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Laivas su lankais išplaukė;
įgulai davė karinį draudimą

NEW YORKAS, vas. 21. — Laivas su Saudi Arabijai skirtų 
18 tankų išplaukė neskelbiamu keliu į paskyrimo uostą, nugalė
jus dvi paskutinę minutę atsiradusias kliūtis.

New Yorko apylinkių žydų 
jaunimas bandė sutrukdyti tan
kų krovimą, bet spaudimo tem
po iki galo neišlaikė.

Prieš išplaukiant, iš įvairių 
tautybių susidedanti laivo įgula 
pareikalavo karo rizikos priedo, 
nes prie dabartinių arabų — žy
dų santykių laivo kelionė pri
lygstanti karo metui ir karo zo
noje. Prašymas buvo tuojau pa
tenkintas, duodant kiekvienam 
tokią apdraudą, kuri teikiama 
JAV jūrininkams karo metu.

Laivas yra statytas Baltimo- 
rėje, registruotas Liberijoje, pri 
klausąs Vienai graikų laivinin
kystės bendrovei.

Su tankų išleidimu IVashing 
tono valstybės departamento rū 
pėsčiai nepasibaigė, nes Izraelio 
ambasadorius ir JAV žydai at
naujino spaudimą, kad Izraeliui 
būtų duota prašytų ginklų, o de
mokratai kongrese rengia valsty 
bės sekretoriaus Dulles ir jo pa
vaduotojo Hooverio Jr. tardy
mą, nes jiems atrodo, kad visas 
tas tankų reikalas buvo taip 
tvarkytas, kad be reikalo supy
kino žydus ir arabus ir davė pro
gos abejoti JAV pareigūnų suge
bėjimu tinkamai tvarkyti rim
tus reikalus.

Partines ir politines kovas be
vedant jieškoma medžiagos prie
šo intencijoms įtarti. Surasta jos 
ir dabar — tankų pardavimo S.
Arabijai priešai leidžia gandą, 
kad S. Arabija laimėjo todėl, jog 
jos bylą gynė valst. sekr. pavad.
Hooveris J r., nes jis atstovavęs 
interesus tų naftos bendrovių, ku 
rios eksploatuoja S. Arabijos 
naftos šaltinius. Šitas reikalas 
bus jam prikištas, kai senato už
sienio reikalų komitetas pakvies 
jį pasiaiškinti, nes jis tvarkė 
tankų „krizę“ Foster Dulles 
ešant atostogose.

Karo departamentuose

kovoja už pinigus
NEW YORKAS, vas. 21. — Iš 

aviacijos departamento pasitrau 
kęs ginklų tyrimo skyriaus vir
šininkas Gardner teigia, kad 
ateinančių, metų biudžete tam 
reikalui skirti pinigai duos JAV 
aviacijai tik antrą vietą pasau
lyje, nes Rusija pralenks ir lėk
tuvais ir tolimo skridimo rake
tomis.

Jis teigia, kad kaikuriose sri
tyse Rusija jau yra pralenkusi 
Ameriką, o kitose — lipa ant 
kulnų. Jis pasitraukė iš tarny
bos todėl, kad viršūnės neatkrei
pė į tą reikalą tiek dėmesio, kiek 
jam atrodo reikėtų kreipti.

• Buv. Kambodijos karalius, 
dabar jos premjeras, lankosi 
kom. Kinijoje.

Anglijos lietuvių

katalikų kongresas
Milionai žmonių su pasitikėji

mu žvelgia į Kristaus Bažnyčią 
— teisingumo, laisvės ir meilės 
skelbėją ir gynėją, kuri šiandien 
viso pasaulio tikinčiuosius šau
kia ir žadina į naują religinį at
gimimą kaip vienintelę stipriau
sią jėgą prieš bedieviškojo bol
ševizmo pavojų.

Bažnyčios naujasis atgimimo 
sąjūdis už geresnį pasaulį turi 
būti tikras Dievo vaikų sukili
mas prieš velnio viešpatavimą, 
kuris neteisingai paglemžė mūsų 
žemę. „Viso pasaulio krikščio
nys turi suorganizuoti naują ge
resnį pasaulį, kur pavergtųjų 
kančios būtų jaučiamos ir deda
mos konkrečios pastangos juos 
išlaisvinti, kad visiems būtų len
gva savo sielą išganyti, kad di
dysis žmogaus ir visos žmonijos 
geradasis Kristus Karalius būtų 
visų kolektyviai garbinamas, 
kad dažniau ir skaitlingiau būtų 
einama prie šv. komunijos, kad 
iš naujo sužydėtų krikščioniškos 
artimo meilės darbai“ — ragina 
Pijus XII.

Lietuviams šioje likiminėje ko
voje už tėvynės Lietuvos išlais
vinimą reikia atgaivinti savo dva 
šią ir sutelkti visas jėgas, kad ne 
tik nenutoltume nuo savo tautos 
ir religijos, bet ir grįžtume į savo 
tėvynę nešdami naują religinio 
ir tautinio atgimimo dvasią. To
dėl šių metų Sekminių I dieną 
Anglijos Lietuvių Sodyboj Head- 
ley Parke yra šaukiamas Brita
nijos lietuvių katalikų kongre
sas.

Kongreso metu iškilmingas 
pontifikalines šv. mišias laikyti 
iš Romos atvažiuos J. E. vysku
pas Vincentas Padolskis. Pa
grindinę paskaitą apie lietuvy
bės išlaikymą, tremties paskirtį 
ir krikščionybės reikšmę kovoje 
už tautos laisvę skaitys mūsų is
torikas prof. dr. Zenonas Ivins
kis. Religinį koncertą duos Ško
tijos Lietuvių šv. Cecilijos cho
ras. Visais kongreso reikalais 
kreiptis į Londono lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčios rektorių 
kun. Antaną Kazlauską, MIC., 
21, The Ovai, Hackney Road, 
London, E. 2.

Kongresas bus užrekorduotas 
ir Voice of America pertransliuo 
tas į Lietuvą. Kongresui parink
ta Lietuvių Sodyba, nes tai vie
nintelė Lietuvių Sąjungos nuosa 
va žemė Didž. Britanijoje. Ten 
visiems bus vietos kur pasidėti.

(P. Dauknys, MIC.)

New Yorko ir Brooklyno žydai piketuoja uoste, protestuodami tankų išvežimą Saudi Arabijon. Jiems ne
pasisekė laivą sulaikyti — jis išplaukė vakar su 18 tankų į paskyrimo uostą. (INS)

NAMAS STALINAS?
Stalino klaidomis bus teisinami 

nauji žygiai viduje ir užsienyje
MASKVA, vas. 2,. <— Stalino ūkinių ir politinių teorijų pa 

smerkimas Rusijos bolševikų partijos 20-me kongrese yra antra 
Stalino mirtis Kremliaus mūruose.

Saudi Arabijos ambasadorius Šeichus Al-Khayal (kairėje) dėsto valsty
bės departamento Vid. Kvtų skyriaus virAininkui Allen nepatogumus, 
kurių turėtų Amerika arabų pasaulyje, jei S. Arabija negautų nupirk

tų tankų. Ambasadorius bylų laimėjo. (INS)

Graikijos vyriausybei

rinkimai nepalankūs
ATĖNAI, vas. 21. — Sekma

dienį vykę Graikijos parlamento 
rinkimai paliko prie valdžios vai 
ro dabartinio premjero Kara- 
manlio politinę grupę, tačiau su 
labai netikra 8 ar 10 atstovų dau 
guma parlamente.

Iš septynių politinių grupių 
sudaryta koalicija, kurioje tilpo 
kraštutiniai nacionalistai ir Mas
kvos link Jyesidairą kraštutiniai 
kairieji komunistus įskaitant, 
surinko daugiau balsų už Kara- 
manlio grupę, bet tik rinkimų 
įstatymo technika pripuolamai 
sutrukdė jiems gauti atstovų dau 
gumą.

Daviniai dar nebuvo visi žino
mi, todėl balsų ir atstovų skai
čius gali pagerėti Karamanlio 
naudai. Iš septynių partijų susi
dedanti opozicija, kuriai vadova
vo kadaise buvusių stiprių parti
jų, dabar tik skeveldrų, vadai ir 
buvę premjerai, pradėjo kampa
niją už naujus rinkimus tuo pa
grindu, kad ji gavo daugiau bal
sų už premjero partiją.

Į rinkimų davinius įtakos tu
rėjo Anglijos — Amerikos poli
tika Kipro salos reikalu ir grai
kų skerdynės Turkijoje. Opozici
ja prikišo vyriausybei, kad ji per 
daug laikosi Londono—Washing- 
tono rankos įsikibusi. Jei ji lai
mėtų, būtų stiprus spaudimas iš
vesti Graikiją iš Atlanto pakto 
bendruomenės ir Balkanų pakto. 

Peru sukilėliai

vis dar nepasidavė
LIMA, vas. 21. — Peru vy

riausybė skelbia, kad jai ištiki
mas likęs Amazonės laivynas 
bando blokuoti Iąuitos mieste 
sukilusią vieną armijos diviziją, 
bet sukilėliai per radiją skelbia, 
kad tos pastangos nepasiseks.

Bet kad padarytų įspūdį kraš
te, sukilęs gen. Merino turi ban
dyti ateiti su savo divizija į sos
tinę arba gauti savo reikalui ki
tų karinių dalinių pritarimą.

Brazilijos sukilėliai

gavę kiek pagalbos
RIO DE JANEIRO, vas. 21. — 

Savo 2 karininkui pradėto „džiun 
glių sukilimo“ dar nesutvarkė nė 
Brazilijos vyriausybė. Sakoma, 
kad sukilėliai valdo jau 4 aero
dromus ir turi stipraus indėnų 
būrio pagalbą.

Karininkų areštuoti nuvykęs 
dalinys prisidėjęs prie sukilėlių. 
Neatrodo, kad sostinė ypatingai 
jaudintųsi, bet prez. Kubitschek 
jau pradėjęs planuoti sukilėlių 
sugavimą.

Vasario pradžioje Lietuvoje
būta neatsimenamų šalčių

CHICAGO, vas. 21. — Iš pavergtosios Lietuvos šių metų va
sario 5 d. išsiųstame laiške rašoma, jog Lietuvoje siaučia sibirin'iai 
šalčiai. Vasario 5 d. Utenoje buvo 48 Celsijaus laipsniai šalčio. 

Toiks didelis šaltis Lietuvoje
niekada nebuvo užregistruotas.
Laiške taip pat rašoma, jog kol
chozuose sušalo daug naminių gy 
vulių, miškuose zuikių ir kitų 
miško žvėreli^ bei paukščių. Ma
noma, jog bus iššalę vaismedžiai 
ir kiti šalčiui mažiau atsparūs 
medžiai.

Sibiro šalčių banga vargino 
Lietuvos žmones visą sausio mė
nesį. Buvo daug dienų, kada 
temperatūra nukrisdavo ligi 35 
— 38 laipsnių Celsijaus. Seniausi 
žmonės tokios žiemos Lietuvoje 
neatsimena.

Ta pati žiaurioji Sibiro šalčių 
banga, kuri žiauriai palietė Lie
tuvą, laiko sukausčiusi visą Eu
ropą nuo šiaurinės Norvegijos ir 
Anglijos ligi pietinės Prancūzi
jos 'ir Graikijos. Gausūs sniego 
'krituliai, siaučiančios pūgos ir 
jūrose audros ir kalnuose snie
go griūtys Vakarų Europoje jau 
pareikalavo daugiau kaip pus- 
septinto šimto gyvybių. Susisie
kimas daugelyje Vakarų Euro
pos vietų visiškai negalimas. Pik 
toji šalčio banga laiko sukaus
čiusi Europą jau 3 savaitės.
Spauda praneša, jog tokio šalčio 
Europoje šiame šimtmetyje nėra 
buvę. I

Kadangi šaltis tebespaudžia, 
visi jo padaryti nuostoliai Euro
poje dar nesuvokiami, bet Pran
cūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje 
jau Žinoma, kad ten beveik žuvo 
citrinų ir apelsinų derlius, žuvo 
visos ankstyvosios daržovės, o 
Prancūzijoje daugiau kaip treč
dalis kviečių. Ten skubiai jieško
ma naujos sėklos, rengiami ūki
ninkams papiginti kreditai. Kai 
pradės tirpti sniegas, potvyniai 
pasiims dar savo dalį.

Prez. Eisenhoweris jau patvar 
kė, kad Europos šalčio palies
tiems kraštams būtų atidaryti 
JAV valdžios maisto sandėliai, 
bet šį kartą Amerikos malone ne-

Buvę sovietų šnipai

gal palikę draugų
LONDONAS, vas. 21. — Sen

sacijomis užsi'imą britų sekma
dienio savaitraščiai mano, kad 
britų užsienio reikalų ministeri
ja savo personalo tarpe medžio
ja šnipą ar šnipus, nes manoma, 
kad toks ar tokie yra dar likę 
Burgess ir McLean prieš 5 me
tus pabėgus į Maskvą. Jų buvę 
draugai ir pažįstami padedą tą 
medžioklę pravesti. 

Pabaltiečių ir vokiečių

kitų kraštų laivai
Vilniaus radijas giriasi, kad 

į Klaipėdos uostą pastaruoju 
metu buvo įplaukę 10 didžiulių 
okeaninių laivų. Klaipėdiečiai 
pirmą kartą išvydo su atplau
kusiais laivais Panamos, Kosta- 
rikos, Izraelio, Liberijos ir kitų 
valstybių vėliavas. Šiaip uoste 
dažnokai lankosi Danijos, Šve
dijos, Norvegijos, Suomijos, 
Anglijos, Prancūzijos, Olandi
jos, Graikijos, Libijos, net Vak. 
Vokietijos laivai.

Pabaltiečiai ir vokiečių

draugystes posėdis
Sausio gale Lueneburge buvo 

sušauktas pirmasis Baltų Drau
gijos Vokietijoje suvažiavimas. 
Suvažiavimo posėdžiai vyko Ry
tų Vokietijos Akademijos būste. 
Iš lietuvių suvažiavime dalyvavo 
apie 10 asmenų. Vokietijos kraš 
to valdybos pirmininkas Pr. Zun
de suvažiavimo dalyvius supažin 
dino su lietuvių padėtimi Vokie
tijoje. ypač jų kultūrine veikla. 
Prof. Z. Ivinskis padarė praneši
mą Baltų Tyrimo Instituto var
du. Spaudos konferencijoje, be 
kitų, kalbėjo URT valdytojas

galės pasinaudoti kraštai už ge-lDr. P. Karvelis, nušviesdamas 
lež'.nės uždangos, kaip buvo 1954 mūsų laisvinimo veiksnių veiklą 
m. potvynio proga. JAV-se.

• Afganistanas gaus 1956 m. 
ii JAV 2'/. mil. dol. techniškos' sustiprinti ypač
pagalbos titulu. Vakar pa3ira4y., kultur,n.us aantyk.ua tarp pabal- 

tiecių ir vokiečių, žymų ž.ngsnį 
Šia kryptimi sudarys prie Pietų 
Vokietijos radiofono ruošiamos

Jo pasmerkimas dabar jau yra 
visuotinis: nuo Chruščevo, per 
Mikojaną ilki Malenkovo. Šis pa
starasis tuo tarpu yra paskutinis 
žinomas prisidėjęs prie tų, kurie- 
daugiau savaitė plaka putas, uni
sonu giedodami apie žalą, kuri 
buvo padaryta per vieno asmens 
valdymo 20 metų laikotarpį.

Malenkovo pasmerkimas tuo 
skaudesnis, kad jis buvo Stalino 
pirmoji ranka raštinę tvarkant, 
ir pirmas užėmė jo pratuštintą 
vietą. Malenkovo kalbos turinys 
yra ženklas, kad jis prisitaikė 
prie dabartinės linijos ir priim
tinas tiems, 'kurie yra jos auto
riai.

Iš didžiųjų jau kalbėjusių tik 
Molotovas, atrodo, nebus kišęs 
savo rankų į Stalino likvidavimo 
košę, nes apie tai nieko nesako
ma jo kalbos santrauką skel
biant.

Tik sovietinės Vokietijos ko
munistai įvykių eigos užklupti 
netikėtai, nes dar pereitą šešta
dienį išėjęs jų ideologinis žurna
las Neuer Weg teigia, Ikad Stali
nas yra komunistų partijos bal
sas, kad jo mirtis yra didelis 
nuostolis viso pasaulio darbo 
klasei. Apie tai patyręs Ulbrich- 
tas, dabar esąs Kremliuje, turės 
nemalonumų. Kartuvės, žinoma, 
jam už tai negresia, nes ir čia 
nauji vėjai pučia.

Varšuvos radijas skelbia, kad 
Rusijos kompartijos c. k. priėjęs

tūrinių santykių išplėtimą drau
gijos užsibrėžtų tikslų ribose. 
Prieš akis betgi dar dideli darbo 
barai.

Suvažiavime dalyvavo apie 60 
asmenų. Federalinei Vokietijos 
vyriausybei atstovavo min. Kraf 
tas, jos vardu pasveikinęs suva
žiavimą. Suvažiavime atkreiptas 
dėmesys taip pat į jauną vokietį, 
kuris savo gyvenimo tikslu yra 
pasistatęs surinkti paveikslais ir 
foto nuotraukomis iš Pabaltijo 
kraštų visa, 'kiek tik galima, nes 
dabartinis Pabaltijo kraštų vaiz
das su laiku žus. Suvažiavimas 
rado atgarsį ir vokiečių spaudo
je. Hamburge leidžiamas „Sonn- 
tagsblatt“ atkreipė dėmesį į buv. 
estų užsienio reikalų ministerio 
K. Selterio referatą apie Pabalti
jo kraštus kaip jungtį tarp Rytų 
ir Vakarų, o Essene leidžiamas 
„Die Welt“ iškėlė min. R. Liepi
nio pranešimą apie pabaltiečių 
tautas busimojoj Europoj.

išvados, jog Lenkijos komparti
jos 1938 m. uždarymas ir jos va
dų likvidavimas negali būti pa
teisintas. Nutarimas buvęs pa
darytas pasirėmus da viniais pro
vokatorių, kurie vėliau buvę de
maskuoti.

Lenkijos kompartiją 1938 m. 
likvidavo Kominterno vadovybė 
r pakvietė Maškvon vadus pasi

aiškinti, bet šie daugiau į Len
kiją negrįžo — dingo be žinios.

Paryžiaus Journal du Diman- 
che užsienio politikos įvykių ko
mentatorius Gordey rašo, kad 
visi tie dabar demonstruojami 
tarptautinio komunizmo taktikos 
ir teorijos pakeitimai leis pri
skirti Stalinui visas paskutinių 
25 metų Sov. Rusijos klaidas ir 
silpnybes.

Jei bus reikalo, dabar bus ga
lima į Stalino klaidų sąrašą įra
šyti Korėjos karą, Berlyno blo
kadą, net nelanksčią Maskvos po
litiką Vokietijos atžvilgiu, jei 
jau atėjo laikas ją keisti.

Anglų diplomatinis persona
las mano, kad Stalino antroji 
mirtis bene bus reikalinga Sov. 
Rusijos užsienio politikai ištie
sinti.

Adenauerio koalicija

gavo rimtę smūgį
BONNA, vas. 21. — Reino - 

Westfalijos provincijoje sukilo 
prieš savo centrą laisvųjų demo
kratų partija ir išėjo iš koalici
jos su krikšč. dem. Grupė susi
dėjo su socialdemokratais ir pa
balsavo Arnoldo vyriausybei ne
pasitikėjimą.

Dabar vyriausybės kontrolę 
perims socialdemokratų vado
vaujama koalicija. Tai reiškia, 
kad Adenauerio koalicijos dau
guma sumažėjo federaliniame se
nate. Kaikas pranašauja, kad tai 
yra Adenauerio gadynės galo 
pradžia.

Sunki vyskupo kova

segregacijos byloje
NEW ORLEANS, vas. 21. — 

Šios diacezijos katalikų vysku
pas Rummel pereitą sekmadienį 
bažnyčiose įkaitytame laiške 
smerkia rasinę segregaciją kaip 
moraliniai blogą dalyką, ir pra
neša esąs nusistatęs panaikinti 
rasių išskyrimą New Orleans pa
rapinėse mokyklose.

ta sutartis.
Kalendorius

Vasario 21 d.: šv. Feliksas. 
Lietuviškas: Kęstutis ir Titcnė.

Oras Chlcagoje
Dalinai apsiniaukus, tempera

tūra be žymesnės atmainos.
Saulė teka 6:39, leidžiasi 5:31.

pabaltiečių kultūrinės dienos, ku 
rias numatoma pravesti kovo 
mėnesį. Daug nuopelnų čia pri
klauso Dr. Dehmenui, kuris yra 
vokiečių — lietuvių sekcijos na
rys ir labai palankiai remia kul-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Netoli Egipto sostinės vakar nukrito ir sudegė^ Prancūzų 

lėktuvas.' tuvo 52 keleiviai. Lėktuvas skrido iš Indokinijos į Pa
ryžių.

— Prez. Eisenhoweris nutarė dar visą šią savaitę atostogauti 
iždo sekretoriaus Humphrey plantacijoje. Grįš gal tik šeštadienį. 
Spaudos sekretorius neigia gandus, kad ten būdamas prez. Eisen- 
henveris penktadienį popiet paskelbs savo sprendimą dėl antro ter
mino.

— Indija pradės žygius Jungt. Tautose, kad Antarktikos plo
tai būtų pavesti Jungt. Tautų globai, nes ten prasidedančios varžy
bos galinčios privesti prie karo.

— Pirmą kartą Graikijos istorijoje moterys balsavo pereitą 
sekmadi&iį renkant parlamentą. Jų balsai išgelbėjo dabartinio 
premjero politinę grupę.

— Paryžiuje susirinko Atlanto bendruomenės techniški, ka
riški ir politiški ekspertai atominio karo problemų toliau studi
juoti.

— Prancūzijos ir V. Vokietijos užsienio reikalų ministeriai 
atidarė pasitarimus Saaro grąžinimo tvarkai nustatyti. Pasitari
mai bus ilgi ir techniški, todėl ministeriai paves darbus eksper
tams, o patys tik retkarčiais susitiks. Pasitarimai vyksta Pary- 
žuje.

aantyk.ua
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DIENRAŽT1S DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

'Šašo DR. AL. RAČKUS

Antradienis, vasario 21, 1956

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė., Chicago, 32 <1

Linksmiau
Aiškumas reikalingas

Leipzigo gatve nervingu žing 
sniu eina raudonarmietis. Prie

galiu žinoti ar jums reikalingos 
miego tabletės ar milteliai nuo 
gyvių...

Rado išeitį
Ponia prieš Velykas užsisakė

ortai
kaikurių krautuvių iškabų sus- net trijose firmose siurblį išban 

galima pakelti kraujo spaudi- ^oja įr sunkįaį skaito vokiškus dyti. Reikia juk kambariusmą. 18-
užrašus. Ilgai jis stoviniuoja valyti. Bet pasitaikyk tu man,

Kas žmogui atsitiktų, jei jis Atsakymas P. V. — Galima ties vaistine, tyrinėja akimi, 
vien tik tortus valgytų, jei prie pakelti skilvio rūgštingumą vai- langus ir iškabą, pagaliau nu 
torto nieko kito negautų? Jo gant daugiau mėsos, daugiau dž'ugęa ženg.a į vidų. 
visi dantys iškristų, viduriai už- druskos prie valgio vartojant ir
sikimštų, cukrinę ligą gautų, Tamstai dietą pagal tams- 
šunvotėmis aptektų, apaktų, pa- to* sveikatos stovį privalo nu- 
geistų, jėgų netektų ir tlga.mul įr pakeUa
apsalęs numirtų. | kraujo spaudimą, tačiau tokius

Vargas tam žmogui, kurio vaistus vartoti be gydytojo prie- .. .
skonis “suponiškėja” ir išsigims- ž;ūro* Vra Sana pavojinga. Jei kad galėčiau ramiai m egoti. 
ta, kuris tampa gomurio ver- Tamstai kraujo spaudimas yra Negaliu užmigti. Jei ir užmiegu,
gu Toki su savo kvaila bur- 110> tai dar neblogai; blogiau tai vėl netrukus pabundu,
na,’ su savo dantimis patys sau ^ų, jei sfygmomanometras ro| _ Kokių vaistų norėtumėte?
kanus išsikasa Yra tokios vai- dytų krauJ0 «Paudim^ 100 ir makapus tssikasa. Yra tokios vai žiau Tiesa> kad erž krau_
kiskos galvosenos glutomskų jo spaudmą turintieji dažniau 
epikūrų, kurie patys sau įsikal- serga slogomis ir kitokiomis vi- 
ba ir kitiems mėgina įkalbėti, rūšinėmis infekcijomis, tačiau ir 
kad “valgį reikia valgyti ne ge- augštą kraujo spaudimą turin- 
rą, bet geriausią; jei kas skanu, tieji nuo slogų nėra laisvi, 
tai valgyk skaniausio ko dau
giausia”. O visgi išmintingam Klausia L. M. — Esu neseniai 
žmogui reikia neužmiršti, jog atvykęs. Turiu kairiojoje kojo-

— Bet jis turi vieną labai įdo
mią knygutę... Tai banko kny
gutė...

Taupumas
— Geriau mirti, negu toks gy 

venimas. Einu ir nusiskandin
siu, — sako vyras išsibaręs su 
žmona.

kad visų trijų firmų agentai su
eitų tuo pat metu!...

— A. ča vaistinė?
— Taip.
— Ar ėia parduoda vaistus?
— Taip.
— Tai duokite man vaistą,

— Tą jūs turėtumėte žinoti.
— Taip... galbūt... Bet aš ne-nemėgsta?

— Jei jau skandinsies, tai 
nor3 užsivilk prastesnį kostiu- 

Ponia galvos neprarado — ji Į mą, — pastebi žmona 
nuvedė kiekvieną agentą į kitą
kambarį ir paliko dirbti. Po ke
liolikos minučių trijuose kam
bariuose nebebuvo nti dulkelės.
Siurbliai poniai betgi nepatiko...

Gražiausia knyga
— Tu taip mėgsti literatūrą, 

tiek daug skaitai. Kaip tu gali 
žavėtis Kaziu, kuris visai knygų

Tel. ofiso HE. 4-«U»». rez. VH. 6-733s

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

šeštadieniais nuo 1 IRI 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir aekniad.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIAMSTfi

7156 South Western Aveniu
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuc 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fi>štad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet.

Ofloe tel. HE. 7-1188 
Kės. tel. VVAlbrook 5-3785 

Tel. ofiso VA. 7-5557, rez. KP. 7-4906

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo i 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:3< 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak

Atdara sekmadienį nuo 10 iki 5 valandos.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Rez. teief. VVAlbrook 5-5078

ne viskas, kas skanu, yra svei 
ka, kad viskas tik su saiku yra 
sveika.

Nebus sveikas ir vaikas, kuris 
tik “papsą” gers ir “keiksą” val
gys, o sriubos, daržovių, pieno, 
juodos duonos ir mėsos į burną 
neims. Lietuvių šeimose yra 
daug tokių išblyškusių diktato
riukų, kuriuos ne mama valdo, o 
jie mamą valdo; prie stalo vis 
streikuoja, vaiposi, visus “mušt 
ravoja” ir visada nesveikuoja. 
Visiems skaudu, kai vaikas iš
blyškęs ir nesveikas. Ką daryti 
tokiu atveju? Reikia pašalinti 
nuo stalo visus saldumynus, 
kad namie nebūtų jokių saldai
nių, nė tortų, nė “papsų”, nė

je reumatizmą. Lietuvoje gy
džiausi Šilutėje, Birštone ii 
Smardonės — Likėnų kuror
tuose. Šią ligą gavau 1937 m. 
Paskutinį kartą vonias ėmiau 
1941 m. Tuo laiku, kada vonias 
ėmiau, jaučiausi labai gerai ir 
iki šio laiko mažai jutau skaus
mo kojoje. Paskutiniu laiku ko
ją pradėjo dažniau, ypač prieš 
oro permainą, skaudėti. Dirbu 
stovėdamas ant cementinių grin 
dų. Prašau poną daktarą pa
tarti: kaip, kokiais vaistais ar 
voniomis galėčiau toliau gydy-į 
tis. Gyvenu Chicagoje. Ar vie-! 
toje yra panašių ligoninių su 
voniomis kaip Lietuvoje. Kitur 
išvažiuoti lėšų neturiu. Pas dak
tarą prašau manęs nesiųsti, nes

.............. „ . . . i liga aiški — reumatizmas. Ko-,kitokių “zbitkų . Kai jų vaikas lkius batUg ne-ioti> dirbant ar
negaus, tai atsiras pas jį na u" stOvint ant cementinių grindų—į 
ralus apetitas, valgys tuomet o<dįnįajs ar guminiais padais ? 
t nkamą maistą su vitaminais, Girdėjau, kad gelbsti druskos, 
ir, su maistu gavęs gerų medžią SQraus vandens karštos vonios, 
gų savo augančiam kūnui, bus tiesa ?
stiprus ir sveikas. i r « z-..,-

Atsakymas L. M. — Chicago-
Inteligento galvoje gali sutilp

ti ir sentimentai, ir protas. Ta-
je ir apie Chicagą yra daug pur 
vo, yra ir daug dvokiančio van-

čiau vien tik sentimentali kultu- dens, bet tokių ligoninių su pur 
ra tautos iš pražūties neišgel- vo voniomis, kaip kad Smardo- 
bės, o tik išmintis. Sentimen- nėję buvo, čia nėra. Iš Chica- 
tali motina, prisiminusi savo gos žmonės važiuoja į Hot 
vaikystės dienas, kaip ji baisiai Springs, Ark., karštų minerali- 
norėdavo saldumo, kai ji sva- nid šaltinių kurortus, kur pa
jodavo, kokia laimė būtų, jei Sal reikal{* gydytojo priežiūroje 
atsirastų tortų ir saldainių kū- duodamos ir purvo vonios. Tas
giai ir galėtų valgyti jų tiek, 
kiek nori, ir ašarą nubraukus 
pasakys, kad nehumaniška būtų

kurortas yra tuo rekomenduo
tinas, kad mineraliniai šaltiniai 
yra valdžios kontrolėje, ir ten 
tarp kitų ligoninių yra patogi

pavydėti vaikui tortų, jei jis jų katalikų St. Joseph’s ligoninė, 
nori. O išmintis pasakytų: vis- Ant cementinių grindų dirbant, 
gi geriau pavydėti vaikui tortų geriausiai nešioti batus odiniais 
negu sve:katos. Kiekviena išmin padais su korkiniais įpadžiais. 
tinga motina trokšta savo vai- Sūraus vandens šiltos (ne karš- 
kui sveikatos ir laimingos at- j tos) vonios vieniems gelbsti, o
eities.

Vien tik tortais maitinantis — 
žmogui ne gyvenimas. Tortuo
se paprastai nėra jokių vitami
nų, o vitaminai labai reikalingi 
žmogaus sveikatai palaikyti

kitiems ne.

Tuneliai po ledu

Amerikos kariuomene rengia-
greU juodos ” duonos^ šviežių si tunel* Grenlandijoje
daržovių, pieno ir kitokio gero P° lcdu * ^iegu 8 metrų gilu- 
maisto, po valgio užsigardžiavi- m°je- ilgio tunelis turės 25 Ri
mui suvalgyti torto riekutę yra^d°metrus’ pločio 3 metrus, kad
kartais gerai. Bet vien tik tor
tais misti todėl, kad skanu, yra 
nesveika.

t
DAKTARO ATSAKYMAI Į 

KLAUSIMUS
Klausia P. V. — Turiu per- 

žemą kraujo spaudimą. Am
žiaus turip 54 metus. Kraujo 
spaudimas 110. Toks žemas 
kraujo spaudimas varo mane 
tiesiog į kapus, nes aš per me
tus persisaldau 4 ar 5 sykius ir, 
turiu lovoje išgulėti po 10 die
nų po kiekvieno persišaldymo. 
Patark, p. daktare, kaip būtų

galima būtų automobiliais va
žinėti ir tokiu būdu kariuome
nę ir reikmenis permesti nepas- 
tcbėtiem ir netrukdant atmos-j 
ferinėm atmainom

kHhiiiiitimiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiitiiiiiiiiit
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti
“D R A U G E”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

(iHmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

F. RADIO SU I
Į CLEMPOS-DM.YS -baterijos) j

TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvės<

—100% — 
LgARANTlOA.

ĮzenithB^^

jiDoino
U-Utelevision

|Csav. inž. A. Semėnas)į 
^3l30S.Halsted-DA6*6887]

BUDRIUS
“Didelių Nuolaidų Namai”

3241 SOUTH HALSTED STREET 

3 aukštai ant 6 lotų
Pilni naujų baldų, namams reikmenų, brangenybių, radijų, 
televizijų, žaislų, karpetų. Žinomų išdirbysčių kaip: Kroeh- 
ler, Pullman, Simmons, Sealy, Philco,, General Electric, RCA 
Victor, Frigidaire, Admiral, Zenith, Douglas, Bassett, Lees, 
Bageto w, Tappan, Universal, Hoover ir Bulovą.

SUTAUPYMAS NUO 30% IKI 70%
52 nauji, vėliausios mados 2 gab. parlor setai, nupig. iki $89 ir aukš. 
(>•'! nauji vėliausio stiliaus miegamųjų setai, nupiginti iki $89 ir aukš. 
41 lounge kėdės, vėliausia medžiaga uždengti, nupig. iki $19 ir aukš.
98 Intierspring ir Box Spring matracai, nupiginti iki $14 ir aukščiau. 
47 Sleep-(l-Uounge ‘‘liide a beds” (lovos), nupigintos iki $59 ir aukš. 
97 nauji šaldytuvai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
(iii skalbiamos mašinos, vvringer (gręžia) arba automat. $98 ir aukš. 
88 elektriniai dulkių valytuvai, $15 ir aukščiau.
299 lempų, nupigintos iki $.'! ir aukščiau.
99 televizijų setai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
159 mažų radijų, nupiginta iki $19 ir aukščiau.
<58 elektriniai phonografai, nupiginta iki $6 ir aukščiau.
1(59 gaziniai |wėiai, nupiginti iki $69 ir aukščiau.
19 elektrinių pečių, nupiginta iki $69 ir aukščiau.
22 aliejiniai šildytuvai, nupiginta iki $29 ir aukščiau.
24 gaziniai šildytuvai, nuo $24 ir aukščiau.
Llektiinės indams plauti mašinos, nupig. iki $69 ir aukščiau. 
Siuvamos mašinos, nupigintos iki $39 ir aukščiau.- 
27 colių pločio vilnų kaurai, po $3 už jardą ir aukščiau.
27x54 vilnų kaurai, nupiginti iki $4 ir aukščiau.
Didelės mieros Sbag Rūgs, nupiginti' iki 98 centų.
6x9 kaurai, nupiginti iki $19 ir aukščiau.
9x12 kaurai, nupiginti iki $17 ir aukščiau.
9x12 linoleumą, su apvadais, $4.95 ir aukščiau.
12x15 kaurai, nupiginti iki $69 ir aukščiau.
52 gabalų indų setai, nupiginti iki $19 ir aukščiau 
52 gabalų Stainless silverware, nuo $9 ir aukščiau.
Elektriniai garu šildomi prosai (irons), nupiginti iki ........  $ 6.00
Dominion fleejr-fyycr, automatiškas, nupigintas iki ............  $18.00
Star Low deep-fryer. nupigintas iki ......................... .............  $12.00
Automatiškas toaster, nupigintas iki ................................... $ 9.00
Rotiss-O-Mat Kotary Broiler, nupigintas iki ........................ $22.00
Majestic ln fra-Red Broiler, nupigintas iki ............................ $10.00
Popcorn I’oper, nupigintas ....................................................... $ 5.00
Reinington rašoma mašinėlė, atremontuota ............................ $24.00
A i etie Manketai, vilnų, nupiginti iki ..................................... $ 5.00
Vatiniai blanketai, nupiginti iki ...........................................  $ 2.00
Didžiulės antklodės (comforters), nupigintos iki ................  $ 5.95
Dideli Cannon rankšluosčiai, nupiginti iki 25 centų vienas.
32 colių Clown Doll, nupigintos iki 98. centų.
Nacionalini žinomų išdirbysčių rankiniai laikrodėliai,

17 akmenų, nupiginti iki $19.95 ir aukščiau.
129 basų Piano akordeonai, nupiginta iki .$59 ir aukščiau.
Vidutinio dydžio gitaros (guitars/ — $5.00, Ukuleles — nupigintos

iki 69c.
Žaislai, vežimėliai, baldai, lėlės, už mažiau negu pusė kiliuos.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

J. F. Sudrik Furniture
(INCORPORATED)

3241 So. Halsted St. Tel.: CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. ir ketvirtad. vakarais iki 9:30 P.M. Seknuul. 10-5.

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

1450 kilocycles, su žymiais dainininkais ir orkestru. ■ »

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51 st Street

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

penkt. 2 iki 4 ir 6 Iki 9 popiet, šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1705 
Rez. tel. GRovehill 6-5003

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westeru Avenue
Chicago 20, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas KEpublic 7-4900

Rezidencija: GRovehill 6-8161

1’oL ofiso GR. 6-5399, PR. 8-4732

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

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766
Buto —- ENgleaood 4-4979

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ 1P VIDAUS LIGOS 

6757 South We8tern Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:3i)—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
orto tel. RtJiance 5-4410 

Rėžiai, telef. GRovehUl 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m 

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

Ofiso tel. UUiffside 4-2806 
Rezidencijos: l.Afajette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(kaminu 47tii ir Ucnnitage)
Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOunliall 3-0950 
2584 West 68th Street 

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

______ skambina CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPCIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
t'cl. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Hpec. chlrurginčs ligos
6255 South YVestera Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofioe VVAlbrook 6-2670.
Rez. Hllltop 5-156*

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE M EDI C AL CENTER 

6182 South Kedde Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—S v. vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

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

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

Telefonas GRovehill 6-1595'
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

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

•URitarima išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street

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

Tei. oftso ir huto OLyntplc 2-4168
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare. 
Butas 1520 Ko. 49tli Avė. 
fteštadienlals 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. I.Afayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzte 3-2368
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ! 

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

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAUČELI0NAI7E
(Gydytoja ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPIOCIAMSTfi 

2750 West 71st Street 
(Kampas 71st ir Californla)

Td. ofiso ir rez. IlEpublic 7-4148 
Vai. 11-2 ir 6-9 V. v. šešt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą

Ofiso telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).

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

Tel. ofiso PRospcct 6-9400
Rezid. PRospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. IlEpublic 7-2200 
3PEC1AIARE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

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

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

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

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

6:80—8:30 vai. vakare 
Šešt. nuo 2 iki 4 popiet.

.» Rez. 8053 S. Campbell Avė.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 5-8 vai. 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-315

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAI., nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 va). 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps viršminėtl telefonai
šaukite Mldway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
fty Orthopedaa - Protezlstas

Aparatal-Protezai, Mod. ban- Į dažai. Spec. pagalba kojom
(Arch Supporta) ir t.t. 

Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB

2850 W. 63rd St. Chicago 29, Ui. 
Tel. PRospcct 6-5084.

Jei turite parduoti ar iinuomo- 

d, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

ikyriuje. Skelbimą galite perduot 

elefonu: Vlrginla 7-6640.

ftemkite dien. Draugą!

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6651

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

1821 So. Halsted Street
Rezid. 6600 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—9 v. 1

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 West 85th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

AQUK 1*0

Skdhkitės "Drauge”!
DRAUGAS 

THE LITHUAN1AN DAILY FR1END 
2334 8. Oakley Avė., Chicago 8, UI. Tel. Vlrginla 7-6641 į 7-6642

Entered M Second-Cliiss Mat te r Marcb 81, 1916. at Chicago, Illinois 
Under the Act of March 8, 1879.

Member of the Catholic Press Asu'n 
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STALINĄ PASMERKUS
Stalinas yra palaidotas šalia bolševizmo tėvo Lenino. Lig- 

šiol kalkiniais atžvilgiais Stalinas labiau būdavo augštinamas 
negu Leninas. Jum diktatoriaujant Lenino vaidas būdavo via 
mažiau ir mažiau minimas. Stalino parašytos kelios knygos 
ekonominiais klausimais ir komunistę partijos istorija komu
nistų vadams ir veikėjams buvo paskutinis žodis. Visa komu
nistų veikla rėmėsi tais Stalino rastais ir nevalia buvo iškrypti 
iš juose paduotų nurodymų. Tie raštai buvo išversti j daugelį 
kalbų ir jų autoritetu pasiremdami tegalėjo veikti visų pasaulio 
kraštų komunistai. Ir šiaip jau Stalino žodis visur ir visuomet 
buvo lyg koks įstatymas. Jis buvo paskutinis. Kas jo ne
klausė, tam galva nuo pečių nusirito.

Bet kaip bus dabar po Anasto Mikojano kalbos 20-me 
komunistų partijos suvažiavime? Ar tik nereikės Stalino kaulus 
išimti iš ištaigingo marmurinio mauzolėjaus ir išmesti juos kur 
į Maskvos priemiesčių šiukšlynus. Iš Mikojano kalbos išryš
kėjo, kad Stalino vadovavimas buvo klaidingas, kad jis savo 
raštais ir darbais daug žalos Sovietų S-gai yra padaręs.

Mikojano kalbai, kaip iš visko atrodo, pritarė visa da
bartinė Kremliaus viršūnėlė, įskaitant ir patį Chruščevą, kuris 
savo kalba komunistų suvažiavimui net ir Leniną išdrįso pakri
tikuoti.

Prekybos reikalų komisaras Anastas Mikojanas tikrai įžū
liai puolė Stalino ekonominę politiką, išdėstytą jo knygoje “So
cializmo ekonominės problemos Sovietų Sąjungoje". Jis aštriai 
kritikavo ir kitą Stalino veikalą — “Trumpas komunistų par
tijos vadovėlis", kuiis Stalino laikais buvo viso pasaulio ko
munistų veiklos pagrindu,,

Ir štai po tiek laiko ir pastangų, pasaulio komunistams pa
sakyta, pasakyta iš paties Kremliaus, kad Stalino ekonominė 
programa buvo klaidinga, kad jo parašytoji partijos istorija 
nieko neverta, nes ji praeitį klaidingai nušvietusi.

Charakteringiausias Mikojano priekaištas Stalinui ar tik 
nebus patvirtinimas, kad jis sunaikinęs kolektyvinę Sovietų 
Sąjungos valdžią ir ją tik sau vienam pasisavinęs. Eidamas 
prie kolektyvinės vadovybės sunaikinimo, jis ((Stalinas) išžudęs 
visus Lenino draugus ir artimiausius bendradarbius. Anot Mi
kojano ir net Chruščevo, tas bemokslis Stalinas, panaikinęs 
kolektyvinį režimą ir visą valdžią pasigrobęs išimtinai į savo 
rankas, pastatęs krašto ekonominius reikalus ant klaidingų pa
grindų, iškraipęs istorinius faktus, pats vienas sauvaliauda
mas ir siautėdamas krašte daug blogo padaręs ir Sovietų S-gos 
santykiams su užsieniu.

Stalinui paklusti ir jį “garbinti" Sovietų Sąjungoj žmonės 
buvo priversti. Dabar jie bus priversti paklusti Mikojano, Chruš
čevo, Bulganino kolektyvui. Gausios armijos ir policijos dur
tuvams negi atsispirsi. Bet kaip dabar bus su laisvuose kraš
tuose veikiančiais komunistais, taip pat ir lietuviais, kurie 
lyg ir savo laisvu noru kėlė Staliną į padanges, kurie jo klausė, 
jo raštuose paduotų direktyvų ištikimai laikėsi? Tikrai blogai. 
Jei Leninas buvo klaidingas, jei Stalinas buvo visai netikęs, tai 
kokiu keliu jiems dabar -bepasukti ? Juk netrukus tokiais gali 
pasirodyti ir Mikojanas su Chruščevu. Ar anksčiau, ar vėliau 
taip tikrai įyvks.

Tačiau laisvasis pasaulis šiuo “nauju posūkiu” Kremliuje 
nesižavi ir nesiduos klaidinamas. Mikojano kalba yra pasakyta 
tam, kad pridengtų klastingus sovietų planus ir padarytų už
sieniui įspūdį, kad dabartinis režimas bus “geresnis”, kad jis 
nebus toks brutalus ir teroristiškas, kaip buvo Stalinas. Kriti
kuojant Stalino ekonominę politiką, norima patraukti neutra
liųjų kraštų prekybą savo pusėn, nes dabar būk tai toji politika 
“iš pačių pagrindų” pasikeis. Šiuo posūkiu jie nori įtikinti už
sienį, kad jie dabar jau kitoki, kad su jais galima bus sugy
venti. O ypač jie nori pakreipti savo pusėn neutraliuosius kraš
tus, kad lengvesniu būdu galėtų ten įsistiprinti.

pe rpligija yra įleidusi labai gi
lias šaknis.

Toliau kons. V. Gylys iškelia 
sovietų teigimą, kad Lietuvos 
visuomenė 1940 m. nubalsavusi

SOVIETINIS IMPERIALIZMAS 
SIAUČIA

Kai Vakaruose senasis k'Jo-; SSSR geografija paskel ė didelę
prisijungti prie Sovietų Sąjun- n?ahzma!i ba*‘a Ravo diPnas- ‘^staigmeną - Lietbvoj^ rusų 
go8 kaipo nonsensą Anot au- Ry|ų ky‘a naujaa- ‘‘ar i aisesn.s jau esą KP;;. Tai, žinoma, pa- 
toriaus, šimtą, faktų paliudija. J 8OV‘et,UWi k»^n-ahzma3. Aukš-(sakyta tik dalia tiesos. Vokiečių 
kad tai yra akiplėšiškas melas, jtoB ku,tf,roa i,‘pan.eku Brockhaus., encikloped ja, iš- 
Lietuvių kovos dėl la.svės ir tdus kiastui, ginklų jėga paver-, leista praeitaisiais metais, rusų 
nepriklausomybės yra gerai ži-Į‘V Ravo kolonijomis, sovietai (Lietuvoje jau pr«ska to 14
nomos istorin ų faktų šviesoje.! stengiasi juos išnaudoti ekono- 
Čia autorius sumini visą eilę miškai, nuskurdinti dvasiškai 
nesugriaunamų įvykių istorijos .r kolonizuoti savais gyvento- 
eigoj nuo teutoniškojo “Drang jais, daugiausia rusais, 
nach Osten" veržimosi sulaiky- Ir geležinė uždanga nepaslėpė
mo, kovos 3U caro vergija, prie
šinimosi bolševikams, naciams 
ir vėl bolševikams...

Baigdamas p. Gylys pabrė- 
ža, jog joks teroras ir jokia 
priespauda nepalaužė lietuvių 
pasipriešiifmo dvasios ir nepa- 
lauž.

Pradžioje laiško dienraščio 
redakcija pristato laiško auto
rių skaitytojui, pažymėdama, 
jog tai rašo buvęs (farmer)
Lietuvos Generalinis konsulas.
Šitas reškinys neaiškus. Juk 
p. Gylys ir nūdien Kanadoje tu
ri laisvos Lietuvos konsulo pri
pažinimą. Kodėl taip yra — 
reikalingas būtų paaiškinimas.
Matyt, “The Globė and Mail” 
redaktorius “persistengė” ko- 
egzT stencijos naudai ?

Pr. Alšėnas 

i

Anglai apie Lietuvišką 
kalendorių

Kaip jau spaudoje buvo 
skelbta, sovietų okupuotoje Lie
tuvoje buvo išleistas “Lietuvos 
TSR katalikų kalendorius 1955 
m.”, kurį parengė Kauno Arki
vyskupijos, Kaišedorių ir Vilka
viškio Vyskupijų valdytojas 
kan. Juozapas Stankevičius.

Anglijos katalikų savaitraš
tis “The Universe” sausio 20 d.
pirmajame psl. paskelbė apie tą dvasinis pavergtų kraštų gyven 
kalendorių informaciją, pava- tojų skurdinimas ir istorijoj ne 
dintą “Bažnyčios kalendorius1 girdėto žiaurumo fizinis tautų 
išskaičiuoja komunistų “šven- naikinįmas. Dvasinis skurdinė- 
tes”. Toliau toje informacijo- mag Vyksta, persekiojant religi-

Neįmanoma šiandien skai
čiais išreikšti to apiplėšimo, ku
rį sovietai vykdo Lietuvoje ir 
kituose jų pavergtuose kraštuo 
se. Bet kad tai yra tikra pras
me apiplėšimas, visi mato iš

Tuo tarpu prieš karą rusų Lie
tuvoje buvo tik, apie 2*,. Pro
fesoriaus Pakštu apskaičiavi
mu, per 11 okupacijos metų ru
sai Lietuvoje įkolonizavo apie 
340,000 savų žmonių. Metinis 
vidutinis rusų kolonistų antplū
dis Lietuvon siekia ap e 30,000.

Maždaug tiek pat lietuvių 
masinėmis deportacijomis ar

jo būti paslėpti geležine uždan 
ga.

Pavyzdžiui Austrijoj, sovietų 
zonoj iki 1954 metų rusai pilnai 
kontroliavo apie trečdalį šio 
krašto ekonomijos. Nuo to Aust 
rijos eksportas iki 1952 metų tu 
rėjo apie 200 milionų dolerių 
nuostolių. Už sovietų pasitrau
kimą iš Austrijos teritorijos 
austrai turėjo įsipareigoti per 
10 metų kasmet į Sovietų Są
jungą išvežti 1 milioną tonų ži
balo.

Rytų Vokietijoj po karo repą 
racijų priedanga sovietai kas
met paglemžia apie trečdalį vi
sos šio krašto pramonės gamy
bos, neskaitant to, ką jie jau
čiasi turį teisę pasiimti pagal 
Potsdamo sutartį.

Ir kuo toliau eisime už gele
žinės uždangos, tuo sovietinių 
kolonizatorių plėšikavimas bus 
ryškesnis ir begėdiškesnis.

Bet to negana. Drauge su e- 
konominiu išnaudojimu eina

įvairiais viliojimais per tą patį 
'.T.Ž L“v° perkelti i Sovietų

Sąjungos gilumą. Masinės de-
portacijos kartojamos tik tam 
tikrais periodais, bet fizinis lie
tuvių tautos naikinimas, nors

Konsulo V. Gylio laiškas 
Toronto dienrašty

Didžiosios mūsų šventės, Vasa
rio 16, išvakarėse, milioninio 
tiražo Toronto dienraštis “The 
Globė and Mail”, vasario mėn. 
15 d. laidoj atspausdino ilgoką, 
stipriai motyvuotą, Lietuvos 
Generalinio konsulo Kanadai, 
Vytauto Gylio, laišką, užvardin
tą: “The Resistence of the Li- 
thuanian People”.

Laiške kons. V. Gylys pabrė
žia š. m. sausio 20 d. perduotą 
per komunistinį radiją kreipi
mąsi į Lietuvos partizanus, 
kviečiant juos pasiduoti.

Anot laiško autoriaus, vadi
nasi, okupuotoje Lietuvoje dar 
tebevyksta pasipriešinimas pil
nu tempu ir, anaiptol, taip nė
ra, kaip anksčiau bolševikai 
skelbė, jog tenai taika ir ger- 
būv's žydėte žydi, kad žmonės 
yra labai patenkinti komunis
tų valdomi.

Tolimesniam laiško turinyje 
pabi'tžiama, jog pasyvi lietuvių 
tautos rezistencija prieš oku
pantus prasidėjo nuo pat pir
mųjų krašto aneksijos dienų. 
Vėliau toji rezistencija plėtėsi, 
pakol išvirto į ginkluotą kovą, 
o toji kova — ir nūdien tebe
sitęsia. Kad taip yra — aiš
kiai matyti iš sausio 20 d. rau
donųjų stočių transliacijos. Net 
penkiolikai metų praslinkus ir 
naudojant žiauriausias priemo

nes: terorą, kalinimą, deporta
cijas — vis dėlto nepavyko lie
tuvių priešinimosi okupantams 
palaužti.

Spaudos bei Maskvos radijo 
žiniomis, Sovietinės Lietuvos 
premjeras, M, Gedvilas, buvęs 
atsidavęs komunistas, iš to pos
to pašalintas, nesuteikiant jokių 
paaiškinimų. Tuo pačiu metu
— kons. Gylio žodžiais — So
vietų spauda ėmė nurodinėti 
apie “buržuazinio nacionalizmo” 
pasireiškimą Lietuvoje, politinės 
nepriklausomybės aspiracijas ir 
opoziciją Sovietiniam rėžimui...

Toliau autorius nurodo, jog 
rezistencija okupuotoj Lietuvoj 
vyksta visais frontais. Vieni, 
esą kovoja su ginklais rankose, 
kiti — kitok’ais būdais. Kolek
tyviniai ūkiai — kolchozai vei
kia begaliniai blogai, kolchozi- 
ninkai nerodo jok'os disciplinos 
darbe. Ypatingai didelį pasiprie
šinimo vaidmenį Lietuvoje vai
dinanti Romos Katalikų Bažny
čia, kuri turi begal'niai didelę 
įtaką į to krašto mases. Ji ir 
yra didžiausias okupantų prie
šas, ko ir patys okupantai ne
neigia, bet dažnai iškelia viešu
mai.

Esą netgi ir jaunimas, kuris 
labai mažai arba ir visai nepri
simena nepriklausomą Lietuvą
— taipgi nesiduoda auklėjamas 
komunistinėj dvasioj. Komjau. 
nuolių kongrese buvę labai 
skundžiamasi, jog jaunimo tar-

je rašoma, kad kalendorius at
spausdintas komunistų pavedi
mu ir jame išskaičiuotos ne tik 
bažnytinės šventės, bet ir komu
nistinės atostogos ir svarbios 
komunizmo istorijos datos.

Kalendoriuje esančios pra
leistos pasninko ir susilaiky
mo nuo mėsos dienos, o taipgi 
tradicinės lietuvių tautinės 
šventės. Tačiau informacijos 
apie liturginius metus ir visą 
eilę apeigų esančios teisingos 
ir tikslios. Taipgi duota infor
macijų, kaip prirengti prie Sa
kramentų esančius mirties pa
vojuje ir kaip laidoti mirusį, 
jei nesama kunigo. Laikraštis 
prideda, kad šios pastaros in
formacijos yra labai naudingos 
lietuviams, nes krašte yra li
kę nedaug kunigų.

Toliau pažymima, jog kalen
doriuje atspausdintas Panevė
žio vysk. Kazimiero Paltaroko 
ganytojinis laiškas, kuriuo Ga
nytojas perspėja tikinčiuosius

SENATORIAI DŽIAUGTASI

Demokratai senatoriai Hubert IT. Humphrev (kairėje) Minnesota, ir 
Stnart Symington, Missouri, džiaugias. IVasbineton.-, l.i.l prezidentas 
Eisenlioveris vetavo natūralinių dujų įstatymą. (IS’S)

dažnai yra priversti gyventi
nežymiai, užmaskuotai, vyksta ‘;endrose patalpose. Tikintieji 
nuolatos. j neturi jokios galimybės pasinau

i doti dvasiniais patarnavimais. 
Rusų kolonialinė politika Lie- Persikėlimas į Kazachstano plė-

linė aplinka. Vyrai ir merginos katalikams. Po jų ėjo stačiati
kiai, liuteronai ir pagaliau žy-

nius žmonių įsitikinimus ir mok 
slo vardu visomis propagandos 
priemonėmis brukant tikrojo 
mokslo atmestas, atgyvenusias 
materializmo teorijas. Fizinis 
tautų naikinimas gi vykdomas 
masiniais gyventojų trėmimais 
ir jų tariama savanorišku per
kėlimu į Sovietų Sąjungos miš
kus ar Kazachstano plėšinius. 

Kiek yra rusų Lietuvoje

1954 metais Maskvoj išleista 
prof. Cerdancevo ekonominė

dėl alkoholizmo. Ta proga 
“The Universe” rašo:

“Šita (girtuokliavimo) yda

tuvoje turi tikslą nugriebti vi 
są natūralinį lietuvių metinį 
prieauglį, kuris gali siekti arti 
25,000. šio lietuviško prieaug
lio vietoje jie stengiasi atgaben
ti tiek pat rusų. Tuo būdu rusų 
tautos prieauglis Lietuvoje la
bai pagreitinamas, o lietuvių — 
visai sunaikinamas Rusijos nau 
dai.

Trūksta paprasčiausių 

kasdienių reikmenų

Kai skaitome komunistiniuo
se laikraščiuose kvietimus per
sikelti į Karelijos-Suomijos TS 
R — į miško pramonės įmones 
ir tarybinius ūkius, į Kazachi
jos TSR Šiaurės Kazachstano 
sritį — į plėšinių ir dirvonų įsi
savinimo rajonus, — žinokime, 
kad visa tai tarnauja tik oku
panto tikslams silpninti lietu
vių tautos kamieną ir Lietuvą 
kolonizuoti rusais.

Jei piPaeitaisiais metais kaiku 
rie nuotykių jieškotojai dar ga
lėjo neprotingai pasiduoti so
vietiniams viliojimams, šiemet 
jau visiems turėtų būti aišku, 
kas jų laukia plėšininėse žemė
se ir sovietiniuose miškuose. 
Net “Komsomolskaja Pravda” 
neseniai rašė apie ten esantį 
chaosą. Didžiausia betvarkė, 
trūksta paprasčiausių kasdieni
nių reikmenų, kaip barzdai pei
liukų, klumpių, tabako. Prie 
bendro stalo kasdien tos pačios 
skystos sriubos bliūdelis ir dau 
giau nieko. Į krautuves atveža 
to, ko niekam nereikia, kaip 

I vaikams batų, kaklaraiščių, o

šiniųs ir Rusijos miškus Lietu
vos jaunimui yra surištas su 
didžiausiais pavojais. Jo ten lau 
kia ne kas kitas, kaip medžia
ginis ir dvasinis skurdas. Ten 
patekęs mūsų jaunimas gali ne 
tik žūti Lietuvai, bet pražudyti 
ir savo sielą materializmo bei 
nedorovės tamsoje.

Į Rusijos miškus ir į Kazachs 
tano plėšinius tegul važiuoja 
rusai iš Lietuvos. Lietuviams 
ir Lietuvoje pakaktų darbo ir 
duonos, jei okupantas negaben
tų visko į Maskvą. V. R.

Kova dėl katalikiškų 
mokyklų Belgijoj

Belgijoje nesibaigia kova dėl

dai. Daugiausia paskaitų davė 
katalikų profesoriai. Ypač svar 
bu, kad anglikonai davė mon
sinjorui Davis kalbėti apie Niu- 
maną .toje pačioje bažnyčioje, 
kur garsusis patrologas ir kar
dinolas kalbėjo prieš savo atsi
vertimą. Visi kongreso darbai 
vyko draugiškoje dvasioje.

Hypnotizmas dantų gydyme
Chicagos dantų gydytojų su

važiavime dr. Irving Sekter pa
tarė dantų gydyme panaudoti 
hypnotizmą sumažinti skaus
mams ir baimei. Dr. Sekter pa
reiškė, kad juo daugiau susi
jaudinimo, juo daugiau skaus
mo dantis gydant. Hipnotizmas 
esąs tik augštas laipsnis atsi
palaidavimo nue susijaudini
mo. Tokį laipsnį galį pasiekti 
85—95% visų žmonių. Tačiau 
hypnotizmą turi išmokti varto
ti patys dantų gydytojai, betkatalikiškųjų mokyklų su socia

listais ir liberalais. Nežiūrint į 1 nekviesti hypnotizatorių iš sce- 
tai, kad Belgijos valdžia nutrau
kusi katalikų .mokykloms pašal
pą, šiemet mokinių skaičius Bel
gijos katalikų mokyklose žy
miai padidėjo. Tai rodo, kad 
Belgijos katalikai supranta sa
vo mokyklų reikšmę ir yra pa
siryžę dėl jų sudėti daug me
džiaginių aukų. Protestuodami 
dėl valdžios mokyklų įstatymo,
Likumo katalikų universiteto 
studentai streikavo. Likume 
studijuoja daugiau, negu 50% 
visų Belgijos universitetų stu
dentų.

nos.

matyt plinta krašte ir sąmonin ..................
gai komunistų palaikoma kaiptrūkata kasdieninio vartojimo 
priemonė laikyti žmones pa-!dalykų, kaip rūbų, baltinių, pirš 
klusniais ir sulaikyti juos nuo tinių.
jų religinių ir tautinių idealų.
Panašios sąlygos buvo tada, kai

“Komsomolskaja Pravda”, ži 
noma, parašė tik apie medžiagi

Lietuva buvo carų priespaudo- nius trūkumus. Bet daug skur- 
je’». J. K. desnė ten yra dvasinė ir mora

BIRUTĖ PŪKELEV1C1ŪTĖ

32 tęsinys *

— Tai ir tylėk! — piktai sušnabždėjo Rima. — 
Pati žinai, kuo tai kvepia!

— Kvepėjo... — užbrėždama pratęsiau žodį. — 
Kvepėjo, Rima. Turbūt, pamiršai, jog mes jau po 
rusais.

Ir mudvi vėl nutilom.
— Kada tu pradėjai šitaip galvoti? — pagaliau ty

liai pratarė Rima. — Kai aš tave atsivedžiau į mūsų 
kambarį ?..

Mudvi susiglaudėm dar arčiau ir Rima pradėjo 
man pasakoti apie Rebeką Perlmanaitę, nes taip iš 
tikrųjų vadinosi Elvyra.

Apie tą dieną, kai į jų duris pasibeldė Elvyros 
tėvas.

Kauno žydai jau buvo suvaryti į ghetto, bet jis 
taisydavo vokiečių namuose centralinio šildymo bakus 
ir turėjo leidimą vaikščioti vienas.

Jokūbas Perlmanas buvo reto gražumo žydas, labai 
išmintingas žmogus ir didelis patriotas. Jis net daly
vavo Nepriklausomybės kovose...

Kadaise juodu su Mačiūnu studijavo Prahoj ir var

Oksfordo patrologistų 
kongresas

Oksforde įvyko antrasis tarp
tautinis patrologų kongresas. 
Jame dalyvavo apie 400 moksli- 
ninkų-katalikų, anglikonų, sta
čiatikių, liuteronų ir žydų. Ka
talikai sudarė apie trečdalį visų 
suvažiavimo dalyvių. Didž;au- 
sia buvo jėzuitų grupė, po jų be 
nediktinai ir kitų ordenų gru
pės. Anglikonų grupė prilygo

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00
“Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba... 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 

šeimos stalą.”
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

dan senos bičiulystės šitas žmogus dabar prašė išgelbėti 
jo vienintelį vaiką, padėkos ženklan siūlydamas Mačiū
nams visas savo šeimos brangenybes: daugiau nei pen
kiasdešimt tūkstančių vertės turtą.

Bet Rimos motina nenorėjo net kalbėti apie bran
genybes. Ji sutiko priimti Perlmano dukterį tik su vie
na sąlyga: jog ji bandys gilintis į Kristaus mokslo tie
sas ir, jei krikščionybė jai pasirodys priimtina — apsi
krikštys.

— Ir Perlmanas sutiko?
— O ką tu darytum jo vietoj ? — karčiai nusišyp

sojo Rima. — Nesutiktum ?
Po kelių dienų tėvas Elvyrą atvedė. Ji nusiėmė 

geltonąją savo žvaigždę ir pasiliko Mačiūnų namuose. 
Jai tada buvo penkiolika metų.

Prie knygų Elvyros varyti nereikėjo. Mačiūnai tu
rėjo didelę biblioteką: ji ten tik ir sėdėdavo. Be to pas 
Mačiūnus kas šeštadienį užeidavo kunigas Vaišnys, se
nas jų šeimos prietelius ir Elvyra su juo pradiskutuo- 
davo ištisas valandas.

Po metų ji apsikrikštijo. Elvyra - Marija - Joana... 
— Aš gi esu jos krikšto motina!..
Ir Rima staiga nutilo.
Tylėjau ir aš.
— Tris metus šitaip, Birute, tris metus! Mano 

mama pražilo per tą laiką... Atmeni, kokia ji anksčiau 
buvo, ką? >

— Juk ji drebėjo už mus visus. Už Jonuką... — ir 
Rima parodė galva mažojo savo brolio pusėn.

Vaikutis ramiai miegojo, užsisukęs į mudvi nugara.

— Artimiausi mūsų giminės apie ją nežinojo. Tik 
kunigas Vaišnys ir senoji mūsų Morta...

Mudvi ilgai tylėjom.
— Rima, — pagaliau sušnabždėjau aš. — Kaip tu 

manai, ar ji tikrai tiki, ar tik šiaip sau apsikrikštijo?
— O, ji labai pamaldi. Labai. Atmink, kad ji išsi

gelbėjo per stebuklą.
Staiga Rima pažvelgė į mane ir gūžtelėjo pečiais:
— Pagaliau, ar aš galiu žinoti,- kaip ji tikrai jau

čia?
Ir, tarsi nuvydama pirmąją savo abejonę, karštai 

tęsė toliau:
— Ji labai rimta mergina. Pasišnekėtum tu su ja 

apie meilę! Žmonių meilė jai pats švenčiausias dalykas.
Ir dabar ji ten gulėjo: pačiame kambario kampe, 

ant cemento grindų. Gulėjo Elvyra - Marija - Joana 
Pcrlmanaitė — Dancige, mieste, nuo kurio meilė siaube 
nusigręžė. Taip išdarkytas buvo čia jos pavidalas.

Daugiau rusų tą naktį nepasirodė.
Jau išlipo iš palovės ir Elvyra; mūsiškiai rengėsi 

užpūsti žvakę ir bent kelioms valandoms prigulti, kai 
prie mūsų lovos priėjo Kęstutis.

— Rima, gal tu ko norėtum? Gal tau atnešti van
dens? Ar gal norėtum tų sausainių? Žinai, tų, kur tau 
patinka...

Rima tik papurtė galva
— O tu, Birute ?
Papurčiau galva ir aš.

Ir kaip šiuo metu norėjau turėti brolį!
(Bai danglaa)
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MARIANAPOLIS - JAUNŲJŲ 

AUKLĖJIMUI
(Tęsinys iš vasario 18 d. — Kul

tūrinio priedo)
i , lMarinnapoitS, Kaip letuvių 

tėvų marijonų iniciatyva bei 
lėšomis ir lietuvių aukomis įs
teigtas, privalo tarnauti ne tik
tai krikšč’oniškosios kultūros, 
bet ir lietuviškosios kultūros 
reikalams. Tačiau šios augš- 
tesniosios mokyklos ištikimybė 
tokiam idealui daugiausia pa- 
re'na nuo lietuvių visuomenės, 
kuri privalo leisti — siųsti ten 
savo vaikus — jaunuolius. Be 
to, nuo 1942 m. nebeveikianti 
Lietuvių Kolegija, kuri buvo 
laikinai (!) suspenduoto dėl 
studentų trūkumo (to laikotar- 
p'o studentus pašaukus į kali
nę tarnybą, II D. karui prasi
dėjus), taip pat turi būti atgai
vinta.

Mokinių būtų, jei...
Skundžiamės, kad perdaug 

mažai lietuvių studentų pasi
renka humanitarinius mokslus j 
— aišku, ir atkursimoje kolegi
joje tarp šių mokslų turėtų pir
mauti visų šakų lituanistika. Ta 
proga reiktų į mokslo progra
mą įvesti lietuviškojo meno is
toriją, vaidybą ir kt., kartu įs
teigti chorą, orkestrą, šokėjų 
grupę, ansamblį, dramos ratelį 
ir pan. Pas'ryžus įvesti šias re
formas, tuojau atgytų visuome
nės tikėjimas į Marianapolio 
reikalingumą bei naudą mūsų 
tautai. Mokinių skaičius nuo
lat augtų. Suprantama, turėtų 
būti pakviesti rinktiniai pedago
gai lituanistai ir vienas kitas 
Lietuvos dramos aktorius—lek
torius. Ką jie galėtų duoti 
šiai mokslo įstaigai, o per ją ir 
mūsų tautai, — nesunku įsivaiz
duoti. Pvz. genialus mūsų chor
vedys bei muzikas — pedago
gas Alfonsas Mikulskis galėtų 
taip išlavinti moksleivių chorą 
bei ansamblį, kad šis savo pa- 
sirodyma’s lietuvių visuomenei, 
amerikiečiams ar per televiziją 
visus klausytojus bei žiūrovus 
žavėtų ir sukeltų nuoširdžią pa
garbą lietuviškajai dainai, Ma
rianapolio dainininkams ir Lie
tuvių Tautai. Be to, kompozi
torius Alf. Mikulskis sukurtų 
ir Marianapolio mokyklos him
ną. Ne tiktai jis, bet ir eilė 
kitų pedagogų lituanistų, iš 
dirbtuvių pašaukti Marianapo- 
lin, galėtų čia reikštis visomis 
atgijusiomis savo pajėgomis, 
naujais idėjiniais polėkiais, sa
vo žiningumu ir visu kūrybiniu 
savo pajėgumu.

Nepaslaptis, jog dėl augš- 
ėiaū paryškintos tragedijos kai- 
kurie mūsų visuomenininkai, pe 
dagoga; ir net kunigai rodo sa
vo nusivylimą Marianapoliu. 
Kad augštesnioji mokykla Ma- 
rimapoly nebūtų visai panai
kinta, a’šku, jos vadovybė turi 
priimti tuos, kurie nori jon įs
toti. O jei lietuviams “Maria- 
napolis perdaug toli” ir tėvams 
“perdaug sunku” laikinai skir
tis nuo savo sūnelių, kurie tuo 
būdu yra verčiami namie ir gat
vėje dykinėti, žalingoms įta
koms pasiduoti arba svetimose 
augštesniosiose mokyklose nu
tausti. — čia kalti tiktai tų ne
laimingų .jaunuolių tėvai. Velio
nis kun. Dr. J. Navickas, MIC, 
keliaudamas per parapijas, su
rasdavo kandidatų — mokslei
vy tarp čia gimusių lietuvių. 
Toks jų verbavimo būdas būtų 
sėkmingesnis ir net lengvesnis 
dabar, atsiradus daugybei nau
jųjų ateivių. Įvedus čia siūlo
mas reformas, be abejo, nema
ža ateitininkų ir skautų pirmie
ji įstotų į šią mokyklą ir tuo 
rodytų pavyzdį kitiems moks
leiviams arba juos net paska
tintų. Netrukus reiktų naujų 
patalpų ir mokyklai ir bendra
bučiui.

Marijonų nuo|icV;ai
Kad lietuviškoji visuomenė 

augšta: įvertina ir nuoširdžiai 
teberemia kultūrinius tėvų ma
rijonų žygius, — tai ryškiausiai 
paliudija faktas, kad ji gelbs
ti jiems pasistatyti Čikagoje di

delius r modernius rūmus, ku
riuose įsikurs DRAUGO redak
cija ir administracija, knygų 
leidykla, spaustuvė ir gyvens 
dalis marijonų. Tėvai marijo
nai įkūrė ir vedi vienintelę 
Amerikoje l’etuvišką Kunigų 
Seminariją, religinį peną vi
suomenei perteikia KRISTAUS 
KARALIAUS LAIVU, o lietu
viškai jau nekalbančiam mūsų 
jaun'mui pagarbą savo kilmei 
ir lietuv šką nusiteikimą įkve
pia žurnalu THE MARIAN. Ko
kį didelį vaidmenį atlieka vie
nintelis visam pasauly kr kščio- 
niškai tautiškas dieni aštis 
DRAUGAS su savo turiningu 
kultūrniu priedu, leidžiamu 
kiekvieną šeštadienį, tai aiš
kinti čia nėra reikalo.

Tai visa reiškia, jog Čikagoje 
auga ir plėtojasi didžiausia vi
sai" pasauly Tetuviškoji švieti
mo į: taiga; tėvų marijonų vado
vybėje. Be to, Marianapolis ga
li ir turėtų tapti didžiausia vi
sam paiauly lietuviškąja moks
lo įstaiga vyrams. Įsipareigoję 
kurti šiuos du centrus tokiais 
pagrindais, kad abu lygiagre- 
č’ai tarnautų krikščioniškosios 
lietuvių tautos kultūros reika
lams, tėvai marijonai tiek nu-

Aktorė Lori Nelson išrinkta Uolly- 
w«)«xle l!)5(i m. “ Budily Poppy dili”. 
.Ii pagelbės užsieninių karų vetera- 

naiiks aukų vajuje. (INS)

sipelnytų Dievui ir Tėvynei Lie
tuvai, o kartu ir Amerikai, kad 
šie kultūrin ai žygiai būtų auk
so raidėmis įrašyti ne tiktai T. 
T. Marijonų vienuolijos, bet ir 
lietuvių tautos istorijoje.

VASARIO 16 IR OKUPANTAI
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

Kai tik bolševikai okupavo 
Lietuvą, tai Vasario 16 ž au- 
riausiomis priemonėmis jie ry
žosi išrauti iš lietuvio galvose
nos. Kiekvenais metais prieš 
Vasario 16 Lietuvoje stiprina
mas viešosios ir slaptosios poli
cijos budrumas. Jie dideliu uo
lumu seka kiekvieną Vetuvį. Ta
čiau, nežiūrint nuolat budinčių 
policininkų, visvien netikėtu bū
du atsiranda ant partizanų ka-| 
pų vainikai, pliakalniuose ir 
augštų medžių viršūnėse, prie 
viešųjų vietų, pakyla trispalvės 
vėliavos.
Pirmosios bolševikų okupacijos 

metu
Prieš Vasario 16 prie Mari

jampolės gimnazijos vakarais 
ėmė slankioti įtartini asmenys. 
Be to kaikurie mokytojai paste
bėjo, kad ir prie jų butų kaž
kokį tpai palangėmis slampinė
ja. Nustatėme, kad tai enkave- 
distiniai šnipai. Todėl nutarė
me saugotis.

Moksleivių pogrindžio laikraš
tėlis rag’no, kiek aplinkybės leis, 
minėti Vasario šešioliktąją.

Mokiniai buvo iš anksto įspė
ti nedaryti jokių išsišok'mų. ,

— Juk visvien tuo nieko ne
laimėsime, o tik galime skau-' 
džiai nukentėti, — kalbėjo gim
nazijos admin’stracija vyresnių
jų klasių mokiniams. 
Enkavedistai išsigando vėliavos

Vasario 16 išvakarėse miesto 
gatvėse padaugėjo uniformuotų 
enkavedistų. Milicija v:są nak
tį stropiai budėjo ir sekė kiek
vieną gatve einantį. Tačiau ry
tojaus dieną, Vasario 16, Mari
jampolės miesto sode, ant augš- 
to topolio, plevėsavo iškelta di
džiulė Lietuvos tautinė vėliava. 
Taip meistriškai buvo iškelta, 
kad enkavedistams reikėjo apie 
tris valandas padirbėti, kol tą 
vėliavą iš medžio išėmė.

Vasario 17 d. iš pat ryto en
kavedistų viršininkas pasišau

kė gmnazijų ir mokytojų semi
narijos direktorius ir kolioda- 
mas juos tvirtino, kad tautinę 
vėliavą iškėlę jų vadovaujamų 
mokyklų mokiniai.

— Kaltininkai bemaž jau nu
statyti ir j e bus nubausti. Bet 
už tai atsakinga ir tų mokyklų 
vadovybė, — šaukė apsiputojęs 
enkavedistų virš'ninkas.

Krata gimnazijoje

Apie 10 vai. ryte į gimnaziją 
atėjo keturi ginkluoti: trys mi
licininkai ir vienas enkavedistas. 
Išs:šaukė mane iš pamokos ir 
pareiškė, jog jie gimnazijos pa
talpose darysią kratą. Be to 
klausė, ar gimnazija turinti fa
šistinių vėliavų. Į jų klausimą 
greitai neatsakiau, lyg svyra
vau. Tuomet miVcijos viršinin
kas ironiškai pareiškė, kad j s 
žinąs, kur tos fašistinės vėlia
vos laikomos, ir įsakė man eiti 
kartu su jais į sargo tarnybinį 
kambarį, kur ir pare:kalavo 
sargą atrakinti komodos stal
čius. Prasidarę stalčius, rado 2 
skautų vėliavas, o kitame stal
čiuje — tris tautines vėliavas. 
Gimnazijos archyve užtiko dr. 
Jono Basanavičiaus, Ryg:škių 
Jono (Jablonskio), Kudirkos.

Visiems t erta perskaityti istorini 
romaną

KRAŽIŲ SKERDYNES
1 tomas 324 pusi., kaina 33.11(1. 

Komunas parašytas paltai istorinius 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus ir vietoje 
autoriaus surinktų medžiagų. Gražūs 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano intryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai Šventovei ir gimtajam 
kraštui. Visas romanas skaitytojui 
teikia gražių prisiminimų, vaizdų.

Pažymėtina, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių Skcrdynču Lietuvoje 
buvo premijuotas ir plačiai skaito
mos.

Užsakymus adresuokite: -

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė..

Chicago 3, III.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

AUKSTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATfON, 6234 SOUTH ft'ESTERN AVĖ.
IMUM. 12 VAU-m IAU: AM KAD. IK PK.\KT. » Iki 4 VAK.; KCT. » IIU s vai. u.k.; Tm«. I ZDAKYTA VISU DIE.\>; sISI. » IKI 2 IOIII1

Lietuvos kunigaikščių Vytau
to, Gedimino — ir buvusių pre
zidentų paveikslus. Čia pat ma
ne pradėjo vadinti reakcionie
riumi ir koliojo už šių daiktų 
nesunaikinimą. Aiškinau, kadi 
tai yia gimnazijos turtas, įgy
tas valstybės lėšomis, todėl be 
šv'etirro komisariato leidimo ne
galima jo na kinti. Įrodinėjau, 
kad tuo reikalu yra parašytas 
švietimo komisariatui raštas. 
Bet j e į mano aiškinimą visai 
nekreipė dėmesio ir vis dar kaž
ko jieškojo. Išgriozdę visas 
spintas bei pakampes, paklausė:

— Ar daugiau čia nėra fa
šistinio šlamšto?

— Dar yra, — atsakiau.
Jie labai nustebo tokiu mano 

atsakymu.
— Tai vesk ir parodyk, — 

rūsčiai tarė milicijos viršinin
kas.

Žydų organiz"cijų vėliavos 
išgelbėjo padėtį

Nuvedžiau juos į treč’ą augš- 
tą, atidariau buvusios caro lai- 
ka's gimnazijos koplyčios duris 
ir suleidau juos vidun. Čia kaip 
tik buvo sukrautas likviduotos 
žydų privatinės gimnazijos tur- j

tas. Visas pasienis buvo nusta-T 
tytas įvairių žydų organizac'jų 
vėliavomis ir rabinų paveiks-' 
lais.

Enkavidistas net už galvos 
susiėmęs šaukė, ką tai reiškia?! 
Milicijos v ršininkas čia nei žo
džio nepratarė, tik stovėjo gal
vą nuleidęs. Enkavedistas rau
sėsi po daiktus ir įsakinėjo ki
tiems surinkti visas vėliavas, o 
originališkiausią vieno barzdo

to rabino paveikslą, gražiai įrė
mintą, padavė milicijos viršinin
kui ir liepė neštis į komparti
jos būstinę. Sur nkę visas vėliai 
vas, sudėjo į vieną pundą, aprai 
šiojo virvutėmis ir išsinešė jas 
su savim1. Man gi pasakė, kad 
esu laisvas ii

Po to įvykio visiems miesto 
gyventojams buvo įstakyta per

24 valandas sunešti v sas tau
tines ir organizacijų vėliavas į 
milicijos būstinę. Už įsakymo 
nevykdymą buvo grasinama ka
lėjimu ir p'nigine bauda.

Rytojaus dieną, vasaiio 18, į 
gimnaziją neatėjo du aštuntos 
klasės mokiniai. Sužinojome, 
kad juo3 enkavedistai naktį su
ėmė ir išvedė į kalėjimą.

IOS3O1 =3oe=toc=

P&.I.JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

Chicago 32, UL — TeL iA 3-8617

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius į 
perkraustymus ir perv< žimus 
iš tolimų ir aitimų atstumų.

TeL r.l 7-7075 arba 
RE 7-9842

1956 ©

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IS WGES stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 iki 9:30 vai. ryte 
SE5TAD. 8:30 Iki 9:30 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
S1KAJ). 8:30—»:30 v. r. Iš stotie* 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29, .'i. HEmlock 4-2418

7,91 So ROCKVTELL ST

PARKHOLME SERVICE 
STATION

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

.jfe ' lt ' t b4.ii.fciW**

VYT. DOMKUS

prityręs buhalteris pildys 
J.A.V. mokesčių (U.S. Inco- 
me Tax) pareiškimų blan
kus

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

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

A. TV ERAS
LAiiMODSiA! IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir taisymas 
2S45 W. 63th S>. REpubJic 7-1941

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOI.IAU

K. FiDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį Į 

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

Tcl. GRovehill 6-7096

Koosevett Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00 11 1 *

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
2810 WEST ROOSEVELT ROAD Tet. SEeley 3-4711

FeUx Raudonis, sav. Ir menadžerls 
Krautuvfl atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewirz, prez.; E. R. Pletldewlcz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augstus dividendas. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Tau py tojams , patarnausimai veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ flIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Sešt. nuo 9 iki vidurdienio.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI™--l"'a' 

PEČIAUS ALIEJŲ
OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’

Mes taipgi perk raustome jūsų baldus saugiai — keletą blo 
Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pa*1 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 S#. Hoyne Avanm Tel. Vlrginia 7-70971

1

$

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų mSn. pilnų garan

tijų — darbas ir dalys.
» Nemokamai vidaus antenų Ir insta

liavimas.
• Iki SI 00.00 Ir daugiau nuolaidos už 

jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

vtmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAM 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANAS KURSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

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

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKAS, Sec’a

Pirmad., antrad., penktad. Ir 
4e8t. 9 v. ryto iki 4:30 p. p.

OFISO VALANDOS:
TreCiad. t ryto Iki 13 v., o 
Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 vak.

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

tolimų distancijų, Saukite sekančiai:
3415 S. LITUAN1CA A VĖL, CHICAGO, ILI.

ANTANAS VILIMAS
Telelonaa — FBontier 6-1883

K>nmų aiatan

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

“Parduodam pigiau, taisom geriau”
J. G. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1993
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išmauna', irn ui

MARŲUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, CELES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 69th Street Tel. PRospect 6*0731
__________________(priešais šv. Kryžiaus ligoninę)

3Z
SINCLAIR Gazolino Stotis

11 PAGALBA”
Siu Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

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

Pardundame akumillatoriua, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 Wcst 7ist St.(kampas Talman Avė.)
Tel. HEpublic 7-0842. Narni/ tcl. W&lbraok 5-0334

— 4

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge".



Antradienis, vasario 21, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SVETIMOM KALBOM APIE LIETUVIUS
Pabaltiečių leidžiamas anglų 

kalba "Kilst and Mest”, suaktua- 
lėjus britų visuomenėje Pabaltijo 
reikalui, įsidėjo V. Krėvės Micke
vičiaus turėtąjį Maskvoje pasi
kalbėjimą su Molotovu ir A. Rei, 
buv. estų atstovo Maskvoje, pa
reiškimą, kaip prieš pat Antrąjį 
karą dėl Pa balti io nutrūko Mas 
kvoje Vakarų valstybių su Sovie
tais pradėtieji pasitarimai. Iš tų 
pareiškimų aiškiai matyti, kaip 
Sovietų vadai jau prieš 15 metų 
ciniškai išdėstė savo planus už
grobti ne tik Europą, bet ir vist 
pasaulį. Dar atviresnis už Molo
tovą pasirodė Ždanovas, pareiš
kęs, kad Lietuvos užėmimas — te 
ra tik pirmasis žingsnis į viso pa
saulio užkariavimą. Rytų prook 
nioms tyrinėti ispanų centro lei- 
džir.Ti'ts Madride spee. žurnalas 
"Orieote” įsidėjo buv. Lietuvos 
Steig. Seimo atstovų 35 m. sukak
ties proga paskelbtąjį į laisvoje 
pasauiio parlamentų atstovus at
sišaukimą.

‘įStuttgarter Zeitung" ryšium 
su br itų atmetimu sovietinių pre
tenzijų į Pabaltijo auksą Londo
ne pastebi, kad Sovietai jau iš 
seno taip elgiasi. Po pirmojo Pa
saulinio karo Sovietai tiesiog lai
kėsi principo tik tada pripažinti 
gautąsias iš Vakarų paskolas 
grąrintinomis, jei Vakarai tuo pa 
čiu laiku suteiktų jiems naujų 
kreditų. Caro laikų užsieninius į- 
sipareigojimus jie stengėsi suver
sti paskolų davėjams. Taip ir čia1 
— britų firmoms sugalvojo at-| 
lyginti iš fondų, kuriais dispo
nuoja ne jie, bet kiti.

Stockholmo dienr. “Dagens Ny- 
heter” skelbia, kad Švedija sten
giasi kaip nors su Sovietais išsi-' 
aiškinti švedų turtinius reikalus,1 
turėtas Sov. Sąjungoje ir Pabal
tijo kraštuose. Nepaisant švedų 
pakartotinių raginimų, Sovietai 
nesileidžia į jokias kalbas grąžin-į 
ti švedams skolas, nors anksčiau' 
tai kartą jau ir buvo pažadėję šį 
reikalą sutvarkyti. Švedų turti- j 
nes pretenzijos siekia apie 4 mil. 
švedų kronų, prie kurių tenka pri-, 
skirti taip pat nuo to laiko susi
dariusius procentus. Iš švedų pu-į 
sės buvo kelis kartus Maskvoje' 
primintos Sovietų skolos švedams, 
bet Sovietai nenori kalbėti net dėl 
ekspertų komisijos sudarymo šve-j 
dų pretenzijoms įvertinti.

Vokiečių oficiozinis “Bulletini 
dės Presse und Informations-am- 
tes der Bundesregierung” 1956.-;
l. 26 paskelbė įsidėmėtiną straip-j 
snį, pavadintą “Pabaltijo pavyz-į 
dys”, kuriame išsamiai nušviečia 
Pabaltijo tragediją, nurodo, kaip 
jam prievarta buvo primesti So-j 
vietų nepuolimo paktai ir galiau
siai minimieji kraštai jėga inkor
poruoti į Sov. Sąjungą. Oficiozi
nis “Bulletin" pažymi, kad tai ko 
nesutiko Stalinui duoti Chamber- 
lainas, atidavė jam Hitleris: lei
do Sovietams “išplėšti savo įta
ką Pabaltijo valstybėse, Rytinė
je Lenkijoje ir Besarabijoje”. Gi 
tas pats Molotovas, kuris dabar 
šneka apie taiką, sudarius Stali
no Hitlerio paktą, tą žygį 1939
m. rugpiūčio 31 d. įvertino kaip 
“naują posūkį Europos istorijo
je, ir ne tik vienos Europos”. Du 
diktatoriai be jokių skrupulų už 
3 mažųjų Pabaltijo valstybių nu
garos susitarė ir pasidalino joms 
nepriklausančias teritorijas. Hit
leriui pradėjus puolimą Vakaruo
se, netrukus ir Pabaltijo valsty
bėms išmušė paskutinė valanda. 
Tassas betgi nesigėdijo paskelbti 
pranešimo, kad, girdi, trys valsty
bės sudariusios bandrą paktą, nu
kreiptą prieš Sovietų Sąjungą ir 
sudarantį grėsmę Kremliui. Nie
ko Pabaltijo valstybėms nepadėjo 
nei visokie lojalumo pareiškimai, 
nei sudarytieji su Sovietais susi
tarimai. Su sovietine armija buvo 
pasiųsti “sutvarkyti reikalų" ir 
sovietiniai komisarai. būtent — 
Ždanovas į Taliną. Višinskis į Ry
gą ir Dekanozovas į Kauną, kad 
žinomaisiais įprastais pavyzdžiais

►£. JOK -
NUO UŽSISENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ
negali ramiai seilėti ir naktimi*
miegoti, lies ji) užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti ta 
niežėjimų. ir skaudėjimu senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
J.EGULO Ointment. Jos g y d y m d 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mų, ir galėsite ramiai rnigotl nak 

’tj. Vartokite jų taipgi nuo skau 
džių nudegimų. Ji taipgi pasalin; 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina perftėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S KOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyfilmų 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinių, odos ifibėrlmų Ir t. t., taipgi 
tinkama vaitoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir *3 50.
Pirkite vaistinėseChl 
ragoj Ir apylinkėse—
Mllwauk<e, Wlsc.,Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
ehigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order |

įvykdytų Pabaltijo kraštų subol- 
ševikinimų. Iššauktam j Maskvą 
tariamai pasirašyti prekybinio su
sitarimo buvo estų užs. reikalų 
ministeriui Selteriui Molotovas 
pastatė ultimatumą, tiesiog ciniš
kai pastebėdamas, kad “jums ne
padės nei Anglija, nei Vokietija". 
Taip turėjo pasiduoti Estija ir 
rugsėjo 28 d. pasirašė prievarta 
primestąjį paktą, o spalio pra
džioje panašiu būdu panašūs pak
tai buvo prievarta primesti Lat
vijai ir Lietuvai. Gi 1939 m. spa
lio 11 d. NKVD jau paruošė gar
sųjį įsakymą, kur buvo ligi smulk
menų aptarta, kaip reikia iš Pa
baltijo kraštų vvkdvti į Sov. Są
junga “atisovietinio elemento” 
deportacijas. Taip Pabaltijo kraš 
tai buvo su laiku jėga įjungti į 
Sov. Sąjungą, nors Molotovas an
ksčiau iškilmingai deklaravo, kad 
tie kraštai nebūsią susovietinti. 
“Pabaltijo pavyzdį” ir bolševikų 
siūlomą koegzistenciją “Bulletin” 
siūlo gerai įsidėti į galvą visiems 
tiems, kurie tiki taikiu su bolše
vikais sugyyenimu ir jų paža
dais.

“Pressedients der Heimatvert 
rieben”, komentuodamas lenkų ir 
lietuvių pastangas išsiaiškinti dar 
neišspręstus klausimus, rašo, kad 
tokiais pasitarimais norima pra- 
skraidinti politinę atmosferą, kad 
išlaisvinus tuos kraštus, susida
rytų draugiškesni santykiai. Šis 
vokiečių pabėgėlių spaudos orga
nas pažymi, kad per šiuos pasita
rimus negalvojama apspręsti Ry
tų ir Vidurio Europos federacijos 
formų, bent lietuviai apie tai ne
galvoja. Toliau pažymima, kad 
Vilkas jau seniai laikosi nuomo
nės, jog trys Pabaltijo valstybės 
turinčios kovoti vieningai už tų 
kraštų išlaisvinimą ir jiems pride
ramos vietos laisvoje apjungtoje 
Europoje užtikrinimą.

Vokietijoj leidžiamas latvių cen 
trinis organas “Latvija” persi
spausdino E. Press žinią apie Lie 
tuvos kp. narių skaičių. Ta pati 
“Latvija” įsidėjo su URT valdy
toju Dr. P. Karveliu pasikalbėji
mą apie Amerikos lietuvių veik
lą ir pabaltiečių bendradarbiavi
mą JAV-se.

Net ir vokietininkų “Memeler 
Dampfboot” įsidėjo E. straipsnį 
apie tai, kaip — pagal MVD pulk. 
Burleckio pasakojimus — prieš 
lietuvių partizanus buvo pasiųs
tos dvi sovietų divizijos ir kaip bu 
vo sunaikintas pietų Lietuvos pa
sižymėjęs partizanų vadas Miški- 
nis, kuris pats nusižudė, kad ne
patektų į nelaisvę.

Vokiečių dienr. "Westl. Angz. 
und Kurier” aprašo retą Pary
žiaus kariniame teisme vykusią 
bylą, kurioj kaltinamasiais buvo 
patraukti 4 buvusieji prancūzų 
saugumo agentai. Jie buvo apkal
tinti beveik prieš 10 metų nužu
dę vieną iš Lietuvos kilusi pilie
tį, Mykolą Solnikovą, kuris nužu
dytas buvo paliktas šiaurės Is
panijoje griovyje. Ši byla turin
ti kitą reikšmingą pusę, būtent— 
išaiškinti, kam turi priklausyti 
Solnikovo paliktieji milijardai 
frankų. Laikraštis skelbia, ?ka<i 
šis 1895 m. Lietuvoje gimęs pilie
tis 1933 m. nieko neturėdamas 
nuvyko į Prancūziją, bet karo me 
tais, sugebėdamas prisitaikyti prie 
situacijos, tiesiog uždirbo mili
jardus. Vokiečiams suteikus rei
kalingas lisencijas, jis vadovavęs 
18 viešbučių, iš kurių 8 buvo Mo- 
naco kunigaikštijoje. Tačiau gry
nus pinigus užsieninė valiuta ir 
brangenybėmis jis išsigabeno iš 
Prancūzijos į Ispaniją, kur Sol- 
nikovas su žmona 1944 m. patys 
perėjo ispanų sieną. Drauge su 
savimi jis pasiėmė, šiandienine 
vokiečių valiuta įvertinant, apie 
30 milijonų DM vertybių ir pini
gų. Deja, vieną dieną pas jį ne
lauktai pasirodė 4 prancūzų sau
gumo agentai, kurie pasistengė į- 
vykdyti žmogaus grobimą, ir tai 
taikos metais, nes tai buvo pada
ryta 1946 m. Dabartinis procesas 
kaip tik ir turįs viską išaiškinti, 
nes 1950 m. oficialiai Solnikovui 
iškelta byla baigta paskelbiant 
jam mirties sprendimą, drauge

PAGERBS MRS. MAMIE EISENHOWER

Mrs. Muiiiie Eisenliower pagerbiama tVasIiingtone per Heart draugijos pietus. Jai gėlės prisega Mrs. 
Coriieal Mack. Į gėles žiūri'dr. Jolln A. Reisinger, \Vashiugtono Heart draugijos prezidentas. (1NS)

KANADOJE
Sudburv, Ont.

Vasario 16 minėjimas 
įvyko vasario 11 d. Paskaitą 
skaitė svečias iš Toronto p. Vai 
dotas. Iškilmingos pamaldos 
atlaikytos vasario 19 d., kurias 
užprašė Sofija Rakštienė ir jos 
namų gyventojai.

Nesklandumai valdyboje
Bendruomenės valdybos rin

kimai buvo paskelbti net per 
spaudą keletą savaičių anksčiau 
bet paskiau buvo atšaukti ir nu 
kelti į vasario 19 d. Dalis tau
tiečių nepatenkinti, kad senoji 
valdyba, nedavusi apyskaitos iš 
savo veikimo ir neatsistatydi
nusi, sutiko vėl išstatyti savo 
kandidatūrą. Gal ir labai gerai 
veikė, bet kadangi nebuvo revi
zijos komisijos pranešimo ir a- 
pyskaitos, tai balsuotojai neži
no, ar jie yra tinkami ar ne. 
Jau dveji metai kaip nebuvo 
skaitomos visuotinių susirinki
mų protokolai. Tai kam dar rink 
ti sekretorių, jei nenorima skai
tyti protokolas?

šaunios vestuvės
/

Kristaus Karaliaus bažnyčio
je kun. A. Sabas iškilmingai pa
laimino moterystės ryšį Nijo
lės Indrulaitytės su John Bawks 
Bažnyčia ir altorius buvo labai

nusavinant visą Prancūzijoj turi
mą Solnikovo turtą. Tačiau su to
kiu teismo sprendimu nesutiko 
Solnikovo žmona, kuri į minimąjį 
turtą pareiškė savo pretenzijas, 
motyvodama, kad savo laiku jos 
vyras buvo nubaustas 4 milijar-' 
dais frankų pabaudos, be to, nu-I 
žudyto žmogaus nesą galima net 
ir juridiškai nuteisti mirti. Ji su
tinkanti sumokėti 4 milijardus 
frankų pabaudos, jeigu bus jai 
pripažinta kaip tiesioginei įpėdi
nei likusis turtas, kurio susidaro 
30 milijardų frankų vertes, šiuos 
reikalus kaip tik ir turi išaiškin
ti minimasis teismas Paryžiuje.

(Elta)

gražiai išpuošti ir gausybė žva
kučių švietė į naują gyvenimą 
einantiems. Buvo trys poros pa
lydovų ir trys vaikuč ai su gėlė
mis. Tai vienos iš iškilmingiau
sių vestuvių mūsų kolonijoj. Ves 
tuvių puota ir šokiai buvo ser
bų salėje šeštadienį, o sekma
dienį vaišės pas jaunosios ma
mytę. S.

Toronto, Ont
Toronto savanoriu.’! kūrėjai
Vasario 4 d. Šv. Jono Kr. pa

rapijos salėje suruoštas sava
norių kūrėjų spektaklis — ba
lius praėjo dideliu pasisekimu. 
Programą gražiai praturtino iš 
už 100 mylių atvykęs Wellando 
scenos mėgėjų būrelis, vadovau
jamas žymios vietos lietuvių vei
kėjos A. Skarotienės ir Br. Si
monaičio. Puikiai suvaidino St. 
Lauciaus “Paslaptingoje zono
je”, vieno veiksmo vaizdelį iš 
partizanų veilemo Lietuvoje.

Reikia pas džiaugti, kad prieš

(t A8SV

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

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

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

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

2202 WEST CKKMAK ROAD 
Tel. Vlrginia 7-7747

JOHN J KAZANAG8KA3. Pre»

Chartered and Supervised by the U. S. Government

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kandie n nuo 9-toa ryto iki 5 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-toe vai. r>to iki S vai. vak. ftefttad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pu tų. Trečlad. visai neutidaroma.

pusantrų metų Toronte sukur
tas Lietuvos Kariuomenės Kū
rėjų Savanorių Sąjungos sky
rius savo veiklos išvystymu gali 
būti pavyzdžiu daugeliui organi
zacijų. Svarbiausias skyriaus 
rūpestis — fiannsiniai padėti Vo 
kietijoje pasilikusiems ir var- 
gan patekusiems bendrų laisvės 
kovų broliams savanoriams kū
rėjams bei tų kovų invalidams.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

Šiam tikslui per ten įsteigtą 
sąjungos skyrių iki šiol pasiųs
ta apie 300 dol. Skyrus ir to- 
liuu pasiryžęs nelaimėn pateku
sius brolius šelpti nedarant spe
cialių rinkliavų, bet ruošiant 
kultūrinius parengimus bei pra
mogas.

Skyriaus valdybą sudaro St. 
Banelis — pirm., St. Čepas — 
ižd. ir K. Aperavičius — sekre
torius. S. B.

Ar suvaldys viesulą
Amerikos meteorologijos sto

tis patelkė 25 specialistus, ku
rie tyrinės, ar negalima suval
dyti tornado viesulus, kurie tiek 
žalos pridaro Amerikoje. Tirsią

KAS SUKELIA

VIDURIŲ RŪGŠTIS, 
IŠPŪTIMA

IR SUTRIKIMĄ?
Išpūsti viduriai, deginanti nevirškinimo 

l skausmai, sklandžio sutrikimas, galvos 
skaudėjimo negalavimas. Gydytojas žino, 
kad šie simptomai gali būti nuo daug Jvai 
rių priežaščių. Tikroji priežastis dažnai 
gali būti peristaltinis sulietėjimas nuo blo
go įpročio ar dietos, šiuo atveju “Gomozo” 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal recep
tą, gaunami vaistai. Dr. Peter’s “Gomozo” 
sąstate yra keletas mediciniškai užtvirtin
tų dalykų, kurie: 1) ramina ir šildo su 
trikusį skrandi; 2) atleidžia vidurių išpū
timo skausmus; 3) suteikia neskubinantj 
palengvinimą nuo sukietėjusių vidurių, ku
rie yra priežastim aukščiau išvardytų simp 
tomų, švelnus. Gero skonio. Išparduota 
virš 20,000,000 bonkų. šeimos dydžio bon- 
ka $1.65 vaistinėse. Bandykite Dr. Peter’s 
“Gomozo”... absoliutiškai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už 11 oz. bonką (su jūsų vardu ir adresu) 

šiuo adresu: GOMOZO, Dept. 071-44 
4ą4l A. Hairn,niMn| Avė., C'liicanu 40. III

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS I.ITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

s- A L E S M E N 
Intangibles

Who want to Eam $10,000 to 15,000 

EXCEPTIONAL OPPORTUNITY FOR 
AGGRESP/E SALESMEN 

35-55
CONTINUING EXPANSION

requires additional Representatives to analyze Management 
Problems and present Solutions through our Company's

Services. ,
Dignified, varied and challenging types of work to men 

who ean “CLOSE” a sale for our Management Service
with top level executives. ,

Proven record of sales accomplishment 
is essential.

Travel mid-continent area; ear not necessary. *
Travel expenses plūs living allovvances paid;

Salary, commission and bonus plan.

IMMEDIATE OPENINGS
Phone for Appointments 

• Financial 6 - 3460

GEORGE S. MAY CO-
205 West Wacker Drive

Chicago 6, Illinois
‘Šit 4

M ;

Choro vedėjas 
K. SteiMuinvIč'liiH,

savininkas

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue .

(Kampas Franciaco gatvės)

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

Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.

DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

pustrečių metų. Tačiau tornado 
tyrinėjimo pirmininkas R. H. 
Simpson pareiškė, kad tornado 
priežasčių nepasiseks pašalinti. 
Daugiausia, kas galima padary
ti, tai pakreipti jo linkmę, bet 
ir tai šimtinę kitą kilometrų į 
šalį.

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.
I. MIGLINAS 

Telef. — HUmboid k 1038

TELEVIZIJOS
r Kailio Aparaty Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 3. Satryer St. 
TeL VI 7-0081 — VI 7-3M87

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAIISTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERINIS
4540 8. Wood St., Chicago »,

Illinois, tel. VI 7-2972

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINOS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CRANE SAVINOS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. UI.

DtSTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UI.

UN1VERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, IH.

” 15 TOLI IR ARTI J
NAUJI O/DEU TROKAI-NAUJAU# KBAUSTTNtO ĮPANK/AI

tisų Merų PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS AARARNARMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIbmole 5-9209

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 
garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Meinber of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MAUKIEVVICII, President

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIAflON 

OF CHICAGO
jį 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7-1141
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Indiana Harbor, Ind.

Gutiernatorius paskelbė 
Lietuvos Dieną

Šiais metais Indiana Harbor, 
Gary, ir Michigan City lietuviai 
minėjo Vasario 16-tąją Indiana 
Harbore, vasario 12 d.

Šv. Mišios už Lietuvą buvo 
la'komos — Indiana Harbore 
10:45 vai. — tėvo A. Sabaliaus-I 
ko ir 10 vai. — Gary liet. pa-1 
rap. bažnyčioje kleb. kun. Ign.l 
Vaičiulio.

Vakare, 7 vai. įvyko iškilmin
gas šventės min’ėjimas Šv.j 
Pranciškaus parapijos salėje, 
Tndiana Harbor, Ind. Lake ir 
Laporte apskričių Alto p’rm.
A. Vinickiui atidarius minėjimą, 
Gary "Vvtauto” Posto legion’e- 
riai ir Indiana Harbor Liet. 
Bendr. atstovai įneša vėl'avas. 
^edami Amerikos ir Lietuvos 
’vmnai. Kun Ign. Urbonas skai
do invokaciią. P’rm. A. Vinikas 
taria sve'kinimo žodį ir pakvie
čia i prezidiumą Alto valdybos 
narių: vicepirm. A. Nenienę, 
sekr. — kun. P. Celiešių, ižd. — 
J. Škeirį, Michigan City atst. 
— Frank Groach ir T. Mason. 
Perskaitoma Indiana valstybės 
gubernatoriaus pro klamacija, 
skelbianti Vasario 16-tają — 
Lietuvos Diena Indianos valsty
bėje. Kongresmanas Ray Mad- 
den turėjęs kalbėti minėjime 
praneša telegrama, kad d’ėl 
sn:ego sustojus lėktuvų judėji
mui, jis negalįs į minėjimą at-j 
skristi. Jo kalbą pasakytą' 
Kongrese š. m. vasario 16-tos 
proga paskaito T. Mason. Taip 
pat perskaitomos ir visų trijų 
miestų (Indiana Harbor, Gary, 
Michigan City) majorų prokla
macijos skelbiančios Vasario 
16-tąją “Lietuvos Diena” tuo
se miestuose.

Paskaitą skaito dr. J. Ado
mavičius. Jis poetiškais vaizdais 
perduoda Liet. Nežinomojo Ka
rio skundą ir iškelia kai kurias 
mūsų tautines negeroves bei 
apsile'dimus. Po paskaitos, p.
B. Nainys siūlo priimti rezoliu
cijas Lietuvos laisvės reikalu 
Valst. sekr. J. Dulles, kongr. R. 
Madden ir kitiems. Minėjimo 
dalyviai rezoliucijas priėmė.

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
ParaM:

B. P. MARTIN

Po pertraukos sekė meninė 
minėjimo dalis.

Solistė N. Aukstiiolienė gra
žiai padainavo dvi dainas: “Ten 
kur Nemunas banguoja” — A. 
Kačanausko ir “Oi greičiau, 
greičiau” — St. Šimkaus. Pu
blikai prašant solistė padaina
vo dar vieną dainą. Pianinu pa
lydėjo prof. V. Jakubėnas. Pa
rapijos Šv. Cecilijos choras, 
vad. A. Rimkui, padainavo tris 
dainas: “Kai aš jojau”, “Motuš, 
motuš” ir “Piemenėliai”. Visos 
choristės buvo tautiniais rūbais 
pasipuošę.

Pabaigai, Indiana Harbor 
Taut nių šokių grupė, Birutei 
Petraitytei vadovaujant, sma
giai pašoko “Kubilą”, "Kepuri
nę” ir “Žiogelius”. Programai 
vadovavo kun. P. Celieš.us. Lie
tuvos laisvinimo reikalams au
kų sur nkta — 809 dol, 25 cent.

Po to sekė pasilinksminimas 
Ruzgų kapelai grojant. I. U.

Waukegan, III.
Aukos Lietuvos vadavimo 

reikalams

Lietuvos nepnRlausomybės at 
gavimo sukakties minėjime, į- 
vykusiame 1956 m. vasario 12 
d., Lietuvos laisvinimo ir šalpos 
reikalams aukojo šie asmenys:

11 dol. — Boleslovas Andriu
lis.

10 dol. aukojo P. Raulinaičiai.
Po 5 dol. — Jurgis Barščiaus 

kas, Mr. Berkelis, Jokūbas Gra- 
vas, P. Grizai, Antanas Janušo
nis, klebonas kun. Stanley Jo
nelis, Kazys Kazlauskas, Pranas , 
Lukauskas, Petras Morkūnas, 
Vladas Rutkauskas, Kazys Sa- 
lasevičius, Juozas Šalkauskas, 
Stasė Taučytė, Vytautas Vilniš- 
kaitis ir S. V. Tamašauskai.

Po 3 dol. aukojo Tomas Kara- 
šauskas, Feliksas Kairys, Pra
nas Petroliūnas ir Pranas Šly- 
teris.
' Po 2 dol. aukojo Frank Aikus, 
Henrikas Butkus, John Jackett, 
Aldona Kavaliūnas, Ona Lukaus 
kienė, Vladas Petrauskas, kun. 
Zigmas Ramanauskas, Edvar
das Skališius, Viktoras Stanis, 
Mrs. B. Šapalas, Algimantas Ta. 
mašauskas.

Po 1 dol. aukojo Marija Au- 
gaitis, Antanina Baronas, Jonas 
Bakshis, Florence Butkus, Jur
gis Bukantis, Pranas Bujanaus- 
kas, Ona Chapas, Julija Dick- 
schot, Vincas Buksas, Mrs. Did- 
jurgienė, Kazimieras Galinis, 
Antanas Gelbutas, Jurgis Ka
valiūnas, Michalina Kulikaus- 
kaitė, Helen Kuzmickas, Peter 
Kuzmickas, Hugo Kiaupa, Ade
lė Lašaitis, Rita Leonaitis, Juo
zas Leškys, Mrs. Martinaitis,

Mrs. A. Lutvin, Petras Norkus, 
Edvard Padboy, Ona Plonienė, I 
Stasys Rumšą, Romanas Sau-! 
liūs, Mykolas Schultz, Jim Stur- 
gis, Bertha Stevensen, Izabelė) 
Shapalas, Bernadette Schųlz, 
Mr. ir Mrs. Stoltengofai, Anta
nas Taučius, Vilius Upenieks, 
Mrs. A. Urman, Michaline Za- 
veckis, Beraice Zupan, Ona Ži
lius,

Kiti aukojo po mažiau. Viso

JAV L. Bendruomenės VVau- 
kegano apylinkės valdyba nuo
širdžiai visiems dėkoja už au
kas.

St. Tamašauskienė 
JAV' I.B Ha-ukegano apyl. sekr.

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS

surinkta $170.25.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbims 
kaina yra prieinama visiem^.

Kovodamas su nutautėjimu, skaityk kultūros žurnalą

AIDUS
“Aidai” padės apsaugoti išsineštąją lietuvybės liepsną, 

gyvenant be tėvynės.

Prenumerata: visur 6 dol. metams

Adresas: 680 Bushwiek AveM Broeklyn 21, N. Y.

HELP VVANTED — MALĖ

Sta kelias, kuria neabejotinai už
tikrina visiems pasiektI tas aukšty
bes, J kurias Dievas vedė Sv. Tere
sėlę, yra ne tik galimas, bot ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv. Auglstinas, ,,negali pada
ryt) ką nors didelio". Tačiau kas nė
gė'J melstis, nusižeminti Ir mylžtlT

P. P Plūs XI
Siame amžiuje Sv. Teresėlės Ma 

žąsis Kelias yra geriausias. Tikrumo
je tfira vienintelis kelias, vedąs i am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „Iš tikrąją sakau jums. Jei 
neatsiversite ir nepasidarysite kaip 
kfldykiai neįeisite J dangaus karalys
tę" Dangus Ir žeme praeis, bet ma 
ni' žodžiai nepraeis...

Knygute turi 160 puslapių ir kai 
nuoja tik 11.00 Su kietais viršeliais 
« RO

DEL ŽILŲ PLAUKŲ

KAIP IŠVENGTI 

SKAISTYKLOS

Nadjai iškilta veikalėlis kuris duo* 
naudingą patarimų munu patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite ž| 
veikalelį, nes kiekvienas krikščionis tu 
'{tų perskaityti.

Kaina 40 centų

>Tžaakymus au ptnlgala siuskite

DRAUGAS
2X34 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UI.

Vestuvių nuotraukos 
Augitos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybė
Precin Photo Studio

Pašalink plaukų žilinų su FLO- 
RAL HERB. Lengva vartoti — ma
žos išlaidos. Tikras ir saugus meto
das!

Noatsilik laiko užpakaly — mados 
keičiasi — žili plaukai atgyveno sa
vo amžių. Kiekvienas nori išrodyt! 
jaunu ir niekas taip nedaro asmens 
senyvą, KAIP ŽILI PLAUKAI.

Dčlko jūs nedarot, kaip kiti ir ne- 
sinaudojat geriausia jūsų proga!

Lengva vartoti! FLORAL-HERB 
nereikalauja komplikuoto vartojimo 
— tik ištepkite plaukus ir skalpą 
liuosai su FLORAL-HERB — po to 
stipriai ištrinkite (masažuokite). At
kartokite kasdien iki žili plaukai 
bus tos pačios spalvos, kaip ir origi
nalūs; po to vartokite kartą į savai
tę, ar dvi, ar tris kartus j mėnesį, 
pagal reikalą, čia jokio nemalonumo 
nėra.

Kaina $2.00. Kanadoje ir kitose 
valstybėse $3.00.

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

INO.

ŠV.EDVARDAS ULIS,
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

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

ELECTRONICS 
Here’s Proof That

BURROUGHS
M-e-a-n-s BUSINESS

New work under contract at the Burrough Research 
Center has saturated our recently constructed facil- 
ities, making necessary the errection of a

H-E-W 86,000 Sq. Ft. LABORATORY ADDITION
This new work area will assure an uninterrupted 
continuity in the planned expansion of our activities 
for industry and govemment . . . during the past 
year more than 600 persons have been added to our 
staff to meet the requirements.
We believe there are entirely new concepts and 
approaches in the field of Computers, Solid State 
Techniques. Data Processing and Transmission, 
Automation and Process Control . . . and to find the 
ideas needed to meet the challenge of industry and 
govemment, we are offering unlimited opportunity 
for a paralleled personai growth to ąualified people 
in all levels of engineering, physics & administration. 

Y-E-S
Burroughs Does Mean Business 
To Men (įualified As Follows— 

ELECTRICAL ENGINEERS
With background in Electronic Circuitry — Pulse 
Circuits, for Magnetic & Electronic Digital Systems.

MECHANICAL ENGINEERS
Exper'd in Aircraft instrumentation, Components and 
Systems, also major assembly of Digital Computers.

PROGRAMMERS
To Program Digital Computers.

LOGICAL DESIGNERS
Experienced in Logical Design of Digital Computers.

PROJECT ENGINEERS
To supervise projects inv. Logical & System Design. 
To supervise design and development group, work- 
ing to improve on Airbome Bombing Systems.

SYSTEMS ENGINEERS
Electronic Circuit and Systems Design involving 
Magnetic Tapė Conventional Pulse Techniques 
Transistors, Magnetic Cores and Relays.

APPLICATIONS ENGINEERS
For Design and Development or packaging of Com- 
mercial Electronic Equipment and Instruments us- 
ing the Magnetron Beam Switching Tubes.

PATENT ATTORNEYS and PATENT ENGINEERS
Exper'd in one or more of the following areas: Com
puters, Magnetics, Circuit Logic & Solid State Physics. 

SENIOR ANALYSTS
Experienced in Design and Development of Systems 
such as Fire Control, Missile Guidance and Radar. 

In Addition to Pay 
COMMENSURATE With Your Ability 

. . . you can receive cooperative educational aid, 
liberal pension plan and all the usual health and 
hospitalization benefits for you and your family 
PLŪS delightful suburban surroundings and an 
ideal-community life for your children, only 30
minutes from Philadelphia.

Yes. It Pays to Work & Live Where the Best in 
Everything Is Available to You and Your Family

Apply, Wire or Wire
MR. M. L JENKINS. PLACEMENT MANAGER

BURROUGHS CORP-
RESEARCH CENTER PAOLI, PA.

PROGOS — OPPORTUNITIES
CLEANINO i TAILORINO SHOP. 

Rūbų \uhkla ir siuvykla. Runai Įreng 
ta. įsteigta prieš 2t» metus. Nuoma 
$75. Dėl silpnos sveikatos nori sku
biai parduoti, nebrangiai — $l,5oo. 
Pamatę įvertinsite gerą pirkini 2136 
W. Chicago Avė., ARnrltnge 6-5698.

MAISTO PRODUKTU IK MĖSOS 
PARDUOTI \ f:, su gražiu 5 kmb. bu 
tu prie krautuvės. Gerai veikianti 
prekyba. Duug prekių. Žema nuoma. 
Gera sutartis, {kalnuota greitam par
davimui. .Turi paiduotl dėl silpnos 
sveikatos. Reikia pamatyti, kad jvei 
tinti. Geras pirkinys. 40 St. ir Saera- 
mento apylinkėje. Telefonuokite dėl 
apžiūrėjimo VIrginia 7-8803. 

PARDAVIMUI - L 1 Q U O R 
KRAUTUVE IR BARAS.
Kreiptis: 4046 Archer Avenue

RŪBŲ VALYKLA su butu. Ideali vle 
ta siuvėjui. Oeral veikianti. Pilnai 
Įrengta. Nuoma $55.00. Apšildyta. 
Gera sutartis, {kalnuota greitam par
davimui. Parduota dėl silpnos svei
katos.

4887% So. Archer Avė. ar skam
binkite savininkui LAfayette 3-5764.

CONFECTIONERY-VARIETY STO
RE. Saldainių ir įvairenybių kraut. 
Gerai einąs biznis, arti 2-jų mokyk
lų. Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Ideali vieta porai, vienas negali ap
seit. Reikia pamatyti, kad įvertinus 
gerą pirkinĮ. 0113 W. Grand Avė., 
TU.vedo 0-9754.

CONFECTIONERY STORE ir 2-jų 
butų namas. 2 % kamb. butas užpa
kaly krautuvės; 4 kamb. butas vir
šuj. Gazu apšildoma. Gerai einąs biz
nis, geroj vietoj. Dėl silpnos sveikatos 
nori skubiai parduoti, įkainuota tei
singai. Apžiūrėję įvertinsite gerą pir
kini. »»7 W. 18th St. Kreiptis j sav. 
tel. SEeley 3-8761.

GROCERV & MKAT MARKET. Ge
rai einąs biznis. Maža gyvenimui pa
talpa; rūsys; karštu vandeniu apšild. 
Pilnai įrengta. Nuoma $75; 2% m. 
sutartis. Kaina $2,000, įskaitant ir 
prekes. Nori skubiai parduoti, vienas 
negali apseit. Reikia pamatyti, kad 
įvertinus gerą pirkinį. 656 E. 93rd 
St. STewart 3-1223.

BARGENAS — BRIDAL SHOP.
Pilnai Įrengta. Geroj vietoj. 5006 S. 
Ashland Avė. Tinka dviem moterim.

Kreiptis į savininkę

REpublic 7-5914
CONEECTIONERY STORE-LUNCH. 
Gražios gyvenimui patalpos užpaka
ly. Gerai einąs biznis. Geroj vietoje. 
Prieinama nuoma, gera sutartis, ide
ali vieta porai. {kainuota skubiam 
pardavimui dėl ligos. Pamatę įvertin
site gerą pirkinį. 3867 N. Westem 
Avė. arba šaukite savininką JUniper 
8-9758.

CLEANING-TAILORING-SHOE RE- 
PAIRING & HAT BLOCKING SHOP. 
Pilnai įrengta, {steigta prieš 28 me
tus. Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Dėl silpnos sveikatos nori skubiai par 
duoti. Apžiūrėję įvertinsite gerą pir
kinį. 5445 W. Belrnont arba šaukite 
savininką susitarimui — TU.vedo 9- 
3263.

TRUCK REPAI R SHOP-GARAGE. 
Pilnai įrengta. Ideali vieta, labai pel
ninga. Prieinama nuoma, ilga sutar
tis. {kainuota skubiam pardavimui, 
apleidžia miestą. Pamatę įvertinsite 
gerą pirkinį. 1520 W, 33rd St. arba 
Saukite savininką tel. LAfayette 3- 
3617 arba HEmlock 4-7246.

IOE 301

“DRAUGAS” AGENCY
55 East \Va.sluugton Street 

Tel. DEarborn L-2434

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

.B2J—inesnr—-■ —

HELP WANTED — VYRAI

P L A T E R
GOLD AND SILVER

F. H. NOBLE & CO
559 W. 59th Street

HELP WANTED MOTERYS”

TYPIST
Permanent position with na- 

tionally known organization. 
Shorthand not reąuired. Com- 
pany benefits, pleasant asso- 
ciates. Please apply metor 
truck dist. Office.
International Harvester

611 W. ROOSEVELT RD.

PERSONNEL DEPT.

ELECTRICAL MOTOR RERAIR 
SERVICE. Įsteigta prieš 13 metų. 
Pilnai įrengta. Prieinama nuoma, ge
ra sutartis. Kaina $4,500. Nori sku
biai parduoti, apleidžia miestą. Pama 
tę įvertinsite gerą pirkinį. 1949 N 
Pnlaskl arba šaukite — DIckens 2. 
5656.

Mūrinis nnmas su Grocery Ir Mė
sos krautuve. Pilnai įrengta. 2-me ir 
3-me augšte butai po 6 kamb. Karš
tu vand. apšild. Gerai einąs biznis, 
{kalnuota skubiam pardavimui, dėl 
ligos nori tuoj parduoti. Pamatę įver
tinsite gerą pirkinį. 2156 W. Chicago 
Avė. arba šaukite savininką susitari
mui — ARrnitage 6-8109.

RCBŲ VALYKYLA ir SIUVYK
LA. Pilnai įrengta. Įsteigta prieš 
26 metus. Ideali vieta siuvėjui. 
Prieinama nuoma. Dėl ligos nori 
skubiai parduoti, nebrangiai. Pa
matę įvertinsite. 2130 W. Chica
go Avė. arba skambinkite savi
ninkui susitarimui ARmltago 6- 
5698. 

RESTORANAS & BARAS — B-Q 
Visi de luxe įrengimai. 20 vietų. 
Tikrai pelninga vieta. Prieinama 
nuoma, gera sutartis. Idieali vieta 
porai. Įkainuota skubiam parda
vimui. Pamatę įvertinsite gerą pir
kinį. Apylinkėje 39th ir South 
Park. Susitarimui skambinkite 
MUseum 4-3134 tarp 11:30 v. ryto 
ir 4 v. popiet arba vakarais DRe- 
xel 3-1980.____________________
LUNCHROOM IR NAMAS. Ber- 
wyne — 6785 Roosevelt Rd. 40 
vietų. Vieno savininko 15 m. 5 
kamb. butas užpakaly. Alyva ap
šild. Rūsys. 2 autom, garažas. Į- 
kainuota skubiam pardavimui. Ap 
žiūrėję įvertinsite gerą pirkinį. 
Susitarimui skambinti savininkui 
po 2:30 -----  OUnderson 4-2880.

ISNUOMUOJAMA

IfiNUOM. 2 kamb. su baldais nau
jai atremontuotame bute.

6933 So. Uoieott Avė.
Tel. HEmlock 4-O44S

REAL ESTATE

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIO 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.

FL DAnnbe 0-1793 
Padeda plrkltl - parduoti namui 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkr 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atds
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 7lst St. — WAI. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, bignuis, sklypus ar tikim 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAN01 

2405 West 61 8t. 
WAlbrook 6-6030

PRospeet 8-3579 (vak. Ir

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

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Fairfield. teL LAI. 3-3881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
vak. Seštad. nuo 9 ▼. r. Iki 8 ▼. v 

TreCladlnelais. uždaryta

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, 1NOOME TAKSUS 
UŽPILDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų l'Itospect 8-2530

D ft M E S I O 1

GERIAUSIOS REKOMENDACI
JOS UŽ GER4 PIRKINĮ per Mr. 
Svoboda, 3739 W. 26th Rt„ Cice- 
roje skyrius — 6013 W. Cermak 
Rd. Jis taippat sudarė mums ga
limybę pirkti su mažesniu įmokė
simu.

Mr. & Mrs. Lorenzie 
4050 W. 22nd St

BUILD1NG A REMODEL1NG
NAMU STATYBA

V. ŠIMKUS 

Įvairūs pataisymai Ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti narną, 
kuris būtų gerai išplanuotus, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite RF.liance 5-8202
nuo 5 vai. p p kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo i o iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating A ve.
CHICAGO 3 2, ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

Bim.DING CONTBACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus Kreipkitės:

Tel. — HErnlock 4-5881

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiimmmiiiiiiiiiit
= LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDROVE H

i MŪRAS i
= BUILDERS. INO. =
~ 6tato gyvenamuosius na 5 
s mus, ofisus ir krautuves pa- s 

5 gal standartinius planus ar = 
s individualinius pageidavimus, s 
= Įvairūs patarimai staty- = 
5 bos bei finansavimo reika- S 

E lais, skiciniai planai ir na- S 
s mų įkainavimas nemokamai. = 
= Statybos reikalais kreiptis S 

= į reikalų vedėja šiuo adresu: =

= 6800 SO. CAMPBELL AV£k, = 
= Chicago 29, Illinois =
7Ulllllllllllllllllllllllllll|||UlllUIUlllllllŠ

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

7207 So. Mapletvood Avenue 
Tel. PRospeet 6-9819 po 6 v. v.

MI8CELLANBOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APIiRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland A ve., Chicago 36, III.

ŠILDYMAS
A. Stančianskas ir A. Lapkus

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

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

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

ATJTOMOBILES — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
6759 S. WE.STERN AVĖ.. RE 7-95SS

JAUNIMO LITERATŪROS 
PREM I J A!

1. Lietuviškos Knygos klubas Ir ateitininkų “Šatrijos” me

lo draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau

giau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 

tyresniųjų klasių pagrindinės ir augštesniųjų mokyklų (High 

School) mokiniams, — skelbia

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

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

delį ar kurios kitos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui.

3. Premija nebus skaldoma tarp kelių autorių.

4. Autoriai ar leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar 

spaudai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra

šomi siųsti iki 1956 metų kovo 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo 

Literatūros Premijai Skirti komisija, 2334 S. Oakley Avė., Chi

cago S, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąja pavarde.

5. Premijai skirti jury komisija sudaryta iš šių asmenų: 

pirm. Vincas Ramonas, sekretorė Agnė Jasaitytė, nariai: 

kun. dr. Andrius Baltinis, Pranas Razminas ir Domas Velička.

6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskis.
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BALTIMORĖS ŽINIOS
Baltimorės ateitininkai pagerbs Kazį Bradūną

Sendraugių pirmininkas C. 
Sui'dokas pradėjo susirinkimą 
šiais žodžiais: “Pabūkime šią 
popiete drauge su knyga ir jos 
autoriumi Kaziu Bradūnu”. Tai 
įvyko š. m. vasario 5 d. 3 vai. 
popietę drauge su knyga ir jos 
dentų ateitininkų iniciatyva vi
si Baltimor'ės ir didelė dalis 
Wash'ngtono ateitininkų susi
rinko pagerbti savo mielą sen
draugį poetą Kazį Bradūną, ką 
tik išleidusį naują eilėraščių rin
kinį “Devynios Baladės”.

Antanas Va'čiulaitis, atvykęs 
iš ’Washingtono, s’ipažind no su 
surinkusius su autoriaus kūryba. 
Kilęs iš to pat Suvalkijos kraš
to, kaip ir autorius, prelegen
tas va:zdž ai nušvietė Bradūno 
poezijos ryšį su gimtuoju kraš
tu ir jo mistiška praeitimi. Nė 
vienas mūsų poetas nesąs savo 
kūryba taip artimai ir taip in
tymiai susijęs su savo tėviškės 
žeme, jos dirvonu, jos kvapu, 
kaip Bradūnas.

Kitas charakteringas auto
riaus kūrybos bruožas esąs tas, 
kad jis surišąs mūsų tautos pra
eitį su dabartimi. J9 poezijoje 
ne oficialioji didžiųjų kunigaikš
čių heroika atstovaujama, bet 
joje alsuoja pačios tautos pra
eities gelmių dvasia. Baigda-

mas prelegentas įdomiai sugre
tino paskutinį Bradūno rinkinį 
su pač a pirmąja mūsų rašyti
nės literatūros knyga — Mažvy
do katekizmu, kur knygos pra
džioje kreipiamasi į skaitytoją 
beveik panašiai, kaip ir Bradū
no r n kinio pirmame eilėrašty...

Pats autorius labai įspūdin
gai perskaitė ištisą “Milžinka
pio” ciklą iš naujosios knygos, 
•o Virgin ja Gailevičiūtė padekla
mavo keletą eilėraščių iš “Gra- 
badirbio” ciklo. Be to viešai 
buvo perskaitytas prof. dr. R. 
Zalubo ir žmonos sveikinimas 
K. Bradūnui, ata ustas šio susi
rinkimo proga.

Susirinkimo pradžioje sen
draugių pirmininkas C. Surdo- 
kas supažindino susirinkusius 
su nauju Baltimorės ateit'ninku 
dvasios vadu kun. K. Pugevičiu- 
mi, kuris tarė trumpą žodį, ža
dėdamas glaudžiai bendradar
biauti.

Po oficialiosios bei literatūri
nės dalies prie gražiai sutvarky. 
tų stalų pasistiprinta sumušti
niais ir kavute. Jos metu jau
nimas palinksmino dalyvius dai
nomis ir deklamacijomis.

Susirinkamą pravedė C. Sur- 
doko pakviestos V. Bogutaitė ir 
O. Eringytė. Virbelis

VYKSTA Į GOLFO AIKŠTĘ

Prezidentus Eisciiliovveris vykstu i (lieti Arviii 
vilk', (Ja. Triratį vairuoja Kirk Elolir.

'olt'o aikštę, Tlionison- 
(1XS)

lio 19 — 26 dienomis. Jas vesi 
tėvas J. Kubilius, SJ, iš Mont- 
realio.

Šv. Kazimiero p arapijoje re
kolekcijos vyks kovo 4 — 11 d. 
Rekolekcijų vedėjas — tėvas Gu 
tauskas, SJ.

Scranton, Pa.
Mokykla paminėjo Vasario 16

Juozui Steponavičiui 

mirus
Š. m. vasario 16 d. Chicagoje 

mirė Juozas Steponavičius, pa
likdamas gero ir k'lnaus bei Lie 
tuvai daug nusipelniusio žmo
gaus atmintį. Velionis baigė 
Petrapilio universitetą ir I Pa
saulinio karo metu mobilizuotas 
rusų arm’jon tarnavo inžinerijos 
karininku. Atgimus Lietuvai,

j karininku. Išėjęs atsargon pul- 
1 kininko laipsniu, stoja dirbti su
sisiekimo ministerijon tiekimų 
vicedirektoriumi. Tose pareigo-i 
se jis mūsų jaunai valstybei at
nešė daug naudos savo plačiu 
išsilavinimu, gilia erudicija iri 
žiniomis bei sugebėjimais pre-j 
kybinėje, ekonominėje ir finansi 
nėję srityje. Pravesdamas svar.1 
bius ir didelius valstybinius už
pirkimus užsienyje, jis puikiai 
dabojo valstybinius interesus, 
sutaupė daug valstybinių lėšų 
ir gražiai atstovavo mus užsie
nyje su užsienio firmomis. Jo 
nuopelnai šioje svarbioje vals
tybinio gyvenimo srityje laukia 
platesnio įvertinimo.

Kaip žmogus jis buvo labai 
geros ir jautrios širdies, daug į | 
kam padėjęs ne tik užjautimu ir, 
patarimais, bet ir savo ištek-J | 
bais, savo gerus darbus nuslėp
damas. Ypatingai rūpinosi ir j 
globojo studentiją. Ištikus ką1 
nors nelaimei ar vargui, pas Ste į 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllltlIlIil

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos- 
rinkinys. Nedidelis skaičius šio* 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaine 
kietais viršeliais $2.

ponavičių visuomet buvo galima Ne tik jo gausūs draugai, bet 
surasti išmestą pagalbos ranką, visi jį ir jo darbuotę pažinę gi- 
Tai buvo pavyzdys tikrai gero, liai liūdi dėl jo mirties, 
nuoširdaus ir jautraus žmogaus. Jonas Rug.s

A. f A.
JUOZAPAS VAIŠVILAS

Gyveno 6147 So. Washtenaw Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė vasario 17 d., 1956 m., 9:45 vai. vak., sulaukęs 66 m.
Gimė Lietuvoj, Raseinių apskr., Viduklių par., Vaijukių km.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Pranciška (po tėvais 

Spudviliutė); 2 sūnūs — Kun. Leonardas, Gimimo Panelės 
Švcnč. para]), vikaras, ir Raymond ir marti Betty su 2 anū
kais Thomas ir Leonard; brolis Pranciškus ir jo šeima; sesuo 
Stanislova Petkus ir švogeris Antanas ir jų vaikai — Edu
ardas Petkus ir Ilelen Phillips ir jų šeimos; švogerka Ona 
Musteika ir jos čeima; švogeris Pranciškus Diekon ir jo šei
ma; pusseserė Bronė VVabeleckis ir j,;s šeima ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė šv. Vardo draugijai Gimimo parap. ir buvo am
žinas n?rys Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų draugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 22 d. Iš koply
čias 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės Švenč. 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, sesuo, švogeriai, švogerkos, pus
sesere ir gYninės.

Laid. direkt. Mažeika-Evans, tel. REpublic 7-8600.

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

baterijos ir automobiliams dalyB. Eirestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS. patyrę* auto specialistas

Worcester, Mass.
KONGE. H. D. DONOHUE 

RAGINO DIRBTI IR MELSTIS

Lietuvių Bendruomenės Wor- 
cesterio apylinkė drauge su Lie
tuvai Remti Draugija surengė 
vasario 12 d. Lietuvių Piliečių 
Klube Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimą.

Šventės komitetas išsirūpino 
iš Worcesterio miesto burmist
ro deklaraciją, skelbiančią va
sario 16 dieną Lietuvių diena 
Worccsteryje. Iš vakaro buvo 
surengta radijo valandėlė, ku
rios metu kalbėjo advokatas An 
tanas Mileris ir kongresmanas 
Haroldas D. Donohue.

Šventės minėjimą pradėjo ko
miteto pirmininkas V. Mačys, 
programai vadovavo J. Palubec- 
kas. Veteranų ir Moterų Socia- 
Jio Klubo chorams sugiedojus 
himnus, įtsalę triukšmingai įžy
giavo veteranų globojamas gra
žiomis uniformomis jaunųjų lie
tuvių būgnų orkestras, kuris pa
grojo keletą lietuviškų melodi
jų. Po to vyko sveikinimai.

Pirmiausia kalbėjo Liet. Pi
liečių Klubo pirm. Eug. Balcom 
(Balčiūnas). Jis perskaitė Wor 
cesterio miesto burmistro dek 
lataciją, skelbiančią vasario 16 
d. Lietuvių diena Worcestery- 
je, ir kongresmano Haroldo D. 
Donohue sveikinimo telegramą. 
Kongresmanas sveikinimo teleg
ramos pabaigoje pareiškė: “Vi 
si amerikiečiai drauge su lietu
viais privalo dirbti ir melstis, 
kad Lietuva būtų vėl nepriklau
soma valstybė”.

Worcesterio burmistro vardu 
sveikino jo padėjėjas George 
Wells, iškeldamas demokratijos 
pranašumą už diktatūrą, tiesos 
už melą ir apgaulę, ir išreiškė 
viltį, kad tiesa turės laimėti ir 
Lietuva taps vi, nepriklausoma 
valstybe. Dar sveikino miesto 
tarybos narys Michal Favulli.

Worcesteryje gyvenančių es
tų vardu sveikino buvęs Esti
jos kariuomenės majoras Alfrcd 
Karik, o latvių vardu — buvęs 
Rygos pedagoginio muzėjaus di
rektorius Janis Silinš. Trumpą 
sveikinimo žodį tarė vaistinės 
savininkas Vytautas Skrinska.

Lietuvė motina išgelbėjo 
Lietuvą

Pagrindinę paskaitą skaitė dr. 
Balys Matulionis. Turiningai pa 
ruoštoje kalboje prelegentas pri
siminė senąją Lietuvos valstybę 
su 700 metų tradicija ir Vasario 
16 Aktas buvęs tik senosios Lie. 
tuvos valstybės atkūrimas. Ypa
tingai pabrėžė lemiantį lietuvės 
motinos vaidmenį Rusijos prie
spaudos bei rusinimo lietuvių 
spaudos draudimo metu. Šian-

dien lietuvių nutautėjimo pavo
juje lietuvė motina privalėtų su
prasti savo svarbiąją ir didžiąją 
pare:gą ir eiti anos motulės 
pramintu keliu.

Meninę programą atliko ve
teranų, Moterų Socialio Klubo 
ir Meno Mėgėjų Ratelio chorai. 
Pastarasis šventės programos 
užbaigimui įspūdingai padaina
vo “Lietuviais esame mes gimę”, 
“Laisvės Varpas”, “Laisvės dai
na” ir “Namo”.

1,022 doleriai Altui
Lietuvos N e p r iklausomybės 

šventės proga Altui aukojo: Lie 
tuvai Remti Draugija $200, Lie
tuvių Piliečių Klubas $100, Lie
tuvių Bendruomenės Worceste- 
rio apylinkė $50, Sandaros 16 
kuopa $50, Amerikos Lietuvių 
Susivienijimo 57 kuopa $25, ve
teranai $25, Moterų Socialis 
Klubas $10, Aušros Vartų Mo
terų Klubas $5, ir minėjimo su
rinkta $557. Worcesteryje yra 
apie 40 įvairių lietuvių organi
zacijų, kurioms šventės komite
tas buvo pasiuntęs atitinkamus 
raštus, kviesdamas nors ir kuk
lia auka prisidėti prie Alto pa
rėmimo, bet deja iš 40 atsiliepė 
tik 8 organizacijos.

Praėjus šventės paminėjimui, 
tenka pasidžiaugti, kad jis buvo 
surengtas keliolikos organizaci
jų bendromis jėgomis ir gana 
įspūdingai atliktas. Bet jis ga
lėtų būti ir geriau bei sėkmin
giau suorganizuotas. VVorceste- 
rio lietuvių bendruomenė yra di
delė, kai kas skaito daugiau 10,_ 
000, tad rengti didelės šventės 
paminėjimą salėje, talpinančioje 
vos tik 300 sėdimų vietų, labai 
netikslu. Buvo gaila žiūrėti 
daugelį asmenų, kurie ne tik ne
gavo salėje sėdimos vietos, bet 
ir stovėti netilpo, o visą laiką 
turėjo stovėti už durų. Tad ar 
nelaikąs pagalvoti apie didesnę 
salę, kurion būtų galima pa
kviesti ir garbingesnių svečių.

Taip pat ir dėl pačios meninės 
programos. Šventės minėjimo 
proga reikia kaip galima viską 
trumpinti, o ne ilginti ir ge
resnius dalykus duoti pirmoje 
vietoje, kai dar visi garbingi 
svečiai klausosi, kad jie turėtų 
progą išgirsti tikrą lietuviško
sios dainos melodiją, o Lietuvos 
kaino bernelių ir mergelių dai
nas palikti mūsų pačių malonu
mui, jei kitaip negalima. Taip 
pat reikia atsiminti, kad ir la
bai graži ir iškilminga reprezen
tacija, bet ne visiems kurtinan
ti muzika patinka, ypač kita
taučiams. Tad daugiau gerbki
me svečius.

REKOLEKCIJOS
Aušros Vartų parapijoje re

kolekcijos — misijos vyks vasa-

Kaip kitais metais, taip ir šį-, .. .... ...
met, šv. Juozapo parapija iSkil-Įį* \9^8 
mingai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės šventę.

Paminėjimas įvyko vasario 
16 d. ir buvo paįvairintas patrio
tinėmis kalbomis bei įspūdinga 
programa, kurią atliko mūsų pa
rapijos mokyklos visų skyrių 
vaikučiai. Vaikučius rūpestin
gai parengė seselės kazimierie- 
tės, vadovaujamos sės. M. Re- 
demptos, kuri ypatingai daug 
laiko ir pastangų yra įdėjusi lie
tuvybės ugdymui mūsų parapi
jos jaunime — tai pastebime jų 
gražioj lietuviškoj kalboj ir dai
nose.

Programa vyko šia tvarka:
VII ir VIII skyriai pagiedojo 
giesmę “Nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai” ir padainavo dainas 
“Kaip gi gražus, gražus rūtelių j 
darželis” ir “Iš tolimos šalies”.

VI skyrius — Malda Marijai 
ir eilėraštis “O, mieli vaikeliai”.

V skyrius — šokis “Bitutė”; 
daina “O, Lietuva” ir eilėraštis.

IV skyrius — Dainos “Kad 
galėčiau būt paukštyčiu” ir “Ėjo 
Petras meškerioti”.

III skyrius — Daina “Straz
das”, “Ten Rytai, ten Vakarai”; 
eilės.

II skyrius — eilėraštis “Ačiū 
Dievuli” ir giesmė “Mik Vaike
liu, Jėzau”.

I skyrius — eilėraštis “Snie
go senis”. •

Pabaigoje buvo įspūdingai su
giedotas Lietuvos himnas ir tuo 
baigtas šis be galo gražus vai- 
kueių pasirodymas. Reikia tik 
stebėtis, kad čia Amerikoj, kur 
mūsų jaunimas yra veikiamas 
tiek įvairių įtakų, mūsų para
pijos mokyklos pajėgia įskiepy
ti ir užlaikyti, kas mums lie
tuviams yra artima ir brangu.
Čia kaip tik ir yra didysis mū
sų seselių nuopelnas.

Daugiau tokių pasirodymų!
Vietinis

GUŽAUSKŲ
nę bet tuoj patenka bolševikų BEVERIY hills GfiLINYCIA 
kalejiman Panevėžyje ir tik po j GerlaM8iO8 g61g8 d51 vestuvių, banke. 
kelių mėnesių stebuklingai l’SSl- tų, laidotuvių ir kitų papuošimų, 
gelbėjęs, stoja Lietuvos kariuo-' 2443 "EST 63RI) street 

menėn karo technikos skyriaus

Lietuviu Sąjungos “RAMOVĖ” nariui Inž. 

Pulk. Leit. JUOZUI STEPONAVIČIUI 

mirus, jo žmonai ALEKSANDRAI ir gimi

nėms nuoširdžią užuojautą reiškia

\

L. S. “RAMOVE" CENTRO VALDYBA

‘BALTIJA” SKAUTŲ TUNTAS

PIRKITE TIESIOG KUO 
MR NELSON

- SAVININKO -

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

9914 West 11 Ith Street
Viena* bloką* ano kapinių.

Mdilanaiaa paminklam* plaaą 
pasirinkimai mieste.

Tekt. CEdarcregt 3-6335

A. A.

MOTIEJUS MASAITIS
Gyveno 51 28 S. Kerb-r Avė. 

Ilgų laikų gyvi'iii'H Ibidgipoit.' 
Tel. l’Oi'lsinouth 7-1522

Mirė vasario 20 d., 1956 
vai. ryto.

Gimė Lietuvoje; kilo Iš 
ragės apskr., Girdiškė* parap

Amerikoje išgyv< no 50
Pasiliko <1 i <1 1 i ji ii i • ■ nuliūdima 

žmona Vincenta, (Navickaitė), 
duktė l.ollie, kiti giminės, drau
gai, ir pužjsttunl.

Kūnu* pašarvotas Ant 
Phillips koplyčioje, 3*07 
anieji Avc.

I.aidotuvės (vyks penktadie
ni, vasario 24 d., iš koplyčios 
'S:30 vai. ryto bus atlydėtas 
š\. Jurgio parapijos bažnyčių 
kurioje |v.vks gedulingos 
muilins už vdlonlcM sielų 
pamaldų bus nulydėtus 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvlečiatnr 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose luiilotuvėse.

Nuliūdus JMKTfi

laiidotuvlų direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. VArds 7- 
3401.

9:10

Tau- 
11 a
iii.

1 no M. 
I.itu-

i
papo

į ŠV.

\ IHIIK

MVŠtą

0^^

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

, PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue t*I . IA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

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

MES PARC PIN AME KELIONES LĖKTUVAIS, GELtKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drangą”.

LlODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA‘EVANS
LAIDOTUVIŲ DOUBKTOBIAI "

6845 S. Western — 8 atskiros air-cond. koplyčios
7-6606 — 7-8601 AatomobUlama vista 
kerte gyvena kitose miesto dalyse; gausime 

koplyčia ardau jūsų namų.

Sesei LILEI PETRAUSKAITEI tragiškai 

žuvus, jos tėvelius ir brolį skautą VIKTO

RĄ užjaučia ir kartu liūdi

JOHN F. ELDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4805-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South Calffornia Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIIICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- y® Mes turime koplyčias
I rimas dieną ir nak- TO chicago. ir

I tį, Reikale šaukite Roeelando dalyse ir
mu** tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

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

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

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

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

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

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

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

IG M U N D (2UDYIKHŽŪDTOKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 60th STREET REpubUe 7-12181
2314 W. 2Srd PLACE Vlrglnia 7-6672,
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IŠ ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE

X Stasys Pieža, Chicago 
American redaktorius, užsakęs 
T. 'I'. Marijonų Statybos fondo 
bankete stalą, jau pardavė ban
keto 10 biletų, sumokėdamas 
$250. Prie jo užsakytojo stalo 
sėdės Fred Morelli grupė, Mr. 
ir Mrs. Norušiai, Mr. ir Mrs. 
Geniat ir Mrs. O. Pieža. Di
džiulis Marijonų Statybos fon
do banketas bus kovo 18 d. 
Sherman viešbutyje.

X Tapytojo J. Pautieniaius
sukaktuvinė paroda atidaryta 
praėjusį šeštadienį Lietuvių 
auditorijoje. Lietuvos konsulas 
P. Daužvardis pasakė, kad ji 
vyksta Vasario 16 d. ženkle, o 
dailininko sukurtas skausmo 
paveikslas primena mūsų pa-H* unrx.it inunų pn- komunizmą dėl tėvų ša- \ ,. .. , .

vergtos tautos skausmą. Kultu- suUmpa JAV st«ymo dienu Great Nrella A-
ros Fondo pirm. J. Kreivėnas giekjmais tarptautinėje polltt- 

ir A. Giunteris parodai rengti _ isk5 New Yorko
komiteto vardu savo kalbose valst gubernatorius Avė-
gėrėjosi dailininko kūryba. 

Atidarymo iškilmėse dalyva
vo spaudos atstovai, būrys dai
lininkų, rašytojų ir apsčiai ki
tų svečių. Iškilmės buvo filmuo
jamos spalvota filmą.

Per dvi parodos dienas sve
čių knygoje jau įrašyta 254 
svečiai, kurių tarpe yra daili
ninkai prof. A. Varnas, M. Ši
leikis, V. Vaitiekūnas, skulpt. 
P. Vėbras, D. Galinionis, A. 
šermukšnis, T. Sparkis, J. Tri- 
čys, J. Šapkus, latvių dail. H. 
Purvine ir čekų tapyt. A. Do- 
tat, Alto pirm. L. Šimutis bu
vo atvykęs pasižiūrėti prieš 
parodos atidarymą.

Iš 43 išstatytų ir kataloge pa
žymėtų paveikslų tik trečdalis 
skirta pardavimui. Du iš jų bu 
vo nupirkti pirmąją dieną: 
skulpt. P. Vėbras nupirko “Gė
lyną” ir Lietuvių Statybos ben
drovė (Standard Builders, Ine.) 
— “Prieblandą”.

Paroda atdara kasdien nuo 
2 vai. iki 10 vai. vak., sekma
dieniais 12—10 vai.

X “Ateities” šokėjai minės 
15 metų sukaktį. Š. m. balan
džio 15 d. yra rengiamas “Atei
ties” šokėjų 15-kos metų veik
los paminėjimas. Programą 
rengia ir išpildys patys “Atei
ties” šokėjai, vadovaujami Ire
nos Šilingienės. Jiems į talką 
ateina “Dainavos” ansamblis, 
vadovaujamas muziko Stepo 
Sodeikos. Programos išpildyme 
dalyvaus ir lietuviai solistai. 
Šokėjų obalsis yra garsinti Lie
tuvos vardą tarp kitataučių.

X Tėvas Jonas Borevičius, 

S. J., vasario 26 d. 10 vai. pa
sakys pamokslą Vasario 16 d. 
minėjimo proga Visų šventųjų 
parapijos bažnyčioje. Vytautas
Kasniūnas mokvtoias ir žurna-1 ~ 8VC,,W* K»nuieroi----  j............ —------ ----- tvarkymas, o tai įvyks 1959 drabužius; jos apima apie 5%
Imtas ta diena I ietuvos nenri rūP®8^™ pavyko gauti žymesnį mi kaukes, aprūpintas deguo- metais, Chicaga turės dar dau- visos JAV tos sakos gamybos, 
klausomybės atgavimo sukak- kelionės Papiginimą tiems, ku- nimi> nardo P° vandeniu. ~ — kas doleriais sudaro snie S196.-

ties minėjime tars žodį Visų 
Šventųjų parapijos salėj, 10806 
So. Wabash Avė. Minėjimą 
ruošia Lietuvių Bendruomenės 
Roselando apylinkė.

X Paminės Vasario 16 d. L.

S. Ramovės S-ga, Savanorių- 
Kurėjų S-ga, L. K. Birutės 
Draugija ir Šaulių Klubas va
sario 26 d. paminės Lietuvos
nepnklausomybės atgavimo su- 
kaktį Minėjimas bus Lietuvių ^yriaus nau« valdybf* «udaro 
auditorijoje. Sie asmenys: Pirmininkas Povi

las Dirkis, vicepirm. Balys 
Brazdžionis, kultūros reikalų 
vadovas Stasys Grigaravičius, 
kasininkas Juozas Namikas, 
sekretorius Jurgis Stankūnas. 
Valdybos buveinė ir adresas: 
2628 W. 38th St., Chicago 32, 
III., telef. YA 7-4693.

X Vietoje vainiko ant a. a. 

Juozo Steponavičiaus kapo, L. 

S. Ramovė Chicagos skyriaus 
valdyba paaukojo $15 lietu
viams kariams, sergantiems 
Vokietijos sanatorijose.

«ar
X Pranei Pauliukienei yra 

laiškas iš Lietuvos. Laiškas 
yra šioje vietoje: 726 W. 18th 
St., Chicago, III.

— Lietuvos laisvinimo reika
lams Haterbara), Conn., lietu
viai suaukojo $2,247.68. Vakar 
telefonu dr. P. Vileišis prane
šė, kad Alto \Vaterburio sky
rius, glaudžiai bendradarbiau
jant su visa VVaterburio lietu
vių bendruomene, praėjusį sek
madienį suruošė Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo su
kakties minėjimą. Nei buvęs 
potvynis, nei dabar vykstą 
streikai nesumažino lietuvių 
dosnumą Lietuvos reikalams. 
Minėjimo dieną lietuviai Lietu
vos laisvinimo reikalams suau
kojo $2,247.68. Aukog vis plau
kia. Susirinkusieji užgyrė Alto 
ir Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
komiteto darbus. Kalbėjo red. 
J. Tysliava ir S. Lūšys. Minėji
me dalyvavo daug žymių JAV 
pareigūnų.

— Amerikos lietuvių kova

Yorko Alto atstovai. Gub. A. 
Harriinano buvo priimti A. Oš- 
lapas, M. Kižytė, dr. Br. Nemie- 
kas, inž. A. Varnas ir dr. VI. 
Viliamas. Kartu su jais dar bu
vo iš Kochesterio atvykęs kuri. 
J. Bakšys. Gub. Averell Har- 
riman pasirašė atsišauk.mą į 
New Yorko valstybės gyvento
jus, primindamas Vasario 16 ir 
skatindamas įsijungti į lietuvių 
viltis ir maldas savo tėvynei 
laisvę atgauti. Žodžiu guberna
torius pareiškė, kad Amerikos 
lietuvių kovą prieš komunizmą 
dėl tėvų šalies laisvės sutampa 
su JAV siekimais tarptautinė
je politikoje. Deklaracija buvo 
perskaityta vasario 19 d. Vasa
rio 16 minėjime VVebster Hali 
salėje. Kalbėjo rep. Ra y Mad- 
den ir dr, J. Pajauj s.

— Vasario 16 Great Necke 

Nassau County lietuviai turės 
progos paminėti Lietuvos res 
publikos nepriklausomybės, at-

rell Harriman. New Yorko val
stybės gubernatorių Averell 
Harriman jo rezidencijoje, Al- 
bany mieste, vasario 15 d., Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės išvakarėse, aplankė New

CHICAGOS ŽINIOS
Mėty ketvirčio ir gavėnios mėsos, nei mėsiškos sriubos,

pasninkas
Šį trečiadienį, penktadienį ir 

šeštadienį (vasario 22, 24 ir 25 
d.) pripuola metų ketvirtis. Iš
skyrus penktadienį, tomis die
nomis leidžiama valgyti po vie
ną kartą mėsą, kitus du kartu 
be mėsos užkąsti tiek, kad 
abiem kartais suvalgomas 
maisto kiekis sudėtas draugėn 
maždaug būtų nedidesnis, kaip 
suvalgomas per pagrindinį vie
ną valgymą dienoje.

Kai dėl gavėnios pasninko, 
tai iki 7 metų amžiaus nėra jo
kio pasninko nei susilaikymo. 
Gali valgyti ką nori ir kiek no
ri kartų.

Visiškas susilaikymas nuo 
mėsiškų valgių turi būti užlai
komas gavėnios penktadieniais, 
tada neleidžiama valgyti nei

X Visi Chicagos lietuvių cho
rai — parapiniai ir neparapi
niai — jau pradėjo intensyviai 
rengti Dainų šventės repertua
rą. Visi chorai priima tuos dai
nininkus, kurie nori dalyvauti 
Dainų šventėje ir išmokti jos 
repertuarą. Kas esame dalyva
vę Lietuvoje dainų šventėse,
dalyvaukime ir čia dainuodami žiemą kur palei Chicagą prasi
joję, kas galime, tuojau įsijun
kime į choristų eiles.

kerta eketę ir apsivilkę gumi 
niais drabužiais, apsaugojan- 

X Dainų šventės komiteto Ičiais JUO8 nuo šalčio, naudoda-

rie važiuos liepos pirmai dienai 
į Chicagą ir dalyvaus Dainų 
šventėje iš visų JAV. Papigini- 
mu galės pasinaudoti visos di
desnės chorų grupės, važ.uoda- 
mos visų linijų traukiniais, au
tobusais ir lėktuvais. Jis siekia 
tik 25%, nes tokį procentą su
tiko duoti susisiekimo vyriau
sioji direkcija.

X L. S. Ramovė Chicago*.;

X K. Girulis pakviestas Bal- 

fo 57-to skyriaus valdybon vie
toje B. Balšaitytės.

L. Bendruomenės skyriaus ruo
šiamoj šventėj. Minėjimas 
įvyks vasario 26 d. 89 Steam- 
boat Rd., Great Neck (Kasmo- 
čiaus svetainėje) 5 vai. po pie
tų. Pagrindiniu palbėtoju bus 
Vliko prezidiumo sekr. Henri
kas Blazas, programą išpildys 
vietos vyrų choras, vadovauja
mas muz. M. Cibo.

nei mėsiško padažo.
Sulaukę 21 metų amžiaus ir 

dar nepabaigę 59 metų am
žiaus privalo gavėnioje apribo
ti maisto kiekį. Pasninko įsta
tymas leidžia vieną kartą pri
valgyti sočiai, su mėsa, o kitus 
du kartu — valgyti be mėsos. 
Valgio kiekis — pagal tai, kiek 
reikia žmogaus sveikatai palai
kyti, bet per tuos du valgymu 
priimtas maisto kiekis neturė
tų prašokti maisto kiekio pri
imamo per vieną sotų, pagrin
dinį valgymą. Tarp valgymo 
meto vėl dar ką užkandžiauti 
— neleidžiama, tačiau leidžia
ma imti skysčius, kaip pieną, 
vaisių sultis, kavą.

Jei kam sveikata ar sunkus 
darbas neleidžia, tas neturi pa
reigos pasninkauti; abejonėje 
reikia atsiklausti savo parapi
jos kunigo. Šv. Patriko dienai 
(kovo 17) yra duota bendra 
dispensa Amerikoje — visi nuo 
pasninko atleisti.

Nesulaukę 21 m. amžiaus ga
li sočiai valgyti jiems leistų 
valgių kiek nori kartų dienoje.

Nardo po ledu
Vandens sporto mėgėjai ir

Aktorius Rus Tamblyn, 21 metų, 
susituokė su aktore Vcnetia Steven- 
»on. (INS)

Matė, kaip suvažinėjo 
motiną

Keturiolikos metų berniukas 
šaukdamas matė. kaip buvo su
važinėta jo motina Maude Mc- 
Peron, 44 m. amžiaus, gyvenu 
ai 939 W. Cuyler. Jo.i apbaustą 
privėrė Chicagos Miesto aulo- 
Luao durys ir ji buvo velkama 
350 pėdų. Žmonės, pamatę ne
laimę, pradėjo šaukti. Autobu
so vairuotojas George Sauieki, 
26 m. amžiaus, sulėtino maši
ną ir atidarė duris. Tuo metu 
moteris krito po dešln u užpa
kaliniu ratu ir buvo mirimai 
suvažinėta.

Moksleivių laikraščių 
redaktoriai

Apie 200 augštesniųjų mo
kyklų laikraščių redaktorių pa
kviesta į spaudos konferenciją 
su šerifu Lohman. Pasikalbėji
mo tema bus apie nepilnamečių 
nusikaltimus. Konferencija pra
sidės vasario 24 d. 8 vai. vak. 
ir paskiau 9 vai. 30 rnin. ji bus 
perduodama per televiziją. Kon
ferencija vyks Mokslo ir Pra
monės muzėjuje.

Žydai surinks $6,825,000
Chicagos žydai šiais .metais nu
tarė surinkti $6,825,000 savo 
tautos reikalams. Pusantro mi- 
liono dolerių bus skirta iš Mo- 
rocco ir Tunisijos perkelti 45,- 
000 žydų į Izraelį.

Praeitais metais Chicagos 
žydai surinko $5,250,000. Da
bartinio vajaus metu įtraukia
ma 4,000 savanorių rinkėjų; 
bus pasiekta 75,000 žydų šei
mų. Iki birželio mėnesio pabai
gai bus surengta 100 vajaus 
vakarienių.

Pasaulio aviacijos sostine
Chicaga pasidarė pasaulio 

aviacijos sostinė: niekur tiek 
daug lėktuvų nepakyla ir nenu
sileidžia, kaip čia. Net ketvir
tadalis visų pasaulio keleivių 
Amerikoje 1955 m., vykusių
lėktuvais, vienu ar kitu būdu 
siekė Chicagą. Iš viso lėktuvais 
per Chicagos aerodromus 1955 
m. keliavo 8,751,000 asmenų, 
kas sudaro net šeštadalį viso 
pasaulio keleivių lėktuvais.

4,000 bankete
Kolumbo vyčių bankete, kurs 

įvyko Conral Hilton viešbutyje 
praeitą sekmadienį, buvo apie 
4,000 dalyvių. Kalbėjo kard. 
Stritch, skatindamas, kad Ko
lumbo vyčių tikėjimas būtų 
jiems įkvėpimu jų civiliniame 
ir privačiame gyvenime. Skati
no netoleruoti jaunimo sunkių 
nuodėmių, o kovoti su nepilna
mečių nusikaltimais.

Atsilikę uosto paruošime
Didžioji Chicagos spauda 

kaltina miesto vadovybę dėl at
silikimo paruošiant jūrų uostą. 
Chicaga jau dabar gauna apie 
40% visų užjūrio prekių, per
vežamų Didžiaisiais ežerais. Kai 
bu8 išbaigtas Šv. Lauryno upės

giau galimybės išplėsti jūrų 
prekybą, tačiau tam reikalui 
nesiruošiama. Uosto rengime 
Chicaga esanti atsilikusi, paly
ginus su kitais uostais. Dabar 
ruošiamas Calumet ežere uos
tas turi būti gilesnis, geriau 
parengtas.

.lonitHliilililllilllilliilliilH'iliiiiliiiliiiili
{KVĖPIMŲ KNYGA

Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
SI knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra Įkvėpinu) 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lletuvižką žod|. Ji yra puiki do
vana Jaunimui.

• I, lėto tiško* Knygos Klubo leidinys. 
311 psl., Broniaus Mitrino ylrSelis, 
kaina $3.00.

I.lituvlškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusiu lietuvių darbas. 
Užsakymus su pinigais siųskite;

“ D R A U G A 8”

2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILL.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

REMIA T. T. MARIJONŲ STATYBĄ

Stasys Metrikis, populiarus
lietuviškų .valgių prekybininkas, 
taip pat gabus menininkas ir 
muzikas ramiai dilba savo dar
bą ir yra ištikimas lietuvybės 
idealams ir principams.

Jisai didžiuojasi, kad yra lie
tuvis. Jisai drauge su savo bro
liais turėjo orkestrą, kuris bu
vo plačiai žinomas Chicagoje 
jų studentavimo dienomis ir vė
liau jiems mokslus užbaigus. 
Grodami įvairiuose parengi
muose jie visuomet į išpildomus 
dalykus įtraukdavo lietuviškas

Išsigelbėjo nuduodama 
apalpusią

Banditas įsibriovė į Andes 
Candies parduotuvę 2 N. Dear- 
born ir iš vedėjos pareikalavo 
pinigų, ši nudavė, kad iš išgąs
čio yra apalpusi ir pakrito ant 
grindų. Ji girdėjo, kad banditas 
dar pasakė: “Tos moterys tai 
visada tokios pačios — jos vi
sada alpsta.” 
išėjo, nepaėmęs pinigų.

Praslinkus • kiek laiko ta 
krautuvės vedėja Helen Rajlek, 
37 m. amžiaus, išgirdo telefono 
skambutį. Pradėjusi kalbėti, 
susilaukė šių žodžių iš ją užpuo- 
lusio bandito: “čia kalba tas 
pats vyras. Aš tikiuosi, jūs ne
buvote sužeista, kai kritote nu
alpusį. Aš nenorėjau jums nie
ko blogo. Aš tik visiškai netu
rėjau pinigų. Ir mano parody
tas ginklas buvo netikras. Tai 
buvo tik žaislas.” Tuos žodžius 
pasakęs banditas užkabino triu- 
belę.

Drabužių pramanė 
Chicagoje

Chicaga, dėl savo centrinės 
padėties, yra tapusi vienu iš 
vyriškų drabužių gamybos cen
trų JAV-se: čia yra net 115 
įmonių, gaminančių vyriškus

kas doleriais sudaro apie $196,- 
000,000.

Katalikų radijo valanda
Per NBC tinklą leidžiama ka

talikų radijo valanda dabar bus 
duodama kiekvieną šekmadienį 
nuo 2 vai. 30 min. iki 3 vai. p.p. 
rytinių valstybių laiku. Ch'.ca- 
gos laiku — vieną valandą vė
liau. Jos klausosi apie 4 milio- 
nai žmonių.

LIETUVIŠKU STUDIJŲ
INSTITUTAS

Išlaikomus
Mokslinių Studijų Klubo

" SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

* Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARYWOOI> OOLLKOR EXTENS1O.\

Hcranton, Pa.

Vasario 25 d. 2 v. p.p. Kun. Dr. 
Andrius Kaltinis skaito tema: 
Daiktas ar žmogus.

Paskaita įvyksta Seselių Ka
ži mieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marųuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.

melodijas ir lietuvių muzikų 
kūrinius, šis oikestras bus il
gai lietuvių prisimenamas, nes 
daugelį kartų dalyvaudavo pa
rengimuose, kurie būdavo ruo
šiami sukelti lėšų labdarin
giems tikslams įva’rių lietuvių 
organizacijų.

St. Metrikis buvo tarnautoju 
pas Continental Illinois & Peop- 
les National bankuose, kur ji
sai vadovavo skelbimų skyriui. 
Jis dar ir dabar turėdamas kiek 
nors laisvesnio laiko piešia pa
veikslus.

Auklėjamoji televizijos 
stotis

Chicagoje sėkmingai veikian
ti auklėjamoji televizijos stotis 
stengiasi sutelkti 20,000 rinkė
jų, kurie, eidami per namus, 
sukeltų lėšų tai stočiai. Jos vei
kimui iki 1957 m. pavasario 

^ reikės $522,000. Jau apie $200,-
Tai pasakęs jis!000 yra Paaukojusios korpora

cijos, fondai ir kt. Didžioji rink
liava bus kovo 11 d.

Apie airių arklius
Teatras “Tcday” (Madison 

gatvė ties Dearborn) šios sa
vaitės pradžioje rodė vienos va
landos tikrovės filmus su poli
tikos, sporto ir kitomis naujie
nomis. Kiek ilgesni filmai buvo 
apie airių lenktyninius arklius, 
komiškas dalykėlis apie nega
lintį užmigti pilietį, demonstra
cijos taiklių golfininko smūgių.

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvos Vyčių Illinois ir 

Indianos apskrities Susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį (vasario 23 
d.) 8 vai. vakare Vyčių salėje.

Ateitininkų ir Skautų draugi
jų valdybos ir nariai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti šiame susirn- 
kime. — Valdyba

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $l.C0

Užsakytos knygos siunčiamos paStu. 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite.*
‘‘DRAUGAS’’

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III.

Jisai susipažino ir vedė Mari
ją Moskelaitę, kuri jį ragino 
pradėti kartu bu ja lietuviškų 
produktų prekybą. Apie lietu
viškų produktų prekybą ji jau 
senai svajojo, tai buvo jos no
ras, kurį jie abu taip sėkmin
gai dadar tvarko.

Jie turi dvi malonias dukre
les: Judita 20 metų ir Loretta 
12 metų. Judita yra gerai pa
žįstama “Draugo” skaitytojams, 
nes jos nemaža straipsnių yra 
tilpę "Drauge”, Moterų skyriu
je. Ji yra baigusi Šv. Kazimie
ro akademiją, vėliau studijavo 
St. Mary’s universitete, Notre 
Dame, Indiana ir baigė modis
čių mokyklą. Dabar yra ins
truktorė, duoda paskaitas iš to3 
srities ir pati yra modistė — 
profes'onalė.

Loretta Metrika t'ė lanko šv. 
Kryžiaus parapijos mokyklą ir 
šalia to dar ima muzikos (pia
no) ir dainavimo pamokas.

Krautuvėje, kuri yra Town 
of Lake kolonijoje, be Stasio 
ir Marijos Metriklų dar dirba 
šie pardavėjai: Erna Naujokai
tė, Rima Kreivėnaitė ir Stasys 
Vosylius.

Stasys ir Marija Metrikai nu
sipirko T. T. Marijonų statybos 
banketo stalą (10 biletų), su
mokėdami $250. Banketas bus 
kovo 18 d. 6 vai. vak. Sherman 
viešbutyje.

AUKOS Už KALENDORIŲ
UI “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

K. Sabonis ............. $1.00
K. Balaišis ................... 1.00
D. Blazas ...................... 1.00
Salomėja Kavalauskas 1.00
Peter Eringis ............... 1.00
Jonas Vabuolas ........... 1.00
Juozas Žilevičius ........... 3.00
Kun. J. Dakinevičius . . 1.00
J. Dragunevičius .... 1.00
K. Mikšis ................. 1.00
A. Stravinskas ......... 1.00
F. Navickas ............. 1.00
V. Marijcšius ............. 2.00
D. Cipkienė ................. 1.00
J. Sutkus.................... $0.50I
Pranas Danyla ......... 1.00
S. Šiaučiūnas ............. 1.00
M. Kazalaitis ............. 1.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

PARAMA “DRAUGUI"
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Juozas Kuncaitis .... $2.00
Adomas Viliusis ......... 1.00
A. Luza ..................... 2.00
K. Misevičienė ............. 5.00
Ant. Sabaliauskas .... 1.00
S. Škėma ................. $0.50
Kun. A. Bardauskas . . 2.00
Alina Bonasevičius . . 1.40
V. Ališauskas ............. 1.00
Jonas Mikaliūnas .... 2.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIU
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
aes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 
-MumiMiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiin
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GYVOJO ŽODŽIO 

SIMFONIJA
Kazio Bradūno

Devynios Baladės

Turinio skyriai: Prologas, Variaci
jos, Apeiginė, Metamorfozė, Milžin
kapiai, Lunatikai. Kapinės, Vitražas, 
Orabilirbis, Apuolė, Epilogas.

Tai yra jioezIJos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena ir pasakyti jam stebfikllngųjj 
kod|.

IJetnviškos Knygos Klubo leidinys,
141 psl., dali. V. Petravičiaus aplan
kas. kaina 12.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2834 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, I1L
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