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POTVYNIAI GALI PADIDINTI EUROPOS VARGA
Vasario Šešioliktoji senate

Vasario šešioliktoji šiefnet JAV senate buvo minima tą pačią 
dieną, kada rodė kalendorius. Kalbėjo 14 senatorių. Vieni ilgiau, 
kiti trumpiau. Čia yra būdingesnės jų kalbų vietos.

G. S. ZW, « N. Y. - Lietuvos I kad relltla laisvinti tautas Ro.
munistų vergijos.

Pat MeNamara iš Mich. — ši 
diena liudija, kad Lietuva ir jos 
kaimynai nėra pamiršti. Mūsų 
širdys šiandien ir kiekvieną die
ną yra jų pusėje.

Prescott Bush iš Conn. — 
Mes susitelkiame valandėlei pa
reikšti pagarbą Lietuvos žmo
nėms už jų nepalaužiamą drąsą. 
Jie taip ilgai kenčia be laisvės ir 
teisingumo.

H. H. Lehman iš N. Y. — Mes 
visur užstojame žmogų, kai nie
kinama jo žmogiškoji vertė.

Sovietų — Lietuvos santykių 
isterija yra tipiškas komunistiš
kos praktikos pavyzdys. Ameri
kiečiai didžiuojasi savo santy
kiais su nelaiminga Lietuva.

Teateinie greitai diena, kada

Y. — Lietuvos 
ir jos Pabaltijo kaimynų užgro
bimas palieka tamsus lapas pa
saulio istorijoje. Lietuvių galan
tiškas pasipriešinimas sovietų 
agresoriams yra blizgantis sim
bolis žmonijos kovos prieš blogio 
jėgas.

H. H. Humphrey iš Minn. — 
Mes džiaugiamės, kad tautinė lie
tuvių dvasia pasirodė stipresnė 
už komunistų policijos brutališ- 
kumą.

Mes norime, kad Lietuvos žmo 
nės žinotų, jog Amerika ir lais
vasis pasaulis neužmiršo Lietu
vos nepriklausomybės garbingos 
istorijos. Laisvasis pasaulis nie
kad nesutiks su Lietuvos okupa
cija.

P. H. Douglas iš 1TI. — Sovie
tai siekia išnaikinti lietuvių tau
tą visais įmanomais būdais. Bet 
Lietuvos žmonės priešinasi. Už 
asmens laisvę jie kenčia perse
kiojimo agoniją. Jie palaiko jau
nimo tarpe laisvės meilę.

Aš džiaugiuosi, kad Ženevos 
konferencijoje mes iškėlėme pa
vergtųjų tautų nepriklausomybės 
klausimą. Mes įvairiais būdais 
remiame jų laisvės pastangas. 
Bet žodžių nepakanka. Tenka iš
galvoti stipresnių spaudimų, kad by'f Mty greičiau laimėta

* Norns Cotton iš N. H. — Meskomunistai patirtų, jog agresija 
ir persekiojimas nelaimės varžy
bų dėl laisvės. Aš tikiu, kad vals
tybės departamentas šį klausimą 
judins su stipresne argumentaci
ja ir diplomatiniu spaudimu. Prie 
spaudos vidunaktis tikrai baig
sis, nes niekur laisvė nebuvo pa
saulyje amžinai užslopinta.

„ W. A. Purtell iš Conn. — Lie
tuviai nėra palikti vieni savo di
džiuliame troškime išlaisvinti 
Lietuvą. JAV vyriausybė niekad 
nepripažino prievarta įvykdytos 
Pabaltijo kraštų aneksijos. Tą 
nepripažinimą remia ir Amerikos 
žmonės. Lietuva vėl užims savo 
teisėtą vietą nepriklausomų tau
tų tarpef

C. J. Bcall iš Md. — Šia proga 
mes džiaugiamės, kad Lietuva 
stengiasi išlaikyti savo nepri
klausomybės dvasią, nežiūrint 
vergovės pančių.

Mes džiaugiamės, kad esama 
šviesos, kur persekiotojas norė
tų matyti tamsą; nepriklausomo 
galvojimo, kur prispaudėjas no
rėtų matyti vergišką prisitaiky
mą; vilties, kur agresorius pa
geidautų matyti desperaciją.

Mes dėkingi lietuviams už liu- 
dymą, kad jų tradicijos stipres
nės už pavergėjo pančius.

E. C. Clements iš Kentucky. — 
Amerikiečiai visada brangins 
laisvę ne tik dėl savęs, bet dėl vi
so pasaulio žmonių. Ateis diena, 
kada didinga lietuvių tauta vėl 
bus savo likimo šeimininkas.

A. H. Smith iš N. J. — Ameri
kos lietuviai ir visi amerikiečiai 
dar kartą reiškia visų lietuvių 
viltį švęsdami Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį. Mes mal
daujame Dievą, kad Lietuva dar 
kartą atgautų savo teisėtą padėtį 
laisvų tautų šeimoje.

J. R. McCarthy iš IVis. — 
Amerikiečiai prisimins, kad tai 
buvo Amerikos lietuviai ir kiti 
Rytų Europos kilmės amerikie
čiai, kurie organizavo demonstra 
cijas prieš Molotovą pereitą va
sarą. Šia ir kitomis progomis jie 
atvirai reiškė amerikiečių anti
patiją Sovietų režimui.

Lietuvos žmonių ryžtingumas 
ir drąsa yra pavyzdys laisvam 
pasauliui. Jie primena mums,

Peipingo delegacija
atvyko pas arabus

, KAIRAS, vas. 28. — Egiptan 
Atlanto charta bUs įgyvendinta atvyko kom. Kinijos 70 asmenų
Lietuvoje ir visame pasaulyje.

E. Martin iš Pa. — Narsiems
ir laisvę mylintiems Lietuvos 
žmonėms mes siunčiame savo pa
drąsinimą tęsti kovą už laisvę. 
Mūsų maldos yra už Lietuvos 
žmonių išvadavimą.

Atnaujinkime savo pastangas, 
kad Lietuvos nepriklausomybės

jungiamės prie visuotinės lietu
vių vilties, kad jų tauta vėl būtų 
laisva.

L. Saltonstąll iš Mass. — JAV 
stipriai tebesilaiko nusistatymo, 
kad visos tautos turi teisę pasi
rinkti savo valdymosi formą.

Brazilijos sukilėlis

turįs pritarėjų
RIO DE JANEIRO, vas. 28. — 

Brazilijos 'vyriausybė skelbia, 
kad grupė sukilusio aviacijos 
personalo iš Santaremo miesto, 
kur buvo sukilėlių būstinė, jau 
pabėgo į džiunglių pakraštyje 
esančią kitą aviacijos bazę, prie 
kurios artėja lojalūs daliniai.

Sukilėlį kap. Veloso betram- 
dant vyriausybė betgi patyrė, 
kad jis turi simpatijų ir kitose 
aviacijos bazėse, nors lėktuvų 
sukilėlių pusėn tie simpatikai ir 
nenuskraidino. Bet būta atsitiki
mų, kad personalas atsisakė 
skristi sukilėlių bombarduoti, o 
kitur karininkai iš lėktuvų išėmė 
dalis.

• Trys uis. reik. ministeriai 
lankysis Indijoje kovo mėn. Tai 
bus Prancūzijos, Anglijos ir JAV 
diplomatiniai šefai, turį susitiki
mą Pakistane.

Šie senatoriai ir dar du tirs iš šono daromą spaudimą j kongreso na
rius, kad būtų pravestas ar numarintas tas ar kitas įstatymo projek
tas. (1NS)

QRAT 13

Primary rinkimai. — Čia pažymėtos datos ir valstybė*}, kuriose organiz.uojanii rinkimai partijų atstovams į 
prezidentinio kandidato nominavimo konvenciją išrinkti. (1NS)

„kultūrinė misija“. Manoma, kad 
svarbiausias jos uždavinys bus 
ne kultūra, bet kalbinimas Egip
to vyriausybės (gal ir ką įdomes
nio siūlant) pripažinti Peipingo 
režimą ir nutrau'kti ryšius su 
Chiang Kai - sheku.

Kabinetas taria Alžyro

reformų programų
PARYŽIUS, vas. 28. — Alžy

riečiams (vietiniams ir prancū
zams kolonistams) nuolat ker
tantis su policija demonstracijas 
betrukdant, Prancūzijos vyriau
sybė pradėjo seriją posėdžių Al
žyro ūkinėms; socialinėms ir po
litinėms reformoms sutarti. Pir
mininkauja respublikos preziden
tas Coty.

Alžyriečiai sukilėliai, 'kurių 
esama apie 15,000, per pastarąjį 
savaitgalį padarė Alžyre eilę drą
sių užpuolimų ant prancūzų ka
riškų dalinių. Dalis alžyriečių 
pabėgo iš prancūzų dalinių ir pri
sijungė prie sukilėlių 

Gal rinksis arabų

valstybių galvos
AMMANAS, vas. 28. — Jorda

nas skelbia, kad Irakas, Syrija ir 
Libanas sutiko dalyvauti arabų 
valstybių galvų konferencijoje 
bendrai politikai su Izraeliu ap
tarti. Jordano premjeras konfe
renciją organizuoja savo kara
liaus vardu. Egiptas sumanymui 
principe pritaręs, bet turįs kaiku- 
rių rezervų.

• JAV bombonešis B-52 va

kar nukrito prie Dayton, Ohio. 

Visa 11 asmenų įgula žuvo.

Dulles įieško opinijos paramos 
pinigams kovai su Maskva gauti

PHILADELPHIA, vas. 28. — Čia kalbėjęs valstybės sekreto
rius Dulles jieškojo viešosios opinijos paramos užsienių rėmimo 
programai ant ilgesnių bėgių pervesti.

Pirmiausiai Dulles pakedeno 
sovietų „new look“ santykiuose 
su tais kraštais, kurie nėra ikšiol 
stipriau susirišę nė su vienu blo
ku. Jis įspėjo, kad tai yra tik ki
tas būdas naujų plotų ir tautų 
užvaldymui sie’fitii

Paskui įspėjo tos rūšies kraš
tus Azijoje ir Vid. Rytuose, kad 
jiems pavojinga remtis ir pasiti
kėti Sov. Rusijos pagalba, nes 
sunku manyti, kad Rusijos bolše
vikai, tariamai atsisakydami 
prievartos priemonių, būtų atsi
sakę užkariavimo tikslų kitomis 
priemonėmis.

Bet kad pagamos reikalingi ci
vilizacijoje atsilikę kraštai jos 
neturėtų priimti išimtinai iš Sov.
Rusijos, Vakarai turi jiems tą 
pagalbą suteikti. Jis priminė, 
kad prez. Eisenhoweris jau pra
šė padidinti Amerikos tam rei
kalui skirtą dalį ir leisti vyriau
sybei daryti ilgesnio termino įsi
pareigojimus, nes kitaip negali
ma padėti tiems kraštams, kur 
projektų įvykdymas užtrunka 
kelis metus. Jis mano, kad reikė
tų per kelis metus (sakoma, kad 
bent 10 metų) leisti tiems reika
lams panaudoti maždaug po 100 
mil. dol. per metus. Prie Ameri
kos ūkinio pajėgumo tai esąs ne
didelis lašas.

Dulles pakartojo savo tvirtini
mą, kad Vakarų vieningumas ir 
stiprumas privertė Maskvą keis
ti taktiką santykiaujant su kį- 
tais kraštais. Dabar reikia pada
ryti viską, kad ir naujoji takti
ka Maskvai jokios naudos ne
duotų.

Kolonijų ministeris
derybose Kipro saloje
NICOSIA, vas. 28. — Čia ne

tikėtai (ir beveik slaptai) atvy
ko Anglijos kolonijų ministeris 
Ler\nox - Boyd. Manoma, kad de
rybos su arkiv. Makarios esan
čios priartėjusios prie susitari
mo. Derybas ikšiol vedė salai 
skirtas anglų gubernatorius, žy
mus karys ir diplomatas.

Kipro salai pasiūlyta vidaus 
reikalų savivalda, pasisakymą 
dėl apsisprendimo atidedant tam 
laikui, kada bus geresnė pasau
lio padėtis. Britų žinioje tuo tar
pu liktų salos apsauga ir jos san
tykiai su užsieniais.

Oran Chlcagoje
Beveik giedra, temperatūra 

apie 35 laipsnius.
Saulė teka 6:30, leidžiasi 5:38.

Bolševikų politbiuras

liko nepakeistas
MASKVA, vas. 28. — Bolševi

kų partijos centro komitetas va
kar Išrinko 11 asmenų prezidi- 
jumą, į kurį pateko atgal visi bu
vę, kas tarp dviejų kongresų ne
buvo miręs (Stalinas) ar nužu
dytas (Beria). Taigi ten pateko 
ir Molotovas, ir Malenkovas, apie 
kurių likimą buvo įvairiai spėlio
jama. Iš „didžiųjų” yra, žinoma, 
Chruščevas, Bulganinas, Myko- 
janas, Kaganovičius. Maršalas 
Žukovas patenka į prezidijumą 
kaip narys antrininkas.

Centro komitetan šį kartą pa
teko daugiau kariškių — aštuoni 
maršalai ar generolai, kariai pro 
fesionalai, ne politiniai maršalai 
(kaip Bulganinas). Vakariečiai 
nori manyti, kad karių balsas 
partijos sprendimuose tuo būdu 
žymiai padidės.

V. Vokietijos firmos

Leipzigo mugėje
LEIPZIGAS, vas. ^8. — Leip

cigo pavasario mugė atidaryta 
su giliu sniegu ir komunistų pro
paganda. Bet visgi tai yra svar
bi vieta Rytų ir Vakarų preky
bos atstovams susitikti.

JAV firmos parodoje nedaly
vauja, bet dalyvauja Anglija, 
Prancūzija, V. Vokietija (jos da
lyvauja 1,589 firmos). Sov. Ru
sija yra stipriausias užsienio at
stovas. Jos parodos vadovybė pa
skelbė, kad sudarinėja trumpas 
ir ilgas prekybines sutartis ma
žomis ir didelėmis sumomis. Visą 
parodą dominuoja šūkis, kad su 
Rytais prekiauti ne tik verta, bet 
ir pelninga.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Washingtone vakar pradėjo konferenciją 12 valstybių 

atstovai, kuriems Jungt. Tautos pavedė sudaryti Tarvt. Atominės 
Agentūros statutą. Dalyvauja ir Rusijos atstovas, bet ji agituoja 
ui agentūros pavedimą Saugumo Tarybos kontrolei. Vakarų di
dieji nori agentūrai pilnos autonomijos.

— Ambasadorius Cabot Lodge, JAV nuolatinis atstovas Jungt. 
Tautose yra pasiųstas į Afriką su diplomatinės ivalgybos misija. 
Vakar jis buvo Sudane, dar sugrįžta į Lybi ją.

— Šiandien pradeda paskaitas Madr'do teis'ų fakultetas, il
giaus ai laikytas uidarytas todėl, kad jo studentai daugausiai de
monstravo ir kovėsi su falangistais. Įsitempimas esąs atslūgęs, 
bet postų neteko universiteto rektorius, teisių fakulteto dekanas, 
švietimo ministeris ir falangos gen. sekretorius.

— Visa Izraelio spauda piktai komentuoja Foster Dulles pa
reiškimus, kad ginklai nėra Izraelio išgelbėjimas.

i c. hi
CHICAGO

Šalčio, sniego palikti nuostoliai 
siekia per du bilionus dolerių
PARYŽIUS, vas. 28. — Keturias savaites Europą kankinęs 

nematytas šaltis su stipriais vėjais ir pūgomis bus padaręs nuosto
lių daugiau už du bilionus dolerių.___ ____ _________________

Į v tuos bilionus dar netelpa
nuostoliai, kurių patyrė privatūs 
namai ir kurie niekad nebus su
skaityti. Nuostolius apžvelgiant 
turėta galvoje tik derliai, suga
dinti keliai, laivai, telefono - te
legrafo linijos ir pramonės pa
tirti nuostoliai darbininkams pra 
leidus darbo dienas.

Derliai bus labiausiai nukentė
ję Prancūzijoje, Ispanijoje, Itali
joje ir Graikijoje. Prancūzijoje 
žuvo trys ketvirtadaliai kviečių 
pasėlių. Daržovių kainos Euro
poje labai pakilo, nes nutrūko 
pristatymas iš šiltųjų Vidurže
mio jūros pakrančių. Gerai ap
gadintas visų pakrančių valsty
bių prekybinis laivynas.

Nelaimė dar padidės, jei bus 
staigus atodrėkis, nes tuo atveju 
bus nepaprastai dideli potvyniai, 
nes sniego daug, o upės užšąlu- 
sios storiausiai. Potvyniai nuos
tolius gali keleriopai padidinti, 
nes į jų bangą pateks dideli 
miestai ir apsėti laukai ten, kur 
šaltis jų nesunaikino.

Anapus geležinės uždangos 
vargas yra dar didesnis.

Rhee žvalgybos vadę

nužudę karininkai
SEOULAS, vas. 28. — Esą su

imti septyni asmens, planavę ir 
įvykdę P. Korėjos armijos sau
gumo viršininko gen. Kim Chaųg 
Young nužudymą sausio 30 d. 
Sąmokslą planavę du armijos 
pulkininkai, majoras ir leitenan
tas. Nusikaltimo motyvas esąs
pavydas (nužudytasis buvo labai M. Afoninas, J. Maniušis, P. Le 

vickis, E. Ozarskis, K. Liaudis, 
M. Kenevičius. Plenumas patvir
tino ck skyrių vedėjais šiuos ko
munistų veikėjus: V. Bieliauską 
— partinių organų-skyriaus ve
dėju ; J. Oleką — propagandos ir 
agitacijos skyriaus vedėju; V. 
Kolesnikovą — žemės ūkio sky
riaus vedėju; J. Zinkų — mokslo 
ir kultūros skyriaus vedėju; V. 
Uogintą — mokyklų skyriaus 
vedėju; F. Jekateriničevą — pra
monės skyriaus vedėju; J. Jur
gaitį — administracinio skyriaus 
vedėju; S. Korotkovą — preky

artimas prez. Syngman Rhee
draugas ir patikėtinis).

Atentato vykdytojai esą du ci
viliai ir vienas armijos seržan
tas. Jie prisipažinę.

Maskvai nepasisekę

nužudyti Kinijos Mao?
HONG KONGAS, vas. 28. — 

Čia einąs anglų kalba antikomu
nistinis laikraštis teigia, kad 
Maskva norėjusi nužudyti kom. 
Kinijos Mao Tze - tungą už nepa- 
sidavimą jos įsakymams.

Mao turėjęs žūti lėktuve, kuris ganų skyriaus vedėju; M. Kau- 
buvo atvežtas iš Rusijos jo as- naitę — darbo moterų tarpe sky
meniškiems reikalams. Beį lėk
tuvas sprogęs ir nukritęs vasa
rio 13 d. pirma pakilęs bandoma
jam skridimui be Mao Tze - tun- 
go. Žuvę 5 įgulos nariai, jų tarpe 
vienas rusas lakūnas. Sovietų in
žinieriai buvę suleidę smėlį į vie
no motoro maitinimo sistemą.

Kalendorius

Vasario 28 d.: šv. Romanas. 
Lietuviškas: Žigimantas.

Čekoslovakija prašo

nebelaidytų balionų
VIENA, vas. 28. — Prahos ra

dijas skelbia, kad Amerikai į- 
tei'ktas priminimas, jog iš V. Vo
kietijos nebelaidytų daugiau į 
Čekoslovakiją nė propagandinių 
nė oro balionų, nes jie pavojingi 
esą oriniam susisiekimui.

Čekijos vyriausybė teigia, jog 
dėl balionų sausio 18 d. nukritęs 
keleivinis lėktuvas ir žuvę 22 as
mens. Prašoma nubausti balio
nų laidytojus. Manoma, kad ir 
nuostolių atlyginimo bus parei
kalauta.

Lietuvos kompartijos 

kitų organų sudėtis
/
Lietuvos kompartijos revizijos 

komisija išrinkta tokios sudė
ties: M. Arsentjevas, J. Bartašū- 
nas, V. Brigmanas, B. Dubaso- 
vas, K. Gabdankas, A. Gintautas, 
M. Chodos - Alėksandrovič, J. Ja- 
dogalvis, J. Jurgaitis, V. Katei- 
va, S. Korotkovas, V. Kremsas, 
B. Križevičius, P. Kutka, A. Li- 
kas, E. Mieželaitis, A. Mėlynis, 
B. Plučienė, S. Pupeikis, A. Smir
novas, L. Vaineikytė, M. Vilutis, 
J. ževžikovas.

Lietuvos kp ck pirmuoju sek
retorium išrinktas A. Sniečkus, 
antruoju sekretorium — B. Šar- 
kovas, sekretoriais — V. Niunka, 
M. Afoninas, J. Maniušis.

Ck biuro nariais išrinkti A. 
Sniečkus, M. šumauskas, J. Pa
leckis, B. Šarkovas, V. Niunka,

bos — finansų ir planavimo or-

riaus vedėja; A. Paradauską — 
partinės komisijos prie ck pir
mininku.

Plenumas patvirtino respubli
kinių laikraščių redaktoriais: G. 
Zimaną — „Tiesos“, V. Mešče- 
riakovą — „Sovietskaja Litva“, 
A. Fedorovičių—„Červony Štan- 
dar“, J. Karosą — „Valstiečių 
laikraščio“, ir J. P. Karosą — 
„Komunisto“ žurnalo.

Dag Hammarškjold, Jungt. Tautų 
gen. sekretorius, grįžo apkeliavęs 
Azijos ir Vid. Rytų kraStus. Jam 
atrodo, kad žydai ir arabai padarys 
taiką. * (IKS)
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'Rašo DR. AL RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė., Chicago, 32 

Floridinis pa&isaulinimas
Vasario ir kovo mėnesiais 

daug kas iš Chicagos važiuoja į 
Floridą pasirpaudyti, pasisaulin- 
ti, pailsėti, sau j’ėgų ir sveika
tos “pasisemti”, save pasirekla
muoti, kaimynams pavydą su
kelti, šio ir to pažvejoti ir 1.1.

Grįžtą iš Floridoš žmonės bū
na saulės nubučiuoti, parudę. Iš 
blyškėlių minoje jie greitai pa
stebimi. Jie pasakoja savo kai
mynams apie Floridos klimatą, 
apie oianžų sodus, apie papają 
ir kitokias to krašto prašmatny
bes. Ne be pavydo ponia Stą- 
sienė klausosi poniog Vaclovie- 
nės paneg'rikų apie dieviškoje 
saulėje žydinčią Floridą. Ir kaip 
gi nepavydėti ir ka'p nenorėti 
pasivolioti prieš saulę ant auk
sinio Floridos smėlio tuo metu, 
kai Chicagoje oras yra šaltas 
ir nemaloniai šiurpus.

Šimtai apsilpus'ų ir sirguliuo
jančių lietuvių galvoja, bene bū
tų geriau pake'sti klimatą, jei 
ne pastoviai, tai bent keletą sa
vaičių paatostogauti Floridoje

fever” (š'enligę) arba tūlos rū
šies azmą, jei pakeičia kl.matą, 
ptyriog ligos atsikrato. Apie tai 
teks rašyti kitą sykį.

DAKTARO ATSAKYMAI Į
KLAUSIMUS

Klausia A. D. — Turiu duk
rytę 3 metų ir 3 mėn. amžiaus. 
Pastebėjau pas ją nemalonų iš 
burnos kvapą, kai ji pabunda, 
o karta s ir per .visą dieną bū
na. Vidurius turi gana kietus, 
nors ir suvalgo kasdien vaisių 
ir geria apelsinų sunką. Prisi
menu, kad ir aš būdama maža 
turėjau taip pat nemalonų kva
pą, ir mamytė mane vadė pas 
dr. Kuzmą, bet jis mane taip ir 
neišgydė, nes ir dabar užeina

Raudonieji ir Vatikano 
radijas

Nors raudonieji iš kailio ne
riasi, stengdamiesi aprėkti ir 
nutildyti Vatikano radiją, ta
čiau jo praneš.mai gerai girdimi 
už geležinės uždangos.

Vatikano radijo 1955 metų 
pranešime skelbiama, kad pra
ėjusiais metais, kadi Genevoje 
buvo užsienio reikalų ministe- 
rių k onf ere nei ja, britų vyriau
sybės atstovas pareiškęs pro
testą dėl komunistų trukdymo 
Vakarų radijo stočių translia
cijoms. Proteste buvo suminėta 
ir Vatikano radijo stotis. To
liau Vatikano radijo pranešime 
skelbiama:
/‘Nepaisant to, yra gerai žino

ma, kad labai daug tikinčiųjų 
klausosi Vatikano radijo prog
ramos. Daugeliui komunistinių

Tomą Neville, 12 metų berniukų, Į kraštų žmonių tai yra vieninte- 
Sešta savaitė kankina čiaudulys.' lig religinės informacijos šalti-

Atominis akceleratorius
Notre Darne universitetas pa

siryžo pastatyti stipriausią ak
celeratorių, kurs įelektrintomis 
dalelytėmis bombarduotų me
džiagą, išskirdamas naujas ato
mo daleles. Tas akceleratorius 
sudarysiąs bilionų voltų elek
tros įtampą. Tai būsiąs stipriau 
sias akceleratorius iš visų JAV- 
sc turimų. \

D*. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KOLŪKI V IK VAIKŲ LIGŲ
SI'Eęi AUSTE

7156 South Western Aveuo*
(MEIHCAL BUILDING) 

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.

Ofloo U-l. IU.. 7-1168 
Bes. U-l. YVAlbrook 6-3766 
7

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Oriau U*l. ItEIlauce 6-4410 

Rezid. telef. GRovehUl 6-0017 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m 

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

Nuotrauka padaryta Chicagoje.

l’cj. oriso HE. 4-UG99, rez. PR. 6-733;i

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

PeL ofiso YA. 7-6657, re*. RE. 7-4*66

IR. FRANK 6. KWINN
(KVIECINSKA6)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfuyette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47fch Street 

(Kampas 47th Ir Herntitagv)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 

Šeštad. nuo 2 iki 6 vai,, išskyr. sek

tą ligą nuo manęs? Prisimenu, 
kaip dr. Kuzma man patardavo 
vaikščioti po gryną orą ir giliai 
alsuoti. Ar tokiu gydymu gali
ma pagydyti? Prašau, p. dak
tare, patark, ka'p tą nemalonų 

Kiekvienas norime gyventi, kur kvapą reikėtų gydymu pašalin-

jaučiuosi sveikas. Bet, kai per
sisaldau, jaučiu širdies skausmą 

tas dvokulys iš burnos. Ar gali ^ra pavojaus su nėr
būti, kad ir mano mergytė gavo

geriau, patogiau, sveikiau ir 
maloniau. Tačiau apie klimato 
permainas ir apie atostogas iš
mintingas lietuvis privalo daug 
ką sužinoti. Lietuvis privalo 
niekad neužmiršti, kad jis yra 
šiaurės žmogus, ir jam visada 
būti saulėtame ir karštame kli
mate — tai ne gyvenimas.

Turintiems chronišką bronchi
tą, artritą, širdies ligą ar kito
kias chroniškas ligas, klimato 
permaina kartais šiek tiek pa
gelbsti, tačiau tegul nesitiki vi
siško pasveik'mo. Tokios ligos 
yra žmoguje, o ne klimate; ir 
kur žmogus neis, ten savo ligą 
nešis. Bėgdamas iš vienos vie
tos į kitą, nuo savo paties ligos 
nepabėgs. Vien tik pakeisda
mas klimatą, be atitinkamų 
vaistų ir be kitų medicinos 
moksle naudojamų priemonių, 
savo chroniškos ligos žmogus 
nepagydys. Staigus klimato pa
keitimas ligą kartais dar la
biau pablogina.

Kalbant apie klimatą bendrai, 
tenka kalbėti plačiausioje pras
mėje. Turinčiam širdies ligą, 
apskritai yra pavojingiausia ir 
blogiausia gyventi augštumose. 
Tačiau yra, ir tokių su širdies 
liga, kad negali gyventi žemu
mose, kur nors pajūryje. Toki 
privalo gyventi, kur nėra nei 
peraugštai, nei peržemai.

Ligoniai, turintieji tūlas krau 
jo ligas, taip pat negali gyventi 
kalnuotose ar augštose vietose. 
Jiem3 daug geriau ir sveikiau 
gyventi žemumose.

Drėgmė ir dažnas oro kaita- 
Eojimas veikia nepalankiai į li
gonius su plaučių ligomis. Drėg 
mė taipgi paaštrina skausmus, 
turintiems artritą, neur.tą ir ki
tokius reumatoidinius negalavi
mus. Floridos klimatas reuma
tizmo ir neurito nepagydo ir 
skausmų nepalengvina.

Dviejų ar trijų savaičių ato
stogos Floridoje, tai ne atosto
gos, tai ne poilsis, ne sveikatos 
sustiprinimas, tai tik, atsipra
šant, “monkey biznis”. Odog nu 
rudinimas žiemos metu, tai ne 
sveikatos požymis. Daugelis su
grįžo iš Floridos namo dar di
desni ligoniai negu buvo. Stai
gus klimato ar temperatūros pa
keitimas daugeliui net pakenkė. 
I>aug lietuvių sugrįžę iŠ Flori
dos tuojau gavo slogas, kiti ga
vo net plaučių uždegimą ir la
bai sunkiai sirgo. Ir, jei kas 
rr<ano, kad Floridoje žmonės nc- 
:trga slogomis ir pneumonija, 
kibai smarkiai klysta. Ten žmo. 
rėš tomis ligomis ir k'tokiomis 
virusinėmis infekcijomis taip 
pat serga kaip ir Chicagoje. Flo
ridoje žmonės serga ir tokiomis 
ligomis, kokių nėra Chicagoje. I

Bet yra ir išimčių, kad klima- Į 
to pakeitimas arba žmogaus bė
gimas iš viųncs vietos į kitą ligą j 
pagydo. Pvz. turintiems “hay J

ti.
Atsakymas A. D. — Iš bur

nos atsiduodąs kvapas yra dve
jopo pobūdžio; viena rūšis va
dinama ozena, o kita — halito- 
zu, ir gydymo būdai yra visiš
kai skirtingi. Dr. Kuzmos nuro
dymai, kaip gydyti halitozinj 
kvapo dvokimą, buvo geri, tik 
reikia kantriai pildyti. Tyro o- 
ro kvėpavimas (oksigenacija), 
atitinkamas m a n k štinimasis, 
vengimas gyvulinių riebalų, val
gymas lapinių daržovių, kurio
se yra chlorof'lo, vis tai pagelbr 
ti halitozą pašalinti. Labai abe
joju, ar halitozas yra iš tėvų 
paveldejamas; toji liga nėra 
limpanti. O gal tamstos dukry
tė turi ne halitozą, bet ozeną?

Klausia T. V. — Turiu nėr 
vuotą š’rdį. Vieną sykį susijau- 
d'nau, tai labai skaudėjo širdį. 
Po 10 metų skaudant sąnarį pra 
dėjo skaudėti ir širdį, ir kritau 
negyvas. Atsibudau ligoninėje'. 
Dar ė širdies nuotraukas. Nė rū
kyti nedraudė, nė neliepė lovoje 
gulėti. Tuoj paleido namo ir

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

vuota širdimi? Ir kaip nuo to 
gelbėtis, patark daktare.

Atsakymas T. V. — Tamstos 
gyvybei pavojus negresia. Su 
tokia širdžia daug metų gali gy
venti. Kad perdaug nesijaudin
tume! ir nebūtum ta'p jautrus 
“šokui”, kai išsigąsti ar ką su
skauda, turėt .n gelbėtis psicho 
terapinėmis priemonėmis.

nis .
1 Praėjusiais metais Vatikano 
, radijas davė 12,438 progaramas, 
kurios buvo transliuojamos 28 
kalbomis.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— l’ritaiko akinius —

8322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. HAlbrook 6-6078

1

L Q
Si Fff

(lempos-dalys-baterijos)

/v TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėsi

—100% —
R ANT O

Daina
TELEVISION

(sav. inž. A.Semėnas)|
[3130S.Halsted-DA6-6887J

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WOES stoties — Banga 1890 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

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

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
8 F. K Al). 8:30—9:30 v. r. Iš stotie* 

WOPA — 1490 kil.
Chicago 29, HEmiock 4-2418

7121 So ROCKVVELI 8T.

TELEVIZIJOS
<r Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuota* darbu 
M. RIMKUS, 4517 S. Savyer St 
Tel. VI 7-0087 — Vi 7-3037

Vestuvių nuotraukos 
Augšlos rašius fotografijos 

Mūsų specialybė
Preeio Photo Studio

INC.
EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GĖLES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

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

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGUNSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 Weat Street

Vai. pirm. ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2ikl 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 telPltospect 6-1795 
Rez. tel. GRovehUl 6-5603

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South We8tern Avenue 
Chicago 29, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovchill 6-8161

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

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PE0. CHIRURGINES LIGOS

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

VAL. 2—4 p.p. Ir nuo 6—8 ▼. vak. 
Šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6JUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
tšsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — Ptllman 5-6766
Buto — ENglewood 4-497*

Ofiso Ir buto tel. HEmiock 4-5816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

6757 South We*tern Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOunhall 3-095*
» 2534 We»t 68th Street 
Vai.: tik iš anksto susitarus.

Telef. HEmiock 4-7080, neatsakius 
skambinti CEntral 6-2204.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPAJAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Del. PRospect 8-1223 arba WE 6-6677 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė.

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatv6) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. RepubUc 7-8818.

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 
SPECIALYBĖ CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

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

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

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

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIG
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

802 West 31at 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.

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 
drobes viršeliais įrištas.

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

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO. 8, ILL.

PARKHOLME SERVICE 

STATION

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

William J. Grigelaitis, sav.

U ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja* specialu* didelis 

sunkvežimi* imi pilna np- 
drnuda. Pigus ir Hųžiningns 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 8. Wood St., Chicago S,

Illinois, tel. VI 7-2972

MES PRISTATOME ANGLIS 
PEČIAUS ALIEJŲ

OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį”
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą bio-’ 

Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale laukite mus. I
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas' 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
*2146 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-7M7|

CRAN E SAVINGS AND I/)*tN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfsyette 3-1083
B. R. Pietkiewiez, prez.; E. R. Pletkievvtcz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kešhinjame čekius. Parduodame ir 
išperkanie valstybės bonus. Taupytojams patarnauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ftIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o ftefit. nuo 9 iki vidurdienio.

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

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

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

Ofloe VVAlbrook 6-2670.
Rez. Hllltop 6-1660

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUĘTTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Aveune 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 68rd Street

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

Telefonas GRovebill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

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

susitarimų Išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marųuette Rd.

Telefonas REllance 5-1811

DR. WALTEN J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 We»t 58th Street

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

Tel. ofiso ir buto OfcJVnpic 2-4166
BR. F. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Ocęro 

Kasdien 1—3 v. Ir 6—:8 v. vaJtare.
Butas 1626 60. 4»tb Avė. 
Šeštadieniais 18 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-3210. jei 
neatsiliepiu, šaukite KEdzie 3-2X68

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Milu KRI1UHUDNAITC
(Gydytoja ir Chirurge) 

MOTEKU LIG V IK AKUMEHUOB 
SPECIALI HTA 

2750 West 71st Street 
(Kampas 71st Ir Calitornia)

Tel. ofiso ir rez. Ripublio 7-4146 
VU. 11-2 ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal ausi tarimų

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

Rez. 8053 6. Campbell Avė.

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps viršmingtl telefonai
šaukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, O.P.
Orthopcdas - Protezlstae 

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

(Areli Supporto) Ir t.L
Val.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OBTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB 

2850 W. 63rd St. Chicago 29, IU. 
Tel. PItospcct 6-&O84.

Y

Skelbtla “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraitis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiem*,.

Kenkite iea.
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2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Jkl 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-666*

DR. P, Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-666* 

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

VAL, 11 v, r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SEMIER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 meti} patyrimo
Tel. YArds 7-182* 

Pritaiko aktnina 
Kreivas aid* 

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Stręet 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo « «ci 8. tre
čiad. nuo 10-12, penktadienį J 0-3 ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Nkelbkitės “Drauge”!
DRAUGAS
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Antradienis, vasario 28, 1956

REMTINI UŽSIMOJIMAI
PUIKUS LRKSA STOVIS

Mūsų dienraščio skaitytojai jau keliais atvejais buvo pa
informuoti, kad Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoje, mūsų 
apdraudos ir drauge kultūrinė organizacija, šiemet mini 70 
metų įsikūrimo sukaktį. Esame painformuoti ir apie tai, kad 
vasario 14 d. VVilkes Barre, Pa., kur yra centrinė būstinė, ir 
vasario 14 — 16 dienomis įvyko Vykdomojo Komiteto susirinki
mas, toji sukaktis pradėta minėti iškilmingomis pamaldomis ir 
šauniu banketu.

Neabejojame, kad skaitytojams bus įdomu, koks yra stovis 
šios mūsų organizacijos.

Finansiniu atžvilgiu jos padėtis yra puiki. Jos šiandieninis 
kapitalas siekia $2,320,758.81. Per 1955 metus turtas padidėjo 
$71,504.30. Turto investavimas į valdžios ir kitus bonus, į 
nejudomąją nuosavybę atnešė $70,502.26. Pernai uždirbta pen
kiais ir puse tūkstančio dolerių daugiau negu uždirbta 1954 m. 
Tas uždarbis davė 3.04'/, kai 1954 m. teuždirbta 2.82'/. Or
ganizacijos finansinis pajėgumas sutikti įsipareigojimus (Sol- 
vencyl'nar ams siekia 116.18',, kai 1954 m. buvo 115.16'/. Narių 
mirtingumas buvo 83.8, kai metus prieš tai buvo 90.40G.

Iš tų duomenų galima numanyti, kad šios organizacijos fi
nansinė būklė yra tikrai gera, ir tai parodo jos vadovybės su
gebėjimus.

VALDŽIOS REVIZIJA

Tai konstatavo ir Pennsylvanijos valstybės apdraudos de
partamento revizoriai, kurie LRKSA raštinėje dirbo porą sa
vaičių (pernai) ir viską smulkmeniškai patikrinę pranešė, kad 
viskam yra geriausoj tvarkoj, šį kartą valdžios revizoriai ir 
jokių pasiūlymų organizacijai nepatiekė, nes visi jos reikalai yra 
pilniausioje tvarkoje. Tai irgi gera atestacija organzacijos va
dovybei.

Atsižvelgiant į tai, Vykdomojo Komiteto susirinkime pri
imti nutarimai, kuęie taip pat yra verti dėmesio. Pirmasis nu
tarimas liečia narių ir veiklos sukaktuviniais metais klausimus.

VAJUS IR NARIŲ STOVIS

“Vykdomasis Komitetas, išklausęs sekr. V. Kvetkaus išsa
mų pranešimą apie LRKSA finansinį, veiklos ir narių padėtį, 
konstatuoja, kad 1955 m. mūsų organizacija finansiniu atžvil
giu žymiai sustiprėjo, ką patvirtino iždo globėjai, mūsų aktua- 
ras ir susirinkimui patiekti duomenys. Pasidžiaugus finansine 
padėtimi ir taip pat geru organ’zacijos ūkio tvarkymu, paste
bėta, kad, nepaisant didelių pastangų iš centro pusės, narių 
skaičius yra sumažėjęs kelia!s šimtais. Todėl nutarta prašyti, 
kad šiais sukaktuviniais metais ne tik pati Centro Valdyba, bet 
ir visos konstitucinės komisijos, kuopas, apskritys ię visi nariai 
prisidėtų, kad ne tik sulaikius narių ihažėjimą, bet ir padidinus 
jų skaičių, panaudojant žemiau nurodytas ir kitas geras prie
mones.

1. Mirusiojo kuopos nario vietoje tuojau prirašyti naują narį
2. Visbs kuopos sudaro pilnus valdybų sąstatus ir išsirenka 

organizatorių ar organizatorius.
3. Kuopų organizatoriai ir veikėjai šiemet aplanko visus 

lietuvių namus savo apylinkėj ir prirašinėja naujus narius
4. Kuopos surengia bent vieną pramogą LRKSA 70 metų 

sukakčiai paminėti, visą likusįjį pelną paskiriant parapijos nau
dai, kad tokiu būdu įsijungtų į parapijų gyvenimą ir veiklą, kad 
kuopų buvimą parapijose stipriai pajustų ir kunigai klebonai, ir 
visi tų apylinkių lietuviai.

5. Vykdyti LRKSA konstitucijos nuostatus, kurie 'mus įpa
reigoja puoselėti religines, kultūrines ir tautines brangenybes.

6. Vykdomasis Komitetas tikisi, kad sukaktuvinio vajaus 
metu bent 20 lietuvių jaunuolių gaus mūsų stipendiją po $200 
ir bent 200 berniukų ir mergaičių galės būti pasiųsti LRKSA 
lėšomis į lietuvių užlaikomas jaunimo vasarines stovyklas.

KONKURSAS IR PAŠALPOS SKYRIUS

7. Kadangi švietimo Konrsija ligšiol dar negavo pakan
kamo straipsnių skaičiaus, todėl Vykdomasis Komitetas savo 
susirinkime nutarė pratęsti LRKSA sukaktuvinių straipsnių kon
kursą iki 1956 metų birželio 1 dienos ir ragina lietuvius rašy
tojus, publicistus ir visuomenininkus dalyvauti šiame konkurse.

8. Atsižvelgiant į tai, kad LRKSA ir Pašalpos Skyrius yra 
sumoderninti ir gerame finansin:ame stovyje, kad, laikantis

1. Koks svarbiausias Jūsų ke

lionės į' Europą tikslas?

— a) Susipažinti su VT darr 
bais. Vykdomoji Taryba, yra 
Vliko vykdomasis organas, ii 
tai labai svarbus, tik apie jį kaž 
kodėl permažai yra informuoja
ma. Juk Vykd. Tarybos žinioj 
yra 3 radijo stotys, iš kurių 
kalbama į Lietuvą. Yra moni

toringas, kurį aptarnauja 3 žmo 
nės, ir kuris nuolat kasdien die
ną ir naktį seka Lietuvos radijo 
pranešimus, surašydamas visas 
perduodamas žinias. Elta yia 
leidžiama lietuvių, vokiečių ir 

italų kalbomis. Dažnai daro pra-; 
nešimus per “Voice of Ameri-

žilų organizacijomis, labai glau- 
dž ai bendradarbiauja su latvių 
ir estų egzilin’ais komitetais, su
darydami Baltų Tarybą, palaiko 
santykius su vokiečių vyriausy
bės atstovais ir visuomeninė
mis organizacijomis ir tt. ir tt. 
Su v'su tuo tad ir norėjau la
bai smulkiai ir artimai susipa
žinti. *

b) Bendrai susipažinti su Vo
kietijoje likusių lietuvių padėti
mi, su Lietuvių Bendruomene 
Vokietijoje, su mokyklų pade 
timi, o ypač su Vasario 16 gim
nazija, kurioje teko būti vasario 
16 d., švenčant Lietuvos Nepri
klausomybės šventę.

c) Padaryti visą eilę vizitų ir 
į kitus kraštus, jei tik pasiseks 
gauti vizas, nes šiandien gauti 
vizas į kaikuriuos kraštus su lie. 
tuvišku pasu nėra lengva.

2. Koki pirmieji šios kelionės 

įspūdžiai?

a) Iš Vokietijos išvažiavau 
prieš 8 ir pusę metų, vadinasi, 
laikotarpis yra didokas. Paly
ginti su tuo, kokią Vokietiją 
palikau, ir tuo, ką dabar matau, 
daro didelį įspūdį Voketijos 
staigus atsistatymas. Tai rodo, 
kad čia dirba laisvi žmonės, lais
va iniciatyva tvarkydamiesi de
mokratiniu būdu. čia aiškiai 
matyti laisvo krašto ypatumai 
prieš pastatant prievartinę bol
ševizmo sistemą.

d) Didelis darbas yra Vykd. 
Tarybos ir visų jos bendradar
bių. Sąlygos sunkios, materiali, 
niai ištekliai menki, o darbas 
eina. Tai yra didelis nuopelnas 
žmonių, neišemigravusių kitur

žiausiai visą šimtą. Jie jaučiasi 
priversti brangiai mokėti, kad 
tik neprileistų laisvo žodžio sa
vo žmonėms. Sakoma, rusai tu
ri pasistatę visą tūkstantį siųs-

, . ,. , . . , . , . . i tuvų šiam tikslūi. Jei tik Va-valstybių apdraudos departamentų patvarkymų, tam skyriui j karaį pašvęstų ganėtinai savo 

priklausantiems yra paruošti specialūs (atskiri nuo Apdraudos techniškų priemonių (pvz., jei 
Skyriaus) certifikatai ir netrukus bus išsiuntinėti kuopoms, NATO pajustų rgflralą), tai fco- 

Vykdomasis Komitetas ragina kuopų valdybas, organizatorius munistai - nepajėgtų įveikti ir
ir veikėjus atkreipti dėmesį į Pašalpos Skyrių ir, prirašant greičiausiai imtųsi jieškoti ki- 
naujus narius į organizaciją, apdrausti juos ne tik Apdraudos, tokių priemonių 
bet ir Pašalpos Skyriuje, taip pat ir visiems nariams priminti
apie šio skyriaus gerą padėtį ir didelę jo naudą”.

Vilniuje buvo sukviestas Lietuvos komjaunimo ck suorgani
zuotas “respublikinis kolūkių komjaunimo sekretorių 9 dienų 
seminaras”. Sem’naro dalyviai turėjo išklausyti paskaitas že
mės ūk:o ir įvairiomis politinėmis temomis, kurias skaitė Lie
tuvos kp ck ir Lietuvos komjaunimo skeretoriai. .Apie kolchozų 
komjaun:mo uždavinius, ruošiantis pavasario sėjai, kalbėjo Lie
tuvos kp ck inspektorius Sogys.

vokeičiai Galvoja
“The New York Times” ci

tuoja Vakarų Vokietijos atomi
nės energijos ministerį Straus- 
są, pareiškusį:

“Jokia JAV vyriausybė ne
gali tikėti, kad jos piliečiai am
žinai rizikuos atominiu karu ap
ginti Berlyną ir Vakarų Vokie
tiją ar betkurį kitą kraštą. Vo
kietis, kuris reikalauja Ameri
kos jį ginti, bet kratosi savos 
kariuomenės, prilygsta žmogui, 
kuris nori didelės pensijos, bet 
nedidelių mokesčių”.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS^7. . .
Vliko pirmininkas aktualiaisiais klausimais

ir ideal ai pasišventusių lietuviš
kajam reikalui. Šitą pusę ypa
tingai nOi ėč au pabrėžti, idant 
tai suprastų mūsų tautiečiai, gy 
veną nepalyginti geresnėse są
lygose, būdami gerai aprūpinti 
medžiagiškai ir būdami.visiškai 
saugūs.

c) Savotiškai sunkų įspūdį da
ro nepakankamas saugumas ir 
grėsmė iš bolševikų agentų pu
sės. Mėginimas išvogti Vliko 
Vykd. Tarybos ištisas dokumen
tų geležines spintas, iš bolševi
kų agentų pusės vykdomas te
roras lankantis pas paskirus 
Vliko narius į jų privačius bu
tus su grasinimais, bylų vogi-

3. Kaip vyksta darbas Vliko 

Prezidiumui ?
— Darbas ligšiol įvyko sklan

džiai. Dabartinės 8 grupės, pa
silikusios Vlike, sudaro glaudžią 
koaliciją. Ir Vliko Prezidiumui 
tenka toliau dirbti nuoš'rdžioj 
atmosferoj. Vliko Prezidiumas 
užbaigė nespėtus atlikti Vliko 
sesijos darbus, svarsto galimy
bes įtraukti grupes, pasitrauku
sias iš Vliko, nagrinėja praktiš
kus bendradarbiavimo būdus su 
mūsų diplomatais. Vliko Prezi
diumas siekia lietuvių konsoli
dacijos, tuo vykdydamas Vliko 
sesijos nutarimą.

Turėčiau atskirai pabrėžti Vii 
ko santykius su Altu. Iš turėtų 
pasikalbėjimų ir padarytų bend 
rų nutarimų tenka prieiti tik 
vieną išvadą —Vliko santykiai 
su Altu yra ko geriausi. Ir tik 
vieno norėtume, kad jie išliktų 
tokiais ir ateityje.

4. Koki šiuo metu svarbiau

sieji Vliko rūpesčiai ir konkre

tūs darbo planai?

. t-
a) Dabar dirbamus darbūs

„ i , . • , . mas iš privačių butų, nuolatinis* uTLT ūkimas" telefoniniai įspėjimai, 
visa tai rodo, kokiose sąlygose 
tenka dirbti žmonėms Vokieti
joje, susispietusiems apie Vliko 
įsta'gas.

ti, organizuojant studijų insti

tutą ir pradedant lesti Eitos 

biuleU'4 anglų I Jalta.

Susiduriame su lė'ų kLu-ilmu. 
Tai labu aktualus klaus.mas, ir 
nuo jo iūsprenJmo p.Įklausys 
ir šių piojckuų įgyvendinimas.

b) Reikia pasirengti vis.ems 
lietuviškam? veiksniams kartu 
Lietuvos ir kitų okupuotų vals
tybių okupacijos klausimą iš
kelti Jungtinėse Tautose, kur 
pasaul.nis organas galėtų svars 
tyti Lietuvos bylą iš esmės.

Tai būtų begalinės reikšmės 
reikalas, kuriam mes, lietuviai, 
turime būti pasiruošę, padėda
mi visas mūsų pastangas tam 
klausimui iškelti Ir svarstyti.

c) Išlaikyti su kitomis paverg 
tomis tautomis glaudų bendra
darbiavimą. Atrodo, kad ligš.ol 
yra permaža praktiškų santykių 
su sovietų seniau pavergtųjų 
tautų centriniais komitetais (uk 
rainiečiais, gruzinais ir kt.). šie 
ryšiai turėtų būti sustiprinti.

d) Bolševikams varant stip
rią propagandą, raginant grįžt' 
mūsų tautiečius pavergton Lie
tuvon, ne tik siuntinėjant savo 
organą ir atskirus laiškus, bet 
ir lankantis agentams į lietuvių 
butus, rodant artimųjų fotogra
fijas ir jų rašytus laiškus, — 
vad:nasi, suintensyvinant tero
rą tarp tremtinių, norima imtis 
atitinkamų kontrpriemonių, pir
moj eilėj raginant savo tautie
čius nepasiduoti gąsdinimams, 
grasinimams ir... viliojimams; 
bolševikai pasiliko toki, koki bu 
vo, — jie nepasikeitė.

5. Kaip atrodo LNT (tauti

ninkų “talkos”) darbai?

— Darbų kol kas nematyti. 
Kada jie bus, galima bus ir į- 
vert'nti. Bet jų kelių spaudos 
organų suintensyvinta Vliko ir 
jo žmonių šmeižtų akcija, atro
do, veikia neblogai. Tad ir ky
la klausimas, kam ir kieno nau
dai talkininkaujama — atsakė

ne tik išlaikyti, bet ir juos plės- Jonas Matulionis, Vliko pirm.

itin gražiai ir iškilmingai atšven
tė Lietuvos nepriklausomybės

.. , , , . x ,. [šventę. Ta didžioji šventė at-ti ardymo darbui pašvęsti ma- • , . .svęsta vasario men. 19 d.

Toronto lietuviai iškilmingai atšventė
Vasario 16-tą ją

PRANYS ALŠfiNAS

Torontiečiaf lietuviai šiemet cinis Toronto choras “Varpas” 
vadovaujamas muziko St. Gai 
levičiaus, pamaldose organizuo
tai dalyvavo savanoriai-kūrėjai 
ir skautai su vėliavomis. Žmo
nių buvo pilnutėlė bažnyčia. 

Iškilmės Coilege teatre 

Milžiniška teatro salė buvo 
pilnai užpildyta lietuviais. Anot 
torontiškio dienraščio “Star”, 
tai buvęs, bene, didžiausias at
skiros tautinės grupės žmonių 
susibūrimas Toronte, kur da
lyvavę daugiau pusantro tūks
tančio lietuvių.

Abiejose lietuvių parapijose 
Sv. Jono ir Prisikėlimo tą dieną 
buvo atlaikytos iškilmingos pa
maldos. Ypatingu spalvingumu 
praėjo tai šventei skirtos pa
maldos Šv. Jono parapijos baž
nyčioj, kur dalyvavo Toronto 
vyskupas Allan, kuris pasakė lie 
tuviams skirtą pamokslą. Šv. 

V. Mišių metu giedojo reprezenta-

BIRUTĖ POKELEVICIOTĖ

Sovietų ir lenkų įstaigos ėmėsi bendrų žygių naikinti Ryt
prūsiuose vilkus. Ypač daug jų buvo privisę Ramintų miškuose. 
Bendros akcijos buvo imtasi todėl, kad vilkai nepripažįsta “de
markacijos l:nijos”,ir eina per ją be leidimo.

37 tęsinys
< * ,

Tu tik pasispirk kojom! Sugirgždės storos virvės 
ir išsups tave virš flulkėto žvirgždo, virš skurdžios žolės 
į giedrą vakaro dangų. Lengvas vėjas švilpaus apie 
tavo ausis, glostys nuogus kelius ir šiauš plaukus apie 
paraudusius skruostus. Užpakaly tave pasigaūs kažke- 
no nematoma plaštaka, valandėlę palaikys augštai iškel-

palėpės kambario langas: šmėkšteli nutysęs musių lipi
kas, sužaižaruoja murksančio katino įstrižos akių lieps
nos. Pralekia senuko Masiulio galva — balta, lyg nu
žydėjus! snaudalė:

— Oi, tu tu, pipire!.. Žiūrėk, nenusirisk!
Šeimininkų sūnus Ignas nukaukši grįstu taku prie 

šulinio, paneria samanotą kibirą ir pasisemia vandens. 
Jis geria dideliais gurkšniais, stambūs lašai varva jo 
šviesiais ūsais ir languotos flanelės marškiniais.

Senų Panų sodo vidury spinksi raudonas žiburys. 
Pro kaminą kyla tiesus, plonas dūmas: kvepia saldžiais, 
miltiniais blynais ir šviežia braškių uogiene.

Aš sūpuosi, ir sūpuosi. Staiga tolumoj pasirodo 
Vladas. Jis eina lėtai, vilkdamas kojas, panarinęs gal-

tame delne, o paskui nusvies kitai didelei rankai, lau- v^’ atsisagstęs juodą uniformos švarką

KOVA ORO BANGOMIS

Anglijos “Manchester Guar 
dian bendradarbis praneša iš 
Vokietijos:

“Rusų komunistai išleidžia 
daug pinigo ir pašvenčia dideles 
technikos priemones sulaikyti iš 
Vakarų radijo bangomis atsi- 
veržiantį laisvąjį Vakarų žodį. 
Pavyzdžiui, kada (kaip dabar) 
anglų “British Broadcasting

kiančiai prieky.
Po tavo kojom linguos geltonos nasturčių galvos, 

nusmaukę siaurus, vienuoliškus gobtuvus; prie palan
gės mirgės rausvi žirneliai ir kvepiančio tabako žiedai. 
Pro seną, sulinkusią vyšnią, pro blizgančius jos lapus, 
pro užsimezgusią uogų žalią raizginį kils ir tūps auksinė 
pilnatis. Tols ir artės, lyg šokinėjantis kamuolys, pa
siekiamas ranka, kiekvienu metu galįs įkristi tau ster
blėm

Tu supsies birželio nakties tyloj, skrisi tiesiai į ky
lantį mėnesį, pasieksi nakties oro vėsumą ir vėl abiem 
kojom atsimuši įkaitusion žemėn.

Toli, daržo gale tu matysi grįžtančią šeimininkų 
dukterį Valę, prisikasusią šviežių bulvių vakarienei. 
Ant jos pečių žvilgės užkabinto kauptuko dvišakiai aš
menys; žemėta pintinė, bąsos kojos, palaida jos kasaCompany” ir amerikiečių “Voice

of America” vienu ir tuo pačiu kvepės rasom ir daržo drėgme
laiku paleidžia programą per 18 Tu išsisupk dar augščiau!
sav» siųstuvų, tai rusai privers- Jau čia pat žalios stogo kerpės, čia pat atvertas

Turbūt kas nors įvyko. Vladas tyliai atkelia var
tus ir praeina pro mamą, lyg šmėkla. Mano sūpynės lin
guoja vis lėčiau ir lėčiau. Pagaliau aš nušoku žemėn ir 
žiūriu į atsivejančią iš paskos mamą.

— Vladai, kas tau atsitiko? — klausia susirūpi
nusi mama. — Jau, sakiau, eisiu tavęs jieškoti...

Vladas stabteli, sunkiai nuryja seilę ir, net neat
sisukęs, ištaria vieną, vienintelį žodį:

— Likau...
— Antriems metams? — nusigąsta mama.
— Antriems...
— Prane, — Vladas ryžtingai atsisuka. — Aš atė

jau atsisveikinti. Mudu su Kmitu bėgam Argentinon.
— Kur? — net atšoka mama.

— Argentinon, Prane. Būsim gaučais: mudu abu 
mokam joti. Kmitas bėga su manim, nors jo ir nepa- 
tupdė. Jis tik gavo dvi pataisas, bet vistiek jį sukirs. 
Ant jo užsisėdo.

— Gal dar ir nebėgtumėm, — po valandėlės tęsia

s
LAUKIA LEDŲ LAUŽYTOJO

L—
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Baltijos juroje prie Raiunn, Suomijoje, ledai sustabdė laivus. Laivai 
laukia ledų laužytojo. (1\'S)

Iškilmingą posėdi atidarė K 
LB Toronto skyr. pirm. J. R. 
Simonavičius. Pagrindiniu šven 
tės kalbėtoju buvo pakviestas 
svečias iš JAV*. Alt-o sekreto
rius ir “Naujienų” redaktorius 
dr. Pijus Grigaiti^.

Be to, minėjime dalyvavo ne
maža ir kitų garbingų svečių, 
kaip Toronto meras Natham 
Phillips, Federalinio parlamen
to atstovas Donald D. Carrick, 
provincijos parlamento atstovas 
John Yaremko, Kanados Citizen 
ship Toronto Branch atstovas 
Michael Burtniak, Lietuvos gen. 
konsulas Kanadai Vyt. Gylys, 
KLB Krašto V-bos pirm. B. Sa
kalauskas, tautybių atstovai, 
laikraštininkai ir kit.

Meninėj daly gražiai pasiro
dė choras “Varpas” ir duetinėj 
sudėty solistės: p. ščepavičienė 
ir p-lė Žemelytė bei tautinių šo
kėjų grupė. Programa visose 
srityse buvo itin gražiai paruoš 
ta, kondensuota — neperkrau
ta.
Vietinė spauda apie minėjimą

Rytojaus dieną visuose tri
juose Toronto dienraščiuose bu
vo žinios ir nuotraukos iš Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
.minėjimo Toronte.

“Daily Star” įsidėjo dvi dide 
les lietuvaičių tautiniais dra
bužiais ir Lietuvos gen. konsu
lo, Vyt. Gylio su Toronto meru 
N. Phillips nuotraukas, pabrėž 
damas minėjimo dalyvių gausin 
gumą.

“The Telegram” įsidėjo pa

grindinio kalbėtojo dr. Pijaus 
Grigaičio su lietuvaite tautiniuo 
se drabužiuose nuotrauką ir il
gesnį minėjimo aprašymą.

“The Globė and Mail” įsidėjo 
dviejų lietuvaičių tautiniais dra 
bužiais didelę nuotrauką ir trum 
pesnį pranešimą apie minėjimą

Šventės išvakarėse “The Glo
bė and Mail” atspausdino konsu 
lo Gylio ilgesnį laišką apie lie
tuvių tautos rezistenciją oku
pantams, o katalikų laikraštis 
“Ensign”, leidžiamas Montrea- 
ly, prieš šventės minėjimą at
spausdino du didelius straips
nius apie lietuvius ir Lietuvą, 
papuoštų dviejomis nuotrauko
mis, kurių vieno autorius dr. 
Šapoka, o antro — to laikraš
čio redaktorius.
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ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos 

Raidžių Pasėliai

Romanas
fti knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką, žod). Ji yra puiki do
vana jaunimui.

Ijletuvlškos Knygos Klubo leidinys, 
811 psl., Broniaus Miirtno viršelis, 
kaina $3.00.

Ijletuvlškos literatflros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Vladas, — bet mums nėra čia gyvenimo: Kmitą tėvai 
muša, mane ėda Juozą?...

Dabar ir man pasidaro liūdna.
— Vladai, — timpteliu Vladą už skverno, — tu iš

bėgsi ir niekad negrįši?..
— Džiaukis, — karčiai nusijuokia Vladas, — nie

kas tavęs neerzins.
— Vladai, nebėk... — tyliai ištariu, — nebėk...
Bet Vladas išsitiesia visoj savo svajonės didybėj:
— Sudiev, Špuntą. Supk savo lėles, o aš lekiosiu 

pampom, mėtysiu lasso. Mudu su Kmitu kepsim ant 
iešmo avį... *

Aš pažvelgiu augštyn. Vlado vietoj stovi augštas, 
kaukėtas raitelis. Jo užpenčiuose blykčioja pentinai, 
lyg sidabro žvaigždės.

— Tai kada gi judu bėgat? — staiga pasigirsta 
linksmas mamos balsas ir aš vėl matau rašaluotus Vla
do nagus ir ištrintas švarko rankoves.

— Šią naktį maunam zuikiais į Virbalį. O paskui 
žiūrėsim. Kmitas dabar nulėkė pas dėdę — jam gal duos 
dešimt litų, o aš.., aš, Prane, norėjau paprašyti... Gal 
kokį sūrį, ar lašinių paltį kokią — kelionei...

Vladas visai susigraudina ir užsisuka į namo sieną.
— Gerai, surišiu tau mazgelį; Argentinon bėgant 

gali priseiti ir užkąsti, — šypsosi mama. — O dabar 
einam vidun.

Vladas pažvelgia į duris ir krūpteli:
— Tai kad...
— Nebijok, nebijok. Aš su juo pakalbėsiu, — 

mama paima Vladą už rankos ir vedasi namo, lyg mažą 
berniuką: ' ' • •

— O judu su Kmitu — ar jau galutinai apsispren- 
dėt Argentinon? Gal, sakau, užtektų kur nors arčiau 
pabėgėti ?...

(>•• <»■((*■)
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KUN. PIJAUS ČESNOS SUKAKTYS
/Vasario 12 dieną Šv. Juozapa 

parapijoj, Mahanoy City, Pa., 
buvo nedažnai pasitaikanti lai
minga diena. Gražiai tvarko- 
moj ir puošnioje stilingoje bai

dė jo gausių linkėjimų. Parapi
jos choras, vad, R. Konsavage, 
sudainavo lietuviškų dainų. Į- 
teikta dovanų.

Kun. P. Cėsna savo kalboj vi-
nyčioje iš pat ryto buvo didelis siems nuoširdžiai padėkojo ir 
judėjimas. Parapijos klebonas pareiškė vilčių kad jis švęs auk- 
kun. Pijus Česna minėjo savo sinį jubilėjų, nes daktaras oa- 
40 metų kunigystės sukaktį ir sakė, kad jo sveikata stipri To
35 metus klebonavimo toj pa
čioj parapijoj. Padėkos Misas 
atnašavo patarnaujant parapi
jos kunigams: Alb. Nevaraus- 
kui ir dr. B. Šimkui. Pirmasis 
pasakė ir pritaikytą pamokslą.
Iškilmes tvarkė jaunas kunigas 
Leonas Peciukevičius, kuris čia 
jau kunigauja daugiau 5 metų.
Su sukaktuvininku meldėsi vi
sa parapija ir svečiai. Ten buvo 
motina M. Loyola, Šv. Pranciš
kaus Seserų vyriausioji iš Pitts- 
burgh, Pa.. Taip pat buvo ir 
pirmoji parapijos vienuolyno 
viršininkė motina M. Pranciška 
ir 7 kitos vienuolės, gimusios 
šv. Juozapo parap.

Jubiliatas savo kunigavimo 
ir veikimo metais turėjo daug 
pergyventi, nes parapijoje buvo 
sunkumų. Jis savo ypatingu 
darbštumu ir maloniu būdu mo
kėjo sugyventi ir laimėti žmo
nes katalikybei ir parapijai. To
dėl dabar parapija laikosi labai 
gerai, nors ir yra labai daug
vargų dėl nedarbo šioje apylin-< Gražios pokylio * iškilmes baig

dėl jis jau net pamokslininką 
toms iškilmėms užsiprašė. La
bai jautriai ir įdomiai nupasa
kojo savo 40 metų kunigavimo 
ir 35 metų klebonavimo pergy
venimus. O jų jis turėjo pilnai.

Kun. P. Česna

kėje. Jis buvo ir yra apdovano
tas stipria sveikata, turi gerą 
ir užjaučiančią širdį. Nežiūrint 
savo ilgo parapijoj veikimo, jis 
ir šiandien eina visas pareigas 
kaip ir seniau. Parapiečiai pas
tebi jo ištikimą ir nepailstamą 
tarnavimą jiems, todėl jie taip 
dėkingi ir nuoširdžiai sveikino, 
meldėsi, linkėjo sulaukti ilgų ir 
sėkmingų veiklos metų šv. Juo
zapo parapijoje.

Kun. Pijų Česną 400 svečių 
bei parapiečių, kelios dešimtys 
kunigų, viešai pagerbė ypatin
gu pokyliu ir pritaikyta progra-

tos Lietuvos hįmnu ir malda. 
Verta pažymėti, lAd Parengi

mo komitetas, vad. kun. L. F^- 
čiukevičiui, labai skoningai ir

to aktą, kuris bus įrėmytas ir 
laikomas klubo būstnėje, susi
rinkime perskaitytas. Jis skam
ba taip:

“Chicagos Šaulių Klubui 1956 
m. vasario mėn. 16 d.

AKTAS
Mes Lietuvos žemės vaikai, 

turėdami akivaizdoje mūsų tė
vynės dabartines kančias ir ne
palaužiamai tikėdami į jos lais
vės dienų grąžinimą, susibūrę 
svetingame JAV krašte po šau
lių kovos vėliava, meilės tėvų 
žemei kupinomis širdimis, auko 
jame klubui JAV ir Lietuvos 
vėliavas, tris sportin.us šautu
vus ir būsimoje Nepriklausomo 
je Lietuvoje atsikuriančiai Lie
tuvos Šaulių Sąjungos Centro 
valdybai Lietuvių Enciklopedi
ją-

Mūsų širdys ir mūsų darbai 
Nepriklausomai Lietuvai”.

Tai pirmas toks įamžinimas 
tremtyje šaulių sąjungos isto
rijoje.

Turiu pažymėti, kad šitas au
kas aukojo daugiausia jaunieji 
nariai, kurių vis daugiau stoja 
į mūsų gretas. Nevienam jaut
riai pakuteno širdis ir gerklėje 
springo ašara, matant jaunųjų 
meilę tėvynei ir pasiryžimą už 
ją kovoti. Džiugu matyti jauni
mą mūsų senesnės kartos šau
lių tarpe, kurie patys aukoja 
savo brangų laiką parengimuo
se vaidinant veikalus ,tautlškuo 
se vaidinant veikalus, tautiškuo

pritaikytai viską suruošė. Salė iš savo kuklių santaupų auko- 
buvo ypatingai išpuošta, vaiz- ja tokį brangų turtą tėvynės ir 

visuomenės labui.

Mykolas Oates, 10 metų, Hamil
tono ligoninėje, Kanadoje, kur jis 
be sąmonės išgulėjo šešis mėnesius. 
Susižeidė 1955 rn. rugsėjo 4 d. nelai
mės metu. Daktarai sako, kad jis 
galės gyventi 60 ar net 70 metų. 
kudlos. ' (INS)

Pittsburgh, Pa.
Balio skyriaus veikla

Balfo skyriaus narių susirin
kimas įvyko vasario 19 d. Lietu 
vių Piliečių Draugijos klubo sa
lėje. Metinį Pittsburgho sky
riaus Balfo susirinkimą atida
rė pirm. J. Žilinskas, ižd. A. Pa
leckis ir sekr. A. Krapavičius 
patiekė metinį pajamų ir išlaidų 
pranešimą. Pranešimas priim
tas vienbalsiai. Išrinkta Balfo 
Pittsburgho skyriaus vadovybė: 
pirmininkė V. Količienė, vlce- 
pirm. Ona Gutauskienė, sekr. A. 
Krapavičius, iždininkas A. Pa
leckis, iždo globėjai J. Bosas ir 
J. Skūnundris. Pirmas Balfo 
skyriaps šiais metais “Card Par 
ty” bus gegužės 20 d. 3 vai. po
piet Lietuvių Piliečių Draugijos 
klubo salėje, 1723 Jane St. S. 
S. Pittsburgh, Pa. Reikia tikė
tis, kad Pittsburgho draugijos, 
parapijos, klubai ir kitokios or
ganizacijos tą dieną neturės sa-

vo parengimų. Balfo skyriausi JAV-se ir Kanadoje praeitais 
valdyba tiki, kad mieli pittsbur- metais buvo įsteigta 19 naujų
giečiai savo atsilankimu parems 
šį Balfo šalpos kilnų darbą.

ligoninų, ir dabar šiuose kraš
tuose katalikišKų ligoninių skai-

F. Ž. čius paaugo iki 1,502.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 
tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUAMCA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
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A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 691h Si. REpublic 7-1941

duojant kunigą kaip pasaulio 
šviesos ir tiesos nešėją, didžio
mis žvakėmis, iš šonų žibant A- 
merikos ir Lietuvos vėliavoms 
ir kitiems ženklams. Ten buvo 
sukaktuvininko didelis paveiks
las ir įrašai.

Su jubiliatu jungėsi eilės jau
nų ir senų, draugų, pažįstamų 
tei bičiulių. Visi sutartinai ir

ma. Kalbėjo P. J. Gegužytė, dr. nuoširdžiai linkėjo to paties
T. Tecelosky, kuri ir programai 
vadovavo, dr. J. Bonavich, kun. 
dr. B. Šimkus ir kun. L. Peciu- 
kevicius. Visi kalbėtojai išreiš
kė savo pagarbą, padėką ir su-

Dievo palaimos ištvermės ir sėk 
mingog veiklos savo parapijos, 
lietuvių ir lietuviškų draugijų 
gerovei. Ilgiausių, laimingiausių 
ir sėkmingiausių metų! P.

Trumpomis, bet širdingomis 
kalbomis, klubą ir šį iškilmingą 
susirinkimą sv-j.kino augščiau 
pažymėti atstovai ir kiti šau
liai, kviesdami visą lietuvių vi
suomenę vieningon kovon prieš 
žiaurųjį okupantą bolševiką, 
kad mūsų žemėje kuo greič'.au- 
siai užtekėtų laisvės saulė, kad 
likusiųjų tėvynėje brolių ir se
sučių nesilietų nekaltas krau
jas ir nuo veidų nudžiūtų gai
lios ašaros, kad mūsų norai ir 
žodžiai virstų kūnu. Išnešus vė-

liavas, klubo pirmininkas Alf. 
Valatkaitig susirinkimą uždarė.

Linkiu, kad Amerikoje Šaulių 
Sąjunga išaugtų į didelį ir gau
sų vienetą šiais žodžiais:

Susispieskit krūvon Lietuvos 
, /sakalėliai,

Išblaškykit miglas jūs galingais 
/sparnais

Kraštui būkit sargais!

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — NUmbold 6 1038

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

Duoną ir {vairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanika Avė. 

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

miestus.

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

[ Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
1 tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že

mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.

KOVOSIME UŽ LAISVI
LEONAS MOCKEVIČIUS, Chicago, III.

Chicagos Šaulių Klubas, nors Į yra šie užrašai: I R. 48-tas Spin 
dar neseniai įsikūręs, bet jau dūlio būrys. Nepriklausomai 
daug darbų atliko ir gyvai reiš- Lietuvai. Vytis. Šaulio ženklas 
kiasi savo veikloje. Šis klubas ir Gedimino stulpai, labai ge- 
metai kaip yra legalizuotas ati- roję ir gražioje medžiagoje. Ine 
tinkamose valdžios įstaigose. Į šus vėliavas, sugiedoti Ameri- 
Šių metų vasario mėn. 19 d. Lie kos ir Lietuvos himnai. Toliau 
tuvių auditorijoje šauliai kartu sekė JAV ir Lietuvos vėliavų 
su patriotine lietuvių visuomene i įteikimas, kurias perėmė klu- 
susirinko į gausų metinį iškil- bo pirmininkas, perduodamas
mingą susirinkimą atžymėti sa sargyboms. JAV vėliavą auko-
vo metines, kuris praėjo gra- >jo Stasys Bagdonas, o Lietuvos
žiojc šauliškoje tvarkoje ir nuo 
taikoje.

Susirinkimą atidarė ir jam

— Albertas Kvečas. Aukotojai, 
įteikdami šias vėliavas, pasakė 
po keletą jaudinančių patrioti-

pirmininkavo Įdubo pirminiu- nių žodžių. Kiekvienas po gra
bas Alfonsas Valatkaitis. Ati- žų sportinį šautuvą paaukojo

susirinkimą; savo 
gražioje kalboje

NUO UŽSISENEJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Choro vedėjas 
K. Stei>on»vieius,

savininkas

Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.
DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

Atdara sekmadienį nuo 10 iki 5 valandos.

BŪDRIK'Š
“Didelių Nuolaidų Namai”

3241 SOUTH HALSTED STREET 

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

darydamas 
trumpoje ir 
kreipėsi į šaulius ir į lietu
vių visuomenę ’budėti Lietuvos 
laisvės sargyboje, nepalūžti dta 
šioje ir visomis galimomis prie
monėmis kovoti už jos laisvę. 
Atsistojimu ir trimitui pučiant 
pagerbti buvę šaubai: miręs 
prof. Vaclovas Biržiška ir Si
bire žuvusi Putvinskienė. į gar
bės prezidiumą buvo pakviesti: 
Don Varnas, Dariaus ir Girėno 
postų atstovai, Šaulių Centro 
valdybos, L.KS. “Ramovė”, L. 
K. Savanorių-Kūrėjų, Skautų ir 
kiti atstovai, drauge pakvie
čiant klubui daug pasidarbavę 
ir nusipelnę šauliai. Buvo įneš
tos augščiau pažymėtų postų ir 
šaulių vėliavos. Saulių vėliava 
yra išsaugota ir atvežta iš Ma
žosios Lietuvos vieno rytprū- 
sių gyventojo ir čia Chicagoje 
bažnyčioje pašventinta ir per
leista vietos klubui, ant kurios

šie šauliai: Julius Pakiflka, Juo
zas ir Kazys Ulevičia ir to pa
ties klubo meno būrelis. Lietu
vių Enciklopedijos tris tomus 
aukojo: Julius Pakalka, Kąsty- 
tis Juškėnas ir Stasys Dunaitis. 
Šios visos aukos su įvardinimais 
yra surašytos į tautiškais mo
tyvais papuoštą ir gražaus šrif

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sudėti ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEOULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos FSORIA- 
8IS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perpiyšimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiustančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo tt- 
vtršlnių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et.. ir <3.60.
Pirkite valstinėseChi 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc..Oa 
ry. Ind.ir Detrolt, Ml- 
cbigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order |

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

Pradėki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pridėkit. laupyti lioįa liaiuvKka|t 

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKAS. Sec’i

Pirmad., antrad.. penktad. 
ifiAt • v. ryto Iki 4:>0 p

OFISO VALANDOS: 
Ir 
P-

Treėtad. • ryto Iki 1S o 
Ketvlrtad • vai. Iki t vak.

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandy Išpardavimas!
U gabalų — tiktai ui $169.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklėm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
UI 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 WEST ROOSEVELT KOAD Tel. SEeley 3-4711

Fclbc Raudonis, BaV. ir menadžerie 
Krautuvė atidaryta pekmadienials nuo 11 Iki 6:60.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4638 Arebėr Aveėue Tel. LA3-67P 

AUGUST SALDOKAS Prezidentas

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

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

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, p ri bū name su vilkiku j įvairias vietas. 

Parduodame akumlliatoriua, padaagaa Ir kk automobilių dalis.

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

SUTAUPYMAS UUO 30% IKI 70%
•>_ iiiiuji, vėlinusios mados 2 gab. parlor šėlai, nupig. iki $89 ir aukš. 
63 nauji vėliausio stiliaus miegamųjų setai, nupiginti iki $89 ir aukš. 
41 loiuigc kėdės, vėliausia medžiaga uždengti, nupig. iki $19 ir aukš.
98 Innerspi mg ir Box Spring matracai, nupiginti iki $14 ir aukščiau. 
47 Slcep-O-Lounge ‘‘liide a beris” (lovos), nupigintos iki $59 ir aukš. 
97 nauji šaldytuvai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
66 skalbiamos mašinos, vvringer (gręžia) arba autoinat. $98 ir aukš. 
88 elektriniai dulkių valytuvai, $15 ir aukščiau.
2W> lempų, nupigintos iki $3 ir ankščiau. '
99 televizijų setai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.

15(1 mažų radijų, nupiginta iki $10 ir aukščiau.
68 elektriniai plimiogralai, nupiginta iki $6 ir aukščiau.
166 gilziniai jiečiai, nuĮaginti 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 jardų ir aukščiau.
27x54 vilnų kaurai, nupiginti iki $4 ir aukščiau.
Dideles mieros Sliag Kugs, nupigini i iki 98 centų.

6x9 kaurai, nupiginti iki $111 ir aukščiau.
9x12 kaurai, nupiginti iki $17 ir aukščiau.
9x12 linoleums, su Apvadais, $4.95 ir aukščiau.
12xl;> kaurai, nupiginti iki $69 ir aukščiau.
52 gabalų indų setai, nupiginti iki $19 ir aukščiau 

52 gabalų Ktainless silvenvare, nuo $9 ir aukščiau.
Elektriniai garu šildomi prosai (irons), nupiginti iki ............... $ 6.00
Dominion deep-l.'ryer, automatiškas, nupigintas iki ..................... $18.00
Star fx)\v deep-l'ryer, nupigintas iki .................................... ........................... $12.00
Automatiškas toaster, nupigintas i ki ......................................................... $ 9.00
Kotiss-iJ-Mat Kolaiy Broiler, nupigintas iki ....................................... $22.00
Majestie Inl’rn-Kcd Broiler, nupigintus iki ............................................. $10.00
Popeoru l’oper, nupigintas ....................................................................................... $ 5.00
Keiuinglou rašoma mašinėlė, ai remontuotu ............................................. $24.00
Arctic Manketui, vilnų, nupiginti iki ............................................................ $ 5.00
Vatiniai Manketai, nupiginti iki ................................. ■.................................. $ 2.00
Didžiulės antklodės (coml'orters), nupigintos iki ........................... $ 5.95
Dideli Caiiiiou 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 (guilars) — $5.00. L'kulcles — nupigintos

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

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

J. F. Budrik Furniture
( I N C O K P U K A 1 E D )

3241 So. Halsted St. Tel.: CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. ir ketvirtud. vakarais iki 9:30 l’.M. Sekmad. 10-5.

Budrike Lietuviška Radijo Valanda leidžiama kiekvieną kętvir- 
tadienio vakarą nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš WHEC radijo stoties,

t 1450 kilocycles, su žymiais dainininkais ir orkestru.

£



t

Antradienis, vasario 28, 1956

PAVERGĖJAI NEGALI NUŽUDYTI 

LIETUVIŲ DVASIOS
J. K., LosAngeles, Calif.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Pirmą kartą Los Angeles lie
tuvių kolonija su tokiu entuziaz 
mu ir ryžtu paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės metinę sukak 
tį. Dalyvių skaičiumi, kalbėtojų 
svarumu, meninės programos 
įspūdingumu ir pagaliau pinigi
nėmis aukomis mes mušėme vi
sus iki šiol Ramiojo vandenyno 
pakraštyje pasiektus rekordus. 
Ir kada su džiaugsmu klausė
mės kongresmano Patrick J. 
Hillings žodžių, jog “pavergėjai 
neįstengė nužudyti lietuvių dva 
sios”, apžvelgę šių metų minė
jimo rezultatus, su pasitenki
nimu galime konstatuoti: trem
ties ir emigracijos dienos nenu
žudė lietuvio meilės Lietuvai. 

Kokie rekordai
Dalyviai: Patriotic salė šių 

metų minėjiman sutraukė arti 
500 žmonių. Tekio skaičiaus iki 
šiol niekad neturėjome. Dauge
lis atvyko ir iš tolimesnių vieto
vių. Long Beach, Calif., Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės sky 
rius į minėjimą atvyko organi
zuotai.

Kalbėtojų eilės Vasario 16 mi 
nėjimuose per ištisą metų eilę 
turėjome daugel garbingų asme 
nų ir gerų oratorių. Tačiau šiais 
metais pirmą kartą mūsų minė
jimų istorijoje į mus kalbėjo 
JAV kongreso atstovas, kuris 
pasakė ne tik gerą kalbą, bet ir 
Washingtonan išsivežė gerus 
įspūdžius ąpie Los Angeles lie
tuvių koloniją ir ateityje paža
dėjo su mumis kontaktų nepra
rasti. Taigi, turėjome gerą kal
bėtoją, ir Lietuvai laimėjome 
įtakingą draugą.

Piniginių aukų vajuje pasiek
tas dvigubas laimėj.mas, Bend
roj'. aukų suma jau peržengė 
1,100 dolerių ribą, ir aukos vis 
dar tebeplaukia. Mažu disonan
su vieningame darbe nuaidėjo 
vienos grupės gerai sinchroni
zuota akcija už “taiką”, bet re
zultate, regis, laimėjo ne “tal
ka”, bet talka. Kitu žvilgsniu 
pastarasis muiėj.mas Kalifor
nijos lietuvių veikloje tapo is
torine diena — atsirado pirma
sis lietuvis Lietuvos laisvinimo 
reikalams paaukojęs 100 dol. 
Tiesa, ne losangelietis ir ne di
delis turtuolis, bet didelis savo 
meile tėvų žemei. Ši garbė teko 
senosios kartos lietuviui, gyv. 
Long Beach, Calif., Feliksui 
Shlapeiiui. Tarp kitų stambesnių 
aukotojų randame inž. Viktorą 
Petrauską — 30 dol., kleboną 
kun. J. Kučingį — 25 dol., iš
radėją inž. Fabian — 25 dol., 
adv. Dabšio šeimą — 20 dol., 
inž. Čiurlionį — 20 dol., inž. Dun 
dzilą — 20 dol, ir 1.1.

MLiėjimo eiga

Minėjimą pradėjo Alto sk. 
i pirmininkas Lietuvių Dienų lei- 
' dejas Antanas Skirius, o jį pui
kiai pravedė buv. Lietuvos Vy
čių. centro pirmininkas teisėjas 
J. Peters. Reikia atskirai pažy- 
uėti teisėjo Peters ypatingus 
gabumus vadovauti tokios rū
šies iškilmėm. Tai augšto inte
lekto, puikios orientacijos ir to
li pažengęs savo profesiniame 
kelyje vyras.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo aktą perskaitė visai 
mūsų tautai brangus asmuo šio 
akto signataras Vilniaus u-to 
rektorius prof. Mykolas Biržiš
ka. Po gražios klebono kun. J. 
Kučingio invokacijos, žodį ta
rė konsulas dr. J. J. Bielskis. 
Jis pabrėžė, kad mūsų veikla, 
siekiant savo kraštui 1 laisvos, 
gąsdina mūsų priešus. Priešo re 
akcija, k. t. įvairių lapelių ir 
laikraštukų siuntinėjimas, ba
lionų baimė :r kt., išduoda jo 
silpnumą. Prisiminęs malonų 
faktą, kad savo vieningomis 
pastangomis la imė jome daug 
draugų įtakingose Amerikos 
valdžios sferose, konsulas Biels 
kis dalyviams pristatė pagrin
dinį kalbėtoją kongreso atstovą 
Patrick J. Hillings.

Hillings kalba
Įdomioje ir kiek ilgiau užsi- 

tęsusioje kalboje jaunasis poli
tikas, perpindamas faktais* ir 
humoru, papasakojo apie savo 
kelionę į Rusiją ir satelitinius 
kraštus. Visos komunistų pas
tangos nukreipti jo dėmesį į 
jiems naudingus objektus atsi
mušė į Hillings apsisprendimą 
pamatyti tikrąjį ‘‘raudonojo ro-

Tarp kitų dalykų atstovas 
jaus” gyvenimą Ir jam daug 
maž pasisekė.
Hillings pareiškė šias mintis:

— Mes žinome, kad 800,000 
lietuvių yra deportuota iš savo 
krašto, bet mūsų surinktomis 
žiniomis pavergėjai neįstengė 
nužudyti lietuvių dvasios. Jūsų 
vyriausybė tVashingtcne nėra 
pamiršusi Lietuvos ir niekad 
nepripažins esamos padėties Ry 
tų Europoje. Mes eisime prie 
aiškių sprendimų, kad paverg

tos tautos ir Įdėtu va praa-ic 

moję ateityje atgautų laisvę.

— Mes padarėme tragiškų 
klaidų po II Pasaulinio karo, 
pervertindami Sov. Rusijos pa
jėgumą. J.e blefuoja, o mes jų 
blefu patikėjome. Aš esu įsiti
kinęs, kad bolševikai supranta 
tik drąsą ir jėgą, ta kalba iV rei 
kia kalbėti. Nuolaidos reikštų 
kapituliaciją.

Triukšmingai publikai plo
jant, kalbėtojas perdavė JAV 
viceprezidento Richard Nlxon 
asmeninius linkėjimus Los An
geles lietuviams

Po trumpo Alto sk. nario J. 
Kojelio žodžio, aveikin mo kal
bas pasakė kitų tautų delegaci
jų atstovai.

Po pertraukos sekė meninė 
programa. Ją atliko miela lietu
viškų parengimų talkininkė so
listė E. Rūkšehenė ir Šv. Kazi
miero parapijos choras, veda
mas kompozitoriaus Br. Bud- 
riūno. Gilų įspūdį ir gausius plo 
jimus salėje iššaukė Lietuvių 
Dienų vyr. redaktoriaus poeto' 
B. Brazdžionio kūrybinis žodis.'

Sekančią dieną — vasario 19 
— Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje už Lietuvos laisvę ir 
kenčiančią tautą iškilmingą su
mą atlaikė klebonas kun. J. Ku
čingis. Pritaikintą pamokslą pa 
sako kun. L. Jankus. Pamaldų 
metu pravesta rinkliava Lietu
vos laisvinimo reikalams.

Tą pačią dieną Lietuvos kon
sulo dr. J. Bielskio rezidencijo
je, poniai Bielskienei rodant lie
tuvišką vaišingumą, įvyko di
delis priėmimas, kuriame daly
vavo apie 200 asmenų: konsu- 
larinio korpuso nariai ir gausi 
lietuvių visuomenė.

East St. Louis, III.
Lietuvos laisvinimo reikalams 

surinkta 194 doleriai

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą atliko vasario 
mėn. 12 dieną. Pamaldų metu 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
ateitininkai Stasys Manvydas, 
Rimas Cerškius ir Fišeris laikė 
Lietuvos, Amerikos ir Ateitinin 
kų vėliavas. Joms asistavo tau
tiniais rūbais pasipuošusios a- 
teitininkės: Violeta Juodakytė 
ir Ona Sakalauskaitę

Programa prasidėjo 6:30 vai. 
vakare lietuviu parapijos salė
je. Jai vadovavo kun. Ant. Deks 
nys, parapijos klebonas. Progra

is:. tu anga. Pas
kaitą lietuviškai skaitė kun. Ze
nonas Gelažius, o angliškai — 
John P. Dolan, St. Louis uni
versiteto viceprezidentas, kurs 
šiek tiek moka ir lietuviškai.

Po turiningų paskaitų sekė 
parapijos choras, kurs gražiai 
sudainavo keletą lietuviškų dai
nų. Chorui vadovavo Stella Stan 
kus.

St. Louis cperos solistas Wal- 
ter Kantauskag padainavo solo 
vieną ariją iš operos ir lietuviš
kų dainų.

St. Loiįis, Mo., Studenčių a- 
teitininkių kvartetas išpildė ke
lias lietuviškas daineles. Dėl jų 
gražių balsų ir darnaus susidai- 
navirno susirinkusieji buvo la
bai patenkinti. Birutė Minetai- 
tė, Laima Abromikaitė, Lile ir 
Regina Savickaitės bei Danutė 
Kantauskaitė, kuri šiame minė
jime negalėjo dalyvauti, visada 
mielai prisideda prie kiekvieno 
minėjimo savo gražiais balsais.

Vyrų choro “Nemunas” kvar 
tetas, vadovaujamas A. Paliu- 
kaičio, atliko kelias dainas. Gai
la, kad visas choras negalėjo 
pasirodyti.

Tautinius šokius šoko moks
leivės ateitininkės: Violeta Juo
dakytė, Marytė Stančiūtė, Ona 
Sakalauskaitė, Jūratė Galesai- 
tė, Eugenija Kriščiūnaitė, Mar- 
gareta Petrikaitė. Akordeonu 
pagrojo Zigmas Grybinas. Šo
kėjos buvo pasipuošusios tauti
niais rūbais.

Skautai vyčia: suvaidino vie
no veiksmo vaizdelį

Lituanistikos mokyklos mo
kiniai: Gražina Vaitkutė, Jo
nas Meškauskas, Violeta Juo 
dakytė, Maryte Stančiūtė, Vin
cas Vosilius, Danutė Dubickai- 
tė puikiai padeklamavo eilėraš
čius.

Po oficialios programos sekė 
bufetas. Susinnkfsieji, kurių 
buvo suėję pilnutėlė parapijos 
salė, minėjimo programa buvo 
patenkinti. Lietuvos laisvinimui 
surinkta 194 doleriai ir 50 cen
tų. Korespondentas

TALKA
Vienas žodis — ne šneka,
Vienas vyras — ne talka...
Kai du stos, visados 
daugiau padarys...

Tais žodžiais a. a. kan. Jakš
tas kreipėsi į Lietuvos visuo
menę dar caro laikais ir jo su
darytoji talka — sukurtoji Šv. 
Kazimiero Draugija išvarė tuo 
metu ir Nepriklausomybės lai
kais didelę kultūrinę vagą. 
Šiandieną pasitaiko gerą proga 
Čikagoje talkos būdu sukurti 
didelę lietuvišką prekybos įmo
nę nuosavose didelėse patalpo
se, kuri atneštų nariams gerą 
nuošimtį ir pirkėjams duotų 
galimybės gerų prekių už pigią 
kainą nusipirkti.

Todėl kas įdomaujasi bizniu 
ir norėtų prie jo prisidėti, rašy
kite tuojau DRAUGUI, Box 
Nr. 3823, 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, III.

2,343„688 valdžios 
tarnautojai

1955 m. gruodžio mėn. algų 
sąraše buvo 2,343,688 civiliai 
federalinės valdžios tarnauto
jai, tai yra 18,470 mažiau negu 
lapkričio mėn. 1955 m.

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

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELIAIS, 
' AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti J Ameriką. Pa

rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 

LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 '
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atldara kasdien nuo

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

IOC iobioes

1956 0
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai I*Jų m6n. pilnų garan 

tljų — darbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

vtmo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAM 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halstod Street
Telefonas CAIumet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR • 
PAULIUS F. ENDZELI8

PIKIAI IK SACCIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIRTOJE IK I* TOI-IAU

K. EIDUKONIS

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOUNIMO

ARTHRITIS
BEING CONQUERED BY NEW DISCOYERIES!
4 Normai Kand Ysg, ou» dieveriu Arthritio Hand

w openlng up ■ new worM 
ot relief and luppiacM for 
many fimnarly “kopelei." vie
tinis of arthrltl. aad riMuota- 
Uu*. eaaeer, taulUple tcleru- 
■ta. polio, eorobral riky, epi- 
lepoy, ■ t r • h e s, boadackes, 
bear* and scoms oi other dh- 
eases. Now records are beina 
mada In UI.-s.vlng and raitei.
Even U you havo koen teld 
there Is no hopo, don’t glve 
up. Aak your local chlropractor 
aad vrrlte todaty for 72 pages 
d Iree proof of sstaalng ro- 
suMa for yourself aad siek 
friends.

WMTE T0MY YO:
SKARS <HJROPRA<TI< HOSPITAl Dept. 111 DEHVIR, CMO.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, xUbdiiai, 
transmisijos ir L L MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių slyva, 

baterijos ir automobiliam* dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136 ML CESAS, patyręs auto specialistas

Tremties ūkanose pasirink vadovu kultūros žurnalą

AIDUSe
“Aiduose” telkiasi lietuviai mokslininkai, rašytojai ir dailininkai, 

savo kūryba tiesdami kelius į šviesesnę tautos ateitį.

Prenumerata: visur 6 dol. mėtoms

Adresas: 680 Bushwick Avenue, Broeklyn, N. Y.

INSUREO I " " 
UPTO-J ■ 
z<700/

ffi MUTUAL FEDERAL 

SAV I N GS
pataria:*
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

FEDEHBL 
SflVING

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

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

& LOAN ASSh 2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrginia 7-7747

JOHN L KAZANAU8KAS. Pręa

Chartered and Supervised by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki B vai. po pietų. Kete. 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. Seštad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma.

Perskaitę Jienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

6930 S. Talman, Chicago 29, III 
Tel .JiRovchill 6-7006 _____

' ĮSIGYKITE DABAR !

DARBO TEISL 2ODYMELI5
Spaudai paršuošč Pr. Sulaitis

ANGLIUKŲ ŽODŽIŲ BEI IŠSIKEIA- 
KIMV 1‘AAIAHIMMAI

Siame ŽODYNĖLYJE telpa th 
anglų kalba žodžiai bei Iftsl reiškimai 
kut'lo yra |gbv, spcclalinę raikAmų. 
kai (įurle paimti i& veikiančių Į si. a 
tymų, Spausdinami žodžiai anglų 
kalba ir patiekti platūs paaiAklnima 
lietuvių kalba.

Leidinys 116 pnal. Kaina $1.00.
Pinigu, su užsakymai, siųsti: 

•‘DRAUGAS’’
3X.1t R. Oakley Avė.,

( lilcago 8, III.

B-VIŲ LYGOS, KURIOS®
Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 810,000.00 

IR
Paskolos Duodamos Nainy Įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis

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

CRAME SAVIHGS A LOAM ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, 01.

DISTRICT SAVIHGS O LOAM ASSM.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

UNIVERSAL SAVINGS A LOAM ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8/Ū1.

Tho four moli desirabls festurss a whiskey could havo 
ara llatad on thla chart. Sunny Brook haa evarythingl

Kur tik puiki Kentucky 
v/hiskey yra mėgiama 

ten visada reikalaujama

SUMNIY BrOOK

Sunny
Brook

L  

i* it
Ktntucky 
whl»k*y ?

Don it hav*
«n oltf 1>tb 

Century name?

l* it avaiiabi*
aa a *tr*ljht

and aa a bland ?

1* lt
pdpularly
pric*d?

VESI YCSI YBSI vcai

KtNTUCKY STUAIOHT 

IOUR.ON WHISKKV $469T 1/5 Qt.

KENTUCKV »UENO«O ’43?,,
WHISKKV 4/5 Qt.

BOTTI ED IN BONU — 100 PROOF
THE OLD SUNNY BROOK COMPANY DIVISION 0F NATIONAL DISTILLERS PRODUCTS CORPORATION, 
L0UI5VIU.E, KY ECTH 86 PROOr KENTUCKY BLENDED WHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAl SPIRITS



į

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CRICAGO, ILLINOIS Antradienis, vasario 28, 1956

SO. BOSTONO ŽINIOS
LKK Federacijos N. Anglijos 

apskrities seimeDs
t

jvyko So Bostono liet. parapi
jos salėje 1956 m. vasario 22 d. 
Mišias atnašavo dvasios vadas 
kun. J. Vaitekūnas. Pamokslą 
pasakė kun. dr. Ant. Juška. Po
sėdžiai vyko nuo 11 vai. ligi 4 

vai. p.p. Dalyvavo prel. K. Va- 
sys iš Worcester, Mass., prel. 
Pr. Juras iš Lavvrence, Mass., 
prel. Pr. Strakauskas iš Brock- 
ton, Mass. kun. J. Švagždys, 
kun. J. Steponaitis, kun. J. 2u- 
romskis. Seimelio globėju buvo 
vietos klebonas kun. Pr. Vir- 
mauskis, kurio rūpesčiu buvo 
parengtos vaišės visiems seime
lio dalyviams. Viso dalyvavo ke 
liasdešimt atstovų Iš apylinkės 
parapijų. Vadovavo apskr. pir
mininkas V. Kudirka, sekreto
rius — J. Beinoris.

Pagrindinę kalbą pasakė kun. 
dr. A. Juška, nubrėždamas fe
deracijos nueitą kelią ir nužy
mėdamas gaires, kuriomis tu
rėtų būti vadovaujamasi ren
giant 50 m. jubilėjhų kongresą 
Bostone š. m. spalio 12, 13, 14 
d.d.
. Tam kongresui sudaryti komi 
tetas bus suorganizuotas Bos
tone. Tuo pasirūpins vietos kle
bonas kun. Pr. Virmauskis ir 
Kult. Institute pirm. prel. Pr. 
Juras. Gyvai ėjusiose diskusi
jose aptarta eilė katalikams 
aktualių klausimų ir priimta ke 
lėtas rezoliucijų, kurios bus pas 
kelbtos spaudoj.
Nelietuvių spauda apie Vasario 

16 minėjimą
S. Bostone išeiną anglų kalba 

laikraščiai “So Boston Gazette” 
ir “So Boston Tribūne” įsidėjo 
stambias žinias pirmame pus
lapyje apie reugiamą Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą ir 
apie to minėjimo pagrindinį kal
bėtoją dr. A. Trimaką. Tai kun. 
Žuromskio nuopelnas.

Dienraštis “Boston Globė” va 
sario 17 d. įsidėjo trumpą žinu
tę apie rengiamą Liet. neprikišu 
somybės minėjimą ir sekmadie
nį buvo atsiuntęs koresponden
tą, bet po minėjimo nieko ne
parašė.

Dienraštis “Boston Post” va
sario 20 d. įsidėjo keturių jau
nų lietuvaičių fotografiją. Tai 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios taut. šokių šokėjos. Po fo
tografija padėtas kiek ilgesnis 
parašas, kuriame nurodama, 
kad lietuviai vakar minėjo sa
vo Lietuvos nėprik.ausomybės 
dieną. Paveikslas įdėtas rūgimoj 
vietoj, puslapio viršuj.

BoStanišlb's latvių laikraštis 
“Amerikas Ve3tnesis”, leidžia
mas Olgerdo Liepinš, įsidėjo 
per visą pirmą puslapį didelė

mis radėmis sveikinimą brolių 
l|etu^ių tautai nepriklausomy
bės šventės proga. Tame pačia
me pirmame puslapyje yra dr. 
B. Mickevičiaus straipsnis ir 
trys lietuviški paveikslai — Vy
tis, Vilniaus katedra ir Nemuno 
pakrantė.

Kitame puslapyje įdėtas F. 
Kiršos eilėraštis, dr. B. Micke
vičiaus išverstas , į latvių kalbą 
ir to mūsų poeto fotografija su 
parašu, kad suėjo 65 m. am
žiaus ir kad yra aktyvus lietu
vių latvių suartėjimo šalinin
kas. •

Kun. Dr. V. Cukuras
skaitys Bostono ateitininkams 
paskaitą tema “JAV Katalikų 
Akcija ir mūsų vieta joje”. Į 
paskaitą kviečiami sendraugiai, 
studentai ir moksleiviai ateiti
ninkai. Paskaita bus š. m. kovo 
4 d. 4 vai. p.p. So Bostono lie
tuvių parapijos salėje po baž
nyčia.

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS

B. P. MARTIN

» Sis kelias, kuria neabejotinai už
tikrina visiem* paalektl taa aukšty- 
be*, J kurias Dievas vedė šv. Tere
sėlę, yra ne tik galimas, bet Ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi žv. Auglstlnas, ,,negali pada
ryt) ką nors didelio". Tačiau kas ne- 
ga'.l melstis, nusižeminti Ir mylėti!

P. P. Plūs XI 
Siame amžiuje gv. TeresSIGs Ma

žarna Kelias yra geriausias. Tikrumo
je tėra vienintelis kelias, vedąs I am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „It tikrųjų sakau jums, jei 
neatsiversite Ir nepasidarysite kaip 
kūdykial neįeisite Į dangaus karalys
tę“. Dangus Ir žemė praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis...

Knygutė turi 150 puslapių Ir kai
nuoja tik $1.00. Su kietais virbeliais 
$1.50.

KAIP IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS

Naaįai iileitta veikalėlis kuris duos 
naudingų patarimų mum* patiems ir ki
tiem*. Skaitykite ir kitiem* platinkite h 
veikalelį, ne* kiekviena* krikičionn tu
rėtų perskaityti.

Kaina 40 centų

TTžsakymu* su pinigais siuskite
DRAUGAS

2834 80. Oakley Are.

, ~ 8. III ...-  ----—     -L.-- — . .* 

So, Bostono liet. Piliečių Dr-jos 

valdyba
išsiuntinėjo savo nariams meti
nę apyskaitą, iš kurios matosi, 
kad per 1955 m. turėta pelno 
19,967 dol. Per tuos metus mi
rė šie nariai: Ad. Aleksiūnas, 
V. Balukonis, J. Faltinowicz, 
Fr. Janunas, J. Kasin. A. Kups
tis, J. Lekas, W. Meleski, Fr. 
Melkūnas, Paul Miškinis, Eliz. 
Nortwich, Geo Palaima, Benj. 
Palby, Mec. Palelionis, John 
Perry, John Petkauskas, Jos. 
Pocius, Anna Sungaila, Anna 
Šapokas (Slikas), John Worto- 
wicz, Martin Yankauskas, Geo. 
Žukauskas, Jos. Zupkauskas. 
Kaip matome, iš pavardžių ne 
visada begalima nustatyti tau
tybę. Pranešimas jau rašomas 
vien anglų kalba. Įsidėmėtinas 
faktas!

Ilgiausia kalba
Valstybės senatorius $Aus- 

tin’e, Texas, pasiekė naują kraš
to rekordą, iškalbėdamas 28 va
landas ir 6 minutes.

HELP WANTED — MALĖ

ENGINEERS

AEROJET
in

SACRAMENTO

CALIFORNIA 
A LEADER IN THE FIELD 0F 

ROCKET PROPULSION
Offers outstanding opportunities and diversified assign- 
ments on long range programa.

< Positions New Open for—_.
ENGINEERS

MECHANICAL
AERONAUTICAL

CHEMICAL
for

TESTING DESIGN RESEARCH DEVELOPMEMT
To work in the following fields — Hydraulic com- 
pressible and incompressible fluid dynamies, Hquid 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 AMALVSTS
Escperienced“ in aireraft structures, and aireraft propul- 
sion systems.

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

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog
Coders Analysts
Programmers ,
Experienced and traineeg

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

CRICAGO IMTERVIEWS
February 27th to March 6th 

MR. JOHN GAY

Engineering Representative

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

AEROJET 
GENERAL CORP.

P. 0. B*x imt 
SACRAMEHTO, CALIFORNIA

Subsidlary of The General Tire And Rubber Compsoy

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
PROGOS — OPPORTl'MTIES

GAfi STATlON — SINČIAI R. Gerai 
einąs biznis. Pilnai (rengtas. Ideali 
Vieta mechanikui. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Nori skubiai parduoti 
dėl ligos, nebrangiai. Apžiūrėję Įver- 
tlnslte gerą plrklnf. 0001 S. Normai 
arba skambinti savininkui siiRitarl- 
mul apžiūrėti — ST<-wart 3-0141.

ELECTRICAL MOTOR REPAIR 
SERVICE, (steigta prieš 13 metų. 
Pilnai (rengta. Prieinama nuoma, ge
ra sutartis. Kaina $4,500. Nori sku
biai parduoti, apleidžia miestą. Pama 
tę (vertinsite gerą pirkini. 1940 N. 
Pulaski arba šaukite — Mekens 2- 
5656. ,

LUNCHROOM IR NAMAS. Ber
lyne — 6735 Roosevelt Rd. 40 
vietų. Vieno savininko 15 m. 5 
k&mb. butas .užpakaly. Alyva ap- 
šild. Rūsys. 2 autom, garažas. Į- 
kainuota skubiam pardavimui. Ap 
žiūrėję įvertinsite gerą pirkinį. 
Susitarimui skambinti savininkui 
po 2:30 ------ GUnderson 4-2880.

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

Tel. LAfayette 3-8827
TAVERNA IR NĄMAS. 4 kamb. už
pakaly. Visi modernūs (rengimai. 
Alr-condltloned. Beer garden. Aly
va apšildymas. 2 autom, garažas. 1 % 
sklypo šalia. Pilnas rūsys. Gerame 
Industr. ir rezid. rajone Brighton 
Parke. Vienas negali apseit, nori sku 
olai parduoti, nebrangiai. Pamatę 
(vertinsite gerą pirkini. Tuojau gali
ma užimti. Saukite savininką po 6 v. 
v., susitarimui. Vlrglnia 7-0384.

CLEANING STORE. Seniai (steigtas, 
pilnai Įrengtas, gerai einąs biznis. I- 
deali vieta siuvėjui. Nuoma $86, ge
ra sutartis, apšildymas. Įkainuota 
skubiam pardavimui. Parduoda dėl 
kitų interesų. Turite pamatyti, kad 
(vertinus gerą pirkinį. 433 W. 115th 
St. Roseland'e, arba šaukite savinin
ką — COmmodore 4-8117 arba Hlll- 
a>p 5-3014 po 4:30 v. v.

Geriausiai Rekomenduojame

SVOBODA REAL ESTATE 
3739 W. 26th St., Cicero 6013 W. 
Cermak Rd. Mes pirkome gerą 
nuosavybę ir esame pilnai paten
kinti. *

Joseph Kolodziej 
2205 South. Avers Avė.

IŠNUOMUOJAMA

IŠNTJOM. biznio patalpa su 4 kam. 
butu — Brighton Park rajone. Kam
pinis namas, tinka bet kokiam biz
niui. Susitarimui skambinti

VIrginia 7-8413

Pirkit Apsaugos Bonus!

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IK LAIKKOD4IAJ 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., aft Mozart 

Chicago 82, Oi. — TeL LA 8-8617

IOC aoi
“DRAUGAS” AGEMCY

58 East Washlngton Street 
Tel. DEarborn h-2434

2331 Sounth Oakley Avenae 

Tel. Vlrglnia 7-6&40; 7-6641 

C=30E3OC=aOK

ĮSIGYKITE DABAR

NEĮKAINUOJAMOS VERTES 
KNYGA

Nors nuo spaudos atgavimo per 
keliasdešimt metų jau daug knygų 
išsileisdinome ir jomis apsigyrė- 
me, bet sąžiningai svarstant — 
nedaug jų turime tokių, kurios 
yra tikros nesenstančios verty
bės mūsų tautos kultūroje. Prie 
tokių nepalyginamos reikšmės 
knygų priskiriame 18-tojo am
žiaus K. Donelaičio “Metus” ir 
19-tojo — Simano Daukanto “feū- 
dą”. šis pastarasis, dabar iš nau
jo gražiai išspausdintas, mums 
yra kaip brangi relikvija, kaip są
moningo lietuvio pasididžiavimas. 
Šiandien mes, toli nuo savo tėvy
nės gyvendami, jos ilgėdamiesi ir 
dėl jos likimo kentėdami,^turėtu
me nuolat ir nuolat skaityti šią 
Daukanto knygą — eilutę po eilu
tės, puslapį po puslapio, neskubė
dami, persvarstydami, įsigilindami, 
širdin įsidėdami. ..

* *

Ilgus dešimtmečius S. Daukan
to "Būdas” žadino lietuvio patrio
tinius jausmus ir kėlė jo pasidi
džiavimą praeitimi. Reikia tikėtis, 
kad šios laidos pasirodymas bus 
palankiai sutiktas emigracijoje 
gyvenančių lietuvių ir ypač jau
nuomenės, kuriai labiausiai trūks
ta Lietuvos praeitį liečiančios lite
ratūros.

* *
. *

Pro pusantro šimtmečio dienas, 
skausmus, džiaugsmą, ir vėl skaus
mus, Simanas Daukantas, tas že
maičių žemės vargo pelė, iškyla 
vis didesniu ir patrauklesniu lie
tuvių tautos vyru. Todėl ir jo Bū
dą Senovės Lietuvių Kalnėnų ir 
Žemaičių naujai sulaukus reikia 
tik džiaugtis ir jį skaityti.

* ’ *
* .

Tai tik maža dalelė spaudos pa
sisakymų apię šią mūsų kultūros 

! istorijai neįkainuojamos reikšmės 
knygą.

Būdas senovės lietuvių 
Kalnėnų ir žemaičių

yra dailiai išleista knyga, kurią 
puošia Viktoro Petravičiaus dviejų 
spalvų viršelis. Knyga turi 393 psl. 
Jos kaina — 4 doleriai.

Visi, norintieji įsigyti, yra pra
šomi paskubėti, nes atspausta la
bai nedidelis egzempliorių skaičius.

Užsakymus siųsti:
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8. ILL.

HELP WANTED — FEMALE
— " ■ ■ t

ATTENTION, JANU ART GRADUATES 1 
leginnen

GEN. OFFICE — TELLERS — CASNIERS — TYPISTS
Congenial working conditions with long established Southwest 
Financial Institution. 40 hour week.
Detail experience, age, marital status and references. For in- 
terview see MR. HENRY J. W0LSKE.

ARCHER-HOYNE FEDERAL SAVINGS A LOAN ASS’R 
3S2I Archer Avenue Tel. FRonttor 6-1284

.............. ■" ------------- ■----

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

UflffibAŠ LANbSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka 

'^įsakymu* su pinigais slų*klta:
250 pat, kaina 12.50 

DRAUGAS, SSS4 S. OaJkley Ava.
* Olas— a. IR

%

J

Oioa nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personalu* Mtalp (vertina rą
žytojo* Gliaudą: “...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angallco angelų varsų 
gama Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokoa, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
Skaistumo Ir nesuvoktą* jo semia 
drąsu* be drąso*. nesuprantąs pa
vojaus beprotljtmo prooese”

REAL ESTATE

P. STANKOVIČIUS
SEAL ĖST. iv INSUR. BROKERI* 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St

Ph. DAnnbę 0-8793 

eadeda plrkltl - parduoti namu* 
lklus, biznius. Parūpina paskola* 
lraudimus Ir daro vertimus. Tvark< 
migracijos dokumentua Ofisas atda
as kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS

REAL ESTATE
2735 W. 7lst St. — WA1. 5-A015

Pnei pirkdami ar parduodam 
aamus, biznais, sklypas ar ūkiui 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAN01

8405 West 51 St.
WAlbrook 6-5030

PRoepeet 8-3570 tvak. ir *nkmr-

Kas, perkant arba parduodant na 
mua, norit sąžiningo Ir lletuvlžkai 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltGa 1

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Fairfield, teL LAK S-3881
Vai. Kasdien nuo #—12 Ir 4—7 vai 
vak. Seštad. nuo 9 v. r. Iki t v. v 

Trečladineial* uždaryta

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
0018 S. Cottnge Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

2-JŲ BUTŲ MŪRINIS. Arti 73rd ir 
Emerald Avė. 5 ir 6 kamb. Naujas 
Kewanee boileris, Winkler stokeris, 
aluminum žieminiai langai. Naujai 
percementuotas (luck-pointed) mū
ras. Kaina tik $17,500.

1VAR W. TURNQUIST, INC.
7826 Cottage Grove, TR 4-1044

Parduorianuis namas šv. Leono pa
rapijos apylinkėje, arti 7 9-tos gat
vės fr Vincennes avė., 2-jų augštų 
medinis namas; šiltu vandeniu ap
šildymas pirmame aukšte; abu butai 
šešių kambarių; labai gerame stovy
je; geras automobiliui garažas; arti
mas susisiekimas su miestu ir gra
žus rajonas. Namas parduodamas 
dėl mirties. Skambinkite vakarais
tarp 6 ir 8 vai. ir iki 3-čios vai. po
piet sekmadienį; Vincennes 6-7881.

CICERO, GERIAUSIAS PIRKI
NYS. 2-jų butų namas. Arti Au- 
stin Blvd. ir 16th St. 6 ir 6 k. 
Koklių vonios. Spintos virtuvėje. 
$30,900. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. BIshop 2-2162.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalybai

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA 
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 AGENCTS 
5000 S. Ashland Avė., Chicago 36, 111.

ŠILDYMAS
Ae Stanėiamkas Ir A. Lapkus

Inatoliuoja visų geriausių Ameri 
koa firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka vlsua skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

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

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLymplc 
2-6752 Ir OLymplc 2-8492

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

. 7207 So. Map1ewood Avennc 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

i •rara «B=3rra "rara —

AUTOMOBIU.E8 — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

.VIKTORO KO2ICOS 

Uetavlška gazolino stotis Ir auto 
taisymas

atitekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CO.
5750 H. WESTERN AVĖ., PR 8-0533

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

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI
25 iki 40 m. amž.

Išmokite pelningus amatus 
’irma, antra ir trečia pamaina
Devyniasdešimts septyni do

leriai į sav. pradžiai.
Dirbame viršlaikį

METAI. IVORKERS 
PLASTIC WORKERS 
MODEL MAKEKS

Draudimas ir darbo rūbai 
nemokamai

Nepaprastai gera ateitis

NATIONAL LEAD 
COMPANY

1710 S. Peoria CAnai 6-3710 
MR. WALTERS

MACHINISTS
With bench and 

machine experience; 
job shop work; 

day work; 
overtime.

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

HELP WANTED MOTERYS

TYPIST
Permanent position with na- 

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

611 W. ROOSEVELT RD.

PERSONNEL DEPT.

BUILDING & REMODELING 
NAKŲ STATYBA

PAKELIAME NAMUS
įtaisome balkius, stulpus ir nau
jus pamatus. Sutaisome smunkan

čias grindis.
J. AND K. CONSTRUCTION

HOulevard 8-2738

V. ŠIMKUS

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

Susitarti Saukite REliance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.
CHTCAOO 32. TT.LINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 Wes« 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

LIETUVIU STATYBOS = 
BENDROVE =

MŪRAS Į

BUILDERS, INO. = 
Stato gyvenamuosius na- = 

mus, ofisus ir krautuves pa- S 
gal standartinius planus ar 5 
individualinius pageidavimus. 2 

Įvairūs patarimai staty- s 
bos bei finansavimo reika- = 
lais, skiciniai planai ir na- 5 
mų įkainavimas nemokamai. = 

Statybos reikalais kreiptis 5 
į reikalų vedėja šiuo adresu: 5
IONASSTANKUS |
kasdien nuo 4 vai. popiet, s 
TeL PRospect 8-2013 arba 2

I.Udlow 5-3580. =
s 6800 SO. CAMPBELL AVE^ = 
5 Chicago 29, Illinois = 
SlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUlUUlUlllllllS

Skelbkites “Drauge”!
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GYVA LIETUVA MILWAUKEJE
Š. m. vasario 19 d. Milwau- 

kčje, Wis., įvyko Vasario 16- 
sios minėjimas, kuri organizavo 
A.L.B. Milvvaukee apyl. valdy
ba.

Si iškilminga šventė buvo pra 
dėta Šv. Gabrieliaus parapijos 
bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias 
atnašavo kun. J. Šaulys, MIC. 
Gražiai ir prasmingai apibūdi
nęs tos dienos evangeliją apie 
tris didžiuosius piktosios dva
sios gundymus Kristui, kun. J. 
Šaulys savo pamoksle sulygino 
su anais gundymais ir dabarti
nę Lietuvos ir tremtyje esančių 
jų padėtį. Įsi-tikinęs Dievo tei
singumu išvedė, jog ateis lai
kas ir lietuvis pasijus, kad Die
vas žmogaus balsą ir prašymą 
yra išklausęs. Istorija rodo, kad 
žmogus kito žmogaus tautos — 
viena kitos prašymo ir skundo 
neišklauso. Bet Dievas tikrai-iš
klausys. Šiomis savo teisingo
mis mintimis, išreikštomis pui
kia lietuvių kalba, kun. J. Šau
lys visiems padarė labai gerą 
įspūdį, ir jau pačiam šios die
nos minėjimui uždėjo neeilinės 
šventės ženklą. Reikia tik džiau 
gtis ir būti dėkingiems, kad Šv. 
Gabrieliaus bažnyčioje taip 
daug buvo minima Lietuva ir 
tautos laisvės troškimas.

Po pietų 3 vai. Šv. Gabrieliaus 
parapijos salėje įvyko ir pats 
minėjimas, kurį atidarė A.L.B. 
Milwaukee apylinkės valdybos 
pirmininkas L. Dargis. Klebo 
nas kun. xlr. K. Stadalnikas su 
kalbėjo invokaciją. Pagerbęs žu 
vusiuosius už Lietuvos laisvę 
savo invokaeijoje, kun. dr. K. 
Stadalnikas pažymėjo, jog Lie
tuvos kelią žymi ir rodo visa
me krašte pakelėse išstatyti kry 
žiai ir rūpintojėliai. Šis kelias 
yra tikriausias. Eidami šiuo 
kryžiais atžymėtu keįiu, mes 
laisvę tikrai atgausime. Po jo 
trumpą žodį tarė A.L.B. apylin
kės pirmininkas L. Dargis. Sa-

Baigiant norėtųsi atkreipti 
dėmesį į gana skaudu reiškinį, 
kurį teko pastebėti jau ne vie
na proga. Visų pirma, kažkodėl 
yra vengiama arba nenorima 
tokiomis iškilmingomis progo
mis dėvėti tautiniai kostiumai. 
Tad kada juos galima dėvėti, 
jei ne tokiose šventėse? Pvz. 
šiame minėjime tautiniais kos
tiumais buvo pasipuošę tik dvi! 
Kai tuo tarpu, latvė, kuri ver
tė pirmininko kalbą, lietuvių pa
gerbimui dėvėjo latvišką tauti
nį rūbą! Pagalvokime ir paimki 
me pavyzdį iš šios latvaitės, jei
gu mums trūksta supratimo... 
Antras liūdnas reikalas, kai sa
lėje nematai ne tik senesnio am
žiaus “naujųjų amerikiečių’’, ir 
net mokyklinio (H.S.) amžiaus 
jaunimo.

Šiaip visas jaunimas kiekvie
nam tautiečiui priminė jo lietu
višką kilmę ir pareigą mielajam Aktorė Rita Gani savo apartmente 

Ncw Yorko miesto. .Ii patvirtino Ži
nią, kad Grace Kelly pakvietė jų 
būti vyriausia pamerge jos vedybo
se su Monaco princu Rainier. (JNS)

a) Kovo mėnesį visi Prancū
zijos kardinolai dalyvaus padė
kos iškilmių apeigose, kurios nu 
matytos surengti Paryžiaus Not 
re Dame katedroje.

Geresnis išdirbinys už 
nyloną i

Kyushu universiteto, Fukuo- 
ka, Japonijoje, prof. Shuiku Sa- 

b) Viso pasaulio kunigų se- saki Paneša atradęs naują che- 
minarijos planuoja adoraciją minį fabrikatą, kuris esąs ge- 
Šv. Tėvo intencija resnis už nyloną arba kurią ki-

Kartu pažy mėtina, kad visų j tą dabar naudojamą sintetinę 
Romos kolegijų studentai daly- medžiagą.

kraštui. • Kor.

Gardner, Mass.
TRUMPAI

— Jonas ir Veronika Matukai

atšventė 50 metų vedybinio gy
venimo sukaktį šauniu pokyliu. 
Pokylis buvo dukters namuose.

— Aleksas ir Bronė Juškai

paminėjo 25 metų vedybinio gy 
venimo sukaktį. Puota buvo 
Lucienės restorane. B. Juškienė 
yra Birutės 'Moterų klubo pirm 
Puotos rengimo komitetą suda
rė Nakučiai, Moliai, Mačioniai, 
Radeckai ir Vincas Višnaaus- 
kas.

— Ignas Lukoševičius, 60 

.metų, mirė vasario 10 d.
— Vyčių kuopa turės bend

rą Komuniją kovo 4 d. Po to 
bus pusryčiai. Tą dieną taip pat 
bus paminėta Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo šventė.

— Serga Bronius Dopkantas,

vo kalboje priminė kiekvienam Antanas Butkus, Vaidulienė ir
lietuviui jo tremties pareigas 
kraštui, kvietė dar daugiau su- 
sidrausminti, susivienyti ir už
akcentavęs, kad lietuvis privalo 
būti išdidus savo lietuviška kil
me, L. Dargis pakvietė Milwau- 
kės Latvių Bendruomenės pir
mininką. Latvių pirmininkas, 
pasveikinęs lietuvius visų latvių 
vardu, palinkėjo mums atgauti 
nepriklausomybę.

Šiai dienai skirtą paskaitą 
skaitė V. Vardys. Prelegentas 
savo turiningoje ir išsamioje 
paskaitoje klausytojų dėmesį 
atkreipė į tris pagrindinius klau 
simus: sąmoningą tautiškumo 
išlaikymą, jaunimą ir kultūrinę 
politiką. Paskaita susilaukė di
delio dėmesio ir milwaukiečiai 
džiaugiasi turėdami savo tarpe 
šį jaunosios kartos intelektua-

Pertraukos metu buvo renka
mos aukos Tautos Laisvifiįmo 
Fondui ir Kultūros Fondui 
{toks buvo pareikštas pageida 
vimas prieš mėnesį įvykusiame 
A.L.B. Milwaukee apylinkės nac 
tiniame narių susirink me). Ben 
drai surinkta apie 150 dolerių.

Po pertraukos sekė meninė 
programa, kurios metu prane
šimus atliko V. Tolmačieoė. Pro 
gi*amoje buvo atlikti eilėraščiai, 
kuriuos deklamavo G. Ruškevi- 
čiūtė, V. Mickevičius ir K. Tol*! 
mačytė. Muzikinę dalį išpildė 
V. Aleksandrūnaitė {piano) it 
p. A. Kazakevičius (akordeo
nas). Buvo paskambinti savųjų 
ir svetimųjų kompozitorių kū
riniai. Visa meninė programa 
klausytojų buvo šiltai ir su en
tuziazmu priimta. Meninės da
lies pertraukėlės metu buvo per 
skaityta Milvvaukee Estų Bend
ruomenės telegrama-sveikini- 
mas ir palinkėjimas atgauti 
Lietuvai laisvę ir nepriklauso
mybę.

Minėjimo metu buvo sugiedo
ti Amerikos ir Lietuvos lūutnnai 
ir pabaigai — “Marija, Marija”.

Juozas Kachenas. Vytis

Popiežiaus gimtadienis
Kovo 2 d. Šv. Tėvas Pijus XII 

švęs 80 metų amžiaus sukaktį. 
Gražiausia dovana, kuri ta pro
ga yra pažadėta, yra atostogų 
“sodžius” jaunimui. Tas so
džius numatytas pastatyti Acer- 
no, Salerno apylinkėje, prieš ba
landžio mėnesio pabaigą.

Tą dovaną Šv. Tėvui nutaiė 
padovanoti Italijos Jaunimo Ka 
talikiškos Akcijos turistų sky
rius.

Sodžius bus pastatytas dide
liame parke ir jame patogiai 
galės atostogauti 200 svečių. Ša
lia gyvenamų namų jame bus 
marmoro amfiteatras kultūri 
niams reikalams ir didelė spor
to aikštė.

Tas sodžius bus tik pradžia 
didelio plano, kurį Katal.kų Ak 
cija yra suplanavusi jaunimo 
reikalams.

Tačiau yra ir daugiau planų 
pagerbti didįjį Popiežių:

vaus Švč.- Marijos Maggiore ba
zilikoje škilmingose pamaldose, 
minėdami pirmąsias šv. Mišias, 
kurias čia Šv. Tėvas atlaikė 
prieš 57 metus. Po to įvyks jų 
didžiulis susirinkimas aikštėje.

c) Tarpiaut nių kongresų pa
sauliečių nuolatinis komitetas 
numato atspausd;nti įvairiomis 
kalbomis seriją leidinių apie Šv.
Tėvo mintis pasaul.eč ų apašta
lavimo reikalu. J. Ks.

Šv. Romos Rota
Šv. Sesto apeliacijos teismas, 

vadinamas Šv. Romos Rota, 
kiekvienais metais sprendžia 
kelis šimtus motei ystės bylų. 
Teirmas paprastai nustato, ar 
tariamoji moterystė iš esmės 
buvo tikra, ar ne.

Kaip Šv. Romos Rotos pra
nešime skelbiama, praėjusiais 
metais šis apeliacinis teismas 
svarstė 247 moterystės bylas. 
Iš jų 108 buvo paskelbtos ne
teisėtai sudarytomis, o 139 — 
teisėtai.

Sprendžiant bylas, 43% išlai
dų buvo apmokėti paties Šven
tojo Sosto.

Pax Romana
Pax Christi skelbia, kad ge

gužės 13 d. esanti paskirta mal
doms už taiką dienai visame 
pasaulyje. Tą dieną visose baž
nyčiose bug laikomos pamaldos 
už tautų taiką.
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GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS . GfiLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitu “papuošimų. '

2443 WEST 68«t> STREET 
Tel. PHospect &-O883 Ir FU 8-0434

.r.

Naujasis sintetinis išdirbinys 
kol kas “nepakrikštytas”. Jis 
pagamintas iš ricinos aliejaus, 
anglių ir žibalo.

Pabėgo 253,000
Per 1955 metus iš Rytų Vo

kietijos į Vakarus pabėgo apie 
253,000 asmenų, dauguma jų 
jaunimas, dar nesulaukęs 25 m.

JUOZAS

MALINAUSKAS

Gyveno 1521 8. Waahtenaw
Avė. Tol. Vlrginia 7-0716.

Mirė vaaurio 26 d., 1 956, 11 v. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš l'ane- 
vėžio apskr., Naujumiesčio pa
rapijos, Gustonių sodžiaus.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Autose, duktė Antoi- 
nette Valintis. žentas Charles, 
anūkai: Edward, John ir Jo-
seph, sūnus Julius, marti Au
na, anūkė Marle, pusseserė Ona 
Kamarauskienė su šeima, pus
brolis Jonas Palonus su šeima, 
pusbrolis Justinas Tarvidas su 
šeima, giminė Julia Bush su 
šeiniu, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko 2 se
serys: Ona ir Uršulė.

Priklausė (’liieagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 43 48 S. Ca.ll- 
fornia Avė.

laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, kovo 1 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Švč. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parap: bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų, bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę* Zjuohh. duktė, -sū
nus, žentas, marti ir anūkai.

Jjuidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 3- 
3572.

A. A-

ELZBIETA ŽVIHAKIS
Oyv. 1732 8o. Ituble Street.
Mirė vaš. 26 d., 1956 m., 8:00 

vai. vakare.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Žvingių parapi
jos, Lupkusių kaimo. Ameriko
je išgyveno 45 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
du sūnūs — Antanas, marti Ade- 
la, Jonas, marti Lillian; dukte
rys — .Ann Eugene, žentas Va
lentine, Marilyn Užpalevičius, 
žentas Vinoent, Elizubeth Seate- 
ry, žentas Kobert, Stella Maur- 
er, žentas Lnvrence, sesuo Pe
tronėlė Žitautas, jos vyras An
tanas ir jų šeima, pusseserės 
Ona Miklovas ir Emilija An- 
drijokas, dvylika anūkų ir ki
ti giminės bei draugai.

Priklausė prie Tretininkų, 
Maldos Apaštalystės ir šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Petro Gur
skio koplyčioje, 659 W. ISthSt.

Laidotuvės įvyks trečiad., va
sario 29 d. 15 koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. I’o pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: sūnūs, marčios, duk
terys, žentai ir kiti giminės.

Laid. direktorius Petras Gurs
kis, tel. SEeley 3-5711.

S»MJSWŠ PKKMl/njJBRI
1$ TOLI IR ARTI

NAUJI OI HELI TAUKAI-NAUJAUSI KAAU5TTM0 įAANK/AI 
USU METU PATEKIMAS-PI6US IA SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

MOVINC

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Ciov. Bonds ir Veteranų,paskolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virs.............................#57,000,000.00
Atsargos Fondas......................#4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of FederaI Saviugs a«d Loao Insurance Corporation 

JUST1N MACfcIEWICM, President

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 0 vai. 
ryto iki < y<). po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANDARD FIMAL SAVINGS
ANŲ LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
> 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

PHONE: Vlrginia 7-1141

MARIJONA ŽUTAUTAS 

Raudonyto

Gyveno 10728 S. Kggleston 
Avė. Anksčiau gyveno 12017 S. 
Lowe Avė.

Mirė vas. 27 d., 19545, 4:30
vai. ,ryto, sulaukus pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr..

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Ann Gellert, žen
tas Martin ir Stephanie -Ro- 
berts, žentas William, 5 anūkai: 
Miehael, Martin, Jr., ir Pavid 
Gellert, William, Jr., ir Canda- 
cc Roberts, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šį va
karų 7 vai. Bukausko koplyčio
je 10821 S. Michigan Avė.

Laidotuvės įvyks ketv. kovo 
1 d., iš koplyičos 8:45 vai. ry
to bus atlydėta j šv. Petro Ir 
Povilo parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų, l’o pumai 
dų bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, žentai ir 
anūkui.

Laidotuvių direktorius L. Bu 
kauskas. Tel. Coniljiodoro 4- 
2228.

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
UUD0TVV1Ų DDUCKTOB1AI '

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
Y-M06 — 7-8661 Automobiliams visto 
kari* gyvena kito** mieato ^alya*; gausima 

koplyčia arčiau jūsų namų

Mieliems
Inž. JURGIUI ir OLGAI PAULIKAMS 

ir šeimai, jos mamytei mirus, reiškiame šir

dinga užuojautą.

Stasė ir Juozas Bacevičiai

Gilaus liūdesio valandoje, mielam tėveliui ir

uošviui.

Dipl. Agr. JULIJONUI ŠPAKEVIČIUI 

mirus, GRAŽINAI ir VYTAUTUI ŽU

KAUSKAMS gilią užuojautą reiškia

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

T0wnhal1 3-2109

johnTtoeIkiš

• LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

G. IR E. SONGINAI

DR. A. L1P&KIS SU ŠEIMA

L. RASLAVICIUS SU &EIMA

PIRKITE TIESIOG KUO 
MR. NELSON

- savininko -

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

1914 West lllth Street
Vlgnaa bloku ano kapinių

Mdilansiu paminklams plaa< 
p—1 rinkimai miaska.

Tekt CEdarcrest 3-6335

Perskaitė dienr. “Dranga”. duokite jį kitiems.
AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APORAI HTO.I *18,000,000 IŠTAIGOJE, AUK W:l AUSI AS, NAI JAI l’AIUItlNTAS DIVIDENDAS II* PAII» UI’ INVESTMEN- 
Tl! SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYR1AJ: (OpTIONAL, BONUS. K AI,F: DŲ IR VAKAUMI,’ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. 8U-

^LAJDAS IŠKERTANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS HILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IftKEICIAM IR 
lAROUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSU AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GllOVEHJKL 6-7575. *

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERH AVL
PIRM, 12 VAU —8 VAU; ANTRAI*. IR PENKT. O Iki 4 VAU.; K ET. U IKI 8 vai. vaš.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA; *E»I. U IKI 2 POPLET

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

i Ambuląnsų patarus- Mes turime koplyčias
, vimas dieną ir nak- Chicagos ir

(tj. Reikale laukite Roselando dalyse ir

. mU*- tuo jau patarnaujame

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, Ui. Tel. OLympie 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3854 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 - BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI. TeL OLympie 2-1003

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

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

2814 W. Z3rd PLACE Vlrginia 7-6672,



\
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XKun. A. Zakarauskas, nau

jas sės. Kazimieriečių motiniš
kojo namo kapelionas, praėju
sį sekmadienį pirmininkavo tra
dicinei šv. Kazimiero seserų 
rėmėjų vakarienei. Marijos 
Augšt. mokyklos sporto salė 
buvo pilna ištikimų seselių Ka- 
z'mieriečių rėmėjų. Banketo 
metu buvo pagerbtos 35 metus 
ir 25 metus šioje veikloje dir
busios rėmėjos. Visi skyriai at
ėjo su ilgais sąrašais naujų am- 
ž'nųjų narių, kurie įmoka po 
100 dol. Juozapina šaukštelienė 
įrašė amžinaisiais nariais visa3 
savo dukteris su žentais, įmo
kėdama už juos 400- dol.

Po vakarienės menišką pro
gramą išpildė Marijos Augšt. 
mokyklos mokinių ansambliai. 
Pirmu kart pasirodė Br. Jonušo 
vedamas simfoninis mokyklos 
orkestras. Nors jaunos smuiki
ninkės dar ir nelabai, drąsiai 
vedžioja savo strykus, tačiau 
negailint darbo, galėtų išaugti 
visai gražiu junginiu. Sės. Ber
nardoj vadovaujamas choras 
labai jautriai išpildė keletą dai
nų. Dalios Norkaitės dainų ir 
šokių montažas visus labai ge
rai nuteikė.

X Virtuozo Zenono Nomel- 
kos vargonų koncertą globoja 
Šv. Kryžiuas parapijos* klebo
nas kun. A. L nkus, o jam tal
kininkauja Kultūros Fondo pir
mininkas muz. J. Kreivėnas ir 
muz. S. Sodeika. Koncertas bus 
kovo 11 d. 3:30 vai. p. p. Šv 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje 
Po vargonų koncerto 5 vai 
vak. bus iškilmingai atidaryta

MILIONINE APYVARTA DAN 
KURAIČIO ĮSTAIGOJ

Tarp pirmaujančių Chicagos 
verslininkų yra Dan Kuraitis, 
kuris vadovauja Milda Buick 
prekybos įstaigai, esančiai 907 
W. 35 str. Čia prekiaujama pa
tvariomis Buick mašinomis ir 
pasiekta tokio pasisekimo, kad 
praeita s metais buvo padaryta 
pusantro miliono dolerių apy
vartos, pardavus 650 naujų ir 
daugiau kaip 700 vartotų ma
šinų. Toje įstaigoje dabar dirba 
27 tarnautojai, ir jiems sėkmin
gai vadovauja Dan Kuraitis,

si pats per save, išmoko me
chaniko amatą, perėjo į darbą 
garaže ir įsigijo savo automo
bilių taisymo ir pardavimo 
įsta’gą.

Sulaukęs tokio pas'sekimo 
Dan Kuraitis neužsidarė tarp 
keturių, kad ir moderniško ga
ražo, sienų. Jam parūpo pama 
tyti platųjį pasaulį ir jis yra 
išvažinėjęs visus kontinentus ir 
apskridęs aplink žemės rutulį. 
1934 metais po savaitę net iš
buvo Maskvoje ir Leningrade. 
1947 metais nuvykęs į Aliaską 
pasisamdė sau mažą lėktuvą ir 
patraukė į Rusijos pusę, bent 
per žiūronus norėdamas pama
tyti Sibirą. Tik pilotas nedrįso

buvo išklausyti pranešimus a- 
pie surengtą Chicagoje Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 38 
metų paminė] mą. Išklausyti oi 
gazacinės, alkų spaudos komi
sijų, Tarybos pirm. Dan Kūrai-

CHICAGOS ŽINIOS
1 užmuštas, 4 sužeisti

Šeši jaunuoliai, smarkiai lėk
dami automobiliu, nuslydo nuo

Pora neblogų filmų

Chicagoje eina istorinis fil
mas iš Prancūzijos gyvenimo 

in* Kotrinos Mediči laikais; filme 
Iš aukų komisijos ir IžJin'nkoĮ *'7/ uen* vardas "Diane”, su Lana Tur-pranešimų paaiškėjo, kad iki po- ke ' 1,110 k‘8us‘» Vie-

sėdžio dienos buvo gauta b, nd-1 nas tuv° '“‘"“SUS, keturi su- 
rai ryšium su Vasario 16 minė- į zeiSti. Nelaimė įvyko vieškely 
jimu tokios pajamos: salėje au- 53, į pietus nuo Lisle. Mir- 
kų surinkta $5,938.47,'Alto Cent t nai užmuštas lavonas Phyllis 
re pr.s ųsta $212, per Dan Ku- Swėithex, 17 m., rastas po au-

«o ir Ka.nta’,0 A. Vaionio pra-i keMo Dq p
neš mai. i . .tako ledą apie 25 pėdas ir tren-

raičio surengtą prekybininkams 
pobūvį suaukota Lietuvos lais
vinimo įeikalams $703, D. Ku
raičiui įteikė įvairūs asmenys 
$353.50 j p. Gryb'enė iš orga
nizacijų įteikė $20 ir už įėjimą

tomobiliu, kurs smarkiai su
daužytas. Sužeistieji 15—18 
metų. Nelaimė įvyko kai tie 
jaunuoliai ėjo lenktynių su ki
ta mašina. Po to nelaimingo 
atsitikimo, 17 m. mergaitė Ma-

įšalę surinkta $13S0 Tuo bū-U viasaty. band5 
du iš viso pajamų šventes proga -- r
buvo gauta $8,556.97. Išlaidų galbos klubo name, esančiame

------- ,. —, r----------------- dar galutinai nesnvestn ne<t ne už ketvirčio mylios. Tačiau na-
r'3lSamsv;,il patiekė pakaitas. Ju daug ?«««

Dan Kuraitis
pats čia reguliariai kas rytas 
atvykdamas 8 vai. 30 min.

Šitokią stambią prekybos 
įstaigą Dan Kuraitis išvystė 
per 33 metus. Ir kas galėjo ma
nyti, kad paprastas Lietuvos 
kaimo berniukas, kurs motinai 
mirus liko našlaičiu ir nuo 9 
metų amžiaus tarnavo šeimose, 
taip paskiau iškils?! Viską pa
darė gabumai ir mokėjimas 
švelniai apsieiti su žmonėmis. 
Lietuvoje jis nesimokė jokioje 
mokykloje. Žinodamas, kad A- 
merikoje gyvena jo dėdė, kurs 
atsiųsdavo savo artimiesiems

.... - “ i a ,/ Pinigų, Dan Kuraitis pats ry-religimo meno paroda Šv. Kry- f . *■zosi jieskoti šviesesnio gyveni
mo ir 1913 m. atvyko į JAV. Išž'.aus parapijos salėje, Wood st. 

ir 46th st.

X Kazys Baltramonaitis, Al
gis Mikulskis ir Edvardas šu- 
laitis išrinkti į naująją Chica
gos Lietuvių Futbolo Klubo 
valdybą Chicagos futbolininkų 
susirinkime vasario mėn. 25 d. 
Ten pat Edvardas Sadauskas 
buvo įgaliotas atstovauti klu
bą amerikiečių futbolo lygoje, 
o Jonas Šabanas išrinktas ko
mandos treneriu.

X “Dainavos” ansamblis Va
sario 16 d. proga paaukojo Lie
tuvos laisvinimo reikalams 
$400, kurių $300 suaukoti pa
čių ansambliečių ir $100 pridė
ta iš ansamblio kasos. Aūkos 
įteiktos Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo sukakties mi
nėjime, įvykusiame vasario 12 
d. Marios Augšt. - mokyklos 
salėje.

X Blaziejus Kazlauskas, A.

pradžių 4 metus dirbo Krikščio
niškųjų Brolių ligoninėje. Vie
nuoliai, pamatę gabų jaunuolį, 
skatino mokytis amato. To 
įkvėpimo paklausęs lankė porą 
žiemų mokyklą, paskui lavino-

bolševikai pastebėję svetimą 
lėktuvą tuoj numuša, o vanduo 
šiaurėje šaltas. ..

Savo pergyvenimus ir įspū
džius Dan Kuraitis aprašė dvie
jose knygose: “Atsimenamai” ir 
“Daug kraštų, daug žmonių”. 
Dabar planuoja trečią — apie 
Pietų Ameriką — ir tam rink
damas medžiagą lapkričio 15 
d. rengiasi išskristi į pįetus, 
pasiryžęs po penketą dienų pa
būti kiekvienoje Centro ir Pie
tų Amerikos sostinėje, o Kalė
das ir Naujus Metus' praleisti 
su Argentinos lietuviais, Bue
nos Aires mieste.

Dan Kuraitis yra ir veiklus 
visuomenininkas, šiuo metu yra 
pirmininkas Amerikos Lietuvių 
Tarybos Chicagos skyriaus, re
mia ją darbu ir auka. Dan Ku
raitis augštai vertina lietuvių 
spaudą. Jis mielai parėmė 
“Draugo” statybą, užsisakyda
mas stalą ir įmokėdamas $250. 
Jis sako:

— Aš esu labai laimingas 
žmogus, kad galiu paremti ge 
rus užsimojimus, nes juk pagal 
Evangelijos dvasią, geriau yra 
duoti, negu prašyti ..

Taigi, tarp žymių lietuvių 
“Draugo” bankete kovo 18 d. 
6 v. v. Sherman viešbutyje pa
matysime ir Dan Kuraitį su jo 
artimais draugais.

nebus. Calė tekainavo $50. įeiti į vidų, ji išmušė langą, bet
Aptarti taip pat pas ta'kę trū i nuo nutekėjusio kraujo neteko 

kūmai. Salė tokiam tikslui pasi- sąmonės ir policija ją rado 
rodė permaža, nors buvo nori
ma surasti lietuvių centre gyve- 
natiems artimiausią salę.

Ta pačia proga T. Blinstrubas 
iškėlė klausimą, kad jam pava
duojant išvykusį poilsiniui Ta
rybos pirm. D. Kuraitį, teko 
tiesioginiai patirti, jog kaiku-
rių organizacijų vadbvybė3, pa- 
s’gavusios netikslių informacijų 
apie Chicagos Lietuvių Tarybos

kraujo klane.

Užtroško ugnyje moteris
Mirtinai užtroško gaisre An- 

nie Dixon, 45 m. amžiaus mo
teris. Ugniagesiai ją rado gu
linčią be sąmonės ant grindų. 
Ištisą valandą stengėsi ją gai
vinti, tačiau nepasisekė. Ir ant
ra moteris, Margaret Hoyle, 40 
m. amžiaus, buvo rasta nual

rengiamą Vasario 16 minėjimą, t pUSį prįe telefono. Ji dar įsten 
kiek liečia organizacijų kvieti
mą dalyvauti minėjime ir savo

Chicagos Lietuvių Tarybos posėdis
Išklausyti ataskaitiniai pranešimai iš Vasario 16 minėjimo

Š. m. vasario 22 d. vakare Da 
riaus ir Girėno posto patalpose 
įvyko Chicagos Lietuvių Tary
bos posėdis. Dalyvavo 19 tary
bos narių: prel. Ign. Albavičlus, 
T. Blinstrubas, K. DrangeliB, P. 
Grybienė, J. Gulbinienė, J. Kon- 
droška, D. Kuraitis, J. Kuzas, 
V. Mankus, S. Rauckinas, E. Sa 
mienė, M. Šimkus, J. Talalas,

B. Tūbelis, V. Uznys, St. Vaino
ras, A. Valonia, A. F. Wells ir 
V. Žemaitis.

Posėdžiui pirmininkavo Tary
bos pirmininkas Dan Kuraitis, 
sekretoriavo E. Samienė.

Ta'p pat dalyvavo Alto Vyk
domojo Komiteto sekretorius dr. 
P. Grigaitis.

Pagrindinis posėdžio tikslas

d rov ė® valdyba- Naujai išrinkti 
Lietuvių Auditorijos bendrovės 
direktoriai išsirinko valdybą. 

L. R. K. Labdarių Sąjungos pir- Pirmininkas ir vedėjas yra Juo-

X Lietuvių Auditorijos ben- X Juozas Karklys, studijuo
jantis Illinois Technologijos In
stitute, tos mokyklos ruoštame 
foto konkurse laimėjo II-trą ir

mininkas, vasario 29 d. 8 vai. 
vak. kviečia A. L. R. Kat. Lab
darių Sąjungos Centro valdy
bos susirinkimą. Susirinkimas 
bus Šv. Kryžiaus parapijos že
mutinėje salėje.

X Lietuvių Universiteto Klu

bas stropiai rengiasi paminėti 
25 metų gyvavimo sukaktį. 
Klubo valdybą sudaro šie‘as
menys: pirm. Casey Oksaa, 
vicepirm. Francis Gramontas, 
sekretorė Joan Kazanauskas, 
ižd. Ed. Pratt.

X Jocio ir Eleonoros Evans 
dukrelė pakrikštyta Marčia 
Anne vardais.' Krikšto tėvai — 
teisėjas A. Wells ir ponia Al
dona Guest. Krikštynų puoto
je dalyvavo daugiau 50 svečių.

X I religinio meno parodą iš
Paryžiaus dar siunčia darbus 
Kęstutis Račkus ir T. Valius. 
Jau parodoje pasižadėjo daly
vauti 39 dailininkai ir architek
tai.

zas Balchunas, vicepirm. — J. 
P. Varkala, sekretorius — A. 
Kaulakis, iždininkas — Eddy 
Chemauskas.

. X J. Liubinskas pravedė 
Liet. Studentų Sąjungos Chica
gos skyriaus susirinkimą, įvy
kusį vasario mėn. 24 d. Don 
Varnas poste. Čia atlikus ofi
cialiąją dalį buvo išklausytas 
R. Mišausko feljetonas ir pa
sižiūrėta įdomaus filmo.

X Mrs. ir Mr. Len Blitz, 

gyv. Ridge Parke, vasario 20 
d. susilaukė naujagimio sūnaus. 
Mrs. Nellie Bertulis, Roosevelt 
Furniture Company Ine. d rek
torė, ir Mr. ir Mrs. Paul Blatz, 
gyv. Melrose Park, III., džiau
giasi anūku.

X K. Jauniškis, A. Krikšta- 
lait's, R. K nderis, A. Mickevi
čius, J. Liubinskas ir V. Vidu
giris, Korėjos karo veteranai ir 
studijuoją Chicagoje, šiomis 
dienomis įstojo į Don Varnas 
Amerikos legiono postą.

IV-tą vietą.
X WaJter Soitys, McKinley 

Parko gyventojas, neseniai
nakties metu buvo užpultas 
dviejų plėšikų prie Halsted ir 
Archer gatvių. Užpuolikai iš
Walter Solčio atėmė paltą,
laikrodėlį ir apie $10.

X Dariaus ir Girėno posto 
moterų vienetas vasario 29 d. 
7:30 vai. rengia ža d imu vaka
rą Dariaus ir Girėno salėja. 
Pelnas skiriamas va:kų globai

X J. Milius ir T, Kazlauskas, 
pardavę savo biznį Roselando 
kolonijoje, nus'pirko valgyklą 
ir taverną, 519 W. 39 St.

XVida Reklaitytė baigė Chi
cagos Roosevelt universitetą ir 
gavo menų bakalaureato laips
nį.

X Inžinierius Adolfas ir Eli

te. Trinka, gyv. Cicero, III., su
silaukė pirmagimės dukrelės.

X Algimantas Skirpstfinas, 

veiklus “Dainavos" ansamblio 
dainininkas ir šokėjas, išvyko 
atlikti karinę tarnybą.

narių susirinkimuose padarė nei 
gi amų užmetimų Chicagos Lie
tuvių Tarybai, kas visai buvo be 
pagrindo. , <•<..

Išklausius iškeltą klausimą, 
pasisakė Tarybos nariai B. Tū
belis, J. Kondroška, V. Žemai
tis, M. Šimkus, J. Talalas, A. 
Wells ir D. Kuraitis.

Apgailestauta, kad, nepatikri- 
nug tiesos, keliami toki klausi
mai, kurie gali įnešti nesklan
dumų bendrai visų lietuvių veik
lai kovojant dėl Lietuvos lais
vės ir ruošiant visiems lietu
viams brangių įvykių minėji
mus, nes Chicagos Lietuvių Ta
ryba lygiai vertina visų orga- 
n'zacijų bendradarbiavimą ir au 
kag savo užsibrėžtą darbą vyk
dant, nuoširdžiai dėkinga už vi
sokeriopą paramą ir visada lau
kia savo darbe talkos.

Dr. P. Grigaitis pat'ekė bend
rą pranešimą iš Alto Vykdomo
jo Komiteto vizitų JAV sostinė, 
je Washingtone, D. D., — Kong
rese, Senate ir Valstybės Depar
tamente. Apžvelgė būtinus dar
bus, kurių yra labai daug ir jų 
atlikimui reikalinga pinigų. Nu
rodė, kad šiais metais JAV Kon 
grėsė ir Senate labai grašiai ir 
įspūdingai buvo paminėta Vasa
rio 16. Keturiolika JAV valsty
bių gubernatorių išleido tai die
nai spec'aliag proklamacijas. Pri 
minė taip pat. kad yra vietovių, 
kuriose paokirų asmenų arba ma 
žų grupių iniciatyva norima į- 
nešti nesklandumų ir trukdymų 
Alto/darbui, bet platesnėje vi
suomenėje tam pritarimų nėra 
ir rė kia manyti, kad galų gale 
liausis ir tie trukdymai ir bus 
pasiekta vieningumo Lietuvos 
laisvės bylą g.nant.

Tuo posėdis buvo baigtas, ir 
sekantį kartą nusistatyta ap
svarstyti tolimesnieji darbai.

J. Talalas

gė telefonistei pasakyti apie 
gaisrą ir nualpo. Ją ugniage
siai atgaivino.

Širdies fondas
Chicagoje vykdoma rinkliava 

kovai su širdies ligomis. Ne
abejojama, kad < pasiseks su
rinkti užplanuotus $750,000, 
kuriuos norima sukelti Chica
gos apylinkėje. Sekmadienį vy
ko pasisekusi rinkliava. Daly
vauja rinkliavoj 45,000 žmo
nių. Net šeši šarvuoti automo
biliai išvežė surinktus pinigus 
į banką.

Ambasadorės paskaitos
Eugenija Anderson, pirmoji 

amerikietė moteris, pasiekusi 
ambasadorės titulą, atstovau
dama JAV-bes Danijoje 1949- 
1953 metais, atvyko į Chicagą 
su paskaitomis, šiandien, ant
radienį, ir ketvirtadienį 8 v. v. 
ji laikys paskaitas Roosevelto 
universitete, temomis: “Atlan
to sąjunga” ir “Šių dienų dip
lomatija”.

Tarptautinės prekybos 
, konferencija

Šiandien ir trečiadienį Chica
goje, Morrison viešbutyje, vyk
sta tarptautinės prekybos kon
ferencija, į kurią suvažiavę apie 
1,000 delegatų iš JAV ir iš už
sienio.

nėr. Įdomūs Prancūzijos kara
liaus rūmų vaizdai, slaptoj poli
tinės sosto intrygos, masyvus 
turnyras, netrūksta ir meilės 
scerių. Kitas įdomus filmas — 
“Deep Blue Sea” — apie teisė
jo žmoną, nuklydusią pas lėk
tuvų bandymo pilotą, paskiau 
pasijutusią be galo nelaiminga. 
Ji bandė nutraukti savo gyvas
tį, bet pagaliau pasiryžo nu
traukti neleistiną meilę, kuri 
pagaliau supurtė ir jos partne
rį, griežtu klausimu: “Kaip aš 
į tą galėjau įsivelti”. Turtin
gas clnemaskcpinis pastaty
mas. Paskutiniame filme vaidi
na Vivien Leigh; taii britų pa
statymas. :

Nori išmesti Auroros merą
Auroros .miesto komisionie- 

riai ir daugybė piliečių pradėjo 
akciją, kad atsisakytų jų me
ras Paul Egan, kurs pasiuntė 
laišką vadovaujančiam masko
lių5. Anastazijui Mikojanui, ap
kaltindamas, kad JAV-se esan
ti mirusi kalbos laisvė. Esą, jis 
negavęs progos kalbėti pasita
rime, sušauktame valstybės 
prezidento.

Miesto susisiekimo 
deficitas

Per sausio mėnesį Chicagos 
miesto susisiekimo organizacija 
turėjo $339,000 nuostolių. Sau
sio ^mėnesį miesto susisįekimo 
priemonėmis pasinaudojo: 42,- 
241,828 keleiviai tramvajais ir 
autobusais ir 51,882,070 — po
žeminiais ir iškeltais traukinė
liais.

, Rodė Antarktiką
Sekmadienį televizijos NBC 

tinklas rodė filmą: “Antarkti- 
ka, trečias pasaulis”. Cikagie- 
čiai per kanalą Nr. 5 gėrėjosi 
vaizdais iš amerikiečių ekspe
dicijos šaltajame pietų Poliuje.

Bokso varžybos
Į Chicagą suvažiavo rinkti

niai - boksininkai iš 32 JAV 
miestų ir tris dienas Stadiume 
rungsis dėl čempionato. Iš viso 
atvyko 128 boksininkai.

£
"Areštavo 6 lošikus

Grožio saliono užpakalinius-\ 
se kambariuose 5547 S. Went- 
worth, Chicagoje, policija sek
madienį rado šešius vyrus, be
losiančius azartinį pokerį, ir 
juos areštavo.

700 rūšių diržų
Ir vyrai nori gražiau pasi

puošti. Chicagos vyriškų reik
menų gamintojai sako, kad se
niau buvo gaminami 50 rūšių 
vyriški diržai, dabar jų atsira
do net apie 700 rūšių.

1,200 Šv. Vardo vadovų
Sekmadienį Morrison Vieš 

būtyje buvo šv. Vardo vado
vaujančių asmenų vienos die
nos kursai, kuriuose dalyvavo 
1,200 vyrų. Jau 16-ti metai, 
kaip tokie kursai suorganizuo 
jami. Chicagos arkidiecezijoje 
yra 400 Šv. Vardo draugijos 
kuopų, parodančių gyvą veiki
mą.

50 šoferių be nelaimės
Sunkvežimių bendrovė Camp

bell 66 Express, Ine.', esanti 
412 E. 37 pi., turi 50 šoferių ir 
jiems pasisekė 1955 metus už
baigti be jokios susisiekimo ne
laimės. Šoferiams buvo išdalin
tos premijos.
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GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradūno

Devynios Balades

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

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

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
141 psl., dail. V. Petravičiaus aplan
kas, kaina $2.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, I1L
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LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ

INSTITUTAS
išlaikomas

Mokslinių Studijų Klubo
SEMESTRAS SOCIALINĖMS 

STUDIJOMS
Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 

MARVWOOI) OOLLEGE EXTEN8ION 
Scrunton. Pa.

Kovo 3 d., 2 vai. p. p. ALEK
SANDRAS PLATERIS skaito te
ma: Žmogus ir visuomenė.

Paskaita įvyksta Seselių Ka

zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marųuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.
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JaiT išėjo iš spaudos
, ANATOLIJAUS KAIRIO
4 veiksmų istorinė pjėsė iš 1863 

metų sukilimo ir spaudos 
uždraudimo laikų

LAISVES MEDIS
l

Reikalaukite visuose knygynuose, 
kaina tik $1.00 .

Užsakymus su pinigais siųskite: 
DRAUGAS,

2384 So. Oakley Av®. 
Chicago 8, III.
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Nuoširdus pakvietimas visiems DRAUGO skaitytojams *
DALYVAUTI STATYBOS FONDO BANKETE

Sekmadienį, kovo 18 d., 1956 m.; 6:00 v. v.
SHERMAN VIEŠBUTYJE, Clark ir Randolph gatviy kampas, Chicago, Illinois

IŠ ARTI IR TOLI
ITALIJOJ

— Didingą Lietuvos nepri

klausomybė'. šventės minėjimą 

Romoje plačiai aprašė Vatika
no dienraštis “L’Oservatore Ro
mano” ir visi did'ejl Romos dlen 
raščiai. Italijos valstybinis ra
diofonas savo žinių programose 
keletą kartų paminėjo L'etuvos 
nepriklausomybės šventės iškil
mes, iškeldamas Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
veiklą bei laisvojo pasaulio lie
tuvių pastangas atstatyti sovie
tų okupuotos Lietuvos laisvę.

JAV pagamino tik 280 tonų 
magnezijaua 1930 metais; vienais 
ii aktingiausių Korėjos karo me
tais — 106,000 tonų, o 1954 m.
70,000 tonų.

Gražioji Sherman viešbučio salė
Naujos patalpos DRAUGO spaustuvei, redakcijai ir administracijai jau dabar statomos. 

Statybos Fondo vajus dabar eina pirmyn ir vienas is svarbesnių vajaus parengimų yra šis ban
ketas. Dalyvaujant bankete yra geras būdas paremti Statybos Fondą.

Šis iškilmingas banketas paminės kertinio akmens šventinimą, kuris įvyks kovo 17 d., 1956 
m., dieną prieš banketą. Šiame didžiajame bankete dalyvauja: J. E. Kardinolas Samuel Stritch, 
Chicagos arkidiocezijos arkivyskupas: Chicagos majoras Richard J. Daley. Vyskupas Vincentas 
Brizgys, ir daug kitų žymių Chicagos valdinin kų, biznierių ir profesijonalų.

Meninę programos dalį išpildys S. BARANAUSKAS; jam akompanuos A. Kučiūnas.
• Kviečiame ir Jus dalyvauti, brangūs DRAUGO skaitytojai.

Biletų kaina $25.00 asmeniui: Prie stalo yra 10 vietų.
Užsakymus siuskite: KUN. VINCAS PARULIS, MIC.

2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.
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