su na- kė visų darbų apžvalgą, nušvie- 
riais L. Bildušu, K. Skaisgiriu, tė aplinkybes ir reikalus, pabrė- 
Antanaičiu ir V. Stropumi, be- žė faktą, kad ‘ Rigoletto” jau 
rods, maląi ir bemiega. Reika-, susilaukė septynių mecenatų ir 
lų reikalėliai, rūpesčių rūpestė- dešimties rėmėjų, kad yra pa- 
liai gula ant rengėjų pečių. Su- kvietimų gastrolėms. Muz. VI. 
telktinėn talkon pečius surėmę Baltrušaitis ypač nuoširdžioje ir 
ir visi choro nariai. sklandžioje kalboje iškėlė po- į

Operos kolektyvas su vado-' nūs Rudžius, kaip dvasios milio-1 
vais triūsia be perstogės. Jau; nierius ta prasme, kad jų pa- 
kuris laikas, kai vyksta sceni- stangos ir tas entuziastingas 
lies solistų ir choro repeticijos. Į ryžtas skatinti, kelti ir remti vi- 
Pastatymo vadovas VI. Balt-( sus lietuviškus kultūrinius įvy- 
rušaitis, dirigentas muz. A. Ku-į kius yra didi ir brangi auka. 
oiūnas ir rež. K. Oželis — ta j Muz. Kučiūno, rež. Oželio, kun. 
svarbioji operos pastatymo tri-i Budzeikos ir kitų dalyvių tarti 
julė — kiek įmanydami taiso iri žodžiai buvo nuoširdūs ir tvirti, 
gražina "Rigoletto” scenas. So-į kaip operos globėjų, rengėjų, 

vadovų ir viso kolektyvo valia 
ir ryžtas sunkiame operos ke
lyje. Dainavos ansamblio pirm. 
Paštukas pareiškė, kad daina-

PASIKALBBJIMAS APEE ARMIJĄ

Gynybos seki-. YYilson (dešinėj) kalba su admirolu Itądlord ir Carl 
Vinson, pirmininku karinės tarnybos komiteto. YY’ilson teigia, kad 
National Guard yra tiems, kurie nori išvengti karinės tarnybos. (IN'S)

Seselės civiliniais 
drabužiais

Jieško šeimų studentams
NCWC Švietimo departamen-j 

Keturios seselės vienuolės is *as nusistatė ir sekantiems mok 
Braz lijos buvo atvykusios j >’c metams atkviesti iš Europos 
Jungtines Amerikos Valstybes. ?5 eugštesniųjų mokyklų auklė 

1 Be kitų vietų, jos aplankė ir tinius, kuriuos nori apgyvon- 
| Katalikų universitete Washing- dinti katalikų amerikiečių šei- 
, tone. Kadangi jos dirba Brazi- mosc. Jų tėvai t v opins kelionę,, 
lijos įstaigose ir buvo jų kraš- juos apdraus nuo nelaimių ir; 
to vyriausybės komandiruotos
į šią mokslinę kelionę, jos at
vyko apsirengusios civiliai. Jos 
visos yra direktorės moterų so- 

I cialinės tarnybos mokyklų Bra- 
■ zilijoje.

S. A. Dekowski, M. D.
AnnouncinK' the opening oi bis 

offlco In the
NTW RUTHERFORD 
DOCTORS BUILDING 

6787 AKCtlEK AVĖ.
Office Hoursr:

Moli., Tiii's.. Tinus. iinii l'ri.
/I to k p. m. and 5 to H p. m. 

W(>d. 5 to 8 p. m.
Sat. 1 to 5 p. in.

POrtsmouth 7-1223 
Emergency call PO 7-7374

duos menesiui po $10 smulkiom j 
išlaidom, tačiau jieškomos šei-' 
mos, kurios jiems sut :ktų bu- " 
tą ir maistą nuo š. m. liepos " r '.
mėn. iki 1958 m. rugpjūčio mėn. VIKTORO K O ž I C O S 

Lietuviška gazolino stotis ir auto 
taisymas

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. 1YESTERN AVĖ. PR 8-9533

JOHN T. ZURIS
LAYYYER AND COL N'SELLOK 

11 SO. I,.\ SAl.l.E STILEET 
Itoom 1115

Phone: KAr-iJolph (1-1125 
Home plmne: \favelle 3-0177

DOVANOS SIUNČIAMOS Į 
LIETUVĄ IK ATEITYJE BE 

JOKIŲ PAKEITIMŲ

Dovanų siuntiniai asmenims į 
Lietuvą tebesiunčiami be jokios 
pertraukos, praneša Central 
Parcel Service, Ine.. Chicagos 
firma, kuri persiutimus tvat ko 
nuo 1947 m.

Vienintelė firma šioj apylin
kėj, kuri yra įgaliota betarpia 
sutartimi su Intourist (rusų, 

siuntinėti

listams ir chorui gaidų neberei
kia, partijos išmoktos. V. Šal
na jau traukia lietuviškai. Vie
ną sekmadienio popietę girdė
jau V. Šalną Lietuvių auditori-Į viečiai nuoširdžiai linki geriau- 
joje traukiant ariją lietuviškai.! šio pasisekimo.
Su vienu bičiuliu, stovėdami užj M. Rudienė nuoširdžiai užtvir
durų ir klausydamiesi arijos, tino, kad nėra tokių darbų, ku-j Chicagos Lietuvių Tarybos me- tuvos Ūkininkas, S.L.R.K. Fede- 
net susiginčijome: koks teno- rių moterys neįveiktų, ir ji ope- tinėJe konferencijoje įvykusioje racijos Chicagos apskritys, S.L.A.; agentūra muitams,

io a Txi„*.: 53 kuopa, Kunigaikštienės Birutes dovanų siuntinius su iš anksto

AUKOS LIETUVOS LAISVINIMUI

llir'ni Ir Išnirta* skoninga* 
bulkuter k.ns

ras tai galėtų dainuoti? Tari
mas visai teisingas, rodos, lie
tuvis “dvpukas” dainuotų. Bu
vome besilažiną, bet. kai prasi-1 
darė salės durys, pamatėme be-

ros talkai skiria visa^ <?avn iė- laPkričio 18 d - lietuvių auditori- -03 taiKdį sKina visas savo je- -įoie 3133 g Halsted St., aukojo: 
gas. Tuo tarpu inž. A. Rudis $60 Lietuvių Kęstučio Pašal- 
išreiškė pasitenkinimą didžiai- P°s klubas. Po 25 dol.: švento An-
slais lietuvių kultūriniais bau- Suvfų'S'giS'T'etuvių 'S 

dymais, kurių tarpe rikiuojasi kybos Rūmai, Ziono Lietuvių Liu-

Moterų draugija, Lietuvių Mati- apmokėtais visais muitais. Cen-' 
ninku draugija, Lietuvių Raudo- . , _ , _ , , , I
nos Rožės klubas, Alfonas Saba- tral Parcel oervice praneša, kad, 
liauskas, Krakiškių Draugiškas nėra jokio pakeitimo nei per-'
klubas. tvarkymo nuostatuose reguliuo-T^

Po 5 dol.: Tėvynės Mylėtojų . .. ... .... ./Z

IŠ ARTI TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
(1 rauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

BRUNO'S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanlca Ava 

TeL Oliffude 4-6376 
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
tinusia i visus artimuosius 

miestu*.

dainuojantį latvį V. Šalną, ku- ir opera, ir sakė visada rem- teronų Evangelikų parapijos Ta-! draugija, Lietuvių Kareivių' drau- jančiuose tokius siuntinius, nei j 
ris "Rigoletto” operoje turės siąs lietuvių kultūrininkų ir me- BečVdr?JgijfOS Lietuvių Suva1’ gija’ Ci5£ro’, I1L’ TS;h^' Amerik°3 nei Rusijos valdžios

pa, evang. kun. Jonas Pauparas 
Cicero, Namų Savininkų klubas 
Lietuvių Moterų Piliečių Lyg

Persiutimas paprastų dovanų 
siuntinių dabar trunka viduti-

vieną pagrindinių vaidmenų. Vie nininkų pastangas. i Po 20 dol.: Am. Liet. Socialde-
nas solistas prasitarė, kad muz.1 Pasitarimą pravedė amžinai mokratų Sąjungos 4 kuopa ir Su-______
Kučiūnas be pasigailėjimo čium 'šviesus, nuoširdus ir judrus, vi- sivienijimo Liet. Am. 134 mote- Humboldt Park Liet. Politiškas vįaį nL0 šešių iki astuonių sa-
pąs kiekvieną solistą ir nė vie- siems gerai pažįstamas Albinas ^Po^dol.: Amerikos Lietuvių' klViso’ dr'iigijų3^aukota'560 dol. į vaičiM« ko1 įtiekia adresatą
nas vis negalįs jam pataikyti. Dzirvonas. Mokytojų sąjunga, Lietuvių Ve-j Pavieniai asmenys aukojo: Po'Lietuvoje ar Rusijoje, o oro
Bet, kai plačiau išsikalbėjome? Operos šventė — visų lietuvių1 teranų sąjunga.Romoje ir Mažo- 10 dol. prel Ig. Aibavičius, ir J. j paštu siuntiniai kaip tai vais- 

, J „ s C- D T> -J • i Šios Lietuvos Lietuvių draugija, L G Po 5 dol P J Petraičiai. niūrumą*, o. Fsužinojau, kad muz. Kuciunas švente. Ponų Rudžių rezidenci- Po 10 dol . Lietuvių Moterų reiraicmi, 1 A . .......------ • . .
visada yra toks ir tai yra nei joje susirinkę mūsų muzikai ir draugija Apšvieta, Vilniaus Kraš 
pyktis, o nuoširdumas, linkint| kultūrininkai vieningai pritarė to Lietuvių sąjungos Chicagos sky
pasiekti augštesnio lygio. Į operai Ponų Rudžių gražus mos ™k3 LietX Mote^klubp0" ras jr Marė Zolpai, K. Močiukai,

Anketiniai lietuviai 1i tas lludlJa ir Amerikoje gimu-. S.L.A. 260 kuopa, žemaičių Kui- p. Daužvardis. 3 dol. Ona, švirmic-
.■V1KM lai iciuviai šiųjų ir augusiųjų lietuvių susi- tūros klubas, Amerikos Lietuvių kienė. Kiti po mažiau.

“Draugo” romano premijos į-i domėjimą opera. Tai žinia, kad R’lieči.ų Pašalpos klubas, Joniškie- vjso 17160 dol.. draugijų suau- , . . . ,
.. . , x ; .r.'iiT,- 1 x. „ v x -i - ••'C1ū Lietuvių Kultūros klubas, Lie- . t 560 do, Iš viso 73160 dol. tomi adresatui be jokių ekstrateikimo vakare teko zvilgtereti Rigoletto operos lietuviškieji tuvių Kariuomenės Kūrėjų Sava-, k Lietuvių Tarybos var-.primokėjimų.

J Marijos augstesn. mokyklos! spektakliai bus visų lietuvių dl- norių sąjungos Chicagos skyrius, du tariame širdingiausį ačiū or-1 
salės planą, paruoštą operos dingą meno šventė ir tą vakarą.' Chicagos Liet. Našlių ir Našliu- g3nįzaciiOms jr pavieniams už gauspektakliams. DidžiauSian! »„. kai dainuos Al. Brazis su J, Wse. kurie „ori s,ųsf dovanas'
stebimai, planą radau gerokai, Krištolaityte, ir kitą, kai jų vie- gijos — Waukegan. Ilk, Utenos Kasos globėją komisija savo seimai ar draugams Lietu 4^
išbraukytą. Daugiau kaip 700, toje stos VI. Baltrušaitis su M.Į DlJau^.QkasA 1 ;lljbas, tLLetu??ųt, Lo" .... — - 1 —
vietų jau nebėra. Atseit, tiek' Kripkauskicne,_______ VI- Bmj. Perkers unija° LTk|
biletų jau parduota kovo 30 ir' K. Federacijos 12 skyrius. Lithu- _ - . DT I H <5
C1 d. šventėms. V. Radžius su! an,aa National Democratic Club 1 b V A 3 EI J U □
K. Skaisgiriu pastebėjo, kad • 'Lithuanian dlCtlOnary 1 °fų Namų0 savininkų''Bridgeportc"

Lletuvii S.L.A. 122 kuopa, Draugija Lic-

-I_J. VJT. Jt O M UUI. A . . A t Li cllCIci 1^ . • • x X. • x • 1 *1 ’ -14’Petras Bagdonas, V. Petrauskas, tai, pristatomi tik per 10 iki 14 1 
K. Laudanskcs, V. M. Stulpinas, dienų. Kadangi Parcel Service '
KutradOJo’taaBaKSka“Ss"lŽv’e8i skrupulingai laikosi visų abiejų 

valstybių nuostatų, persiunti- j 
mai įvykdomi tuojau ir be jokio 
delsimo, siuntiniai yra prista- j

SPECIALUS
BARGENAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis........... Ji 69-95

l’EI.IV A.

Asmenys Jungtinėse Valsty-

RAI DOMS, NEM IK BERTI I.1S, Sav.

ROOSEVELT FURNiTURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuve atidarjta sekma dieniais nuo II iki 4:30.

Skaisgiriu pastebėjo, kad 
tuoj po Kalėdų tik per vieną Angliškai lietuviškas 
-savaitę parduota daugiau 100 kai angliškas žodynas
biletų. Tai akivaizdus ir džiu- H- Pewtre83 ir T- Gėriko, 333 ||iiiiiHiiiiii;>||||||||||f||įh]i(iiMi|( ,iuh 

. , , . . . p-1. Kietais viršeliais. Kaina $4.50..gus ženklas, kad opera susido- ;Ga nair.a «»DraugJ., 2'^i South 
mėjimas didelis ir pats laikas j Jakley Avė., Chicago & 1L 
rimtai pagalvoti visiems operos 1
belaukiantiems, kad paskutinė-
mis dienomis biletų gali tikrai ttzi ir 7 *pritrūkti. ĮKVĖPIMŲ KNYGA

Parašytas

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė- i

voje ar Rusijoje yra patariami, 
kad siųstų dovanas apmokant 
muitų mokesčius čia, kad gavė 
jas nebūtų reikalaujamas ką 
nors primokėti' aname krašte. 
Central Parcel Service turi iš 1 
anksto apmokamu muitų siun
tinių kainoraštį - katalogą, is-

Į kaitant vilnonius medžiagas, 
i

Dar viena ir labai džiugi ži- Jurgio Gliaudos
nia, iš kurios ir šio straipsnio Raidžiu Paseliaį 

“Rigo---------------------------------nntraštė išplaukia, kad 
letto” operą globoti mielai su
tiko du auksiniai lietuviai, nuo- x. ,
, x- • • i- * i ix- • • knvSa- pasakodama kovos uilatiniai lietuvių kultūrinių įvy- spaudos laisvę žygius, yra (kvėpimų
kių rėmėjai ir mecenatai Mari- Ry^HetuvK'žo?/ ^ra'įuiki '<To. 
ja ir inž. Antaans Rudžiai, žmo- yana jaunimui.
nės, kuriems anot A. Valentino, L,Rn'«n»Si Klubo i-Minva 

. , . 4 . , . , . .. Brcniaus MQrino viršelis.nėra iokjos tvirtoves, kurios jie kaina
nepaimtų lietuviškam reikalui. M'-tuvMko* uimunros iiKdy»iM!

Praėjusio sekmadienio vakire JT? '.|SŲ m,!<,i»™‘usIų lietiniu darbas.
: . r. i-- -i užsakymus su pinigais siuskite: ■, puošnią Rudžių rezidenciją oiųaai e. .

buvo pakviesti “Rigoletto" ope
ros vadovai, vyrų choro valdy
bos nariai, muzikai ir kitų dai-, 
nos vienetų atstovai. Tame pa- 
nitarime — vaišėse dalyvavo 
muz. VI. Baltrušaitis su žmona, 
muz. Kučiūnas su žmona, prof.
VI. Jakubėnas su žmona, muz.
K. Steponavičius su žmona, 
muz. Byanskas, "Dainavos” pir
mininkas .1. Paštukas, A. Dzir
vonas, rež. K. Oželis, kun. J.
Budzcika, V. Radžius, L. Bildu
kas su žmona, K. Skaisgiris, An 
tunaitis, V. Stropus ir patys šei 
mininkai Rudžiai.

Pasitarimo — vaišių tikslas 
buvo plačiau ir arčiau susipa
žinti su visais onerą licč',ančia:s I 
klausimais, peržvelgti atliktus 
ir prieš akis dar stovinčius dar
bus ir pagaliau — globėjams su
sipažinti i’u tais energingais 
žmonėmis, kurie ėmėsi tokio di
džiulio darbo pirmaeilės ope-i 
jos pastatymo gimtąja kalba.

Šiltoje ir nuoširdžioje Rudžių 
globoje pasitarimas praėjo ne-1 
paprastai sklandžiai, tiesiog en
tuziastingai, ypač kad ir operos 
rengėjai su vadovais, darbui toli 
įpusėjus, jau aiškiai mato, kad

Roman m

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenoe 

CHICAGO 8, ILL.

Bernardo Brazdžionio poezUo» 
rinkinys. Nedidelis skaičius šiop 
knygos gautas šiomis dienomip 
"Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kauv 
kietais viršeliais $2.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIHIHI,

MALDAKNYGE

JAUNUOI.IU
Kuria oaruolA

Kun. P. Kirvelaltla
Kaina: Ji.50 ir $-.50 

rtmltymiia adr<*au<,klt«>

DRAUGAS 

2334 South Oakley Aveuue 

CHICAGO 8. ILL.

vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra- .
oašynčių dovana, nuostabūs ,bcL ..i.“
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir 1.1. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveik&rai. Kaina I
$2.00.

Galima gauti “D*’AUGO”
Administracijoje

2334 So. Oakley Avenae 
CHICAGO 8, ILLINOIS

siunčia ir paties siuntėjo pris
tatytus rūbus ir panašius daly
kus.

Dėl nemokamų informacijų 
apie siuntimą apmokėtu muitu 
dovanų Į Lietuvą ir Rusiją, 
skaitytojai gali kreiptis į Cent
ral Parcel Service, Ine., 220 

I South State Street, Chicago 4, 
UI. (Skelb.)

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Ptrtnad., antrad., penktad. Ir TreClad. • ryto Iki II vai., 
•••tad. • irai. ryto Iki «:>• p.p. Ketvlrtad. • yaL Iki * TaL, rak.

PRANAS SALEMONAVICIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčių blankas.
• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas.

501 Wcst 33rd Street (netoli Normai Avciluc).
Susitaiimul tel.: VIctory 2-3186

Ynlniiilos: Kitądien nuo 0 \nl. \akaro iki W miI. vuk.. šcblnd. ir .sękin. 
nuo !» vnl. rvto iki ii v. vuk. 20 METI, I’ATYI.’IM A S-ŽEMOS KAINOS

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKI6KI RADUAl

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 Se. Haltled St. CAIumet 6-7252

lilK’AGO SAVINGS AM) I.OAN ASSOLIATION
nuoš rdžiai kviečia imstą atlankyti mūsų bendrovės naują namą vieną gražiausiai ir moderniš
kiausiai įrengtą visoje Illinois valstybėje.

CHICAGO SAVINGS per paskutinius 32 metus nuo josios įsikūrimo 1924 metų iki šios dienos 
— te pertraukos kas G mėnesiai išmokėdavo ir išmoka savo taupytojama augstesnj dividendą negu 
dauguma kitų šios rūšies įstaigų. Tatai liudija, ka i CHICAGO SAV1NUS valdyba ir direktoriai visą 
laiką bendrovės reikalus tvarko ne kelių asmenų, bet visų taupytojų naudai.

Tamnta, pasidėjęs taupomus pinigus |>as mus, gausi ne tiktai apdraustą saugumą augštą divi
dendą, bet veltui gausi dar daug kitų patarnavimų, už kur uos kitose įstaigose turėsi mokėti.

Mūsų turtas virš $20,(XH),00d.<X).

(’IIIIAGI) SAVINGS AND LOAN ASSOLIATION
6245 So. Western Avenue GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois
ATDARA: iiirniudlenj nuo 12 iki 3, aufnulieiiį ir iinnktadicnj nu< 9 iki 4, Geltirtadienį nuo 9 iki 8, trečiadienį 

uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 vai. po pietų.

Atliekame dideliu: r mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 71st S?r. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

!
VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyt) apdraustome Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yr» 
saugo ir pelninga.

Unlveraal Savinga and Loarn Assoclatlon užtikrina Muga
mą Ir gražų pelną.

Saugnmą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra lid 
110.000(10 kiekvienam ti.dčliul ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėju pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar |»er laiškus. Bu* grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visai* finansiniai* reikalais kretpldtks:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois



UFNPARTIS DRAUGAS CHTCACO ILLINOIS 'TrecLdicr.is sausio 30, 1336

SKAUTYBBS KELIU
'’ežonui ”0 met-' iub'lėiv me° 
linkime jam po visų sunkių per

is VYTAUTO SKAUTŲ 
DRAUGOVES CLEVELANDE 

GYVENIMO_ fc _t_ __
,’rr.U'Tovėje vykst

BURIU MYGTOJO 
surA’vrr. » •

(nks) Prieš kurį la ką spav- ryvęnr'v geriausios sve'katos varžybos tarp skautų ir skilčių, 
doje buvo atžymėta K. Mažono ir sulaukti t^s laimingos valan- Paskutinėje draugovės sueigoje 
70 metu amž aus sukaktis. Su- dos. kada nepriklausomos Lietu pravestos baubiamosios mazgų 
kaktuvininko asmenį d2 r labiau vos pajūryje vėl suplevėsuos r:gmo varžybos tarp skilčių, 
paryšk'na jūrų sk utai š. m. Lietuvos Buriuotojų Sąjungos

vėl'ava.
L.S.B. Jūrų Skautų Skyrius”.

tė amerikiečius skautininkus, 
dabar baigusius Gilvell kursus. 
Pietuose dalyvavo ir 8 mūsų 
skautų v dovai.

amino and hhlf w a n t k d adn
REAL ESTATE

‘‘Skautų Aido” Nr. 1. Ten apie 
jį taip rašoma:

‘‘Toli nuo Lietuvos pajūrio, di 
deliame Amerikos didmiestyje, 
Clevelande lietuvis buriuotojas, 
tolimojo plaukiojimo jachtos ka 
pitonas K. Mažonas švenčia 70 
metų amžiaus sukaktį.

Paminėjimas nebūtų pilnas, 
jeigu mes, jūrų skautai, neprisi
mintume šio tauraus lietuvio bu 
riuotojo nuopelnų.

Savo jaunystėje augo ir mo
kėsi prie mūsų gražaus pajūrio 
Palangos miestelyje, kur pami
lo jūrą, bangų ūžimą, Vėjo kau
kimą ir švelnią tylą. Šitie jau
nystės pergyvenimai ir sėdėji
mas valandomis kopose prie jū
ros, sekant bangų veržimąsi į

A.S.S. ŽIEMOS STOVYKLA 
(sks) šiauriniame Michigane, 

Manistee žiemos sporto vietovė
je, gruodžio 28 — sausio 1 die
nomis nejučiomis prabėgo pui

Laimėtojais tapo Briedžių skil
ties skautai. Skaut?i graž'ą pa 
žangą padarė ir savo gimtojo 
krašto pažinime.

— o —
Sausio 10 d. įvyko BSA 5 dist 

trikto metiniai pietūs, kuriuose 
dalyvavo Clevelando amerikie
čių skautų vadas ir daugiau 150

PAJIEŠKCJIMAI
Jieškomas ANTANAS - STASYS 

SAKALAUSKAS, a. Stasio, gimęs 
1932 m. gegužės mėn. 8 d. J ieško 
motina Kotryna Sakalauskienė, d. 
Adomo, iš Lietuvos. Atsiliepti ad
resu: V. Mldaiis, 1319 Hollins St., 
Baltimore 23, Maryland.

kiai pavykusi Akademinio Skau! penktojo distrikto draugininkų 
tų Sąjūdžio žiemos stovykla, su, įr kitų vadovų. Pietų metu me- 
traukusi 64 dalyvius. | njnę programą atlikti buvo pa-

Stovyklos viršininku buvo fil.' kviesta Vytauto skautų draugo- 
Vyt. Černius. Jam talkininkavo. ve. čia skautas V. Benokrai- 
mergaičių komendante Rita
Stravinskaitė, vyrų komendan
tas Rimas Minkūnas, programų 
vedėjas Vyt. Kamantas ir sli
dinėjimo vadovas Al. Grigaliū
nas.

tis akordeonu pagrojo lietuvių 
liaudies dainą “Močiutė mane 
barė” ir amerikiečių — “EI Ban 
derillos”; skautas G. Neimanas 
ir Živilės draugovės skautės Ma 
ziliauskaitė, Zagarskaitė, Bru-

krantą, ar stebint gražų žuvėd- karalystėje apylinkės kalnuose,
Dienos leistos baltoje sniego žaitė ir Gelažytė pašoko tauti-

.1 ieškomas Vladislovas Mikšys, s.
Ignaco, gimęs 1894 m., Isonių km., 
Lygumų vals., Šiaulių apskr. J Ame
riką atvyko 1913 metais, gyv. Plii- 
ladelpliijoje. Jieško jo sesuo Sibire. 
Atsiliepti šiuo adresu: A. Čiakas, 
3916 Euclid Avė., East Chicago, 
Indiana.

rų skrajojimą audringame ore 
paliko didelį atspindį visam gy
venimui.

Klaipėdos kraštui prisijungus 
prie nepriklausomos Lietuvos, 
praėjus kuriam laikui, mes ma
tome K. Mažoną, gyvenantį Klai 
pėdoje ir dirbantį nuosavoje 
vaistinėje. Ne kartą grįždamas 
iš pajūrio keltu per Kuršmarių 
įlanką stebėjo vokiečių jacht
klubo buriuotojus. Kildavo min 
tis, ar ir mes negalėtume bu
riuoti?! Ir taip gražią dieną 
gimsta Klaipėdos Lietuvių Jacht 
klubas, kurio steigėjų tarpe bu
vo ir K. Mažonas.

Jis buvo pirmu lietuviu, ku
ris nusipirko nuosavą jachtą. 
Jachta gavo gražų “Gulbės” var 
dą. Prasideda darbas, teoreti
nis ir praktinis. Mes greitai ma 
tome K. Mažoną savarankiškai 
buriuojantį gražiąją “Gulbę”. 
Jachtos vardas yra gerai žino
mas visiems lietuviams buriuo
tojams. Nepriklausomos Lietu
vos spaudoje daugelis skaitėme 
aprašymą apie tol. plauk, jach
tos kap. K. Mažono kelionę iš 
Klaipėdos į Londoną.

Jeigu Klaipėdos budžiai, va
dovaudami M. Brako, iškėlė mū
sų trispalvę Švedijoje, tai kap. 
K. Mažonas iškėlė mūsų trispal
vę Anglijoje, Norvegijoje ir vi
sose Pabaltijo valstybėse. Sve
timų valstybių buriuotojai spor- 
t'ninkai, kurie pirmiau nežino
jo, kur iš viso yra Lietuva ir 
Klaipėda (tokių pvz. buvo Got
lande), susipažinę su jachta 
“Gulbe” ir jos savininku kap. 
K. Mažonų, stebėjosi, kad Klai
pėdos jachtklubo buriuotojai to
kiu mažu pastatu atliko tolimą 
kelionę. Pažymėtina, kad iš An
glijos mes neturėjome svečių 
tokiu mažu pastatu.

1938 m. buriuotojų sąskrydis 
Klaipėdoje turėjo gerą pasiseki
mą, bet dėl šito laimėjimo nuo
pelnus reikia priskirti ir asme
niškam ryšiui, kada K. Mažonas, 
lankydamas svetimus uostus, 
supažindino tenykščius buriuo
tojus su Lietuva ir Klaipėdos 
kraštu.

Ne kartą buriuotojai, atvykę 
iš kitų Pabaltijo valstybių, bū
davo maloniai nustebinti, kai 
Kailpėdos jachtklubo patalpose 
pamatydavo įvairių valstybių ir 
jų buriuotojų vimpilus. Visos j 
klubo sienos buvo papuoštos, 
gražiais vimpilais, pradedant 
Londono karališkojo jachtklu
bo, baigiant mūsų kaimyninių 
valstybių iš šiaurės, vakarų ir 
pietų.

Visų šių trofėjų kap. K. Ma
žonas nepasilaikė sau, bet do
vanojo Klaipėdos jachtklubui.

Savo nuoširdumu ir tėviška 
meile mūsų buriuojančiam jau
nimui jis daug yra padėjęs sa
vo patyrimu ir patarimais. Ypa
tingai Klaipėdos jūrų skautai 
jautė jo tėvišką ranką.

Pirmieji jūr ųskautai po “Bu- 
džio” žuvimo, kurie laikė egza
minus gauti jachtos vado tei
ses, buvo egzaminuojami komi
sijos, kurios pirmininku buvo 
kap. K. Mažonas. Jo klausimai 
buvo aiškūs ir tiesūs.

Šiandien, švenčiant kap. K.

o vakarams nestokojo specia
lios programos, skautiškai aka
demiškos nuotaikos, demonst
ruoti skautiško ir akademinio 
gyvenimo filmai.

Stovyklavo akademikai skau
tai ir skautės bei jų bičiuliai iš 
Chicagos, Clevelando, Detroito 
ir net rytinio JAV pakraščio. 
Puikia nuotaika sutikti Naujie
ji Metai.

Stovyklautojai iš šios žiemos 
stovyklos parsivežė puikią nuo
taiką, malonius įspūdžius ir po 
kelias mėlynes prisiminimui.

nį šokį Lenciūgėlį. Baigus pie
tus, distrikto pirmininkas teisė
jas Hoover visus šokėjus pri
statė susirinkusiems amerikie
čių skautų vadovams ir pažymė 
jo, kad būtų labai laimingas, 
jei pats galėtų turėti tokią pui
kią šokėjų grupę. Gi distrikto 
vadų lavinimo vedėjas Ch. Brad 
shaw, pristatydamas skautų va 
dovus, baigusius Gilvell kursus, 
visus nustebino, pažymėdamas, 
kad lietuvių skautų draugovės 
draugininkas V. Kizlaitis Gilvell 
kursus yra baigęs Lietuvoje 
1938 metais ir tik po to prista-

Jieškomi: t)r. Jonas Mačiulis, s. 
Jurgię; įr Jonas Kirkus, s. Vinco; 
;r Edvardas Kirkus, s. Jono. Atsi
liepti adresu: H. Banevicz, 1026 W. 
13th Avė., Gary, Indiana.

Petrė Matulaitytė jieško savo dė
dės Dr. Juozo Betyriaus, gyvenusio 
Virbalyje; ir Saliutės Kriščiūnaitės, 
gyvenusios Barzduose. Rašyti: Pet
rė Vosylienė, Majauskio g-vė Nr. 
11, Kaunas, Lithuania.

Giminės iš Lietuvos jieško: brolių 
Jurgio ir Jono šulskų, kilusių iŠ 
Anykščių valsčiaus. J ieškomieji ar
ba apie juos žinantieji atsiliepti: 
Rožė Malčiauskienė, 225 153rd PI., 
Calumet City, Illinois.

Geriausi pirkiniai šių savaitę:
Naujas miir. 2 po 5, centr. Šild. 

Klokv. butui atskirai, did. ir šviesūs 
kamb., tuoj galima užimti abu bu
tus, statytas kaip sau.

Mūr. 4 kamb. peėiaiH Slld., tik 
$10,500, tuoj galima užimti.

Mūr. 2 po 5, centr. ftild., tuoj gali
ma užimti viena butų, kaina tik 
$23,000.

Mūr. 5 kamb. ir taverna, centr. 
Slld., garažas.

Mūr. 3 butai Ir maisto krautuvė, 
labai gera vieta, labai geros sąlygos,

ŠIMAITIS REALTY,
INGOME TAX

2737 W. 43rd St„ CL 4-2390
Nekilnojamo turto pirkimas, 

pardavimas.
Iocome taksų pildymas

P LEONAS
REAL B8TATB •

2785 West 71st Street
Vist telefonai: VVAlbrook 5-6015

Pirkdami sutaupysit- 
pai duodami uždirh

>•’ nėr ftių ištaiga 
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Arehei Avė. 
(prie California g.) 
LAfayette 8-3384

Stoję nejudomo turto pardavlmr 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar 
''avimas.NORVILĄ

REAL ESTATE SALES 
2600 W. 50th St. Tel. Prospect 8-5454

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
nei valdymas. Paskolų parūplnimas.

Pildome Income Taksus 
VISI,: RCŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5010 So. \Vestern Avė.
REp. 7-6886 arba HEni. 4-7085

• ► Ii U IMTI VVRAI

WE NEED 3 YOUNG MEN 
TO LEARN A GOOD TRADE, 
With An Excellent Future
Steady year around work with 
all Company Benefits. Will train 
beginners. This is an unusual 
oppontunity for ambitious young 
men.

SEE MR. ELLIOTT
AMERICAN ENVELOPE C0.

3100 W. Grand Avė.
________ Tel, VA 6-5001________

AUTO MECHANIC

All around. Mušt be good. 
Top pay.

General Auto Service 
1150 No. Clark

SKAITYKITE 
MĖNESINI KULTŪROS 

ŽURNALį
AIDUS

Prenumerata — 6 dol. metams 
Adresas: 680 Bushwick Avenue, 
Prenumerata — 6 dol. metams 
Adresas: 680 Bushvvkk A ve., 

Brooklyn 21, N. Y.

BERWYN, 4 butų mūrinis, apylin
kėje lGth ir Ridgeland. Karštu vand. 
alyva apšild. Pajamų $375. 3 autom, 
garažas. $33,900. SVOBOOA, 0013 
4’ermak ltd. BIshop 2-2162.

CICERO, EKSTRA! 2-jų butų 
naujas bungalotv. 4 ir 3 kamb. pa
stogėje. Pajamų $85 j mėn. 45 pėdų 
sklypas, koklių vonlOH, “sliding” du
rys, daug priedu. Mokesčiai tik $220. 
$29,800; įmokėti ■/, dalį. SVOBODA, 
6013 Cemuik Bti. BIshop 2-2162.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

Prieš pirkdami ar pardundniąi 
, namus, biznius, sklypus ar ūkius

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAKCE 

, NOTARY PUBLIC
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRoppect 8-3579 (vak. ir semad.)

AUTOMOBILIŲ 
IR GAZOLINO

TAISYMAS
STOTIS

LIET. APDRAVDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė., Chicago 36, Iii.

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpuhlic 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

i ar parduos nekilnojamą turtą 
| ekspertiškas income taksų pil
dymas vieniem metam nemoka
mai.

T AILOR—S ALĖ SM AN
Escellent meney making opportun- 
ity for tnilor nble to sėli. \Veil 
establishcd mens clotliing- stori*. 
Ideal vorking conditions. Coiupauy 
benefits.

HARVEY BROS.
11124 S. Michigan 

PU 5-3180 
H. G LUTII, Mgr.

DRAFTSMAN 
TOOL DESIGNER

EXPERIENCED 
Excellent opportunity

Scully-Jones Company
1901 So. Rockwell

HELP WANTED MOTERYS

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t Alyva, baterijos Ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui

(MUFFLERS INSTALLED FREE)

SOPH IE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WOES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAI). IKI PENKTAD.

8:45 ik,i -8:30 vai. uyte 
ŠH.ŠT.-UD. MO iki 9:30 Tyte 

SEKMAI). 8:»OUL«:3O v. r. 15 stoties 
KOPA..— 1400 kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413

Ford 41-58 ................
Ohev. Ali 1987-58 
Chevrolet 54-55 
Chrvsler 6, 42-52 
Hodge 6. 42-50

Ir taip pat 
'■no paipą irgi įdedama

$8.25 Murcery 49-51 ... $8.95
8.25 Oids 6 evl. 41-50 8.20
9.95Plvmontb 42-50 9.95
9.91 Pontiac 37-54 8.95
9.95Bnfcli 37-52 12.00

neišvardintiema automobiliams ISmetl 
veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų Dirbtuvė atidarv 
nuo 8 v. ryto iki 9 vai vak. Sek uždaryta.

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

BTJILDING tt REMODELINO

VIKTORAS SIMAITI? 
General Contractor

■itab rezidencinius Ii kamerom, 
imu* pasiūlo sklypus; rekomei 

'uoja cianus: išrūpina statybos kr< 
’itus Skambinti vak.- VI 7-4258* 
-be r«z tel. Bl 7-3340. Kreipti*

SIMAIČIAI 
sity Builders Inaura*

8737 W(*t 4Srd Street

CICERO — PARKHOLME. šv.
Antano parap. MŪRINIS 2-jų bu
tų — 5 ir 5 k. ir 3 k. MODERNIŠ
KOS vonios ir virtuvės. Alvva ap
šild., ATSKIRI “boileriai”. 2 au
tom. garažas. LARAI ŠVARUS 
NAMAS. Pajamos 10% kainos. 
5542 W. CERMAI4 RD. OLympic 
6-0666.

►a

J?

M O V I N G
A BENIULIS atlieka Įvairiu* 
perkraustymus nei pervežimu? 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arb» 
PRospect 8-9842

please
care...
becovie 

hunger kurto!

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatų Taisymas 

M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas

“ Vlrglnia 7-0087

jiimiiiiiiiiiiMiiiiiMliiiiniiiiiinnii""*
S 'V»rTT5rYf ^4TVPP
2 nprtv*

| MORAS
2 Onllders. Gen, Gontracton 
S štlieka planavimo ir staty :: 
2 uos darbus gydytojų ofisų, gy 
S ’»'namųju ir viešųjų pastatų. S 
2 Namų įkainavimas ir IvalrO. s 
S aatartmai nemokama] »
2 Kreiptis šiuo adresu -
| 10*t S STANKUS |
2 Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 2
s Tel PRosnect 8*2018 =
S «W0 SO. CAMPBELL AVK S 
S Chlcsgo 29. nnnoh s 
nllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllliuiiii*^

CICERO — PARKHOLME. Šv.
Antano parap. MŪRINIS 2-jų butų 
— 5 ir 5 ir 3 kamb. MODERNIŠ
KOS vonios ir virtuvės. Alyva ap
šild., ATSKIRI “boileriai”. 2 au
tom. garažas. LABAI ŠVARUS NA
MAS. Pajamos 10% kainos. 5542 W. 
Cermak Rd. OLympic 6-0666.

PROGOS — OPPORTUNITIES

REGISTRUOTOS SESERYS,
norinčios gauti skyriaus vyresniosios 
darbų bet kurioje šiftojė prašom 
kreiptis į

LOUISE BURG HOSPITAL 
255 \V. Cermak Rd.

B. Valiukaitis, Direetress of Nurses

COUNTER GIRLS ~~
Full or pant time. Meals fur- 

nished. Pleasant working condi- 
tions. Apply in person.
LEE & EDDIE'S DRIVE - INN
_____ 6239 W. Ogdcn Avė._____

. «>V-i
AR JAU ĮSIGIJOTE 

KNYGELĘ EGZAMINAMS
KAIP PASIRUOŠTI 

IAV PILIETYBEI

SEND *1 TO CARE, N.Y.
•r you r lotai CARE office

J.GLIAL7DA

ORAPftO
NORIS

PREMIJI/OTAS 
ROMA MAS

Lietuvių rajono parduodama

MAISTO PRODUKTŲ 
KRAUTUVĖ

Savininkė susirgo, todėl krautuvė 
parduodama už prieinamų kainų. 
Prie krautuvės yra atremontuotas 4 
kambarių butas. Skambinti telefonu 
po 4 vai. p. p. CL- 4-6050.

because taving livtt it thit 
timple: You send $1 to 
CARE. That dollar senda 
22 lbs. of food overseas — 
helps feed this little boy 
and his Family for ona 
whole month.

'■B

Įdomiausias romanas!

Gyva Intriga Ir Murpfla 
įvykiai, iiaamlal pavaladoo* 
tas bolševikinis gyvenimam 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoja 
448 psl. — tik >4-00

Užsakymus slijotl:

“DRAUGAS’1 
1334 So. Oikloy Avoouo

Chicago 8, IUinou

Nėra gražesnių paaakn visam 
pasaulyje kaip,

Andersono pasakos,
taip sako vaikų literatūros žino
vai ir pedagogai. Jos patraukia 
vaikų dėmesį, praturtina vaizduo
tę ir veikia auklėjančiai.. Jau nė
ra pasaulyje kultūringos tautos, 
kuri nebūtų išsivertusi šių pasa
kų į gimtąją kalbą.

Lietuvių kalbon šias pasakas 
išvertė žymus kalbininkas J. Bal
čikonis. Gera proga jaunimui tuo 
pačiu pasimokyti ir lietuvių kal
bos.

Anderson Pasakos I tomas, 208 
pusi., kaina $2.00 Andersono Pa
sakos H tomas, 204 pusi., kaina 
$2.00.

Reikalaukite knygynuose, pas 
platintojus arba užsakymus ad
resuokite :

Ubakymui tu pinigail liųildtc

DRAUGAS
2884 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, HL

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

Skclbkitės "Drauge"

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, ūl 
Statome nauju namu Ir garažu

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairiu remonto darbu, skubiai, 
gerai ir pigiai
šaukite DAuube 0-27U nuo • vai 

ryto iki 7 vai. vakaro.
TeL OLympic 2-5121 nuo • vaL 

▼•karo iki 11 vaL vakaro.

OCR iNOf,

<4W«8*

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus.

(MauaiUltt. u jlBHKvma, anglų 
Ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
isigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siusti- 
DRAUGAS”. 2834 S. Oakley avė.

Chicago 8, UI.

ĮSIGYKITE DABAR NEW
HIGHER

1

RATES
KNYGA, KURI VISADA IIKIMI 

IR NF8ENifTA 
Tai Juose gvaiato

Oloje knygoje gražloa mOaų žmonių 1 
paaakoe, eu pavelkelale. Jas miela' 
•kaito ir euaugę ir Jaunieji. Labai ( 
tinka lietuvių kai boa pamokome. V 
viso 7$ paeakoa. Kaina $2.60. Pla
tintojams dldelS nuolaida 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Ava.

Chicago 8. Illinois

Perskaitę “Draugą’ 
kitiems!

duokite

TOOLMAKERS, DIEMAKERS
To construct and maintain all types of punches or dies, 
molding dies, jigs, fixtures and gagės.

MACHINISTS
To repair and maintain Standard and epecial machinery. 
Central tool rooms are air conditioned tvith fineat equip- 
ment and best, safest vvorking conditions.
Wage progression and merit increa3es.

10% night bonus. — Overtime.
Excellent pension plan, paid vacation and holidays, and 
many other benefits at no cost to employee.

WESTERN ELECTRIC
APPLY

CICERO AVĖ. & 23D PLACE
Employment office open Monday tliru Satnrday.
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Z UJUTOGĖJE
— “Mūsų Vyčio” šių metų 

pirmas numeris jau atiduotas 
j spaustuvę ir netrukus pasieks 
savo skaitytojus. Naujasis re
daktorius psktn. E. Vilkas su 
redakciniu kolektyvu pasiryžę 
šį vadų ir vadovių bei akade
mikų skautų žurnalą vis labiau 
gerinti ir skleisti skautų,-čių 
tarpe. Kas dar nespėjo užsipre
numeruoti "Mūsų Vytį”, sku
biai terasa administratoriui Vy
tautui Namikui, 6401 So. Fair- 
field Avė., Chicago 29, III.

— “Skaudi Aido” nauju re
daktoriumi pakviestas v. s. Čes
lovas Senkevičius, 788 Winder- 
mere Avė., Toronto 9, Ont., Ca- 
nada, bet ne Vaclovas, kaip bu
vo parašyta “Drauge” š. m. sau 
šio 18 d. “Iš arti ir toli” skyriu
je. “Skautų Aido” administra
cija primena visiems skautams,- 
ėms nelaukti, kol ateis “Sk. A.” ■' 
platintojas, bet patiems užsisa- Į 
kyti “Sk. A.” 1957 metams. Ad- į 
ministrą ei jos adresas yra: s. 
L. Eimantas, 310 Emery Str.,! 
London, Ont., Canada.

— Vyr. skltn. Bir. Banaitytė,
Bostono skaučių DLK Birutės 
dr-vės draugininke, pasitraukė 
iš eitų pareigų, jas perduodama 
vyr. skltn. I. Nenortienei. Ta 
proga buvo surengta sueiga ir 
jos metu skautės apdovanojo 
gėlėmis savo buvusią vadovę.

— Žemaitės skautų draugovė 
Chicagoje, Brighton Parke, Ka
lėdų gerojo darbelio proga su
darė didelį ir įvairų pačių pa
ruoštą maisto paketą ir jį įteikė 
vienai neturtingai lietuvių šei
ni: i neseniai atvykusiai į Chi- 
cagą. šiam darbeliui vadovavo 
skltn. Irena Daukantaitė.

— Chieagos Lituanicos skau

tų tunto ūkio skyriaus vedėju 
pakviestas psktn. V. Mikūnas.

— Chieagos ASS skyrius pra
ėjusį šeštadienį suruošė pasi
linksminimą visuomenei Lietu
vių auditorijoje, kuris sutraukė 
labai daug dalyvių. Jaunuome
nė gražiai pasilinksmino jaukio- 

I je atmosferoje prie geros mu
zikos. Gauta ir gražaus pelno 
apie 500 dol.

— Skaučių Seserijos Vadijas
sekretoriatą šiais metais suda
ro šios vadovės: pskltn. Regina 
Smolinskienė ir. vyr. skltn. Jo
ana Kaukoriūtė - Krutulienė.

— Vasario 16 proga vyriau
sioji skautininke parašė straips 
nį motinoms, kuris bus patalpin 
tas “Draugo” moterų skyriuje. 
Skaučių motinoms patariama jį 
paskaityti.

— Ps. R. Molienė, tautinio 
auklėjimo vadovė paruošė skau ( 
tems Vasario 16 minėjimui tri
jų dalių montažą, kuris išsiunti
nėtas vienetų vadovėms.

— V. s. K. Kodatienė, socia
linio skyriaus vedėja, Vasario 
16 proga primena skautėms at
likti. garąjį darbelį, pasveiki
nant ar aplankant senelius ir li
gonius karius bei kitus mūsų 
tautos veteranus.

— Vadovių lavinimo dalies
vedėjos v. s. L. Čepienės “Gin
taro ženklo” vadovių mokyklos 

| biuletenis išsiutinėtas vadei- 
vėms, tuntininkėms ir vietinin- 

j kėms. Suinteresuotos skautės 
tuo reikalu platesnių informaci
jų kreipiasi pas jas.

— Visos skau t minkęs, atvy- 
į kusios į šį kraštą, prašomos už
siregistruoti vadijoje ar arti
miausiame skaučių vienete. Va
dovės, pakeitusios gyvenamąją 
vietą, irgi prašomos skubiai pu 
nešti naują adresą Seserijos Va- 

| dijai adresu: 1934 So. 48tn Ct., 
Cicero 50, III.

— Skaučių Susimąsty mo Die
ną, vasario 22 d., sueina 100 me 
tų nuo skautybės įkūrėjo lordo 
Baden Powellio gimimo dienos? 
Viso pasaulio skautės, kurių 
širdyse dar teberusena skbūty
bės idėja, tą dieną 7 vai. vaka
re vienai valandai savo namuo
se ar skaučių būkluosc sueigų 
metu uždega žvakutę. Į

— Pasaul. skaučių stovykloje! 
Londone ateinančią vasarą da
lyvaus ir Anglijos lietuvaičių 
skaučių reprezentacinis viene
tas. L. S. Seserijos Vadija šiam 
reikalui paremti paskyrė $250 
iš savo kuklaus iždo.

— Seseriškumo vieno dolerio 
vajų skelbia L. S. Seserų js Va
dija nuo š. m.*vasario 16 iki 22 
dienos. Visos sesės, kurios bet 
kada yra davusios skautės įžo
dį, kurios dėl kokių nors prie
žasčių negali reikštis Seserijos 
veikloje, kviečiamos į šį vajų at 
siliepti ir bent kuklia pinigine 
auka paremti Seseriją ir padėti 
įgyvendinti užsibrėžtus {Janus. 
Pinigus prašoma siųsti iždinin
kei v. s. Stasei Gudauskienei, 
5355 So. Francisco Avė., Chi
cago 32, III.

— Bostono ASS skyriaus su
eigoje gražus jaunimo būrys iš
klausė keletą klasikinių muzi
kos kūrinių, nes pati sueiga bu
vo pavadinta muzikos popiete. 
Buvo pateikta ir lietuviškųjųi| 
kultūrinių žurnalų apžvalga. Su
eigą pravedė B. Banaitytė ir A. 
Banevičius.

— Clevelando skautai,-ės pa
gerbė buvusio šefo atminimą. 
Sausio 6 d. naujosios parapijos ( 
bažnyčioje, artinantis mirties i

~~ *■ Issrei
GUŽAUSKŲ i

BEYERLY IHIJ.S OEUNYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų. .

2443 West 63rd Street 
Tcl. TOtospect 8-0833 ir l’R 8-0834.

metinėms, buvo atlaikytos pa
maldos už paskutiniojo Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos vė
lę. Pamaldose dalyvavo Cleve
lando Pilėnų ir Neringos tuntų 
skautai ir skautės. Po pamaldų 
skautai kartu su artimaisiais 
nuvyko į Knolwood mauzolėjų 
aplankyti savo paskutiniojo šefo 
karstą. Ten šeimos ir skautų 
padėti vainikai. Pilėnų tuntinin- 
kas psktn. Vyt. Kamantas tarė 
šefo atminčiai skirtą žodį. Da
lyvavo Sofija Smetonienė. Šei
mos vardu padėkojo adv. Julius 
Smetona.

— ASS Clevelando sky riaus 
sueiga įvyko Drąsučių bute sau 
šio 13 d. Jai pirmininkavo Jo
lanta Drasutytė, o sekretoriavo 
Alg. Muliolis. Ap vaistyti įvai
rūs ASS veiklos •: :kalai; jų 
tarpe — numatytas surengti 
Motinos Dienos minėjimas h vė

liau vakaras “Mūsų Vyčiui” pa- * 
remti. Jūratė Laikūnaitė skaitė 
pašnekesį apie skautiškąją 3pau i 
dą. Savo buvusioms vadovėms 
Birutei Juodikienei ir Julei Ėan- 
bergaitei akad. skautės padėkos 
ženklan įteikė gėlių. Jų vadova
vimo metu 8 kandidatės tapo 
pakeltos tikrosiomis narėmis. ’ 
Pabaigai parodyti keli spalvoti 
filmai iš ASS ir studentiško gy
venimo. i

— LSB Jamboree Fondo dip
lomai rėmėjams ir garbės rėmė
jam jau atspausdinti ir prade
dami išsiuntinėti. Fondas pra
šo vajaus rinkėjus paskubinti 
atsiskaitymą su frrdo iždininku 
Alfonsu p iciumi, x3 Padding- 
ton Str., 7 ndon, Crt., Canada. 
Kartu su pinigi; •; perlaido
mis siunčiami ir vardiniai auko
tojų sąrašai.

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

J..

A. A

Prel. MYKOLAS L. KRUŠAS
Jau suėjo septyneri metai, kai negailestinga mirtis 

atskyrė iš mūsų tarpo pirmąjį Amerikos prelatą Mykolą 
L. Krušą, kuris mirė 1950 m.,, sausio 31 dieną.

Šv. Mišios už prel. Mykolo L. Krušo sielą bus atlai
kytos Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 1957 m. sausio 31 
d., 8:15 vai. ryto?

Maloniai kviečiami visi giminės, parapijiečiai, drau
gai ir pažįstami į tas pamaldas atsilankyti ir pasimelst:
už a. a. prel. My kolo L. Krušo sielą.

• A. A.

NIKODEMAS ČEPULIS
Jau anojo vienori molai, kai 

negailestinga įnirtis atskyrė iš 
mūsų mylimų vyrų ir tėvų.

Notekonm savo mylimo 1950 
m., sausio mėn. 31 d.

Nors laikas tęsiasi, bot mos 
jo niekados negalėsimo nž- 
užmiršti. l,ai* gailestingas Die
vas suteikia jam amžinų ra
mybę.

Už jo siela užprašėme gedu
lingas šv. .Mišias su egzekvijo
mis sausio mėn. JI dieną, S- vai. 
ryto. švenė. Panelės Gimimo 
parapijos bažnyčioje, 0SI2 So. 
Washtenaw Avė.

Maloniai kviečiame vihiis gi
mines. draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti iiž a. a. Nikodemo sie
lą. Po pamaldų kviečiame gi
mines. draugus ir pažįstamus 
pm«ryėiaiiis j namus adresu: 
2548 W. Marąuetto Itd.

Nuliūdę: .Žmona Julija, dūk 
te ir sūnus.

t
A A.

S

BARBORA I’AILAVSKI
Gyveno 938 \V. 34tli St.

Mirė sausio 27 <1., 1957, 7:30 
vai. ryto. sulaukus puses am
žiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Tauragės apskr., Švėkšnos pa
rapijos. šalpenų km.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

mo pusseserė Teklė Kakta su 
šeima, pusseserė Barbora Ei- 
ilimt su šeima. kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio E. 
PkUdmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituaniea Avė.

laidotuvės įvyks ketvirtai!., 
sausio 31 d., iš koplyčios S: 30 
vai. ryto Ims atlydėta į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi- 
nrs.

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

Nuliūdę pusseserės.

Laidotuvių direktorius Jur
gis E. Kudminas. Tek Y Arda 
7-1 I 38.

O N A S S H I L L I N G
Gyveno Yalparaiso, Ind. Tel. Chicago ja GArdcn 4-8717. 

Anksčiau gyv. Chicagoje.
Mirė sausio 28 d., 1957. 2:45 vai. popiet, sulaukęs 66 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskričio, Varnių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 47 m.

Pa-iliko dideliame nuliūdime žmona Elena (Samuilytė), 
duktė La Verne Kansehat, žentas Edward, anūkas Ronald, bro
lio sūnus Antanas Shilling ir šeima, švogerka Sofija Juozapa
vičius, jos vyr iš Vincentus ir šeima, švogeris Jonas Samuilis, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko .sesuo Marijo- 

I na.
Priklausė I i i. Bali s žvaigždės klubui ir Liet. Piliečių 

Darbininkų Pašalpos klubui.
Kūnas pašarvotas Lieka wicz koplyčioje 2424 W. 6&th St.

Laidotuvės įvyks penki. vas. 1 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
Imt' atlydėtas į ftvenč. Paneles Gimimo terapijos bažnyčią, ku
rioje įvyk- gedulingos pamaldas už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkas.
Laidotuvių direktorius Steponas Laekawicz. Tel. REpub- 

lic 7-1213

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas .............................................................. $58.000,000.00
3. Atsargos Fondas virš ..................................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai įdėti prieš I I -tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JUSTIN MACKIEVVICII, Presidciit 

JUSTIN MACKIEVVICII, Jr., Vicc-Prrsitk nt

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šcslad. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings

;i:m
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Ave.af Sacromento)' 

PHONE: Vlrginia 7-1141

ll

A. -j- A.

TEODORUI RALKEVIČIUI mirus, 

jo dukrai Eugenijai ir žentui Aleksandrui 

Kasnickams ir ji/ šeimos nariams nuošir

džiausia užuojautą reiškia
PETKAS BALTUŠKA

JOHN F. ElIDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
<605 07 South Hermitage Avenus

Tel. Yfl 7-1741-2 ii LA 3-9851

<330 34 South Caiifornia Avenut
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

L1ODĖIIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Westera Ava. Air Conditloned koplyčia 
REpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta

Tlama, kurt* ryr*n* kito** miesto dalys*; <*n*4s** 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

4NTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRavehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias’
vimas dieną ir nak- Bį-jf visose Chieagos ir’

1 tį, Reikale šaukite g Roselando dalyse ir I
|mus. tuojau patarnaujame I

s
I

$

i

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3367 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 VVeat 18th STREEET Tcl. SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tcl. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND-(ŽUDYK) ZUDYCKI
1B4« W. 4111h STREET YArd. 7-41781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. K9th STREET REpublic 7-121S
2314 W 2Snl PI.ACĘ Vlrginia 7-BC72

VANCE FUNERALHOME
1121 6. 5Utb AVĖ. OLyuipie 2-5245 ir TOrnduU 3-9687
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Firmas penktadieniu, Ėv.
Jėzaus širdies garbinimo diena, 
yra vasario 1. d.

X Maldos apaštalavimo iri
■ sodaliečii) draugijos Cicero, III., j 
bendra komunija įvyksta vasa
rio 3 d.

X šv. Marijos jvedybj-grab- 
nyč*ų šventė yra šeštadieni, 
vasario 2 d. Šventė nėra įsaky
ta, tačiau tą dieną iškilmingai

X šv. Mykolo parapijos baž
nyčios zakrastijoj, 1644 Wa- 
kansia avė., vakar kilo gaisras.
Nuostolių padaryta apie keletą šventinamos žvakės, 
tūkstančių dolerių.

1 X Aloksand-a Vailokaitieaė
X šv. Kryžiaus parapiečiai buvusiam ateitininkų sandrau- 

balandžio 28 d. pagerbs savo gįų susirinkime paminėta kaip 
kleboną kun. Anicetą Linkų viena iš Vytauto klubo veik* 
jo 70 metų amžiaus ir 35 metų lesnių narių
kunigystės sukaktuvių proga
Pagerbtuvcs ruošia šv. Kry
žiaus parapijos draugijos ii 
bažnytinis komitetas.

X Iš 68 padarytų buto ir 
darbo garantijų atvykti iš Eu
ropos j JAV iki,šiol į East Chi- 
cagą atvyko 14 sutarčių gavė
jų, viso 46 asmenų. Dalis, ne-

X Draugas keliasi į naujas 
patalpas šią savaitę. Persikėli
mas kainuos keletą tūkstančių 
dolerių. Visų “Draugo” ir Tėvų 
Marijonų rėmėjų prašome tą 
darbą paremti.

X Aleksandras Blinstrubas, 
3241 S. May st., dabar yra ga-

PRIE ŽUVUSIŲ KARSTŲ

Nužudytų mergaičių Grimes motina ir sesuo stoti prie jų karstų. (INS)

Nori mokesčių nuo 
gazolino

KAS KĄ IR KUR
r,, . ,, . • , • — Marąuette Parko Namų savi-

, Clneagos M.estd SUS „Siekimo niūkų organizacijos susirinkimą
vadovybė kelta minti, kad bū-! įvyksta ketviitadienį, sausio 31 d. , 

i tų uždėti mokesčiai n'o perka- \a? Pa,'°pijos salėje, 6820 G -
slio gazolino ir 1S to SU "įdarytų čiami dalyvauti. Yra svarbių reika 
lėšų apmokėti miesto suai'ieki- *4. bus padarytas revizijos komisi
nio priemonių dol'ic'ta. Taipgi pranešimas. Po susirinkime, bus

, neri tam tikslui imti mokės- y
čiu« nuo leidimų mašinoms ir L- Mokytojų s-gos metinis
, , . susiruikinius-arriutcle bus vasario i
dar be to — mokesčių dalj nuo a. •» Val. ,« pietų Vyčių salėje, 2451 

l nejudomos nuosavybės. t\. 47lli St. Programoje numatyta
1 praeitųjų metų veiklos apžvalga,

Peršovė vagį ' naujus valdybos rinkimas ir kita.
Walton Inn, esančios 930 N. — Lietuvių Teisininkų draugijos

Franklin, Chicagoje, sargas Chieagos skyriaus narių metinis vi-
Charles Grabam, 67 m. am- 8Uotiais susirinkimas įvyks š. m.

.. . , . . ,vasario meti. 3 d. 2 vai. 30 mm.
I žiaus, isgudęs, kad kažkas iš-1Hollyrvood mažojoj salėj, 2417 W. 
daužė langą jo saugomos ta- į į3rd St.

! vernos šovė j tą pusę ir sun-! Darbotvarkėje Alte. vykd. komite-
... . ... T ,, . s to sekretoriaus dr. P. Grigaičio pa
kini suzeide Lee Gultis Hope, gkaita apie paikutinius politinius 
25 m. amžiaus vagį, kuris bu-1 įvykius, valdybos apyskaita ir nau-
vo beįsiveržiąs į vidų. Sužeis-1 j°s. val‘lybos rinkimai.

.... . Lietuviai teisininkai kviečiami.
4jį policija nugabeno j Look, „ailsjaį dalyvauti, — Valdyba

Apskrities ligoninę. I
— Maldos Apaštalavimo drangi-

Iškels kiaules iš miesto jcK’ Cicero> I1L’ susirinkimas »vvk;
rama minėtos šventės pasiseki- būtyje, tik kitoje salėje. įvyks žo, kad vakarienė ir progra- 
mui ir išgarsinimui lietuvių vi- ir šventės bei kongreso daly- ma prideramai būtų paruoštos.

,, suomenės tarpe. Finansų ko- viams banketas, kuriame daly- Sesuo M. Igpacija prašė, kad
gavę čia vietoje darbo, persike- “d"^ “ 30 asmenų, vaus JAV ir Kanados Šokėjai visų skyrių pirmininkės Į dyo 29 dienos iškelia kiaulių , k.
lė į Chicagą. i J ’ LUUeiVdKdldlh luri PIU Dauguma asmenų jau pasiza- ir jų svečiai. Daroma žygiai, anksčiau jai priduotų sąrasą' ,. .» p . .. tnns susirinkimas saukiamas penk-

.... .. gos mokYtis specialių dalykų dėjo dalyvauti. Kaip žinoma, kad ten pat galėtų būti organi- tų rėmėjų, kurios organizacijo-' 5’C imą 1S.. 1C^g0S' aciau
Albina ir Marija Mirkai. I naujai profesijai įsigyti. finansų komisijos pirmininku zuojama ir meno paroda, nes j’ išbuvo po 25 ir po 35 me- chTa’os rinkoje"* Ppa«

tam tikslui jau gauta atskira tus. Per banketų tos ilgametės j Swjfto ^oveTas^pirks Šia-

Swift bendrovė nuo balan vasario 1 d. parapijos salėje.
— Balfo Chieagos apskrities me

kurie turėjo savo namus 6927 , . ....e m i ... X Inz. J. Arstikys nuosirb. Talman avė., juos pardavė ... .• , , , . . . ... dziai rūpinasi ir padeda Ciceroir dabar statosi naujus dviejų . . b , , ... ,, jaunimui, kad ių organizuoja-augstų namus pačiame Mar- J , J , _ .
~ ,. y. , \ mas nepriklausomybes šventesquette Parko centre, pagal siu .... ...,. . . . .’ < minėjimas gražiai pavyktų. Mi-dienų reikalavimus ir įrengi-1 _.. . , x ,° nejimas įvyksta vasario 16 d. 

7 v. v. Šv. Antano parapijos 
X Antanas Paulevičius, ku- salėje, Cicero, Iii. 

ris nuo pat savo jaunystės die

yra pakviestas J. Pakel, o sek
retoriumi- — teis. Z. Dailidka.

nų yra pamėgęs dainą, “Rigo- 
letto” operai paskyrė 50 dol. 
Jis yra dainavęs visoje eilėje 
choių, o paskutinius keletą me
tų dainavo Vyrų chore, tačiau 
dabar dėl sunkesnių darbo są- J

X Valentinas Liorentas, jau
nosios kartos solistas, anks
čiau pasireiškęs įvairiuose me
no vienetuose, o dabar studi
juojąs dainavimą ir jame stip
riai besireiškiąs, dainuos “Ri-

, . , . • ■ , ..goletto operos spektakliuose,lygų jame aktyviai nebegali , , .... .. . .... j kurie bus kovoorio O įlįst -"n •-»reikštis, šiuo metu jis turi-sa
vo gėrimų parduotuvę.

mėn. 30 ir 31
dienomis.

L

X Lietuviu saleziečių jauni
mo stovyklavietės galutinam 
vidujiniam įrengimui yra rei
kalinga 200 lovų paklojimui 
baltų paklodžių (sheets), ant
klodžių (blankets), sporto 
reikmenų: lauko ir vidaus gim
nastikai įrankių, teniso stalų 
ir pan. Saleziečiai būtų labai 
dėkingi sulaukę iš visuomenės 
ir toje srityje paramos. Paštu 
siunčiantieji naudokite sekantį 
adresą: Salesians of St. John 
Bosco. Crown Point, Indiana.

X LB Bridgeporto apylinkės 
valdyba turėjo savo posėdį Lie
tuvių auditorijoje sausio mėn. 
18 d. Dalyvavo A. Gintneris, J. 
Tijūnas, F. Valinskas P. šimo-

erdvi salė.
X šv. Kazimiero seserų vie

nuolyno rėmėjų metinis centro

rėmėjos bus pagerbtos. Banke- mjeste Vartotojams Swift 
to proga visos rėmėjos bus nu-, lendrov5 „ristaty3 pakanka.
fotografuotos. Tobau sesuo M. jmaj kiaulie„os iš nukeltu kitur 

susirinkimas įvyko sekmadienį, | I^nacija prašė, kad kiekvienas skerdvklu 
sausio 20 d., vienuolyno patai- skyrius nusifotografuotų at- Į

skirai. Nuotraukos bus naudo

tadienj, vasario i d. 8 v. vak. Holly- 
ivootl Inn patalpose, 2418. W. 43rtl 
St. Dienotvarkėje numatyta: perei
tų metų apyskaita, revizijos komi
sijos pranešimas, apskrities valdy
bos ir revizijos komisijes rinkimai 
ir šių metų veiklos aptarimas.

Prašome visus skyrių narius su
sirinkime dalyvauti.

Balfo Ch. Apskr. valdyba

X Sol. Janina Liust'ikaitS,
X Vladas Stropus, Vyrų kurį dabar mokosi Italijoie pa. 

choro valdybos narys, tvarko skutiniame LB Chieagos apy- 
Užgavėnių baliaus staliukus. gar(jos valdybos posėdyje nu- 
Baliuo bus Keymens klubo sa_; tarta pakviesti atvažiuoti į Chi-1 liūnas ir P. Dambrauskas. Val- 
lėse. Staliukus galima jau da- cagą gastrolėms kovo mėnesio i dyka svarstė Vasario 16 minė-Į 
bar užsisakyti, pranešant da- pįrmoje pusėje. Koncertas jau jimo reikalą, Tautinių šokių '

pose. Rėmėjų suvažiavo iš as
tuonių skyrių. Susirinkimą ve
dė J. Čepulienė, raštininkavo 
V. Galnaitė. Daugiausia buvo 
kalbėta ir svarstoma apie atei
nantį banketą kuris įvyks sek
madienį, vasario 24 d. Įvyks 
Marijos Augštesniosios mokyk
los sporto salėje. Prasidės 5 v. 
vak. Po vaišių seks įspūdinga 
programa mokyklos auditori
joje. Seselės ir rėmėjos pasiry-

jamos jubilėjinei knygai. Susi-
Sprogime žuvo 7

Netoli O’Hare aerodromo
rinkimas išrinko darbininkes esančiame Roselle miestelyje 
vakarienei. Tos darbininkės įvyko sprogimas parduotuvėje, 
banketo dien? savo pareigas Sprogimo priežastis — prasi- 
pradės eiti 3 vr' no pietų. Se-1 sunkusios kūrenamosios dujos.
selės ir rėmėjos prašo visuo- Buvo sugriautas dviejų augštų

........ . , 1 namas, kuriame buvo parduo-menę atsiminti minėtą banke-1 . . . v/ , . tuve ir butas. Sprogimo metu
tą ir jame gausiai dalyvauti, j įuvo 7 žmonės ir buvo sužeis- 
Visi gražiai praleis laiką ir pa- ta 9.
rems gerą darbą.

numatytas surengti Marijos šventės ir Jaunimo kongreso 
Augšt. mokyklos salėje kovo 
mėn. 10 d. Ji žada aplankyti ir 
kitus JAV miestus ir pamaty
ti Kanados lietuvių kolonijas.

X Sol. J. Liustikaitę, kuri

CHICAGOS ŽINIOS
i

Neaiškumai su meragičių Į Kietai griebia tavernas 
nužudymu Sudarytas specialus policijo

Chieagos policija surado tą dalinys iš 100 vyrų, kuriems

Dėl sužeistos mergaites
įieško $200,000

Septynerių metų mergutės 
Theo Glorioso motina iškėlė 
jieškinį prieš bankininko žmo
ną Frances Jacobson, reikalau
dama $200,000 kompensacijos. 
Jos automobilis praeitais me
tais sunkiai sužeidė mergaitę. 
Buvo sulaužyta koja ir reikėju 
išimti jos vieną inkstą.

Perstatys šiaurinę dalį
Diskutuojama planas persta

tyti šiaurinę Chieagos miesto 
dalį, esančią tarp Division,

Tvarkys pašalpas
Susekta, kad Chieagos mies- 

/ te yra apie 44 berniukai, kurie 
yra laikomi nepilnamečių nusi-
kaltelių globus įstaigose ir ui North/ weils ir Ogdeiė gatvių, 
kuriuos jų tėvai ir globėjai Tam ]anui j kd y reiRstų 
gauna pašalpa išlaikymui. Ta'-|a . S20,000.000.
gi, iš iždo tenka skirti avigu- ______________________

parėmimo klausimą, LB Chica- tariamą Krank, apie kurį prisi-' vadovauja kapt. Balswick ir bos sumos už Juos- Tas reika‘ llllinillllllliiimiimimiimilimmiumiii 
gos apygardos ir apylinkių i pažinęs žudikas Bedvvell sakė, kurie lanko tavernas, tikrinda- las numatytas sutvarkyti, 
bendros e'ee’iižinėt? rono-ima an- 1 , • . g- j _ 1____ ___ 1:.. m i ur nprlllrv: hlTYl'.l crpr+i npnil- Tl. C1 1 C n j y_ _ y!

lyvių skaičių. Skambinti WA 5- 
0163, arba kreiptis 7013 So.
Washtenaw Avė. Visa bus da
roma, kad nebūtų susigrūdimo.

X Antanas Olis, Alto vice
pirmininkas, Chieagos Sanitary
Disudet prezidentas, šių metų pakviesta atvažiuoti iš Romos į 
vasario šešioliktosios minėjime Chicagą LB Chieagos apygar- 
bus pagrindiniu kalbėtoju. Mi- dos valdybos kovo mėn. 10 d., 
nėjimą ruošia Chieagos Lietu- jau paprašė dainuoti New 
vių Taryba vasario 17 d. Ma-, York, Phil., Toronto ir Hamil- 
rijos Augšt. mokykloje. Chica- tono lietuvių kolonijos. Kiti 
gos ir apylinkės lietuviai kvie- miestai dar tariasi dėl sąlygų 
čiami tą dieną dalyvauti Lie- įr laiko, bet visi norėtų išgirsti 
tuvos nepriklausomybės pa- naujos ir gabios dainininkėa 
skelbimo iškilmingame minė ji- balsą. Ji yra Anglijos lietuvai- 
me. ! tė.

X Marija Augustinos nese- X Antanas Gintneris, tauti
niai turėjo sunkią vidurių ope- nių šokių šventės komiteto iž- 
raciją Englew?od ligoninėje, dininkas, jau pradėjo organi-

bendros gegužinės rengimą, so-, kad ir jis dalyvavo mergaičių mi, ar neduodama gerti nepil 
lidarumo mokesčio išrinkimo nužudyme. Tasai Frank, poli- nameciams. Tavernos griež 
reikalą ir kitus aktualius daly- į cijos manymu, tai William C.
kus. Nutarta laiškais kreiptis i Wiiiįngham, 25 m. amžiaus, 
į narius, prašant prisiųsti na-1 vaistinės darbininkae. Tisai bū
rio mokestį paštu, įdedant į Vo rastas uždarytas galėjime 
specialią) atsiųstą voką iš apy- Į už girtavimą ir netvarkingą ei- lankė tavernas ir gavo tenai 
linkės valdybos. Tokie laiškai i gesj. Bedvvell tvirtina, kad tai gerti, nors jos teturėjo 13 ir 
greitai bus išsiuntinėti visiems.buvo tas pats jo bendrininkas 15 metų amžiaus. Meras Dalėj 
nariams. nužudyme, tačiau Willingham pareiškė, kad bet kuri taverna

X Jaunimo kongresas, kuri ginasi ir sutinka, kad būtų pa< kuri išdrįs nepilnamečiams par- 
rengia Chieagos studentų sa-!naudotas .melų detektorius jo duoti svaigalus, bus uždaryta 
junga ir LB Chieagos a pygar-, tardyme. Jis randa liudininkų, 
dos valdyba, įvyks birželio kurie rodo, kad jis buvo kitur, 
mėn. 29 d. Morrison viešbuty- neSu Bedvvell sako. Vakar bu- 
je, kur tam reikalui yra gau- vo pagrindesnis jo tardymas.

nameciams. 
čiau imtos kontroliuoti, kai 
spaudoje iškilo, kad prieš nu
žudymą Grimes mergaitės su 
pora Chieagos valkatų taipgi

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio VardinesPo $150 iš vagišių į
Viena Chieagos moteris ir į

du vyrai, sugauti Kalėdų laiko- fal gražiausia dovana mūsų 
... ... , mažiesiems skaitytojams Meilėtarpyje bevagiliaują is parduo- tėvų žemei mažųjų džiaUggmai j,

tuvių, nubausti po $150. daii. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dai>

-------------------------------------------------- giausia mėgiama mažųjų ekaity*
Į tojų tarpe. Kaina $1.50.

’isakyriiUB kartu su pinigais siuskite:

tos šešios salės plenumo ir 
sekcijų posėdžiams. Jaunimo

Ir su prisipažinusi žudiku 
Bedvvell dar yra neaiškumų.Operacija buvo labai kompli- zuoti platesnio masto finansų, ..... ■

kuota, bet sėkmingai pasibaigė komisiją iš vietos prekybinin- sus,Pazinimui ten pat rengia-Į a urie J Y ai P paro yme
ir po 3 savaičių buvo išrašyta kų, verslininkų, visuomeninin- 
į namus toliau sveikti. Ji gy- kų ir kultūrininkų tarpo, kurie

mas pasilinksminimas birželio nesutinka- Be to — jo advoka-
mZn ’n a x- • tas David E. Bradshavv, kurismen. du d., pasibaigus tautinių

Užmuštas betaisant 
padangą

Clarence Falk, vieno sunkve
žimio šoferis, 48 m. amžiaus, 
buvo užmuštas Edens ekspresi
niame kelyje, kai jis buvo su
stojęs pataisyti nuleistą padan
gą. Jis buvo sustojęs puse ma-

ni.^ i su juo kalbėjosi šešetą valan- j šinos ant kelio, puse pak
1PŠ- . A trieili.vena 6934 S. Talman Avė. Ma- padėtų savo patarimais ir pa šokių šventei. Tame pat vieš- , protestuoia kad jį tardant1 raštyje. Ant jo užvažiavo kiau- 

viio lonlro 1 icrn n i n p ip ir nnmun- .................. .......................................—  -. „ . . ' J ‘ __ i____ ______ i. riją lankė ligoninėje ir namuo
se daug draugų. Ligonė dėko
ja už jos atsiminimą ir tikisi 
greitai pasveikti.

X Šiluvoj, Cedur Lake, Ind.,1 
vasario 2 d. trumpam laikui at-| 
vyksta aplankyti viso pasaulio 
saleziečių viršin nkas-generolas 
Renato ZiggiottL Jis yra penk
tasis šv. Jono Bosco įpėdinis, 
nuolatos gyvenąs Italijoje ir 
šiuo metu vykstąs lankyti sa
leziečių įstaigas į Pietų Ameri
ką. Minėtojo generolo nuopel
nas, kad liet. saleziečiai įsikū
rė Castelnuovo Don Bosco, Ita
lijoje, ir prie Cedar Lake, Ind. 
R. Ziggiotti yra didelis lietuvių 
draugas, visomis pasitaikiusio
mis progomis atsiliepiąs apif* 
Lietuvą.

X Valentinai Zeikuvienei,
4337 So. California Avė., tik už 
6 dienas praleistas ligoninėje 
Leonardas Jankauskas įteike 
$123.90 čekį.

Henry šeima tikrina kėdę, kurią jie pirko 1955 m. San Franciam mies 
te už 16 dol. Dabar jie patyrė, kad ji vrm padaryta 15 m. prieš Kris
taus giminia ir yra verta 50,000 dolerių. (INS)

Maujasis Testamentas • 

Šventas Raštas

Vertė liet 4ų a&lboL JUOZAPA* 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kūpąs Metropolitas. TV laida. Iš 
'eido “LUX'’ 1947 m. Štutgarte i 
520 pusi Kaina $1.50. Gaunam*

•• 0R B 0 G r * 
2334 So. Oakley Avė

Chicaao 8 Illinois

‘DRAUGAS”
2334 So. Oiikloy Av©

Chicago 8. IU.
Hitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiihiir

Kokia 3-ji Fatimos 
paslaptis?

Ar Rusiia bus atversta?
Šiuos ir kitus aktualius klausi

mus kun. J. Kuzmickis svarsto 
knvgoje

FATTMA IR MFS
Kadangi autorius pats lankėsi 

apsireiškimų aplinkoje, todėl, jam 
kalbant, skaitytojas pasijunta tar
si jo bendrakeleivis. Pasakojimas 
nuoširdus, giedras, paprastas, kaip 
tų piemenėlių regėtojų gyveni
mas. Bendrai: svarstymai psicho
logiški, įtikinami, atsargūs, išva-

_ _____ ... __ .... dos taiklios, žodžiai, sakiniai vaiz-
M0KSLIN1Ų STUDIJŲ KLUBO |djngj” Matulis. MIC).

KK.MESTRU TEMA: 1 FATIMA IR MES — gausiai
MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP iliustruota, įrišta kie’ais viršeliais,

RAIŠKŲ VERT’NIMAS 25® psl. knyga. Jos kaina M
metu pabaigos sumažinta iki $2.

Penktadienį,* vasari i 1 dieną Kita to paties autoriaus kny- 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk- ,pa 
loję (virš bažnyčios), 2325 w Marija mums kalba 
23rd Place (šalia “Draugo”) Į

šinius gabenantis sunkvežimis, 
vairuojamas Glaces G. La.m- 
trecht, 49 m. amžiaus. Falk 
ouvo sunkiai sužeistas ir mirė 
nugabentas į Švedų ligoninę.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii
P 0 P U L A R 

UTHUAN1AN RECIPtS
! Surinko .TOZfi OAŪŽVARDIEN1

Ts.1 uvpaylasui. &nygix Vile ..Uv re
eptų grynai lletuvlAkų valgių gamt 

ntinul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dtene, kurt dažnai pasakodavo apie 
lletuvlfikus valgius per Chieagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos ISloido 
labai parankioje formoje. Pirmą, kar-

nebuvo duodama jam teisinė 
pagalba, nebuvo duodama val
gyt ir jisai buvo tardomas per 
72 valandas be miego. Bedvvell 
įsižiūrėjęs į VVillinghamo pa
veikslą pareiškė, kad tai tikrai 
tas pats, kuris dalyvavo su juo 
išmetant nustojusias sąmonės 
mergaites iš automobilio. Wil- 
linghamo adresų knygutėje ras
ta įrašyta Grimos pavardė.

Bedvvell dabar laikomas Cook 
apskrities kalėjime. Liudininkė 
Minnie Duros tvirtina, kad ji 
matė Bedwellį, Willinghamą ir 

j nužudytąsias seseris restorane 
11340 W. Madiscn. •

Palaidojo nužudytąsias
Šventojo Kapo kapinėse pir

madienį buvo palaidotos nužu- Dailininkas Paulius Augius Joje aprašomi švč. Marijos ap- ųo)a kl° knyKa pasirodo knygų 
(lytosios Grimes seserys. Giliai skaito a ie Modernų jį meną. ^reiškimai Lietuvoje ir Europo-
n.iliūdusi jų laidotuvėse daly-! k’°"

L • Y • 1 to.- • 1 Paskaitos Fiadžio 7 vai 30 tais viršeliais ir jos kaina $2.00.vavo jų motina ir kiti artimie-j i atsKaitos piauzia < vai. o j
ji. Šv. Mauri'cijius mokyklos min., nesivėlinant.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —

(lera dovana kitataučiams ar ang 
liktai skaitantiems lietuviams

) vaikai sudarė garbės sargybą 
išlydint karstus iš bažnyčios. 
Laidotuvėse dalyvavo daugiau 

i kaip 1,000 žmonių.

Visi, besidi mintieji 'vasinlų j 
mokslų pažanga k’deč’ami da-Į 
lyvauti.

Reikalaukite knygynuose arba 
siųskite užsakymus su pinigais į:

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė.

CHICAOO «. ILL.

Kainu — $2.00

žniKymus kartu su pinigais siųskite:

• D R A L G 4 8”
2.134 So. Oakley Avenae, 

CHICAGO 8. ELL.
Hiiiimuiiinmmiiiiimiiimuiiiiiiiiiiiiit


