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SENATAS TIRS. GAL
Pabaltijo problema aktualeja

x JUOZAS LINGIS 
Mūsų bendradarbis Švedijoje

Su pasitenkinimu reikia sakyti, kad Pabaltijo valstybių pro
blema randa vis didesnio susidomėjimo švedų spaudoje ir viešose 
diskusijose.

Kai prieš 15 metų pirmieji pa- ~ 7 7 ‘—7—; 
baltiečiai pabėgėliai Švedijoje l° k,asdienny0 darbo įnašu Jie jau 
škelbė ir dėstė tas neteisybes, me atSllygino švedlJai J^ms su-
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lagystes ir smurtą, daromus 
toms tautoms ir valstybėms, dau 
gelis laikė tai jei ne propaganda, 
tai bent dideliu perdėjimu. Tik 
tie, kurie pažino Pabaltijo kraš
tus, jų žmones ir sovietų politi
ką, tikėjo pabaltiecių kalboms.

Dabar čia jau retas abejoja, 
kad pabaltiečiai būtų melavę ar 
perdėję. Paskutinėmis dienomis, 
kada Maskva vėl siūlo demokra
tijoms nepuolimo paktus, Pabal
tijo valstybių likimas rodomas 
kaip pavyzdys, ko verti sovietų 
nepuolimo paktai.

Kad Pabaltijo valstybių pro
blema silaktualėjo Švedijoje, aiš
kiai rodo ir tas faktas, kad politi
nėms bei visuomeninėms proble
moms gvildenti klubas Stockhol- 
me vasario 8 d. visą vakarą pa
skyrė Pabaltijo problemai dis
kutuoti.

Vasario 8 d. subuvimui pirmi
ninkavo didysis Pabaltijo ir pa- 
baltiečių draugas Valstybinio 
Istorinio Muzėjaus direktorius 
prof. Birger Nerman. Vakaro 
pagrindiniais kalbėtojais buvo 
buvęs Estijos ministeris pirmi
ninkas Rei ir Švedijos parlamen
to antrųjų rūmų narys Rimmer- 
fors. Rei kalbėjo apie pabaltie- 
čių padėtį ir viltis, o Rimmerfors 
— apie pabaltiečius Švedijoje.

Savo įžanginėje kalboje prof. 
Nerman įsakmiai pabrėžė, kad 
Pabaltijo problema, nežiūrint 15 
metų okupacijos, yra reikšminga 
pasaulinio masto problema. Kal
bėdamas apie pabaltiečius Šve
dijoje, profesorius pabrėžė, kad 
jie savo parcigiškumu, gabumais, 
darbštumu, sąžiningumu ir atsi
davimu pavergtai tėvynei yra ge
riausia tų kraštų propaganda.

Ministeris Rei savo kalboje 
trumpai prabėgo Pabaltijo vals
tybių tragišką likimą, priminda
mas Lenino, Stalino ir Molotovo 
iškilmingus pasižadėjimus ga
rantuoti tų valstybių nepriklau
somybę ir nesikišti į jų vidaus 
reikalus. Tų pažadų tesėti so
vietai niekad nemanė.

O kaip gi dabar su Pabaltiju? 
Prelegentas prisipažino, kad di
deliu optimistu jis nesąs. Vien 
tik Pabaltijo problemos pasaulis 
nespręs. Pabaltijo problema yra 
viena iš didžiųjų tarpkarinio pe
riodo problemų komplekso, taigi 
svarbi problemų visumoje. Ta
čiau ir 1939 m. Sovietų Sąjungos 
sienas Rei laiko neteisingomis — 
tose ribose vergauja didžiulė uk
rainiečių tauta ir daug laisvę my
linčių Kaukazo tautų. Išsispren- 
dimas vienoks ar kitoks turi bū
ti. Koegzistencija, anot prelegen
to, yra ir nemorali ir nereali.

Nors prelegentas šiuo momen
tu nėra perdaug optimistiškas, 
tačiau jis tiki, kad laisvės valan
da Pabaltijui ateis, kad demokra
tijos laimės grumtynes, kruvinas 
ar šaltas, kad žmonija bus išgel
bėta. O ligi tos valandos pabal- 
tieč.ai turi pasauliui priminti da
bartinę Pabaltijo būklę. Prele
gentas didžiavosi Pabaltijo tau
tų laisvės ilgesiu ir pasyvia kova

Parlamento narys Rimmer 
fors savo taip nuoširdžioje kal
boje konstatavo, kad pabaltiečiai 
savo pasiryžimu gyventi, darbš 
tumu, uolumu ir sąžiningumu, 
lojalumu ir didžiule laisvės ais
tra buvo labai vertingas vitami
nų švirkštas švedų visuomenei. 
Savo tiek mokslinio tiek papras-

teiktą pirmąją pagalbą
Nors demokratijos dekadenso 

kirminas ir graužia Vakarus, ta
čiau jis kupinas vilties, kad lais
vojo pasaulio dvasia sustiprės ir 
jis laimės kovą prieš smurtą ir 
melą.

Po abiejų prelegentų kalbų už
simezgė gyvos ir įdomios diskusi
jos. Iš tikrųjų buvo malonu klau
sytis, kaip švedų sluogsniai do
misi Pabaltijo problema, kaip 
švedų visuomenė atjaučia pa
vergtas Pabaltijo tautas ir nori 
joms padėti.

Švedas Rydenfellt pareiškė, 
kad Pabaltijo valstybių atžvil
giu jis esąs optimistas ir tikisi, 
kad lemiama valanda ateis. Ne
išspręstoms problemoms išspręs- Parodytos naujausios 
ti jis nepaneigė ir pačios žiau

Taip atrodo katastrofos vieta, kur Kalifornijoje prieš kelias dienas žuvo 38 marinai, juos vežusiam lėktuvui 
atsitrenkus į kalną ir sulūžus bei sudegus. (INS)

riausios galimybės — karinio su
sirėmimo, nes, anot jo, diktatū
ros žuvo tik karui įsimaišius į 
žaismą. Globalinio karo visi bi
jo ir niekas jo nenori, pagaliau 
jis ir nereikalingas — yra ir ki
tokių efektyvių priemonių, ku
rios gali sužlugdyti komunistinę 
sistemą.

Anot jo, mes labai perdedame 
sovietų galybę. Nereikia perdėti 
ir karinių pajėgų, kurių išlaiky
mas be stiprios žemės ūkio bazės 
neįmanomas. O sovietų žemės 
ūkis gerokai svirduliuoja. Ta
čiau, anot dr. Rydenfellt, pats 
rimčiausias faktorius yra jauni
mas Sovietuose. Kiek jam žino
ma, dabartinis sovietų jaunimas 
yra labai abejingas sovietinei 
ideologijai -— ateitį tvarkyti jie 
patys pasiryžę.

Dr. Rydenfellt papildė rašyto
jas Ignas J. Šeinius, pabrėžda
mas, kad be ligi šiol suminėtų 
yra kitų faktorių, iš pašaknų ar
dančių komunizmo sistemą. Tai 
žmonių nesaugumas, baimė, c 
tai darko žmonių nervus, atsilie
pia į darbo našumą, žmonėms 
darbas neteikia džiaugsmo. Pa
saulis turi netikėti tuo, ką sovie
tai sako, nes jie kalba vagių kal
ba. Vakarai nebūtinai turi imtis 
atominių ginklų, bet kietai, nors 
ir šaltai, sovietus spausti.

• Prancūzijos radijas sustab
do transliacijas Vietname jo vy
riausybei prašant. Prancūzai ti
kisi gauti teisę transliuoti iš 
Kambodijos.

Kalendorius

Vasario 22 d.: šv. Margarita. 
Washingtono diena. Lietuviškas: 
Kęsgailą ir Arija.

Oras Chlcagoje
Giedra, temperatūra kaip va

kar.

Amerikos raketos
WASHINGTONAS, vas. 22. — 

Pirmą kartą duotos spaudai ra
ketos „Redstone“ ir besparnio 
robotinio bombonešio Snark SM- 
62 fotografijos. Abi raketos, ga
linčios nešti ir išspjauti atomi
nius šovinius, yra bandomos (lai
domos) iš Floridos tam tikslui 
skirtų bazių. Abi turėtų būti tiek 
ištobulintos, kad galėtų per
skristi vandenynus (iš vieno kon
tinento kitą pasiekti). Nė viena 
dar nėra gaminama vartojimui. 

Izraelis sutikęs

kanalo nekasti
WASHINGTONAS, vas. 22. — 

JAV ir Anglija nutarė savo ka
rinės galybės Viduržemio jūro
je dabar nedemonstruoti, nes pa
tirta, jog tai bus blogai suprasta.

Bet sutarta, kad Izraelis turi 
būti įspėtas nepradėti kasti ka
nalo prie Jokūbo Tilto, kad pa
suktų Jordano vandenį tik savo 
reikalams. Syrija tuo atveju yra 
žadėjusi šaudyti. Teigiama/ kad 
Izraelis paklausysiąs. Bet kaip 
ilgai ?

Graikijos opozicija

atsisakė komunistų
ATĖNAI, vas. 22. — Graiki

jos opozicija, laimėjusi 137 at
stovus iš 300, vakar pažadėjo 
remti premjero Karamanlio pro- 
vakarietišką užsienio politiką. Su 
komunistais turėta sąjunga rin
kimų tikslams pasibaigusi su rin
kimais ir nebūsianti naudojama 
parlamento darbuose.

Karamanlis laimėjo jau 156 
atstovus, o 7 vietos dar neišaiš
kintos. Jis įspėjo Vakarus la
biau domėtis Graikijos problemo

Saulė teka 6:38, leidžiasi 5:32. mis.

Naujasis Suomijos prezidentas Urbo Kekkonen sveikinamas Islandijos 
kousudo rinkimų daviniams paaiškėjus. Jis perima pareigas kovo 1 d.

Sovietai pirmi su atomo energija, 
pirmenybės niekam neužleisią
MASKVA, vas. 22. — Vakar bolševikų partijos 20-sis kongre

sas vienbalsiai patvirtino Chruščevo pranešimą ir pakvietė Bulga- 
niną kalbėti apie peštąjį penkmečio planą.

Bulganino kalba dar ištisai ne-
paskelbta, bet iš ĮTasso duotų iš
traukų žinomi šie punktai:

1. kolektyvinė vadovybė nie
kad nebebus pakeista vieno as
mens diktatūra;

2. Komunistinė sistema laimės 
taikias varžybas su kapitalistine 
sistema;

3. karas nėra neišvengiamas ir 
jis nėra reikalingas komunizmui 
pasaulyje laimėti;

4. Sov. Rusija vadovauja ato
minės energijos pritaikymui ki
tiems negu karas tikslams ir tos 
vadovybės niekam pasaulyje ne
užleis.

Iš kongrese kalbėjusio prof. 
Kurčakovo pranešimo aiškėja, 
kad 6-jo penkmečio metu Uralo 
kalnuose bus pastatytos dvi ato
mine energija varomos elektros 
jėgainės vieno miliono kilovatų 
metinio pajėgumo, o trečioji sto
tis bus prie Maskvos su 400,000 
klv. pajėgumo.

Jau seniau paskelbta naujo

atvyko į Friedlando pereinamą
ją stovyklą tiesiai iš Krasno
jarsko. Vokiečiai tikisi, kad su 
laiku pavykg iš Rusijos grąžinti 
į Vokietiją visus Sovietuose pa
likusius vokiečius. Vokiečių įs
taigos turinčios žinių, kad iš 
650,000 vokiečių dar esą gyvų 
apie 100,000. Tuo tarpu civilių 
vokiečių Egi šiol grąžinta į Vo
kietiją vos 1,300.

Dulles raginamas

nekeisti politikos
WASHINGTONAS, vas. 22. — 

Foster Dulles jau grįžo iš Baha
mų salų, kur jam atostogas suga
dino New Yorko žydų riksmas 
dėl S. Arabijon išvežtų 18 tankų.

•Šį penktadienį jis eis aiškintis 
senato užs. reikalų komisijai. Tą 
reikalą tvarkę jo patarėjai jam 
patarią ginti tankų išleidimą, nes 
18 tankų davimas Izraelio pavo- 
jun nepastatė, o jų nedavimas

penkmečio plano santrauka sa- būtų tikriausiai pakenkęs JAV 
ko, kad norima per tą laiką pra- naftos bendrovių interesams S. 
monės gamybą padidinti dar 65
proc., o žemės ūkio — 100 proc.

Daugiau vokiečių galės

atvykti V. Vokietijon
Grįžusiųjų vokiečių pareiški

mu, Sovietai žada paleisti apie 
100.000 vad. “be pilietybės as
menų”, kurie yra vokiečių kili
mo. Neseniai į Vokietiją atva
žiavo E. Jagutienė iš Bajorų, 
kuriai išvažiuojamuosius popie
rius įteikė vietos milicija. Iš Ši-

Arabijoje.
Demokratų kongresmanai iš 

New Yorko vėl reikalauja duoti 
ginklų Izraeliui. Tą pat jau yra 
padarę ir respublikonai. Visi 
gaudo rudeniui žydų balsus. 

Turkijai pasiūlyta

patyrinėti balionus
MASKVA, vas. 22. — Sov. Ru

sijos vyriausybė paklausė Tur
kijos, ar ji nenorėtų atsiųsti į

lutės atvyko i Vokietiją Loops Maskv1 aavo ekaP«t“a 
Seima. Taip pat atvyko ir ūki- žinti “usi^e,. gaudytais 
ninkas Hansas L. it Klaipėdos amenkiėtiika.. bakenais ir juo-
apylink Tačiau kelias į Ve * instrumentais. Jie ga-
.. ... .. .. . . x A lėtų apžiūrėti tuos balionus, ku-kietiją ėjo ne tiesiai iš Klaipė- *° išTurkiio8
dos, bet per Barani ir Brestą, P
Vilnių, o iš ten į Varšuvą iri Ta pačia proga dar kartą pro- 
specialiu traukiniu į Berlyną, testuojama, kad Turki ja leidžia 

tuos balionus laidyti iš savo te
ritorijos. Pabrėžiama, kad balio
nai pavojingi oriniam susisieki
mui (Washingtonas jau pranešė 
Maskvai, kad daugiau balionų iš 
Turkijos nelaidys).

• Mcndcs ragina savąją gru
pę remti dabartinę Prancūzijos 
vyriausybę, nors ir esama dide
lio nepritarimo socialistų ūkinei 
programai.

Grįžusių pareiškimu, Vokietijos 
piliečiais laikančių save Klaipė
doj yra pagal dokumentus tik 
apie 30—40 asmenų..

Taigi, Klapėdos krašto vokie
čiai jau pradėti išleisti į Vak. 
Vokietiją. Yra Vakarus pasie
kusių žmonių, kurie iš Lietuvos 
išvyko dar šiemet. Grįžta Klai
pėdos vokiečiai ir iš Sibiro. Ma? 
rija TautrimienS su 6 vaikais

Abi partijos sutarė, kad laikas 
padaryti skaudžią apžvalgą

WASHINGTONAS, vas. 22. — Abiejų partijų vadai senate 
sutarė pavesti specialiam komitetui ištirti į senatorius iš oro da
romą spaudimą, kad tas ar kitas įstatymas būtų priimtas ar atmes
tas.

Reikalą betiriant paaiškės, 
kad tuo amatu užsiima visa eilė 
asmenų, tarpininkaujančių tarp 
kongreso narių ir juos paveikti 
norinčių asmenų, biznio bendro
vių ar kitokių organizacijų, šita 
praktika yra žinoma ir nėra ne
teisėta, bet komisija turės ištir
ti, ar atskiri kongreso nariai bei 
jų partijos neturi iš to pelno, ku
ris paprastai pasireiškia gau
nant auką rinkimų propagandos 
išlaidoms padengti.

Visą tą reikalą aštrion švieson 
pastatė šen. Case, pasakęs sena
to posėdyje svarstant kainų kon
trolės dujoms panaikinimo įsta
tymą (kongresas jį priėmė, bet 
prezidentas jau vetavo), kad Su- 
perior Oil Co. per vieną advoka
tą jam davė 2,500 dol., supran
tant, jog jis turėtų balsuoti už 
įstatymą. Šen. Case pinigus sa
vo pareigūnui įsakė grąžinti, o 
pats balsavo prieš įstatymą, nors 
pirmiau buvo apsisprendęs įsta
tymą remti.

Tik šitą Case atsitikimą tiria 
keturi senatoriai, apsiribodami 
dujų įstatymu. Jiems pasisekė 
formaliai nustatyti, kas ir per ką 
šen. Case 2,500 dol. buvo įteikęs.
Tas pats komitetas išaiškino, 
kad ta pati naftos bendrovė ir 
per tą patį savo advokatą Neff 
davė Nebraskos federaliriiam 
valstybės gynėjui Ross 500 dol., 
kad jis suvestų Neff su Nebras
kos abiem senatoriais Hruska ir 
Curtis (abu respublikonai) dėl 
to dujų įstatymo pasikalbėti. Jis 
Neff su senatoriais suvedė, bet 
pinigus, įteiktus jo yaikų vardu 
banke atidarytų taupymo sąs
kaitų formoje, grąžino atgal Nef- 
fui. Tada šis davė 2,500 dol. Neb
raskos respubl. partijos komite
tui ir dar tiėk žadėjo pridėti, jei 
abudu senatoriai „tinkamai“ elg
sis.

Taigi juo toliau į mišką, juo 
daugiau medžių. Šen. George pir
mininkaujamas specialusis komi
tetas turės dabar prašyti liudyti 
abu minėtus senatorius. Ross liu 
dydamas apsiverkė, ir ta scena 
buvo perduota per televiziją. Dėl 
to įvykio jis jau pasitraukė iš 
tarnybos.

Turi sovietų balionų

su radi jum, kameromis
WASHINGTONAS, vas. 22. — 

Kodėl Maskva taip rėkia dėl ame 
rikietiškų balionų ? Gi todėl, jog 
amerikiečių rankose yra daugiau 
kaip 50 sovietiškų balionų, su
gaudytų Aliaskoje, Kanadoje ir 
šiaurės vakarų Pacifike.

Jie gana panašūs amerikietiš
kiems ir turi radiją, kameras ir 
kitus instrumentus, dėl kurių 
taip jaudinasi bolševikai, kai jie 
randami amerikiečių balionuose.

Washingtonas, atrodo, tos me
džiagos nenaudos tol, kol sovie
tai su balionų klausimu neateis į 
Jungt. Tautas.

Ir Molotovas peike

Stalino diktatūrų
MASKVA, vas. 22. — Kai 

Pravda paskelbė Molotovo parti
jos kongrese pasakytą kalbą, tai 
pasirodė, jog ir jis pasmerkė Sta
liną už asmeninę diktatūrą. Bet 
jis ir save papeikė, pabrėždamas, 
kad buvo trūkumų po karo kovo
jant už taiką.

Jis pakartopo ir savo klaidos 
atšaukimą. O klydęs jis sakyda
mas, kad Rusijoje dar nėra sąly
gų pereiti iš socialistinio ūkio į 
komunistinį. Molotovo savikriti
ka nebuvo atgailaujantis savęs 
niekinimas.

• Čekai skundžiasi, kad dėl 
vieno JAV baliono neseniai nu
krito lėktuvas ir žuvo 22 asmens.

Bz

u

LCE
1

jendltue 
-1.9 J

• Italijos komunistai naudo
jasi šalčių sukeltais nepatogu
mais ir pradeda organizuoti nu
kentėjusių riaušes.

• Turkijoje ir Alžyre vakar 
stiprokai drebėjo žemė.

fr-.....

r. r. r»iuuiw4.ge, naujai paskir
tas biudžeto direktorius. Pareigas 
perima bal. 1 d. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— P. Vietnamas paprašė, kad Prancūzija atsiimtų savo 

kariuomenę. Prancūzija sutiko, bet data dar nesutarta.
— Visi žymesnieji Kipro salos graikų ortodoksų bažnyčios 

dvasininkai šiandien sukviesti į specialų pasėdį aptarti anglams 
duotino atsakymo dėl salai pasiūlytos vidaus savivaldos. Pasita
rimą organizuoja arkiv. Makarios, kuris vadovauja sąjūdžiui pri
jungti salą prie Graikijos.

— Saaro krašte baigė savo tarnybą Prancūzijos vėliava, nes 
parlamentas nutarė grąžinti Vokietijos vėliavą.

— V isiems JAV diplomatiniams atstovo ms Europoje (ir už ge
ležinės uždangos) įsakyta patirti, kokia JAV pagalba reikalinga 
kiekvienam kraštui ryšium su šalčio padaryta žala. Yra ženklų, 
kad ten gali kilti influenzos epidemija.

— Žemės ūkio sekretorius Bcnsonas, nežiūrint konarece esan
čios didelės opozicijos, vakar komisijose vėl gynė savo žemės ūkio 
programą, kurią ikšiol teberemia ir prez. Eisrnhoįvcrls.

— Indonezijos vyriausybė pranešė parlamentui, kad JAV vals
tybės sekr. Foster Dulles atsilankymas Indonezijos reikalams ne
gali pakenkti, todėl svečias bus priimtas ir su juo pasitarta abu 
kraštus liečiančiais klausimais. Indonezija nutraukia visus ryšius 
su Olandija.
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mraiflfii
visų šalių skautai kruopščiai f virs tikrove, o tada galėsime tin 

karnai reprezentuotig sukaktuvi
nėje jamborėje ir galbūt kaip 
pilnateisiai jos atstovai, nes ke- 
1 as į pripažinimą sparčiai artė
ja. ps. J. E-tas

Mvuxi»^4 biųsu šiuo uores u; ALI . KLKLLis, 41 Uo &k>. Albiuiy Cik 

Chicago 32, III. Telefonas LAfayette 3-0547

Chicagos jūrų skautų švente
Šiandien stebint darnias ir Malonų praeities žiupsnelį per 

gausias Chicagos jūrų skautų j teikia š. m. “Mūsų Vyčio” pir- 
gretas ar paskirus šios idėjos masis numeris, kuriame atspaus 
mylėtojus, kuriuos gali sutikti dintas LSS šefo Ant. Smetonos 
viešuose bendruomenės minėji-1 laiškas lordui Baden «. Powelliui. 
muose, skautiškuose pobūviuose. Laiškas buvo rašytas B. P. 75 
ii- vasarą mėlynuose Michigano, m. amžiaus proga 1932 m., įtei- 
vandenyse, sunku suprasti va
dovų darbštumą ir pasiryžimą,
kurio pasekmėje iš dešimties jū-. laipsnio žymenį, 
rų skautų išaugo 80 - M as-l Laiško raįoma. 
menų jūrų skautų tuntas.

Ta pirmoji JAV lietuvių jūrų “Dar prieš didįjį karą įkūręs 
skautų grupė susirinko Chica-' savo Tėvynėje kilnią organizaci- 

19 d. ir1 M jaunuomenei auklėti, dabar

kiant jam Lietuvos Respublikos 
D. L. K. Gedimino ordino I

ruošiasi. Ii mes lietuv.ai, taip 
graž ai ir pavyzdingai reprezen- 
tavęsi \ III Jamborec Kanadoje, 
vėl norėsime ir, reikia pasakyti, 
turėsime ir Anglijoje reikiamai 
pasirodyti. Visi puikiai Luome, 
kad šiam reikalui būtinai reika
lingos l'išos. Todėl jau dabar 
pagalvokime apie tai visuose 
savo vienetuose ir pradėkime 
telkti lėšas. Jos sudarys jambo
ree fondą. Nesakykime, kad dar 
yra laiko ir suspėsime. Juo grei*. 
čiau pradėsime, juo visi būsime 
tikri, o tatai yra kiekvieno skau 
to reikalas, kad jamboree fon
das sutelks reikalingas lėšas. 
Tad pradėkime: renkime rink
liavas, skirkime tam mūsų pa
rengimų pelną ir visu skautišku 
sumanumu jieškokime kelių pi
nigams telkti.

Jamboree fondas, kai paro- 
dys’me reikalingas pastangas,

HARTFORDO SKAUTĖS 
TELEVIZIJOJE

Nors ir nelabai didelis Hart
fordo skaučių būrelis, tačiau 
jis yra veiklus. Paskutiniuoju 
laiku sesėms daug kartų teko 
pasipuošti tautiniais rūbais ir 
platinti lietuviškus papročius bei 
dainas ir tautinius šokius tarp 
kitataučių.

Sekant vieną tokį pasirody
mą, Liuda Jucėnaitė ir Diana 
/apievytė buvo pakviestos daly
vauti televizijos programoj, kur 
jos buvo apklausinėtos apie lie
tuviškąją . skautybę ir šiaip lie 
tuvaičių užs:ėmimus bei darbus

Vasario 16 proga Hartfordo 
skaučių neseniai sukurtas cho
relis, vadovaujant J. Petkaičiui 
susijungęs su Putnamo mergai-

(Nukelta į -i pusi.)

Tel. ofiso HE. 4-6600. rez. 1*14. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—8 

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

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIU IK VAIKŲ UG(J
SPECIALISTĖ

7166 South Weatem Avenue
(MEU1CAL BLILD1NG) 

l’irmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
0 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki S vai. popiet

Ofioo tel. RE. 7-1168 
Res. U-l. WAlbr«>ok 6-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezid. U-lef. GRovehill 6-O617 
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m.

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

goję 1950 m. vasario
įkūrė jūrų skautų vienetą, pa- i savo akim.s Tamsta pats regi

ją iš Didžiosios Britanijos išsi
šakojusią po visą pasaulį. Dera 
Tamstai gėrėtis matant, kad 
Tamstos minties sėkla rado tin
kamą dirvą ir davė gausingų 
dvasios vaisių. Mokoma mylėti 
Dievą ir Tėvynę, jaunuomenė 
pamilo gražiąją žemę ir tai ne 
žodžiais, o darbais įpratinama 
taip daryti. Per taip išauklėtą 
jaunąją kartą bus, tikimės, glau 
dėsnis tautų bendravimas, vei
kiau jos ras ir bendrą kalbą 
taip visų norimai taikai palai
kyti..

Sulaukusiam garbingo am
žiaus, mylimasai v.sos žemės 
skautų Vade, Tamstai siunčiu 
Gedimino ordino pirmojo laips
nio ženklą. Prašau jį priimt.

vadintą Kap. Miko Kukučio jū
rų skautų laivu. Steigėjais bu
vo 10 Vokietijoje buvusių jūrų 
skautų: 4 iš Hanau, 3 iš tSeli- 
genstadto ir 3 iš Kempteno. Pir
mąją laivo vadiją sudarė tuo 
metu vyr. valt. Erikas Jasiukai- 
tis, psktn. Bronius Juodelis ir 
vair. Kęstutis Miliūnas. Po ku
rio laiko į kap. M. Kukučio lai
vą įėjo ir vėliau įsikūręs D. L.
K. Mindaugo laivas, vadovauja
mas Modesto Jakaičio. Po me
tų, laivo vadovybę perėmus da
bartiniam Kap. M. Kukučio lai
vo vadui jūrų psktn. A. Leva- 
nui, pradėtas intensyvus darbas, 
įsigijus pirmuosius būrinius pa
status. Laikas keit'ė laivo įgulos 
sąstatą ir steigėjams perėjus į 
jūrų būdžius bei vadovus, laivą Juk įr lietuvių tautos jaunimas 
papildė nauji nariai taip gau-'
šiai, kad teko formuoti dar du 
laivus, iš ko susidarė Baltijos 
jūrų skautų tuntas Chicagojt.

Šiai reikšmingai šešerių metų 
veiklos sukakčiai paminėti Kap. 
M. Kukučio jūrų skautų laivas 
sur uošė iškilmingą arbatėlę, ku
rioje be laivo vadovybės ir na
rių dalyvavo Baltijos jūrų skau
tų bei Lituanicos skautų tuntų 
tuntininkai, Aušros Vartų skau
čių tunto atstovės, ASS atsto
vai, tuntų vadijų nariai, skautų 
vyčių bei oro skautų atstovai ir 
Chicagos jūrų skautų tunto “pe- 
destalas” — senieji jūrų vilkai, 
jūrų skautininkai dr. K. Aglins
kas ir L. Knopfmileris.

Minint šią gražią šešerių me
tų veiklos sukaktį Kap. M. Ku
kučio laivas ir jo vadas susi
laukė gausybės sveikinimų, ir 
daugiausia aplodismentų teko 
tunto kapeliono kun. K. Pečkio, 
SJ, sveikinimams ir linkėji
mams.

Šventėje taipgi dalyvavo ir 
Chicagos jūrų skautės. Po trum 
poe programos ir padainavimų 
skautiškasis jaunimas pasišo
ko, vyresniesiems vedant pokal
bius prie kavos puoduko.

Jei šiandien Chicagoje jūrų 
skavttai skaičiuojami dešimti
mis, bet ne iki dešimties, ir jei 
jų tuntas vis didėja, nuopelnas 
tenka priskirti ne vien tunto 
vadovybei, bet anksčiau minė
tiems seniesiems jūrų vilkams ir 
kap. M. Kukučio laivo vadui jū- 
i ų psktn. A. Levanui, kurio lais
valaikis reiškia darbą jūrų skau 
tijos labui. Tenka palinkėti 
Kap. M. Kukučio laivui, šven
čiant 10 metų sukaktį turėti ke
letą narių su JAV laivyno mo
kyklos uniforma ar jos baigimo 
diplomais. Perkūnas

PRISIMINTUS GARBINGUS 
ASMENYBĖS

(sks) Sausio mėn. mūsų skau 
t ės ir skautai sueigose ir maldo
je prisiminė pasaulio skautybės 
įkūrėją lordą R. Baden - Powellį 
ir paskutinį Lietuvos Skautų S- 
gos šefą Lietuvos respublikos 
prezidentą A. Smetoną.

Vasario 22 d. — lordo Ba
den - Povvellio gimtadienis ir 
kartu skautiškoji susimąstymo 
diena. Šiemet jau 99-sis gimta
dienis, nes B. P. gimė 1857 m. 
Londone.

Tamstos paskelbtais dėsniais or 
ganizuotas, kurio priešakyje aš 
stoviu, turi garbės šiaja proga 
atsiminti Tamstos asmenyje sa
vo Vyriausiąjį Vadą”.

Dr už metų pasaulio skautija 
švęs auksinį jubilėjų. Tąmet 
bus B. P. šimtasis gimtadienis. 
Teko patirti, kad mūsų skautai, 
ypač Anglijos rajone, jau pra
dėjo ruoštis tinkamai tas su
kaktis atšvęsti ir kartu repre
zentuoti Lietuvos Skautų Bro
liją.

JAMBOREE FONDO 
REIKALU

1957 m. skautuos gyvavimo 
sukaktuviniai metai. Lordas Ba 
don - Povvell, veik prieš 50 metų 
davęs užuomazgą skautams, tur 
būt tikrai nemanė, kad skautiš
kasis sąjūdis taip puikiai pri
gis ir išaugs. Juk šiuo metu 
vien JAV yra daugiau 4 milionų 
skautų. (

Pernai svetingon Kanadon į į 
VII Jambcree, pavadintą “Nau
jieji Horizontai”, suplaukė dau-i 
giau 10,000 skautų iš įvairių pa
saulio šalių ir jų palapinių mies
tus prie Niagara on the Lake 
stebėtinai vaizdžiai rodė Baden - 
Povvell paskleistos idėjos pri- 
gijimą.

Kitais metais, kai bus sven-l 
čiama 50 metų skautijos gyva
vimo sukaktis, reikia tikėti, bus 
tai tikras auksinis lanas jos is- 
toriji jc. Šiam svarbiam įvykiui

R ADIO SU
Į (LEHPOS-DALVS-BATERIJOS) Į

/V TAISYMAS . 
inamuosedirbtuvėsej 

— 100% —

KA] ZENITH

1LU TELEVIS10N
[Csav. inž. A Semėnas) 

3130SHalsted-DA6-6887j

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-8 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5O76

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4066

DR. FRANK C. KWINN
(KVIFCINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:3< 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak

Ofiso tel. OLiffside 4-3806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1173
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 471 h Street 

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

Seštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

Atdara sekmadienį nuo 10 iki 5 valandos.

BŪDRMCS
“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, 
Bigelow, Tappan,, Universal, Hoover ir Bulovą.

SUTAUPYMAS NUO 30% IKI 70%
52 nauji, vėliausios mados 2 gab. parlor setai, nupig. iki $89 ir auka. 
63 nauji vėliausio stiliaus miegamųjų setai, nupiginti iki $89 ir aukš. 
JI lounge kė-dės, vėliausia medžiaga uždengti, nupig- iki $19 ir aukš.
98 Innerspriug ir Box Spring matracai, nupiginti iki $14 ir aukščiau. 
47 Sleep-O-Lounge “liide a bods” (lovos), nupigintos iki $59 ir aukš. 
97 nauji šaldytuvai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
66 skalbiamos mašinos, vvringer (gręžia) arba autoiuat. $98 ir aukš. 
88 elektrinmi dulkių valytuvai, $15 ir aukščiau.
209 lomplj, nupigintos iki $3 ir aukščiau.
99 televizijų setai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
150 mažų radijų, nupiginta iki $10 ir aukščiau.
68 elektriniai plionogral'ai, nupiginta iki $6 ir aukščiau.
166 gaziniai pečiai, 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.
Elektrinės indams plauti mašinos, nupig. iki $69 ir aukščiau. 
Siuvamos mašinos, nupigintos iki $39 ir aukščiau.
27 colių pločio vilnų kaurai, j»o $3 už jardų ir aukščiau.
27x54 vilnų kaurai, nupiginti iki $4 ir aukščiau.
Didelės mieros Sliag Rūgs, nupiginti iki 98 centų.
6x9 kaurai, nupiginti iki $10 ir aukščiau.
9x12 kaurai, nupiginti iki $17 ir aukščiau.
9x12 linoleunis, su apvadais, $4.95 ir aukščiau.
12x15 kaurai, nupiginti iki $69 ir aukščiau.
52 gabalų indų setai, nupiginti iki $19 ir aukščiau 
52 gabalų Ktainless silvenvare, nuo $9 ir aukščiau.
Elektriniai garu šildomi prosai (irons), nupiginti iki .......... $ 6.00
Dominion deep-i'ryer, automatiškas, nupigintas iki .............. $18.00
Star Ixnv deep-t'rycr, nupigintas iki ......................................... $12.00
Automatiškas toaster, nupigintas iki ..................................... $ 9.00
Rotiss-O-Mat Rotary Broiler, nupigintas iki .......................... $22.00
Majestic Infra-Rcd Broiler, nupigintas iki .............................. $10.00
Popcorn Poper, nupigintus ......................................................... $ 5.00
Remington rašoma mašinėlė, atremontuota .............................. $24.00
Arctic Manketai, vilnų, nupiginti iki .«...................................  $ 5.00
Vatiniai Manketai, nupiginti iki ............................................. $ 2.00
Didžiulės .antklodės (comforters), nupigintos iki ........ji... $5.95
Dideli Cannon rankšluosčiai, nupiginti iki 25 centų vienas.
32 colių Clown Doll, nupigintos iki 98 centų.
Nacionalini žinomu išdirbysčių rankiniai laikrodėliai,

17 akmenų, nupiginti iki $19.95 ir anksčiau.
120 basų Piano akordeonai, nupiginta iki $59 ir aukščiau.
Vidutinio dydžio gitaros (guitars) — $5.00. Ekuleles — nupigintos

iki 69c.
Žaislai, vežimėliai, buidni, lėlės, už mažiau negu pusė kainos.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

J. F. Sudrik Furniture
(INCORPORATED)

3241 So. Halsted St. TeL: CAlumet 5-7237
Atdara pir.mad. ir ketvirtad. vakarais iki 9:30 P.M. Sekmad. 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.

J

DR. JUZĖ IR KĖSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West «P-t Street

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

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

Ofiso tel.PRospect 6-1765 
Rez. tel. GRovehill 6-5603

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. VU BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutartj. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chicago 20, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7 -4000

Rezidencijų; GRovehill 6-8161

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. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8344

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 We»t 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvB) 

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

šeštadieniais 1—4 vul.

Ofloe VVAlbrook 5-2670.
Rea. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARŲULTTi: 5IFDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—0 ▼. vak. 

Trečlad. Ir šeštad. pagal eutartl

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We»t 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 SPECIALISTĖ

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas KEIiance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet. 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutart)

TeL Ofiso Ir buto Obymplc 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. I5th St., Cicero 

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare.
Butas 1526 So. 40th Avė. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepiu, šaukite K Edžio 3-3868
DR. EMILY V. KAUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:10 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Mm KRIAUčELIOMŠITf
(Gydytoja Ir ChlmrgA) 

MOTERŲ LIGŲ III AKUŠERIJOS
SPKA'IALISTE 

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

Tel. ofiso Ir rez. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą

Veš. ofiso GR. 6-5300, PR. 6-4732

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

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

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

Trečlad. ir sekmad. uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-8 

Telef. TOwnhaU 3-0059 
2534 West 68th Street

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

skambiną CEntral 6-2204.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766
Buto — ENglewood 4-4070

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Wėstera Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—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 
8259 South Halsted St.

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 6 2nd St., tel. Republio 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Retliany Mcthodlst ligoninėje 

Tik i»igal susitarimą tel. AR 1-1403

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2200 
specialybe chirurgines ir 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirniad. tik nuo 6 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

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

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

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

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso VA 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 sutartj. 

Jeigu neatsilieps viršminėti telefonai
šaukite MIdway 3-0001

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezistaa 

Aparatai-Protezal, Mod. ban-1 dažai. Spec. pagalba kojom 
(Arch Supports) Ir t.t.

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

2850 W. 63r«l St. Chicago 29, UL 
Tel. I’Ilospt'ct 6-5084.

Runkite dien. Draugi

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba VVE 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 

Spec. chirurginės ligos
6255 South Western Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso Pltospect 6-0400
Rezid. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VV’est Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6650

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6651 

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

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

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

Skelbkite "Drauge”!
DRAUGAS
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VASARIO 16 KONGRfcSE
Redakcija jau gavo JAV Kongreso darbų “Congressional 

Record" vasario 1G d. laidą, kuri mus labai džiugina. Šioje 
laidoje Lietuvos ir lietuvių tautos vardas minimas šimtais 
kartų. Meg džiaugiamės, kad ir augštieji, ir žemesnieji Kong
reso rūmai sudarė galimybę Vasario šešioliktosios dienęs se
sijas pradėti maldomis už Lietuvą ir joms vadovauti pakvietė 
lietuvius kunigus. Kaip jau žinome, reikšmingo ir gilaus turinio 
invokacijas atkalbėjo pi ei. Ignas Albaviėius, šv. Antano par- 
rapijos klebonas, Cicero, 111., ir kun. Jonas BaltuseviČius, šv. 
Mykolo parapijos klebonas, Scranton, Pa Pirmojo maldoje 
(Senate) tarp kitko prašyta:

Išvaduok, Viešpatie, iš dabartinių vargų Lietuvą, kuri yra 
pasriuvusi ašarose nekaltų vaikų ir nelaimingų motinų. J vesk 
ją į laisvų ir nepriklausomų tautų tarpą. Suteik, kad teisybė 
nežūtų, ir kad pasaulis žinotų piiežastį jos kančios. Tavo aki
vaizdoje žmonijos kančios nelieka nepastebėtos".

Antrojo, kun. J. Baltusevičiaus, maldoje (Atstovų Rūmuo
se) skaitome (“Congressional Record”):

“Dangiškasis Tėve... Duok stiprybės visiems tiems, kurie
šiandien kenčia vergijoje ir pažeminime. Pasigailėk lietuvių supratimas. Tokios pažiūros
tautos, kad jog žmonės nebūtų užmiršti, ir duok, kad visi žmo
nės teiktų jai pagalbą pasiekti laisvės”...

Mums pranešama, kad ir vieną, ir k:tą invokaciją Jungti
nių Valstybių parlamentarai išklausė dideliu susikaupimu. Ir 
pradėjus sesijų, sakytos kalbos apie Lietuvą ir jos išlaisvinimo 
problemas. Senatorius Lehman, pradėdamas savo kalbą, pa
brėžė: “...savo darbus mes šiandien pradėjome malda į Augš- 
čiausiąjį Dievą, kad teisingumas ir vėl grįžtų į tautas, tokias 
kaip Lietuva, kurios nepriklausomybę mes šiandien minime. Lie
tuvis Bažnyčios atstovas (prel. Albavičius), kaip svečias ka
pelionas, šiai legislatūros šakai suteikė dieviškąjį palaiminimą, 
kad mes aiškiau galėtume suprasti visa tai, kas skaldo pasaulį 
į dvi dalis”. Ir toliau šis veiklus ir lietuviams labai palankus 
senatorius kalba apie dabartinę Lietuvos būklę ir jos išlaisvi
nimo reikalus.

Senatorius Paul Douglas savo labai svarioje kalboje paste
bėjo, kad Amerika, besinaudodama savo laisvėmis ir gerovė
mis, neturi užmiršti, kad yra tautų, kaip Lietuva, kurios yra 
surakintos komunistinės vergijos retežiais. Lietuva daug ken
čia, bet lietuviai dėl savo laisvės kovoja visomis jėgomis. “Jie 
atsisako priimti komunistinį mokslą. Jie ryžtingai kovoja už 
jiems Dievo duotas teises užimti savo vietą laisvame pasaulyje. 
Kovodami prieš komunizmą jie palaiko religinius dėsnius”. Sa
vo kalbą šen. Douglas šitaip baigia: “Pavergtiesiems žmonėms 
už geležinės uždangos aš pasakyčiau: nenustokit vilties. Mes 
jūsų neužmiršome ir niekuomet neužmiršime”...

Šen. įves, iš New Yorko, Lietuvos okupaciją pavadino tam
siuoju istorijos skyriumi. Lietuvių tautos narsų pasipriešinimą 
komunistų agresijai jis pavadino žmonijos kovos prieš blogio 
jėgas simboliu. Kovingai lietuvių tautai jis palinkėjo Dievo 
palaimos ir pergalės. Šen. Humprey priminė, kad nė Amerikos, 
nė kitų laisvųjų kraštų žmonės neužmiršo garbingos Lietuvos 
istorijos ir jos nepriklausomybės, ir kad Lietuva ir vėl bus 
laisva valstybė. Šen. Martin paskatino kolegas padidinti savo licininką, kuris leido save man 
pastangas ir drauge SU visais laisvę mylinčiais žmonėmis pa- fotografuoti, laikydamas ranko- 
dėti Lietuvai jos nepriklausomybės byloje. Šen. Cotton kal
bėjo, kad prezidento Eisenhower;o nusistatymas neužmiršti 
pavergtųjų Pabaltijo tautų ir padėti joms išsilaisvinti iš rusų 
dominacijos teikia vilčių ir Lietuvos žmonėms.

Graž'ų ir Lietuvai draugingų pareiškimų padarė ir visa 
eilė kitų senatorių. Už tai mes jiems privalome būti nuošir
džiai dėkingi.

Ir Atstovų Rūmuose buvo pasakyta daug reikšmingų kai- vienas valdiškas lėktuvas, 
bų apie Lietuvą. Ypač verta dėmesio kongresmano Flood re-1 Visu kelionės metu sekiau 
zoliucija, kurią jis įteikė Rūmams vasario 16 d. Jo pasiūlytai j Serovo elgesį ir pastebėjau, kad 
rezoliucijai niekas nesipriešino. Apie ją ir kaikurių atstovų tai šiurkštus, nemandagus ir 
kalbas teks pakalbėti atskirai. žiaurus tipas. Jo balsas buvo

nuodingas, nors man jis nieko j 
negalėjo padaryti. Jis nori, kad 
visi jam nusilenktų ir net Sov. 
S-gos ambasadorių Burmai siun 
tinėjo kaip mažą vaiką. Serovas 
yra mažo ūgio, bet visada stie
biasi dideliu. Jo kakta plati,

_ . plinkantis, akys išpūstos ir siau
PALECKIS TYLĖJO I nuo 1928 m. jau paaugo keturis ros, nosia riesta> lūpog plonog ir 

Anglijos katalikų žurnalas 1 kartus. Jiems reikia duonos, apkarstytos nuo nos es einančio- 
“The Tablet” pasakoja apie ang dei mai^° nebus, planas susiu- mįs pjįto raukšlėmis. Rankų 
lą, kuris Kalėdų metu rūpinasi ^uos. Planas 3uk neturi ramiaį negali laikyti”. V.

koplačausiai paskleisti atitin- ^slo pagaminti gyventojams
kamus kalėdinius paveikslus iš- dau^,au automobilių, šaldytuvų, 
kabinimui viešose vietose. Sako, i masinU skalbimams, televizijos 
jis laišku kiekvienam Sovietų aParat4ir Pan- Jo dėmesio krei- 
Sąjungos respublikos “preziden- mais> 0 paskutiniais laikais ir su 
tui” pasiūlęs p-lės Dorig Zink- ar oro Sykiams yra reiksmm- 
eisen žinomą piešinį, vaizduojan ^as
tį Kūdikėlio Kristaus gimimą.
Teatsiliepęs tik Kazakstano “pre 
zidentas”, ir jam tie paveikslai 
nusiųsti, tik nežinoma, ką jis su 
jais padaręs. Katalikiškosios 
Lietuvos Paleckis tylėjo, kaip 
tylėjo ir estų bei latvių “prezi
dentai”.

BIRUTĖ PŪKELEV1C1ŪTĖ

33 tęsinys

VLADAS

BEVYDAMI PRIDUS

Vienas žymesniųjų Anglijos 
savaitraščių “Manchester Guar
dian” redakciniame rašo:

“Naujuoju penkmečio planu 
Sovietų Sąjunga siekia pasivyti 
p'rmaeiles kapitalistų valstybes. 
Ar pajėgs? Ir kiek kainuos, y 
pač gyventojų kankiniui ? Ir 
kuriam tikslui? Štai to plano 
klausimai. Visa visuma Sov. S- 
ga aišku nepagamins daugiau 
negu Amerika. Plienas čia ge
ras pavyzdys: 1960 metais Sov. 
S-ga sakosi pasigaminsianti 68 
mil. tonų plieno, o Amerika jau 
dabar pasigamina 100 mil. to
nų. Plano besivaikydama, Sov. 
S-ga be kitko privalo vis dau 
giau darbininkų į miestus telk 
ti, nors gyventojų skaičius čia

KANADIEČIO NUOMONE
Bostono “Christian Science 

Monitor” bendradarbis praneša 
iš Kanados sostinės Ottawos:

“Savo laiku Sovietų Sąjungą 
lankęs amerikietis John Reede 
parašė knygą ‘Dešimt dienų su
kratė pasaulį’. Kanados užsie
nio reikalų ministeris Lester B. 
Pearson po savo atsilankymo

parašyti knygą ‘Pearsoną sukra 
čiusi kelionė’. Rusų valdovai sa
ko jį priėmę labai šiltai ir išsi
kalbėję atvirai. Matyt jie bijo 
pasaulyje besireiškiančių blokų. 
Pearsonas bandė įtikinti, kad 
vienas tų blokų, būtent Ameri
ka, neturi jokios grasos Mask
vai. Į klausimą, ką Vakarams 
daryti, Pearsonas sako:

‘Pirmiausia mums privalu 
tvirtai laikytis prieš visas ir vi
sokias pastangas mus suskirs
tyti, susilpninti ir sunaikinti. 
Antra, turime vengti karingų 
provokacinių žodžių, kurie didin

Vieną lapkričio vakarą virtuvė prigarma sulytų 
Seirijų žydų. Pakvimpa rūkytom seliavom, storų, vilno
nių kojinių drėgme ir džiovintais baravykais, sunars
tytais ilgom virtinėm. Lyg pats ruduo būtų atplėšęs 
priebučio duris ir peržengęs slenkstį. Lyg pats ruduo 
šildytųsi atgrubusias rankas prieš kaitrią liepsną, šla- 

Sovietų Sąjungoje sako galįs j pi, atsegioti kailiniai dvelkia pažliugusio Alytaus vieš-

tų tariamąją Maskvos baimę, giai, lyg tikslią valandą sutarę susimokėliai. Blizga

t

DIENRAŠTIS draugas, chicago. illtnois

.r net pralenki- v araiu~ t. . r»r**-| ,'mogau' proto jėgos, i.mogų, 
1 u i ladimų smv.’.e, t a.iaul kaip fizinę |»-gą, v i?, daugiau pa-Vfc R S L O P S1C H O L O GI j A

ADOLFAS BALItiN V5, Chicago, III

Illinois Technologijos Institu
to prof, YVillard A. Kerr nese
nai Lithuanian Chamber of Com 
merce of Illinois susirinkime 
skaitė paskaitą apie verslo ir 
išradimų psichologiją, čia pa
tiekiame jo minčių santrauką. 
Dvejopas pasaulio supratimas

Per ilgus šimtmečius dauge
lio mokslininkų buvo žiūrima į 
pasaulį, kaip Dievo atbaigtą kū
rinį, su amžiams nustatyta pas
toviai veikiančia sistema. Žmo
gaus -uždavinys buvo tos siste
mos ir jog veikimo dėsnių paži
nimas. žodžiu, statinis pasau

viešpatavimas filosofijoje darė 
įtakos ir visam gyvenimui. Žmo 
nių gyvenime formos buvo pas
tovios, išradimų, naujenybių, 
pažangos būta maža.

Šiuo metu filosofijoje daugiau 
pritarimo randa kita pažiūra, 
būtent, kad pasaulis ir jo siste
ma nėra kažkas pastovaus, bet 
amžinai besikeičiantis, ir nuo
lat dar tebekuriamas kūrinys. 
Dievas tebekuria pasaulį. Tai 
yra dinaminis pasaulio suprati
mas. Tai patvirtina pastarųjų 
laikų moksliniai pasaulio tyrinę 
jimai. Kas sekundę atsiranda

Dievui leidžiant, jei tik vis jieš- 
kosime garbingų ir žmoniškų vi 
sų pavojingų ginčų išsprendimo, 
vieną gražią dieną mes juos iš
spręsime’. ”

NIEKŠO VEIDAS
Londono “Observer” kores

pondentas, su Būlganinu ir 
Chruščevu važinėjęs po Aziją, 
rašo:

“Apie mane bolševikų slapto
sios policijos galva įSerovas pa
sakė: ‘Sovietų Sąjungoje būtum 
primuštas’. Mat aš nutraukiau 
Serovą bestumdantį burmietį po

li' <Liiu!'. turėjo

mes žinome, kad tai yra gryni 
propaganda Tikrovė yra visiš
kai kita. Kūrybines m rities sn

nauji dangaus kuliai, 1.1 i i n\k i kietą Minę ■ > ........ . . , . , , ,, • i* . . „ . , typ vakarai dar tuo ta»pu n.ata. Radiju aktyviu širmiui.u Luti nutrauktus. Bužo ats.klaus .. . | turi sau varžovųįtakoje keičiasi kimų sudėtis, ta mok..1.u.nl.i; nuomom.;. Vie-
spalva ir t t. ši pastaroji, d.na-'iiaa jų pa;:.u!.- pavaitoti < tiem 
minė pažiūra turi tamprų ryšį kalą, kuris tą inas.ę sui.unkšti- 
su šios dienos te, linikos ,r .šra- no ir kartu su-kitu chemikalu
dimų pažanga. Jei Dievas tebe
kuria pasaulį, tai kodėl žmogus, 
sukultas Jo paveiksle, turi sua-

apsaug; j i nuo kenksmingo ve.- 
kimo į metalini grąžtą, š.s, ro
dos, paprastas gręžimo būdas

toti jieškojęs naujų idėjų, nau- buvo užpatentuotas ir išradėjui 
jų išradimų? Čia pasireiškia pas atnešė niilicnua frankų. Cliemi-

kalai ir jų savybes buvo jau se
nai žinomos, bet jų suderinimas 
ir pritaikymas šiam konkrečiam 
atsitikimui ir sudarė išrad.mo 
pagrindą

Tik laisvas žmogus gali 
kūrybiškai galvoti

Illinois Technologijos Institu
te per 10 metų vedami tyrinėji; 
mai žmogaus proto veikimo sri
tyje davė kaikurių labai įdomių 
rezultatų. Yra visiškai tikrai 
nustatyta, kad žmogus daugiau 
šia išradimų, naujų patobulini
mų ir bendrai kūrybiškų pro
jektų padarė dirbdamas lais
vai savo pasirinkimu, nei kieno 
varžomas, nei įsakomas. Išradė
jų protas nemėgsta bet kokių 
varžtų, konfirmizmo. Nenuos
tabu, kad laisvajame krašte, A- 
merikoje, yra kasmet padaroma 
ir užpatentuojama naujų išradi
mų daugiau, nei visame likusia
me pasaulyje paėmus kartu. Iš
radimai ir naujos idėjos sun
kiai gimsta totalitariniuose kraš 
tuose, kur valdžia diktuoja žmo 
gui ką jis turi daryti ir net gal
voti. Tokioje atmosferoje maža

išradimai, pavaizduoja, kad ir vietos išradimams. Tuose kraš- 
toks atsitikimas. Viena kompa- tuose įsiviešpatauja minties 
nija jieškodama naftos darė že-! stagnacija ir pataikavimas val
inėje gręžimus, tačiau giliuose ’ džiai. Komunistai jau dešimts 
sluoksniuose grąžtas atsirėmė j metų rėkauja, kad jie pasiekė

tarųjų laikų žmogaus naujų iš

radimų veržlumas.

Išradimų problema

Pramonės ir bendrai visų vers 
lo rūšių pažanga remiasi išradi
mais. Mes išradimais pratę va
dinti tik technikos ar chemijos 
srityse daromus patobulinimus. 
Bet išradimai apima daug pla
tesnes sritis: nauji prekybos 
metodai, naujas finansavimo 
būdas ar kitokia reklamos for
ma — vis tai išradimai, žmo
gaus kūrybinės minties darbai. 
Viena iš pramonės psichologijos 
sričių tyrinėja išradimus. Nusta 
to, kas skatina naujus išradi
mus, kodėl vieni žmonės suge
ba padaryti daugiau išradimų, 
kiti .mažiau, kokios sąlygos rei
kalingos žmogaus kūrybinėms 
mintims gimti ir t. t.

Amerikoje, Purdue universi
tete prof. Hess net skaito specia 
lų kursą kaip daryti išradimus. 
Išradimai nėra kažkoks įkvėpi
mo dalykas. Tai daugiau suge
bėjimas žinomus faktus tam tik 
ru laiku panaudoti tam tikroje 
kombinacijoje. Kaip padaromi

je minoms jieškoti prietaisą 
Mandalajo aerodrome, kur buvo 
laukiama Bulganino ir Chrušče- 
vo. Burmoje, kaip žinoma, vyks
ta bolševikų kurstomas parti
zaniškas karas, ir neseniai Pu- 
koko aerodromas buvo partiza
nų užminuotas ir jame plyšo

kelio liūdesiu, moliu aplipusių ratų nedalia, permirku
sios miestelio turgavietės vienatve. Kampe garuoja 
drėgni didžiųjų obuolių maišai: tėtis spaus iš jų naminį 
vyną.

Žydai atveža ir Vladą, jauniausią tėčio brolį — 
spuoguotą bernioką, didelėm, atlenktom ausim, parau
dusiais akių vokais.

Vladas nekalba ir nejuda. Sėdi, lyg prikaltas ant 
savo mantos pundo, patempęs storą apatinę lūpą ir žiūri 
pro langą.

Tebelyja. Lašas paliečia lašą, juodu virpteli susi
liedami, staigiai pakimba, pritvinkę vienas kito sunku
mo ir tada nurieda stikle išvagotais takais.

Ima temti.
Ukmergės Plento stulpuose įsidega žiburiai. Stai-

išsitrinkuSi Anelė: šlapius, nesupintus plaukus suvijusi 
šviesian kuodan — žybčios baltais dantimis, garuoda
ma kubile išmuilintos odos šiluma, po trinyčiais netel- 
pančia mergautine sveikata. Priemenėj sukosės Pra
nas, nusispirdamas mėšluotas klumpes. Jo rauplėtame 
veide švies gero vakaro palaima: apeitų su žiburiu 
tvartų nesudrumsčiama ramybė, atrajojančių karvių, 
pavasarinių ėriukų, ties ėdžiomis pasilenkusių arklių — 
tarpusavio taika. Nuo šilto užpečkio, aplipdyto spal
votais papirosų dėžučių popierėliais, nušoks liesom ko
jom Daminka — tik jo, tik Vlado vieta bus tuščia.

Mama atsargiai paliečia Vlado petį.
Ir kai berniukas atsisuka, jo akys pilnos ašarų.

Didelės mėlynos akys: bejėgio vaiko, pamesto ant maz
gais suraišioto pundo, palikto svetimame kambary.

— Vladai, — tyliai klausia mama, — ar tu todėl, 
kad... tau Seirijų gaila?

Vladas nieko neatsako. Jei jis dabar prakalbėtų, 
imtų raudoti balsu.

— Ar dėl to ?
Vladas linkteli ir nuleidžia galvą.

bruknių uogiene.
— Te, paragauk, — sako ji atsargiai. — Gardu.
— Nenoriu, — piktai atšauna Vladas, tačiau po

valandėlės paima atkištą skanumyną.

vaduoja mašinos. Amerika yra 
toliausiai ta kryptimi pažengęs 
kraštas. Tačiau tai tik maža pra 
dž a, naudojant žmogaus prote 
paslėptą neišsemiamą galvoji
mo energijos šaltinį.

Gamybos našumo faktoriai

D.rbančio žmogaus psicholo
giniai tyrinėjimai parodo kaip 
kaikurie faktonai turi įtakos į 
žmogaus darbo našumą. Pavyz
džiui, pradinis patyrimas ir pasi 
sekimas nulemia darbi našumą 
ateityje. Todėl patariama nau
ją, nepažįstamą darbą pradedan 
tiems darbininkams nustatyti 
žemas normas, kad jie lengvai 
jas išpildydami siektų aukštes
nių normų ateityje. Didesnis in 
dividual.n.s darbo našumas pa
siekiamas, kai žmogus dirba pa 
vieniai a:r mažesnėmis grupė-

Protinio darbo niYuur.'t}
Fizinės žmogaus j g s yra 

nedidelės. .Jo naudingos darbo 
energijos koeficientas tėra 25 
* , . Paties žmogaus pagaminta 
diz.elio rnaš.na duoda daug di
desnį energijos naudingumo ko
eficientą, kuris siekia net S0'r. 
Tuo būdu fiziškai žmogus ma
žai skinasi nuo kitų gyvulių, 
kūnų energijos naudingumo ko 
eficientas yra, palyginamai, la
bai žemas. Tačiau žmcgaua pa
jėgumas protauti neturi sau ly
gaus sutvėrimo pasaulyje. Pas
taruoju laiku atliekami tyrinė
jimai rodo, kad žmogaus proto
našuma.ą yra fantastiškas. Žmo mis. Kai tą patį vienodą darbą 
gus sugeba galvoti ir jo galvo- dirba didelis skaičius darbi-
jimo našumas nekrenta nepai
sant kaip ilgai trunka galvoji
mo procesas, žmogus pavargs
ta fiziškai, pavargsta jo akys, 
pradeda imti miegas, tačiau tas 
nekliudo žmogaus mintims reikš 
tis. Buvo daromi bandymai, lie
piant mokiniams be pertraukos 
ilgas valandas spręsti aritmeti
kos uždavinius: po kiek laiko 
pas visus pasireiškė fizinio nuo
vargio žymės, bet protas nenus
tojo sugebėjimo spręsti uždavi
nius su vienodu tikslumu, kaip 
ir bandymo pradžioje. Žinant, 
kad mūsų protas veikia ir 
mums miegant — tad iš tikrųjų 
tenka stebėtis jo darbo našumu. 
Žmonijos civilizacijos laipsnis 
yra matuojamas pagal tai ka'p 
naudojamos jo jėgos: pirmykš
čiame civilizacijos stovyje žmo
gus buvo naudojamas daugiau, 
kaip fizinė jėga. Civilizacijai au
gant vis daugiau naudojamos

ninku kartu, darbo našumas 
mažesnis. Labai svarbu, kad 
darbininkai turėtų pasitikėjimąz
savo ateities uždarbiais. Yra ži
nomi kaikurių įmonių planai šio 
je srityje. Pavyzdžiui, General 
Motor kompanijoje darbinin
kams užtikrinta, kad jų uždar
bis kasmet bus keliamas 2%. 
Max Schaeffaer įmonėse garan 
tuojama, kad neturint pakan
kamai užsakymų, niekas iš dar
bo nebus atleidžiamas, bet bus 
trumpinamas darbo laikas, kad 
visiems užtektų darbo. Pagaliau 
pereitais metais automobilių 
įmonių darbininkų unijos pasi
rašyta sutartis numato garan
tuotas metines algas, nepaisant 
ar darbininkas turės darbo ar 
ne. Aukščiausias darbo našu
mas pasiekiamas, kai žmogus 
dirba laisvu pasirinkimu, o ne 
prievarta primestą jam darbą. 

(NukePa j . pu.;*, r

LRKSA PRADĖJO MINĖTI ĮSISTEIGIMO 70 METŲ SUKAKTĮ

Y asario 14 <1. American Legion auditorijoj, YYhlkes Barro, Pa., buvo šaunus banketas Lietuvių Ii. K. Susivienijimo Amerikoj įkūrimo 70 
metų sukakčiai ir Lietuvos Nepriklausomybes šventei paminėti. Kelių šimtų dalyvių tarpe buvo visa eilė kunigų, teisėjų, daktarų, teisininku, 
prokytiininkų ir mūsų visuomenės veikėjų, šioj nuotraukoj — iš kairės dešinėn — matome sėdinčius: red. L. Šimutį, LRKSA pirmininką; piel. 
l’r. Jurą; vysk. .lerome I). Jlanuan; Y'ineą Kvetkų, LRKSA sekretorių; kun. Joną Baltuseviėių ir adv. Edvardą Ix»patto. Antroj eilėj (stovi); 
kun. J. K. Miliauskas, prel. Jonas Balkūn.as, teisėjas Krank L. Pinola, teisėjas Jobu J. Aponiek, kun. A. J. Sinkevičius, kun. J. A. Aruškeviėius 
ir adv. Tomas E,. Mark. Trečioj eilėj: kun. Antanas Ežerskis, kini. Y'y tautas E. Žemaitis, adv. Jonas Grigalius, LRKSA vicepirmininkas; kun. 
\ iktoras Šinikonis, kun. B. I). Zdanavičius ir teisėjas Tliomas YI. Lewis.

šlapias grindinys; toli, pro nuogas topolių šakas, pro Bet vos tik jis, šnirpšdamas nosim, nuryja kelis 
suodžiais apneštus kaminus, matosi dangaus pakraštys, kąsnius, kažkas atkabina smaugiantį gerklę gniužulą: 
siekiąs Seirijus... ašaros, lyg dideli žirniai, ima papsėti ant tamsiai rau-

Ten dabar Tafilė nukelia nuo ugnies užbaltintų donos uogienės ir darosi vis graudžiau, ir graudžiau, 
kruopų puodą. Visi susirinks prie stalo, raikys karštas Pagaliau Vladas nebeištveria. Apkabina mažom savo 
bulvinių tarkių bandas, gramdys nuo jų prigruzdusius rankom mamos liemenį, paslepia veidą tarp jos kelių 
kopūstlapius ir dažys rūgščioj grietinėj. Ajarais galvą *r pradeda kūkčioti balsu.

— Na gana, vaike, gana. Išsiverkei, ir gana. Va, 
žiūrėk — ir liūlys koks pakibo ant nosies galo...

— Špuntą, — šūkteli mama mano pusėn. — Ko 
ten stovi tarpdury? Eikš artyn. Va, čia tavo dėdė Vla
das. Pasisveikink. Pasibučiuokit, gi.

— Gal jau paptelk dėduliui rankon, ir ką. Nors 
nedaug už tave vyresnis, nors ir apsižliumbęs, bet vis- 
tiek dėdė, — juokiasi tėtis.

Vladas tyli. Tik žvilgteri šnairom į tėtį.
Mama tebeglosto tankius Vlado plaukus, susiviju

sius viršugalvy mažan sukūrin.
Ir ko ji ten stovi? Ji mano mama! Mane apima 

bjaurus vienturčio vaiko pavydas: iščiūčiuotos, išbu
čiuotos mergiotės, neturėjusios šiuose namuose varžo
vų — Akiplėšiška drąsa. Lyg tas apsiverkęs berniūkš
tis kęsintųsi į man vienai tepriklausančią nuosavybę, į 
neaprėpiamo godumo teises. Pažvelgiu į tėtį, tarsi jieš
kodama sąjungininkų savo kovos kirčiui:

— Ar paptelt dėdei? — klausiu, laukdama iš tėčio 
akių padrąsinimo.

Pasidedu ant žemės savo žaliąjį šunį, su ilgom plau-Mama laiko rankoj duonos riekę, storai apteptą ... ,, , .,.. J Y’ r » šinem blakstienom ir einu artyn.
— Koks aš tau dėdė... — tyliai ištaria Vladas ir aš 

stabteliu.
(Baa daugiau)
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kolonijose
JJetuvos laisvinimo reikalams 

surinkta 919,50 dolerių

Rochesterio lietuviai Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mo sukaktį iškilmingai minėjo 
vasario 12 d.

9:30 vai. Jonas Morkūnas, lie 
tuvių radijo valandėlės metu, 
gražiai pravedė anglų kalba mu 
zikinį reportažą, kurio metu 
klausytojus supažindino su lie
tuvių tautos ir valstybės svar
besniais istoriniais įvykiais. Mu 
zikinę dalį parengė Vyt. Žmui- 
dzinas.

11 vai. Šv. Jurgio liet. para
pijos bažnyčioje buvo atnašau
jamos šv. Mišios už žuvusius ir 
gyvus Lietuvos laisvės kovoto
jus. Visos liet. organizacijos, va 
dovaujamos liet. legionierių Gu- 
dyno posto, bažnyčion atvyko 
organizuotoje eisenoje su savo 
vėliavomis.

3 vai. p. p. Šv. Jurgio liet. pa
rapijos salėje iškilmingą Lietu
vos nepriklausomybės atgavimo 
sukakties minėjimą atidarė Al
to skyr. viceplrm. dr. VI. Lele- 
vičius, kuris tarp kitko savo 
kalboje pasveikino svečią Miką 
Vaidylą dirbantį Alte 15 metų. 
Ta proga buvo sukeltos nuošir
džios ovacijos ir Alto skyr. pir- 
minink. Petrui Norkeliūnui, taip 
pat dirbančiam Alte 15 metų ir 
šį darbą pasižadėjusiam dirbti, 
kol bus išlaisvinta Lietuva.

Galingai nuskambėjus Ameri 
kos ir Lietuvos himnams, stud. 
Gražina Musteikytė perskaitė 
kongresmano K. Keating’o svei
kinimą ir kalbą, kurią jis pa
rengė pasakyti Vasario 16 die
ną JAV kongrese.

Svečias Mikas Vaidyla, Alto 
iždininkas, savo kalboje buvo 
nuoširdus ir įtikinantis. Jis nu
pasakojo svarbesniuosius Alto 
žygius Lietuvos laisvinimo ko
voje praeityje ir nusakė ateities 
darbus.

Pertraukos metu Lietuvos 
laisvinimo kovai buvo surinkta 
919.50 dol.' Rinkliavą pravedė 
Rochesterio liet. studentai.

Daugiausia aukojo: dr. VI. 
Lelevieius ir šeima 50 dol.; Pr. 
Mocejūnas, A. Audra ir J. Mor
kūnas po 25 dol.; Alb. Apanavi
čius, Vyt. Jasiulaitis, Peter Nor 
keliūnas po 20 dol.; Jurgis ir 
Kotr. Jankai, Jonas ir Ona Pu- 
pininkai ir Jurgis ir Marg. Va- 
liukevičiai po 15 dol., kiti po 
mažiau.

Meninėje dalyje šviežiai pa
sirodė muz. P. Armono vado
vaujamas liet. bendruomenės 
choras, kuris padainavo kelias 
liet. kompozitorių dainas, kai 
kurios buvo girdimos pirmą kar 
tą Rochesteįio liet. scenoje. 
Pranas Puidokas deklamavo F. 
Kiršos giesmę apie kapus, ir Re 
gina Gaidytė B. Brazdžionio šau 
kiu aš tautą. Abu padeklamavo 
su nuoširdžiu įsijautimu. Meni-

Daug kas šiais metais nuošir
džiai pasigedo kun. garbės klb. 
Jono Bakšio, kuris nei bažny
čioje, nei susirinkime dėl svei
katos nekalbėjo.

TRUMPAI

— Vasario 16 d. vakare šv 
Mišios buvo atnašaujamos už 
Lietuvos laisvės kovotojus, gy
vus ir mirusius. Šv. Mišias už
prašė Alto skyr.

— Kun. Jonas Bakšys daly
vavo New Yorko valstybės gu
bernatoriaus Herrimano Lietu
vos nepriklausomybės deklara
cijos paskelbimo priėmime, ku
ris įvyko Albany, NY, vasario 
15 dieną. Delegavo Alto skyr.

— Petras Armonas ir Rober

tas Sherelis, jur., kovo 10 d. Šv. 
Jurgio liet. parapijos salėje ren
gia violenčelės ir piano koncer
tą. Programoje: Rochmaninov, 
Grieg, Boelmann, G. Faure, D. 
Pepper ir kt. kūriniai. Abu mu
zikai Rochesterio liet. visuome
nei gerai pažįstami, todėl rei
kia tikėtis, kad liet. visuomenė 
gausiai atsilankys į rengiamą 
koncertą ir tuo įvertins rengėjų 
gražias pastangas.

— Čiurlionienės Pinigėliai Ro 
chesterio liet. scenoje. Roches
terio liet. bendruomenės choras 
balandžio 7 d. stato Čiurlionie
nės 3 veiksmų komediją Pinigė
liai. Režisuoja Andr. Cieminis.

— Labiausiai perkamos kny

gos. Šiuo metu Liet. Spaudos 
kioske (Šv. Jurgio liet. parapi
jos mokyklos raštinėje) labiau
siai perkamos knygos yra šios: 
J. Jankaus Senas kareivis Ma- 
tatutis, J. Gliaudos Raidžių pa
sėliai, V. Augustino vaizdų al
bumas Lithuania, H. Radausko 
Žiemos daina ir A. Merkelio J. 
T urnas-V aižgantas.

— Užsisakė Liet. Enciklope
diją Jonas Musteikis ir Vyt. 
Grybauskas.

Liet. Spaudos Kioske priima
ma prenumerata: Draugo, Dar
bininko, Aidų, L. Dienų ir kt. 
liet. laikraščių ir žurnalų. Sb.

St Petersburg, Fla.
Visi kviečiami į Vasario 16 d. 

minėjimą

Vietinis lietuvių klubas (A- 
merican Lithuanian Club) ruo-

SKAUTAI

(Atkelta iš 2 psl.)
temis, atliko įdomią programą 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjime. E.

JIE STATOMI PAVYZDŽIU

(sks) 1955 m. vasarą Cleve- 
lando Pilėnų sk. tunto Žalgirio 
stovykla sulaukė ne tik malo
naus dėmesio iš lietuviškos vi
suomenės ir skautų tėvų, bet 
buvo gražiai įvertinta ir Boy 
Scouts of America organizaci
jos. Teko patirti, kad Pilėnų 
tunto Vytauto Didž.ojo skautų 
draugovei už pavyzdingą stovyk 
lavimą suteiktas National Camp 
ing Award pažymėjimas. Už pa
vyzdingą skautišką veiklą vy- 
tautėnams taip pat suteiktas 
garbės vieneto (Honor Unit) 
vardas.

Šiuo metu Pilėnų tuntas ruo
šiasi skautų savaitės progra
mai. Taip pat intensyviai va
romas skautiškosios spaudos 
vajus. Psktn. VI. Bacevičius, 
1417 E. 65 Str., administrato
riaus yra paskirtas “Skautų Ai
do” įgaliotiniu Clevelande. Skau 
tiškasis jaunimas yra kviečia
mas pratęsti prenumeratas, o 
tėveliai prašomi užsakyti nau-

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS✓
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Tel«f. — HUmbeld 6 1038

KNYGA, KURIĄ JŪS 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...
šiasi iškilmingai paminėti Lie- Lydiny8 tikrai skoningai ir tinka- 0 1 'mai papuoš kiekvienos kultūringos
tuvos nepriklausomybės šven
tę. Minėjimas bus vasario 26 d.
1 vai. po pietų V.F.W. didžiojo
je salėje, 4145 — 34th St. No., 
St. Petersburg, Fla.

Pas vaišinguosius Šeštokus 
tuo reikalu buvo klubo narių ir' 
nenarių susirinkimėlis. Sėkmin
gai pravesti minėjimą išrinkta 
komisija: Marozas, J. Maskaliū- 
nas ir F. šeštokas. Vaistininkas 
Frank šeštokas bus ir progra
mos vedėjas. Linksmoji progra
mos dalis tvarkyti pavesta Sofi
jai Marozienei, Emmai šeštokie 
nei, Pranei Sinkicnei, Viktori
jai Jakobsonicnci ir Faustinai 
Tulienei.

šeimos stalą.’
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

Visiems verta perskaityti istorini 
* romanų

KRAŽIŲ SKERDYNES

J- V T -4 V i » X ‘nę programą pravedė yt. mu gjos moteryS bus pasipuošu
džinas

Rochesterio lietuviai ir šiais 
metais Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo sukaktį minėjo 
įspūdingai ir vieningai. Džiugu, 
kad šiais metais ypač buvo gau
siai atsilankyta į šv. Mišias ir 
Lietuvos nepriklausomybės šven 
tės minėjimą.

sios lietuviškais kostiumais ir 
pasiruošusios pravesti lietuviš
kų dainų bei kitų lietuviams bū
dingų dalykėlių.

Kalbėtojais pakviesti teisėjas 
John T. Zuris, dr. Domas Jasai
tis ir Antanas Tulys. Numato
ma ir naminė programos dalis.

Komitetą*

tomas 324 punl., kaina 33.00.
’ Romanas parašytas pagal istorinius 
dokuinentiiH, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus ir vietojo 
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.

PažymStina, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių Skerdynes Lietuvoje 
buvo premijuotas ir plačiai skaito
mos.

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avc.. 

Chicago 3, III.

A UKSTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ »lfl,000,000 IŠTAIGOJE. AVKftCl Al’KIAS, N Al JAI PADIDINTAS DIVIDEMIAH UŽ PAII) UP INVESTMEN- 
l'V SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OFT1ONAE, BONUS, KAI,K l»ę llt VAKAU1JŲ SKYRIAI. (.AUTE TAI PYTI IR PER l.AIAklS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IAK.EIC1ANT ČEKIUS IK APMOKANT VISOKIAUSIAS BII.AS, VELTUI 1‘ATAKN AVIMAS NARIAMS. IftkEICIAM 111 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MChŲI ALKh'l J DIVIDEND.y 1B KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAU KIT — UHOYUIlUi 0-7615.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 12 VAU —S VAU; ANTItAD. IR PENKT. 0 iki 4 VAK,; KET. 9 IKI S vai. vali.; Trcč. UŽDARYTA VISA DIENA; SĖST. 0 IKI 2 POPIET

jas prenumeratas va kams. "Sk. 
Aiuas metams kainuoja $3. Dau 
gelis tėvų jau pasistengė atlikti 
pareigą — užprenumeruoti sk. 
spaudą. Būtų gera, kad būtų 
atliekama ir antroji pareiga — 
greitai atsiskaitoma su admi
nistracija ar jos įgaliotiniu. 
Tuo bus sutaupytas laikas vi
siems.

Vasario 19 d. Clevelando Ne
ringos skaučių ir Pilėnų skautų 
tuntai kartu bendroje sueigoje 
paminėjo Lietuvos ' Nepriklau
somybės šventę.

PASIKEITIMAI PAREIGIOSE

(sks) Detroito Baltijos skau
tų vietininkija, vadeivos prista
tymu, perorganizuota į Baltijos 
sk. tuntą. Tuntininku patvirtin
tas buv. vietininkas psktn. VI. 
Simutis.

Vadeivos pristatymu įsteigta 
Worcesterio vietininkija, api
manti sk. vyčių būrelį, skautų 
vilkiukų dr-ves. Vietininku pa
tvirtintas vyr. skltn. V. Blium- 
feldas, 57i/2 Harrison Str., Wor- 
cester, Mass.

Psktn. A. Banevičiui pasitrau. 
kus iš Bostono Žalgirio sk. t. 
tuntininko pareigų, nauju tun

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

16 WGES stoties 7— Banga 1890 
NU t) PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 Iki »:S0*’v«l. ryte 
ŠESTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SKKAD. 8:30—0:30 v. r. 16 stoties 

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

7121 Po ROCKWELL 8T.

■4FTTTTTV | H II I » ■ 
PARKHOLME SERVICE

STATION
8000 W. Cemak Rd., Cicero, III 
lietuviška gazolino stotis ir 

automobilių aptarnavimas 

WnUam J. Grige lai t is, sav.

tininku patvirtintas vyr. vyr. 
skltn. Ant. Levmas, 21 Bowdoin 
Avė., Eorchester, Mass.

Chicagos Baltijos Jūros j. s. 
tuntininkui psktn. E. Jasiukai- 
čiui pas.traukus, naujuoju tun
tininku paskirtas psktn. Ed. Za- 
barskas.

VYRIAUS. SKAUTININKUS 

ŽODIS

Mielos sesės,
Vasario 22 — tai viso pasau-

P.&J.JOKUBKA
VV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

Chicago 82, 11L — TeL lA 3-861'.

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.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VILTOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
6930 S. Talman, Chicago 29, III 

Tel. GRovehill 6-7096

Ramnelt Fmniiure Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklSm, 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 TeL SEetoy 8-4711

Peili Raudonis, nav. Ir menadierls 
KrautuvS atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10-

CRANE SAVINGS "'““J™
2555 WEŠT 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pietkietrtcz, prei.; E. R. Plet.kfewlcz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
tšperkame valstybės bonus. Tau py tojams patarnauvimai veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pircnad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

lio skaučių susimąstymo diena. 
Šią dieną pasikeič.a mintimis 
įvairių tautų skaučių vadovy
bės ir paskiros skautės. Tuo 
keliu siekiama pasaulio taikos 
ir jo sušvelnėjimo.

Mūsų Skaučių Seserija irgi 
ta proga išsiuntinėjo jos užsie
nio skyriaus kruopščiai paruoš
tus laiškus, kuriuose priminta

MOV I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI 7-7075 arba 

RE 7-9842

Duoną Ir {vairias skoningas 
“butkutes kepu

BRUNO’S KEPYKLA
333*1-41 S. Ei t uani<a Avė. 

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatome i visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia į visus artimuosius 

miestus.

Lietuvos skaučių Golgotos ke
lias raudonųjų vergijoje.

Mes gi išblaškytos po visus 
pasaulio laisvus kraštus prisi
minkime gera širdimi viena ki
tą ir kenčiančias mūsų seses 
Lietuvoje ir Sibiro ištrėmime ir 
nors maldomis pasitenkime pa
lengvinti jų erškėčiuotą kelią.

Jūsų Vyriausioji Skautininke

1956
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-Jų mSn. pilną garan

tijų, — darbas ir dalys.
» Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

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

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

NUOŠIRDUS EIETUVlŠKAfl 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAliunet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

=10E3C i........... ......... i OS=3Ci i

A. TV E RAS 
LAIKRODŽIAI, IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas
264G W. 69th St. REpublic 7-1941

Pradekit Taupyti 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 Califomia Avė.

CHARLES ZEKAS, Sec’s

*
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
teSt. 9 ▼. ryto Iki 4:10 p. p.

OFISO VALANDOS:
Trečtad. 9 ryto Iki 11 o 
Ketvirtad. t vai. Iki 8 vak.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimą ir 

tolimų distancijų. šaukite sekančiai:
ZJĮU *415 S. LITUAN1CA AVIU CHICAGO, ILL.

ANTANAS VILIMAS
Telelomu — FBoatier (-188)

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

“Parduodam pigiau, taisom geriau’’
J. G. TELEVISION COMPANY

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

MARQUETTE GĖLIŲ KIŪkUTUVE
KORSAŽAI, GĖLES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 

Verslo psichologija
(Atkelta iš 3 pusi.)

iekviename darbe svarbu, kad 
irbo procesas būtų surašytas 

darbininkams žinomas. Ba
iliau didelės įtakos darbo na- 
imui turi atlyginimo sistema, 
ukštas našumas pasiekiamas, 
ii atlyginama ne už laiką, bet
? atliktą darbą.
Pramonės jisichologija yra 

iuja mokslo šaka, teturinti 70 
etų senumą. Ateityje ji žada 
joti didelių atsiekimų pramo
ks, o ypač žmogaus protinio 
irto srityje.

S8£

^=5

BUICK’AS

LIETU VISKAS

AUTOMOBILIS

■

MES PRISTATOME ANGLIS BEI f"
PEČIAUS ALIEJQ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’
Mes taipgi perkraufltome jūsų baldus saugiai — keletu blo 

Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.
, Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pae’ 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraus tymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097 (

11
SIN C LA IR Gazolino Stotis

PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

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

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

Parduodame akumiliatorhn, padangas ir kt. automobilių dalia.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avc.)

Tel. REpublic 7-0842. Namu tel. WAIbrook 5-5934
•6a

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge".

i
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Trečiadienis, vasario 22, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Nevv Yorke plevesavo Lietuvos 

trispalvė šalia JAV vėliavos
SALOMĖJA NARKELICNAITE, mūsų korespondentė

Vietos lietuvius, minėjusius 
šiemet 38-tąsias Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo metines, 
ypatingai džiugino tas faktas, 
jog toje šventėje jie nebuvo vie
ni. Pavergtosios Europos Tau
tos ir plati Amerikos visuome
nė ta proga jungėsi su lietuviais 
mintimis, kad pavergtoji tauta 
bus išlaisvinta ir jos valstybė 
atstatyta.

Vasario 16 d. rytą įtakingasis 
The New York Times išėjo su 
specialiu vedamuoju, pavadintu 
“Behind The Curtain”. Jame 
vienas to dienraščio redaktorių, 
lietuvis Otto Tolišius, savo skai 
t-ytojams priminė Vasario 16 su 
kaktį, kuri “karčiu tylėjimu su
tinkama pavergtųjų tėvynėje, 
bet su atitinkamom iškilmėm 
laisvėje esančių jos sūnų ir duk
terų”. *

Autorius nurodė, kad Lietuva 
buvo viena pirmųjų valstybių, 
pasirašiusių panašaus turinio 
nepuolimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga, kokią dabar Bulgani- 
nas siūlo Amerikai. Ir autorius 
priminė, kad pirma pasitaikiu
sia proga sovietai tą sutartį su
laužė ir Lietuvą pavergė. Primin 
damas laisvėje esančių lietuvių 
kovą už išlaisvinimą, autorius 
reiškė viltį, kad sovietams ne
pavyks jų planai nei su “snie
go akcija” nei su “amnestija 
miško broliams”, nes “laisvės 
reikalas visuomet yra buvęs 
stipresnis už vergiją”.

Plevėsavo trispalvė

Nors mažai kas iš lietuvių tu
rėjo progos pastebėti, bet nepap 
rastu pasitenkinimu New Yor- 
ke sutikta žinia, kad visą vasa
rio 16 d. vienas didžiausių mies
to viešbučių — Plaza Hotel bu
vo iškabinęs Lietuvos trispal
vę, kuri plevėsavo kartu su 
JAV vėliava. Tai pirmas toks 
įvykis pastarųjų metų laikotar
pyje.

Kaip tik prieš tai iš New Yor- 
ko valstybės sostinės Albany 
buvo sugrįžusi vietos Alto dele
gacija, kuri buvo priimta guber
natoriaus Harrimano ir parsi
vežė jo proklamaciją, vasario 
16 d. skelbiančią visoje N. Y. 
valstybėje Lietuvos nepriklau
somybės diena. Delegacijai va
dovavo Alto pirm. adv. A. Oš- 
lapas. Kartu buvo M. Kižytė, 
arch. Antanas Varnas, dr. Br. 
Nemickas ir dr. VI. Viliamas. Iš 
Rochesterio prie delegacijos pri
sidėjo kun. Bakšys ir iš Arnster 
damo — adv. Stonka.

Netrukus po to teko patirti, 
kad ir New Yorko mieste meras 
IVagner paskelbė vasario 16 d. 
Lietuvos nepriklausomybės die
na.

Lietuvos Laisvės komitetu

Vasario 16 dienos vakare Bal 
tie Free Housc patalpose'Lietu
vos Laisvės Komitetas surengė 
savo tradicinį Vasario 16 proga 
priėmimą amerikiečiams ir Pa
vergtųjų Europos Tautų laisvi
nimo organizacijų atstovams.

Dalyvavo visi Pavergtųjų Eu
ropos Tautų delcgaei ių vedėjai, 
priešakyje su pirmininku V. Ma 
sens. Iš Free Europe dalyvavo 
jos prezidentas Shepardson ir 
pavaduotojas Yarrovv. Dalyva
vo taipgi ir gen. Lietuvos kon
sulas J. Budrys su savo pava
duotojais V. Stašinsku ir A. Si
mučiu, Estijos gen. konsulas J 
Kaiv ir kt. Pasirodžius priėmi
me The Nevv Times redaktoriui 
Tolišiui su žmona, daugelis jam 
dėkojo už gražų editorialą.

Iškilmėse kalbas pasakė Lie
tuvos Laisvėj Komiteto pirm. 
V. Sidzikauskas, Free Europ? 
prez. Shepardson ir Pavergtųjų 
Europos Tautų pirm. dr. V. Ma- 
sens.

SLA mini Vasario 16

Jau kelinti metai iš eilės Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko
je kartu su Lietuvių Spaudos 
Klubu vasario 16 d. rengia tra
dicinį minėjimą, ragindamas to
kius minėjimus rengti ir visose 
305 SLA kuopose JAV ir Kana
da je.

SLA centre minėjimas įvyko 
kaip tik pasibaigus iškilmėms 
Baltic Free House patalpose. 
Vadovaujant sekretoriui dr. M. 
J. Vinikui, savo mintimis ar pri
siminimais apie Vasario 16 su 
susirinkusiais pasidalino gen. 
Lietuvos konsulas J. Budrys, 
V. Sidzikauskas, M. Brakas, K. 
Bielinis, A. S. Trečiokas, J. Au
dėnas, inž. A. Novickis, dr. Br. 
Nemickas ir pabaigai žodį tarė 
Vliko prezidiumo sekr. Henri
kas Blazas.

Kiti minėjimai

Be jau minėtų Vasario 16 pa
rengimų, kurie New Yorke tra
diciniai rengiami kaip tik tą pa
čią vasario 16 d., kiti vienetai 
tą šventę paminėjo anksčiau ar 
vėliau, kaip jiems buvo pato
giau.

Užpereitą sekmadienį Vasario 
16 savo būkle minėjo Nevv Yor
ko skautės. Kalbėjo Nevv Yorko 
tuntininkas R. Kezys ir skaučių 
tėvų pirmininkas J. Audėnas.

Vas. 18 d. dienos metu Ap
reiškimo parap. salėje iškilmes 
surengė Maironio vardo mokyk
la, gausiai dalyvaujant moki
niams ir jų tėvams. Kalbėjo 
kun. V. Pikturna. Meninę pro
gramą atliko patys mokiniai.

Vasario 18 d. vakare Vasario 
16 minėjo Nevv Yorko tautinių 
draugijų centras, o pagrindin s 
kalbėtojas buvo iš Philadelphi- 
jos specialiai atvykęs nrof. Jo
nas Puzinas. Jo paskaita apie 
Vilnių, pradedant jo įsikūrimo 
legenda ir baigiant nūdiena, y- 
patingai sustojant ties Gedimi
no laikais, visus mintimis nu
kėlė į Gedimino sostinę ir sustip 
rino kovai už laisvę. Poetas V. 
Jonikas paskaitė savo eilėraš
čių.

Minėjimas vyko Piliečių klu
bo patalpose, vadovaujant J. 
Cinkui ir St. Gudui. Sveikinimo iI
kalbą pasakė konsulas V. Sta
šinskas.

Didysis minėjimas

Šalia atskirų minėjimų, bend
rasis viso Nevv Yorko minėji
mas įvyko vasario 19 d. Webs- 
ter Hali patalpose. Šį minėjimą 
rengė Nevv Yorko Altas.

Pagrindiniais kalbėtojais bu
vo JAV kongresmanas Ray 
Madden ir dr. J. Pajaujis. Kong 
resmanas Madden yra vienas 
tų JAV Kongreso narių, kuriam 
labiau nei kam kitam yra tekę 
susipažinti su Lietuvos ir kt. 
bolševikų okupuotų kraštų ir 
tautų likimu. Jis yra buvęs Kers 
teno komitete, kuris tyrinėjo 
Pabaltijo valstybių aneksiją. 
Jis 1952 m. yra vadovavęs kong 
reso komitetui, tyrinėjusiam 
Katyno žudynes. Kongresma- 
nas Ray yra demokratų atsto
vas iš Indianos.

Savo kalboje jis prisiminė he
rojišką lietuvių tautą, šimtme
čius gynusią Vakarų Europos

A+hnl M?cr l:^ 'm.vUI Operetės choras, pianu palydint
111 11 i Stankūnienei. Operos solistui

St. Liepui akompanavo A. Mro- 
šv. Pranciškaus lietuvių para Kun. Alb. Jankauskas, ant- zinakas Deklamav0 dramO8 ak.

ros kartos šiame krašte gimęs torg Togca 0^^ 
lietuvis, nematęs Lietuvos, gra- Minėjimą atidarė ir vedė Al

to pirm. adv. A. Ošlapas. Po A- 
merikos ir Lietuvos himnų, Auš 
ros Vartų parapijos klebonas 
kun. J. Gurinskas sukalbėjo in- 
vokaciją. Trumpa susikaupimo 
minute buvo pagerbti žuvusieji 
už Lietuvą. Prie JAV ir Lietu
vos vėliavų sargybą ėjo pasi
keisdami New Yorko skautai 
ir skautės. Minėjime dalyvavo 
gausiai Nevv Yorko lietuvių, jų 
tarpe buvo ir nepriklausomybės 
akto signataras prof. J. Kamins 
kas.

pijoje, Athol, Mass., neseniai 
įkurta, kun. Alb. Jankausko rū-

Bulvių skutėjai ir Mynų kepėjai su vyriausiu vadu kun. Alb. Jankausku

pėsčiu, augštesniosies mokyk
los jaunimui organizacija, pa
vadinta St. Francis Youth Coun 
cil.

Vas. 12 d. ši jauna organiza
cija suruošė bulvinių blynų va
karienę ir pavaišino beveik 200 
asmenų skaniais Letuviškais bly 
nais. Nuotraukoje yra bulvių 
skutėjai ir blynų kepėjai su vy
riausiu vakarienės organizato
riumi kun. Alb. Jankausku.

žiai kalbąs lietuviškai, populari- 
na lietuviškus papročius ir rū
pinasi lietuvių ir Lietuvos rei
kalais. Parapija dž augiasi tu
rėdama nuoširdų lietuvį kunigą.

Athol lietuviai Lietuvos ne
priklausomybės šventę paminė
jo vasario 19 d. Kun. kleb. P. 
Juraitis ta proga atnašavo šv. 
Mišias už lietuvius, kenčiančius 
pavergtoje Lietuvoje ir tremty
je. M. V.

Newton, Pa.
Pavyzdingas Vasario 16 

minėjimas

Gražiai paminėjo Vasario 16 
dieną seserų kazimieriečių ve

dama Vilią Joseph-Marie augš- 
tesnioji mergaičių mokykla. Se
suo M. Christofera paruošė la
bai turiningą programą, ypač 
tinkamą šiai mokyklai, kurios 
mokinių tarpe yra nemaža gry
nų amerikiečių.

Programą pradėjo mokinė 
Helen Pearce įvado žodžiu, ku
riame ji paaiškino, kodėl ame
rikiečiams tinka kitų draugingų 
tautų, ypač mažų ir pavergtų, 
nepriklausomybes minėti. Ka
pelionas kun. dr. M. Ražaitis 
metė žvilgsnį į garbingą Lietu
vos praeitį, suglaustai pasakė 
apie dabartinę jos padėtį ir lie- 

f tuvių kovą už savo tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę.

Tolesni programos punktai su 
sidėjo iš eilės trumpučių paskai
tų apie Lietuvos liaudies meną, 
lietuvių dainas, kalbą, architek
tūrą, literatūrą. Jas paruošė ir 
paskaitė augštesniųjų klasių mo

kinės. Paskaitas pynė lietuviš
kos dainos, monologai, tautiniai 
šokiai. Dainininkėms ir šokė
joms pianu pritarė sesuo Simp- 
licija. Baigta Lietuvos himnu.

Tai buvo tikrai verta susido
mėjimo Vasario 16 programa 
Amerikos mokykloje. Be to ge
rai paruošta ir labai gerai at
likta.

RADIO PROGRAMA
Liet Radlo Programa iš stoties 

ffBMS, 1OV0 kll. sekmadieniais 12— 
12:20 vai. per plotu.: liet. muzika, 
dainos, ir MagdutSs Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis J Steponą Minką. 
Baltic Florists, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvą, e02 E. Broadway 8o. Boston 
27, Mass. Tel. So. 8-0482. Ten pat 
maunama lalk. „Draugas“.

TELEVIZIJOS
ir Radis Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — Vi 7-3037

DEL ŽILŲ PLAUKŲ

civilizaciją ir apgailestavo dėl vijos delegacijos vedėjas. Free 
dabartinės padėties. Jis tvirti- Europe vardu sveikino vicepre-
no, kad Kersteno komiteto pra
nešimai su atitinkamom rezo
liucijom jau seniai turėjo atsi
rasti Jungtinėse Tautose kaip 
kaltinimas prieš Sov. Sąjungą.

Dr. Pajaujis savo kalboje pa- 
nagrinėjo klausimą, kaip Lietu
va galėjo būti išlaisvinta ir kaip 
mes galime prie to prisidėti. Jis 
paanalizavo tarptautinę padėtį 
ir lietuvių sugebėjimus ir jėgas 
laisvinimo darbe.

New Yorko miesto mero at
stovas komisionierius O’Brien 
pasveikino susirinkusius mero 
vardu ir perskaitė mėro prokla
maciją. Informacijos centro di
rektorė M. Kižytė, kuri pristatė 
kongresui. Madden, vėliau per
skaitė Nevv Yorko gubernato
riaus Harrimano proklamaciją 
ir telegramą Valst. sekreto
riaus Dulles pareiškimą ir Es- 

I tijos gen. konsulo Johannes 
Kaiv telegramą.

Lietuvos įg. ministro Wa- 
shingtone vardu susirinkusius 
sveikino Gen. Liet. konsulas J. 
Budrys. Pavergtųjų Europos 
Tautų vardu angliškai ir lietu
viškai sveikino jų pirmininkas 
dr. V. Masens, kuris yra ir Lat

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo 8ENŲ AT- 
IRTT Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,

negali ramiai HėdEti Ir naktimi,
miegoti, nes Jų užsisen&juatos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežčjimą Ir akaudčjimą senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
DEGUTO Olntment. Jos gydymo 
/patybGs palengvins jūsų skaudėji
mą ir galGsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau- 
ižlų nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležfiji.tią ligos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’B EOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyfttmą 
tarpptrftčlų. Yra tinkama vartoti nuo 
lžlūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinių, odos IšbSrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos ligų. De
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 91.26, ir 93.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc.,Ga 
ry. Ind.lrDetrolt, Ml- 
cbigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order )

vi

zidentas Yarrow. Raštu buvo 
gauta daug sveikinimų iš sena
torių, kongresmanų ir amerikie 
čių organizacijų.

Meninę programą atliko J 
Stankūno vedamas Brooklyno

LEGULO, Department D. 

618 W. Eddy St. Chicago 34, IU.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGMUSU
TAUPYMO

BENDROVĖ

4031 Archer Avcnoc Tel. D3-4719 

AUGUST SALDOKAS Prezidentai

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

Vestnviy nuotraukos 
iugštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybe
Precin Photo Studio

INC.

EDVARDAS ULIS, sar. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-248)

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
dranda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERERAS
4548 S. Wood St., Chicago »,

Illinois, tel. VI 7-2972

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

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

Dėlko jūs nedarot, kaip kiti ir ne- 
sinaudojat geriausia jūsų proga?

Lengva vartoti! FLORAL-HERB 
nereikalauja komplikuoto vartojimo 
— tik ištepkite plaukus ir skalpų 
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 kartų į savai
tę, ar dvi, ar tris kartus j mėnesį, 
pagal reikalų, čia jokio nemalonumo 
nėra.

Kaina $2.00. Kanadoje ir kitose 
valstybėse $3.00.

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

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO

B-VIŲ LYGOS, KURIOSH

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555- W. 47th St. Chicago 32, IU.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, IU

SALESMEN 
Intangibles

Who want to Eam #10,000 to 15,000 
EXCEPTIONAL OPPORTUNITY FOR 

AGGRESIVE SALESMEN 
35-55

CONTINUING EXPANSION
rcųuires additional Representatives to analyze Management 

Problems and present Solutions through our Company's 
Services.

Dignified, varied and challenging types of work to men 
who can “CLOSE” a sale for our Management Service 

with top level executives.
Proven record of sales accomplishment 

is essential.
Travcl mid-continent area; Car not necessary.

Travcl expenscs plūs iiving allowances paid;
Saiary, commission and bonus plan.

IMMEDIATE OPENINGS
Ptone for Appointments 

Financial 6 - 3460

GEORGE S- MAY CO.
205 West Wacker Drive

Chicago 6, Illinois

Choro vedėjus

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampus Fraacinco gatvės)

Dangei is lietuvių jau t.no, kad pas savo 
tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že
mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūa.

Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.

h “^vin‘nk«HS’ DIDELIS PARK1NG LOT NEMOKAMAI

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

Mausiąs mmusn-J
" iš TOLI IR ARTI

NAUJI DIDELI TNOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO ĮRANK/A! 
ILGU METU PATYRIMAS-PISUS IRSĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

MOvING

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiai! 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 AM) SUPERVIMED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Memher of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JLSTIN MACKIUHICII, 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.

t

ŠTAMAM FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

B
 į 419? ARCHER AVĖ., CHICAGO 3? 

PHONI: VIrginia 7-1141
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Springfield, III.
Lietuvos nepriklausomybės 

Šventė pas mus

Springfieldo Balfo skyrius š. 
m. vasario 26 dieną 3 valandą 
p.p., lietuvių parapijos salėj ren 
gia Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą. Programoj: 
kun. Kazimiero Toliušio paskai
ta, dainos, tautiniai šokiai. Kvie

— Kun. Kainniera*? Toliušis 
yra Šv. Juozapo Senelių prie
glaudos kepelionas. Jis daug pa
deda lįetuvių parapijos reika
luose klebonui Yunkeriui Kun. 
Toliušis atvykęs iš Lietuvos 
prieš 20 metų.

— Ignas Ir Morta Užgiriai, 

Stasys ir Stasė Šidlauskai, Vla

das ir Stefanija Abramikia, nau
jieji ateiviai, yra gerai įsikūrę

čiama visus Springfieldo ir apy-' Springfielde, turi nuosavus na 
linkės lietuvius gausiai dalyvau- mus, gerus darbus gruž ai auk 
ti- lėja lietuviškai savo vaikus, pa-

Parapijos auksinis jubilėjus

Springfieldo lietuvių parapija
tileTon«šve?čiau° met\3Ukak* Grand Rapids, Mick 
tį. 1906 metais buvo pradėta or-i r
ganizuoti parapija ir pradėta
statyti bažnyčia. Parapijos kle
bonas kun. Yunkeris deda visas 
pastangas, kad jubiliejinė su
kaktis būtų tinkamai paminėta 
ir pagerbti pirmieji parapijos 
steigėjai. Jubilėjaus proga no
rima bažnyčioje įtaisyti oro šal
dytuvą ir kitus pagražinimus.
Numatyta išleisti atskiru leidi
nėliu trumpa parapijos istorija.
Iškilmingas sukaktuvių minėji
mas bus šių metų gegužės mė
nesio 27 dieną. Iškilmingas šv.
Mišias atnašaus Springfieldo 
vyskupas, dalyvaujant daugy
bei kunigų ir svečių. Klebonas 
Yunkeris kviečia tą dieną at
vykti visus buv. parapijos stei
gėjus ir aukotojus, kad visi ben
droje maldoje pasimelstų už mi 
rusius parapijos steigėjus, iš
prašytų Augščiausiojo palaimos 
šiai parapijai ir Lietuvai lais
vės.

TRUMPAI
— Juozas Končius baigė lite

ratūros studijas Illinois univer
sitete magistro laipsniu ir apsi
gyveno Chicagoje. Springfieldo 
lietuviai suruošė jam išleistu
ves, linkėdami nepadėti į šalį 
savo gabios plunksnos ir nieka
da neužmiršti gimtosios Žemai
tijos.

— Vytautas Užgiris, baigęs 
karinę prievolę, pradėjo tęsti 
nutrauktas studijas Illinois uni
versitete.

— Violeta Abramikaitė yra
Springfieldo Ateitininkų ratelio 
pirmininkė.

— Vincas Barauskas, išgyve
nęs 5 metus Australijoj, atvy 
ko į Springfieldą. Ketina apsi
gyventi Chicagoje ir lavintis dai 
navime. Buvo pradėjęs dainavi
mo mokslą Italijoj. Turi augštą 
lyrinį tenoro balsą.

— Jurgis Stasiukynas ir Ade
lė Gregožauskaitė, vietiniai lie
tuviai, dirba valstybinių mokes
čių įstaigoj.

— Stasys ir Ona Olekai, iš 
Kanados, viešėjo kelias dienas 
pas savo giminaičius Šidlaus
kus. Ona Gudliauskaitė-Olekie- 
nė yra Kanadoj gimusi lietu
vaitė. Jos tėvai atvyko į Kana
dą po I Pasaulinio karo nuo 
Lazdijų. S. O. Olekai Kanadoje 
turi tabako ūkį ir jau neblogai 
prasigyvenę.

— Jurgis Vyšniauskas, J. Ur- 

banckas ir C. Černius, vietiniai 
lietuviai, jau seniai dirba Spring 
fieldo centriniam pašte ir pri
klauso lietuvių parapijos cho
rui.

— Simonas Lapinskas, buvęs 
boksininkas, yra miesto judėji
mo policijos valdininkas. Lapins 
kas yra “džiudzitsų” specialis
tas, kurį išmokė japonų karo 
belaisvis ir šiandien dar nėra 
Springfiede vyro, kuris Lapins
ką paguldytų.

— Albertas Kvedaras, vieti
nis lietuvis, yra vienintelis lie
tuvis gydytojas Springfielde ir 
turi didelį pasisekimą savo dar 
be. Jo tėvai dzūkai nuo Seirijų 
irgi gyvena Springfielde.

vyzdingi tėvai. Z. K.

Visi kviečiami

šeštadienį, vasario 25 dieną, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Grand Rapids skyrius ruošia 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą. Ta proga iš 
Detroito atvyks keturiolika ar
tistų ir, vadovaujant režisorei 
p. Mikšienei, suvaidins penkių 
veiksmų komediją “Glušas”. Be 
to programoje dalyvauna ir p. 
Salatkienės vadovaujamas vie
tos lietuvių choras.

Minėjimas įvyks Jurginės sa
lėje. Pradžia 7 vai. vakaro.

Kviečiami atsilankyti visi, 
kas tik gali. Įėjimas visiems lais 
vas be mokesčio. Prašom nesi- 
vėluoti, nes bus pradėta punk
tualiai.

Alto Grand Rapids skyriaus 

valdyba

Daugiau susirūpino uostu
Didžiojoje spaudoje pasiro

džius perspėjančių balsų, meras 
Daley įsakė peržiūrėti ir per- 
studijuoti Chicagos uosto pa
ruošiamuosius darbus, kad bū
tų panaudotos visos galimybės 
mūsų miestui tapti didžiuliu 
jūrių uostu, kai prasidės jūros 
laivų susisiekimas, sutvarkius 
Šv. Lauryno upę ir Didžiuosius 
ežerus jūros navigacijai.

PLr jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

tarp Žalsvą Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo receniljojt 

apie šį romaną taip rašo: P. Keslū 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių’ 
gražiai iškelta tą pasiaukojimo didu
mą, kurj beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisves parode Lietuvos partiza
nas, tą Idealizmą, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replBse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minim) 
žygiai žavBs Jaunimą ir kels Jo dva
sią. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
herolškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizm< 
ugdyme

296 pusk Kaina $3.00

ižaakymuB Įtartu su pinigais siuskite

“ORIUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.. 

Chicago, Illinois

pAJiElkomiAs
JUOZAS JUSYS, kilęs i-, Pumpė

nų vaisė., prašomas atsiliejiti, jTa 
svarbus reikalas Rašyti — Kazys 
Zarooskis, 1364 E. Slst. St. Cleve- 
land 3, Ohio, U. S. A.

Visi perka ir skaito Liudo Zelkau* 
romaną

LAIPTAI I TOLUMAS
pusi. Kaina $z

Užsakymus kartu su pinigais siųs)'

“DRAUGAS”.
2834 So. Oakley Ava, 

Chicago 8, UI.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradūno

Devynios Baladės

tAJIZAKOJtMAS
J ieškau BRIGITOS \ AITKF.VI- 

ėlOTftS (VOITKEV1Č), Antano 
duktė. Žinantieji apie ją arba ji 
pati prašomi atsiliepti šiuo adresu:
L. šaudeis, 261 Schen.’k Avė., Gieat 
Neck, L. I., N. Y.

PAJIESKOJTMAS
ALFONSAS DAUKANTAS jieško 

savo giminių: TEODORO DAU
KANTO ii Mažeikių ir ČESLOVO 
DAUKANTO iš Telšių vals., Pa- 
tamselės km. Prašau skubiai atsi
liepti šiuo adresu — Vytautas Po
vilaitis, 326 N. Parkside Avė., Ohi- 
cagd 44, 111., USA

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue T®l. YArd. MM

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KJEL1AIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

HELP WANTED — MALĖ

ENGINEERS
V

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
PROGOS — OPPORTUNITIES

MAISTO PRODUKTU IR MĖSOS 
PARDUOTUVĖ, su gražiu 6 krnb. bu 
tu prie krautuvės. Gerai veikianti 
prekyba. Daug prekių. Žema nuoma 
Gera sutartis, (kalnuota greitam par
davimui. .Turi parduoti dėl silpnos 
sveikatos. Reikia pamatyti, kad įver 
tinti. Geras pirkinys. 40 St. ir Sacra- 
mento apylinkėje. Telefonuoklte dėl 
apžiūrėjimo VIrginia 7-8893.

PARDAVIMUI — L 1 Q U O R 

KRAUTUVE IR BARAS. 

Kreiptis: 4046 Archer Avenue

RŪBŲ VALYKLA su butu. Ideali vle 
ta siuvėjui. Gerai veikianti. Pilnai 
įrengta. Nuoma $56.00. Apšildyta. 
Gera sutartis, (kainuota greitam par
davimui. Parduota dėl silpnos svei
katos.

4887% So. Archer Avė. ar skam
binkite savininkui LAfayette 8-5784.

IOE aoi
“DRAUGAS” AGEHCY

55 East tYashington Street 

Tel. DEarborn 1*2434

2334 Sounth Oakley Aveniu 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

HELP MANTED — VYRAI

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka 
Ulsakymus su pinigais siųskite:

259 pel., kaina 82.50 
DRAUGAS, 2U4 S. Oakley Ave^
...................

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

Tai yra poezijos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena ir pasakyti Jam stebuklingąjį 
žodį.

TJetiiviškos Knygos Klirbo leidinys,
141 psl., dali. V. Petravičiaus aplan
kas, kaina $2.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2884 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, HL
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aioe nuostabios ir nepaprastos kny
gos personažus lltalp (vertina ra- 
tytojae Gliaudą: **...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet myllatl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo esmčs, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotajtmo prooese”

AEROJET
m,

SACRAMENTO and LOS ANGELES
CALIFORNIA

A LEADER IN THE FIELD OF 
ROCKET PROPULSION

Offers outstanding opportunities and diversified assign- 
nients on long range programs.

Positions New Open for—_
ENGINEERS

MECHANICAL
AERONAUTICAL 

CHEMICAL :
for

TESTING DESIGN RESEARCH DEVELOPMENT
To work in the following fields — Hydraulic com- 
pressible and incompressible fluid dynamies, liąuid atom 
ization, mass and heat transfer combustion and cham- 
ber design, thermodynamies, strength of materials, spark 
systems, combustion and high presąure flow systems, 
vibrations phen'omena, gas turbines, pumps.

STRESS ANALYSTS
Experienced in aireraft struotures, and aireraft propul- 
sion systems.

SYSTEM ANALYSTS
BSME, BSAE experienced in analysts aireraft and 
missile propųlsion pystems.

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog
Coders Analysts
Programmers
Experiencetį and trainees

CHEMICAL ENGINEERS 0R PHYSICISTS
Experienced in thermodynamies, combustion and applied 
chemistry for research in solid rocket combustion. Also 
position open in opties, applied mechanks, theory of 
elasticity and fibre glass structure. BS, MS and — or 
PhD reąuired.

CHEMISTS — CHEMICAL ENGINEERS
Experienced in polymers for procesg development.

METALLURGISTS
For failure investigation, material property testing, new 
material evaluation, nondestructive testing, experience 
in stainless Steel super alloys and light materials pre- 
ferred.

ELECTRICAL and ELECTRONIC ENGINEERS
For control system design, reliability testing, magnetic 
Circuit elements design and application.

Also DRAFTSMEH
Detail-Design-Layout

CHICAGO IMTERVIEWS
February 17th thru February 26—all day and evening 

Mr. William Goss
Engineering Representative

FRanklin 2-2100
Firm committmcnt may be made at this time.
U. S. Citizenship Reąuired.
If unable to apply—send resume to Personnel Director.

AEROJET 
GENERAL CORP.

P. 0. Bei IMI 
SACRAMENTO, CALIFORNIA

Subsidiary of The General Tire And Rubber Company

CONFECTIQNBRY 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
kinį. 937 W. 18th St. Kreiptis į sav. 
tel. SEeley 3-8761.

GROCERY & MEAT 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. 858 E. 93rd 
St. STevvart 3-1223.

GAS STATION — SINCLAIR. Gerai 
einąs biznis. Pilnai įrengtas. Ideali 
Vieta mechanikui. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Nori skubiai parduoti 
dėl ligos, nebrangiai. Apžiūrėję įver
tinsite gerą pirkinį. 6901 S. Normai 
arba skambinti savininkui susitari
mui apžiūrėti — STevvart 3-9741.

CONEECTIONERY 8TORK-LVNCH. 
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. 3807 N. IVestcm 
Avė. arba šaukite savininką .Hnlper 
8-9758.

CLEANINO-TAILORING-SHOE RE
PĄ 1RING & 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. Belmont arba šaukite 
savininką susitarimui — TUxedo 9- 
3263.

TRUCK REPAIR 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 
šaukite savininką tel. LAfayette 3- 
4617 arba HEmloek 4-7246.

ELECTRICAL MOTOR REPAIR 
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. 
Pulaski arba šaukite — DIekens 2- 
5656.

Mūrinis namas su Grocery ir Mė
sos krautuve. Pilnai įrengta. 2-me ir 
3-me augšte butai po 0 kamb. Karš
tu vand. apšild. Gerai einąs biznis. 
Įkainuota skubiam pardavimui, dėl 
ligos nori tuoj parduoti. Pamatę įver
tinsite gerą pirkinį. 2166 W. Chicago 
Avė. arba šaukite savininką susitari
mui — ARmitage 6-8109.

RŪBŲ VALYKYLA ir SIUVYK
LA. Pilnai įrengta. Įsteigta prieš 
26 metus. Ideali vieta siuvėjui. 
Prieinama nuoma. Dėl ligos nori 
skubiai parduoti, nebrangiai. Pa
matę įvertinsite. 2180 W. Chlea- 
go Avė. arba skambinkite savi
ninkui susitarimui ARmitage 6- 
5698.

RESTORANAS & BARAS — B-Q 
Visi de luxe įrengimai. 20 vietų. 
Tikrai pelninga vieta. Prieinama 
nuoma, gera sutartis. Ideali vieta 
porai. Įkainuota skubiam parda
vimui. Pamatę įvertinsite gerą pir
kinį. Apylinkėje 39th ir South 
Park. Susitarimui skambinkite 
MUseum 4-8184 tarp 11:30 v. ryto 
ir 4 v. popiet arba vakarais DRe- 
xel 8-1980. _____
LUNCHROOM IR NAMAS. Ber- 
wyne — 6735 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 ------ GUnderson 4-2880.

IŠNUOMUOJAMA

I8NUOM. 2 kamb. su baldais nau
jai atremontuotame bute.

6933 So. VVoleott Avė.
Tel. HEmloek 4-0442

JIEAKO NUOMUOTI

MACHINISTS
With bench and 

machine experience; 
job shop work; 

day work; 
overtime.

H. & K. MFG. CO
4646 So. Western

LIQUOR SALESMEN WANTED
Wholesale distributor of leading 

brands has territories available. 
“Draugas”, Box. 3739, 2334 S. Oak
ley Avė., Chicago 8, III.

BUILDING & REMODEUNU 
NAMU STATYBA

V. S 1M K l S
(vairūs pataisymai ir pardavimas.

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

Susitarti šaukite REllance 5-8202
nuo 5 vai. p p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo lu iki 4 vai.

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

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West Ilsi Street

BDILOINO CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
is senus Kreipkitės:

Tel. — HEmloek 4-5881

HELP WANTED MOTERYS

TYPIST
Permanent position with na- 

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

611 W. ROOSEVELT RD.
PERSONNEL DEPT.

iiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiitž
LIETUVIŲ STATYBOS =

BENDROVE Š
I MŪRAS I

BUILDERS, INO. =
S Stato gyvenamuosius na- =
S mus, ofisus ir krautuves pa- 5 
5 gal standartinius planus ar = 
s individualinius pageidavimus. = 
5 Įvairūs patarimai staty- = 
S bos bei finansavimo reika- S 
= lais, skiciniai planai ir na- = 
s mų įkainavimas nemokamai. 3 
= Statybos reikalais kreiptis 2 
s j reikalų vedėją šiuo adresu: 3

iI0NAS STANKUS |
5 kasdien nuo 4 vai. popiet. 5 
s TeL PRospect 8-2013 arba = 
~ LUdlow 5-3580. =
= 6800 SO. CAMPBELL AVE^ 5 
= Chicago 29, Illinois = 
^HllllllllllllllllllllllllllllllUUiUlUlllllllŠ

M1SCELLANBOUS 

įvairūs Dalykai

EEAL ESTATE

P. STANKOVIČIUS
EEAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St 

Ph. DAnnbe 6-8798 
Padeda plrkltl - parduoti namua 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Trarkc 
Imigracijos dokumentus Ofisas stds
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS

REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, bianuis, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mus.

KUTRA-HORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAN01 

2405 West 51 St.
WAlhrook 6-5030

'’Roepeet 8-3579 {vak. ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mm, norit sąžiningo Ir lietuviška 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltis

VENTA REAL ESTATE
1409 S. Fairfield, teL LAf. 8-8881
Vai. Kasdien nuo 9—1$ Ir 4—7 vai 
vak. Seštad. nuo 9 ▼. r. Iki S v. v 

Trečladlneials uždaryta

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

CICERO 4 butų namas, f»-3-3-2 
kamb. Pajamų $4,300. Apylinkėje 

' Austin ir 16th St. $35,500; įmokėti 
$12,000. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. BIshop 2-2162.

Wtdow and daughter deelre 1% 
rm. lieated apt. Furnlshed or partly 
furntshed, includlng cooklng prlvlle- 
ges. Neat and ųuiet. Ph. HUmboldt 
9-2863 after 6 P. M., ezoept Thurs.

Perskaitę

ritienM'

‘Draugą", duokite

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiema.

LIKT. AUDRA ŪDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
AVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 30, 111.

ŠILDYMAS
A. Stanėianskas ir A. Lapkus

tnstoliuoja 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

AUTOMOBII.es — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O Ž I C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WESTERN AVĖ.. RE 7-9533

PARDAVIMUI

Tikrai verta pamatyti ir įsigyti

CHICAGOS LIETUVIŲ 
METRAŠTI

Čia aprašomos įstaigos, spauda, 
meno kolektyvai, organizacijos, klu
bai, finansinės įstaigos ir t. t.

400 vertingų nuotraukų, patraukia 
visų akį ir padaro jį tikrai maloniu 
leidiniu.

243 puslapini, didelio formato, kai
na $3.50.

Užsakymus adresuokite: 
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
HELP WANTED — FEMAI.E

ATTEKTIOH, JANUARY GRADUATES ! 
Beginners

GEN. OFFICE — TEU.ERS _ CASHIERS — TYPISTS
Congenial working conditions with long established Southvvest 
Financial Institution. 40 hour week.
Detail experienee, age, mantai status and references. For in- 
terview see MR. HENRY J. W0LSKE.

ARCHER-HOYNE FEDERAL SAVINGS & LOAN ASS’N 
3521 Archer Avenue Tel. FRontier 6-1234

AUTOMOBII.es


t
i f

i

‘d'adienis, vasario 22, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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KUNIGAS STRAZDELIS CHICAGOJE

Rašančiam šias eilutes teko 
augti tose apylinkėse, kur ka
daise vikaravo įdomus ir cha
rakteringas ano meto asmuo 
kun. Antanas Strazdas-Straz- 
delis. Manding, šiandien ir 
Amerikoje sunku būti; surasti 
tokį lietuvį, kuris nežinotų 
Strazdelio, kuris nebūtų ko 
nors apie tą tiesiog legendarinį 
asmenį girdėjęs ar skaitęs. Mo
kyklas baigusiam ir literatū
rą besimokinančiam jaunimui 
Strazdelis žinomas kaip vienas 
iš pirmųjų baudžiavos laikų lie
tuvių poetų, tikintiesiems kaip 
garsios giesmės “Pulkim ant 
kelių”, kufi iki šios dienos te
beskamba lietuvių bažnyčiose, 
autorius, šiaip daugeliui, ypač 
vyresniosios kartos lietuvių iš 
tų gausių, tiesiog anekdotiškų 
legendų apie Strazdelio asmenį 
ir jo gyvenimą. ,

Beje, toli amžių glūdumoje 
liko 18—19 šimtmetis ir tie bu
vę sunkūs Lietuvos žmonėms 
baudžiavos laikai. Bet ta hero
jiška pilkojo baudžiauninko- 
artojėlio dvasia, ugnimi sužai
bavusi nedalios dienose ir savo 
herojiškumu sutrupinusi naktį, 
liko įkūnyta kartų kartoms.

Būdavo, kai laisvės laikais 
pravažiuodavau pro Diliavos 
koplyčią — buv. kun. Strazdo- 
Strazdelio filiją, kai rausvi sau
lėleidžio spinduliai, prasiskver
bę pro plačiašakius medžius, 
šmėkščiodavo po vėjo pašiauš
tą senutės koplyčios šiaudinį 
stogą ir iš žalių laukų atplauk
davo laisvųjų artojėlių daina, 
visada ten sustodavau ir ilgai 
mąstydavau: toje ekstazėje ten 
pulsuodavo praeitis, didi ir ga
linga praeities pilkojo žmo
gaus dvasia, jo ryžtas ir valia. 
Pasisukiojus po Diliavos apy
linkes, išgirsdavai begales įvai
riausių pasakojimų apie buvu
sį tos koplyčios administrato
rių. Kun. Strazdas-Strazdelis 
buvo vienas iš retų ano meto

kunigų, kuris ėjo su liaudimi, 
kuris vedė baudžiauninkus į 
šviesą ii- tiesą. Širdis ir sąmo
jus, kietumas ir atkaklumas, 
rezistencija prieš vieną ir kitą 
valdžią, atsižadėjimas turto ir 
gerbūvio, na ir literatūriniai 
sugebėjimai buvo tos ypatybės, 
kurios išskyrė Strazdelį iš kitų 
ano meto žmonių ir ilgainiui jį 
net sulegendino.

Taipogi, ' kaip literatas ir 
kaip didelis baudž.avos meto 
rezistentas, nors ir skurde mi
ręs, Strazdelis sau pasistatė 
amžiną paminklą, kurio nesu
griaus karai, vėjai ir rūdys.

Todėl nenuostabu, kad J. 
Petrulio 6 veiksmų kronikinė 
drama ‘'Prieš srovę”, kurioje 
vaizduojamas Strazdelio gyve
nimas, Lietuvoje susilaukė di
delio pasisekimo. Ten eilėmis į 
teatrą rinkdavosi žmonės pa
matyti scenos rampoje aną le- 
.gendarinį kunigą, besisielojan
tį artojėlių-baudžiauninkų gy
venimu ir ateitimi, einantį iš
vien su jais, užstojantį juos. 
Ta gyva ano meto rezistencinė 
dvasia, įsižiebusi Strazdelio 
laikais, yra tokia artima bei 
tapatinga mums ir mūsų lai
kams.

Antai ta įdomi drama nūn 
ateina ir Chicagos scenon. 
Spektakliai bus kovo mėn. 3-4 
d. d. Marijos Augštesnėsės mo
kyklos salėje. Pastatyme da
lyvaus 30 vaidintojų, šešiuose 
paveiksluose praplauks Straz
delio gyvenimas iki paskutinio 
mirties atodūsio. Susidomėji
mas šiais dviem spektakliais 
jau iš anksto parodytas toks 
didelis, kad biletai tirpte tirps
ta ir klausimas ar jų visiems 
beužteks ?

Ar tik su gyvuoju Strazdeliu 
ir mumyse nebunda rezistenci
nė dvasia už lietuviškos kultū
ros, už lietuviško žodžio ir už 
lietuvybės šviesesnę bei tvir
tesnę ateitį?

VI. Rmj.

Aktorius Ernest Borgnine ir
aktorė Hayward pripažinti geriau
siais vaidintojais. (INS)

Lietuviai Salaziečiai Amerikoje
1955 metų pabaigoje lietuviai 

saleziečiai įsikūrė prie CEDAR 
LAKE, Indiana, tik 38 mylios 
nuo Chicagos, kur 52 akrų ąžuo 
lais apaugusiame, pakiliomis 
kalvutėmis išraižytame plote 
telkšo du vienas šalia kito sto
vintieji nuosavi ežerėliai su įren 
gtomis maudyklėmis ir šalia 
(tik ketvirtis mylios atstume) 
tyvuliuoja didelis Cedar ežeras.

Šiame pasakiško grožio gam
tos kampelyje lietuviai salezie
čiai jau šią vasarą galės priim
ti atostogų apie šimtą lietuvių 
berniukų. Tam tikslui iki š. m. 
birželio mėn. bus pastatyta pen 
ketas namukų-cotteges (25 tal
pos kiekvienas) ir atskiras pas
tatas valgyklai-salei-kafeteri- 
jai. Kitais gi metais bus tęsia
ma statyba naujų vasarvietės 
namukų (cottages), kurie su 
laiku galės patalpinti apie tris 
šimtus liet. jaunuolių. Minėtie
ji namukai kitais metais tar
naus savaitgalio susikaupimui- 
konfcrcncijoms jaunimui ir vy
rams.

Tuo pačiu metu statybų vyk
dymo planuose yra numatyta 
kaip galima veikiau pastatyti 
ir lietuvišką augštesniąją mo- 
kyklą-gimnaziją.

Be to, lietuviai saleziečiai lie
tuviškosios visuomenės vardu 
ir parama pačioje augščiausioje 
ir gražiausioje vietoje imasi sta 
tyti ŠILUVOS stebuklingosios 
Švč. Panelės paminklinę-votivi- 
nę koplyčią, panašią į Šiluvoje 
(Lietuvoje) esančią ją. Koply
čiai projektas jau yra sudary
tas Chicagos liet. arkitektų-in- 
žiniorių, o Šiluvos Dievo Moti
nos paveikslas piešiamas dail. 
A. Varno.

Toji koplyčia bus lietuvių šir
džių karštas maldavimas Dievo

Motinos galingo užtarimo grą
žinti Lietuvai laisvę bei nepri
klausomybę, apsaugoti Ameri
ką nuo bedieviškojo komuniz
mo pavojaus, ir kartu ji bus pa
minklas mūsų žuvusiems parti
zanams, už tikėjimą, tiesą bei 
laisvę kovojusiems ir mirusiems 
savojoje tėvynėje ar tremtyje.

Kun. A. Sabaliauskas, SDB

Naftos šaltiniai Izraelyje
Biznierių akys įsmeigtos į Iz

raelio naftos šaltinius, kurių čia 
tikisi gausiai surasti. Jau pra
gręžtas šaltinis prie Chelez, ku
ris duoda po 15 statinių per va 
landą labai geros naftos. Tai 
vienas procentas to, ką pats Iz
raelis suvartoja. Geologai tvir
tina, kad turi būti daugiau šal
tinių surasta. Uoliai gręžiamos 
naujos skylės — dirba 6 grąž
tai, skaičius bus dar padvigu
bintas. Per metus jau investuo
ta 13 mil. dolerių. Šiemet inves
tuos antra tiek. Tikimasi dide
lio rezultato, tuo tarpu kai Ni
gerijoje jau 10 metų jieškoma, 
investuota 12 mil. anglų sva
rų, ir nieko nesurasta.

Įteike protesto raštą
komunistinei vyriausybei

Rytų Berlyno vyskupijos ku
rija įteikė protestą sovietų val
domos Vokietijos vyriausybei, 
reikalaudama grąžinti katali
kams.. iki šiol Berlyno stotyse 
veikusias katalikų pagalbos 
įstaigas, kurios -paskutiniu lai
ku komunistinės valdžios įsa
kymu turėjo būti uždarytos 
Berlyno vyskupijos kurija savo 
rašte pareiškia, kad Rytų Vo
kietijos ministeris pirmininkas 
Grothevvohl buvo raštiškai už
tikrinęs Berlyno vyskupui Wes- 
kamm, kad demokratinėje Vo
kietijos respublikoje Katalikų 
Bažnyčia naudojasi visomis tei
sėmis, kurios jai yra pripažįs
tamos pagal konstituciją, ir 
kad tos teisės bus garantuoja
mos ir ateityje”. Katalikų pa
galbos įstaigos stotyse, — sa
koma toliau Berlyno vyskupi
jos kurijos proteste, — yra tie
sioginėj vyskupų žinioje ir dėl 
to priklauso prie Bažnyčiai kons 

________ f
—- Kavos krioklys. Amerikie

čiai per metus tiek išgeria ka
vos, kad jeigu Niagaros kriok
lys neturėtų vandens, tai jį at
stotų amerikiečių per metus iš
gertoji kava ištisas 67 minutes.

iimmimiiiimiiiiiiiiiiitimnimiiiiiiiiiii

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos į 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomit 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kainf 
kietais viršeliais $2.
HiiiHiiiiiiiiiiiiiHiimiiiHiiuiiiimiiuiiin

DĖMESIO
Svarbus Marųuette Parko .namų 

savininkų susirinkimas
Marąuette Parko namų savi

ninkų susir nkimas bus vasario 
23 d. 7:30 vai. vakare Švč. P. 
Maiijos Gimimo parapijos salė
je. Nariai kviečiami gausiai at
silankyti į susirink mą, nes bus 
daug naujų sumanymų. Kaip 
jau žinote iš praėjusio susirinki
mo, viskas buvo atidėta. Nau
ja pirmininkė praneš daug ką 
naujo, nes kai ji kalba, yra ko 
klausyti. Jos sumanymai vi
siems patinka ir ji žada daug 
gero nuveikti. Ji turi daug pa
žinčių su augštais pareigūnais. 
Taip pat bus pranešta, kad su
mokėtų nario duokles iki kovo 
mėnesio.

Per abu susirinkimus prisi
rašė daug naujų narių. Jų var
dai ir pavardės bus paskelbta 
ateinančiame susirinkime. Nau
ja pirmininkė kviečia visus Mar 
quette Parko namų savininkus 
ir narius atvykti į šį svarbų su
sirinkimą. Marcelė Tverijonag

Pirmasis egzempliorius 
Pijui XII

Šiomis dienomis Šv. Tėvui bu 
vo įteiktas Popiežiaus Metraš
čio (Annuario Pontificio) šieme 
tinęs laidos pirmasis egzemplio 
rius. Jame pateikiamos tikslios 
žinios apie viso pasaulio kata
likų arkivyskupijas bei vysku
pijas ir Bažnyios hierarchijos 
asmenis. Ir šiemetinėje Metraš
čio laidoje yra sužymėta dau
gybė vyskupijš, kurios komu
nistinių persekiojimų pasėkoje 
yra netekusios savo ganytojų. 
Trys kardinolai ir apie 150 vys
kupų kenčia komunistiniuose 
kalėjimuose ar kitokiu būdu 
yra sukliudyti eiti savo ganyto
jiškas pareigas.

CHICAGOJE
15 metų be sąmonės

Elaine Esposito, 21 m. am
žiaus mergaitė, nuo pat 1941 
metų serga miego liga. Nesu
laukdami jokio palengvinimo iš 
mediciniškos pagalbos, tėvai 
ją nutarė gabenti į Liurdą, ti
kėdamiesi, kad tik stebuklas ją 
begali išgelbėti. Ta kelionė 
esanti vienintelė viltis. Miego 
liga serganti .mergaitė negali 
pati nei valgyti, ir maistas jai 
įleidžiamas į Bkrandį per vamz
delį.

Vėl tirs nusikaltimus?
Chicagoje posėdžiavo 12-kos 

valstybių prokurorai. Posėdyje 
pasakė kalbą Illinois guberna
torius Stratton. Jis yra tos 
nuomonės, kad Illinois valsty
bės prokurorui turės būti su
teiktos platesnės teisės, jog ji
sai galėtų imtis tvarkyti kovą 
su nusikaltimais ten, kur vieti
nė administracija neįstengia to 
padaryti. Antra, gubernatorius 
pareiškė savo nusistatymą — 
vėl sudaryti komisiją, kuri tir
tų nusikaltimus ir padugnių 
elemento ryšį su valstybės pa
reigūnais.

Kalėjiman už žmonos 
neišlaikymą

Chicagos teismas pusei me
tų uždarė į kalėjimą Joną Klo- 
buenie, 45 m. amžiaus vyrą, 
kurs nemoka pragyvenimo iš
laidų savo žmonai, kuriai teis
mas yra leictęs atskirai nuo jo 
gyventi. Kaltinamasis sutiko 
mokėti po $12.50 kas savaitę 
savo sūnaus išlaikymui, bet 
griežtai atsisakė duoti išlaiky
mą žmonai ir už tai pateko į 
kalėjimą.

— Kiek pieno suvartoja. Vi
dutiniškai amerikietis suvarto
ja per metus 200 litrų pieno. 
Prieš dešimtį metų tik 160.

— Bavarijos valdžios sluogs- 

niuose kalbama, kad jau 1960 
m. bus baigtos statyti Bavari
jos atominės jėgainės.

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST 03RI) STREET 
Tel. PRo«peet S-0S33 Ir P R 8-0434

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
ParaM:

B. P. MARTIN
U

I

Adelei, Antanui iir Viktorui Petrauskams ir 
giminėms, ją mylimai dukrelei ir sesutei 

JULIJAI PETRAUSKAITEI 

tragiškai mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

me ir liūdime su jumis.
. '* * n <

Sofija šimoliūnienė
Jonas šimoliūnas
Stanislava ir Petras Petrušaičiai

Atsarg. pulk. inž. JUOZUI STEPONAVI

ČIUI mirus, jo mylimai žmonai Aleksandrai 

reiškiame gilią užuojautą.

Marija Statkevičienė ir 
Stefanija ir Aleksandras Traškai

iimiiimumiMiiiiiiiiHiiiitmiiiMiiiiiuui 
Vtel Pittsburgho lietuviai

KLAUSO IR REMIA

PHfeburgh’e Lietuvi?
Katalikų Radijo Programą

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAM*
K lok viena aeknuuUon* ano 

1:30 Iki 2:00 vai. p. p.
U STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Vlaatn reikalais kreipkitSa niuo adre 
•u: LITHUANIAN CATHOLIC HOUF. 
Radlo Statlon WLOA. Braddock. Pa
miiimiiiiiiimiiHiiiiiimiiftfiimiiimiiMi

Šia kelias, kuria neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes, j kurtas Dievas vedė fiv. Tere
sėlę. yra ne tik galimas, bet Ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv. Augistlnas, „negali pada
ryti Ra nors didelio". Taėlau kas na
ga "J melstis, nusižeminti ir mylėti!

P P Plūs XI
šiame amžiuje ftv. Teresėlės Ma 

tasis Keltas yra geriausias. Tikrumo- 
|e tėra vienintelis keltas, vedęs ) am
žinąją. laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „Iš tikrųjų sakau jums. Jei 
neatsiversite ir nepasidarysite kaip 
kūdykial neįeisite 1 dangaus karalys
tę“. Dangus ir žemė praeis, bet ma 
no žodžiai nepraeis...

Knygutė turi 150 puslapių ir kai
nuoja tik t i.00 Su kietais viršeliais 
SI.50.

KAIP IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS

Nadjai Hleuta veikalėlis kuris duos 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite šį 
veikalelj, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaityti.

Kaina 40 centų
Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS
2834 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. III.

Gilioje liūdesio valandoje 

Atsarg. pulk. inž. JUOZUI STEPONA

VIČIUI mirus, jo žmonai Aleksandrai 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Stepas Sodeika
Valerijonas Sodeika su šeima

3354 S. HALSTED STREET

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

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

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 4Gth STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ 
2424 W. 69th STREET REpablle 7-1218
2814 W. ZM PLACE Vh-gtoto 7-6672

t
A. A. 

KAZKHIEKAS,

SGBBNULEVIC1US

Gyv. 4410 B. Culifornia Avę,
Mirė vasario 21 d., 1966, 9:40 

vai. ryto, sulaukęs 84 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo 16 Tra

kų apskr., Valkininkų parapi
jos, Daokciorių kaimo.

Amerikoje išgyveno 7 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Kazimieras, marti Helen, 
anūkas Kazimieras; duktė 15- 
lena Laparskienė, anūkas Vir- 
gilius, duktė J atima Binkienė, 
žentus Aleksandras, sūnus Vy
tautas su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašurvotus Petro Bie
liūno koplyčioje 4248 S. Cali
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks penkt. vas, 
24 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į švenč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks ge 
dulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: sūnūs, dukterys, žen 
tas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas, tel. LAf. 3-3572.

A. A.
MOTIEJUS MASAITIS

Gyveno 5128 S. Keeler Avė. 
Ilgą laiką gyvenęs Bridgeporte

Tel. POrtsmouth 7-1522

Mirė vasario 20 d., 1956, 9:10 
vai. ryto.

Gimė Lietuvoje; kilo iš Tau
ragės apskr., Girdiškės parap.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Vincenta (Navickaitė), 
duktė Lottie, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu- 
anica Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, vasario 24 d„ iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdus DUKTĖ

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

LldDEflO VALANDOJ

MAŽEIKA • EVANS
UUDOTUVIŲ DUUGKTORIAI -

8845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
UįpaMto 7-MOt — 7-M61 Automobiliams visto 

TIt—. kari* gyvsna kltOM miesto dalyse; gauslsss
koplyčia arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0.
CHICAGO, ILL

50tti AVĖ.
CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Nermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

- AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIHCAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patams Mes turime koplyčias
I dieną ir nak- Bf vlflO8e Chicago. k
ptj, Reikale šaukite Roselando dalyse ir

onu*- tuojau patarnaujame

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

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

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

ALFREDAS VAHCE
177 VVOODSHIE Rd„ Riverside, Dl. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911
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SKAUDI LtKTUVO KATOSTROTA
r 'v 1
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Ijčktųro katastrofoje, įvykusioje Maltoje, žuvo 45 kareiviai ir penki lėktuvo įgulos nariai. (INS)

X T. T. Marijonų Bendradar
bių 5 skyrius (Marąuette 
Park) užsisakė T. T. Marijonų 
Statybos fondo bankete stalą, 
sumokant $250. Didžiulis Sta
tytos fondo banketas bus kovo 
18 d. 6 vai. vak. Sherman vieš
butyje.

x Kun. V. Bagdanavičiua,
MIC, skaito paskaitą Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Klube šį 
penktadienį (vasario 24 d.) 7 
vai. vak. Lietuvių auditorijoje,
Chicagoje. Paskaitos tema:
Kante) lietuviškumas. Kviečia
mi visi dalyvauti. X Pavy kęs Vasario 16 d. mi-

X šv. Jurgio parapijos vyrų nėjimas. L. B. Bridgeporto apy- 
rekolekcijos įvyko praeitąjį linkę vasario 19 d. suruošė Lie- 
sekmadienį. Rekolekcijas su- tuvos nepriklausomybės atga- 
ruošė Šv. Jurgio parapijos Šv. vimo sukakties minėjimą Lie- 
Vardo draugija. Konferencijas tuvių auditorijoje. L.B. Bridge- pa. (netoli Pittston), mirė pra- 
pravedė kun. K. Pečkys, S. J. porto apylinkės pirm. V. Lan- ėjusios savaitės gale. Velionis 
Rekolekcijose dalyvavo 150 vy-

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

rų.

X Vyčių, ateitininkų ir skau

tų bendra šventė, dvasinė 
puota, jaunimo globėjui šv. Ka
zimierui pagerbti ruošiama ko
vo 4 d. Švč. P. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje. Jau
nimo Mišios bus 10 vai. Po pa
maldų bus bendri pusryčiai pa
rapijos salėje. Šventę ruošia 
LV Illinois-Indiana vai. apskri
tis, o šeimininke bus Marąuette 
Parko vyčių 112-ji kuopa.

X Virtuozo Zenono Nomei- 

kos vargonų rečitalis įvyks ko
vo 11 d. 3:30 vai. p. p. Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje. Po 
koncerto (5 vai. vak.) bus iš
kilmingai atidaryta relig nio 
meno paroda Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje.

X Ch’.cagcs dailininkai, daly
vaują religinio meno parodoje, 
prašomi savo eksponatus pri
statyti tiesiai į Šv. Kryžiaus 
parapijos salę, 4557 So. Wood 
St., š. m. kovo mėn. 1 ir 2 d. d. 
(ketvirtadienį ir penktadienį) 
nuo 5 vai. iki 8 vai. vakare.

X A. Petrulis, Ant. ir Kaz. 
Petrulių iš Brighton Parko sū
nus, atliekąs karinę tarnybą, 
prieš perkeliant į kitą stovyk
lą, buvo parvykęs namo pavie
šėti. Išvykdamas į tarnybą mo
tiną gimtadienio proga apdova
nojo brangia dovana — laikro
dėliu. Petruliai yra lietuviškų 
organizacijų veikėjai.

X Skulptorius A. Marčiulio

nis su šeima iš Australijos at
vyko į JAV ir apsigyveno Chi
cagoje. Jo žmona E. Lukštaitė- 
Marčiųlionienė yra žinoma dai
lininkė keramikė. Skulpt. Mar-

mininkas, kun. J. Baltusevi-
... c. t-, x čius, Susivienijimo dvasios va-— Vincas Stepulis, Exeter, . T _ „ _1 das ir prel. Jonas Balkunas,

šiuo metu einąs Balfo pirminin-
kauskas tarė atidaromąjį žodį. buvo Lietuvių R. Katalikų Su- Į? Par^Sas- ^rpe kellų simtų 
A Gintneris nloėi.i UnlhSin a___m:________ rinktines publikos dalyvavo ir

ŠuvažineųG t, ni. margytę

Mildred Osterberg, 42 m. 
amžiaus moteris, trenkė savo 
automobiliu j maš.ną, vairuo
jamą Kotrincs Doherfy, 49 m 
amžiaus, ir š.os a<.t ,mobilia 
mirtinai suvaž.nėjo 6 metų 
mergyt? Kathie Craven, stovė
jusią t.es gatves pakraHč.u, be
einant j mokyklą. Abi vairuo
tojos nesužeistos. Oaleroerg 
pakaltinta už neužle.dimą ki
tam automobdiui priklausan
čios pirmenybės .r už \airavi- 
mą neturint įmesto ženklelio 
šiems metams.

10 metų kaip kardinolas

Kard. Stritch Floridoje, kur 
dabar atostogauja, atšventė sa
vo 10 metų sukaktį, kaip yra 
pakeltas kardinolu. Kardinolo 

Į ženklą — raudoną skrybėlę — 
I jis gavo 1946 m. vasario 21 d. 
Sukakties dieną kardinolas at
laikė padėkos šv. mišias. Šį ru
denį kard. Stritch švęs 35 m. 
sukaktį kaip yra konsekruotas 
vyskupu. Tai įvyko 1921 metų 
lapkričio 30 d.; tada jis tapo 
Toledo, Ohio diecezijos vysku
pu.

I * kalv io i pirmaujantį prekybininką
NUOSTABUS STASIO 

BALZEKO PASISEKIMAS

Mūsų dienraščiu "Draugo" 
d*dysi:; banketas praeia su pa
sisekimu, jeigu jam į talką at
eina tokie gabus prekybininkai 
ka p Stasys Balzekas, kurs pa
ėmė visą stalą, įmokėdamas 
$250.

Stasio Balzeko kelias į pir
maujančiu:; lietuvių prekybi
ninkus yra vertas didelio dė
mesio. Jisai yra ukmergiškis. 
Gimęs 1894 metų balandžio 23 
d., per šv. Jurgį, Nuotekų kai
me, Ukmergės apskrityje.

A. Gintneris pląčiai kalbėjo 
apie Vasario 16 d. prasmę ir 
reikšmę. Kun. B. Sugintas pra
nešė kaip Vasario 16 d. švenčia 
Brazilijos lietuviai. Moksleivių 
Tautinio ansamblio kanklinin
kai,-ės, vadovaujami A. Kirvai- 
tytės, įspūdingai paskambino 
kanklėmis, padainavo ir padek
lamavo. Gražios iškilmės buvo 
nufilmuotos.

sivienijimo Amerikoj Teismo 
komisijos pirmininkas, labai 
veiklus savo kuopoj ir LRKSA 
5-tsios apskirties veikloj.

— Lietuvių R. K. Susivieni
jimas Amerikoje 70 metų įsikū
rimo sukaktį pradėjo minėti 
vasario 14 d. pamaldomis Šv. 
Trejybės parap. bažnyčioj, įvil
kės Barre, Pa. Pamaldose da-

X Vasario 16 d. minėjimas

Chicagos Augštesniojoje Litu
anistikos mokykloje įvyko va
sario 18 d. Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas L. Šimu
tis skaitė šiame minėjime turi
ningą paskaitą apie Amerikos 
lietuvių pagalbą atgauti Lietu
vos nepriklausomybę 1918 m. 
ir dabartinę kovą dėl Lietuvos I

trys yietos teisėjai: Frank Pi- 
nola, John Aponick ir Thomas 
Lewis. Dainavo Broniaus Vo
verio vadovaujamas Kings 
College vyrų choras, Elena Ko- 
sar ir Ronald Rovvlands. Solis
tams akompanavo Ona Mras. 
Prieš banketą maldą atkalbėjo 
kun. J. K. Miliauskas, Šv. Tre
jybės par. klebonas, o baigiant 

Sa? ,^L.°ž?ani“C,?°S k“"- A- Sinkevičius, Plymouth,
Pa., lietuvių par. klebonas. 
Banketo programai gabiai va-

Vykdomasis Komitetas, 10 lie
tuvių kunigų ir daug Wyoming 
klonio lietuvių. Iškilmingas 
šv. Mišias atnašavo Sus-mo 
dvasios vadas kun. Jonas Bal- 
tusevičius, jam asistavo kun. 
J. Miliauskas ir kun. Valūnas. 
Pamokslą pasakė prel. Pr. Ju
ras iš Lavvrence, Mass.

— Vysk. Jerome D. Heinan, 

Scranton, Pa., naujasis vysku-išlaisvinimo. Mokiniai paskaitą . .. ,... . . ... .j ... pas, vasario 14 d. pasakė labaiįsklause su dideliu susidomeii-r T . .. .. , . . m , j- ;gražią lietuviams ir T ------- -mu. Mokytojų Taryba yra de- ® .
kinga L. Šimučiui už kalbą ir
dalyvavimą minėjime.

X Justinas Mackevičius, jr., 
Standard Federal B-vės vykdo
masis viceprezidentas, lab’ai 
džiaugiasi, kad jo žmona Be- 
verly vasario 19 d. pagimdė 
dvynukus: sūnų ir dukterį. Da
bar jau jie augina 5 vaikus. 
Dar daugiau džiaugiasi Justi
nas Mackevičius, sr., kad susi
laukė dar dviejų anūkų ir da
bar jau priskaito viso 9 anū
kus ir 3 poranūkus.

X Chicagos vaidintojai, ku
rie visą laiką pirmavo prieš 
kitų lietuviškųjų vietovių vai
dintojus, didžiuoju "Prieš sro
vę” pastatymu bando tą pir
menybę ir toliau išlaikyti. 
“Prieš srovę” statoma Marijos 
Augšt. mokykloj kovo 3—4 
dienomis. Biletai į abu spektak-

dovavo Vincas T. Kvetkus, 
LRKSA sekretorius, jį prista
tė adv. Edvardas Loppatto, 
LRKSA legalio patarėjo sūnus.

— Liet. R. K. Susiviffliijimo 
Amerikoje 7Q pa. sukaktį pami
nėjo ukrainiečių laikraštis 
"Šliach”, gražiai įvertindamas 
jo vadovybę ir jo leidžiamą 
laikraštį "Garsą”. Medžiagą 
patiekė K. Vidikauskas. To pa
ties autoriaus eilėraštį apie 
prel. Mendelį išspausdino lenkų 
laikraštis "Gwiazda”, o rusų 
emigrantų “Pravda” išspausdi
no jo eilėraštį apie to laikraš-

Stasys Balzekas

Lietuvoje buvo pradėjęs sa
vo "karjerą” kalviu. Norėda
mas daugiau užsikalti pinigo — 
suplanavo vykti į Ameriką ir 
paskiau grįžti į Lietuvą, tik yj 
grįžti jau nebeteko.

Ameriką pasiekė 1912 me
tais. Pradėjo dirbti mašinistu, 
paskiau — mėsos parduotuvė
je. čia šešetą mėnesių padir
bėjęs, nusipirko nuosavą mėsos 
krautuvę, vėliau — ją išplėtė į 
kelias krautuves.

Vedęs lietuvaitę Emiliją Gri- 

garaviciūtę. išaugino sūnų Sta

sį, kur.s yra išėjęs De Paul uni

versitetą, ten gavęs magistro 
mokslo laipsnį ir dabar yra ge

ras talkininkas tėvui.

St. Balzeko automobilių pre
kybos įmonė, 4030 Archer avė., 
tiek išsiplėtė, kad su namais, 
su automobilių prekybai skir
tomis aikštėmis užima 4*., ak

rų plotą. Prekiauja Chrysler 
ir Plymouth .mašinomis. Pra
eitais 1955 metais pasisekimas 
bus toks sklandus, kad Balze
ko įstaiga užėmė ketvirtą vie
tą Chrysler automobilių parda
vime JAV-se. Dabar jo įstaigo
je dirba 30 tarnautojų ir įstai
gos vedimas reikalauja $1,000 
išlaidų tik per vieną dieną.

Pats St. Balzekas gyvena 
pietinėje miesto dalyje ir yra 
Marąuette Parko švč. P. Mari
jos Gimimo lietuvių parapijos 
narys.

Kaip patyręs žmogus, per 35 
metus automobilių prekyboje 
susidurdamas daugiausiai su 
lietuviais ir juos gerai pažinda
mas, jis supranta lietuviško 
dienraščio reikšmę, ir pasisku
bino ateiti į talką “Draugo” 
statybai, užsisakydamas sau ir 
savo artimiesiems ištisą stalą 
“Draugo” bankete, kurs įvyks 
kovo mėn. 18 d. Sherman vieš-

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

Lietuvai
palankią kalbą Wilkes Barre,
Pa., LRKSA sukaktuviniame 
bankete ir Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjime.
Apie Susivienijimą ir Lietuvos 
laisvinimo reikalus kalbėjo red.
L. šimutis, Alto ir LRKSA pir- čio redaktorių Bug.

CHICAGOS ŽINIOS

Skiepai prieš poliją 
neturtingiesiems

Chicagos parkų namuose 
kasdien maždaug po 500 vaikų, 
tarp 5 ir 14 m. amžiaus gauna 
skiepus prieš poliją. Tai dau
gumoj vaikai neturtingų šeimų, 
kurios gyvena iš miesto pašal-

Pavėluos mokesčių 
blankai

Numatoma, kad Cook apskri
tyje nejudomų nuosavybių savi
ninkams gal net iki poros mė
nesių pavėluos valstybinių mo
kesčių sąskaitos — blankai. Jų 
paruošimas susivėlina dėl to,

pos. Nemokamas neturtingųjų kad pravedamas nuosavybių 
vaikų skiepijimas pravedamas perkainojimas. Numatoma, kad 
bendradarbiaujant labdaros or- mokesčių įnešimo terminas bus

Nepilnamete ir policininkas

Iš Milwaukee pabėgusi 15 
metų mergaitė Chicagoje pra
dėjo rodytis naktinių klubų 
scenoje. Neseniai ji pasirašė 
skundą teisingumo įstaigoms, 
kad ją nuskriaudė policininkas 
J. Miglieri, 29 m. amžiaus. Vė
liau tą skundą atšaukė. Tačiau 
prokuroras Gutknecht ryšium 
su tuo pradėjo platų tardymą, 
pašaukdamas net 10 asmenų 
ir pasiryžęs kietai imti net ir 
nusikalsiančius pareigūnus, jei 
jų nusikaltimas pasitvirtins.

Patikrina autobusų duris
Paveiktas tos nelaimės, kai ! Šalia to — įėjo į prekybą au- 

žuvo moteris, kada autobusas tomebdių dalimis. Ėmė pirkti 
pagavo jos-apsiaustą ir ją vilko senas mašinas, pardavinėti da- 
kelis šimtus pėdų, Chicagos hs. Paskiau ir naujomis ėmė Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
meras įsakė patikrinti visų prekiauti. Išėjęs prekybinės ad- šie asmenys: 
miesto autobusų durų įtaisus, .ministracijos mokslus Valpa- 
kad panašių nelaimių daugiau raišo universitete, parodė tiek 
nebepasikartotų. 1 gabumų prekyboje, kad buvo

išrinktas Lietuvių Vaizbos Bu
to pirmininku Chicagoje.

“D r a u g o” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas

Korėjos vaikams
Evanstono vaikai, net mažie

ji nuo trejų metų, skiria aukas 
šelpimui Korėjos neturtingųjų 
vaikų. Susidariusi jų grupė no
ri sukelti tam reikalui $200.

GM algos
General Motors bendrovė 

Chicagoje turi 15,761 tarnauto
ją ir jie per 1955 metus algo
mis gavo $86,888,142 atlygini
mo. '

:iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiui
ĮKVĖPIMŲ KNYGA

Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Skinkys, Kazys ......... $5.00
Tamašauskas, L. Mrs. 5.00 
Gužulaitis, Juozas .... 3.00
Kraujelis, Aug............. 3.00
Rajeckas, Juozas......... 3.00

2.00

čiulidhis yra pakviestas į reli
ginio meno parodos jury komi- iįus jau parduodami, 
siją.

X L. Vanagaiticnė., "Margu- 
X Dail. A. Valeška, Religi- v.q1, ra(jįjo valandėlės vedėja, 

nio Meno parodai ruošti komi- paaukojo vertingų knygų Chi- 
teto pirmininkas (jam tas pa- cagog Augštesniosios Lituanis- 
reigas pavedė LB Chicagos g mokyklos bibliotekai. 
Kultūros Taryba), gyvai rup-Į

parodos suorganizavimu x Jieva Bubnienė, 3247 So.
Union Avė., nusilaužė koją sa
vo namuose, krisdama nuo 
laiptų. Guli šv. Elzbietos ligo
ninėje.

naši 
ir pasisekimu.

X R. Baliauskas, ddelis lie
tuviškos daines mylėtojas, po 
ilgesnės ligos jaučiasi grįžtąs į 
sveikatą ir žada įsijungti į ku
ri chorą, kad galėtų dalyvauti 
ruošiamoje Dainų šventėje Chi
cagoje.

X Matas Zizas, žinomas na
mų statytojas Marąuette Park 
apylinkėje, šiuo metu atosto
gauja Floridoj, kur dalyvavo ir 
Miami lietuvių suruoštame Va
sario 16 minėjime.

X Skulptorius Antanas Mon- 

ėys, gyv. Paryžiuje, Prancūzi
joje, davė sutikimą dalyvatiti 
religinėje meno parodoje.

X Domicėlė Gerčienė, 3313 
So. Union Avė., susilaužė ran
ką, krisdama gatvėje.

Apšvies miesto rotušę
Iki kovo mėn. 15 dienos ap

link Chicagos miesto rotušę nu
matoma įtaisyti 40 naujų švie
sų gatvėse. Darbas jau pradė
tas.

Pirkit Apsaugos Bonus!

ganizacijoms, Sveikatos tary
bai, Tėvų-Mokytojų sąjungai, 
parkų distriktams ir katalikių 
moterų organizacijai. Turtin
gesnių šeimų vaikai pas savo 
gydytojus gauna skiepus prieš 
poliją už $3—$5. Nemokamai 
bus įskiepyta apie 24,000 netur
tingų Chicagos vaikų.

Valanda kalėjimo
Teismas rado kaltais Evan- 

stono architektą Henriką Hols- 
man ir jo sūnų, kurie iš 124 in
vestuotojų buvo surinkę $677,-

pratęstas,
dienos.

gal net iki liepos 1

Neturtėlius atiduoda 
apskričiui

Chicagos pniestas perdavė 
Cook apskrities globai 5,000 
šelpiamų neturtėlių. Miestas 
negauna federalinės pagalbos 
neturtėlių šelpimui, o apskritis 
gauna, dėl to stengiamasi dau- 
g au šelpiamųjų perduoti ap
skrities globai.

Jauni banditai
Jaunuolių banda peiliais su-

KAS KĄ IR KUR
— Amerikos Lietuvių Mokytojų 

Sąjungos Chicagos skyriaus po
būvis. Maloniai kviečiame kole
gas mokytojus ir visuomenę daly
vauti mokytojų pobūvyje, kuris į- 
vyks š.m. vasario mėn. 26 d. L. 
Vyčių salėje, 2451 W. 47th St. 
Pradžia 6 vai. vak.

Užsirašyti galima iki penkta
dienio, t.y. 24 vasario imtinai. Mo
kestis 1 dol. 60 et. Užsimokėti ga-. 
Įima bus atvykus, nors pageidau
tume, kad būtų užsimokama iš an 
ksto. Jei užsirašęs nedalyvautų, 
tai vistiek skaitysis kaip dalyva
vęs.

Užprašoma pas šiuos mokyto
jus: A. Gulbinską. 6324 S. Bi-
shop St., tel. PR 6-6476; B. Le- 
sevičiūtę, 4126 So. Rockwell St., 
tel. VI 7-4911; F. Medušauskienę, 
4010 South. Maplewood Avenue, 
tel. FR 6-3863; A. Rūgytę,’5725 
So. Artesian, tel. WA 5-8707; ir 
E. Vilimaitę, 5610 So. Winchester, 
tel. PR 6-9801.

Romanas
SI knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra (kvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lictuvižką žodj. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Rinito leidinys, 
311 psl., Broniaus Murino viršelis, 
kaina $3.00,

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 
Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllll

387 statybai kooperatinių butų'Pjaust® du 20—21 metų vyru- 
ir jų nepastatė. Kaltinamieji kus ties 1822 W. Belmont. Nu- 
aiškinosi, kad jie viską darė kentėjusieji nieko bendro netu- 
teisingai, tik jų tas "biznis” įr®j° *r nesiginčijo su tų 10 už-
nepasueM. Sūnus nubaustas Puolik’' Sau> Paaiskži°: ka<> 

, A (tie jieškojo sumušti kok o tai4 metams kalėjimo, o tėvas, tu- Connie užpuol5
rintis 89 metus amžiaus, dėl|nekaHus Ap9kr;ui, tie gaujos 
senatvės tenubaustas tik viena dalyviai buvo išėję jieškoti su 
valanda kalėjimo. Ikuo nors pasimušti.

Perskaitė dirnr. "Dranga". duokite ji kitiems

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ
INSTITUTAS

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARYWOOI) OOLLEOE EXTENSION 

Scranton, I’a.

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

Paskaita įvyksta Seselių Ka- 
zimieriečių senuose rūmuose, 

2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1X0
Užsakytos knygos siunčiamos paštu. 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:
‘‘DRAUGAS’’’ 

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, UI.

Atkinson, Eva .......
Draugelis, Elizabeth,
Mrs............................... 2.00
Galeckas, Augustinas . . 2.00 
Janulevičius, Pulcheria 2.00
Ivanauskas, K............. 2.00
Mickevičius, Antanas ir 
Vazgelevičius, Stasys . . 2.00 
Mikalauskas, Juozas . . 2.00
Narkevičius, V............ 2.00
Naugerish, Paul .........  2.00
Paliulis, Jonas ......... 2.00
Petrulis, Stasys......... 2.00
Sandanavičius, Stasys 2.00 
Simanauskų šeima .... 2.00 
Simanavičius, Kazys . . 2.00
Staras, Alfredas .........  2.00
Totoraitis, Mr. & Mrs. 2.00
Trapp, John ................  2.00
Visockas, Ignas .......... 2.03
Aleksandravičius, Pran. 1.00
Alseika, Pranas .........  1.00
Garbas, Antanas......... 1.00
Jablonskis, Bonaventūra 1.00 
Hartvigas, Robertas . . 1.00
Karaitis, M.................... 1.00
Karpavičius, Jonas .... 1.00 
Kevalaitis, Jurgis .... 1.00
Koklys, Arturas ......... 1.00
Lalas, P........................ 1.00
Lauraitytė, F. ............. 1.00
Mackevičius, Vytautas 1.00 
Nutautas, Stasys .... 1.00
Petrauskas, Juozas . . 1.00
Praleika Klemensas . . 1.00
Puodžiūnas, V............. 1.00
Ragauskas, Antanas . . 1.00 
Ravaitis, M., Mrs .... 1.00
Savickas, Petras......... 1.00
Urbonas, V.................... 1.00
Vanagas, Vytautas .... 1.00
Vilkas, Eugenijus P. . . 1.00

“DRAUGO” STATYBAI 
AUKOJO:

Kalinauskas, Agota $20.00


