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RAKETOMS TOBULINTI DUOTA DAUG PINIGO
Kersteno komiteto nariai dar 

rūpinasi savo pasiūlymais
SALOMĖJA NARKĖLIONAITĖ 
Mūsų korespondentė Nevo Yorke

NEW YORKAS, — šeši iš devynių kengresmanų, dirbusių 
Kersteno komitete, ryšium su pastarąja sovietinės propagandos 
ofenzyva, jungtiniame pareiškime remia prezidento Eisenhowerio 
rekomendaciją išplėsti JAV tarptautinės informacijos programą.

Tas dar nepaskelbtas pareiš-1 ~. :--------------
kimu buvo praneštas lietuvių'■"jT”’ ' neutrill’slas ir už 
visuomenei, susirinkusiai Webs- geležlnea '“dangos esančias ša-

lis. Užjūriuose laiko per 200 bib
liotekų ir informacijos centrų su 
amerikiečių periodika ir knygo
mis. Tose pat šalyse rodo filmus 
apie Amerikos gyvenimą ir lei
džia kasdien žinių biuletenius, 
kurie iš Washingtono perduoda
mi radijo keliu į 79 šalis.

Voice of America radijo pro
gramų tarpe, 'kaip žinia, jau pen- 
keri metai gyvuoja ir lietuvių 
skyrius. Didinant bendrą Infor
macijos Agentūros darbo apim
tį,* gal padidės ir Voice of Ame
rica, o tuo pačiu ir lietuviškoji 
dalis, kuriai šiuo metu skiriama 
3 vai. ir 45 minutės per parą. 

Lietuviai Voice
Anądien teko pamatyti tame 

3alse dirbančiųjų lietuvių pavar
tes, atspausdintas oficialiame 
IAV valstybės departamento lei
dinyje. Alfabetiškai pradedant, 
sies raide G eina pik. K. Grinius, 
:uris šiuo metu dirba kaip radijo 
programos redaktorius Vokieti
joje (rusų skyriuje). Jo biografi
joje, tarp kitų dalykų, sakoma, 
kad jis 1919 - 41 išsitarnavo fki 
pulk. laipsnio Lietuvos kariuome 
nėję, 1937 - 41 m. buvo karo at- 
tache Berlyne, vėliau JAV dėstė 
Syracuse universitete.

Toliau eina dr. Kostas Jurgėla
■ lietuvių skyriaus viršininkas. 

Po gimimo datos, vietos ir išeito
jo mokslo (studijavo teisę Co- 
lumbia universitete, baigęs ją 
magistro laipsniu ir Fordhamo 
un-tą filosofijos daktaro laips
niu), rašoma, kad jis tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje, buvo re
daktorium, paskui Liet. Gen. 
konsulo sekretorium New Yorke, 
praktikavo teisę New Yorico vals 
tybėje, direktoriavo Am. Liet. 
Informacijos centre ir nuo 1951 
m. yra valstybės departamento 
ir US Inf. Agentūros tarnyboje.

Povilas Labanauskas toje kny 
goję įrašytas kaip liet. tarnybos 
redaktorius ir režisierius - direk
torius. Dirba nuo 1952 m., o nuo 
1950 m. radijo inf. specialistu. 
Nurodoma, kad baigęs Italijos 
laivyno akademiją, įgijęs magis
tro laipsnį Kalifornijos Techno
logijos institute, buvęs kadetu, 
karininku Italijos ir Lietuvos ka
ro laivynuose, išsitarnavęs iki 
laivyno komanderio laipsnio. Vė
liau elektros inž. ir dėstytojas 
Marquette universitete.

Juozas Laučka, kuris Šiuo me
tu vadovauja lietuvių skyriui Eu
ropoje, nusakomas kaip gimęs 

Hillings iš Kalifornijos ir Mach- j JAV, studijavęs Vyt. Didžiojo 
Universitete, redaktorius, Balfo 
direktorius ir pabėgėlių reika-

ter Hali paminėti Vasario 16 d. 
J) padarė kongrcsmanas Ray J. 
Madden, demokratas iš Indianos. 
Kongrcsmanas tvirtino, jog JAV 
turi imtis efektingesnių priemo
nių kaukei nuo komunizmo veido 
nuplėšti.
JAV pareiga naudotis visomis 

priemonėmis už tiesą
Pradžioje nurodę svarbesniuo

sius sovietinės propagandos at
vejus, prie kurių priskaitoma 
„Ženevos dvasia“, Bulganino ir 
Chruščevo kelionė pietų Azijon 
ir Bulganino laiškai Eisenhotve- 
riui dėl nepuolimo sutarties, kon- 
gresmanai tvirtina, kad dabar 
kaip tik pats laikas pradėti gy
vendinti prez. Eisenhowerio re
komendaciją.

Kongresmanai nuo savęs pri
duria, kad dabartiniu momentu 
JAV prezidentui reikia parodyti 
pavyzdį, ginant laisvės reikalą 
tame šaltajame kare, kurį sovie
tai negailestingai veda prieš visą 
žmoniją. Nurodydami, kad pa
grindiniai ginklai šaltajame kare 
yra idėjos, išreiškiamos politine, 
diplomatine ir ekonomine veikla, 
kongresmanai ragina, kad visos 
galimos priemonės būtų panau
dotos joms skelbti.

Primena Kersteno komitetą
Užgirdami prezidento sumany 

mą išplėsti tarptautinę informa
ciją, kongresmanai savo pareiš
kime primena, kad taip daryti 
seniai rekomendavo Kersteno ko
mitetas, šitaip sakydamas: „Kad 
JAV kongresas pilnai paremtų 
JAV Informacijos Agentūros 
darbą ne tik fondais, bet taipgi 
sustiprintų jos vaidmenį mūsų 
vyriausybės politinėje ofenzyvo
je“.

Reikšdami pasitenkinimą, kad 
viena jų rekomendacija priimta, 
kongresmanai reiškia viltį, kad 
prezidentas panašios akcijos im
sis ir dėl kitų jų Siūlymų.

Ta proga prisimintina, jog bu
vo paraginimas, kad visa Kerste
no komiteto surinktoji medžiaga 
apie Pabaltijo valstybių aneksiją 
būtų perduota Jungtinėms Tau
toms.

Augščiau minėtas pareiški
mas pasirašytas šešių Kersteno 
komitete dalyvavusių kongres- 
manų. Taigi, be jau minėto In
dianos atstovo Madden, yra 
Bentley iš Michigano, Dodd iš 
Connecticut, Feighan iš Ohio,

rovič iš Michigano.
Jau paprašė fondų

Prisimenant palankius Atsto
vų Rūmų spykerio Sam Rayburn 
ir tų pačių rūmų užsienio reika
lų komiteto pirm. Richards at
siliepimus už informacijos pra
plėtimą, JAV politiniuose sluogs- 
niuose esama nuomonės, kad ta 
informacija bus tikrai praplės 
ta.

Tuo tarpu Informacijos Agen-

New Yofko žydų piketininkanr, karščiuojantis ant kranto, didžiulis __ .as sukilnoja į laivę tankus, ku
rie parduoti Baudi Arabijai. Rytoj valstybės sekretorius Dulles senato užsienio reikalų komisijoje 'pins 
tankų išleidimą. (INS)

Daug nesiginčyta, nes pabijota 
Rusijoje padarytos pažangos
WASHINGTONAS, vas. 23. — Sujaudinti Rusijos pažanga 

raketų ir lėktuvų tobulinime, kongresiniai komitetai skuba skirti 
pinigus tiems darbams Amerikoje paskubinti.

šį kartą aviacijos departamen- pusėje kartų kad
to sekretorius ir aviacijos štabo jau turimos su dideliu tikslumuviršininkas neturėjo jokio vargo veikianiios rakctos

Esą draugiškų kraštų

anapus uždangos
WASHINGTONAS, vas. 23. — 

Žemės ūkio sekretorius Bensonas 
atstovų rūmų žemės ūkio komite
te sutiktas labai neprietelingai: 
daug kam labai nepatinka visa jo 
žemės ūkio politika ir noras kiš
ti žemės ūkio produktus už gele
žinės uždangos.

Jo paskutinį prašymą atmetė 
senato žemės ūkio komisija, bet 
jis vėl bandė savo prašymą ginti 
atstovų rūmų komisijoje, paaiš
kindamas, kad jis nenori leidimo 
prekiauti su Rusija, bet mainyti 
žemės ūkio produktų perteklių su

Austrijos kabinetas nutarė jungti 
kraštą į Europos Tarybą

VIENA, vas. 23. — Austrijos vyriausybė nutarė prašyti pri
imti Austriją į Europos Tarybą, kuriai jau priklauso 14 valstybių 
ir Saaro kraštas.

Tarybos būstinė yra Strasbur-
ge, ten periodiškai renkasi ir 
vad. Europos parlamentas, susi
dedąs iš tarybai priklausančių 
valstybių partamOPųatstovų. Jo 
nutarimai neprivalomi, bet į juos 
kreipia dėmesį vyriausybės ir 
daug jau įvykdė.

Europos Taryba su pataria-
už geležinės uždangos esančių muoju parlamentu, mlnisterių 
Amerikai draugiškų kraštų pre
kėmis.

Paklaustas, kas tos draugiš
kos valstybės, Bensonas suminė
jo Čekoslovakiją. Žemės ūkio 
produktai pereitą vasarą buvo 
siūlyti ir Maskvai, bet ji atsisa
kė juos imti, jei nebus panaikinti 
suvaržymai prekiauti ir strategi
nėmis prekėmis.

Ben-Gurionas prašo

stiprinti sienas
TEL AVIVAS, vas. 23. — Iz

raelio premjeras Ben - Gurionas 
pasisakė už įtvirtinimų statymą 
ant Izraelio sienų ir priešlėktu
vinių slėptuvių įrengimą mies
tuose. Tai turėtų sakyti, jog Ben 
- Gurionas nujaučia ką nors ne
gero ateisiant, nes besikuriančiai 
valstybei mesti pinigą, medžia
gas ir darbo jėgą tokiam reika
lui yra kritiška prabanga.

• Buenos Aires sprogo armi
jos amunicijos sandėlis. Žmonių 
aukų nėra. Manoma, kad tai pe- 
ronistų kerštas.

taryba ir visa eile nuolatinių ko
misijų yra bandymai prieiti prie 
Europos federacijos ar konfede
racijos.

Bandymas jau gali pasigirti 
konkrečiais laimėjimais — šitas 
sąjūdis sukūrė Anglies ir Plieno 
Bendruomenę, tokią pat organi
zaciją parengė atominei energi
jai tvarkyti ir Europos Unijos 
pavidale padėjo pagrindus ben
drai karinei organizacijai.

Austrijos dėjimasis prie Euro
pos Tarybos liudija, kad jos va
dai nepabūgo būsimų Maskvos 
priekaištų dėl neutralumo laužy
mo. Tą klausimą svarstant būta 
abejonių pas socialdemokratus, 
bet reikia manyti, kad abi val
dančios partijos galop sutarė ar
gumentus bendrai gintis, jei kas 
juos už tą žygį norėtų peikti. 

Kitai sovietų tarnų

grupei nulupo kaukę
WASHINGTONAS, vas. 23. — 

Trys amerikiečiai, esą sovietų 
spaudos agentūros Tass tarny-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

lams ryšių valdininkas karo šal 
pos tarnyboje.

Apie dr. Praną Padalį, kuris 
taipgi dirba Europoje, rašoma, 
kad jis baigęs Vyt. D. universi
tetą, studijavęs Ziuriche, Sorbo- 
noje ir Varšuvoje, įgijęs dr. laips 
nį, dėstęs Vilniuje, buvęs proVi- 
zorinė3 Lietuvos vyriausybės vi
ceministru ir Vliko atstovu ir 
profesoriavęs Detroite, prieš

tūra yra paprašiusi kongresą ateidamas dirbti į valstybes de- 
ateinantiems fiskaliniams me- partamentą ir US Informacijos
tams jai paskirti 135 m'ilionus 
dol. Agentūra savo darbą atlie
ka keturiais būdais. Ji trumpo
mis bangomis keturiasdešimčia 
kalbų siunčia Voice of America

Agentūrą 1954 m.
Oras Chlcagoje

Dalinai apsiniaukus, klek šil
čiau nei vakar.

Saulė teka 6:36, leidžiasi 5:33.

— Vakar neva iš labai gerų prez. Eisenhowerio draugų 
sklido gandas, kad jis apsisprendė kandidatuoti antram ter
minui. Dabar būdamas atostogose jis pradėjo lošti golfą, kad 
galutinai išbandytų savo širdies pagijimą.

— Senatas vakar nutarė sudaryti $ senatorių komisiją (po j 
nuo kiekvienos partijos) visos rūšies į senatorius daromoms įta
koms ištirti. Tyrinėti užsimota plačiai, todėl davinių gali nebūti 
prieš rinkimus.

— Alžyre vėl sustiprėjo partizanų veikla prieš prancūzus. Iš 
pasalų nužudytas prancūzų karių dalinys. Partizanai vaikomi lėk
tuvais.

— Švietimo sekretorius Folsom vakar gynė kongreso komi
sijose mokyklų statybos programą ir prašė nepridėti pastabos, kad 
federalinė pašalpa ar paskola duodama tik tokioms mokykloms 
statyti, kur nebus rasinės segregacijos.

— Peru prezidentas Odria pažadėjo įvykdyt: prezidento rinki
mus birželio S d., nežiūrint vienos karinės divizijos sukilimo. Jau 
atsirado ir vienas kandidatas — buv. prezidentas Prado, sveikstąs 
nuo širdies smūgio. Pats Odria kandidatu būti nebegali.

— Sovietų istorikė Anna Pankratova pažadėjo ištaisyti Stali
no sugadintą sovietų istoriją taip, kaip reikės naujiems bolševikų 
vadams ir aplinkybėms.

boję Washingtone ir New Yorke, 
nesutiko pasakyti apie savo ry
šius su kompartija ir sovietų špio 
nažu. Juos norėjo iškvosti seųa- 
To vidaus saugumo komitetas^

Kiti liudininkai yra teigę, kad 
visi yra buvę geri komunistai 
prieš pereidami dirbti į Tasso 
agentūrą. Jų pavardės taip skam 
ba: Freeman, Rosenberg, Jonės. 
Kitur klausinėjami apie ryšius 
su sovietų šnipais atsakymų ne
davė tokie asmens: Kurasch, Da- 
vid Rein, Robison. Visi identifi
kuoti atsivertusių komunistų 
kaip buvę špionažo ryšininkai se
nais gerais laikais.

Nauji potvyniai
Pacifiko pakrantėse

P0RTLAND, vas. 23. — Vėl 
gresia dideli potvyniai Washing- 
tono valstybės Columbia upės 
slėniui ir šiaurinės Kalifornijos 
slėniams. Eureka miestas čia jau 
atskirtas, susisiekimas begali
mas tik per radiją.

Žemės slinkimai užgriovė Ka
lifornijoje kaikurias geležinkelių 
linijas. Potvynio priežastis—per 
daug sniego kalnuose ir šilto lie
taus banga.

Europoje šalčiai, sniegas ir pū
gos tebesitęsia — ir galo dar ne
simato. Net šiltosios Ispanijos 
Balearų salos padengtos sniegu. 
Jau žuvo daugiau kaip 800 žmo
nių.

Keliautojas Douglas 

su anglu turi bėdų

įtikinti atstovų rūmų krašto ap
saugos komisiją, kad patiektus 
planus teistų įvykdyti ir skirtų 
pinigų. Toks pat senato' komite
tas yra linkęs duoti daugiau pini
gų, negu prašoma.

Aviacijos štabo viršininkas 
gen. Twining tvirtino, kad toli
mo skridimo raketų ir lėktuvų 
tobulinime Sov. Rusija, labai pri
artėjo prie Amerikos jau pasiek
tų pastangų, nors jis mano, kad 
yra dalykų, kurių tobu'mime Ru
sija dar gerokai atsiliR^si. Dau
giausia jaudinamasi dėl tos tarp- 
kontinentinės raketos — kas ją 
pirmas turės, tas laikinai pasi
grobs ir politinio spaudimo ini
ciatyvą.

Keturi komisijos patvirtinti 
projektai yra visai slapti. Pasa
kyta tik, kad jie turi ryšį su tarp 
kontinentinės raketos tobulini
mu. Nepasakytos net jiems įvyk
dyti skirtos sumos.

Dar apie 50 mil. dol. paskirs
tyta įvairioms ginklų tyrimą 
vykdančioms" laboratorijoms, bet 
visi jų darbai, tais pinigais fi
nansuojami, turi ryšį su raketų 
tobulinimu. Pusketvirto miliono 
iš tų fondų skirta slaptai bazei 
kažkur užsieniuose įrengti. Ma
noma, kad ir toji bazė reikalinga 
raketų bandymui, nes esamos 
nebepakankamos, kadangi rake
tų greitis ir veikimo spindulys 
vis didėja ir ilgėja.

Garsusis vokiečių raketų eks
pertas dr. Domberger, kuris dir
ba raketų tobulinimo darbą Bell 
Aircraft Co. žinioje, aną dieną 
viešai yra pareiškęs, kad raketa 
ar bombonešis, kuris skris že
miau kaip 100,000 pėdų ir lėčiau 
kaip 2,600 mylių per valandą nie
kada nepasieks savo tikslo, nes 
bus prieš laiką pagautas jau da
bar priešlėktuvinei apsaugai skir 
tų turimų raketų.

Tas jo pareiškimas duoda šiokį 
tokį supratimą apie tai, kokios 
turį būti puolamosios raketos, ne

link atskrendančioms raketoms 
sunaikinti, o maršalas Žukovas 
dabar komunistų partijos kon
grese teigė, kad Rusija turi ne 
tik atominių ir vandenilio bom
bų, bet ir priemonių jas numesti 
kiekvienoje pasaulio vietoje. 

Naujiem laikam rengia

Anglijos armiją
LONDONAS, vas. 23. — An

glijos parlamentas supažindintas 
su naująja armijos organizacija, 
pritaikinta šaltojo ir atominio 
karo reikalavimams.

Kad komunistai kuriame nors 
commonwealtho kampe subver- 
sijos būdu valdžios nepagrobtų, 
parengties stovyje budės 10,000 
vyrų, kurie žaibo greičiu galės 
atsirasti pavojaus vietoje.

Nebebus šarvuotų divizijų, nes 
jos perdaug sunkios ir nejudrios. 
Pėstininkų divizijos gaus dau
giau tankų ir žvalgybai tinkamų 
mašinų. Jos bus kiek panašios 
Hitlerio divizijoms karą prade
dant. Bus įvesti daliniai radioak
tyvumui nustatyti.

Tiekimo srityje daugiau vietos 
bus duota helikopteriui, nes sunk 
vežimis mažiau patogus kaiku- 
riose aplinkybėse. Šįmet Anglijos 
armija gauna ir JAV raketą 
Corporal.

Venezuelos nafta

sukama Europon
CARACAS, vas. 23. — Vene

zuelos vyriausybė apsisprendė, 
naftos koncesijas ateityje duo
dant, pirmenybę teikti ne Ameri
kos, bet Europos naftos bendro
vėms.

Tokio nusistatymo pagrinde 
yra noras užkariauti savo pro
duktams kiek vietos Europoje, 
nes bijoma, kad JAV gali įvesti 
importo kvotas savo anglies pra
monę gelbėdamos. Venezuela ik
šiol ginasi nuo tų kvotų argu-

šančios priešo pusėn atomines ir mentu, kad yra geriausias (po 
vandenilio bombas. Amerikiečių Meksikos) JAV prekių pirkėjas.

LONDONAS, vas. 23. — JAV 
augšč. teismo teisėjas Douglas 
mėgsta keliauti po svetimus kraš 
tus ir paskui rašyti kelionės įspū
džius. Buvo jis ir Burmoje, apie 
kurią rašydamas pasakė, kad 
britų karo meto gubernatorius 
ten buvęs imperialistiškai nusi
teikęs.

Douglas susilaukė bylos už 
šmeižtą, bet ją vakar likvidavo 
Londone be teismo pagalbos — 
atšaukė savo tvirtinimą, paža
dėjo sumokėti teismo išlaidas ir 
atšaukti iš rinkos knygą tvirti
nimams apie buv. Burmos guber
natorių pataisyti.

Kalendorius

Vasario 23 d.: šv. 
mianas. Lietuviškas:

Petras Da- 
Varguolė.

Aviacijos deva,itamento sekretorius Quarles ir aviacijos štabo viršinin

kas gen. Twining davė senato krašto apsaugos komitetui žinių apie 

JAV ir Sov. Rusijos aviacijų padėtį. Girdėti, kad komitetas skirs 

aviacijai daug daugiuu pinigų, negu prezidentas yra prašęs. (INS)
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keuuįįuoja JONAS ŠOLICNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Telefonas — PRospect 6 - 2796

Medžiagą siųsti: Jonas šoliūnas, 1218 Maut Str., llrbana, Illinois

KRITIKA IR REKOLEKCIJOS
DARIUS KOVT.NAS

Šiandien pastebima, jog tarp rekolekcijų. Eikime ir konkre- 
mūsų v.s intensyviau braunasi čiai reaguokime į sekančius Pi. 
nelemta manija kritikuoti (ir jaus XI žodžius: “Mes, kurie taip 
vis su mažėjančiu nuoširdumu) ‘ daug laiko praleidžiame pasau- 
savo draugus, nesvarbu, ar tai liui, bent truputį pagyvenkime 
būtų idėjos ar asmeniški drau-, Dievui. Leiskime dieviškam žo- 
gai. Šis neprašytas reiškinys| džiui suskambėti mūsų ausyse: 
jau įeina į madą ne tik tarp, neleiskime pasaulio triukšmui 
taip vad namų “paprastų pilie-1 sumaišyti mūsų klausos... Si
čių”, bet ir tarp tų, kurie save taip apsiginklavę ir pamokyti 
skaito elitu. Kitaip pasakius,' paskelbkime kovą nuodėmėms... 
visi bent dalinai esame kalti. . ir į pergalę!”

, Dar nėra sutikta nė vienoTodėl nesunku suprasti, ko- . , . ... . .... ! žmogaus, kuris, sąžiningai atli-del kaikur jau užvirus neapy
kanta, ir buvę draugai sutinka 
vienas kitą kaip tie pasišiaušę 
povai, su žvairuojančiomis aki
mis, pasiruošę kirsti vienas ki
tam, užuot pasisveikinę ir nuo
širdžiai pasidalinę mintimis.

Tačiau ne kiekviena kritika 
neša blogį. Nuosaiki ir nuoširdi 
kritika daug kam mieguistas a- 
kis atidaro.

Gi be kritikos, atkreiptos į 

save, šiandieninis žmogus tie
siog negali apsieiti.

Lygiai kaip bendrovės savinin 
kas kiekvienais metais turi (ir 
padaro) apyskaitą, kad nustaty
tų bendrovės stovį ir sužinotų, 
ką toliau daryti, taip ir šiandie
ninis žmogus privalo bent kartą 
metuose atsipalaiduoti nuo kas
dienybės, nuo tramvajų triukš
mo ir televizijos riksmų susi
kaupimui ir panagrinėjimui sa
vęs religijos ir Kūrėjo atžvil
giu, iškėlimui ir atsakymui į 
klausirpus: Iš kur aš atėjau?
Kodėl čia gyvenu? Kas manęs 
laukia, kai ateis diena ir šį pil
ną nuodėmingų vilionių pasaulį 
reikės palikti?

Šitoje vietoje ir iškyla reko
lekcijų klausimas. Kiekvienas 
ateitininkas turėtų atlikti reko
lekcijas šios gavėnios metu. Jos 
užtruks labai trumpą laiką. Jei 
mes galėjome praleisti visus me 
tus šiame pakeltų stikliukų ir 
bėgančio vyno pasaulyje, patai
kaudami kūnui, tai turime būti
nai pašvęsti bent keletą dienų 
savo sielai, kuri juk neprabė
ganti, bet amžinybei skirta.

Sako, jeigu kiekvienas žmo
gus ilgiau sustotų ir pagalvotų, 
ką jis daro, mes šiandien netu
rėtume tiek daug vargo, nelai
mių ir kančių, kylančių iš žmo-

džiaus, Šilgalio ir Balčiūno, su
dainavo keletą dainų, akordeo
nu pritariant R. Šilgaliui. E. 
Bradūnaitė padainavo senųjų 
liaudies dainų ir D. Va čiulaity- 
tė pada.navo “riaukė žąselė”. 
Jaukus pobūvis užbaigtas rate
liais, akordeonu pritariant R 
Šilgaliv. Gen. B.

KRONIKA
— Algimantas Meidūnas, stu

dijuojąs George \Vashington u- 
niversitete, Baltimorės studentų 
ateitininkų draugovės susirinki
me skaitė referatą “Protas ir 
idėjų išvystymas”.

— Hamiltono vyresn. at-kai

išsirinko naują valdybą, kurią 
sudaro J. Pleinys (pirm.), A 
Grajauskaitė, K. Bungarda ir 
S. Lukoševičiūtė. Revizijos ko- 
misijon įeina B. Juozapavičie

nė, T. Verbickaitė ir A. Ast
ravas.

— Pax Romanu kongresas šie 
met numatomas suruošti Inns- 
brucke, Austrijoje, liepos mėn. 
pabaigoje.

Visų Chicagos at-kų re

kolekcijos numatomos š. m. ko
vo 22 — 25 d. d. Tai bus reli
ginio atsinaujinimo šventė, ku
rioje privalo dalyvauti kiekvie
nas Chicagos ateitininkas.

— Chicagos studentų at-kų 

draugovės šventė atkelta iš ba
landžio 15 d. į to paties mėn.
8 dieną.

— Stud. at-kai E. Žilionis, A. 
Barzdukaitč ir N. Ambrazaitė' vai. 
įeina į Liet. Stud. S-gos JAV 
Clevelando skyriaus valdybą.

PADĖKA

Šio skyriaus redakcija širdin
gai dėkoja kol. F. Palubinskui

kęs rekolekcijas, nesakytų, kad 
išsinešė tikrai ką nors naujo ir 
vertingo.

CHICAGOS STUDENTŲ 

AT-KŲ DĖMESIUI

Chicagos studentų ateitininkų 
draugovėj susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį (vasario 26 d.) 10 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų namuo
se, 5541 So. Paulina Avė. Pro
gramą paruošė Kęstučio kor
poracija.

Visi draugovės nariai prašomi 
dalyvauti. A. S.

NAUJA DVASIOS VADĄ ' 

PASITINKANT

Vasario 1 d. Baltimorės, Md., 
studentų ateitininkų draugovė 
turėjo svarbų sus.rinkimą. Kun. 
P. Patlabai išvykus į Chicagą, 
draugovė kurį laiką buvo be 
dvasios vado. Tad visiems buvo 
labai džiugu išgirsti, kad dva
sios vadu sutiko būti kun. Ka
zimieras Pugevičius. Tai jau
nas, energingas kunigas, Balti- 
morėje gimęs ir ėjęs mokslus. 
Dar seminarijos suole būdamas, 
įsijungęs į ateitininkiškąsias ei
les, ne kartą suruoštoj šventėj 
bei agapės metu skaitė religinė
mis temomis paskaitas.

Susirinkimas buvo ir tuo sva
rus, kad turėjo svečių: SAS CV 
pirminniką V. Kleizą ir du ak
tyvius studentus V. Vygantą ir 
V. Valaitį. CV pirmininkas 
smarkiai pabrėžė sąjungos silp
nąsias vietas, visus ragindamas 
giliau pažinti religiją ir ją prak 
tikuoti. Taip pat buvo priminta 
gvildenti šių metų pasirinktą in
teligentiškumo temą.

Kun. K. Pugevičius nurodė, 
jog nariai, norėdami labiau pa
žinti religiją, turėtų rinktis daž-'

Atdara sekmadienį nuo 10 iki 5 valandos.

BUDRŪCS
“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, 

Bigelovv, Tappan,, Universal, Hoover ir Bulovą.

gaus klaidų. .Inesniems susirinkimams, kurių
Popiežius Gregonjus savo lais|_..x.. v.-x. x • .. .

ke svarsto: “Žmogaus protas 
yra kaip vanduo; kai iš visų pu
sių apsupamas kyla į viršų ir 
jieško to, nuo ko nubėgo, bet 
pražūva, kai paliekamas be in
do, nes beprasmiai išsisklaido 
žemumose”.

Tokia protui susikaupimo vie
ta — rekolekcijų namai, kurie, 
ypač Amerikoje, kiekvienam pri 
einami. Tik reikia noro ir tru
putį užsimojimo. O žmogus, ku
ris gali daryti užsimojimus ir 
juos vykdyti, jau yra subrendęs 
ir su charakteriu.

Todėl nė vienas tenelicka be

metu būtų studijuojamas istori
nis bei mistinis Kristus.

Susirinkimas užbaigtas E. 
Makauskaitės suruoštomis vai
šėmis.

už glaudų bendradarbiavimą ir 
įdėtą darbą beredaguojant šį 
skyrių. Tikimės, jog ir ateityje 
matysime F. Palubinską mūsų 
bendradarbių tarpe.

Tel. ofiso HE. 4-6009, rez. !lt 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. ir sekmai

DR. IRENA KURAS
(Gydytoju Ir Chirurgė) 

KCD1R1I, llt VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Western Aveniu
(A1EUICAL BU1LDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet.

Orieo tel. RE. 7-1168
Res. tel. VVAibrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. KEliance 5-44IO 

Rezid. telef. GltovehlU 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m.

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

DR. AMNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westem Avenue
kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 

vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PU 8-3220 
Rez. telef. VVAibrook 6-5O7C

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51 st Street

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

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

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANIlEVftlUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westem Avenue 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehiU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak.

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

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

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

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Ofiso Ir buto tel. HEndock 4-6815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvlrt.. 
penkt. 6:30—8:30 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. Reaid. 2437 
W. 62nd St., tek Republle 7-8818.

Ofiso tel. OLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47 th Street 

(Kumpus 47tli ir Hcmdtage)
Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 

Šeštad. nuo 2 iki C vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TO«uliall 3-0959 
2534 West 68th Street

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

______skambinti CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
rei. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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 6-1126

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.

VYT. DOMKUS
prityręs buhalteris pildys 
J.A.V. mokesčių (U.S. Inco- 
rae 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.

BENDRAS BALTIMORĖS

ATEITININKŲ FOBCVIS

Vasario 5 d. Baltimorės atei- 
kai susirinko į liet. svetainės 
patalpas pasveikinti poetą Kazį 
Bradūną, jo naujos knygos pasi
rodymo proga.

Susirinkimas buvo pradėtas 
sendraugių pirmininko C. Sur- 
doko. Sugiedojus Ateitininkų 
himną, susirinkusiems buvo pri
statytas naujas dvasios vadas 
kun. Kazimieras Pugevičius. 
Dvasios vadas mielai priėmė 
šias pareigas ir pažadėjo kiek 
galėdamas padėti mūsų orga
nizacijos dvasiniuose reikaluose

Dienos pirmin.nkc pakviesta 
Vitalija Borutaitė ir sekreto
re Onutė Eringytė. Susirinkimo 
darbotvai kę ypatingai praturti
no svečias iš Washingtono — 
rašytojas A. Vaičiulaitis.

Vaišių metu pasirodė palys 
jaunieji Baltimorės talentai V. 
Noreikaitė paskaitė A. Vaičiu
laičio "Pasaką apie uodą”. Jau
nesniųjų berniukų kvartetas, 
susidedantis iš O. ir A. Ra-

♦

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. 
41 lounge kėdės, vėliausia medžiaga uždengti, nupig. iki $19 ir aukš.
98 lnnerspring ir Box Kpring matracai, nupiginti iki $14 ir aukščiau. 
4i Sleep-O-Ix,unge “liide a beds” (lovos), nupigintos iki $59 ir aukš. 
97 nauji šaldytuvai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
66 skalbiamos mašinos, vvringer (gręžia) arba autoniat. $98 ir aukš. 
88 elektriniai dulkių valytuvai, $15 ir aukščiau.
2l>0 lempų, nupigintos iki $3 ir aukščiau.
99 televizijų setai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
150 mažų radijų, nupiginta iki $10 ir aukščiau.
68 elektriniai plionografai, 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, po $3 už jardą ir aukščiau.
27x54 vilnų kaurai, nupiginti iki $4 ir aukščiau.
Didelės mieros Khag 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 Stainlesu silvenvare, nuo $9 ir aukščiau.
Elektriniai garu šildomi prosai (irons), nupiginti iki .......... $ 6.00
Dominion deep-l'ryer, automatiškas, nupigintas iki .............. $18.00
Star Ix>w decp-l'ryer, nupigintus iki .......................................... $12.00
Automatiškas loaster, nupigintas iki ...................................... $ 9.00
Rotiss-O-Mat Rotarv Broiler, nupigintas iki .......................... $22.00
Majestic Infra-Red Broiler, nupigintas iki .............................. $10.00
Popcorn Pope r, nupigintas .......................................................... $ 5.00
Reiiiington rašomu mašinėlė, ai remontuota ........  ............. $24.00
Arctic Manketai, vilnų, nupiginti iki ........................................ $ 5.00
Vatiniai blanketai, nupiginti iki .............................................. $ 2.00
Didžiulės antklodės (coniforters), nupigintos iki .................. $ 5.95
Dideli Cannou rankšluosčiai, nupiginti iki 25 centų vienas.
32 colių Clown Uoli, nupigintos iki 98 centų.
Nacionalini žinomų 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. Ukuleles — nupigintos

iki 69c.
Žaislai, vežimėliai, baldai, lėlės, už mažiau negu puse. kainos.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

J. F. Budrik Furniture
(INCORPORATED)

3241 So. Halsted St. Tel.: CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. 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 \VHFC radijo stoties, 

1450 kilocycles, su žymiais dainininkais ir orkestru.

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 Calilornia Avė. 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
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. OLymplo 2-1381

Ofioe VVAibrook 6-2670.
Rea. Hllltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javoit
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 3—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartj

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

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

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

Telefonas GRovehiU 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAIJSTfi

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

susitarimą lAskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd. *

Telefonas REllance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 VVest 59th Street

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

TeL ofiso Ir buto OLfmplc 2-4162
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Sf„ Cicero 

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare.
Butas 1526 So. 49th Avė. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEilsie 3-2S68
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAUČELIONAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKISLKIJO8 
8 PEČIAU STft 

2750 West 71 st Street 
(Kampas 7lst Ir California)

Td. ofiso Ir re*. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. šešt 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą

Skelbkitės “Drauge”! 
Remkite dien. Draugą!

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

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

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

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

6:30—8:30 vai. vakaro 
Šešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps viršminSti telefonai
šaukite Mldway 3-0001

Vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - Protezlstas 

Aparatal-Protezal, Mod. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir t.U
9-4 ir 6-8, šeštadieniais 9-1. 

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St. Chicago 29, UI. 

Tel. l*ltospect 6-5084.

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Vlrginia 7-6640.

Kcmkitc dien. Draugi

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. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669 

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

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1822 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 

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

Palengvinu akių įtempimą, kuris 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
iki 6 vai. Sekin. ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.

DRAUGAS
THE LITIILANIAN DAILY FRIEND

2334 K. Oakiey Avė., Chicago 8, III. Tel. Vlrginia 7-6641; 7-6612
Enterod as Second-Ciaaa Matter Mareli 31, 1916, at Chicago, Illinois 

Under the Act of March 3, 1879.
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Ketvirtadienis. vasario 23. 1956

DIDŽIOJI DIENA
Vasario šešioliktąją visai teisingai vadiname Didžiąja Lie

tuvių Diena. Ji tokia yra daugeliu atžvilgių,
Eet šį kartą mes norime pasidžiaugti tuo, kas įvyko tą 

dieną Jungtinių Amerikos Valstybių Kongrese Tos dienos 
veiksmai jame Vasario šešioliktąją padarė dar didesne ir 
rdikšmingesne.

Kas įvyko Senate, vakar tai trumpai vertinome, šiandien 
pakalbėsime apie vasario šešioliktos dienos veiksmus Atsto
vų Rūmuose.

Atstovų Rūmai, vasario 16 d. darbus pradėję kun. Jono 
Baltuseviėiaus malda už Lietuvą, veik visą pusdienį skyrė, 
kad pagerbtų lietuvių tautą, mininčią Nepriklausomybės Akto 
paskelbimo sukaktį. Apie Lietuvą ir lietuvius kalbėjo apie 
penkiasdešimt atstovų (kongresmanų). Visi kalbėjo labai ge
rai. Kaikurie jų gilinosi į mūsų tautos praeitį, veik visi labai 
griežtai smerkė Lietuvos okupantus, linkėjo lietuvių tautai 
greičiau išsilaisvinti ir skatino vyriausybę dėti visas galimas 
pastangas jai padėti.

Ypatingas dėmesys tektų atkreipti į kongresmano Daniel 
J. Flood rezoliuciją (HR — 401), kurią jis pasiūlė Atstovų 
Rūmams Lietuvai pagerbti skirtoje sesijoje. Rezoliucija mo
tyvuojama pačiais svarbiaisiais įvykiais mūsų tautos istorijoje.

Suminėta jos, kaip' nepriklausomos valstybės, garbinga 
praeitis (pradedant 13 šimtmečiu)), jos didieji veiksmai: su
laikymas vokiečių veržimosi į Rytus, o mongolų - į Vakarus.
Rezoliucijoje kalbama, kad Lietuvos valdovai davė laisvę vi- kada jaučiama stoka gaidų ir
siems žmonėms, kad Vilniaus Akademija savo laiku buvo di
deliu Vakarų krikščioniškosios kultūros centru ir 1.1. Mini ir 
lietuvių įnašą į Jungtinių Amerikos Valstybių kultūrinį, politini 
ir ekonominį gyvenimą. Rezoliucijoje kalbama apie pirmąjį 
augštesnės mokyklos mokytoją New Yorke Aleksandrą C. Cur- 
tijų (New Amsterdam 1659 — 1661 m.). Jis buvo lietuvis. Lie
tuvis Tadas Kasciuška. narsiai kovojo už Jungtinių Amerikos 
Valstybių nepriklausomybę. 1918 metais atkovojus laisvę ir 
nepriklausomybę, iki 1940 m. Lietuva padariusi labai didelę 
pažangą visose savo nepriklausomo gyvenimo srityse. Paga
liau konstatuojamas faktas, kad Lietuva buvo pirmoji auka 
sovietų — nacių suokalbio prieš taiką, žmoniškumą ir tautų 
laisvę.

Pagrindęs rezoliuciją stipriais istoriniais duomenimis, kong- 
rcsmanas Flood pagaliau pasiūlė:

‘‘Kadangi Jungtinių Valstybių vyriausybė griežtai pasmer
kė sovietų agresiją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją savo 1940 
m. liepos 23 d. pareiškimu ir atsisakė pripažinti Lietuvos įjun
gimą į Sovietų Sąjungą, ir pasiuntinybė bei Lietuvos konsu-

du« dalykas, nes gaidų spausdi
nimas surištas su žymiai dides
nėmis išlaidomis negu šiaip jau 
paprastas žodis. Ir šiuo metu,

panašos literatūros, regis rei
kėtų laukti, kad jau kas ne kas, 
bet jau mūsų dainininkai, visi 
iki vieno prenumeruos ir rems 
savąjį leidinį. Bet taip nėra. 
Sunku ir patikėti, kad dar prieš 
kiek laiko buvo apsižiūrėta ir 
rasta, jog net žymių mūsų dai
nos vienetų gausūs nariai ne
jautė pareigos ir nematė reikalo 
užsiprenumeruoti taip svarbų 
sau leidinį. Dar juokingiau ga- 
mūsų muzikas rašo kitam savo 
bičiuliui prašydamas ir teirau
damasis, ar neturįs tokios ir 
lėtų šviesti pavyzdys, kai vienas 
tokios dainos gaidų. Gi minima 

daina prieš kiek laiko buvo pil
nai išspausdinta “Muzikos Ži-

vieno dolerio metinės prenume-
latai laisvai veikia šiame krašte, kai pačioje Lietuvoje pasyvi n*ose • Atseit, buvo pagailėta 
rezistencija svetimai valdžiai ir ideologijai tebėra stipri, todėl 

Tebūnie nutarta, jog Atstovų Rūmuose yra jausmas, kad 
Jungtinės Valstybės niekuomet neturi sutikti su neteisybės 
tęstinumu ir moraliai turi padėti Lietuvos žmonėms atstatyti 
savo laisvę, žmogaus teises ir politinę nepriklausomybę”.

Pateikęs Atstovų Rūmų plenumui šią rezoliuciją, kongres- 
manas Flood ir už ją, ir už savo puikią kalbą apie Lietuvą iš 
visos eilės atstovų susilaukė pagyrimų ir padėkos. Tą pa
stebime iš: daugybės šioj sesijoj pasakytų kalbų.

Ta pačia proga tenka priminti ir tai, kad šiemet atstovų 
kalbos Kongrese buvo turiningesnės ir konkretesnės. Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komitetas savo akcija sostinėje 
prieš š. m. vasario 16 d. dabar gali visai nuoširdžiai ir teisin
gai pasidžiaugti.

SUKA RATUS ATGAL

Malenkovo 1952 metais su
teiktoji laisvė teisingiau vaiz
duoti S. Sąjungos žmonių gyve
nimą, kasžin ar pasiekė Lietu
vos rašytojus, bet rusai jau su
ka ratus atgal. Anglų “Man- 
chester Guardian” cituoja rusų 
partinį žurnalą “Komunist”, ku 
riame Malenkovo pareiškimai 
stipriai kritikuojami. Anglas 
bendradarbis rašo:

“Pasireiškusi literatūroje ir 
scenoje tikroviškesnė gyvenimo 
pavaizdavimo srovė, matyti, S.
S. diktatūros vadams pasidarė 
nemaloni. Malenkovas, atminki
me, sakė: ‘Mūsų rašytojai pri
valėtų smerkti ištižimą, trūku
mus ir nesveikus gyvenimo reiš
kinius, drąsiai .meniškai juos 
net išpūsdami kaip tipingus.
‘Bet diktatoriai apsižiūrėjo, 
kad, vieton pakelti gyventojuo
se ryžtą blogumus nugalėti, a- 
pysakos ir teatro veikalai puldo 
jų dvasią ir supykdo prieš sant
varką, leidžiančią niekšams gy
venime švaistytis. Todėl rašy
tojams vėl įsakyta ‘pūsti’ ne pik 
tą, tik gerą”.

MOKSLAS IR GYVENIMAS

Ginčuose dėl kultūrinių savi
tumų gal būtų įdomi Anglijos 
valstybinio žurnalo “The Liste- 
ner” skelbiamoji paskaita “Mok 
slas ir kaip gyventi”. Ten sako
ma :

“Jei jūsų kas paklaustų, kaip 
mokslas mūsų gyvenimą vei
kia — ką atsakytumėm? Juk
jau žinome, kad mokslas mums vakarą, tūkstančiuose, o gal ir

daug pasako ne vien apie toli
mas žvaigždes ir nematomus a- 
tomus, bet ir apie patį žmogų 
ir jo visuomenę. Tačiau, labai 
sunku mokslo žinias apie žmo
gų panaudoti žmogaus, kaip 
žmogaus, gyvenimui. Pavyz
džiui, puikiai žinome, kaip iš
vengti maisto gedimo, bet ne
žinome kaip išvengti jaUnimo 
gedimo.

“Visgi, mokslas jau išaiškino, 
kad dažnai, ką mes ‘žmogaus 
prigimtimi’ vadiname, tėra jo 
gyvenimo sąlygų vaisius. Štai 
kodėl kiekviena tauta ir net tos 
tautog visokeriopos grupės turi 
savotiškus bruožus. Juntame, 
kad mus visus jungia bendra Va 
karų kultūra, bet toje kultūroje 
veikia visokių kultūrėlių, kurias 
gyvenimo sąlygos prikūrė. Čia 
gal reiktų vengti dviejų klaidų: 
galvoti ,kad visi skirtumai am
žini ir neišdildomi, arba, kad 
tokie skirtumai dirbtini, mus 
skaldo ir neleidžia bendriems 
žmoniškumo bruožams reikštis. 
Geriau turėkime galvoje broly
bės idėją — supraskime, kad 
gyvenimas nors mus skirtingai 
auklėjo, bet, vistiek, paliko mus 
broliais”.

POKERIS, POKERIS

Šiomis dienomis New Yorke 
pasirodžiusi Clyde Brown Da- 
vis knyga “Something for No- 
thing” aprašo visokius kortų ir 
kitokios rūšies azarto lošimus. 
Žemiau dedami žodžiai gal daug 
kur tiktų ir mūsų lietuviškai vi
suomenei Amerikoje:

"Šį vakarą, kaip kiekvieną

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

UltlUViSKi SKAUDULIAI
AI GIMANTAS

ratos ii' nepabūgta apsijuokinti 
prie.} savą j) bičiulį, kuris nea
bejodamas laiške atkakęs, kaip 
nesunkiai p.a.iuiną damų gali
ma įsigyti. Laikraščio talkai la
bai gražų pavyzdį lodo vienas 
mūsų muzikos myluojąs Del 
raitė, kuris jau baigia surinkti 
visą šimtą naujų prenumerato
rių ir tai daugumoje kviesdama:', 
tokius, kurie kui kas toliau sto
vi nuo lietuviškos dainos už 
tuos, kurie gal kasdien ar kas 
savaitę mažiau ar daugiau susi- 
dur a su repeticijomis ar bent 
paprasta saviruoša. Kaikuriais 
tokiais atvejais "Muzikos Ži-

dviejų teigimų turėtų būti vi
dur.u, kui..) jgaijitų patenkinti 
rengėjų u žiūrovų pageidavi
mus. Eaikur.t ui:} musų vaidin
tojų sambūriams gal galima bu 
tų pi’lki.iti didelį skubėjimą u 
tiesiog rekordini naujų ve kalų 
gain.mmą. Išvadoje pasta
tymai nėra nei išbaigti, nei vy
kę ir toli gražu nepasiekę jokių 
meninių augštuinų. Atrodo, jog 
ir šis momentas turėtų būti ke
liamas ir į jį kreipiamas dėme
sys, nes ne tik žiūrovui, bet pir
moje eilėje pačiam aktoriui tu
rėtų rūpėti savojo meno kėli
mas ir siekimas pačių viršūnių.

Dainos mylėtojai nemėgsta 

savosios spaudos

Lietuviams, dainos mėgėjams 
ir aplamai mūsų muzika besido
mintiems, didelėmis pastango
mis, tikiu pasišventimu bei di
dele reikalo meile yra leidžia
mas žurnalėlis "Muzikos Žinios”.
Ir nežiūrint, jog mes save taip 
jau labai mėgstame vadintis dai 
nuojančia ir tos rūšies meną 
mėgstančia tauta, deja juokin
gai mažas skaičius prenumeruo
ja specialųjį leidinį. Gi jame 
juk pagi indiniai kalbama vien 
tik apie muziką, dainos kultūrą, 
dedami straipsniai visais su tuo 
susijusiais klausimais, spausdi
namos dainos net su gaidomis., nios" tampa tikrai nepake.čia- 
Tas, kaip žinoma, yra itin išlai- ma lektūra.

Susinamas menas
Taip jau aplinkybės susidėsto, 

jog didelė dalis lietuviškojo vei
kimo remiasi įvairių pramogų 
bei vakarų ruošimu. Įvairūs

Austrijos vyriausybe

tvarko komunistus
Austrijos vyriausybė paskel

bė įsakymą uždaryti visas Tarp 
tautinės sindikatų (profesinių

rengėjai, mūsų organizacijos aris4jun8U) Pederacijos įstaigas, 
draugijos, aišku savajai veiklai j kurios iki šiol veikė Vienoje, 
yra reikalingos lėšų ir jų gauti Tarptautinė profesinių sąjungų 

federacija yra komunistų kont
roliuojama organizacija, kurios 
centras angsčiau veikė Pary 
žiuje. Prancūzų vyriausybei at
sisakius ilgiau toleruoti agitaci
nę organizacijos veiklą, Tarp
tautinės sindikatų federacijos 
centras be Austrijos vyriausy
bės sutikimo buvo perkeltas į 
Vienos sovietų valdomą zoną.

Okupacijos laikotarpyje Tarp 
tautinės sindikatų federacijos 
įstaigų pagalba komunistai Aus 
trijoje buvo išvystę gana plačią 
agitacinę veiklą, sušaukdami 
net keletą platesnio masto tarp
tautinių kongresų.

Austrijai atgavus savo vals
tybinę nepriklausomybę, krašto 
vyriausybė stengiasi kaip galint 
greičiau pasivalyti nuo sovieti
nių įstaigų, kurių tikslas kelti 
nerimą gyventojų tarpe ir skleis 
ti komunistines idėjas.
■ Be Tarptautinės sindikatų fe
deracijos, Vienoje dar veikia ki
tų dviejų sovietų sukurtų tarp
tautinių organizacijų centrai: 
tai Pasaulinė taikos taryba ir 
Pasaulinė rezistencijos kovoto
jų federacija. Abi šios komunis
tinės organizacijos, neradusios 
vietos kitose laisvojo pasaulio 
sostinėse, įsikūrė Vienoje oku
pacijos laikotarpyje taip pat be 
Austrijos vyriausybės sutikimo.

Manoma, kad nepriklausomos 
Austrijos vyriausybė ir šių or
ganizacijų įstaigas uždarys ne
tolimoje ateityje. Taip komunis
tinių organizacijų centrai yra 
priversti pamažu trauktis už ge 
ležinės uždangos.

nėra jau taip lengva. Tad įvai
rių parengimų metu ir stengia
masi gauti pelno ir tuo papildyti 
savąjį iždą. Aišku tame nėra 
nieko peiktino ar netinkamo. Ne 
gera būtų tik tas, jog progra
mos atlikėjai taipgi žvelgdami 
į piniginį momentą stengiasi vis
ką kukliau paruošti, kad ko ma
žiau būtų išlaidų. Ir jei kažku
rios meno rūšys nuo to ir ne 
taip labai nukenčia, atrodytų, 
jog scenos veikalų pastatymais 
teatras jau žymiai susina lietu
viškąjį meną, jei vaidinama per 
nelig kuklių ir neįtikinančių de
koracijų fone (neretai ir be jų, 
nes ar galima vadinti dekoraci
jomis užkulisyje rastą metų me 
tus trūnyjančią maršką su iš
blukusiomis spalvomis) ar be 
tinkamos butaforijos, apšvieti
mo, kitos rūšies efektų ir rūbų. 

*
Besižvalgydami pelno, einame

į sceną lyg nepasiruošę, į vis
ką ranka numoję — et, bus ge
rai... Bet gerai nebūna ir lie
tuvis žiūrovas, kuris laukia iš 
savųjų aktorių ne vien geros 
vaidybos, bet ir bent minima
laus sceninio efekto, neretai nu
sivilia ir nevisada susivilioja 
nueiti į kitą spektaklį. Girdi, 
kas buvo leistina Vokietijos sto 
vykių dienomis, tai jau netiktų 
ir nereikėtų kartoti normaliose 
gyvenimo sąlygose. Aišku, kad 
šiuose žodžiuose yra daug tie
sos, bet taip pat tiesa, jog ir 
mūsų mėgėjų teatrai turi ganė
tinai gerų norų ir reikia many 
ti padėtį gerai supranta, bet no
rėdami gauti bent kiek didesnį 
pelną rengėjams, yra priversti 
mušti žemyn viso spektaklio 
vertę. Bet kuris nors tarp tų

šimtuose tūkstančių namų Ame 
rikoje, susės šimtai tūkstančių 
amerikiečių žaisti pokerį. Riba, 
paprastai, nustatoma dešimtu
ku, ar 25 centais, o apie vidur
naktį geriama kavos, užkan
džiaujama, ar troškuli pagesina 
ma alučiu ir ‘aibolais’. Nėra a- 
bejojimo, dalyviai patiria daug 
smagumo. Prie daugelio stalų 
tenka pamatyti ir mūsų moterė
les. Tada, kaip kada lošimas pa- 
smarkėja ir krikštinamas viso
kiais vardais, kaip: “dučes 
wild” (lietuviškai, gal, tiktų 
‘palaidi velniukai’? — V.) arba 
‘pit-in-the-ocean’ (spjauk į jū
rą).

“Azarto lošimai, galima sa
kyti, yra sutirštinti gyvenimo 
.mementai. Todėl jie žmo
gų taip stipriai traukia ir 
jį veikia. Sutirštinime glūdi pa
vojus pamiršti viską — laiką, 
namus, pareigas, profesiją, dar
bą. Paprastas, pilkas gyveni
mas tada pasidaro neįdomus, 
nuobodus”. V.

BIRUTĖ PŪKELEV1C1ŪTĖ

rimt/ uch

34 tęsinys

Bet kai pamatau išsigandusį berniuko veidą ir pa
raudusią iš gėdos kaktą, mane užvaldo tikras pikto vai
ko džiaugsmas:

— Ar paptelt? — prakošiu pro dantis ir selinu, 
lyg pasirengusi gilti širšė.

Bet mama pagrąsina man pirštu:
— Žiūrėk, kad man nesipeštumėt! Gyvensit dabar 

ir žaisit drauge. Būsit kaip brolis ir sesuo. Supratai ?
Tą naktį aš negaliu užmigti. Variausi lovoj, bu

čiuoju savo žaliojo šuns ausis, rausvą, juodais taškais 
išsiuvinėtą snukį, žvanginu pakaklėj pakabintą skam
baliuką ir jaučiuosi galutinai apleista.

O nuo kito ryto prasideda Vlado ir mano pešty
nės — deSimtį metų užsitęsęs karas.

Bet per vienas Kūčias Kaune, po egle Vladui nebu
vo padėta dovanų, jo daliai nekabėjo žvilgantis maišiu
kas su medaunin'kais ir sidabruotais valakiškais riešu
tais. O mes, susėdę prie stalo, nebelaukėm, kada gi, pa
galiau, pasigirs jo greiti žingsniai girgždančiu taku, 
trinktels durys ir Vladas nupurtys sniegą nuo žalios 
milinės. Jau seniai užsižiebė vakarė žvaigždė, o mes sė-

skruostais, kvepiančiais skutimosi muilu ir gruodžio 
šerkšna, blykčiojančiom antpečių žvaigždutėm, susegęs 
liemenį austa šilko juosta. Ir aš nebučiavau, ir jau nie
kad nebučiuosiu jo šaltų, vėjuj suskirdusių, lūpų.

Šalia tuščios jo kėdės buvo padėta plotka su juoda 
gedulo spalva.

Tą naktį snigo ant užmerktų Vlado akių. Nepažen
klinto miško tankmėj, kape, kurio mes niekad neap- 
tiksim. ■

Ir, turbūt, tada tik supratau, kad mes labai mylė
jom vienas kitą. Visą laiką. Dešimtį metų. Ir pirmą 
kartą taip aiškiai, taip rėžiančiai pajutau, jog neatšau
kiamai nustojau savo vienintelio brolio.

Vieną šeštadienio popietę mama kočioja tešlą.
Staiga pro duris įvirsta kulvertomis Vladas, net 

parklupdamas ant slenksčio, uždusęs, vos beatgauda- 
mas kvapą, nebenulaikydamas dzūkuojančių žodžių:

— Prane! Kad žinotai, kų sucikau! Sairijų Pipi- 
raly!.. — staiga nutyla, atsimušęs į pliką, miltuotą sta
lą ir žiūri mamai į akis, lyg to nepaprasto vardo ištari
mas turėtų ir ją apžavėti. O paskui ima pasakoti net 
užsitodamaa:

— Ainu Žuviniu rinku, žiūrau — nugi Sairijų Pi- 
piralė! Targavoja šmalcuvkom. — Ir sueik tu man tep!

O rankos dreba, o akys blizga, o širdis smarkiai 
šuoliuoja...

Lyg šiaudais apterštoj Žuvų turgavietėj, apskretu
sio silkių žydo Pipiralės žvairose akyse, būtų sumirgė-

dėjom tylūs... Koridoriuj nešvilpavo Vladas, šukuoda-, jus, būtų atsivėrus Oktos ežero platuma. Su aidinčiom 
mas prieš veidrodį šiurkščius savo plaukus, aplink jo kultuvėm, su minkštom švendrių buožėm, su baltina-
kojas nešokinėjo, džiaugsmingai lodamas, mūsų abiejų 
mylimas šuniukas. Niekas netampė jo už uodegos, ne
mėčiojo ore, Vladas neįsiveržė pro duris — degančiais

mom drobėm jaunų vaismedžių soduose — kai dangaus 
žydrumoj suka ratus raudonkojai gandrai, kai žagrės 
raiko juodus pūdymus, kai dulkinu plentu atbėga avie
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Rusams teberupi
Lietuvos auksas

DR. ALBERTAS TARITLIS,

VVashington, D. C.
Daugumai “Draugo” skaityto 

jų bus žinoma, kad Anglija yra 
viena iš valstybių, atsisakiusių 
išduoti auksą, kurį kadaise Lie
tuvos Bankas buvo budėjęs Lon 
done.

Rusija jo reikalavo 1940 me
tais ir, pasirodo, tebereikalau- 
ja ir dabar. Tai matyti iš nau
jausio pareiškimo, paskelbto so 
vietiniuose laikraščiuose šio mė
nesio 11 dieną.

Pasirodo, kad sovietinė vy
riausybė yra pasižadėjusi ap
mokėti nuostolius dviem anglų 
kompanijom, kurios turėjo auk
so kasimo koncesijas Rusijoje 
ir jų neteko 1932 ir 1934 m.

Mokėjimai jiems buvo daro
mi Londone nustatytais termi
nais iki 1940 m. Atsisakius Ang 
lijos vyriausybei išduoti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos auksą, 
rusai atsisakė mokėti skolą 
toms kompanijoms. Susirašinė
jimo buvo daug, bet jokio susi
tarimo nebuvo pasiekta.

Paskutinė žinia tuo reikalu 
rusų nota, įteikta Anglijos vy
riausybei 1955 m. rugsėjo 8 d. 
Joje buvo pareikšta, kad sovie
tinė vyriausybė sutinka apmo
kėti skolas abiem kompanijom 
“sąskaiton SSSR Gosbanko auk 
so, kuris guli sekvestruotas Ang 
lijos Banke”, nereikalaudama, 
kad klausimas sekvestro nuėmi 
mo nuo viso aukso kiekio būtų 
išspręstas prieš tai.

Spaudos žinutėje nurodoma,

kad jokio atsakymo į tą notą 
šio mėnesio pirmoje pusėje (11. 
1.56) gauta nebuvo,

Reikia manyti, kad dabar 
Anglijos vyriausybė yra spau
džiama dėl to aukso nebe vien 
tik rusų, bet ir “Tetuche Mining 
Corporation” bei “Lena Gold- 
fields” ir jų advokatų “Walters 
and Hart”.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Dr. A. Va- 

liui-Labokui, kuris per rūpestingą 
priežiūrą pagydė užsisenėjusią li
gą. Nuoširdžiai ačiū. E. Kleizienė

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... 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos

šeimos stalą.”
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

čių prisiuogavę vaikai, nešdami drėgnų paparčių, sama
nų ir raisto gailių kvepėjimą.

Vladas dabar jau aušrokas. .
Kas lytą priemenėj peiliu nukrapšto purvą, pri- 

džiūvusį prie storos odos puspadžių, suvarsto didelių 
savo batų raikščius, išsivalo panages atšipusių mamos 
žirklių briauna ir, užsivožęs ant šono rudą aksomo ke
purę, bėga pasišokinėdamas gimnazijon.

Jis turi jau ir draugų: šviesiaplaukį Kmitą, riebų, 
trumparegį žydelį Frenkelį, prokuroro Nenorto sūnų — 
tylų berniuką, ilgom moteriškom blakstienom ir įspaus
ta duobute smakre.

Vladas spardo futbolą prieš ,,B“ klasės rinktinę, 
puikiai groja šukom, moka sudėti rutuliukan lūpas ir 
krutinti, lyg šniu'kštinėjantį kiškio snukutį. Vladas tu
ri detektorinį radiją — geltonoj medžio dėžėj sukrautos 
špūlės, ausinės, vielos ir spalvoti kaištukai. O mažu 
pjūklu jis išpjaustinėja baisius Patrimpus, Pikuolius, 
raudonų žaibų glėbį sukryžiavusius Perkūnus ir van
deniniais dažais nutepa piktus jų veidus.

Jis jau ir kepurės mati'ką sulanksto, kaip senas 
miesto pramuštgalvis ir, rūpestingai sulipdęs bilietų 
šakneles, įsisuka slėpinių pilnan „Triumfan“, o didžio
sios pertraukos metu pučia dūmą gimnazijos išeinamoj.

Vladas jau skaito „Grafą Montekristą“, važinėja 
tėčio dviračiu, nesilaikydamas rankenų — šaltakrau
jiškai švilpaudamas, neva abejingai, neva pripuolamai 
žvilgčiodamas į praeivius.

Kiek jis turi mergaičių, aš tikrai nežinau. Plunks
nakočių dėžutėj radau dvi nuotraukas. Viena buvo ilga
nosė, su čiuožimo megztiniu; kita šypsojosi pro ramu
nių puokštę.

Bet jų turi būti daugiau. Vladas yra geriausias šo
kėjas gimnazijos vakaruškose.

(Bbi daugiau)
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‘‘Myliu Tave, Kankinių Žeme” ..

Detroito lietuvių rezoliucijos demokratų ir

respublikonų konvencijoms
Detroito Lietuvių Organizaci-I vams ir senatoriams VVashing- 

jų Centras turi gražų paprotį tone. Gubernatoriaus atstovui 
kiekvienais metais j ruošiamą teisėjui T. R. Bohn pasiūlius, tų
Lietuvos nepriklausomybės mi 
nėjimą kviesti pagrindiniais kai 
bėtojais vis skirtingų politinių 
pažiūrų asmenis paeiliui. Į šie
metinį Vasario 16 min'jimą, ku 
ris įvyko praėjusį sekmadienį 
jaukioje VVestern auditorijoje, 
specialiai iš Washingtono atvy
ko pulk. Kazys Škirpa, buvęs 
Lietuvos pasiuntiniu Varšuvoje 
ir Berlyne, ir gausiai susirinku
siems pateikė savotiškai įdomių 
minčių.

I’ulk. K. Škirpa nematąs 
kliūčių vienybei

Kiek ilgiau sustojęs prie ne
priklausomybės laikais pasiektų 
laimėjimų ekonominėje, kultū
rinėje ir švietimo srityje, kal
bėtojas reiškė viltį, kad ir da
bartiniai nevienybės pasireiški
mai mūsų tarpe tebus tik laiki
ni ir nespės bendrojoje lietuvių 
veikloje palikti žymesnės neigia
mos įtakos. Jis nematąs jokių 
kliūčių bendrajai vienybei atsta
tyti ir jis nepalaužiamai tikįs, 
kad to ir bus atsiekta, nes to 
reikalauja kovojančios tautos in 
teresai.

Tikrai gražių minčių pateikė 
sveikinę estų, latvių ir akraime- 
čių atstovai. Pastarasis patiki
no 50 mil. ukrainiečių tautos vi
sišką paramą ir pritarimą lietu
vių tautos pastangose prieš ben 
drąjį priešą. Amerikines įstai 
gas atstovavo du garbingi šio 
krašto piliečiai ir pareigūnai. 
Negalėjusį atvykti į minėjimą 
didelį lietuvių bičiulį, Michiga- 
r.o gubernatorių G. Mennen 
Wiliams asmeniškai atstovavo 
(tai buvo pabrėžta iš paties gu
bernatoriaus gautoje telegramo
je) teisėjas Theodore R. Bohn 
kuris savo žodyje prisiminė di
dingą lietuvių tautos praeitį ir 
vaidmenį anų dienų Europoje, 
kuomet mūsasis kraštas tęsėsi 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų. 
Pasigėrėjęs lietuvių kalba, tei
sėjas pareiškė, jog mūsoji tau
ta yra pilnai nusipelniusi gy
venti laisvai ir nepriklausomai, 
ir Lietuva tikrai vėl atgaus 
laisvę.

/
Detroito miesto vardu sveiki

no miesto tarybos narė ponia 
Mary B. Beck, kuri, pati būda
ma ukrainiečių kilmės, pilnai su 
prantanti ir atjaučianti lietuvių 
tautos vargus ir skausmą nete
kus nepriklausomybės. Bet ir ji 
tikinti į šviesesnę ateitį ir nea- 
bejojanti prispaustos lietuvių 
tautos išsilaisvinimu iš vergijos 
pančių. Pažadėjo visą galimą 
paramą lietuviams miesto įstai
gose.

Po kalbų buvo priimtos re
zoliucijos Lietuvos ir kitų pa
vergtų tautų išlaisvinimo reika
lais, kurios bus pasiųstos prez. 
Eisenhoweriui, sekretoriui Dul
ks, visiems Michigano atsto-

pačių rezoliucijų tekstai bus pa
siųsti būsimoms demokratų ir 
respublikonų konvencijoms. Mi
nėjimas buvo pradėtas kun. dr.
I. Boreišio invokacija ir JAV 
himnu. Pabaigoje visi dalyviai 
sugiedojo Lietuvos himną.

Susirinkimo metu salėje buvo 
surinkta daugiau $2,800 aukų 
Altui. Bet tikima, kad šioji su
ma nesunkiai peršoks ir tris 
tūkstančius, kai asmenys, ne
galėję dalyvauti minėjime, at
siųs tavo aukas. Be to prisidės 
ir tam tikra suma iš DLOC tu
rimų savo dispozicijoje lėšų. 

Meninė* dalis

Oficialiąją dalį pravedė inž.
J. Dunčia.

Itin graži, meniškai paruošta 
ir išbaigta buvo meninė dalis. 
Dainavo vyrų balsų kvartetas — 
P. Zaranka, E. Skiotys, A. ir 
J. Polikaičiai. Nuoširdžiu jaus
mingumu deklamavo B. Rackai- 
tė ir A. Pesys. Be to pianinu 
du kūrinius paskambino čia gi
męs lictuv.s Frank Janeck. Tau
tinių šokių grupė, vad. G. Go- 
bienės, kaip ir visada pasirodė 
pilnai pasituošę, vikrūs ir ge
roje nuotaikoje.

Atnaujinę savąjį ryžtą ir to
liau kovoti už Lietuvos išlais
vinimą, detroitiečiai skirstėsi 
didmiesčio gatvėse tikėdami, 
kad kiekviena diena priartina 
didžiųjų vilčių išsipildymą. Jo
kios aukos ir jokos pastangos 
negali būti perdidelės šio tikslo 
siekiant. Gausiu atsilankymu ir 
savuoju dosnumu Detroito lie
tuviai tai pilniausiai ir įrodė.

A. Astašaitis

Šie žodžiai ryškiai pavaizduo
ja Vasario 16 nuotaikas Šv. An 
tano parapinėje mokykloje, ku
riai vadovauja seselės pranciš- 
k.etės. Jų pastangomis buvo iš 
anksto labai kruopščiai pasiruoš 
ta Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo 38 metų sukakč.ai pa
minėti. Visi mokiniai atėjo tą 
dieną mokyklon pasipuošę savo 
išeiginiais rūbais, skautiškomis 
uniformomis ir tautiniais dra
bužiais. Kiekvienas buvo prisi
segęs tautinių spalvų juostelę, 
neišskiriant nė kitataučių, kurie 
šią mokyklą lanko. Lietuivai bu
vo programos atlikėjai, gi ispa- 
nukai, meksikiečiai, maltiečiai ir 
kiti — žiūrovai. Programa pra
dėta Lietuvos himnu. Paskui se 
kė supažindinimas su Lietuvos 
istorija, geografija ir tautiniais 
papročiais. Tarpais buvo paįvai 
rinama dainomis, eilėraščiais ir 
tautiniais šokiais. Paskutinėje 
programos dalyje įvyko lietuvių 
tautodailės parodėlė: takeliai, 
juostos, koplytėlės ir 1.1. Vyks
tant programai, kiekvieną klasę 
aplankė šios mokyklos globė
jas klebonas kun. dr. Boreišis, 
kuris vaikučiams tarė momentui 
tinkamą žodį, paragindamas ne
pamiršti tėvynės ir gimtosios 
kalbos.

Visi vaikučiai buvo įtraukti į 
darbą: vieni šoko, kiti deklama
vo, treti paskaitėles paruošė, o 
svarbiausia — visi turėjo dai
nuoti. “Paskaitininkai” jau iš 
anksto pasiruošė. Kalbama te
ma nupiešė paveikslą, paskui da 
vė trumpą aprašymą, ir taip at
sirado vaikų prašytos istorijos 
apie Lietuvą — lapai klasės al
bumui, kurio puslapiai byloja a- 
pie Lietuvos žmones, kryžius, 
tautinę vėliavą, Nemuną, tautos 
didvyrius, tautinįus papročius, 
šventoves, tautinį meną, valsty
bės vyrus, poetus, Lietuvos au
galus, gėles ir net lietuviškąjį 
gintarą. Paveikslais kalba gra
žioji Lietuva: Vilnius, Kaunas, 
šienapjūtė, rugiapjūtė/ nęt lie
tuviški šuliniai vaikui primena 
skirtumą tarp šio krašto ir jo 
tikrosios tėvynės.

Kiekvienos klasės minėjimo 
programa buvo kiek skirtinga, 
daugiau pritaikinta vaikų am
žiui, tačiau visur daug dirbta, 
visur pasiruošta. Net patys ma 
žiausieji lietuviukai, kurių kla
sėje yra t.k vienas trečdalis, o 
likusieji kitataučiai, savo dek
lamacijomis ir dainomis neatsi
liko nuo vyresniųjų.

Ypatingai į širdį krito sese
lės Juozefir.es vadovaujamos 
klasės papuošimas. Jos atsivežti 
iš Elizabeth, N. J., šv. Petro ir 
Povilo mokyklos mokinių darbo 
4 albumai galį nustebinti kiek
vieną. Tai iškalbinga mūsų ne
priklausomo gyvenimo istorija, 
vaikučių parašyta ir iškarpomis 
iliustruota. Ji suskirstyta taip: 
“Čia gyveno mūsų seneliai”, 
“Aš tau priminsiu Tėvynę bran
gią”, “Po melsvu Lietuvos dan
gumi” ir “Myliu tave, kankinių 
žeme”.

Minėjimą baigus, pamokos 
jau nebuvo tęsiamos, kad vai
kučiai galėtų likusią dienos da
lį šventiškoje 'nuotaikoje praleis 
ti namuose.

t
BODĖJOSI NESUGYVENIMO 

NEGEROVĖMIS

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centro suruoštij vakarienė 
pagerbti pagrindiniam Vasa
rio. 16 kalbėtojui pulkininkui

bėjęs Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės pirm. V. Kut 
kus pabrėžė, kad Detroito ko 
lonija yra vien.nga ir reiškė vil
tis, kad ji tokia' ir išliks. Šią 
mintį ryškindamas C. Staniulis 
pastebėjo, kad pasitaiko vado
vaujančių asmenų, kuiie šią vie
nybę sudrumsčia, bet organiza
cijos. yra vieningos, tik turin
čios į savo vadovaujančias vie
tas parinkti tinkamas vadovy
bes su tolerantiškais asmenimis. 
Kiti kalbėtojai išreiškė svečiui 
pageidavimą, kad jis susidurda
mas su laisvinimo darbe vado
vaujančiais asmenimis stengtųsi 
skiepyti šias vieningumo nuo
taikas, kurių netrūksta mūsų 
kolonijoje. Nežiūrint politinių 
įsitikinimų, nepagailėta gražių 
žodžių ir pareikštas bodėjima
sis lietuviško nesugyvenimo ne
gerovėmis.

Humoristinė sugestija — į va 
dovaujančius veiksnius įsileisti 
daugiau moterų, kurios radika
liai besitvarkydamos pašalintų 
visas negeroves, įnešė dar dau
giau gyvumo dalyvių tarpan. 
Besikeičiant linkėjimais atrodė, 
kad taikos balandis skraidė virš 
liaudininkų, tautininkų ir kitų 
srovių atstovų galvų ir beliko 
tik taikos ženklan pasibučiuoti, 
kad čia taip bujojusi vienybė pa 
sklistų mūsų viešajame gyveni
me ir ilgai išsilaikytų.

Mūsų svečias pulk. Škirpa, at-

pastebėjo, kad komplimentų ne
priima, nes jie būtų buvę pa
reikšti ir kitam asmeniui, atsi
lankiusiam jo vietoje. Tačiau 
džiaugiasi, kad visų srovių žmo
nės kalba ta pačia kalba. Jis 
stengsis ugdyti vienybės jaus
mą. Atsisveikino su giliu įsi
pareigojimu dirbti savo tautai.

St G-kas 

(Nukelta į 7 psl.)

T.T. Marijonų misijos
Kun. J. Mačiulionis, MIC, pra

neša, kad vietoj kovo 15 — 29 
d. d. misijos bus balandžio 15 — 
29 d. d. Mine: s Mills, Pa.

K'

DETROITO BiZiilčRIAI 
IR PROFESIJŪNAL&I

Klausykite
UTHUANIAN MELODiES ’

Ann Arbor — WPAG — 1050 kiio 
cycles

Sekmadieniais 1:06 — 1:30 p. p. 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesu re — Detroit 27, 
Michigan

Kaziui Škirpai praėjo gražioj •? J sakydamas į visus ąveikinimus 
nuotaikoje. Dalyvavę organiza
cijų atstovą bei visuomenės vei
kėjai garbi įgam svečiui išreiškė 
eilę linkėjimų, pageidavimų ir 
net komplimentų. Šia proga kai

rHiiinitn 
PAKKHOLME SERVICE

STATION

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

William J. Grigelaitis, sav.
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PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš IOI.IAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 
. ii apdraudaa

6930 S. Talman, Chicago 29,111 
Tel. GRovehill 6-7096

RADIO SU!
[ CLEMPOS-OAlYS-BATiRIJOS)j

TAISYMAS^ , 
įnamuosedirbtuvėse]

—-100%

L®* R ANT O

Daina
TELEVISION

K sav. inž- A. Semėnas)! 
3130S.H«Uted-DA6-8887l

INSUktD

S^L. III
FEOERRL 
5RVING

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

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

& LOAN 2202 YVEST CERMAK ROAD 

Tel. Vlrginla 7-7747 
JOHN J. KAZANAUSKAS. Prea.

3. Planingas taupymas 
gerus dividendus.

visados moka

Chartered and Supervised by the U. S. Government
18TAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-toa ryto Iki 6 vai. po piety. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. SeStad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
piety. Trečiad. visai neatidaroma.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

4

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės į

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą

VLADA BARAUSKA
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius jr sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

SCPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

1& WGES stoties — Banga 1S90 
NUO PIRMAD. IKI PENKTĄJĄ 

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

PIRMADIENN1O vak. nuo 7—8 v. 
SEKAI). 8:30—0:30 v. r. iš stoties 

WOPA — 1490 bil.
Jhlcago 29, .'I. HEmlock 4-2418

7121 So ROCKWELX 8T

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY
393 VVest G.and Boulevard 

cor. Shady Lane Detroit 16. MichigaL 
Mamų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir šešt. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS

11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan
Tel. WE. 4-6165 

GENERAL CONTKACTOR
Atlieka Įvairi’is statybos, pataisy 

mo ir pertaisymo darbus — stalinin- 
kystės cemento, mūrijimo, elektros 
piumbingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų jrengimaf 
nastoefis- ir skk.piinno

ISemkite dien. Draugi

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI 7-7075 arba 

RE 7-9842 ’

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas! 5
11 gabalų — tiktai už $169.00 11 r *

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 YVEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 3 - 4711

Fellx Raudonis, sav. Ir menadžerls 
Krautuvu atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

GARANTUOTI SIUNTINIAI!
Siunčiame siuntinius, vaistus ir kitus reikmenis į LIETUVA ir 
į Sovietų Sąjungą. Garantuojamas pristatymas 4-8 savaičių bė
gyje. Siuntinio gavėjo parašas prisiunčiamas siuntėjui.. Gavėjas 
jokių išlaidų neturi. Siunčiame ir dėvėtus drabužius, kai pri
statomi į mūsų siuntimo kontorą, kuri veikia nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai.vak. Seniausia siuntinių firma DETROITE:

DIRECT PARCELS EASTEBH EURCPE SERVICE
LESLIE SOCHA, savininkas

5705 Chene Street, Detroit 11, Mich.
Prašykite siunčiamųjų reikmenų katalogą 

Tel. YVAlnut 1-6996

A. TV ERA S
LAIKRODŽIAI IR BRAHSENYBeS 

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

įsaiiONi 11311211131 Ii
C RA N E S A VI N G S ANO LOAN 

ASS’N
2555 YVEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietkievvicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnaut imai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

MES PRISTATOME ANGLIS BEIp™51^191 

PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’

Mes taipgi perkraustome jūsų balduB Baugiai — keletą blo-l 
Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. į

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

STASYS FABIJONAS
7148 So. Hoyne Avenue Tol. Vlrginla 7-7097(

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAII’YKITi; TVIRTAI. AI'bltAI STO.I * I 6,000,000 IŠTAKIOJE. AI’KGČJl ALKIAS, N Al JAI PADIDINTAS 1)1 VIRENIIAS LŽ PAID l"P IN VLSTM EN-
II SĄSKAITAS, Kl l'l TAI l’YMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONI S, KALĖJU IK VAKACLų SKYRIAI. GALITE TAI PYTI III l’LR LAIŠKI S. ŠU

TAI PYKITE ISl.AIDAs IAKF.IČIANT TEKILS III APMOKANT VISOKĮ ALSIAS BILAS, VLI/I'LI PATĄKNAVINAS NARIAMS. IAKEI6IAM III 
l'AKDI ODAM VALDŽIOS IIONI S. NA.ML PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM S^LYtiOM. SIMNO! MĖSŲ ALKffl'4 DIVIDENDĄ IR KITAS IN

FORMACIJAS PAAAI KIT — (.ROVLHILL (1-7575.

CHICAGO SAVIHGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERH AVL
14R5I. 12 VAU — S VAU: ANTRAI!. IR PENKT. 9 Iki 4 VAK.; K ET. » IKI H vai. vafc.; Treč. IZDARVTA VISA DIENA; AEftT. tt IKI 2 POPIEn’

- —- ■ ■■ ■■ — ■ i 1 i -v .■ ——v ■■■■■ ■■—■ ■■■ ■.... .-■■■ i 1 .■!'i1 1 . v t ■. - - --

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. 14 artimų ir 

tolimų distancijų. Saukit* sekančiai:
5415 S. LITUANICA AVIU CHICAGO, ILL,

ANTANAS VILIMASUUaB Teielonas — rBontler 6-UWl

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

“Parduodam pigiau, taisėm geriau”
J. G. TELEVISION COMPANY

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

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GĖLES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

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

3S
SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
(jav. Ant. Stanevičius

Titis<mie automobilių molo rus. Lyginame įdaužitnus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kilus pataisymus.

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

Pardundame akiimiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalia.

2641 West 71st St.(katnpas Talinan Avė.)
Tel. REpublic 7-9342. Hamu tel. IMAIbrook 5-5934

Juozefir.es


/
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Ketvirtadienis, vasario 23, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VASARIO 16 MINĖJIMAS BOSTONE
Parapijos mokykloje to dar tris dalykus.. į Toliau programai vadovavoSeselės Imeldos .r v.sų sese- A c H|ikall

lių rūpesčiu siais metais Vasa- ... , , . , ,, „ , . skaitė gubernatoriaus proklamano 16 proga buvo surengta y- .. ® .

... .......***<-•
<*^-'.4' *'<v

proga buvo surengta y-
pač graži programa. Ketvirta-! , , . . . ...
j- • x . .i ■ - gubernatoriaus asmenini sveiki-dieni is ryto mokyklos mokiniai i . . . , . , »»•* r / mmn. atsiusta telegrama. Mies-

ciją. Paskui perskaitė ir paties

rinkosi į pamaldas parapijos 
bažnyčioje. Šv. Mišias atnaša
vo ir pamokslą abiemis kalbo
mis pasakė pranciškonas tėvas 
Gediminas Jočys.

Po to salėje po bažnyčia iškil
mės pradėtos .vėliavų įnešimu. 
Atliko skautai. Visi mokiniai 
giedojo JAV ir Lietuvos him
nus.

Apie Vasario 16 reikšmę kal
bėjo mokiniai Laima Katauskai- 
tė ir Rita Ausiejūtė (l.etuviškai, 
John McCready ir Stanislovas 
Bizinkauskas (angliškai). Mo
kiniai visi padainavo “Lietuvi, 
ar tau negaila’’. Montažą “Tė
vynei benkenčiant’’ atliko VII 
sk. mergaitės. Visi choru tar
pais dainavo “Giedu dainelę”, 
“Gegutėlė šį metelį”, “Daug, 
daug dainelių”, “Keliaujame su 
daina”. VI sk. mergaitės atliko 
“Laisvoji žemė”, V sk. mergai
tės — “Laisvoji dalia”. III sk. 
riaus vaikai — “Mano pieštu
kas ir plunksnelė”. VIII sk. 
mergaitės — “Lietuva brangi” 
ir “Kalvelis. Saulutė Brazdžio- 
nytė pasakė eilėraštį “Kunigaikš 
čių Tėvynei”, parašytą jos tė
velio.

Pabaigoje klebonas kun. Pr. 
Virmauskis pasakė širdingą žo
dį, ir minėjimas baigtas IV sk. 
mokiniams giedant “Marija, Ma. 
rija”.

šeštadieninėj mokykloj 
minėjimas buvo vasario 18 d. 
12 vai. Pradėjo mokyklos ve
dėjas J- Vaičaitis. Gražų žodį 
pasakė poetas St. Santvaras. 
Trumpesnes kalbeles pasakė 
baigiamosios klasės mokinys Si
gitas Leimonas ir VI skyriaus 
mokinys Ramūnas Girnius. M. 
Grinkevičiūtė pasakė eilėraštį. 
St. Grabliauskas parūpino plokš 
telių muzikos.

Radijo valąndos
visos trys uoliai minėjo vasario 
16. A. Kneižio programoje buvo 
montažas, kurį parengė P. Pau- 
liukonis ir kurį atliko Ir. Ni- 
kolskytė, Karosaitė, Brantneris.

nimą, atsiųstą telegrama. Mies 
to mero Hynes proklamaciją 
paskaitė adv. J. Grigalius. Kon 
sulas adv. A. Šalna tarė trumpą 
sveikinimo žodį. Pabaltiečių — 
Amerikiečių Draugijos vicepirm. 
latvis Spigulis sveikino tos 
draugijos vardu, taip pat ir lat
vių vardu. Iškėlė lietuvybę ir 
latvių bendro veikimo būtinybę 
bei brolystės reikšmę. Lenkų 
tarybos Bostone vardu kalbėjo 
adv. Stanley Wisnioski, rimtais 
žodžiais iškeldamas visų paverg 
tų tautų likimo bendrumą ir rei
kalą šio krašto valdžiai imtis 
konkretesnių žygių toms tau
toms išlaisvinti.
Dr, A. Trimakas tarptautinės 

situacijos klausimais
Iš New Yorko atvykęs dr. A. 

Trimakas, Lietuvos Laisvės K- 
to prezidiumo narys, labai rim
toje kalboje išdėstė mūsų šian
dieninę tarptautinę situaciją, 
mūsų ryšius su kitomis tauto
mis, pavergtų tautų organizaci
jos vaidmenį ir komunistų klas
tas.

Po to perskaityta estų bend
ruomenės telegrama ir scenoje 
pasirodė. Bostono miesto tary
bos pirmininkas, einąs mėro pa
reigas Edw. McCormack, žino
mo kongreso demokratų vado 
McCormack sūnėnas. Šis jau
nas politikas pranešė, kad me
ras Hynes dar negrįžo ir todėl 
jis, kaip einąs miesto galvos pa-

DIDELIU ŠALČIŲ PASEKMĖS
...... "w.

Dideli šalčiai “suspaudė“ Dunojaus upę. Maži laivai sunkiai “alsuoja” prie Passau, Vokietijoje. (1NS)

sios aukos buvo lietuvių inži
nierių — 420 dol., ateitininkų 
sendraugių — 260 dol., Liet. Pi
liečių Dr-jos — 100 dol. ir t. t. 
Buvo nemažai asmenų, aukoju
sių po 50, 25, 20 dol.

Tautiniai šokiai televizijoje

O. Ivaškienės vadovaujami 
tautinių šokių šokėjai pasirodė 
su tautiniais šokiais. Tie patys

Indiana Harbor, Ind.
Lietuvos laisvinimui surinkta 

daugiau $600

Lietuvos nepriklausomybės 
dienos minėjimas čia buvo va
sario 12 d.. Minėjimas pradėtas 
iškilmingomis pamaldomis Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Be to, pamaldos bu-

televizijos programoje, būdami 
svečiais žinomos čia pat rengia
mos “Big Brother” programos. 
Tos programos vedėjas Bon E- 
mery, supažindindamas žiūrėto
jus su šokėjais, pabrėžė, kad tie 
šokiai atliekami Lietuvos Ne
priklausomybės šventės proga. 
Tai didelis O. Ivaškienės nuo-

reigas, atvykęs pasakyti sveiki- Pe^nas- 
nimo žodį lietuviams. Pradėjo1 Gražiai pasirodė muz. Gaidelio

šokėjai vasario 18 d. šoko lie- vo atlaikytos už lietuvių laisvę 
tuviškus tautinius šokius WBZ gv Kazimiero lietuvių parapi-

su “gera diena”. McCormack 
žmona yra lietuvaitė ir todėl 
lietuviai jam savi. Žadėjo viso
keriopą miesto valdžios galimą 
paramą lietuviams.

Paskutinis kalbėjo Alto Vyk
domojo Komiteto kasininkas M. 
Vaidyla. Šis vyresn. kartos vei
kėjas labai gyvais žodžiais nu
švietė mūsų veiklos reikšmę ir 
reikalą tą veiklą remti pinigais.

Lietuvos laisvinimui surinkta 
$2,129.78

Po jo kalbos vykdyta rinklia-
Kalbas pasakė A. Keturakis ir ( Va, kuriai vadovavo Alto Bos

tono skyriaus kasininkas adv. 
Young . Jankauskas. Rinklia
voje surinkta provizoriškai su
skaičius $2,129.78. Vadinasi 
daugiau kaip du tūkstančiai, žy
miai daugiau kaip praėjusiais 
metais. Kaip Alto Vykd. Ko
miteto kasininkas pabrėžė, bos- 
toniškiai suaukoja proporcingai 
nepalyginamai daugiau už di
džiojo New Yorko lietuvius. Iš 
atskirų organizacijų stambiau-

A. Andriulionis.
Minkų radijo programoje an

gliškai kalbėjo konsulas adv. A. 
Šalna. J. Aisčio eilėraštį pasa
kė R. Žičkus.

P. Viščinio programoje bu
vo A. Gustaitienėg ir St. Sant- 
varo atliktas montažas, M. Vai- 
dylos ir J. Stundžios kalbos. 
Kun. dr. A. Juškos pamokslas

Vasario 19 d. 10 vai. ryto 
parapijos bažnyčioje buvo iškil
mingos pamaldos, kurias laikė 
ir įspūdingą pamokslą pasakė 
kun. dr. A. Juška. Pamaldų me 
tu dalyvavo Dar iaus posto legi- 
jonierių, šv. Jono Dr-jos, moks
leivių ateitininkų ir skautų vė
liavos.

2:30 vai. So. Boston Iligh 
School auditorijoje įvyko di 
džiulis susirinkimas. Žmonių 
prisirinko apie 1,000. Atidarė 
Alto Bostono skyriaus pirm. J. 
Arlauskas. Maldą sukalbėjo kle 
bonas kun. Pr. Virmauskis. St. 
Santvaras paskaitė Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo ak
tą. Parapijos choras, vedamas 
muziko J. Kačinsko, pagiedojo 
JAV ir Lietuvos himnus, o po

vedamas choras
Pabaigoje muz. J. Gaidelio ve

damas vyrų choras labai nuotai 
kingai padainavo eilę mums mie
lų lietuviškų dainų. Tarpe dai
nų Alg. Gustaitis padeklamavo 
ilgesnį Benr. Brazdžionio eilė
raštį ir buvrf publikos ypač šil
tai sutiktas. Pabaigoje, priėmus 
rezoliucijas, visi geroj nuotai
koj skirstėsi namo ar ėjo į 
banketą, kuris buvo tos pačios 
tarybos surengtas L. Pil. Klubo 
salėje.

Malonu pasidžiaugti, kad šių 
metų minėjimas praėjo ypač 
darnioj vienybės dvasoj ir bu
vo pravestas palyginant sklan
džiai.

jos bažnyčioje, Gary, Ind., ir 
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, 
Michigan City, Ind., lietuviams 
skirtose pamaldose vasario 19 
dieną.

Iškilmingas posėdis įvyko Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
salėje. Iškilmingai buvo įneštos 
JAV ir Lietuvos vėliavos ir su
giedoti himnai. Invokaciją at
kalbėjo kun. dr. I. Urbonas. 
Sveikinimo žodį pasakė Alto pir 
mininkas A. Vinick, o progra
mos vedėjas buvo kun. dr. I. 
Urbonas. Indianos valstybės gu 
bernatoriaus raštą apie paskel
bimą Lietuvos Respublikos die
nos Vasario 16-ją*perskaitė T. 
Mason. Be to, buvo pranešta, 
kad East Chicagos, Ind., Gary, 
Ind., ir Michigan City, Ind., 
miestų merai paskelbė Lietuvos 
Respublikos diena Vasario Še 
šioliktąją. Pagrindiniu kalbėto

ju buvo dr. J. Adomavičius. Au
kų Lietuvos laisvinimo reika
lams surinkta daugiau $600.

Po pertraukos buvo meninė 
dalis. Solistė N. Aukštuolienė 
(P. Bičkienės sesuo) padainavo 
A. Kačanausko — Ten kur Ne
munas banguoja ir S. Šimkaus 
— Oi greičiau, greičiau, o prie 
piano buvo muz. V. Jakubėnas. 
Šv. Cecilijos choras padainavo 
S. Šimkaus — Kai aš jojau, M. 
Petrausko — Motuš, ir Pieme
nėliai. Chorui vadovavo A. Rim

kus. Buvo ir tautinių šokių, ku
riuos pašoko Jaunesniųjų gru
pė. Šokiams vadovavo B. Pet
raitytė, o akordeonu grojo R 
Petraitis. Dainavo ir šoko ga
na gerai paruoštas jaunimas.

Minėjimo metu buvo pasiūly
ta ir priimta atitinkamo turinio 
rezoliucija. Be to buvo pasiža
dėjęs į minėjimą atvažiuoti kong 
resmanas R. Madden, bet dėl 
gausaus sniego vietos aerodro
muose .negalint orlaiviams nu
sileisti, neatvažiavo, bet prisiun 
tė sveikinimą ir savo pasakytą 
kongrese kalbą. J. Ervydis

Patikslinimas
P. Stravinsko straipsnyje a- 

pie mūsų vienybę (“Drg.” 1956 
11.13 d. Nr.) pasitaikė korektū
ros klaidų: straipsnio antraštė 
atspausdinta: “Mūsų vienybė 
ir tautos laisvinimo darbai 
Turėjo būti: “Mūsų vienybė ir 
tautos laisvinimo darbas”.

I skilt. II pastr. atspausdinta: 
“Jei šiuo keliu mes toliau ei
sime, galutinai sugriausime mū
sų tautos organizaciją”. Turė

jo būti: “...galutinai sugriausi
me mūsų tautos laisvinimo or
ganizaciją”.

Kai 194C metais buvo jieškoma 
seniausio šunies ir katės, tai vie
nas šuo buvo rastas 26 metų ir 
viena katė 31 metų amžiaus.

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

tiją — darbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas GAlumet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

-nniifti- mi-.ni —«

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

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. C ESĄS, patyręs auto specialistas *

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a t Mozart 

Cblcagn 32, III. — TeL lA 8-8617
ResrKi

Pradėki! Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti tiofe lietuviškoje 

ištaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOAN!
Kiekviena tanpytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKAS, Sec’g

Plrmad., antrad., penk tad Ir 
Beit. # v ryto iki 4:10 p p.

OFISO VALANDOS:
Trečlad. » ryto Iki II v., • 
Ketvirtad. • vai. Iki B vak.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDZI VGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS I,ITWINAS, l’rez.
3039 So. Halsted Sh

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinč alidara kasdien nuo 

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

PRANAS SALEMONAVIČIUS
504 W. 33rd St. (Arti Normai Avė.)

Susitarimui skambinkite — Vlctory 2-3186
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste. 

Atdara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat šeštad. 
ir sekmad. nuo 9 v. r. iki 9 vai. vakaro.

20 METŲ PATYRIMO

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Arenu* t«I. La3-67,9 

AUGUST SA L DŪKAS Prezidento*
rrrr a*.

“TĖVYNĖS GARSŲ”
Valandėlė transliuojama per WDOK

stotį, banga 1260, kiekvieną penk-<
tadienį 7 vai. vakare.

Klubo pirm. J. STEMPUŽIS
1203 E. 74TH STREET 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296

NARIAI LIETUVI V TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

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

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. UL

DISTįtICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8. III

s- A L E S M E N.
Intangibles

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

EXCEPTIONAL OPPORTUNITY FOR 
AGGRESIVE SALESMEN 

35-55
CONTINUING ENPANSION 

reųuires additional Representatives to analyze Management 
Problema 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 cxpenses plūs living allovvances paid;

Salary, commission and bonus plan.

IMMEDIATE OPENINGS

Phone for Appointments 
Financial 6 - 3460

GEORGE S. MAY CO-
205 West Wacker Drive

Chicago 6, Illinois
&

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

KMtousrrjitįį
” 15 TOLI IR ARTI

NAUJI OI DEL! TU O KAI- NAUJAUSI KMU5TW0 (PANK/AI
ILSU Merų PATYRIMAS - P/GUS Uf SĄŽININGAS PATAPNAV/NAt

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

MOMMC

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

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

Visi patogumui: gražus baras ir bufe
tas.Choro vedėjas

11 “SfiS“' DIDELIS PARK1NG LOT NEMOKAMAI

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 
States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 
garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

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

Atsargos Fondas......................#4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERY’ISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Meinber of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEVVIUH. 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.

STANhAKI) HMRAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7-114 1



n .l^k/TNU-L? Ketvirtadienis, vasario 23, 1336

PADEKIME ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus « katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius j Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100G. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 

CHICAGO, ILL.

Tel. CRawford 7-2126

FAJIE4KC JIMA3
JUOZAS JUSYS, kilęs iš Pumpė

nų vaisė., prašomas atsiliepti, yra 
svarbus reikalas RaSyti — Kazys 
Zarotn&kis, 1364 E. 81st St- Oleve- 
land S, Ohio, U. S. A.

FAJIEŠKOM1 ASMENYS

VINCAS BRUŽAS;
FELIKSAS DBUKTENIS. 
dų km ;
BASE JOKCBOVSKA;
BRONIUS LEVANAUSKAS. 
ALFONSAS NORKUS;
JONAS RADVILAS.
STASYS IR ALFONSAS RIMKE- 
vieiAi.

Atsiliepti šiuo adresu: Elena Snle- 
galtienė. 448 Clendenan Avė., Toron
to, Ont., Cannda.

Iš Bū-

PROGOS — OPrORTUIGTIE3

LINOERIE — SPORTWEAR SHOP. 
Gerai einąs biznis; daug prekių. Mo
dernūs įrengimai Prieinama nuoma, 
gera sutartis Įkainuota skubiam 
pardavimui, vienas negali apselt 
Apžiūrėję įvertinsite gerą pirkini 
2510 E. <9th St. Arba šaukite savi
ninkų — SAglnau- 1-4608.

RESTAUBANT — gerai einąs biznis. 
24 vietos. Pilnai, įrengta: alr-condl- 
ttoned. Ideali vieta porai. Nuoma 
<85, gera sutartis, apšildymas. Vie
nas negali apselt, nori skubiai par

joti, nebrangiai — $2.300. Reikia 
pamatyti, kad įvertinus gerą pirkinj.
3326 N. Marshfield Avė. Skambinti 
savininkui —- BEImont 5-0100.

PAJIEŠKOJIMAS
J ieškau BRIGITOS VAITKEVI

ČIŪTĖS (VOITKEYIe), Antano 
duktė. Žinantieji apie ją arba ji 
pati prašomi atsiliepti šiuo adresu:
L. šaudzis, 261 Schenck Avė., Great 
Neck, L. I., N. Y.

PROGOS — OPPORTUNITIES

DRUG STORE. įsteigta prieš 25 
metus. Prie persėdimo kampo. Kai 
na $3,500. Dėl kitų užsiėmimų no
ri skubiai parduoti. Pamatę įver
tinsite gerą pirkinj 1071 Roosevelt 
Road.

Telefonas — C .Anai 6 • 9715

KEPYKLA (1*4 man shop). Pil
nai įrengta. Gerai einąs biznis. Kai
na $4.000. Nori skubiai parduoti. Pa
matę įvertinsite gerų pirkinį. 8008 
W. Madison St. Susitarimui skam
binti savininkui — SAcramento 2- 
4000 nuo 6 Iki 0 vai. šiokiadieniais.

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

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
PROGOS — OPPORTUNITIES REAL ESTATE

301

VĖL NAUJAUSIOS
net 88 ženklais raš, mašinėlės su vi
sada naujausiais patobulinimais — 
dabar alumino rėmai, nauja dėžė ir 
k t. —
ROYAL yra didžiausia firma pasau
ly! GERIAUSIOS maš-lės papiginta 
kaina, Jūsų pasirinktu raidynu, r. 
dydžiu ir stilium.

4-toji šimtinė siuntinėjama užsisa
kantiems. Pranešę adresų. DYKAI 
gausite smulkias informacijas ir pa
veikslus per:

PAJIEŠKOJIMAS
PRANAS ir jo sūnus VITAS KI- 
DOLLAl prašomi tuojau atsiliepti. 
Svarbus reikalas. Rašyti: DRAU
GAS, Box 3743, 2334 So. Oakley 
Avė., Chicago 8, III.

MAISTO PRODUKTŲ IR M£SOS 
PARDUOTUVE:, au gražiu 6 krnb. bu 
tu prie krautuvės Gerai veikianti 
prekyba. Daug prekių Žema nuoma. 
Gera sutartis. Įkainuota greitam par
davimui. .Turi parduoti dėl silpnos 
aveikatos. Keikia pamatyti, kad įver
tinti. Geras pirkinys. 40 St. ir Sacra- 
mento apylinkėje. Telefonuoklte dėl 
apžiūrėjimo VIrginia 7-8803.

PARDAVIMUI - L I Q U O R
K R A U T U V F. IR BARAS.
Kreiptis: 4046 Archer Avenue

RfBŲ VALYKLA su butu. Ideali vie 
ta siuvėjui. Gerai veikianti. Pilnai 
įrengta. Nuoma $55.00. Apšildyta. 
Gera sutartis. Įkainuota greitam par
davimui. Parduota dėl silpnos svei
katos.

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

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
perduodami per šią įstaigą, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Chicagoj. Teiraukitės.
AL G. BUUDRECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijos) 

Telef. LAfayette 3 3384

P. STANKOVIČIUS
4EAL ĖST. ir INSUR. BROKERI* 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbę 5-8793 

Padeda plrkltl - parduoti namu 
lklus, biznius. Parūpina paskolų 
lraudimua Ir daro vertimus. Tvark 
imigracijos dokumentus. Ofisas atds
•as kasdien nuo 10—7.

“DRAUGAS” AGEHCY
55 East YVa-shington Street 

TeL DEarborn L-2434

2334 Souuth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, Gr.IAKlCT.iAia, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

CONFF.CTIONERY STORE ir 2-jų 
butų namas. 2iį kamb. butas užpa
kaly krautuvės; 4 kamb. butas vir
šuj. Gazu apšildoma. Gerai elnųs biz
nis, geroj vietoj. Dėl silpnos sveikatos 
nori skubiai parduoti, įkainuota tei
singai. Apžiūrėję (vertinsite gerų pir
kini. 937 W. 18th St. Kreiptis J sav. 
tel. SEeley 3-8701.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

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

BUILDING & REMODELING
NAMU STATYBA

V. ŠIMKUS 

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

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

Adresas: 4G45 S. Keating Avė.

CHICAGO 32, ILLINOIS

PAJIEŠKOJIMAI
1. JOSEPH LIORENTAS, gyve
nęs 4204 S. Maplewood Avė., Chi- 
cago, III.
2. Inž. Burba paskutiniu laiku gy
venęs Vokietijoje. Neuffen ir 
Schwaeb. Gmuend Lietuvių stovy
klose.
3 p.p. Skrinskai paskutiniu laiku 
gyvenę Vokietijoje Stuttgart — 
Fellbach lietuvių stovykloje.

Rašyti: Aleocander Stankūnas,
394 Wilson St., Buffalo 12, N.Y.

HELP WANTED — MALĖ

f
ENGINEERS

J. L. GIEDRAITIS

1632 Broad St., Harford 6, Conn., 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiisiiiiimiiiiiiiiiiht
PER PASAULĮ KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijos 

rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
Illllllllllllllllllllllllllllllllliliiillilllllllllt

PTRKiTE APSAUGOS BONUS

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 puslapiai, didelio formato, kai
na $3.50.

Užsakymus adresuokite:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

SELF
Ol\ll W SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202 
Vasari. 23, 24, 25 d. d.

HENNESSY, 3 STAR COGNAC Fifth $519

ARMAGNAC, 20 years old

Imported Brandy Fifth $4.69
BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4.89
CHERRY HEERING Fifth $5*49
KIJAFA WINE 5th $1.69
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
RON MERITO RUM Fifth $2-89
CREAM DE CACOA LIQUEUR Fifth $2*89
SCHLITZ, HAMMS, JMILLERS OR PABST 

Case of 24 — 12 oz. bottles Case

fe
$3-0

5SA

AEROJET
ta,

SACRAMENTO and LOS ANGELES
CALIFORNIA

A LEADER IN THE FIELO 0F 
ROCKET PROPULSION .

Offers outstanding opportunities and diversified assign- 
ments 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 pressure flow systems, 
vibrations phenomena, gas turbines, pumps.

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

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

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog
Coders Analysts
Programmers
Experienced and traineeg

CHEMICAL ENGINEERS 0R PHYSICISTS
Experienced in thermodynamies, combustion and applied 
chemistry for research in solid rocket combustion. Also 
position open in opties, applied mechanika, 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 DRAFTSMEN
Detail-Design-Layout

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

Mr. William Goss
Engineering Representative

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

GAS STATION — SlSCLAIR. Gerui 
elnųs biznis. Pilnai įrengtas. Ideali 
Vieta mechanikui. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Nori skubiai parduoti 
dėl ligos, nebrangiai. Apžiūrėję įver
tinsite gerų pirkinį. 6901 S. Normai 
arba skambinti savininkui susitari
mui apžiūrėti — STeuart 3-9741.

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypus ar ūkiu* 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSUBAN01 

2405 West 51 St. 
WAIbrook 5-5030

PRoepeet 8-3679 i vak. tr ssĮrrnsa.)

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUIl.niNG CONTRACTOES 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

Algirdas Landsbergis
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka 
URaakymua bu pinigais alųakita:

259 pal.. kaina 82.50 
DRAUGAS, 2*34 S. Oakley Au^ 

Chlcngo 8, HI

Rioa nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personalus Htalp įvertina ra- 
iytojas Gliaudą: “...Welaaa — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama. Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylia tl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvoktus Jo semta 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprottjtmo procese".

AEROJET

CONFECT1ONERY STORE-LUNCH. 
Gražios gyvenimui patalpos užpaka
ly. Gerai einųs biznis. Geroj vietoje. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Ide
ali vieta porai. Įkainuota skubiam 
pardavimui dėl ligos. Pamatę įvertin
site gerų pirkinį. 3807 N. VVestem 
Avė. arba šaukite savininkų JUniper 
8-9758.

TRUCK REPAIR SHOP-GARAGE. 
Pilnai įrengta. Ideali vieta, labai pel
ninga. Prieinama nuoma, ilga sutar
tis. Įkainuota skubiam pardavimui, 
apleidžia miestų. Pamatę įvertinsite 
gerų pirkinį. 1520 W. 33rd St. arba 
šaukite savininkų tel. IjAfayette 3- 
3617 arba HEmlock 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 miestų. Pama 
tę įvertinsite gerų pirkinį. 1949 N. 
Pulaski arba šaukite — DIckens 2- 
5656.

Mūrinis namas su Grocery ir Mė
sos krautuve. Pilnai įrengta. 2-me ir 
3-me augšte butai po S kamb. Karš
tu vand. apšild. Gerai einųs biznis, 
įkainuota skubiam pardavimui, dėl 
Ilgos nori tuoj parduoti. Pamatę (ver
tinsite gerų pirkinį. 2156 W. Chicago 
Avė. arba šaukite savininkų susitari
mui — ARmltage 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. 2130 W. Chica
go Avė. arba skambinkite savi
ninkui susitarimui ARmltage 6- 
5698.

RESTORANAS & BARAS — B-Q 
Visi de luxe įrengimai. 20 vietų. 
Tikrai pelninga vieta. Prieinama 
nuoma, gera sutartis. Idieali vieta 
porai. Įkainuota skubiam parda
vimui. Pamatę įvertinsite gerą pir
kinį. Apylinkėje 39th ir South 
Park. Susitarimui skambinkite 
MUseum 4-3184 tarp 11:30 v. ryto 
ir 4 v. popiet arba vakarais DRe- 
xel 3-1980._____________________
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 ------ GUndersoro 4-2880.

CI.EANING STORE. Pilnai (reng
ta. Įsigyvenęs gerai elnųs biznis. Gy
venimui patalpos užpakaly. Ideali 
vieta siuvėjui. Įkainuota skubiam 
pardavimui, nori greit parduoti dėl 
kitų Interesų. Pamatę įvertinsite ge
rų pirkini. 1602 N. Tripp. Prieinama 
nuoma, gera sutartis, garu apšild. 
Susitarimui apžiūrėti skambinti sav. 
BEImont 5-4300.

CLEANING STORE. Geroj apylin
kėj, jsigyvenęs biznis. Puiki vieta 
siuvėjui. Užpakaly krautuvės yra di
delis kambarys, žema nuoma, gera 
sutartis. Vienas negali apselt, nori 
skubiai parduoti, teisinga kaina. Ap
žiūrėję pamatysite, kad geras pirki
nys. 3848 W. Chicago Avė. Arba su
sitarimui skambinkite DIckcns 2- 
1410 nuo 9 v. r. iki 6 v. v.

KOMBINUOTA LIKERIŲ KRAU
TUVE IR BARAS — 2-jų butų
mūrinis namas,, fikčeriai ir pre
kės, $27,000 už viską. Arti 47th 
ir Rockwell Street.

Tel. LAfayette 3-8827

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lletuvlika, 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltls I

VENTA SEAL ESTATE

4409 S. Fairfield, teL LAf. S-388J
Vai, Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 vai 
vak. fieštad. nuo 9 v. r. iki 8 v. v 

Trečladinelals uždaryta

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

KAMPINIS 2-jų butų namas. 5 
ir 4 kamb. Apylinkėje 26th ir 
Avers. 2 autom, garažas. Pajamų 
$60 į mėn., plius butas. Dideli 
mieg. kamb. Du įėjimai. Bargenas. 
$14,900; įmokėti $3,800. SVOBO- 
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038. _______________________
BROORFIEDD. 2-jų mieg. kb. “Poli 
House" — namas, ‘‘expandafole”. Ga
zu apšild. Garažas. Pilnas rūsys. Tile 
virtuvė, spintos. Tile vonia. Sieteliais 
uždaryta patio. Gera transportacija 
ir krautuvės. Tuojau galima užimti. 
Savininkas. 3139 Oak Avė.

iiiiiiiimmimmiiiiiiimiiimimiimiiiii*
5 LIETUVIŲ STATYBOS = 
= BENDROVE Ę

| MŪRAS |
= BUILDERS, INO. = 
s Stato gyvenamuosius na- 5 

s mus, ofisus ir krautuves pa- 5 

E gal standartinius planus ar E 
E individualinius pageidavimus. E 
E Įvairūs patarimai staty- = 
E bos bei finansavimo reika- = 
S lais, skiciniai planai ir na- = 
s mų įkainavimas nemokamai. = 
S Statybos reikalais kreiptis = 
s į reikalų vedėja šiuo adresu: =
| JOHAS STANKUS |
S kasdien nuo 4 vai. popiet. E 
E TeL PRospect 8-2013 arba E 
= LUdlow 5-3580. S

S 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 
= Chicago 29, Illinois S 
r.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuiuiiiiinS

MlbCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

DIET. APDRAUDŲ AGENTfRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGF.NCY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, 111.

HELP WANTED — VYRAI

MACHINISTS
With bench and 

machine experience; 
job shop work;

, day ,work;
, overtime.

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

LIQU0R SALESMEN WANTED
Wliolcsnlc distrihutor of leading 

brands Ims territories availablc. 
“Draugas”, Box. 3739, 2334 S. Oak

ley Avė., Chicago 8, III.

ŠILDYMAS
A. Stančtauskas ir A. Lapkus

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

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

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

P L U M B I N G
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. REpublic 7-0844 

WAlbrook 5-3451

HĘLP WANTED MOTERYS

TYPIST
Permanent position with na- 

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

611 W. ROOSEVELT RD.

PERSONNEL DEPT.

AUTOMOBILE^ — TRUCRS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
A-tllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 S. WESTERN AVĖ.. RE 7-9533

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

PLATINKITE “DRAUGĄ"

HELP WANTED — FEHAI.K
SS

GENERAL CORP.
P.O. 5u 1547 

SACRAMENTO, CALIFORNIA
Subsidlary of The General Tire And Rubber Compaoy

RESTORANAS. Geroj vietoj. Air- 
oonditioned. Gali būt atdaras 24 
valandas. Įkainuotas skubiam par
davimui, savininkas eina pensijon. 
Reikia pamatyti, kad galėtumėt 
įvertinti gerą pirkinį. 728 S. State 
St. arba šaukite savininką susita
rimui — BIt. 8-8095 po 2 vai. p.p.

Perskaitę

kitiems!

‘Iiraugą ’, duokite

ATTENTION, JANUART GRADUATES I 
Beginners

GEN. OFFICE — TELLERS — CASHIERS — TYPISTS
Congenial working conditions with long established Southwest 
Financial Institution. 40 hour week.
Detail experienoe, age, mantai status and referenčes. For in- 
tervievv see MR. HENRY J. W0LSKE.

ARCHER-HOYNE FEDERAL SAVINGS & LOAN ASS’M 
3521 Archer Avenue Tel. FRontier 6- 1234
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Ketvirtadienis, vasario 23, 1956
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Detroit, Mich. siūlė posėdyje nustatyti visų 
1956 metų tvarką. Aptarti kuo- 

Lietuvos laisvinimo reikalams' pos nebaigti reikalai. Gana pla- 
suaukota $323.94

Cicero, III.
TRUMPAI

— Rabašauską šeimoje vaišių 
metu Geisnerių šeimai Vokie
tijoje sušelpti paaukojo: Juozas 
Briedis 20 dol., dr. Pakalniškis 
10 dol. ir Povilas Rabašauskas 
10 dol. Geisnerių šeima turi 4 
vaikučius.

— VI. ir Ver. Mikalauskai at
šventė 45 m. vedybinio gyveni
mo sukaktį.

— Juoz. ir Ona Kamarauskai

paminėjo 40 metų vedybinio gy
venimo sukaktį.

— Mike Stačiokus, gyv. Ro- 
chester, Mich., paminėjo gimta
dienį.

— Petras Kučinskas atšventė 
gimtadienį šeimos ir artimųjų 
tarpe.

— Anna Jakaitis, Silver Cafe 
užeigos savininkę, sulaukusi 58 
metų, mirė š. m. vasario 15 d.

— Petras Brundza, ilgametis 
Dievo Apvaizdos parapijos na
rys, mirė š. m. vasario 16 d.

— Rapolas Čepelionis, sulau
kęs 75 metų, mirė š. m. vasa
rio 14 d. St. G-kas

VASARIO 16 PER RADIJĄ

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę minint “Baltic Melodies” 
programoje per WJLB stotį kai 
bėjo Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro pirm. Pr. Polte- 
raitis. Buvo perskaityti kun. 
Mykolo Daumanto ir adv. Alex 
Conrado sveikinimai ir linkėji
mai.

Augštesn. lituanistinės mo
kyklos vedėja Valerija Kundro- 
tienė gražiai padeklamavo Bern. 
Brazdžionio eilėraštį “Sugrįži
mas”. Minėjimas baigtas Tau
tos himnu. B.>
DR. VAINUČIO . VAITKEVI

ČIAUS PASKAITA

Detroito Lietuvių Kultūros 
klubas jau keletą metų ruošia 
įvairias paskaitas vietinei lie
tuvių visuomenei. Šiais metais 
klubas yra numatęs surengti 
mediciniškų paskaitų ciklą.

Š. m. vasario 26 d. 4 vai. p. 
p. International Institute patal
pose įvyks pirmutinė šio ciklo 
paskaita. Pirmutinę paskaitą 
“Medicinos pažanga” skaitys dr. 
Vainutis - Vaitkevičius, baigęs 
studijas, Frankfurto universi
tete, Vokietijoje.

Detroito visuomenė yra kvie
čiama gausiai atsilankyti į šią 
įdomią paskaitą. S. Š.

1
DIDELIS ĮVYKIS DETROITO 

GYVENIME

Vasar io 25 — 26 d. d. Detroi
te įvyks JAV Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkės glo
bojamas ir Detroito LSK Kovas 
pravedamas Vidurinių Vakarų 
Sporto Apygardos vyrų krepši
nio žaibo turnyras, bei moterų 
ir vyrų tinklinio apygardinės 
pirmenybės.

Šios sportinės varžybos vyks 
Holy Redeemer sporto salėje, 
5671 W. Vernor Hwy., ir YMCA 
sporto salėje, 1601 Clark Str. 
Varžybose susitiks Chicagos Ne 
ries, Clevelando Žaibo, Detroito 
Kovo, Rochesterio Sakalo ir 
Urbanos lietuvių sporto klubų 
komandos.

Šių sportinių varžybų organi
zacinis Komitetas kviečia vi
suomenę paremti sportuojantį 
jaunimą. Vienas paramos būdų 
yra gausus atsilankymas. Orga
nizacinis komitetas, suprasda
mas sporto reikšmę jaunimui ir 
pilnai pasitikėdamas Detroito 
lietuviškosios visuomenės sąmo
ningumu, tikisi sulaukti vispu
siško pritarimo.

Organizacinis Komitetus

AUKOS JAUNIMO 
STOVYKLAI

ALB Cicero apylinkės valdy
ba vas. mėn. 20 d. Šv. Anta
no parap. salėje suruošė Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimą, kuris praėjo su ne
mažu pasisekimu.

Ryte, vietos bažnyčioje buvo 
atlaikytos Šv. Mišios su gražiu 
kun. P. Patlabos pamokslu. Jų 
metu parapijos choras, vadovau 
jamas A. Mondeikos, giedojo 
lietuviškas giesmes.

Pagrindiniame minėjime,
svarbiausią kalbą pasakė ALB Genis, Petronėlė Zakaras, The- 
Chicagos apygardos pirm. dr. resa Vaičiūnaitė, ir Moterų s- 
J. Bajerčius, pavadavęs susir- gos centro raštininkė Marijona 
gūsį paskaitininką R. Skipitį. Vaičiūnienė.

čiai kalbėta apie naujų narių 
vajų. Centro raštininkė Vaičiū
nienė ragino kiekvieną narį sto
ti į darbą, paaiškino vajaus tvar 
ką. Narės pasižadėjo dirbti kiek 
laikas ir aplinkybės leis.

Susirinkime nutarta balan
džio mėnesį surengti “bingo” ir 
paskirti kiek pelno savo para
pijos reikalams. Parengimo ko
misija išrinkta iš šių narių: Ati
mina. King, Ruth Žilonis, Alvi- 
na Nodus, Bronė Kazlauskienė. 
Joms pagelbėti pasižadėjo Mary

Kalbėtojas įtikinančiais žodžiais 
nušvietė lietuvių kelią išeivijo
je, kovoje dėl tėvynės laisvės.

Meninėje dalyje buvo suvai
dintas St. Lauciaus vaizdelis 
Raudonoji melodija”, kurį re

žisavo akt. J. Balutis, o atliko 
Cicero Scenos Mėgėjų sambū
ris. Dalyvavo šie veikėjai: S. 
Godliauskas, E. Žymantaitė, A. 
Račkauskas, St. Bernatavičius 
ir V. Bukauskas.

Pabaigoje J. Kreivėno diri
guojamas Cicero lietuvių cho
ras su įsijautimu padainavo 7 
daineles. Šis choras minėjimo 
pradžioje, pagerbiant žuvusius 
laisvės kovotojus, sudainavo 
“Kovoje jūs žuvot”. Pats minė
jimas buvo baigtas visų sugie
dotu Lietuvos himnu.

Minėjimo metu buvo renka
mos aukos tėvynės laisvinimo 
reikalui, kurių sudėta 323.94 
dol. Edv. Š.

Moterų Sąjungos 48-tos kuopos 

veikla

Moterų Sąjungos 46-tos kuo
pos susirinkimas įvyko vasario 
6-tą dieną Šv. Antano parapi
jos mokyklos kambaryje. Susi
rinkimą atidarė kuopos pirmi
ninkė Marijona Vaičiūnienė. 
Skaitytas praėjusio posėdžio 
protokolas, kuris priimtas be 
pataisų. Šis susirinkimas buvo 
metinis. Kuopos pirmininkė pa-

Moterų s-gos 48-ta kuopa nu
tarė nupirkti 100 plytų “Drau
go” spaustuvės statybai, paau
kojant $10.00.

Pobūviui ruošti kemisijon iš
rinktos: Alvina Nodus, Ona Gu 
dienė, ir Tekia Mikolaitienė. Li
gonių prižiūrėtoja išrinkta Ona 
Valaitienė.. Už mirusią narę ar 
mirusius šeimos narius užpra
šyti Mišias išrinkta Ona Gudie
nė. Atstovės į Chicagos apskri
tį išrinktos šios narės: Alvina 
Nodus, Marijona Vaičiūnienė, 
Elzbieta Vaitkevičienė ir Ona 
Gudienė.

Kuopa iš savo iždo paskyrė 
$10.00 Moterų Sąjungos cent
rui “Lėšų Fondui”. Raštininkė 
Zakarienė pranešė, kad serga 
dvi narės: A. Stašaitienė ir O. 
Pocienė. Susirinkimas buvo gau 
sus. Po susirinkimo buvo pri
ruošta skanių pyragų. Kuopa 
dėkinga už vaišes Mary Genis, 
Petronėlei Kleinienei ir Aliminai 
King. Visos narės išsiskirstė pa 
tenkintos ir su labai geru ūpu. 
Kuopos pirmininkė pasveikino 
visas laimingais naujais 1956
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metais ir kvietė nares lankytis 
kiekviename posėdyje.

Kuopos korespondentė

Chicagoje
Budriko radijo valanda 

paminėjo Vasario 16
Budriko Radijo valandoje bu

vo įspūd.ngai paminėta Lietu
vos nepriklausomybės atgavimo 
sukaktis. Lietuvos h,i m n ą 
sugiedojo solistė Izabelė Mote- 
kaitienė, palydima radijo stu
dijos orkestro. Po himno solis
tė pasakė šventei pritaikintą 
turiningą kalbą, pabrėždama, 
kad ši Vasario 16 diena lietu
viams dar nėra nepriklausomy
bės minėjimo džiaugsmo diena, 
bet gilaus liūdės o susikaupimo 
ir maldos diena, kad Augščiau- 
slas nuimtų .moderniškos vergi
jos pančius nuo žiauriai žudo
mos Lietuvos ir kitų panašių 
tautų. Taip pat puikią kalbą 
pasakė Dan Kuraitis, Lietuvių 
Tarytos Chicagos Vyr. pirmi
ninkas, kuris skatino visus lie
tuvius dirbti vieningai Lietuvos 
išlaisvinimo darbą.

Operos sųlistė Iz. Motekaitie- 
nė nuotaikingai padainavo eilę 
patriotiškų lietuviškų dainų, ku 
rioms pritarė radijo studijos 
orkestras, kuris pagrojo ir or
kestrui pritaikytų lietuviškų me 
lodijų pynę. Programą puikiai 
pravedė pats Budrikas, beveik 
be prekybinių skelbimų, paau
kodamas šią savo radijo valan
dą Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimui.

Vestuvių nuotraukos 
AugStos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybė

Precin Photo Studio
INO.

EDVARDAS ULIS, sau.

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

— Karinis punktualumas...

Queense karininko Collins žmo
na pagimdė š. m. sausio 24 d. 
dukterį. Tai nustebino, nes 1954

m. sausio 24 d. ji buvo susi
laukusi sūnaus. O 1951 m. taip 
pat sausio 24 d. buvo susilau
kusi pirmo sūnaus.

*

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparatų Taisymai

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

Pirkit Apsaugos Bonus!

KAS SUKELIA

GALVOS
SKAUDĖJIMO
NEGALAVIMĄ?

Gydytojas žino. kad “Galvos skaudėjimo 
negalavimas“ gali būti dėl Įvairių Pr^e" 
žaftčių. Dr. Peter Fahrney žinojo, kad 
tikroji priežastis dažnai yra nuo peristal- 
tinio sulietėjimo pasekmėje blogo Įpročio 
ar dietos... ir tokiuose atvejuose “Gomozo“ 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptą, gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s 
“Gomozo“ sastnte yra keletas mediclniSkal 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
šildo sutrikusi skrandį; 2) atleidžia vidu
rių išpūtimo skausmus; 3) suteikia lėtą 
pagalbą nuo sukietėjusių vidurių, kurie 
yra priežastim virš išvardintų simptomų. 
Avelnus. Gero skonio. Išparduota virš 
20,000,000 bonkų. Šeimos dydžio bonka 
$1.65 vaistinėse. Pandykite Dr. Peter’s 
“Gomozo“... absoliučiai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad prislųskite 
$1 už 11 ozv bonka f su jūsų vardu ir ad

resu) šiuo adresu: “Gomozo” I)ept. 07 t -45 
4541 N. Kavrninvood Avė., Cliieago 40, III.

HELEN &0IA)Y
(l’agal tėvus PETROSHUS)
Gyv. 1434 S. 51st Ct., Cicero.
Mirė vas. 22 d.. 1956, 11:45 

vai. ryto, sulaukus 44 m.
Gimė Cicero, iii..
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus George, motina Elena 
Petroshus, 3 seserys: sesuo M 
Anita, kazimierietė, Christlne 
Gasiūnas, švogeris Charles ir 
jų šeima: ir Stella Zacker, švo
geris Edward ir jų šeima, 2 bro 
liai: VVilltani, brolienė Sylvia ir 
jų šeima ir John. brolienė Ber- 
nice ir jų šeima, dėdė Ted Pet
roshus, jo žmona Stella, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Aka 
domi jos l)raug. 9-to skyr.

Kūnas bus pašarvotas 2 vai. 
p.p. Antano Petkaus koplyčioje 
1410 S. 50th Avė., Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks šešt. vas. 25 
d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta Į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: sūnus, motina, sese
rys, broliai ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, Townhall 3-2109.

A. A.
KAZIMIERAS BENECKIS

Gyveno Thayer, Indiana

Mirė vasario 21 d., 195G, 7 
vai. ryto, sulaukęs 67 m. am-' 
žiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Švenčionių apskr., Daugėliškio 
parapijos.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Bruno, marti Stella, 
unūkė Christine; ir Charles, 
marti Koše; kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyičoje, 4605 So, 
Hermitago Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
vasario 25 d., iš koplyčios 9 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

l’agal velionies pageidavimą 
prašome gėlių nesiųsti.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir 
anūkė

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

L1OOĖ8IO VALANDOJ 
£g«kift

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DOUBKTORIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
BTįiUi 7-MOt — 7-8661 Automobiliams vista 

T*—Marle gyvena kltoee miesto dalyse; ganei ase
koplyčią arčiau Jūsų namų.

A. A. KAZIMIERUI SČESNULEVI- 
ČIUI, šen. mirus, jo sūnui Kazimieriui su 
šeima ir seserims bei broliams nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Rukuižu šeima

ATIDARYTA JAUNIMO

STOVYKLOS SĄSKAITA

Detroit Bank Grand River - 
Trumbull Office No. 19 atidary
ta ALRKF 4 skyriaus vardu 
sąskaita jaunimo stovyklai. Į- 
mokėti galima tiesiog į minėtą 
banką arba per globos kimite- 
to narius. B. P.

NUO UŽSISENEJUSIŲ 

SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENU AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenejusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą Senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjiuią ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarpplrščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dcdlr- 
vlnių. odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, ir $3.60.
Pirkite vaistinėse Cbl 
nagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc.,Ga 
ry.Ind.ir Detroit, Ml- 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order |

Telef. REpublic 7-6803 

ADOMAS VAITKEVIČIUS

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visą rūšią namą apšildymo 

sistemos Įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

AITAS FUEL CO.
Atstovas

4919 So. Paulina St. 

PRoapect 6-7960

■' ■'nūnr-___'^i('woc_

“gusau^ų1“
BEVERLY HILUS GfiLINYČIA
Geriausios gėlės dėl veHtuvIų. banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2448 WEST 63RD STREKT 
Tel. PKospect 8-0833 ir PR 8-0434

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
Parašė:

B. P. MARTIN

i*
r.. 7. y-'i *

k*.!rJ * P/ / &
C i

Ii
A

LEGULO, Department D. 

618 W. Eddy St. Chicago 34,IU.

Ala kelias, kuria neabejotinai už
tikrina vialema pasiekti tas aukšty
bes, J kurias Dievas ved8 šv. Tere
sėlę. yra ne tik galimas, bot Ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv. Augistinas, „negali pada
ryt) ką nors didelio“. Tačiau kaa ne- 
ga’ii melstis, nusižeminti ir mylėti?

P. P. Plua xi
Siame amžiuje Teresėlės Ma

žasis Keltas yra geriausias. Tikrumo
je tėra vienintelis keltas, vedąs j am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „Iš tikrųjų sakau jumfc, Jei 
neatsiversite ir nepasidarysite kaip 
kūdykiai neįeisite j dangaus karalys
tę“. Dangus ir žemė praois, bet ma
no žodžiai nepraeis...

Knygutė turi 160 puslapių ir kai
nuoja tik $1.00. Su kietais viršeliais 
$1.60.

UŽSIPRENUMERUOKITE KULTŪROS ŽURNALĄ

AIDUS
“Aidai” eina jau vienuoliktus metus, gaivindami ir ugdydami 

mūsų kūrybinį gyvenimą tremtyje.

Prenumerata: visur 6 dol. metams

Adresas: 680 Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y..

LILEI PETRAUSKAITEI
tragiškai žuvus, liūdintiems jos tėveliams

Adai ir Antanui Petrauskams, jos broliui

Viktorui ir giminėms nuoširdžią užuojautą

reiškia Agnės Jucevičienė,
L ir V. Jucevičiai, V. ir B. čy vai

A. j* A. .

Inž. Pulkininkui JUOZUI STEPONAVI

ČIUI mirus, reiškiame giliausią užuojautą 

velionies žmonai ir drauge liūdime.

Kunigaikštienės Birutės D jos
Chicagos Skyriaus Valdyba

/

Praėjusią savaitę ALRKF jau 
n':mo stovyklai įrengti $100 pa
aukojo L. ir J. Černiauskai. Pa
sižadėjimus po 100 dolerių pa
sirašė St. Garliauskas, St. Gcl- 
dauskas ir L. Heiningas. Jauni
mo stovyklos globos komitetas 
nuoširdžiai dėkoja ir kreipiasi 
į visus Detroito lietuvius, kad 
jie savo auka prisidėtų prie sto
vyklos įrengimo.

Ift ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas spe.ialus didelis 

sunkvežimis su pilna up- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
451(1 S. W«mn1 St., Chicago •,

Illinois, ui. VI 7-2972

KAIP IŠVENGTI 
SKAISTYKLO S

Naujai išleista veikalėlis kuris duot 
naudingų patarimų mimu patiems ir ki
liems. Skaitykite ir kitiems platinkite šį 
veikalelj, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaityti.

Kaina 40 centų
Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. III.

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR
MONUMENTCO

1914 West lllth Streot
Viena, blokas mo kapinių.

Mdilanaias paminklams plaaą 
pasirinkimas miestą.

Tai*i. CEdaicreit 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage 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 CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patams- Mes turime koplyčias
l rimas dieną ir nak- chicagos ir

( Reikale Saukite Roseiando dalyse ir

nau** 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 VANCE
177 WOODSIDE Itd., Riversidc, III. Tel. OLympic 2-5245

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

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

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

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213)

1 2814 W. TSrd PLACE VIrginia 7-6672,
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/ mus,
X Muzikas Z. Nomeika, var

gonų muzikos virtuozas, įtemp
tai ruošiasi bažnytiniam vargo
nų koncertui, kuris bus Chica- 
goje kovo 11 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Muzikas Z. Nomei- 
ka paskutiniuoju metu buvo 
kviečiamas bent keliose vietose 
suruošti bažnytinės vargonų 
muzikos koncertus, bet dėl dau
gybės darbų pasiūlymų nega
lėjo priimti. Bažnytinio meno 
parodai ruošti komiteto pirmi
ninko dail. A. Valeškos gera 
asmeniška pažintis, puošni Šv. 
Kryžiaus bažnyčia ir bažnyti
nio meno parodos atidarymas 
buvo tas veiksnys, kuris paska
tino muz. Z. Nomeiką atidėti j 
šalį ir pačius svarbiausius dar
bus ir duoti sutikimą suruošti 
didelį ir turiningą bažnytinės 
vargonų muzikos pirmąjį kon
certą Chicagoje.

Muz. Z. Nomeika augštuo- 
sius vargonų muzikos mokslus 
baigė Vakarų Europoje pas 
garsiausius vargonų muzikos 
virtuozus. Pirmąjį vargonų 
koncertą surengė Jėzuitų baž
nyčioje Kaune. Erdvi Jėzuitų 
bažnyčia negalėjo sutalpinti vi
sų klausytojų, o kritika kon
certą įvertino augščlausiu laip
sniu. Gausi Chicagos lietuvių 
visuomenė dabar turės progą 
išgirsti lietuvį vargonų virtuo
zą.

X Literatūros vakare, įvy
kusiame vasario mėn. 5 d. Ci- 
ceroje, savo kūrinius skaitė š e 
literatai: A. Mackus, J. Vaičiū
nas, Č. Grincevičius, G. Tulaus- 
kaitė, A. Baronas. Aktorius 
Gandrimas vykusiai perdavė 
Grušo novelę “Kelionė su kl.ū- 
timis”, o dain'ninkė D. Stan- 
kaitytė, akompanuojant G. 
Aleksiūnaitei, padainavo. Apie 
rašytoją ir skaitytoją kalbėjo 
Rašytojų Draugijos pirminin
kas B. Babrauskas.

X Religinėje meno parodoje
Chicagoje sutiko dalyvauti dar 
šie menininkai: A. Merker, Pr. 
Lapė, A. Bielskis-Elskus, J. 
Subačius, T. Sparkis ir B. Ja- 
meikienė. Iki šiol religinėje me
no parodoje pasižadėjo daly
vauti 36 dailininkai ir architek
tai. Iškilmingas religinės meno 
parodos atidarymas įvyks ko
vo 11 d. 5 vai. p. p. Šv. Kry
žiaus parapijos salėje.

X Kun. kleb. A. Linkus va
sario 26 d. 10 vai. ryto Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje prie šoni
nio altoriaus atnašaus šv. Mi
šias už žuvusius karius, šau
lius, kūrėjus-savanorius ir par
tizanus. Mišias užprašė šauliai, 
savanoriai, birutietės ir ramo- 
vėnai. Kun. S. Šantaras pasa
kys pamokslą.

X J. Rapšys, 7034 S.. Rock- 
well St., kaip kitais metais, 
taip ir šįmet, Lietuvos laisvini
mo reikalams paaukojo $100. 
Jis buvo vienas stambiausių 
paskirų aukotojų Lietuvos ne
priklausomybės sukakties mi
nėjime, kuris įvyko Marijos 
Augštesniosios mokyklos pa
talpose vasario 12 d.

X Živilė Žemgulytė, pasižy
minti moksle pažangumu gai
lestingųjų seserų mokykloje, 
šią savaitę baigia pirmąjį kur
są ir dalyvaus senjorių įvesdi
nimo iškilmėse. Iškilmių metu 
senjorams bus uždedamos ke
puraitės.

X Joną* Vaičiūnas, poetės 
J. Augustaitytės-Vaičiūnienės 
sūnus, ir Laima Žygaitė iš 
Brighton Parko sukūrė lietu
višką šeimą. Jaunavedžiai ap
sigyveno Ciceroje.

x Sv. Kazimiero Seserų Rė

mėjų Dr-jos centro susirinki

mas įvyko 9ekm., va3. 19 d., šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno 
patalpose. Susirinkime dalyva
vo Visa Centro valdyba; narių 
buvo iš visų skyrių. Pirmą kar
tą susirinkime pasirodė nauja
sis vienuolyno kapelionas kun. 
A. Zakarauskas. Rėmėjos 
džiaugsmingai jį sut.ko. Kape
lionas pasakė rėmėjoms pra- 
kalbėlę, suteikdamas gerų pa
tarimų. Dabar seselių ir rėmė
jų visos jėgos sutelktos į Cent
ro ruošiamą vajaus vakarienę, 
kuri bus ateinantį sekmadienį 
(vas. 26 d.) Marijos Augštes
niosios mokyklos sporto salėje. 
Pradžia 5 v. v. Vakarienės pro
gramai vadovaus naujasis ka
pelionas kun. A. Zakarauskas. 
Vakarienės metu bus pagerbtos 
narės, išbuvusios Draugijoje 35 
ar 25 metus. Meninę programą 
išpildys Marijos Augštesnėsės 
mokyklos mokinės didžiojoj 
mokyklos auditorijoj. Į šią va
karienę kviečiami visi seserų 
rėmėjai, geradariai, bičiuliai ir 
visi, kurie tik nori susipažinti 
su rėmėjų ir seselių veikla. Nu
statyta, kad vakarienės darbi
ninkės privalo salėj būti 3:30 
vai. po pietų punktualiai. Rė
mėjų seimas šiemet bus gegu
žės 6 d.

X Atliko didelį darbą, šie
met Chicagoj įvyks metinis Lie
tuvos Vyčių kuopų atstovų su- 
važiavimas-seimas. Ta proga 
Vyčių namo taryba nutarė Vy
čių salei ir Ramovei duoti nau
ją spalvą ir išvaizdą. Jau atsi
kreipta į Ill.-Ind. valst. apskri
tį bei paskiras kuopas, kad jos 
vieną kitą pagerinimą atliktų. 
Sendraugiai jau sutiko pageri
nimui išleisti daugiau $200. Be 
to, žymus sendraugių veikėjas 
Ant. Petrulis vienas nuplovė 
Ramovės sienas ir lubas ir pa
rengė naujam išdažymui.

X Kan. V. Zakarauskas šį 
sekmadienį vakare 7 vai. 30 
min. Šv. Jurgio parapijoje pra
deda vesti misijas. Pamokslai 
bus rytais ir vakarais. Kan. V. 
Zakarauskas Lietuvoje yra bu
vęs Kauno katedros pamoksli
ninkas, dažnai kalbėdavo per 
radiją. Jo pamokslai pasižymi 
turiningumu; misijose tikimasi 
gausaus dalyvių skaičiaus.

X Dr. donas Adomavičius,
vidaus ligų specialistas, plačiai 
žinomas tarp amerikiečių, šiuo 
metu su vienu žymiu amerikie
čiu profesoriumi ruošia moks
linį darbą, kaip pažinti vėžį ir 
skrandžio žaizdas jų vystymosi 
pradžioje.

X Baudžiavos laikų gyveni
mas Lietuvoje nuo Kotrynos I 
ligi Mikolojaus I laikų vaizduo
jamas dramoje “Prieš srovę’’. 
Be kun. A. Strazdelio gyveni
mo ir darbų, labai ryškiai pa
vaizduojami ir kiti ano meto 
tikrieji asmenys.

X Klausutis Pūdyrnaitis, ak
tyvus Chicagos sportininkas, 
tarnauja Dėdės Šamo kariuo
menėje ir šiuo metu gyvena 
Fort Sill, Oklahomoje. Jis jau 
yra atlikęs pradinį apmoky
mą.

X Sophie Barčus radijo pro
gramos perduodamos keliose 
lietuviškose krautuvėse, pagei
daujant klijentams, pirmadie
nio vakare vakaruškų progra
ma perduodama ir Marųuette 
Parke Midwest maisto krautu
vėje, vedamoje J. Janušaičio.

X Solistė Izabelė Motekaltie- 
nč š. m. vasario 26 d. dainuos 
Lietuvių auditorijoje, minint 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo sukaktį. Minėjimą ruo
šia nepriklausomos Lietuvos 
buv. karinės organizacijos.

X Aleksui Vitkauskui yra

laiškas “Draugo” administra
cijoje.

IŠ ARTI IR TOLI Mueffič jūtiiiu; banditus
CfuuagGS policija subinė sep- 

sario lfi d. proga per Vatikano Lvuiu.-, jaunus banditus 17—18 
radiją kalbėjo į Lietuvą vysk. nietl’ aTnž aus. Ta jaunuolių 
V. Padolskis ir prie šv. Sosto. ^an<^a peiliu supjaustė kitą 

mimėjimt, įvykusiame Romoje, atstovo mm. Girdvainio vardu Jaur‘Uoiį, pavarde Duke, sun- 
Vasario 16 d minejimąs įvyko,--. Lozoratis j.. Dainavo sol.a- ■-uze.«dann; sužeistas ta p

ITALIJOJ
— Kardinolas Flzzardo ir se

natorius Ciassca Vasario 16 d.

vasario 12 d. vieno mstituto 
bažnyčioje ir to paties inst.tu- 
to salėje. Kardinolas 
atnašavo šv. Mišias ir pasakė

gi n šio diaugas V.tnas iš tos 
bandos narių — Robe.l Ber- 
thout — teisme pare.Ake, kad 

8. m. sausio paliai-’j;Haį ba,g . chicagos aštuomų

te Jaru. l.usttkaite.
. —■ Solisto Prudenclja BiėltieBom0ju

pamokslą Pamaldose dalyvavo atvyk*^ J*™ skyrių mokyklą, bet v.stiek ne-
keletas vyskupų. Pamaldų me- C,a J' tobu,i- *»« •*« akaltyll. nei raSyti. K,.
tu giedojo Lietuvių kolegijos 
choras, vadovaujamas Antano 
Skridulio. Giedojo lietuvių kom
pozitorių. giesmes. Buvo stro
piai pasiruošę. Giedojimas pa
vyko gerai. Chorą ir dirigentą 
šiltai paminėjo italų spauda. 
Minėjime salėje dalyvavo kar
dinolas Pizzardo, vyskupai ir 
daug italų pareigūnų. Pagrin
diniu kalbėtoju buvo senatorius 
prof. Raffaele Ciassca. Minėji
mą sumaniai organizavo ir pra
vedė kun. Mincevičius, pade
dant Lietuvių Bendruomenės 
valdybai. Iš lietuvių kalbėtoju 
buvo kviestas min. Girdvainis, 
bet jis atsisakė, kadangi nebu
vo kviestas kalbėti S. Lozorai
tis. Iš Lietuvos atstovybių nei 
į pamaldas, nei į minėjimą ne
atvyko nei vienas asmuo, nors 
visi buvo pakviesti.

— Vyskupas V. Padolskis 

kalbėjo į pavergtą Lietuvą. Va-

nasi dainavimo mene. Vasario 
16 dieną sol. Bakienė dainavo 
Torine Vasario 16 dienos minė
jime, kuris įvyko Saleziečių 
gimnazijoje. Kun. dr. Vytautas 
Balčiūnas tame minėjime skaitė 
paskaitą.

tas — VV.lliain Janusch — pri- 
sipažav. su savim nešiojęsis 
septynių colių peilį.

Bausmės advokatams
Chicagoje, Edgewater Beach 

viešbutyje, įvyko Amerikos Ad-
Sol. Lustikaitė yra atvy- s«u"g03 suvažiavimas,

kuriame te kitų dalykų nūsta-kusi iš Anglijos ir Romoje jau 
antri metai studijuoja daina
vimą. Prieš kurį la.ką buvo nu
vykusi į Neapolį, kur buvo iš
klausyta S. Carlo vadovybės ir 
tinkamai įvertinta. Buvo paža
dėta, kad nuo sekančio operos 
sezono bus pakviesta dainuoti 
į S. Carlo operą. S. Carlo ope
ra Italijoje yra viena iš geres
niųjų ir dabar rimtai varžosi 
dėl pirmumo su Milano Scala. 
Matyt, kad sol. Lustikaitė turi 
labai gerą balso medžiagą ir 
didelius dainavimo gabumus, 
nes Italijoje yra labai didelė 
dainininkams konkurencija.

CHICAGOS ŽINIOS
Moksleiviai alkoholikų 

teisme
Mundelein katedros mokyk

los baigiamosios klasės 26 auk
lėtiniai buvo nuvykę į “valkatų” 
teismą, esantį ant Monroe gat
vės policijos būstinės. Jie čia 
matė, kaip buvo teisiami 92 gir
tuokliai. Kaikurie iš jų buvo 
baigę augštesnes ippkyklas ir 
daugelis pasisakė dar būdami 
mokykloje ragavę pirmą stik
liuką. Teisėjas į girtuoklius kai 
bėjo: “Jūs naudojote alkoholį, 
kad pabėgtumėte nuo tikrų ar 
įsivaizduotų negerovių. Jūs ra
site daug didesnį sustiprinimą 
maldoje, savo religijoje, savo 
tikėjime Dievu, o ne butelyje”.
Kaikurie teisiamieji, kaip ligo
niai, uždaryti į ligoninę, ka. ku
rie atiduoti psichiatro globai, ki
ti. — socialinės globos specia
listams. Teismas yra susitaręs 
su mokyklomis, kad įvairių Chi
cagos miesto mokyklų auklėti
niai ateis į teismą stebėti kur
link nukrypsta girtaujanč.o gy
venimas.

Mergaitė su degančia 
suknele

Vienuolikos metų mergaitė 
Diane Loncki, gyvenanti 1910 
W. Erie, pasilenkė pažiūrėti pro 
langą; tuo metu jos suknelė 
prisiglaudė prie besikūrenan
čios žibalinės krosnies ir užsi
degė. Jų namuose svečiavęsis 
14 m. berniukas George Cook 
sugriebė tokį kilimą ir norėjo 
mergaitę apsupęs užgesinti 
liepsnas. Tačiau mergaitė, per
sigandusi, iš jo ištrūko ir išbė
go laukan. Kaimynai ją pama
tę pašaukė ugniagesius. Bėr
iukas ją ėmėsi vytis ir jam pa
vyko mergaitę sustabdyti ir 
tuo kilimu liepsnas uždusinti.
Kai atvyko ugniagesiai, rado 
mergaitę sukritusią ant gr.n- 
dų, 50% apdegusią. Ir berniu
kas ją begesindamas apdegė 
savo rankas, plaukus. Nelai
mingoji nugabenta į Šv. Naza
reto Marijos ligoninę.

Mokosi kalėjime
Stateville ir Joliet kalėj muo- 

se išduoti 45 diplomai kaliniams.
20 iš jų baigė augštesnės mo
kyklos kursą, o 25 — 8 metų 
pradžios mokyklon kursą. Be to
— vienas gavo matematikos bai tus vykdydamas savo $36,000, 
gimo pažymėjimą iš Chicagos 000 statybų planą plečiant uni- 
universiteto. J veraiteto veikimą.

Areštavo, kam apleido 
vaikus

Chicagos policija areštavo 34 
metų moterį -iMary Josephine 
Ciaccio ir jos vyrą Benjaminą. 
Kaimynai įskundė, kad jiedu 
apleidžia savo vaikus. Atvyku
si policija rado vienui vienus 
šešius vaikus nuo 4 mėnesir- 
amžiaus iki 9 metų. Motina bu 
vusi išėjusi į darbą. Policiji 
vyresnius vaikus paėmė į Jau-

tytos bausmės advokatams už 
jų nūs.kaitimus prieš teisingu
mą, dorovingumą, garbingu
mą. Sunkiausia'bausmė —• vi
siškas uždraudimas verstis ad
vokato praktika. Po to eina — 
laikinis uždraudimas, kitos ma
žesnės bausmės; viešas per
spėjimas ir privatus perspėji
mas.

Laisvės premijos
Laisvės fondo vadovybė iš 

Valley Forge, Pa., praneša apie 
suteikimą premijų daugeliui 
JAV įstaigų ir asmenų. Net 
penkiolika premijų pateko či- 
kagiečiams, jų tarpe už savo 
pamokslus laimėjo kun. Herald 
Blake Walker ir kun. Paul E. 
Turk. Iš mokyklų laimėjo Die
vo Motinos akademija Peorijo- 
je, III.

Nuteisė banditų vadę
Chicagos teismas nuteisė ka- 

lėjiman nuo dviejų iki 10 metų 
moterį, banditų vadę Margaret 
O’Connor, 29 m. amžiaus. Ji 
vadovavo banditų gaujai, įvyk
džiusią-'. arti 100 plėšimų.

Uždarė Paryžiaus klubą
Chicagos .meras uždarė va-

Ketvirtadienis, vasario 23. l?-?6

PAKFL — G ABIU VERSI ĮNINKU ŠEIMA
Jeigu Chicago Savings & įmėjo ir bankinėmis operacijo- 

Loan Assn yra pasiekusi tokį mis ir 1938 metais perėjo dar-
pasisekimą, tai čia yra didelis 
nuopelnas Jono Pakel it kitų 
jo šeimos narių.' Kai prieš ke
liolika metų Jonas Pakel pra
dėjo vadovauti šiai taupymo ir 
paskolų bendrovei, jos turtas

Jonas Pakel
tesiekė vieną milioną dolerių, 
dabar gi — ji išaugo net iki 

‘ $16 milionų.

Kai Jonas Pakel iš Lietuvos 
atvyko į JAV, neturėjo dar nei 
pilnų 20 metų amžiaus. Iš pra
džių dirbo International llar- 
vester bendrovėje, vakarais ėjo 
į mokyklą, lavinosi ir siekė 
mokslo. Palaipsniui perėjo į sa
varankišką verslą, imdamas 
prekiauti nejudomąja nuosavy
be, o paskiau pradėjo statyti 
namus, tapęs kontraktoriumi. 
Jam pavyko pastatyti gal apie 
400 namų Chicagoje.

Turėdamas didesnę piniginę 
apyvartą, jis daugiau susido-

buotis į Chicago Savings & 
Loan Assn. Kaip jau minėjo
me — čia jam puikiai pasisekė. 
Dabar bendrovė net stato sa
vo naujus rūmus, kurie kainuos 
apie pusę miįiono dolerių. Pa
statas jau t.ek išaugęs, kad 
jau darbuojamasi apie stogą.

Jono Pakel pirmaeiliais tal
kininkais yra gražiai išauginti 
jo šeinio^ nariai: sūnus Jonas 
yra antras bendrovės viceprezi
dentas ir statybų bei paskolų 

I skyriaus vedėjas. Jis yra studi
jas ėjęs katalikų De Paul uni
versitete ir American SavingsI °and Loan institute. Duktė 
Elaine Pakel studijas ėjusi 
taipgi D? Paul universitete ir 
minėtame Taupymo ir Paskolų 
institute, tvarko apdraudų 
skyrių, o kita sesutė — Arlene 
jai talkininkauja apdraudos 
skyriuje. Ji studijas ėjusi Bra- 
dley universitete, Peoria, III.

Jonas Pakel labai vertina lie
tuvių spaudą. Jis įmokė jo $250, 
paimdamas visą stalą “Drau
go” bankete, įvykstančiame ko
vo 18 d. Sherman viešbutyje.

našaus kun. A. Stanevičius, o pa
mokslą pasakys tėvas J. Borevi- 
čius, S.J. Po pamaldų parap. sa
lėje, 10806 So. Wabash Avė., mi
nėjimo aktas.

Invokaciją sukalbės Visų šven
tų parap. klebonas kun. šaulins- 
kas, o tai dienai pritaikytą kal
bą pasakys žurnalistas Vyt. Kas- 
niūnas. Meninę dalį išpildys Chi
cagos Moksleivių Tautinio ansam 
blio kanklininkąi-ės, vadovaujami 
A. Kirvaitytės ir kiti. Lituanisti-

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ
INSTITUTAS

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MAltYWOOD COLLEGE EXTF.N8ION 

Scranton. Pa.

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. Marųuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.

Paryžiaus klubą, nes, kos šeštadieninė mokykla organi- 
mmo namus, o mazesmuosius buvo patirta, kad tenai nemn- zuotai su vėliavomis dalyvauja pa-
perdavė Šv. Vincento našlaity- i----- r.------------ —....

dota penkiolikametė mergaitė.nui.
Bausmės 569 

automobilistams
Vien pirmadienį. Chicagos po

licija išrašė 569 pabaudas auto
mobilistams, kurie neturėjo nau 
jų 1956 metų numerių ar mies
to ženklelių. Iki šios savaitės 
pradžios Chicagos miesto ženk
lelių automobiliams buvo par
duota 659,748 ir už juos surink 
ta $15,833,351, arba — net $4, 
731,112 daugiau, kaip pernai 
metais šiuo laiku.

Mirė A. Caponės sindikato 
Vadas

Al Caponės sindikato vado
vaujantis asmuo Jacob M. Gu- 
zik mirė Chicagoje, gavęs šir
dies smūgį. Mirė antradienio 
vakare, sulaukęs 70 metų am
žiaus. Į jo butą, 5492 S. Eve- 
rett, buvo iššaukti ugniagesiai,

raliems tikslam, buvo panau-' ™do°sVra?S S“m°a ""lU

kas ką ir kur
— Budriko Radijo Valanda iš

radijo stoties WHFC, 1450 kl. bus 
sj ketvirtadienį (vasario 23 d.) 
nuo 6 iki 7 vai. vakare. Girdėsi
te operos solistą Algirdą Brazį su 
populiariomis dainomis, kontestan 
tams bus pranešta kas laimėjo 
dovaną už teisingai atspėtas mįs
les. Taip pat išgirsite naują mįs
lių kontestą ir daug kitų įdomy
bių bei naudingų pranešimų, šias 
lietuviškas programas leidžia tur
tinga Budriko baldų, televizijų bei 
brangenybių (krautuvė, 3241 So. 
Halsted St., Chicagoje Nepraleis
kite šios radijo valandėlės.

— Skautininkių dėmesiui. Visos 
skautininkes gyvenančios Chica
goje kviečiamos dalyvauti Skau
tininkių sueigoje, kuri įvyks šių 
metų vasario mėn. 26 d. (sekma
dienį) 11 vai. sktn. G. Meiluvie- 
nės bute, 4525 S. Rockwell St.

— Studentų dėmesiui, š. m. va
sario mėn. 24 d. (šį penktadienį) 
7:30 vai. vakare Don Varnas A- 
merican Legion Post salėje, 68 St

Roselando ir apylinkių lietuviš
koji visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti.

L.B. Roselando apylink.
Valdyba

iiimiiiiimiimiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiii 
ĮKVĖPIMŲ KNYGA

Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
ši knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus (virtai lai
kyti lietuvišką žodį. .Ii yra puiki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos K luito 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.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt
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P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVARDIENfi

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 re 
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dienS, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS juos išleido 
labai parankioje foimoje. Pirmą, kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
llškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — S2.IM)
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue.

CHICAGO 8, ILL.
2334 So. Oakley Avė

Miiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lininiui

kurie bandė jį gaivinti per 45 ir VVestern Avė., įvyks C.L.S.S. vi- 
minutes, tačiau jo atgaivinti 
jau nebepasisekė ir atvykęs jo 
gydytojas dr. I. Ritter nusta
tė, kad velionis yra miręs.

Gauna mokslapinigius
Keturios Chicagos augštosios 

mokyklos gauna mokslapinigių 
savo studentams iš tų 55,000 
dolerių, kuriuos Inland Steel 
bendrovė paskyrė 15-kai kole
gijų. Tarp mūsų apylinkės lai
mingųjų augštųjų mokyklų yra 
ir katalikų universitetas Notre 
Dame. Iš to fondo mokyklai 
duodama stipendijos, siekian
čios $1,500 per m ir $1,000 
laimingajai augštaja- mokyk
lai — stipendijv tvarkymo iš
laidoms apmokėti.

Pradeda $36 milionų
statybų planą

Illinois universitetas jau pa
sirašinėja pirmuos us kontrak-

suotinis susirinkimas. 
Dienotvarkėje: referatas apie

lietuvių gavėnios papročius. Visas 
studijuojantis jaunimas kviečia
mas dalyvauti.

C.L.S.S. Valdyba
— Futbolininkų susirinkimas.

Vasario .mėn. 25 d. (šeštadienį) 
7 vai. vak. Club Vainutas patalpo
se, 4258 So. Maplewood Avė., y- 
ra šaukiamas Chicagos lietuvių 
Futbolo Klubo narių susirinkimas. 
Be narių, čia yra kviečiami atsi
lankyti ir kiti futbolininkai bei 
sporto darbuotojai, norintieji įsi
jungti į šio klubo eiles. Susirinki
me bus apsvarstyta eilė svarbių 
reikalų ir išrinkta nauja klubo vai 
dyba. Klubo Valdyba

— Šv. Kazimiero Seserų Rėmė
jų Draugijos tradicinė vakarienė
bus vasario 26 d. 5 vai. p.p. Ma
rijos Augštesnioje mokykloje. Me
ninę programą atliks Marijos Aug 
štesmiosios mokyklos mergaitės. 
Atvykite į įdomų pobūvį. Turėsi
te progą praleisti gražiai laiką ir 
kartu paremsite kilnius seserų ti
kslus. Vakarienės pelnas skiria
mas Marijos Augšt. mokyklos sko 
lų mažinimui. A. Nausėdienė

— Liet. Bendruomenės Roselan- 
do apylinkė rengia Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimą š.m. 
vasario mėn. 26 d. 10 vai. bus pa
maldos ir pamokslas Visų šven
tųjų parap. bažnyčioje. Mišias at-

Marijos apsireiškimų Fatimojc 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.CO

Užsakytos knygos siunčiamos paštu. 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite.*

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III.

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitei 
iv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
8tigmatizuotojai Teresei Neuman
naitei.

Apie Teresės Neumanaltės gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERES® NEU- 
MANAIT®. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti:
“DRAUGAS”,

2834 S. Oakley Avė.
Chicago 8, III.


