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DULLES MANC. KAD RUS USIGINKLUOS
Atomo reikalai J. Tautose

SALOMĖJA N ARKĖLIŪN A1TĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke

JUNGTINES TAUTOS. — Atominės energijos panaudojimo 
taikingiems tikslams idėja įgauna naujų formų. Šį pirmadienį 

■ Washingtone posėdžių susirinko dvylikos šalių atstovai, kuriems 
pavesta išnagrinėti būsimos tarptautinės atominės agentūros sta
tuto klausimus.

Tai bus tolimesnis žingsnis 
pastarųjų dvejų metų Jungtinių 
Tautų darbe, stengiantis sukurti 
tarptautinę agentūrų, kuri ato
minės energijos panaudojimą tai
kingiems tikslams padarytų pri
einamą visoms tautoms.

Washingtone dabar posėdžiau
jančiųjų tarpe, be JAV, yra Aus
tralijos, Belgijos, Brazilijos, Ka
nados, Čekoslovakijos, Prancūzi
jos, Indijos, Portugalijos, Pietų 
Afrikos, D. Britanijos ir Sovietų 
Sąjungos atstovai.

Šie posėdžiai sušaukti JAV vy
riausybės iniciatyva, bet pildant 
Jungtinių Tautų nutarimus.

Pagal Ike pasiūlymą
Kalbos apie tarptautinės ato

minės eenrgijos agentūros suda
rymą Jungt. Tautose prasidėjo 
po to, kai prezidentas Eisenho- 
weris 1953 m. gruodžio 8 d. Gen. 
Asamblėjai savo kalboje pasiūlė 
tokią agentūrą įkurti. Šis jo pa
siūlymas buvo padarytas jam 
•ką tik sugęįžus iš Bermudų, ku
riose jis turėjo konferenciją su 
Churchilliu.

Eisenhowerio pasiūiymas pra
džioje buvo nagrinėtas mažame 
būrelyje valstybių, su JAV cen
tre, o 1954 mt. ir Generalinė 
Asamblėja jiems pritarė, pareikš 
dama viltį, kad tokia agentūra 
būtų įkurta neatidėliojant. Kartu 
buvo sugestionuojama, kad tuo
jau būtų išdiskutuota forma, ko
kiu būdu ji bus surišta su JT. 
Antrojoje savo rezoliucijos daly
je tada Generalinė Asamblėja 
įpareigojo Gen. Sekretorių, kad 
jis, padedamas patariamojo ko
miteto, sušauktų mokslinę kon
ferenciją atominės energijos klau 
simais ne vėliau 1955 m. rugpjū
čio mėn.

Per 1955 m. buvo dirbama 
abiem kryptim. Tarptautinės ato 
minės agentūros sponsoriai (as
tuonios valstybės) tęsė savo pa
sitarimus. Tai buvo JAV, Aus
tralija, Belgija, Kanada, Prancū
zija, Portugalija, Pietų Afrika ir 
D. Britanija. Tuo tarpu ir Gen. 
Sekretorius atliko jam pavestą 
uždavinį. Talkininkaujamas Bra
zilijos, Kanados, Prancūzijos, In
dijos, D. Britanijos, JAV ir So
vietų Sąjungos atstovų komiteto, 
jis sušaukė atomo mokslinę kon
ferenciją Genevoje. Ji užtruko 
nuo rugpjūčio 8 iki 20 dienos, da 
lyvaujant per septyniasdešimt 
valstybių mokslininkams, atomo 
specialistams.
1955 m. asamblėja toliau nuėjo

Dešimtoji JT Gen. Asamblėjos 
sesija pernai rudenį atominės 
agentūros reikalus dar toliau pa
stūmėjo. Savo dviejų dalių pri
imtojoje rezoliucijoje ji vėl nu
statė artimiausio darbo gaires. 
Pirmiausia ji rekomendavo, kad 
artimiausių dvejų - trejų metų 
laikotarpyje vėl būtų sušaukta 
panaši mokslinė konferencija, 
tuo pačiu užgirdama jau buvu
sios konferencijos laimėjimus.

Kitoje savo rezoliucijos dalyje 
asamblėja pareiškė pasitenkini
mą dėl padarytos pažangos stei
giant tarptautinę atomo agentū
rą. Tuo metu kaip tik buvo jau 
paskelbtas jos sponsorių pareng
tas laikinis statutas. Asamblėja 
taipgi pasidžiaugė ir tuo faktu, 
kad aštuoni tos agentūros spon
soriai pakvietė dar keturias vy
riausybes — Braziliją, čekoslo-

vakiją, Indiją ir Sov. Sąjungą — 
dalyvauti tolimesniuose pasitari
muose diskutuojant agentūros 
statutą. Taigi dabar Washingto- 
ne ir susirinko jau dvylikos vals
tybių atstovai.

Tuo tarpu iš anksto niekas čia 
nenori spėti, kaip tie pasitarimai 
pasibaigs. Bet kai jau galutinai 
tos valstybės bus sutarusios dėl 
statuto, turės įvykti dar viena 
konferencija. Ir toje konferenci
joje bus jau pakviestos dalyvau
ti visos JT narės ir specialinės 
agentūros. Pagrindiniai sponso- 
riai šitai pažadėjo dar pereitos 
sesijos metu.

Kokie jos ryšiai su JT?
Jau tuo metu, kai vos tik kilo j 

mintis sukurti tarptautinę atomo 
agentūrą, buvo įvairių nuomonių j 
dėl jos santykių ir priklausomy
bės Jungtinėms Tautoms. JAV 
siūlė pradžioje, kad ji bųtų su
rišta su JT, taip, kaip su JT dir
ba ijįkitos specialinės agentūros, 
kaip.pvz. Tarptautinė Darbo Or
ganizacija, Tarpt. Sveikatos Or
ganizacija, Tarpt. Maisto ir Agri
kultūros ir kt. Bet Sovietų Sąjun
ga šitokiam JAV siūlymui prie
šinosi. Jų atstovai keliais atve 
jais yra reiškę įsitikinimą, kad 
šita atominė agentūra turi būti 
kuo stipriausiai surišta su JT ir 
kad, būtent, priklausytų Saugu
mo Tarybai tiesioginiai. Mat, 
Saugumo Taryboje yra veto, tai 
čia visi iš karto jau ir suprato 
sovietinius planus.

Todėl dabar, kai posėdžiauja
ma Washintgone, daugiausia gin
čų gali atsirasti kaip tik dėl tos 
agentūros ryšio su JT. Daug 
mažiau ginčų laukiama dėl pa
čios agentūros struktūros: dėl ją 
sudarančių valstybių, jos vado
vaujamų organų ar ir dėl pačių 
jos funkcijų. Čia tenka prisimin
ti, kad pagal laikinį statutą ta 
agentūra turi tikslą priimti iš 
paskirų valstybių atominius in
dėlius ir juos paskirstyti tenai, 
kur aukotojo bus nurodoma. Ši
tokiu būdu norima, kad tas ato
mo panaudojimo taikingiems 
tikslams paskirstymas faktiškai 
vyktų per tos agentūros rankas.

Dabar Washingtone, svarsty
dami agentūros ryšį su JT, dele
gatai turės ir Gen. Sekretoriaus 
parengtą provizorinį planą. Prieš 
išvykdamas savo kelionėn į Vid. 
Rytus ir Aziją, iš kurios jis da
bar kątik sugrįžo, Dag Ham- 
marskjold spaudos žmonėms sa
kė, kad tas jo planas jau buvo 
išsiuntinėtas 'paskiroms speciali- 
nėms agentūroms susipažinti. 
Kartu buvo k viečiama ir nuro
dyti pastabas. Tai, suprantama, 
bus tik medžiaga diskusijoms. 

Maskvą ragina tartis

dėl balionų laidymo
WASHINGTONAS, kovo 2. — 

Valstybės dep. Maskvai pasiuntė 
notą su pranešimu, kad jes me
teorologiniai balionai yra daug 
kartų buvę Amerikos oro erdvė
je. Mėgiamiausia jų vieta esanti 
Aliaska.

Prie pranešimo pridėtas para
ginimas tartis dėl bendros pro
gramos sudarymo oro tyrimo ba
lionams operuoti.

Seniau Maskvai pranešta, jog 
sulaikytas balionų laidymas iš V. 
Vokietijos Ir Turkijos.

Ctaicagos meras Daley dalyvaus bankete “Draugo” statybai paremti. — čia matomi asmens jam įteikia 
pakvietimą (iš kairės dešinėn žiūrint): “Draugo” spaudos administratorius kun. P. Cinikas, MIC, Tėvų 
Marijonų Proyinciolas kun. V. Atkoėius, MIC, meras Richard Daley, statybos komiteto pirmininkas adv. 
Edv. Stasiukaitis, komiteto į-eikalų vedėjas kun. V. Perulis, MIC, ir “Draugo” vvr. redaktorius L. Ši
mutis. Banketas įvyksta kovo 18 d. Sherman yiešbntyje. Pelnas skiriamas “Draugo” redakcijos ir spaus
tuvės namams statyti. '

Nes jai reikią pinigų gyvenimui 
gerinti, užsieniams remti

WASHINGTONAS, kovo 2. — Valstybės sekretorius Foster 
Dulles nusiginklavimą studijuojančiai senatorių grupei įrodinėjo, 
kad logiška dalykų eiga turėtų priversti Sov. Rusiją sutikti suma
žinti apsiginklavimą.

Jis, žinoma, palaiko nusigink

Eisenhowens pranešė

kandidato sąlygas
WASHINGTONAS, kovo 2. — 

Prez. Eisenhoweris paaiškino 
viešai pasakytoje kalboje, kad jis 
jaučiasi fiziniai pajėgus eiti JAV 
prezidento pareigas, bet jis turės 
pasisaugoti ir savo jėgas patau
pyti, todėl kaikuriuos neesminius 
darbus, jei bus vėl išrinktas pre
zidentu, perduos prezidentūros 
pareigūnams ar kabineto> na
riams.

Jis taipgi nedalyvaus rinkimi
nėje kampanijoje Amerikoje jau 
įprastu būdu, bet pasitenkins 
dėstęs savo atliktus ir atliksimus 
darbus per radiją, televiziją ir 
spaudą.

Jei tokiomis sąlygomis jį res
publikonai nominuos, jis nomina
ciją priims. Jei bus išrinktas, ti
kisi galėsiąs visas prezidento pa
reigas tinkamai atlikti. .

Žinoma, respublikonams tos 
sąlygos priimtinos, bet demokra
tai jas naudos savo prieš Eisen- 
howerį nukreiptoje propagandoje 
— jie šauks, kad kraštas reika
lingas pilnai darbingo preziden
to.

Z

Nepraleidžia progų
NEW YORKAS, kovo 2. — S. 

Rusija pasiūlė Jungt. Tautų Ko
lonijų Globos Tarybai pasmerkti 
JAV už atominių ginklų bandy
mą Pacifiko salose, kurias JAV 
valdo Jungt. Tautų vardu.

Kadangi taryba dabar nėra nu 
mačiusi svarstyti Pacifiko erd
vėje esančių jos žinioje teritori
jų reikalų, tai tuo pasinaudojant 
sovietų reikalavimas paliktas 
ore. Pirmininkaująs tik patarė 
rusui tą klausimą įteikti raštu.

• Egipto moterims suteikta 
balsavimo teisė. Vyrams balsavi
mas privalomas, motereys gali ir 
nebalsuoti.

Anglas išvyko žydų-arabų 
taikos sąlygų parengti

LONDONAS, kovo 2. — Po Jungt. Tautų gen. sekretoriaus 
į Vid. Rytus arabų — žydų taikos sąlygų rengti išvyko ir Anglijos 
užsienio reikalų ministeris.

Išvykdamas į Egiptą jis pa
reiškė, kad Vid. Rytų saugumo 
pagrindas yra JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos įsipareigojimas ga
rantuoti taiką toje erdvėje. Jis 
buvo padarytas 1950 m. Dabar 
pasitarta ką praktiškai daryti, 
jei reikėtų karinius veiksmus 
tramdyti.

Viduryje numatytų vizitų yra 
Manilos pakto narių tarybos po
sėdis Pakistano sostinėje kovo 
5—8 d.d. Čia Selwyn Lloyd turės 
progos pasitarti su Foster Dul- 
les, kuris savo kelionę į Pakista
ną taipgi panaudos eilei valsty
bių aplankyti. Įdomiausias bus jo 
lankymasis Indijoje ir Indonezi
joje, nes tos dvi valstybės ryš
kiausiai kratosi artimesnio san
tykiavimo su Washingtonu.

Indijos premjerą matys ir bri
tų užsienio reikalų ministeris, bet 
jis čia sunkumų neturi, nes Neh- 
ru santykiai su Londonu yra dau
giau negu mandagūs.

Sunkiausia Lloyd vieta bus Iz
raelis, kur britų užsienio minis
teris lankosi pirmą kartą nuo

Yra nenorinčią, kad

Nixonas pasiliktu
WASHINGTONAS, kovo 2. — 

Gavę prezidentinį kandidatą, res
publikonai, pranašaujama, gali 
susipešti dėl viceprezidento, ku
ris šį kartą yra labai svarbus as
muo, jei nepamiršim, kad pre
zidentiniu kandidatu bus 65 me
tų asmuo jau turėjęs labai stip
rų širdies smūgį.

Jau senokai eina gandas, kad 
Nixonas gali būti kitu pakeistas. 
Tuos gandus dar sustiprino ir 
prez. Eisenhowerio nenoras ką 
nors pasakyti dėl viceprezidenti- 
nio kandidato. Nixono stiprybė 
besirungiant už vietą yra jo agi- 
tatoriškas pajėgumas, kuris šį 
kartą itin reikalingas, nes prez. 
Eisenhoweris nevažinės po kraš
tą agituoti.

Komunistą agentai

Lietuvos kaime
Lietuvos bolševikai savo turė- 

žydų valstybės įsteigimo. Jo mi-jto suvažiavimo proga skelbia,
sijos ten nepalengvins pareiški
mas, kad Izraelio saugumas ne
priklauso nuo lenktyniavimo su 
kaimynais ginklų pirkime. Lloyd 
susitiks su žydų vadais Tel Avi
ve kovo 13—14 d.d. Arabų nuo
monės jau bus surinktos.

• Buv. Prancūzijos preziden
tas Auriol išvyko svečiuotis Ru
sijon. Jis bus maršalo Vorošilo- 
vo svečias. Grįždamas aplankys 
Čekiją.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Vakar pradėjo veikti įstatymas, pakeliąs minimalinį atlygi

nimą nuo 75 cnt. iki vieno dolerio už valandą. Juo pasinaudosią 
daug darbininkų ypač pietinėje krašto dalyje.

— Šen. Knowland vakar atšaukė savo kandidatūrą prezidento 
vietai, bet įspėjo respublikonus nemanyti, kad rinkimai jau lai
mėti, jei kandidatas yra Eisenhoicėris.

— Egiptas pasiskundė vakar paliaubų priežiūros komisijai, 
kad prie Gazos ruožo buvo ilgas apsišaudymas su žydų sargy
biniais.

— Brazilijos sukilėlis aviacijos majoras Veloso jau pateko į 
vyriausybės rankas ir yra ant vieno laivo Amazonės upėje. Suki
limas likviduotas, sukilėliams vienaip ar kitaip mėginę iš tolo pa
dėti aviacijos karininkai yra areštuoti nusikaltimui nustatyti.

' — Persijoje atestuotas sovietą ambasados karinio atstovo pa
vaduotojas, nutvertas Šnipinėjimo veiksmą, atliekant. Abejojama, 
ar bus teisiamas — greičiausiai reikalas bus likviduotas jo paša
linimu iš Persijos.

— Kanada ir Sov. Rusija pasirašė trijų metų prekybos sutar
tį. Rusija pasižadėjo nupirkti iki 50 milionų bušelių kviečių tomis 
kainomis, kurias moka ir kiti dideli pirkėjai.

kad šiuo metu iš 1,787 kolūkių 
pirminės partinės organizacijos 
veikia 1,075 kolūkiuose, 170 ko
lūkių sudarytos kandidatų gru
pės. Iš miestų nusiųsta „vadovau 
jančiam darbui į kaimo rajonus“ 
419 komunistų. Didelė grupė 
„darbuotojų“ iš baigusių augš- 
tąją partinę mokyklą Rusijoje ir 
Lietuvoje nusiųsta „vadovaujan
čiam partiniam ir ‘tarybiniam 
darbui į rajonų partines ir tary
bines organizacijas“. Sniečkaus 
teigimu, dirbti į MTS iš miestų 
buvo nusiųsti 173 inžinieriai ir 
180 technikų - mechanikų. Iš bai
gusių mokyklas tarpo į MTS bu
vo nusiųsti 142 inžinieriai ir tech 
nikai, 827 agronomai ir zootech
nikai. Į ekonomiškai silpnus ko
lūkius iš partinių, tarybinių ir 
žemės ūkio kadrų tarpo nusiųsta 
dirbti 553 žmopės, iš jų 390 ko
munistų.

Šiuo metu kolūkių pirminin 
kais dirba 1,252 komunistai, lau
kininkystės brigadų brigadinin
kais — 600 komunistų, o jų skai

čius per ataskaitinį laikotarpį 
(tarp suvaž avimų) padidėjo 236 
žmonėmis. Moterų kolūkių pirmi
ninkų yra 35, pirmininkų pava
duotojų — 11; be to, 656 mote
rys dirba kolūkiuose gyvulinin
kystės fermų vedėjomis ir 62 bri- 
gadininkėmis.

lavimo politiką, nes būtų tikrai 
žiauru prileisti, kad JAV ir Sov. 
Rusijos vienodas stiprumas ato
minių ginklų srityje galėtų am
žinai sulaikyti karą. Galėtų at
sirasti tokie įvykiai, nors ir ne- 
staigiai, kurie tuos baisius gink
lus paleistų į darbą.

Dulles mano, kad šitą pavojų 
mato ir Sov. Rusijos vadai, todėl 
reikia prileisti, kad ir jie nori pa
silengvinti apsiginklavimo naš
tą.

Klausinėjamas apie savo tokio 
galvojimo pagrindus, Foster Dul
les aiškino, kad logika reikalau
tų prileisti, jog Rusijoje reikia 
dabar daugiau pinigų skirti žmo
nių gyvenimo standartui pakelti 
ir jos Marshallo planui finan
suoti. šis pastarasis dalykas yra 
naujasis Maskvos užsienio poli
tikos ginklas. Jis neabejojąs, kad 
dabar Rusijos žmonės esą ypa
tingai nepatenkinti savo gyveni
mu. Tik ginklavimosi sumažini
mas galėtų sutaupyti pinigų 
tiems dviem augščiau minėtiem 
reikalam patenkinti.

Žinoma, Dulles nepiršo min
ties, kad nusiginklavimo proble
ma lengvai išsprendžiama, bet ji 
apvaldoma jau todėl, kad turi 
būti apvaldyta, nes kitaip pražus 
žymi dalis žmonijos.

Aną dieną Anglijos premjeras 
Edenas pasijuokė iš kongrese 
kalbėjusių Rusijos bolševikų tvir 
tinimo, kad atominis karas su
naikins kapitalizmą. Jis užtikrino 
parlamento narius, kad tuo atve
ju neliks gyvas nė komunizmas. 

Bombą sprogdinimo

banga Kipro saloje
NICOSIA, kovo 2. — Britų ko

lonijų sekretorius Lennox - Boyd 
ilgai tarėsi su arkiv. Makarios 
dėl naujos konstitucijos, bet re
zultatai nepaskelbti. Sunku bu
vo tikėtis, kad susitarimo būtų 
pasiekta visais klausimais. Dar 
reikės ir viso britų kabineto 
sprendimo.

Minėtus pasitarimus palydėjo 
desėtko bombų sprogimas Nico- 
sijoje, bet spėtina, kad tai buvo 
protestuojamas mirties bausmės 
paskyrimas dviem jaunuoliams, 
nužudžiusiems gatvėje britų ka
rininką.

Vatikano radijui

25 metai amžiaus
Vatikano radijas, kalbąs net 

28 kalbomis, vasario 12 d. atšven 
tė savo sidabrinį jubilėjų.

Prieš 25 metus tuometinis po
piežius Pijus XI pašventino Va
tikano radijofono centrą ir pa
sakė kalbą. Tada buvo skelbia
ma, kad šią kalbą girdėjo di
džiausias žmonių skaičius. Popie
žiaus balsą girdėjo ne tik vokie
čių laivo „Bremen“, buvusio At
lanto viduryje, keleiviai, bet ir 
daugybė kitų tautų žntonių.

Tuo metu Vatikano radijo sto
tis buvo galingiausia pasaulyje. 
Pašventinimo proga buvo nufo
tografuotas popiežius Pijus XI 
su kard. Pacelli, dabartiniu Šv. 
Tėvu, ir garsiuoju mokslininku 
Marconi. Ši nuotrauka ir dabar 
laikoma kaip įdomus dokumen
tas, pažymįs Vatikano radijofo
no gimimą.

Vatikano radijas pradėjo dar
bą su vienu 10 kilovatų pajėgu
mo siųstuvu. Pirmoji studija bu
vo įrengta kukliame kambaryje, 
kuris greit pasirodė permažas.

Šiandien pirmasis siųstuvas 
yra pakeistas žymiai galinges
niu. Be jo naudojami dar šeši 
siųstuvai. Taipgi yra keturi ra
dijo bokštai su 13 atitinkamų an
tenų.

Vatikano radijui parinktas 
motto šv. Mato pasakymas: „Sa
kykite pamčkslus ant stogų“. 
Tas posakis yra įrašytas radijo 
stoties koplyčios lubose.

Pažymėtina, kad Vatikano ra
dijas transliuoja ir rusų kalba. 
Joms nutildyti už geležinės už
dangos yra naudojami šimtai 
trukdytojų.

Už geležinės uždangos prane
šimai siunčiami lietuvių, čekų, 
vengrų, lenkų, rusi}, slovakų, al
banų, bulgarų, kinų, kroatų, lat
vių, rumunų, slovėnų, ukrainie
čių ir baltgudžių kalbomis.

Kalendorius

Kovo 2 d.: šv. Elena. Lietu
viškas: Almonė.

Oras Chicagoje

Kiek apsiniaukus, temperatū
ra apie 50 laipsnių.

Saulė teka 6:26, leidžiasi 5:42.

Prez. Eieenhoweris tuo momentu, kada praneSė apie apsisprendimą 
• siekti antro termino. (iNS)
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Vengrijos futbolas
P. GANVYTAS

Nėra abejonės, kad Vengri
jos vienuolikė yra pati sėkmin
giausia futbolo rinktinė po II 
Pasaulinio karo. Jau nuo 1943 
m. jie nėra pralaimėję nė vienų 
rungtynių savo krašte. Gi lai
ke paskutinių 10 metų ši rink
tinė iš viso yra sužaidusi 80 
tarpvalstybinių rungtynių, ku
rių 63 vengrai laimėjo, 9 kartus 
sužaidė lygiomis ir 8 kartus pra 
laimėjo. Gi rodos nuo 1950 m 
jie tik kartą turėjo savo prie
šininkui nusilenkti. Tiesa, tas 
pralaimėjimas buvo itin tragi
kas, nes jis įvyko pasaulinių 
futbolo pirmenybių baigmėje, 
kada Vokietija įveikė Vengriją 
3:2. Po šios juodos dienos veng 
rai sužaidė 16 rungtynių ir iki 
šiol dar nėra nugalėti. Ar rei- 
•kia geresnių statistinių duome
nų, kad Vengrija be abejo yra 
viena pirmaujančių futbolo rink 
tinių pasaulyje’

Vengrija bando išnaudoti vi
sas galimybes sužaisti ko dau
giau tarpvalstybinių rungtynių. 
Jie po 1952 metų yra 2 kartus 
žaidę su Rusijos rinktine (abu 
kartus iškovotos lygiosios 1:1); 
jie prieš du metus nugalėjo ang 
lug jų pačių žemėje 6:3, o toks 
įvyk s, kad anglus jų pačių že
mėj kas nugalėtų, dar nebuvo 
įvykęs. Įveikė jie ir italus, švei
carus ir daugybę kitų šalių, ta
čiau dažniausias jų priešinin
kas — tai kaimynai austrai. Iš 
100 ligš'ol sužaistų tarpvalsty
binių sungtypių 22 baigtos ly.-

parlamento atstovas Bezsik — 
visi jie žymūs savo futboliniais 
sugebėjimais. Tenka tačiau pri. 
durti, kad kaikurie vengrų rink
tinės ža dėjai — ypač Puskas — 
yra įsivėlę į įvairius nešvaraus 
pobūdžio kontrabandinius pareis 
kimus, kurie žaidėjams garbės 
tikrai nesudaro. Puskas pvz., 
negali vykti į Vieną žaisti prieš 
austrus, nes v’etinė policija turi 
įsakymą jį suimti.

Pasisekimo priežastys
•A

Kame glūdi toks didelis veng
rų pasisekimas? Pirmiausia — 
jiems suteikiamos puikios sąly
gos. Daugumas, būdami kariš
kiais, visą savo laisvalaikį gali 
ir net turi pašvęsti futbolui. Ne
nuostabu tad, kad jie daug tre
niruojasi. Nors jie ir skaitomi 
mėgėjais, tariau galima tvirtin
ti, kad jie iš sportinio pasireiš
kimo gyvena. Treniruotėse jie 
uolūs. Štai pvz. Hidegkuti sa
vaitės treniravimosi programa 
sekanti: pirmadieniais ir ketvir
tadieniais bėgimas ir po to pir
tis, antradieniais terniruot’ė, pa. 
švęsta reiškiniams su kamuoliu; 
trečiadienį treniruotės pobūdžio 
rungtynės; penktadienį lengvas 
treningas ir tik šeštadienį poil
sis. Ar nuostabu, kad toks dar
bas neša vaisius? Nesistebėti- 
na todėl, kad toks Czibor rung
tynėse prieš Austriją trečią į- 
vartį pasiekė p:lnu tempu bėg
damas, dešine koja (jis žaidžia 
kairiu kraštu) kamuolį pasiuntė

Prel. Kaz’mierao Bičkauskas, 
Švento Pranciškaus Lietuv.ų 
parapijos, Indiana Harbor, Ind. 
klebonas švenčia savo vardines 
kovo 4 d. ,

Ta proga parapieč ai myli
mam ir daug parapijai pasidar
bavusiam klebonui rengia pa
gerbimo vakarienę kovo 4 d. 
6 vai. vakare švento Pranciš
kaus parapijos salėje.

je. Reikės pakeisti tik Hideg
kuti (34 metų) ir čia ligšiol pra 
vesti bandymai duoda vilties ir 
šią problemą įveikti. Kiek sun- 
kau yra su gynybine komandos 
dal.mi. Bet naujasis vartinin
kas Fazekas yra 25 m. Šiuo me
tu Seb.es išbando eilę naujų žai
dėjų ir, greičiausia, atras tinka
mą pakaitalą >enajai gvardijai. 
0 tokio amžaus rinktinė dar 
drąsiai galės keletą metų žais
ti. Gi pagrindiniai jų tikslai ar
timoj ateity — tai olimpinių 
žaidmų futbolo turnyras (jie 
įori spginti 1952 metų laimėji
mą) ir pasaulinės pirmenybės 
1958 m. Švedijoje. Kiek iš da
bartinių įvykių galima spręsti, 
abu kartus kiečiaus u riešutu 
gali būti Rusija, kuri nepapras
tai stropiai, intensyviai ir labai 
schemattiškai tiems įvykiams 
ruošiasi. Gal ir tada vengrus 
apims tragiški momentai, bet 
vistiek negalima paneigti fakto,

Tel. ofiso HE. 4-6699, rez. PR 6-7353

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir aekmad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius ——

6822 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
eile n lala uždaryta. Kitu laiku susitariu.

Ofiso telefonas: PU 8-3229
Rez. telef. WAlbrook 6-5076i.
DR. JUZE IR KĘSTUTIS 

AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2800 West 51 st Street
Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto, 
21ki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 

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

Ofiso tel.PRospeet 6-1795 
Rez. tel. GRovehUl 6-5603

(Nukelia į 4 pu.J.r

. . „„ i austrų vartų ilgąjį kampą. Ir
glonus, vengrai kurnėjo 48. o toWų deimančiukų pilna.
austrai tik 30 rungtynių. Pas
kutinį kartą vengrai kaimy
nams atskaitė 6:1.

Rinktinės branduolys —

Budapeštas

Rinktinę dažniausiai sudaro 
beveik vien tik Budapešto klu
bų žaidėjari. Kartais yra išim 
čių; jų ryškesnė pasitaikė žai 
dime prieš Rusiją, kuomet rink
tinėje žaidė trys provincijos 
žmonės. Jei reikėtų paminėti 
garsesnius vengrų klubus, tai 
pirmiausia turėtume prisiminti 
Voros Loeboego (Raudonoji 
Vėliava) ir Honved (Armija).
Pirmoji komanda buvo praėju
sio sezono vengrų meisteris’ at
stovaująs kraštą Europos tau
rės varžybose ir laimėjęs Mit- 
ropa taurę. Jei šis klubas gali 
girtis eile puikių laimėjimų, tai 
Honved komanda pasižymi tuo, 
kad joje žaidžia garsieji Kocsis,
Puskas ir Czibor. Kiekvienas 
treneris svajoja turėti tokius 
puikius žaidėjus savo koman
doje.

Puskas turbūt yra ryškiausia 
asmenybė Vengrijos futbolo pa
saulyje. Jis tarnauja kariuo
menėje (neseniai jam buvo su
teiktas pulkininko leitenanto 
laipsnis). Savo gerai išvystytu 
žaidimu jis ne kartą yra išgel
bėjęs vengrus iš nepavydėtinos 
padėties. Šį rudenį prieš Švei
cariją (5:4) ir Rusiją (1:1) tik i’JŽ8ak>,,lllf' kartu su pinigais siųskite:

O visgi visa europinė sporto 
spauda tvirtina, kad vengrų aug 
šta klasė, kuri žavėjo sporto mė 
gėjus 1950 — 1954 metais, jau 
krinta. Gal tai ir tiesa, tačiau 
ir kritimą išgyvenę vengrai vis
tiek dar gali didžiuotis savo at
siektomis pasekmėttfs. Tiesa, 
kad ne vieną kartą jie vos vos 
sugebėjo iš pralaimėjimo arba 
lygiųjų išsisukti, bet nebūtų 
galima tvirtinti, kad vengrai 
to nemato ir to klausimo ne-

svarsto. Šiam reiškiniui daug 
dėmesio skiriama, gi svarbiau
sią rolę čia vaidina sporto funk
cionierius G. Sebes. Jis labai 
akiliai seka vengrų sportinį gy- 
ven'mą. Jo dėka futbolas Veng
rijoje yra labai plačiai išsivys
tęs. Nenuostabu, kad kartais 
vengrai žaisdami su kitu kraštu 
išstato rinktinę, B komandą ir 
jaunių rinktinę. Ir pasitiko, 
kad visos komandos rungtynes 
laimi. Sebes rūpinasi treniruo
tės galimybėms surasdamas pro 
vincijos priešininkus, nustaty
damas maršrutus ir 1.1., tačiau 
pačią rinktinę treniruoja Sos. 
Ir labai keista, kad jo treningo 
metodai nėra kieti.

Vengrų ateitis
Turime pripažinti faktą, kad 

vengrų pralaimėjimas prieš vo
kiečius Šveicarijoje buvo vienas 
tragiškiausių reiškinių sporto 
pasaulyje. Daug kas abejoja, ar 
vengrai iš viso kada atstatys 
savo reputaciją iki tokio lygio. 
Tvirtinama, kad v'si gerieji žai
dėjai jau yra perdaug seni. šis 
teigimas tačiau nėra tikslus, 
nes Puskas šiandien yra 28 me
tų (Fritz Walter, žaisdamas 
Šveicarijoje buvo 33 m.), Kocsis 
26 m., Czibor 26 m. Atrastas 
naujas talentas puolime žai- 
dž'ančio Tichy (21 m.) asmeny-

Mari jos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.CO

-v TAISYMAS
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irUDOina
ULU TELEVISION
Csav. inž. A.Semėnas)I
[3130S.Halsted-DA6^887J

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe
Precin Photo Studio

INC.
EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

MARŲUETTE GĖLIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

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

MES PRISTATOME ANGLIS BEI j 
PEČIAUS ALIEJŲ

OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*
Mes taipgi perkraustonfe jūsų baldus saugiai — keletą blo-’ 

I kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. t
I Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkrauBtymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 Se. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-70971

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kltd laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
ftez.: WAlbrook 6-3048T

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKI V IK VAIKU LIGŲ 
SPECIALI STfi

7150 South Western A vena*
(MED1CAL BU1LDING) 

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

Ofice tel. RE. 7-1168
Ree. tel. YVAlbrook 6-3766

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso U-l. KElianee 6-4410 

Rezid. telef. GRovehlll 6-0617 
Valandos: 1-2 p. m. ir 6-8 p. m.

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

lel. ofiso YA. 7-6557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

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

Ofiso tel. ULiffside 4-2896
Rezidencijos: LAfayette 3-1173
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street

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

SeStad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek.

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

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

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

VAL,. 2—4 p.p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 M’est 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-1 

Telef. TOvvnhall 3-0959 
2534 West 68th Street

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

skambiną CEntral 6-2294.

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western Avenue 
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal -sutarties
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michig&n Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v. 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUlbnan 6-6766
Buto — ENglevvood 4-4979

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-6816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IP VIDAUS LIGOS 

6757 South We«tern Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vale. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
rel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6577 

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 IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Vlrginia 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 Calltornia Avė. 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvė) 

VAL. 1—4 Ir 6:30-w-8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofioe WAlbrook 6-2670.
Rea. HUltop 5-1660

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQl'ETTE MEDICAL CENTER 

6182 South Kedzie Avenue 
Vai. 1—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

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

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

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Repiiblio 7-8818.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

V. RASLAVI6IUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1166 DIVĖRSEY AVĖ
Tel. WE 5-8426

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

OFFICE — 5025 NO. PAULINA
Bcthany Metiiodist ligoninėje 

Tik pagal susitarimų tel. AR 1-1493

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 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 60. California Avė., Chicago 

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

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE. 

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

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė. .

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLymplc 3-1381

Tel. ofiso VIclory 2-1581
Rez. Victory 2-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR, 6-6446, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

jo baudinių dėka buvo atsiektos 
minėtos pasekmės. Turint min
tyje, kad Rusija vedė iki 84-tos 
žaidimo minutės, tokio baudinio 
reikšmė itin dramatiškai išky
la. Neblogesnis ir už Pušką jau
nesnis Kocsis. Italų klubai jam 
siūlo pasakiškas sumas, kad jis 
žaistų už juos, tariau ligšiol jis 
tokiems pasiūlymams liko kur
čias. Jo vaidmuo pasaulinėse 
futbolo pirmenybėse buvo itin 
ryškus; jis iš visų varžovų į- 
mušė daugiausia įvarčių ir savo 
žaidimu stebno žiūrovus. Pa
minėtinas ir už meisterį žai
džiąs Hidegkuti, kuris užimda
mas oentro poziciją puolime 
daug prisidėjo prie vengrų sėk
mingumo. Vartuose stovėjęs 
Grosacs (kurį dabar retkarčiais 
jaunesnis pakeičia), Buzansky,

rv m v t
PARKHOLME SERVICE 

STATION'
<5000 W. Lcrm&k Rd., Cicero, IR
Lietuviška gazolino stotis ir

automobilių aptarnavimai 

Willi&m J. Grigclaitls, sav.

Y 4 ii k

IS ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Nntljas specialus didelis 

Mmkvetlmln su pilna ap- 
d randa. Pigus ir sąžiningas 
pntit mūvimas.

R. ŠERNAS
4510 8. W«od St., Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III. 
^woooi>oo<x?ooci<>ooa<i-ooo<iooo<

prrrr
C RA N E SA VI N GS AND IX)AN 

ASS’N
2555 VVEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pietklevvicz, prez.; E. R. Pietklevvicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštug dividendus. Kėši uo jame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Tau py tojams patarnauvlmal veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o įežt. nuo 9 Iki vidurdienio.

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

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

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

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet. 6:80—8:90 vak. 
Trečiad. pagal sutartj

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Jeigu neatsilieps vlršminėtl telefonai

šaukite MIdway 3-0001

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6000 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1839 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akla 

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 Mest 35th Street 

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

virs 25

TeL ofiso ir buto OLymplc 2-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

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

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAU4ELI0NAITE
(Gydytoja Ir OhirurgS) 

MOTERŲ IdGV <11 AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

2750 We«t 71»t StreM 
(Kampas 71st Ir California)

TV4. ofiso Ir ros. REpubUo 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 V. v. šešt 1-4 p. p. 

Kitu laiku nagai ausltarlma

Skelbkite “Drauge”! 
Remkite dien. Draugą!

M P. ŠILEIKIS, 0. P.■Lp Orthopedas - Protezlstaa
Aparatal-Protęzal, Mod. ban-1 dažai. Spec. pagalba kojom 

(Areh Supports) ir Lt.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
0RTHOPEDIJO6 TECHNIKO8 LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 29, 11L 
Tel. PRospect 6-5084.

Remkite dien. brangį!
*^<4VLK<»S

Skelbkite “Drauge”!
DRAUGAS

THE LITHUAN1AN DAILY FRIKND
2834 H. Oakley Avė., Chicago 8, Iii. Tek Vlrginia 7-6641; 7-6643

Entered as Second-Claas Matter 
. Lodei the Act

March 31, 1916, at Chicago. IUlnola 
of March 3. 1879.

Member of the Cathollc Press Ass'n SUBŠCRfPTION RATE8
Publlshed dali y, ezept Sundaya, 88.00 per year outslde of Chicago

by the 89.00 per yoar ln Chicago A Cloero
Llthuanlan Cathollo Press Soclety 88.00 per y ©ar In Canada
PRENUMERATA: Metams Forelgn J11.00 

H mėtų 8
per year.
mšn. 1 mln

Chicago] Ir CiceroJ 89.00 6.00 88.76 81.26
Kitur JAV Ir Kanadoje 83.00 84.60 82.60 81.00
Užsienyje 8ti.no 86.60 88.00 tl.DS

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neaunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turlnj 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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EISENHOWERIS NEMIRTINGOJI ASMENYBĖ
“This is it!”, šaukia respublikonai. Jie mano, kad jų pro

blema yra išspręsta. Prezidentas Eisenhoweris pasisakė kan
didatuojąs antram prezidentiniam terminui, ir šių metų rinkimus 
jie, respublikonai, laimi.

Ir, suprantama, respublikonų optimizmas nėra be pagrin
do. Turint kandidatu dabartinį prezidentą, prie kurio krašto 
ekonominis būvis yra toks, kokio dar nėra buvę nė JAV, nė 
betkurio pasaulio krašto istorijoje, galimybės laimėti rinkimus 
yra didelės. Krašto medžiaginė gerovė, augštas gyvenimo ly
gis į balsuotojus darys didžiausią įtaką. Dabartinės krašto pa
dėties nuopelnus ne visu šimtu nuošimčių reikėtų skirti prezi
dentui ir jo vyriausybei, bet visd'ėlto visuomenė jaučia, kad, jei 
darbai gerai eina, jei krašte visko pilna, pagaliau, jei turima ir 
taika, tai kokia būtų prasmė keisti prezidentą ir vyriausybę ?

Respublikonų vadovybė dėl to nekantriai ir laukė prez. Ei- 
senhowerio žodžio, nes jie jau iš praeives labai gerai žino, kad 
tokiais atvejais yra didžiausias užtikrinimas laimėti, jei “gerų 
laikų’’ prezidentas ir vėl kandidatuoja. Psichologiniu atžvilgiu 
tai yra labai svarbu.

Laimėjimo galimybes didina ir ta aplinkybė, kad p. Eisen- 
howeris, sutikęs ir toliau nešti respublikonų vėliavą į r’nkimus, 
palaiko partiją vienybėje, apsaugodamas ją nuo susiskaldymo.

Jei p. Eisenhovveris būtų neigiamai pasisakęs dėl savo kan
didatūros, būtų prasidėjęs lenktyniavimas tarp kitų kandidatų.
Toks lenktyniavimas prieš partijos nacionalinę konvenciją ir
pačioje konvencijoje priveda prie susiskaldymo, ginčų ir net piktų,_____ ( d..........„, _______„
kivirčų. Atsiranda pavydas ir kerštavimas. O tai nėra sveika tautų, nuskriaustųjų, našlaičių, 
partijai ir konvencijos parinktam kandidatui. Sumažėja ir ga- kūdikių nes ji3 yra visų tėvas, 
limybėg laimėti.

Demokratų vadai pasisako esą lyg ir “patenkinti” prez.
Eisenhower o teigiamu pasisakymu. Girdi, dabar įgalės kriti
kuoti jo vedamą užsienio politiką, priekaištaudami, kad san
tykiai su Sovietų Sąjunga yra netvarkoje, kad Vokietijos rei
kalai nesutvarkyti, kad daugelyje pasaulio kraštų prasiverž’a 
nesantaika, riaušės ir karo grėsmės. Bet į tai bug lengva at
sakyti. Visuomene labai gerai ž:no, ką rado prez. Eisenhoweris, 
kai jis paėmė valdžios vairą ;š demokratų rankų. Per trejetą 
metų jis negalėjo iškabinti visos tos košės tarptautinėje politi
koje, kokią buvo išvirusi demokratų vyriausybė. Atsakant opo
zicijai į priekaištus, respublikonams užteks priminti didelį ko
munistų įsigalėjimą demokratų laikais, “šaltąjį” ir net “karš
tąjį” karus, geležinę uždangą, Europos suskaldymą ir veik pu
sės jos pavedimą Rusijai. Neatrodo, kad užsienio politikos, ko
kia veda Eisenhovveris, kritika turėtų bent kiek didesnės įtakos 
rinkimams.

Respublikonai ir pats p. Eisenhovveris susilauks priekaištų 
ir dėl to, kad prez'dentu statomas “ligonis”, kuris savo laiko tik 
dalį tegalės skirti prezidentinėms pareigoms. Po širdies su
krėtimo jis negalėsiąs būti pajėgus. Šis argumentas yra gana 
stiprus. Bet ir jį jau pačioje pradžioje atrėmė pats prezidentas, 
primindamas, kad jis kandidatuoja, nes, gydytojų manymu, jis 
tai gali daryti, jis jau gali dirbti visai normaliai ir nešti sun
kiąją prezidento naštą. Pagaliau ir čia daug prasmės turės 
psichologinis momentas. Juo labiau jam prikaišios nesvęikatin- 
gumą, juo daugiau simpatijų visuomenėje jis susilauks. Res
publikonų vadai ir tai turi galvoje, todėl ir tokių priekaištų ne
bijo. i -m. i

Taigi respublikonai jau turi kandidatą. Svarbų reikalą jie 
laimingai išsprendė. Sunkiau bus demokratams. Jie turi dauig 
ir neblogų kandidatų. Tačiau, nepaisant, kad ir patį geriausią 
nominuos savo konvencijoje, jam teks keleriopai daugiau dirbti 
rinkimų kampanijoje negu dirbs p. Eisenhovveris. Pagaliau pa- 
staras’s iau yra pareiškęs, kad, jei iau jį respublikonai no
minuos (kas gali tuo abejoti?), jis nelakstys po kraštą balsus 
gaudydamas, nes prezidento pareigos jam yra svarbesnės ir nuo 
jų nedaug laiko beliks rinkimų kampanijai.

B. MIKALAUSKAS, Biooldyn, N. V.

Visais amžiais ir kiekvienu 
momentu neperskiriamai eina
me su Popiežiumi, su Popie
žiaus vardu, tapusiu nemirtin
gąja asmenybe. Visada su juo, 
barbarijos ir kultūros laikais, 
tarp pergalių ir pralaimėjimų, 
tarp džiaugsmų ir skausmų.

Popiežius amžia's buvo tautų 
ganytojas, mylimas ir neapken
čiamas. Buvo minties ir išga
nymo žmogus. Buvo kasdien 
senesnis, bet ir jaunesnis.

Kodėl? Todėl, kad Popiežius 
yra nemirtingoji asmenybė Po- 
p’ežius yra kasdieninė realybė. 
Jis visada yra su mumis, nes 
yra mūsų gyvenimas ir pergalė. 
Jis yra nenugalimoji uola.

Pagalvokime apie dabartinį 
Popiežių, apie jo darbą, žodį, tė
viškumą, asmenį ir pamatysime 
pakylanti ginti krikščionijos, 
šeimos, jaunimo, darbininkų,

17 popiežiavimo metų

Popiežius Pijus XII, garb'n- 
gai užimantis Apaštalų Sostą, 
sulaukęs trigubos sukakties: ko 
vo 2 išrinkimo ir 80 metų am
žiaus, o kovo 12 — apvainikavi
mo, yra kaip tik ta amžių ne
mirtingoji realybė.

Šv. Tėvas yra Kristaus Vika
ras, Šv. Petro vietininkas, visuo 
tinosios Katalikų Bažnyčios val
dytojas, Vatikano valstybės gal
va, Dievo Tarnų Tarnas. Jam 
suteikti titulai: angeliškasis Ga
nytojas, civilizacijos gynėjas, 
taikos nešėjas, mokslo skleidė
jas. Jo didieji darbai: dveji ju- 
bilėjiniai metai, Švč. Marijos į 
Dangų Paėmimo dogma, Pijaus

X ir kitų šventųjų kanonizaci- kams r kiekvienos kitos profe- 
jos, 30 enciklikų ir nesuskaito
ma eilė kalbų.

njOR žmonėms.

t

LIETUVIŲ BENDRUOMENE

LAISVINIMO DARBE

Naujausiame, turi ningame 
“Aidų” vasario mėn. numeryje 
vedamąjį duoda M. Krupavičius. 
Straipsnyje išryškina Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vaidme. 
nį Lietuvos laisvinimo darbe, lie 
tuvybės išlaikyme, tautinės kul
tūros ugdyme:

— Čia, — rašo M. Krupavi
čius, — jos niekas pavaduot ne
galės, suprantama, jei ji pati sa
vo uždavinių nesusiaurins ar ne 
bus įvelta į siaurus partinius 
sūkurius... Išeiti iš to laisvini
mo fronto Bendruomenei reikš
tų ne tik atsisakymą nuo savo 
pašaukimo, bet ir nustojimą sa
vo reikšmės ir svarbos toj di
džioj, žūtbūtinėj ir šventoj ko
voj už savo tėvų žemės išlaisvi
nimą iš žiauraus okupanto ran
kų.

SENKEVIČIUS JAUTĖSI 

LIETUVIU

Benys Babrauskas naujausia
me “Aidų" numeryje vaizdžiai 
ir turiningai pamini poeto Kle- 
ofo Jurgelioni-o 70 m. amžiaus 
sukaktį. Ryšium su tuo iškelia 
ma įdomių praeities faktų:

— Jurgelionis gyvai prisime 
na savo pasikalbėjimą Krokuvo 
je su garsiu lenkų vkritiku St. 
Vitkevičiumi (1851 — 1915). Šis 
žema'tis bajoras į lietuvį stu 
dentą prabilo žemaitiškai ir už-

rių, Palangos miestely”. Jis pa 
pasakojo, kaip prieš kelerius 
metus, minint Jogailos universi 
teto jubilėjų, jo bičiulis (anot 
Vitkevičiaus, lietuvis) Henrikas 
Senkevičius paaukojo 100,000 
kronų tam, kad lietuvio įkurta
me Krokuvos universitete būtų 
įsteigta lietuvių kalbos, literatū
ros ir Lietuvos istorijos kated
ra. Tuos pinigus Lietuvos ir 
Lenkijos ponai paaukoję Senke 
vičiui, kad šis paaukotų juos 
tam, kam ras reikalingiausia. 
Universiteto išk'lmingame jubi- 
l'ėjuje, įteikdamas tuos 100,000 
kronų, Henrikas Senkevičius pa 
brėžęs, kad jis, kaip lietuvis, 
skiriąs tą auką lietuvių kalbos 
katedrai. Susirinkę Lenkijos ir 
Lietuvos didžiūnai ėmė kloti 
tūkstantines. Greitai buvo su
dėta 1,000,000 kronų.

Senkevičiaus pagrindinė sąly
ga buvusi, kad tai katedrai va
dovautų tikras lietuvis. Vienin
telis anuo metu toks pagarsėjęs 
autoritetas buvęs kan. K. Jau
nius. Universitetas jį ir pakvie 
tęs dėstyti. Nesulaukdamas at
sakymo į laiškus, pats fakulteto 
dekanas buvo nuvažiavęs kvies
ti, bet prof. Jaunius nesutikęs.

ŪKINE DEMOKRATIJA

Pasaulyje įsigalėjus politinės 
demokratijos minč'ai, pasigirs
ta kaskart stipresni balsai dėl 
ūkinės demokratijos pravedamo. 
Ją kuriant norima sudaryti

traukė žinomą dainą “Ant ma- glaudesnį darbdavių ir darbinin

Jame slepiasi didžiųjų popie
žių gabumai: Leono XIII vado
vybė, Piiaus‘X šventumas, Be
nedikto XV diplomatiškumas, P 
jaus XI drąsumas. Jis yra ir 
šių dienų kenčiančios Bažnyčios 
kankinys.

Apie ką Popiež us kalba? Ku
nigams apie rcl g ją, mokiniams 
apie mokslą ir Lt. Kiekvienam 
pritaikinta tema. Jis palieč'a 
visus argumentus, visas tiesas, 
individus ir tautas. Jis kalba 
apie taiką ir katą, didžiuosius 
ir mažuosius, galinguosius ir

Tark kitko buvo rašoma: “Kad 
Pop'ežius kalbėtų Dievo vardu, 

' nes taip moko tikėjimas, ir e- 
vangeliškoji civilizacija, paskli
dusi pasaulyje, tai patvirtina. 
Kas yra tie žmonės, kurie prie
šinasi Kristaus Vikaro balsui, 
kurie skleidžia priešingą doktri

JAV-se yra 483,671 negrų 
katalikai

JAV-se yra 473 grynai negrų 
katalikų parapijos ar misijos. 
Iš viso šioje šalyje yra 483,671 
negrai katalikai. Vien praeitais 
metais negrų katalikų skaičius

ną ir vargina blogybėmis mūsų padidėjo 10,101 Negrų katalikų

kijos bendradarbiavimą. Tai nu 
matoma vadinamoje korporaty- 
tyvinėje santvarkoje, apie ku
rią natijame “Aidų” numeryje 
plačiau rašo P. Daugintis, SJ. 
Šia darnaus luomų, klasių, pro
fesijų bendradarbiavimo siste
ma nemažai domisi katalikai. 
Anot autoriaus:

— Reikia sutikti su katalikų 
sociologų nuomone, kad dar pra 
eis nemaža laiko, iki gausūs ža
liavų šaltiniai ir ūkinės turtin
gų kraštų galimybės nebepajėgs 
pataisyti dabartinės liguistos 
bendruomenės santvarkos, da
romų klaidų, o Vkėjimas indivi
dualistinio kapitalizmo ar kolek 
tyvinię> socializmo peršamomis 
priemonėmis, po ilgo bei skau
daus eksperimentavimo, nustos 
savo galios. Tada pažangesnė 
visuomenė jieškos tautos ūkio 
ir bendruomenės santvarkos, gc 
riausiai tarnaujančios bendra
jam labui ir ras ją korporaty- 
vizme. Tada išmuš modernių 
korporacijų valanda. Dr. J. D.

Jo Šventenybė popiežius Pijus XII, šiandien sulaukęs 80 metų am
žiaus. Ta proga visas civilizuotasis pasaulis sveikina ir meldžiasi, kad 
Dievas dar ilgai laikytų .jį sveiku Katalikų Bažnyčios garbingoje ir 
išganingoje vadovybėje.

vargšę tėvynę? Tai žmonės pa
gauti begalinės ambicijos domi
nuoti, žmonės, kurie paneig'a 
kiekvieną elementariškiausią re
ligijos idėją. Apgailestaujame 
jų aklumą, geriau sakant jų 
niekšybes. Kovoje už tikėjimą, 
civilzacją, social'nę egzistenci
ją, visi privalo pria rtėti”...

Ir “Osservatore Romano” iš
ėjo į kovą.

“Osservatore Romano”, yra 
buvęs šešių popiežių laikraštis: 
Pijaus IX (1846 — 1878), Le
ono XIII (1878 — 1903), Šv.

mokyklose dabar mokosi 8 ),378 
auklėtiniai.

Prieš spausdintą šlamštą
Katalikų Augštesniųjų mo

kyklų federacija San Francisco 
mieste, kuriai iš 34 augštesnių- 
jų mokyklų priklauso 3,200 na
rių nutarė kovoti prieš spaus
dintą šlamštą; nepirkti pas tuos 
pardavėjus, kurie turi išstatę 
nepadorius raštus.

Studentai valdo radiją

Šv. Mykolo kolegi'os ir Ver-
19] 099 »Be pP mont universit?to Studentai val- 

dikto XV (1914 — 1922), Pi-. . . ...
jaus XI (1929 — 1939) ir Pi- nfitonJ’ Vt‘ - adj° St°U

WDOT. Duodamomis progra-jaus XII.
Turėjo energingus ir žymius 

redaktorius, kurie davė laikraš
čiui ąviesų veidą, didelę taktiką 
ir griežtą liniją. Pirmasis re
daktorius buvo mark'zas Bavie- 
ra. Dabartinis yra grafas Dalia 
Tore, jau nuo 1920 m. Tai vie
nas garsiausių pasaulio žurna
listų : rašytojas, publicistas ir 
mokslininkas, kuris pašventė 
Bažnyčios tarnybai plunksną, žo 
dį ir gyvenimą.

“Osservatore Romano” šian
dien yra pasaulinio masto laik
raštis, kurį skaito diplomatai, 
politikai, sociologai ir kiekvie
nas jieškantis tikros'os gyveni
mo minties.

momis ypač nori sudominti jau 
nuomenę.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Žodis pasauliui

Visi stebisi, kaip Pop'ežius ga 
Ii kiekvieną dieną kalbėti apie 
visus dalykus, visomis kalbomis 
ir visiems, kurie t'k atvyksta į 
Romą jį pamatyti, išgirsti jo 
žodį ir gauti j0 palaiminimą.

Pijus XII yra žinomas visam 
pasauliui kaip vienas žymiausių 
šio amžiaus oratorių. Jo kalbos 
visada pilnos giliausių ir gra
žiausių minčių. Jis kalba kuni
gams, vienuoliams, tėvams, auk 
lėtojams, mokiniams, mokslinin
kams, artistams, politikams, dip 
lomatams, teisininkams, profe
soriams, tautų vadams, ka
riams, žurnalistams, gydyto
jams, darbininkams, sportinin

silpnuosius, laisvę ir vergiją, 
demokratiją ir diktatūrą, eko
nomiją ir politiką.

Visose jo kalbose vedamoji 
mintis — teisingumas. Nėra ga 
lingesn’o ir įtakingesn'o žodžio 
už Popiežiaus čia žemėje.

Popiežiaus laikraštis

Vatikane išeinąs dienraštis 
“Osservatore Romano” yra Šv. 
Sosto laikraštis, einąs jau 96 
metus. “Osservatore Romano” 
buyo pardėtas leisti 1861 m. lie
pos 1 d. Jo tikslas buvo atremti 
antireligines partijas, kovojan
čias prieš Bažnyčią.

Beveik • visas frontinis pusla
pis arfo pirmojo numerio davė 
vedamąją mintį visiems laikams.

Sovietai, bažnyčia ir kasino

Kai sovietai buvo užėmę ba
zės reikalams dalį Suomijos te
ritorijos, jie Korkkonumi, neto
li Helsinkio, šv. Mykolo bažny
čią buvo pavertę kareivių kasi
no.

Ta bažnyčia buvo pastatyta 
priešreformaciniais laikais, 1400 
meta s. Iki 1944 m. ją religi
niam kultui naudojo liuteronai.

Kai suomių kariuomenė per
ėmė buvusią sovietų bazę, pir
miausia kariai atstatė marmoro 
kryžius, kurie sovietų buvo iš
versti bažnyčios šventoriuje.

Tuo tarpu sovietų ambasa
dorius Suomijoje pareiškė, kad 
kryžių išniekinimas įvykęs be 
karinės vadovybės žinios ir So
vietų Rusija yra pasirengusi ap 
mokėti padarytus nuostolius.

30,000 vyrų lankys namus
Indianos valstybėje 1,200,000 

namų aplankys tam reikalui su 
telktų 30,000 vyrų. Jie turės 
progos atšalusius katalikus pas 
katinti būti ištikime»niais Baž
nyčiai, stengsis ir nekatalikus 
sudominti mūsų tikėjimu.

Romanas
Si knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra Įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką žodj. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

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

IJctuviškns literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbus. 
Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
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KNYGA, KURIĄ JŪS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

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

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

DRAUGAS 

2834 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

40 tęsinys
Ar aš nesu pritvinkusi tos šimtmečių gėlos ir siel

varto?
Lyg paskutinis vaisius, čiulpiantis pačius slapčiau

sius medžio syvus, lyg paskutinė ašara, apsunkusi visa 
skriaudos kartybe, lyg paskutinis retėžiaus sąnarys, 
užgultas visos grandinės svoriu.

Aš žindau šimtus motinų ir įčiulpiau jų kraują ir 
apkartus; jų pieną iš sopuliu pritvinkusių krūtų. Ir tą 
ilgesį — ant liūliuojančio rugių kalno, kai didelės ir 
tvirtos mergos užsikiša už juostų blykčiojančius pjau
tuvus ir susėda ties gubom.

Ir kai jos naktį gano pagiryje dvaro jaučius, ir kai 
skaičiuoja danguje žvaigždes, ir kai įaudžia jas kai- 
šytinėn prikyštėn drauge su rūtom ir lelijom, ir kai jas 
įpina graudžion dainon.

Aš savyje juntu baudžiauninko nuolankumą, netur
tėlio apmaudą ir skriaudžiamojo užslėptą pagiežą. Ir 
pelų duonos priskonį burnoj, ir botagui palenktus pe
čius. Juntu alkį ir troškulį, ir kiekvienos gimdyvės, aidėdavo, 
riksmą, ir tas tvinkčiojančias vasaros naktis, kai vyro Paskui Vladas staiga šoktelėdavo į viršų, užgrieb- 
geismas yra tiktai bedalio aimana, ir kai moters atsi- davo pačiame paluby kabančią lempą ir nubildėdavo
davimas yra tiktai bekraštis sielvartas...

• *

Mes jį praradom ne iš karto. Jis atvažiuodavo veik 
kas savaitę, bet jau kitoks. Vladas jau nebebuvo nevy
kęs gimnazistas, amžinas pataisininkas, dienynų suk
čius. Dabar jis buvo jaunas vyras.

Aš pradėdavau Vlado laukti penktadienio vakarą: 
vos tik užgirsdavau apačioj jo balsą, bėgdavau žemyn, 
šokuodama po dvi laiptų pakopas ir-įpuldavau tiesiai 
jam į glėbį.

Ir tas stiprus laukų vėjo kvapas...
Aš nežinau, kas taip kvepėjo — žalios milinės 

šiurkšti vilna, Vlado skruostai ar diržo oda: šitaip kve
pia jauno arklio karčiai.

Dabar Vladas mums pasakodavo apie maksimus, 
orlikonus, tanketes ir apie savo kuopą:

— Matytum, Juozai, vyrai — kaip mūrai! — krės- 
teldavo jis kumščiais ore, suspaudęs lūpas ir pilnas pa
sididžiavimo, tarsi pats būtų tuos savo mūrus nudrėbęs.

Atvažiavęs jis visada dainuodavo. Ir taip, kad net 
visas namas skambėdavo. Šitokį Vladą aš ir prisime
nu: stovintį pačiame miegamojo vidury, plačiai pražer- 
gusį kojas, išsivil'kusį iš kariško švarko, pasikišusį 
nykščius po petnešom ir traukiantį sodriu savo ba
ritonu:

Tau, sesute, puikios gėlės,
O man kardas prie šalies;
Tau akis plaus ašarėlės —
Man gaisrai kelius nušvies.

Miegamajame jis dainuodavo todėl, kad ten labai

Kai Vladas baigė Karo Mokyklą, jį paskyrė į Kė
dainius.

laiptais žemyn. O valgomajame mama jau dengia stalą: 
garuoja karštos, miltingos bulvės, užbaltinti rūškyniai 
ir mes — vėl visi — susėdam pietų.

Kėdainiuose Vladas susipažino ir su Vyga.
Rudenį jis ją pirmą kartą atsivedė pas mus.
Man beruošiant pamokas staiga girgžtelėjo varte

liai. Kai pribėgau prie lango, ten stovėjo Vladas ir 
augšta, šviesiaplaukė mergina, apsivilkusi rudu paltu. 
Vladas kažką jai aiškino, mostaguodamas rankom ir 
žvilgčiodamas į duris, o mergina purtė galva, tarsi at
sikalbinėdama ir norėdama grįžti atgal. Bet Vladas 
paėmė ją už rankos ir įsivedė pro vartelius.

Mamos namie nebuvo ir aš tuoj pat užgirdau, kad 
Vladas bėga laiptais į mano kambarį. Vos tik užgir
dau, puoliau prie lovos, šmurkštelėjau po antklode ir 
užsisukau į sieną.

— Špuntą... tu sergi? — sustojo ant slenksčio 
Vladas.

— Sergu... — suunksčiau. — Eik sau.
— Būk gerutė, nulipk žemyn. Aš atsivedžiau savo 

mergaitę. Sakiau, tu mums ką nors paskambinsi.
— Būk gerutė! — aš piktai atsisėdau lovoj. — 

Prireikė jums mano muzikos, ką?
— Tyliau, tyliau... — išsigandęs ramino mane Vla

das, — aš tiek jai apie tave pasakojau...
Bet aš visai įsismaginau:
— O ką man jums paskambinti? Gal „Meilės Sap

ną“? Nenoriu aš matyti tavo panų! Supranti, nenoriu! 
Nenoriu...

**Ir užsikniaubiau į pagalvę.
Vladas tyliai uždarė duris ir nulipo laiptais žemyn.
Bet Vygą aš pamačiau.

^Tuojau grįžo mama su tėčiu ir jos nebeišleido. Aš 
girdėjau, kaip jie visi apačioj šnekėjosi ir juokavo, o 
aš vis dar tebegulėjau lovoj. Pankui ką gi darysi — rei
kėjo nulipti žemyn vakarienės.

(>>• daigiai)
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Gražus sportininkų būrys Detroite
Viduriu Vakarų Sporto Apygardos vyrų ir moterų tinklinio 

pirmenybės ir vyrų krepšinio žaibo turnyras Detroite

Vasario 25 — 26 d. d. j Det
roitą, Mieh., suvažiavo gražus 
lietuvių sportininkų būrys krep
šinio ir t'nklinio varžyboms. Vy 
rų krepšinyje buvo pravestas 
tik žaibo turnyras, nes pačios 
apygardinės pirmenybės jau yra 
įpusėtos, žaidžiant- kiekvienai 
komandai prieš kiekvieną po du 
kartus.

Neatvykus Neries II koman
dai, Clevelando Žaibas pateko 
bei žaidimo j pusiaubaigmę, ku
rioje stojo sunkion kovon prie 
ASK Lituanicą. Čia be didesnių 
pastangų studentai laimėjo pa
sekme 72:39 (35:13) ir tuomi 
pateko į baigmę. Kitoje pusau 
baigmėje Neris I lengvai nuga
lėjo šeimininkus Kovą 109:57 
(58:27), parodydami vikrų žai
dimą ir tikslius metimus į krep
šį. Baigmėje susitiko vikrūs či- 
kagiečiai, bet mažesni ūgiu

sėkmę, tačiau kiek atleido pas
kutiniame ketvirtyje čr galuti
nai baigė 44:37 (25:17), laimė
dami trečią vietą ir palikdami 
Žaibą paskutinėje.

Moterų tinklinyje pirmą vietą 
laimėjo Neries tinklininkės nu
galėdamos savo konkurentes 
žaibietes 2:0 (15:16, 15:6) ir 
piimą kartą sporto salėje pasi
rodžiusias kovietes irgi 2:0 (15: 
2, 15:5). Antroje vietoje liko 
Žaibas, nugalėjęs Kovo mergi
nas 2:0 (15:0, 15:1), gavusias 
pirmąjį sporto krikštą tą dieną. 
Ner'es tinklininkės tuomi laimė
jo VVSA pereinamąją taurę lai- 
kinon nuosavybėn.

Bendrai, apžvelgus visas var
žybas, reikia pasakyti, kad Det
roito Kovas globojams LB Det-

Lietuvos Vyčių 25 kuopos veikla
Kaip buvo kalbama ir spėja

ma, kad L. 7yčių 25 kuopa per
siskirs į sendraug U3 ir jaunius, 
paskiausiomis dienomis tas ir 
įvyko. Dabar Clevelande jau 
yra L. Vyčių sendraugių sky
rius, kuris turi ir savo valdy
bą, kurią sudaro šie nariai: pir
mininkė M. Trainauskaitė, vice- 
pirm. B. Karklius, nut. rašt. Ad.

si buvo patenkinti. Spėjama, 
kad šv. Kazimiero minėjime da
lyvaus daugiau 150 asmenų. Or 
ganizacijų valdybos, vadai ir vi
si nariai nuoširdžiai prašomi bū
tinai dalyvauti šiose iškilmėse 
ir punktualiai 9:30 vai. atvykti 
į Svč. P. M. N. Pagalbos parapi
jos svetainę.

Pusryčiuose dalyvaus ir šios
Neimanienė, fin. rašt. Ad. Gry-1 parapijos klebonas kun. J. An-
bauskaitė, ižd. J. Sadauskas,

roito apylinkės, pravedė žaidy- įžd. glob. M. Galdikienė ir A. 
nes tvarkingai ir punktualiai, Mačiokas, tvarkdarys A. Buk-
nesukeiiant jokių ginčų ar ne-

prieš augalotus Lituanicos krep j sklandumų, ką re ketų įsidėmė- 
šininkus. Pirmajame ketvirtyje ti ir kitiems sporto klubams, 
visiškai lygia me žaidime baig-j Po šių varžybų lietuviams spor
tą 20:18 studentų naudai. Ant-, tininkams linkėtina ir toliau 
ra jame ir trečiajame ketvirtyje dirbti vedant savąjį jaunimą 
pamažu didindami skirtumą stu- Į gražiu sporto keliu, nepaskęs- 
dentai pas'ekia pasekmę 67:49 tant material'zmo bangose ir iš-
savo naudai. Paskutiniame ket
virtyje Lituanica, neturėdama 
kelių geresnių žaidėjų (po 5 bau 
das) užspaudžiama vikriųjų ne- 
riečių, kurie pasiekia net trijų 
t3Škų sk'rtumą. Bet paskutinė
se minutėse Lituanica pasispau
džia ir šaltai bei tiksliai užkrau
na dar keletą krepšių ir tuomi 
galutinai laimi 87:75 (42:33).

JAV Lietuv'ų Bendruomenės 
Detroito apylinkės pirm. V. Kut 
kus įteikė Lituanicai gražią tau 
rę, dėl kurios dar reikės nema
žai kovoti, nes ji tik šiemet į- 
steigta.

Vyrų tinklinyje p’imą vietą 
irgi laimėjo ASK Lituanica, nu
galėdama šiek tiek pasiprieši
nusį LSK Žaibą 2:0 (16:14, 15: 
7) ir vietos LSK Kovą 2:0 (15: 
9, 15:4). Antroji vieta atiteko 
Žaibui, kuris ne t3ip jau leng
vai nuveikė Kovą 2:1 (15:12, 
11:15, 15:10).

Fasko pereinamoji dovana už 
vyrų tinklinį nukeliavo į Uiba- 
ną ASK Lituanicai, bet dar ne-

ms.

Sendraugiai savo susirinki
mus ir visą tvarką ves lietuvių 
kalba, o jauniai — anglų kalba, 
bet prireikus vieni kitus uoliai 
parems, ypač savuose parengi
muose.

Jauniams vadovauja vytė Ur-laikant gyvą lietuvišką dvasią 
savo jaunuomenėje. Be to rei- ^ šulė Jankauskaitė, viena įžymių, 
ketų taip pat paminėti ir Dėt-J jų 25 kuopos veikėjų-ir jaunių 
roito visuomenę, kuri savo gau- vyriausia organizatorė.
siu atsilankymu parėmė morali
niai ir medYaginei savo sportuo 
jantį jaunimą. Tokiu gražiu 
bendradarbiavimu galima tik 
džiaugt’s ir linkėti sportinin
kams vieningai dirbti, o visuo
menei ir toliau juos gražiai pa
remti. • P. M.

VI Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ 

I RATO REGISTRACIJOS 
REIKALU PRANEŠIMAS Nr.l

1. Vidurinių Vakarų Sporto
Apygardos Komiteto pavedinąu, 
žaidynes rengia Chcagos LSK 
Neris balandžio 21 — 22 d. d. 
Chicagoje. «

2. Žaidynių programa:
a) krepšinis vyrams, jau

niams ir 'moterims;
b) tinklinis vyrams ir mote

rims ;
, ,. . _ . _ .x . , c) stalo tenisas — vyrų ko-galutinai. Tuomi Lituanicos stu _ ,• . . . . , . ,, , . ,v , .'manams, vienetas ir dvejetas,dentai įssiveze 3s Detroito dvi m , , • • • ,moterų komandinis, vienetas ir pereinamąsias dovanas. , ■ . .. , . ,o, .• ? -• ■ - , dvejetas, misrus dvejetas, jau-Toliau dėl trecios vietos krep- ■ ■ ... . ... ,,, mų ir mergaičių vienetas;sinyje žaidė vietos Kovas su Cle ,, . , , . , ,. . ., , - . .. .. . d) šachmatai — komandiniaivelando Žaibu. Ir čia, panašiai . , . , , , ... . ,., . . . .. , ., • «nt penkių lentų arba tik indi-kaip baigmėje, vyko įdomos . , ,, ... . , . vjdual nes varžybos (trūkstantrungtynes, kuriose kovieciai ket ._ i.~u____________:__dalyvių komand.nems varžy

boms).
3. Jaunių ir mergaičių gimi

mų datų ribos: krepšinyje — 
1937 m. sausio 1 d., stalo teni
se — 1938 m. sausio 1 d.

4. Žaidynėse gali dalyvauti 
visi Š aurės Amerikos lietuvių

virtis po ketvirčio keldami po 
kelis taškus pasiekė 34:24 pa-

SPOR T AS
(Atke’ta iš 2 psl.)

kad bent šiuo metu vengrai fut
bolo pasaulyje groja pirmuoju1 Faske registruoti sportininkai, 
smuiku neprasižengę mėgėjų sportines

Dabartinis Vengrijos futbolo' djaui>nės nuostatams, 
meisteris yra Honvcd. šo klu- 5- Wstracija vykdoma uz- 
bo rinktinė paskutinę sezono Pildant Prustus registracijos 
dieną išsikovojo nugalėtojo ti- >PUS- Klubams nepriklausą sta 
tūlą, tuo nuvainikuodama pra- ten;s0 ir šachmatų žadeja 
ėjus.ų metų pirmąją komandą, reSlstruoJasi tiesioginiai že- 

_ miau nurodytu adresu.
Registracijos terminas — ko

vo 15 d. Adresas: LSK Neris,

Dabar L. Vyčių 25 kuopos 
sendraugiai ragina ir prašo vi
sus senesnio amžiaus vyčių bi
čiulius prisirašyti prie jų, kur 
v'skas bus vedama sava kalba, 
o jaunesnio amžiaus — prie jau
nių. Būtų gražu ir džiaugsmin
ga ,kad L. Vyčių 25 kuopa ir 
vėl išaugtų į daugiau trijų šim
tų narių ir vyrautų Clevelando 
lietuvių visuomeniškame veiki
me, kaip kitada ji darydavo. Ji 
šimtus vaidinimų ir koncertų 
yra surengusi. Jei Clevelando 
katalikiškoji visuomenė ir vėl 
taip gausiai paremtų 52 kuopą, 
tai vėl jos vardas praskambėtų 
visoje Amerikoje, kaip ir pir
miau.

i Iškilmingai minės šv. Kazimiero 
dieną

Turime savo tautos šventą
jį — šv. Kazimierą —, kurio die 
na kasmet švenčiama kovo 4 d. 
Daugumas lietuvių katalikiškų
jų draugijų ir organizacijų iškil
mingai pamini tą dieną, einam 
bendrai prie Dievo stalo ir su
mosiant bendrus pusryčius. To
kios iškilmės pas mus Clevelan
de bus Švč. P. N. Pagalbos pa
rapijoje.

.Vyčiai, ateitininkai ir skautai 
savo globėjo šventę minės labai 
iškilmingai — visos šios orga
nizacijos su savo vėliavomis eis 
į bažnyčią. Po pamaldų parapi
jos salėje bus bendri pusryčiai 
ir trumpa programėlė.

Pusryčius suruošti vyriausia 
šeimininke pakviesta Jakubaitie 
nė, Švč. P. M. Nekalto Prasidė
jimo parapijos žymi veikėja ir 
dabartinė Moterų Sąjungos 36 
kouopos pirmininkė. Šio3 veikė
jos gabumu ir sumanumu visi 
pilnai pasitiki, nes ji tok us pus
ryčius jau buvo suruošusi ir vi-

VoeroCg Lobogo. Iki šiol pa.
grindinę vengrų lygą sudarė 14 
klubų, bet dabar sporto vado
vybė nutarė klubų skale ų su
mažinti iki 12. Tokiu būdu šiais 
metais 4 klubams teko išgyventi 
skaudaus likimo ranka — nusi
leisti į žemesnio lygu) lygą.

Vengrijoje sportu rup naši nei 
tik sporto vadovybė ir valdžia

<7o Zigmantas Žiupsnys, 1100 
W. Marąuettc Rd., Chicago 21, 
Illinois.

6. Starto mokests: krepši
ni) — $3 už vieną komandą, 
tinklinio, stalo teniso ir šachma
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GYVOJO ŽODŽIO 

SIMFONIJA
Kazio Bradūno

Devynios Balades
tų — po $2 už kiekvieną ko-

bet entuziastingą pritarimą ro- mand4. .
do ir pačios mėgėjų masės. Štai. Stalo teniso ir šachmatų pa- 
pasibaigusio sporto sezono me- birioms žaidėjams — $0.50 
tu (ten futbolo sezonai eina pa-l Starto moke8ti čeklu ar P“1*1' 
gal metinį kalendorių) rungty-'niu ordcriu PraSau kartu
nių žūrovų skaičius pakilo 600,- «u registracijos blankais Z. Žiup
(X)0. Iš viso šį sezoną rungtynes s,112’ vardu. ..................................
glebėjo daugiau 2,500,000 žiūro- , 7; lval7'fl zuloynių redrnlaia 

- kreipta Chieagos LSK Nėrės
šiais metais rinktinė žais 10, adresu- 

tarpvalstybinių susitikimų. Nu
matytų varžovų tarpe bus ru- 
«4’. jfugblsavai, prancūzai .rį 
austrai. O tų komandų kalibras 
kalba už save. Be to, kaip jau 
minėta, vengrai dalyvaus olim-

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WOE8 slntloii — Ranga 1899 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAO 

K-4R Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:30 Iki 3:80 ryte

ninių žaidimų trunyre Atstrali-i pirmadiennio vak. nuo 7—s y. * . . .. . ... ., . I SI.KAD. K.Stl—»:80 y. r. iš stotiesjoje. Ar jiems pavyks išlaikyti! wopa — moo kii.
laimėjimų seriją, parodys atei-: Cbicngo 29. .’i. HEmio«M 4-2411 
ŪŠ.

VASARIO 16 JAV KONGRESE 
Vasario 16 Jungtinių Ameri

kos Valstybių Kongreso abiejuo 
se rūmuose šiais metais ypatin
gu dėmesiu paminėta. Visi kal- 

I bėjusieji kongreso nariai pareiš
kė daug gražių minčių Lietuvos 
atžvilgiu, pasmerkė sovietišką
ją Lietuvos okupaciją ir pareiš
kė nusistatymą dėl Lietuvos ne
priklausomybės galimai greites
nio atstatymo. Specialiame At
stovų Rūmų posėdyje vasario
16 d. savo pareiškimus padarė 
33 atstovai. Kaikurių pareiški
mai yra labai išsamūs ir ilgi. Vi
si pareiškimai yra atspausdinti 
Kongreso darbų stenogramose 
ir užima 16 puslapių.

Atstovų Rūmų narys iš Cleve- 
(Nukelta j o pusi.)

gelaitis, L. Vyčių 25 kuopos dva 
sios vadas. Senelis

JAUNIMO STOVYKLAI

AUKOTOJŲ SKAIČIUS 

NUOLAT DIDĖJA

Clevelando lietuviškoji visuo
menė gana jautriai atsiliepia į 
ALRKF darbą — steig'mą jau
nimo stovyklos — ir savo auko
mis pagal išgales mielai prisi
deda.

Clevelando komitetui po 100 
dol. aukoti pasižadėjo šie asme
nys: B. V. Cyvai ir dr. E. Juo- 
dėnas.

Mažesnėmis sumomis aukų 
gauta iš šių asmenų: dr. J. Stan 
kaitis aukojo 25 dol., A. E. Gar- 
kai — 10 dol. ir kun. Goldikovs 
kis — 5 dolerius.

Aukotojų pastogumui stovyk
lai remti komitetas lietuvių Su- 
perior Savings banke atidarė są 
skaitą Nr. 14833, kur kiekvie
nu laiku galima įmokėti aukas 
dalimis.

Jau išėjo iš spaudos
ANATOLIJAUS KAIRIO

4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 
metų sukilimo ir spaudos 

uždraudimo laikų

LAISVĖS MĘDIS

Reikalaukite visuose knygynuose, 
kaina tik $1.0Q

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS,
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, OI.
*O£HCHXHHKHKHKHXKHXHKHXKKHKH

Duoną ir (vairias skoningas 
bukkutcs kepa

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

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

miestus.

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že
mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.
Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.

Choro vedėjas
K StZI^n“nkasUS’ DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

Roosevelt Furnitūra Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

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

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 WEST BOOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3 - 4711

Fellz Raudonis, aav. Ir men&džerla 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

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

tlją — darbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus antenų ir insta 

liavimaa.
• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų senų televizijų.
Be to. visokiausi radijai, rekordą 

▼imo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys ir kitų firmų teievizijos

NUOŠIRDUS L1ETUV1SKA8 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAIumet 5-7252

PRANAS KERS1S IR 
PAULIUS F. ENDZEU1S

IOF

Turinio skyriai: Prologas. Variaei- 
Joh, Apeiginė, Metamorfozė. Milžin 
kapial, Lunatikai, Kapinės, Vitražas, 
G ratai I ibis, Apuolė, Epilogas.

Tai yra poezijos knyga, kuri nori 
Htsimerktl skaitytojui kūdikiška šyp
sena Ir luiaakyti Jam stebuklingąjį 
ŽlMlj.

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

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė,
Chicago 8, III.

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiuMiiiiiii*
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^TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatų Taisymai

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 8. 8awy«r St j 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

ęnvv

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue T«l. LA3-67iv 
AUGUST SALDOKAS Prazldentos J

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

TaiaAme automobilių motorus. Lyginame įdaužirasa ir 
įlenkimus. Dažome Ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kL automobilių dalis.

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

..... .. ......... "S” 111 - 4- - i—

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IK I.AIKKODZ1A1 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Avė., ai Mozart 

Chicago 82, 111. — TeL i.A 8-8617
ii?

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

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 61038

iiiimmiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii

POP U LA R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVARD1EN8

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 re 
ceptų grynai lietuviškų valgių garnį 
nimul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenė, kuri dažnai pasakodavo apie 

‘lietuviškus valgius per Chieagos ra 
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa 
člus Įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS juos išleidę 
labai parankioje lomioje. Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų rin 
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
liškai skaitantiems lietuviams.

Raina — $2.60
Užsakymus kartu su pinigais siųskite 

* D U A U G A 8”
2334 So. Oakley Avenue, 

CHICAGO 8. II.L

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir skaudžių Žaizdų, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti Ir' skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGUI.O Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį- Vartokite ją taipgi nuo skau- 
Ižių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nlržeji.uą iigos vadinamos PSOItlA- 
S1S. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
✓artinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
'arppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižiūstančios, suskilusios odos dedir- 
vinlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
'inkarna vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
?ulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, Ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
eagoj ir apylinkėse—
Milvvaukee, Wisc.,Ga 
ry. Ind.ir Detroit, Mi- 
ehigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
oey order Į

LEGULO, Department D. 
618 W. Kilti y St. Chicago 34, III.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
!iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ii taisymas 
2646 W. 69»h SI. REpublic 7-1941

Pradčkit Taupyti Šiandien. T«rčxit Rytoj!
Tslgl, dabar pradėkite taupyti šioje tietuvUkoje 

Įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai aĮMlraustl iki $10,<MM).00

BRIfilITON SAVINGS AND LDAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKAS. Sec’n

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir Trečiad. • ryto tkt 1S y., o
4ešt. » v ryto Iki 4:10 p p Ketvlrtad. 9 vai. Iki 8 yak.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

A U TO MO RILIS
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Didžiausias dramos pastatymas Chicagoje
Dalyvauja SU Chicagos lietuvių vaidintojų. 6 skirtingi scenovaizdžiai. Sulenkėjusių 

bajorų siausmai ir lietuvių baudžiauninkų kančios. Istoriniai skriaudėjų ir skriaudžia
mųjų kostiumai. Visa tai parodoma nepalyginamą pasisekimą turėjusioj Lietuvoje vai
dintoje J. Petrulio dramoje.

z-iT'a M T V'i ”PRIEŠ SROVĘ
(Liaudies dainiaus kun. A. Strazdo—Strazdelio gyvenimas)

Statoma kovo 3 ir 4 d. Marijos Augštesniojoj Mokyki. California ir Marųuette Kd. kamp. 
KOVO 3 d., ŠEŠTADIENĮ, PRADŽIA 7 VAI.. 30 MIN.
KOVO 4 d., SEKMADIENĮ, PRADŽIA 3 V AL. 30 MIN.

Pamatysite, kaip baudžiauninkai buvo mainomi į šunis ir šaudomi vietoj zuikių ...
Sunkieji baudžiavos laikai primins dabartinę raudonąją baudžiavą pavergtoje Lietuvoje.

Vietos numeruotos. Įsigykite biletus iš anksto, kurie platinami visose Chicagos lie
tuviškose apylinkėse.

JAV Lietuvių Bendruomenės Chicagos Apygardos Valdyba

CLEVELANDO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 pusi.)

lando Charles A. Vanik šia pro
ga pasakė:

“38 metų sukakties nuo Lie
tuvos nepriklausomybės paskel- 
b'.mo proga, mes visi turime at
kreipti savo dėmesį į lietuvių 
tautos kantrybę, kurią ji pake
lia už geležinės uždangos, nete
kusi laisvės ir nepriklausomy
bės, kuo mes visi turime laimės 
naudotis. Clevelande yra didelė 
lietuvių tautinė grupė. Jie yra 
padarę didelį savo įnašą į viešą
jį mūsų miesto gyvenimą. Savo 
darbštumu ir stropumu bei ne
paprastu gerbimu šio krašto 
Konstitucijos ir įstatymų, lietu
viai yra tapę pavyzdingiausiais 
mūsų bendruomenės piliečiais. 
Jie visada yra išdidūs savo kraš 
to kultūriniais laimėjimais. Sa
vo dvasioje jie visada stengia
si būti drauge su savo nelaimės 
giminėmis ir draugais, likusiais 
Lietuvoje.

Lietuviai už geležinės uždan
gos myli Ameriką. Nė vienas 
kitas kraštas nėra tiek kovojęs 
už savo laisvę ir nepriklauso
mybę. Tie trys milionai lietu
vių, likusių už geležinės uždan
gos arba ištremtų prievartos 
darbams, niekada negalės būti 
susovietinti.

Džiaugdamiesi Amerkos lie
tuvių lojalumu ir dideliu įnašu 
šio krašto gerovei mes niekada 
negalime užmiršti tų pavergtų
jų lietuvių, kurių pasipriešini
mas komunizmui užsitarnauja 
laisvės ir demokratinių teisių su 
grąžinimo jų tėvynei”.

ESTŲ NEPRIKLAUSOMYBES 

ŠVENTE

Maža, bet labai s’mpatinga ir 
intelektualiniai stipri Clevelan- 
do estų kolonija š. m. vasario 
25 d. minėjo Estijos nepriklauso 
mybės paskelbimo 38 metų su
kaktį. Minėjimas įvyko gražioje 
kalvinų bažnyčios salėje. Minė- 
j me dalyvavo apie 150 žmonių. 
Minėjimo metu buvo pasakyta 
keletas kalbų ir atlikta meninė 
programa, kurioje dalyvavo vie
tos estų choras ir tautinių šo
kių grupė. Po iškilmingos da
lies buvo surengtos gražios vai
šės. Minėjimą pravedė estų la’s 
vinimo komiteto atstovas Cleve
lande Ants Traks. Lietuvius mi
nėjime atstovavo ir pasveikino 
Alto Clevelando skyriaus pirm. 
Jonas F. Daugėla. Po mnėjimo 
įvyko trumpas latvių, estų ir lie
tuvių pasitarimas Pabaltiečių 
Lygos reikalais. J. D.

TRUMPAI

— AERKF Clevelando skyr. 
metinis susirinkimas šaukiamas 
šį sekmadienį (kovo 4 d.) 3 vai. 
lietuvių salėje. Kvočiami at
vykti Federacijos paskiri asme
nys ir kiekviena katalikiška or
ganizacija siunčia po du atsto
vus.

— Vasario 16 minėjime, kurį 
rengė lituanstinė vysk. M. Va
lančiaus mokykla jaunimui, 
nors įėjimas buvo laisvas, bet 
paskiri asmenys suaukojo mo
kyklai paremti $132.61. Po 5 
dol. aukojo Liaukonienė, dr. D. 
Kesiūnaitė, Stef. Radzevičiūtė, 
dr. M. Vaitėnas, A. P. Grey ir 
B. Bacevič'enė. Po 2 dol. — Mo 
ziliauskas, Satkevičius, Matulio
nis, Šenbergienė, Sabaitis. Kiti 
aukojo po mažiau. Mokykla vi
siems širdingai dėkoja. Mokyk
los vėliavos kūma Julija Kūne 
vičienė visus vakaro programos 
dalyviu^ pavaišino trimis “Rū
tos” saldainių dėžėmis.

— šv. Jurgio parapijoje misi

jos bus paskutines dvi gavėnios 
sava.tefc. Pamokslininkais pa

kviesti marijonai kun. Albinas 
Spurgis ir kun. Budreckas.*

— Lietuvių Fronto negrąži

nama stipendija $500 šį sekma
dienį bus įteikta architektūrą 
studijuojančiam stud. Arvydui 
Barzdukui.

— Aukas Tautos Fondui, pas 

kuriuos rinkėjai dar nebuvo už
sukę ar nerado namuose, prašo
mi šį sekmadienį palikti Spau
dos kioske.

— Sol. Aldona Stempužienė 
dalyvavo Metropolitan operos 
dainininkų atrinkimo konkurse. 
Atrinkti trys geriausieji daini
ninkai.

— Dar galima užsisakyti Lie
tuvių Enciklopediją. Visais rei
kalais prašoma kreiptis į V. Ro- 
cevlčių, telef. KE 1-5264 vaka
rais arba sekmadieniais Spau
dos kioske.

— Pr. ir M. Noimanai gavo 

brangią dovaną iš Lietuvos — 
tautinį kostiumą.

— Lituanist. mokyklos vado
vybė kreipėsi į Šv. Jurgio para
pijos kleboną kun. V. Vilkutaitį, 
prašydama leisti naudotis ir 
augštesnėms klasėms (ketvir
tadienio) parapijos mokyklos 
patalpomis. Kun. klebonas mo
kyklos prašymą maloniai paten
kino ir ketvirtadieninė mokykla, 
kuri ligšiol naudodavosi įvairio
mis Norvvood skaityklos patal
pomis, dabar dirbs tose pat pa
talpose, kur ir regularioji litu
anistinė mokykla. Vadovybė ir 
tėvai dėkingi klebonui už nuo
širdų jų reikalų supratimą, išais 
mokslo metais mokyklai vado
vauja Antanas Tamulions. S. G.

Lietuvių piliečių 

klubas praėjusį šeštadienį jau 
persikėlė į nuosavas ir erdves
nes patalpas. Šiuo metu klu
bui vadovauja Stasys Služinas.

Svarbu studentams
Visais Liet. Stud. S-gos iždo 

reikalais prašau kreiptis nau
juoju mano adresu:

Vyt. Valaitis,
Ohio University. 
Washington Hali, 357 
Athens, Ohio

Visiems skyrių iždininkams 
primenama, kad i>askutinė da
ta sumokėti nario mokestį yra 

kovo 15 d. (pašto antspaudo 
data). Iki šios datog nesumokė
ję nario mokesčio ar nuo jo ne
atleisti, negalės dalyvauti cen
trinių organų rinkimuose. Sky
riai dar neatsiskaitę su iždu 
(tokių dar yra keletas), prašo
mi paskubėti tai atlikti.

Paskirai gyveną ir skyriams 
nepriklausą nariai atsiskaito 
tiesioginiai su iždu, pasiųsda
mi 1 dol. ir nurodydami savo

adresą, studijų šaką, universi
tetą ir semestrą pažymėtu ad
resu. Visi kiti atsiskaito per 
savo skyrių iždinnkus.

Sąjungai dar nepriklausą stu
dentai kviečiami įsirašyti.

Vytautas Valaitis, 

CV iždininkas
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Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieną sekmadlen1 nuo 

1:30 Iki 3:00 vai. p. p.
IŠ STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais krelpkltOs fttuo adre 
su: LITHUANIAN CATHOLIC HOUK 
Radi o Station WLOA. Braddock. Pa

J

V

Šeštadienį, kovo menesio 3-čią dieną 

ROŽIŲ KLUBO SALĖJE IR UŽEIGOJE

1820 West 46th Street, Chicagoje,
bus švenčiama ALBINŲ, ELENŲ ir KAZIMIERŲ var
dinės. Įėjimas, lietuviški užkandžiai ir kiti pa- 
marginimai veltui. Muzika pradės groti 8 vai. vak.

Visus kviečia — A. RAMONIS

K

J

Q|Z|CS’Q SELF OIMr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202
*•

KOVO 1, 2, 3 DIENOMIS

Dayton, Ohio
Lietuviai televizijoj

Šių metų vasario 12-toji vie
tos lietuviams liks atmintina, 
nes tą dieną lietuviai pirmą 
kartą turėjo gražią progą iš
pildyti pusvalandžio programą 
televizijoje. Ši programa buvo 
kartu panaudota ir Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo su
kakčiai paminėti.

Planingai išdėstytoje pro
gramoje mergaičių kvintetas 
padainavo porą liaudies daine
lių, tautinių šokių grupė pašo
ko du šokius. Dialogo formoje 
buvo nušviesti būdingesnieji 
Lietuvos istorijos momentai. 
Programos metu matėsi ir lie
tuviška parodėlė: margaspalvių 
audinių, įvairių medžio raižinių, 
tipiška 1'et. klėtis ir daugel ki
tų eksponatų, bet ypač dėmesį 
patraukė “Vargo mokyklos” 
raižinys, dar nepriklausomais 
laikais atgabenta Amerikon ir 
jo gili prasmė. Daugelį šių eks
ponatų žiūrovams buvo išaiš
kinti. Taip pat buvo pade
monstruoti ir išaiškinti auten
tiški tautiniai rūbai; supažin
dinti ir praktiškai parodyti bū
dingesnieji lietuviški valgai.

Kadangi ši programa sutapo 
su A. Lincolno gimimo data, 
tai ją baigiant jautriai žodžiais 
buvo nusakytos Lietuvos kan- 
č 03, sunki jos vergija ir su
jungta su Abraomo Lincolno 
asmeniu. Išreikštas tikėjimas 
ir viltis, kad jo akcentuoti lais
vės ir teisybės principai bus 
įgyvendinti ir pavergtoje Lie
tuvoje.

Apskr tai šis pirmas pasiro
dymas praėjo sklandžiai ir gir
dėjosi iš visuomenėm gana pa- 
lankių atsiliep mų.

Rinkliava Altui

Šiais metais Alto reikalus at
stovaująs liet. R. K. draugijų 
sąryšis specialiu atsišaukimu 
kreipėsi į visus lietuvius, pra
šydamas finansinės paramos 
Lietus os vadavimo reikalams.

Antanas E. Miškinis, kurio tėvai 
gyvena 9440 So. \Vinchester, Cliica- 
go, yra paskirtas į kariuomenės ka
detų mokyklą West Point ir kovo 14 
d. Fort Sheridan’e laikys kvotimus. 
Jis mokosi Švento Tomo militarinėj 
akademijoj (paskutiniame skyriuje). 
Ši mokykla yra St. Paul, Miun. Jis 
tiek pasižymėjo šioj mokykloj, kad 
buvo pakeltas lt. pulkninko ranga n.

Šio vajaus metu suaukota: 10 
aukojo dr. R. Gineitis; $6 —
— V. Augulis; po $5 aukojo 
Bučmys S., Goldikienė 0., Gu
delis P-, Kvietys J., Ražauskas 
J., Ražauskas S., Urbonas J., 
Katarskis V.; po $2 — Ambro- 
zaitis P., černevičius J., Kubi
lius S., Sakalas J., Služinas P., 
Zubrickas P., Zupkus K; po $1
— Lucas M., Mikalauskas I., 
Mikalauskas G., Petkus M., 
Prašmantas L., Raštiks J., Ra
žauskas M., Sinkevičienė E., 
Širvaitis J., Vaitkus A., ir N. 
N.

Tikimasi, kad ir liet. drau
gijos irgi prisidės savo trad: ci
ne auka prie šio kilnaus va
jaus.
Vyčių sportininkų suvažiavimas

Lietuvos Vyčių 96 kuopa šį. 
pavasarį globos Vidurio Vakarų 
vyčių kuopų kėgliavimo (bow- 
lng) turnyrą, kuris įvyks 
Daytone gegužės 19 ir 20 die
nomis. Tikimasi gausiai spor
tininkų ir svečių iš Chicagos, 
Detroito, Grand Rapids, Cleve
lando, Pittsburgho, Gary (pra
ėjusių metų taurės laimėtojai) 
ir kitų vietovių. Vietos vyčiai 
jau pradėjo įtemptai ruoštis su
važiavimui.

Užuojauta:

Vietos lietuviai gil ai užjau
čia Antaną Fretiką, gerai pa
žįstamą prekybininką, malonų 
ir dosnų lietuvį, kuris nelaimin
gu atveju neteko kojos. Šiuo 
metu gydosi namuose ir tik:si 
už mėnesio kito vėl aktyviai 
įsijungti į gyvenimą.

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 Draugiją 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.

“TĖVYNĖS GARSŲ”
Valandėlė transliuojama per WDOK 

stotį, banga 1260, kiekvieną penk

tadienį 7 \al. vakare.

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

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296

KAS SUKELIA

GALVOS
SKAUDĖJIMO
NEGALAVIMAI

Gydytojau žino. kad “Galvon Bl^audėJImo 
ri«RH luvlinaa" gali bGtl dėl įvairių pii«- 
žafi^lų. I »r. Peter Pabiney flnojo. kad 
tikroji prlfeŽRHtlfl dažnai yra nuo parlatal- 
tlnlo Mullelėjimo pasakinėje blogo įpročio 
ar dietos... Ir tokluoHe atvejuose "Goniozo” 
Kali bfltl rolkalInKsa. Kaip »r !»««»*’ d 
r«*<*opt«| Kaunamuose valstuoMe, T)r. Peter’a 
“Gomozo” sąstate yra keletu* ined,ciniškai 
užtvirtintų dalykų, kuriu: 1) ramina Ir 
Mldo sutrikusi sklandi; 2) atleidžia vidu
rių išpūtimo skausmus; 3) sutelkia IAt$ 
l»«Kalbų nuo sukletAJuslų vidurių, kurte 
yra priežastim viri išvardint ų simptomų. 
Avelnus. Gero skonio. Iftparduotft viri 

1 20jmo,ooa bonkų. Aelmoa dydžio bonka 
$1.65 valstlu^se. Bandykite Dr. Petftr’s 
*•<>0100x0".., aDmoliūčiai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei Jūsų vaistinė neturi, tad prlslųsklto 
$1 už II oz. bonkų (su J Anų vaidu Ir ad- 
r«fu) 8!uo adresu “Gaiuoro” Dept. 07!-49

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ii apdraudas

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

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
Raštini) atidara kasdien nuo 

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

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

NARIAI UETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSH

Kiekvieni Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Weitem Avė. - Chicago 36. 111.

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

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

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

V
MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $^g.98 

DURELL, Imported French Brandy Fifth $2 29 
WHITE HOBSE SOOTCH

5th $4-49

GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth 89

C AL VADOS, 90 Proof Imported

KIJAFA WINE

CINZANO VERMOUTH 

Sweet or Dry

FLORA DELLE ALPHI

Cordial,

Fifth $6-29

5th $ “| .69

ratu $-| .39

į.95Fifth $6
1943 VINTAGE, Imported -Grape Wine Fifth J -| 89

HEINEKENS IMPORTED BEER. Case 
of 24 bottles 7-00

38

MOVIMU

" 15 TOLI IR ARTI

NAUJI OI DELI TROKAI-NAUJAU?t KRAUSTYMO (RANK/A! 
ILGU METŲ PATYRIMAS - PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>olc 5-9209

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

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

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Membcr of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEWICH, President

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

STANDARD FEDERAL SAVINOS
Wl

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

t 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONE: Vlrginio 7-1141

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. brangi'”.
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PAJ IEŠKOJIMAS
Pajieškomi broliai DANIELIUS, 
ANTANAS ir JUOZAS ALEK
NOS. Gyv. apie New Yorką. Yra 
žinių iš Lietuvos.

Rašyti,:— Ona Narfloevičifltėe 
Bartkienė, 2446 VVest 6»th St. 
Chicago 29, III.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau savo tetos PETRES ŽE
MAITYTES iš Viliušių km. Jan
kų vai., Šakių apskr. Višakio Rū
dos parap., esančios Amerikoje 
maždaug 35-45 metai. Jieško se
sers Antoses sūnus Klemensas 
Sinkevičius, 23 Ontario Avė., Ha- 
milton, Ont., Canada.

Tėvų Marijonų Misijos
Pirmoje daly 1956 metų Tė

vai Marijonai vadovaus misi
joms sekančiose parapijose:

Vasario 27 iki kovo 11 — šv. 
Jurgio par. Philadelphia, Pa., 
kun. A. Mažukna, MIC.

Kovo 11-18 — Šv. Mykolo 
par. Bayonne, N. J. kun. J. Ma- 
čiulionis, MIC.

Kovo 11-18 — Šv. Kazimiero 
par. Pittston, Pa., kun. E. Bud- 
reckis, MIC.

Kovo 12-25 — Šv. Jurgio par. 
Bridgeport, Conn., kun. A. Ma
žukna, MIC.

Kovo 18 iki balandžio 1 —
Šv. Jurgio par. Clevejąnd, Ohio, 
kun. E. Budreckis, MIC, ir kun. 
A. Spurgis, MIC.

Kovo 25 iki balandžio 1 — 
Švč. Jėzaus Širdies par., New 
Philadelphia, Pa., kun. J. Ma
čiulionis, MIC.

Kovo 26 iki balandžio 1 — 
Šv. Kazimiero par. St. Clair, 
Pa., kun. A. Mažukna, MIC.

Kovo 15-29 — šv. Pranciš
kaus par. Miner Mills, Pa., kun. 
A. Mažukna, MIC.

Balandžio 22-24 — Šv. And
riejaus par. Philadelphia, Pa., 
kun. J. Mačiulionis, MIC.

Gegužės 3-13 — Šv. Mykolo 
par. Shamokin, Pa., kun. A. Ma
žukna, MIC.

Liepos 17-26 — Šv. Petro ir
Povilo par. Elizabeth, 
kun. A. Mažukna, MIC.

N. J.,

Prašoma Tėvų Marijonų rė
mėjų ir bičiulių pasimelsti už 
misijų pasisekimą kur jos bus 
vedamos.

Kun. J. Mačiulionis, MIC, 
Tėvų Marijonų Misijų Vedėjas, 

1910 E. Falls Street 
Niagara Falls, N. Y.

PS. Prašoma gerbiamų kle
bonų ir visų tų, kurie pageidaus 
Tėvų Marijonų misionierių pa
galbos, kaip greičiau galima sa
vo prašymą pasiųsti Tėvų Mari
jonų Misijų Vedėjui.

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 

Tai Juoso Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. D 
viso 71 pasakos. Kaina 12.60. Pla 
tlntojams didelė nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 Se. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

Miiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiimiiiiiniiuiinn
PER PASAULI KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijos 

rinkiny*. Nedidelis skaičių* Uos 
knygos gautas įlomis dienomis 
"Drauge”, 2334 So. Oakley Avė, 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlU

PAJIEAKOJIMAS

Pajicškomas JONAS NAVICKAS 
(apie 50—60 m.) iš Trakų. Jis pats, 
arba žinantieji jo likimų pi-a&oini 
pranešti šiuo adresu: J. Mironienė, 
59 Crondall St., London, N. 1, Eng- 
land.

tir
HELP WANTED — FEMALE

ATTENTION, JANUARY GRADUATES ! 
Beginners

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

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

HELP WANTED — MALĖ
f

ENGINEERS

AEROJET
in

SACRAMENTO

CALIFORNIA 
A LEADER IR THE FIELD 0F

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

Positions New Open for——
ENGINEERS

MECHANICAL
AERONAUTICAL

CHEMICAL
for

TESTING DESIGN RESEARCH DEVELOPMENT
To work in the follov^ng fields — Hydraulic com- 
pressible and incompressible fluid dynamics, Hquid atom 
ization, maas and heat transfer combustion and cham- 
ber design, thennodynamics, strength of materials, spark 
systems, combustion and high pressure flow systems, 
vibrations phenomena, gas turbines, pumps.

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

SYSTEM ANALYSTS
BSME, BSAE experienced in analysts aircraft and 
missile propulsion eystems.

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog
Code ra 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 ENGIHEERS
For control system design, reliability testing, magnetic 
Circuit elementą design and application.

Also DRAFTSMEN
Detall-Desi gn-Layout

CHICAGO INTERVIENS
Febmary 27th to March 6th 

MR. JOHN GAY

Engineering Representative

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

AEROJET 
GENERAL CORP.

P. a Box 1847 
SACRAMENTO, CALIFORNIA

Sntmidiary of The General Tire And Rubber Company

UGIR5AS UUfoSfeĖRGlS

KELIONĖ'
V. Adamkevičiaus apianka

Užmkymu* su pinigais siųskit*:
259 pal., kaina |2.5« 

DRAUGAS, 2384 8. Oakley Ava, 
 fVtin—o s. m. 

DĖMESIO
i

Poniai ELENAI JUKNEVIČIE
NEI (iš Zailių) yra gauta žinių 
iš Lietuvos, apie jos seserį. Ra
šyti: —Irena Mackevičius, 181 
Annette St., Toronto, Ont., Canada

žios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personažus litai p įvertins rą
žytoje* Gliaudą: M...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turje 
■avyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti ste
los sąvokos, bet myllstl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo tr nesuvoktas Jo asmGa 
drąsus bS drąsos, nesą p rantas pa 
rojaus beprotajlmo proosse”.

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
aoi

HELP WANTED MOTERYS

Elevator Operator
Will train un attractlve and plefts- 

ant young vvomnn. Uniforma ftir- 

nlahfd. Perinanont, 20'/} dlHcount. 

Other benrflts.
Apply Personnel 51h floor.

MADIGĄNS
4030 W. Madison

Seselių vienuolynui reikalinga vi
rėja. Gyventi vietoje — 2 atskiri 
kainb. su atskiru įėjimu. Visi mo
dernūs patogumai. ST, JOACHIM’S 
CONVENT, 9020 Langley Avė. (ar
ti Oottage Grove Avė.). Kreiptis nuo 
3 iki 5 ir nuo 7 iki 8 v. v.

EXPERIENCED WOMEN
Needed to work 

on Saušage Casings
SPRANER CASING CO. 

3714 So. Sangamon

CLERK-TYPIST
Truckline experience

Consolidated Freight Co.
3200 S. Archer
' VI. 7-1430

MISCELLANBOUS 
(vairūs Dalytai

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGFNCY 
5900 R. Ashland Avė., Chicago 36, III.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A. Lapkui

mstoliuoja visų geriausių Ameri 
koe firmų ganu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy 
dilų oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
■ Arbus. _

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 OLympio 2-8492

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

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. REpubUe 7-0844
WAlbrook 5-3451

PROGOS — OPPORTUNITIES IŠNUOMUOJAMA

ROBŲ VALYKLA. Pilnai įrengta, ge 
rai einąs biznis liet. kolonijoje, jud- 
drioj biznio vietoje, išnuomojama ide
ali vieta siuvėjui arba siuvėjai. Nuo
ma nebrangi, sutartis pagal susita
rimą.. Pamatę Įvertinsite. Kreiptis 
kasdien po 3 vai. popiet. 2439 W. 
39th St.

DELIKATESŲ IR GROSE R IŲ 
KRAUTUVE North West Sidėje. 
Rinktinė krautuvė. Įsteigta prieš 30 
m. I>abai daug prekių. Modernūs 
Įrengimai. 5 kamb. namas užpakaly 
krautuvės. Didelis kiemas. Savaitinės 
pajamos virš $1,400. Nuoma $110 į 
mėn. įskaitant ir namą. Tirštai ka
talikų apgyventa apylinkė. Čia yra 
nepaprasta progai darbščiai porai įsi
gyti gerą pirkinį. Kreiptis J savinin
ką tel. SPring 7-2255.

TAVERNA IR NAMAS. 4 kamb. už
pakaly. Visi modernūs įrengimai. 
Alr-condltioned. Beer garden. Aly
va apšildymas. 2 autom, garažas. 114 
sklypo šalia. Pilnas rūsys. Gerame 
Industr. ir rezld. rajone Brighton 
Parke. Vienas negali apseit, nori sku 
biai parduoti, nebrangiai. Pamatę 
įvertinsite gerą pirkinį. Tuojau gali
ma užimti, šaukite savininką po 6 v 
v., susitarimui. VIrginia 7-9384.

CLEANING STORE. Seniai įsteigtas, 
pilnai įrengtas, gerai einąs biznis. 1- 
deali vieta siuvėjui. Nuoma $85, ge
ra sutartis, apšildymas. Įkainuota 
skubiam pardavimui. Parduoda dėl 
kitų interesų. Turite pamatyti, kad 
įvertinus gerą pirkinį. 433 W. 115th 
St. Roscland’e, arba šaukite savlnin 
ką — COmmndnre 4-8117 arba Hlli- 
top 5-3914 po 4:30 v. v.

BAKERY FOR SALE

Ėst. 25 years on South Ride 
Two men sliop, Priee only $6,000 

This bakerv has been doing 
$41,600 per year 

Csll WA6-3985 after 6:00 p. m.

IOC
“DRAUGAS” AGENCY

55 East Washington Street 
TeL DEarborn L-2434

2334 Sountb Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

REAL ESTATE

DIDELIS
NAMŲ

PARDAVIMAS
Parduodami jau baigti ir baigia
mi statyti namai, naujausiais ir 
moderniškais įrengimais. Namai 
yra:

6 kambarių su 3 miegamaisiais 
kambariais.

5 kambarių su 3 miegamaisiais
kambariais.*

5 kambarių su 2 miegamaisiais 
kambariais.
Parduodami namai yra pa

statyti ir galima apžiūrėti se
kančiai adresais:

5711 S. MENARD ST..
9541, 9545 ir 9547 
CHARLES ST.
7121, 7139 ir 7143
S. KEDZIE AVĖ.
10640 ir 10644
S. ABERDEEN AVĖ.
6000 S. NORMANDY AVĖ. 
5410 S. LAREL AVĖ.
5025 S. LaCROSSE AVL
5147, 5030 ir 5034 
LaPORTE AVĖ.
57 ir New Kngland Avė. apylin
kėj pradėta statyti 30 naujų na
mų, kuriuos jau dabar galima ap
žiūrėti ir pasirinkti kuris namas 
ir kurioj vietoj patinka.

MATAS ZIZAS
Namų statytojas ir pardavėjas

6949 So. California Avė.
Telef. WA 5-7744 

WA 5-4557

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

VIrginia 7-8413

NAftLft priims vyresnio amžiaus mo
terį gyventi kartu ir atlikti lengvą 
namų ruošos darbą. Kambarys ir 
maistas nemokamai. Atlyginimas pa
gal susitarimą. 4735 S. \Volcott Avė., 
tel. IjAfayette 3-4946.

Ižnuomuojama krautuvė. Gera 
vieta batų taisymo ar bet kokiam 
kitam bizniui. 748 W. 33 St. Ap
šildoma. Už krautuvės 1 kamb 
gyvenimui.

Teirautis:—
3267 So. HaJsted St

IŠNUOMUOJAMI 2 MIEGAMIEJI 

kambariai su atskira vonia.

7240 So. Sawyer Avė.

D £ M E S I O

Įsteikit Lietuvišku šventovę 
Savo Nauuose 1

Jei Jūs norite, kad Dievas laimin
tų jūsų namus, išstatyklte Jo buvi
mo ženklą savo namuose. Mums Die
vo gerumą geriausiai primins Jo my
limosios Motinėlės Marijos paveiks
las. Marijos Metais save namuose 
įsteikite Marijos šventovę.

Mums lietuviams Dievo Motinėlė 
itin artima. Mūsų žemė gausi Mari
jos šventovėms, mūsų tauta pavesta 
jos Nekalčiausios širdies globai. Tai
gi steigdami Marijos metų šventovę 
savo namuose, padarykite Ją kartu 
ir LIETUVIŠKĄ.

Įstgykimc Aušros Vartų Marijos 
paveikslą Ir pakabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose.

Puikų Aušros Vartų Marijos spal
votą paveikslą 13$4xl7% colių ga
lite įsigyti šiam tikslui už $1.00. 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

REAL ESTATE

P. STANKOVIČIUS
BEAL ĖST. ir INSUR. BROKBBIB 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St

Ph. DAnube 6-1798 
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
Oklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus ir daro vertimus. Tvarkr 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 

P. LEONAS 
REAL ESTATE 

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodam 
aamus, biznais, sklypus sz fikia> 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8URAN0B 

8405 West 51 St 
WAIbrook 5-5030

PRospeet 8-3579 f v ak. tr sekmad.)

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

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Fairfield, teL LAf. 8-S88J
Vai. Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 vai 
vak. fieštad. nuo 9 ▼. r. Iki 8 v. V 

Trečladinelals uždaryta

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage (.rovė Avė., Chicago 

. Tel. ATUdson 3-7828 
Namų PRospeet 8-2530

2-JŲ BUTŲ MfRlNIS. Arti 73rd ir 
Emerald Avė. 5 ir G kamb. Naujas 
Kevvanee boileris, \Yinkler stokerls, 
aluminųm žieminiai langai. Naujai 
percementuotas (luck-pointed) mū
ras. Kaina tik $17,500.

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

Parduodamas namas šv. Leono pa
rapijos apylinkėje, arti 79-tos gat
vės ir 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.

MAYW00D
3 BEDROOM BRICK

CAPE COD
Gas heat, basement, garage, side 

drive. 75 foot lot. Immediate posses- 
sion. $19,250. Owner, Berwyn.

GUnderson 4-8501

ROSF.iiANDE — parduodami 2 na
mai. Naujus mūrinis — 2 mieg. 24x 
40 pėdų. "Tile” prausykla, rūsys po 
visu namu, sklypas aptvertas “cyc- 
lone” tvora. Medinis namas — 2
mieg. Uždari porčiai. Garažas. Skly
pai — 31 pėda. Parduoda savininkas. 
349 W. 108th Place. Tel. IN 8-8738. 
Atdara apžiūrėjimui kovo 4 d. 1-5 
v. v.

$16,000 BUYS 3 BEDROOM 
BRICK RESIDENCE

Gas Hot Water Heat; 2 enclosed 
porches; 11/2 baths.

61 st ir So. Campbell Avė.

MC CARTHY BROS.
2412 W. 63rd Street
Tel. REnublic 7-5000

Arti 72nd Ir Talman Avė.
Mūrinis bungalovv — 6 kamb., 
2 vonios. Alyva apšild. Spintos 
virtuvėje. Garažas. $19,700.

WAlbrook 5-1088

Savininkai parduoda mūro Bun- 
galow 7 kambarių ir garadžius 
dėl dviejų karų. V iskas labai ge
rame stovyje.

šaukite:—
GRovehilI 6-3865

Agentai nepageidaujami

MARQUETTE PARKE mūrinis 2- 
jų augštų po 5*/2 kamb. namas. 
Autom, alyva-karštu vandeniu šil
dymas. Labai geram stovy. Augš- 
ta pastogė.

Parduoda savininkai.
7121 So. Campbell Avė.

AUTOMČBILE8 — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICO8 
Uetnvlška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS 00.
5759 S. WF.RTERN AVĖ., PR 8-9533

Perskaitę “Draugą”, duokite

kitiems!

HELP WANTKD — VYRAI

VYRAI
IKI 40 METŲ AMŽIAUS
Išmokti sekančius amatus:

AIJTOMOBII-IŲ RODY IK 
FENDERIŲ MECHANIKAI
PLASTIKINIŲ MODELIŲ 

DIRBĖJAI
METALO TEKINTOJAI

Devyniasdešimt penki iki šim
to dolerių į savaitę pradžiai.
• Draudimas nemokamai
• Antvalandžiai

Pirma, antra ir trečia pamaina. 
Nepaprastai gera ateitis.

Darbo ofisas atdaras šešta
dienį iki 1 valandos popiet.

NATIONAL LEAD 
COMPANY 

1710 S. Peoria St.
Tel. — CAnal 6-3710 

MR. WALTERS
ARM HOLE BASTER

and
HAND STITCHER MEN’S 

COATS

BRUNO BROTHERS
607 N. MELUS ST. 

EXPERIENCED MASSEUR

Salary and lionrs open. Good op- 
portunity for riglit man.

Apply Mr. Freitag 
S0UTHT0WN YMCA 

6545 S. Union, WE 6-7300

WELDERS
MACHINISTS

FULb TIME — PAID VACATION 
ldeal Working Conditions 

I’lenty of Overtime
J & L Engineering Co., Ine. 

1113 Ijee St.. Desplalnes 
VAnderlniilt 7-1914

PARDAVIMUI

Parduodamos elektrinės svarstyk
lės firmos “Toledo” — tinkamos 
krautuvei. Beveik naujos.

Tel. LAfayette 5-5892

BUILDING & REMODELING
NAMU STATYBA

REMODELING—REPAIRING
, Rumpus Rooms 

Attic, Basement Flats 
Porch Enelosures
Free Estimates

J. IPPDLITO & SON 
BRunstvick 8-2708

KONTRAKTORTUS
STANDARD BUILDEKS, INC.
2523 W. (iii st. Cliieiw> 29, III., 

PIlosiM-ekt 8-3792
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
* stato namus pardavimui,
* priima užsakymus,
* atlieka remonto darbus,
* įrengia aluminijaus langus ir 

du ris.

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė.
CHTGAGO 32, ILLINOIS

amtahaslŪkaŠir SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmloek 4-5881

imiimiiiiiimiiimmiiimiummiitiiiij
LIETUVIU STATYBOS = 

BENDROVE =
MŪRAS |

BUILDERS, INO. = 
Stato gyvenamuosius na- S 

mus, ofisus ir krautuves pa- = 
gal standartinius planus ar 5 
individualinius pageidavimus, s 

Įvairūs patarimai staty- S 
bos bei finansavimo reika- = 
lais, skiciniai planai ir na- = 
mų įkainavimas nemokamai, a 

Statybos reikalais kreiptis = 
j reikalų vedėja šiuo adresu: g 
JONAS STANKUS |
kasdien nuo 4 vai. popiet, s 
TeL PRospeet 8-2013 arba s

LUdlow 6-3580. =

S“ 8800 SO. CAMPBELL AVEL, s
Chicago 29, Illinois = 

SuilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllUlUIIIIIII^

Remkite dien. Drauge!



Penktadienis, kovo 2, 1956

i

DIENRAfiTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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LIETUVOS VĖLIAVĄ BALTIMOREJE

Lietuvos nepriklausomybės jas buvo svečias iš Philadelphi-
šventė Baltimorėje, Md., buvo 
gana plačiai paminėta. Jau va
sario 17 d. Šv. Alfonso para
pinės mokyklos mokiniai, vado
vaujami savo mokytojų kazi- 
mieriečių seserų, apsirengę tau
tiniais rūbais, susirinko į mo
kyklos salę. Tautiniais šokiais, 
deklamacijomis ir šūkiais pa
minėjo šią brangią šventę. Bu
vo atsilankęs ir parapijos kle
bonas prel. L. Mendel:s ir visi 
parapijos kunigai.

šeštadieninė mokykla tam 
tikslui paaukojo vieną pamoką 
šeštadienį, vasario 18 dieną. 
Minėjimą pradedant, viena ty
los minute mokiniai pagerbė už 
Lietuvos laisvę žuvusius karius 
bei partizanus. Mok. K. Dūlys 
vaizdžiai papasakojo, kaip Va
sario būdavo švenčiama Lietu
voje, kaip toj šventėj dalyvau
davo mokiniai ir kaip jie būda
vo vėliau žiauriųjų okupantų 
persekiojami. Minėjimas baig- 
tas Lietuvos himnu.

Šaunus banketas

To pat šeštadienio vakare 
Lietuvių salėje įvyko iškilmin
gas pokylis — banketas, su
ruoštas Baltimorės Lietuviškų 
jų Organizacijų Tarybos. Į 

\ banketą atsilankė net trys JAV 
kongreso atstovai: E. Garmatz, 
G. Fallon ir S. Friedel. Be jų 
dar dalyvavo Lietuvos Pasiun
tinybės patarėjas J. Rajeckas, 
pasakęs gražią kalbą, Voice of 
America lietuviškojo skyriaus 
viršininkas Jurgėla, JAV Lie
tuvių Bendruomenės Baltimo
rės apylinkės valdybos pirmi
ninkas N. Rastenis, buvęs Tar
nybos pirmininkas A. Mieeika, 
latvių ir estų atstovai ir kiti.

Malonu pažymėti, kad šiemet 
į banketą susirinko labai daug 
tautiečių, kad net visi stalai 
buvo užimti. Banketą pravedė 
Tarybos pirmininkas T. Gray 
— Grajauskas.

Iškilmingos pamaldos

Vasario 19 d. 10 vai. ryto vi
sa tikinčioji visuomenė dalyva
vo iškilmingose pamaldose Šv. 
Alfonso bažnyčioje. Kun. K. 
Pugevičius pasakė šventei pri
taikytą pamokslą.

Vakare Lietuvių salėje įvyko 
Bendruomenės valdybos ir Ta
rybos suruoštas baigiamasis 
šventės minėjimas, į kurį irgi 
visuomenė gana gausiai atsi 
lankė. Pagrindinis kalbėto

jos B. Raugas. Jis plačiai ap
žvelgė Lietuvos kančios kelius 
praeity ir mūsų dabarties už
davinius bei pastangas. Be jo 
dar kalbėjo kun. Pugevičius, 
pabrėždamas, kad be kalbų dar 
reikia ir konkrečių darbų, t. 
y. aukų Tautos Fondui. Dar po 
žodį tarė Tarybos pirmininkas 
adv. T. Gray — Grajauskas ir 
Liet. Bendruomenės v-bos pir
mininkas adv. N. Rastenis.

Lietuvos vėliavos nuleidimo 

apeigos

Meninėje dalyje pasirodė A. 
Čipkienės baleto studijos moki
nės ir šeštadieninės mokyklos 
mokiniai su deklamacijomis. 
Minėjimas baigtas įspūdingu

vokiečių vergijoje. Tokiu būdu 
tais 1918 m. latviai įkūrė, o 

mes atkūrėme tautinę nepriklau 
somybę. Todėl esminė klaida^ 
yra skelbti, kad 1918 m. vasa
rio 16 d. yra mūsų nepriklau
somybės paskelb'mo diena, vie
toj kad su pasiddžiavimu pa
brėžti, jog toji data yra Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
diena, kurią šiandieną patvir
tina visas laisvasis pasaulis — 
todėl ir švenčiame: nemažiau 
kaip 720 metų nuo Lietuvos

metų gal ir skoningai paruošto sta-

tus) metų nepriklausomybės ir 
lygiai 38 metus atkurtos nepri
klausomybės sukaktį.

Tada ne tik mums, bet kita
taučiams bus aišku, kodėl Mai
ronis ir šiandieną norėtų pri- 

Kauno Karo muzėjuje Lietu- kelti bent vieną senelį iš kapų 
vos vėliavos nuleidimo apeigų milžinų, kodėl mes iš žilos se- 
inscenizavimu, kurį darniai at- į novės, netolimos praeities stip- 
liko šeštadieninės mokyklos rybę šėmiam ateities naujiems
mokiniai. Apeigos atliktos pa
gal originalią patefono plokš
telę, įgrotą Lietuvos nepri
klausomybės laikais Kaune.

Uždanga pakilo. Scenos vidu
ry stovėjo paminklas žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę, šalia 
jo plevėsavo vėliava. Aidint 
Laisvės varpui, artėjo trimiti
ninkas. Baigus jam trimituoti, 
pasigirdo maršo garsai ir sce- 
non įžengė karo invalidų or
kestras ir paskui jį ėjo gražiai 
rikiuotė karo invalidai su jieti- 
mis. Toliau, vykdydami plokš
telę duodamas komandas jie 
gražiai atliko visas apeigas, ku
rių metu dvi mergaitės padėjo 
šeštadieninės mokyklos vardu 
vainiką ant Nežinomo Kareivio 
kapo. Karo invalidus vaizduo
ją mokiniai buvo apsirengę bal
tais tautiniais drabužiais su 
baltom kariškom kepurėm, spe
cialiai tam pasiūtom. Efektas 
buvo gana stiprus, net ašara 
kaikam ištryškę...

Šiemet visuomenėj buvo jau
čiamas didelis entuziazmas. Tai 
pasireiškė gana gausiu dalyva
vimu visuose minėjimuose ir ne
mažomis aukomis Tautos Fon
dui. Suaukota iš viso 549 dole
riai. Stambiausi aukotojai bu
vo prel. L. Mendelis, kuris Šv. 
Alfonso parapijos vardu įteikė 
100 dol. čekį, A. Polijanskienė, 
paaukojusi 50 dol.; dr. St. An- 
kudas paaukojo 25 dol., ir V. 
Volertas — 20 dol. Kiti aukojo 
smulkesnėmis sumomis.

Žilvinas

Linden, N. J.
Pilnutinis Vasario 16 minėjimas:

720 m., 580 m. ir 38 m. sukaktuvės
Minėjimas įvyko vasario 1795 m. į maskolių paruoštą 

mėn. 26 d. Lietuvių Laisvės 
Parko svetainės salėje, kurį 
pravedė J. Liudvinaitis. Atida
rymo maldą sukalbėjo kun. Pet- 
ras Totoraitis iš Newark, N. J., 
kur didžiausia lindeniečių ko
lonijos dalis, neturėdama čia 
savo lietuviškos bažnyčios, iš
klausė pamaldas už Lietuvą.

Pirmasis kalbėtojas buvo 
kun. Tomas Žiūraitis, O. P., iš 
Metūchen, N. J. Kalbėtojas aiš
kino, kad “idėjos, jei didžios, 
nemiršta kaip žmonės” (Mairo
nis). “Tai liudija žilosios se
novės, netolimos praeities ir 
dabarties mūsų tautos didvy
riai, nes tėvynės laisvės idėja 
yra viena tų didžiųjų idėjų”
Šiai tiesai pavaizduoti, pirmiau
sia kalbėtojas pažadino didvy
rius iš kapų milžinų su Min
daugu pryšakyje. Mindaugas 
— suvienytos Lietuvos valsty
bės įkūrėjas dar prieš 1236 įdė
tus, nes jau tada Voluinės ku
nigaikštis derėjosi su Mindau
gu, kaip su visos Lietuvos val
dovu ir tada buvo pirmas dide
lis suvienytos Lietuvos mūšis su 
kalavijuočiais (ties Šiauliais).
Vėliau Mindaugas Lietuvos ne
priklausomybę papuošė (1253),
Lietuvos karaliaus vainiku...
Vytauto Didžiojo laikais Didžio
ji ir nepriklausoma Lietuva 
pasiekė augščiausią valstybin
gumo laipsnį, kuris daugiau ne
bėk ilo, bet leidosi ir nusileido

lo. V. T.

Rockford, III.
VISI KVIEČIAMI | 

SUSIRINKIMĄ
Šį sekmadenį (kovo 4 d.) 

Lietuvių Kultūros Klubo patal
pose (716 Indiana Avė.) įvyks 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės Rockfordo apylinkės narių 
metinis susirinkimas. Pradžia 
3 vai. p. p.

Apyl.nkės valdyba kviečia su-
valst^bės įkūrimo, 580 (įskai-1 virinkime dalyvauti ne tik na- 
tant atkurtos laisvės 22 me- r*U3> bet ir visus Rockfordo

bei apylinkės lietuvius, kuriems 
rūpi lietuviški kultūriniai rei
kalai. Po susirinkimo numato
ma suruošti kavą su užkan- 
džais.

ALB Rockfordo apylinkės 

valdyba

7

laimėjimams... Tokiu būdu mū
sų idėjog nemirs kaip žmonės

Naujas "Technikos žodžio" 
numeris

✓
Iš spaudos išėjo šių metų pir-

metais — rašo A. Semėnas. Pa
minėti mirusieji Juozas Sirgė- 
das ir Vladas Liatukas — ra
šo K. Krulikas. Yra platus 
techniknės apžvalgos skyrius. 
Veiklos skyriuje rašo B. Gali
nis, ALIAS Centro v-bos pirm. 
— apie 1956 metų veiklos užda
vinius. Be to yra daug kroni
kos žinučių iš skyrių veiklos. 
Žurnalas gausiai iliustruotas ii 
gražiai išleistas.

“Technikos £odis” yra 
ALIAS ir PLLAS organas. Lei
džia Am. Inž. ir Arch. S-gos 
Chicagos skyriaus Technikinės 
spaudos sekcija. Redaguoja red 
kolegija: E. Jasiūnas, K. Kau
nas, G. J. Lazauskas, J. Mulo- 
kas, K. Paukštys, V. Pavilčius, 
A. Semėnas, S. Švedas, V. Vin- 
tartas. Ats. red. E. Jasiūnas. 
Techn. red. G. J. Lazauskas. 
Administratoriai: K. Paukštys 
ir J. Slabokas. 'f s. ■

Nuo šių metų Technikos Žo
dis vėl išeina dažniau — kas 
du mėnesiai. S. K.

Geras politikas
Churchillis, paklaustas kokių 

ypatingų gabumų reikia turėti 
geram politikui, negalvodamas 
atsakė:

— Išpranašauti kas atsitiks 
po mėnesio, po metų, ar kitą 
dieną ir po to išaiškinti, kodėl 
taip neatsitiko.

— lamėsime, pasveikinsime sa- masis “Technikos žodžio” nu- 
vo tėvų žemės naują laisvės meris. Turinys: Lietuvos nepri
rytą..., jei kuris mūsų negalės klausomybės metais — rąšo 
jį pasveikinti asmeniškai, tai prof. J. Čiurlys, Prof. dr. inž. 
bent iš kapų milžinų!*, — bai- Steponas Kolupaila (jo 40 metų 
gė savo paskaitą kun. Tomas mokslinio darbo sukakties pro-

karstą, tačiau tautinės laisvės 
troškimas nepasilaidojo, jis li
ko ryžtingo lietuvio širdyje vi
sus 123 vergijos metus. Latviai 
nespėjo laiku savo valstybėlių

Žiūraitis, O. P.
Antras iš eilės kalbėtojas 

buvo Lietuvos vicekonsulas 
Anicetas Simutis iš New York, 
N. Y., davęs konkrečių duome
nų, kas ir kiek laiiriėta mūsų 
užtikrintai laisvei atgauti. Pri
minė 1812 Napaleono metus, 
kada jis lietuviams siūlė nepri
klausomybę, bet tada dar są
moningų nebuvo lietuvių, kurie 
tą nepriklausomybę įkūnytų... 
“Mes vieni nepriklausomybės 
neiškovosime, bet oo mūsų jos 
irgi niekas neiškovos!” — įs
pūdingai baigė savo kalbą vice
konsulas.

Sveikino susirinkusius Linde- 
no miesto burmistras, reikšda
mas pasididžiavimą lietuvių 
veikla, džiaugėsi mūsų kova 
prieš bolševizmą, kuri yra ir 
visos Amerikos kova. Vyčių 
vardu sveikino Viktoras Gu- 
dzevičius ir ta proga trumpai 
paaiškino vyčių įnašą kovoje 
už laisvę.

Meninę programą išpildė: 
Lindeno Birutės ansamblis, vad. 
Salomėjos C. Mulks. Solo pa
dainavo Liudvikas Stukas, Ire
na Stankūnaitė. Padeklama
vo A. Butvydaitė, B. Lanaus- 
kaitė, G. Vaičiūnaitė. Pianu ke
letą kūrinių išpildė Irena Stan
kūnaitė.

Programa buvo rūpestngai 
paruošta ir išpildyta.

Pasiųsta keletas rezoliucijų. 
Apie minėjimą painformuota 
vietinė amerik. spauda. Minėji
mo organizatoriai, kaip papras
tai, J. Liudvinaitis ir J. Pra
puolenis. Sėkmės ir toliau.

Po minėjimo daugiau 30 sve
čių sugužėjo pas visada vaišin
gus Liudvinaičius keletą va

ga) — rašo prof. dr. inž. J. Ši 
moliūnas. Kaip aš tapau inži
nierium — rašo prof. S. Kolu
paila, Prof. S. Kolupailos hi
draulikos laboratorija — rašo 
G. J. Lazauskas, Vandens 
bokštų statyba — rašo K. Kau
nas, Techninių terminų žody
nas — mūsų įnašas — rašo V. 
Vintartas Elektronika 1955

ĮSIGYKITE DABAR !

DARBO TEISEI ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. šulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI IASUlEIg. 
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Siame ŽODYNĖLYJE telpa tk 
anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai 
kurie yra Įgavę specialinę reikšmę: 
kai kurie paimti iš veikiančių įsta 
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba. į

Leidinyi 116 pnal.* Kaina fl.OO.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

“DRAUGAS”
MS4 8. Oakley Avflų 

Chicago S, UI.
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CLEAN-UP - - DON’T BURN UP

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitei 
Šv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
fiv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman
naitei.

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

Pinigus su užsakymais siųsti;
"DRAUGAS”.

2334 S. Oakley Ava,
Chicago 8, III.

A. A. ,
KOTRYNA ŠEŠTOKAS 

(Vasiliauskaitė)
Gyveno 8847 Houston Avė.

Mirė vas. 29 d., 1956, 1:30 
vai. ryto, sulaukusi senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr.. Vaduoklių pa
rapijos.

Amerikoje išga-veno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Henry, marti Helen, 2 
dukterys: Mary Price, žentas 
Antliony; ir Julie Petrošius, 
žentas Stanley, 4 anūkai, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė švenč. Jėzaus Šir
die! Draugijai (Šv. Juozapo pa- 
rap.). ‘

Kūnas pašarvotas Sadowski 
koplyčioje - 8832 Commcrcial 
Avė.

Laidotuvės įvyks šešt. kovo 
3 d., iš koplyčios 9; 30 vai. ry
to bus atlydėta j šv. Juozapo 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingas pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: sūnus, dukterys,
marti, žentai ir anūkai.

laidotuvių direktorius Sa- 
dowski. Tel. SO 8-9033.

NATIONAL BOAUO OF FIW« UNOS*WRIT«*S 

CLEANING OUT COMBUST1BLE RUBBISH IS A GOOD WAY 
TO HELP PROTECT YOUR HOME ANO FAMILY FROM FIRE.

JAUNIMO LITERATŪROS 
PREMIJĄ!

1. Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininkų “Šatrijos” me
lo draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau
giau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 
Tyresniųjų klasių pagrindinės ir augštesniųjų mokyklų (High 
School) mokiniams, — skelbia

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

jantį veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz
delį ar kurios kitos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui.

3. Premija nebus skaldoma tarp kelių autorių.
4. Autoriai ar leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar 

spaudai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra
šomi siųsti iki 1956 metų kovo 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo 
Literatūros Premijai Skirti komisija, 2334 S. Oakley Avė., Chi- 
cago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąja pavarde.

5. Premijai skirti jury komisija sudaryta iš šių asmenų: 
pirm. Vincas Ramonas, sekretorė Agnė Jasaitytė, nariai: 
kun. dr. Andrius Baltinis, Pranas Razminas ir Domas Velička.

6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskis.

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBKKTORLAI "

6845 S. Westem — 3 atskiros air-cond. koplyčios
7-6666 — 7-8661 Automobiliams vieta 
berte gyvena kltoee mieste dalyse; gausias*

koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109
Visiems verta perskaityti istorini 

romaną

KRAŽIŲ SKERDYNES
I tomas 324 pusi., kaina $3.00. 

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

Pažymėtina, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių Skerdynės Lietuvoje 
buvo premijuotus ir plačiai skaito
mos.

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė.. 
Chicago 8, UI.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY MILLS GfiLINYČKA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WFM 831(1) STREET 
Tcl. HK«S|MX-t 8-Uė33 Ir Pit 8-0*31

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

- SAVININKO -

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

MI4 West 11 Ith Street
▼ienas blokas ano kapinių. 

MUanalas paminklams plaaą

Telet CEdarcreet 3-6335

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ glė.OOOnoO IŠTAIGOJE. AUKŠČIAIJSIAS, NAI J Al PADIDINTAM DIVIDENDAM UA PAID UP INVKKTMKN- 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTTONAU, BONUS. KAUfc DŲ IR VAKACI.IŲ SKYRIAI. GALITE. TAUPYTI IR PKR I,AIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČTJillH IR APMOKANT VISOKĮ ALSIAM BILAS, VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IAKEIA1AM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PH1EI.NAMLAUS1OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAU IN- 
JOIIMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEH1LL fl-7575.

PIRAI. 18 V AL
CHICAGO SAVIHGS and LOBI ASSOCIATIOH, 6234 SOUTH WESTERH AVĖ.

■H V AL; ANTKAD. IR PKNKT. D Iki 4 V AK.; KET. B IKI 8 vai. vaA.; Tre6. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ: SKAT. H LAI S POPIET

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulaneų patarna* Ak Mes turime koplyčias
1 rimas dieną ir nak- chicagos ir

į<L Reikale Šaukite Roeelando dalyse ir
mua‘ tuojau patarnaujame

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tcl. SEeiey 3-5711

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-11391

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

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

STEPONAS C. LAOKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubUc 7-12131
2814 W. tSrd PLACE Vlrginla 7-6672 (
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, kovo 2, 1956

/ mus
X The Chicago American 

rytoj turės Chicagos tnėro Da- 
ley nuotrauką su T. T. Marijo
nų Statybos fondo komiteto na
riais, kuriems Daley pareiš
kė, jog dalyvaus Statybos fon
do bankete kovo 18 d. Banke
tas bus Sherman viešbutyje 
Meras Daley džiaugiasi, kad 
kardinolas Samuel Stritch bus 
pagrindiniu kalbėtoju bankete 
Taip pat tilps Stasio Piešos pa
sikalbėjimas su meru Daley 
apie T. T. Marijonų naujų pa
statų statybą. T. T. Marijonų 
vienuolynas ir “Draugo” spaus
tuvė statoma 63-čioje gatvėje 
prie Kilbourn.

X “Draugo” romano Jury 
‘ komisija pramatoma Clevelan- 

dc. Dienraštis “Draugas” tal
kininkaujant jo Bendradarbių 
klubui, skelbia šeštąją romano 
konkursą. Romano konkursai 
turi tikslo palaikyti kūrybinius 
nusiteikimus mūsų visuomenė
je. Pagerbiant “Draugo” skai
tytojus, gyvenančius Clevelan- 
do apylinkėje, Jury komisija 
šiais metais pramatoma suda
ryti iš Clevelando kultūrininkų 
tarpo.

X Emilija Vilimaitė, Chica
gos vyresniųjų giedrininkių pir
mininkė, sužinojusi, kad vyr. 
giedrininkė ir buv. pirmininkė 
Elena Masaitienė sunkiai ser
ga (337 Taliwa Dr., S. E., 
Knoxville, Tenn.) ir vasario 29 
d. turėjo operaciją, visų vyr. 
giedrininkių vardu užprašė šv. 
Mišias jos intencija. Šv. Mišios 
bus atnašaujamos šiomis die
nomis Tėvų Marijonų koply
čioje, Chicagoje. Visos giedri- 
ninkės ir E. Masaitienės drau
gai prašomi ta intencija pasi
melsti ir išklausyti šv. Mišių kur 
kam patogiau.

X Pranciška Ivanauskienė
Šv. Antano ligoninėje pergy
veno sunkią tulžies operaciją. 
Jau grįžo namo ir baigia sveik
ti. P. ir K. Ivanauskų sūnus 
lt. Albertas Ivanauskas tarnau
ja JAV laivyne ir gyvena San 
Diego, Calif. Ten pat gyvena 
jo žmona Lucija ir sūnus Kris- 
tofas., Lucija Ivanauskienė su 
sūnumi atskrido iš Kaliforni
jos aplankyti uošvienę.

X Nikodemas Mardosas, lie
tuvis tremtinys klierikas, mirė 
Cook apskrities ligoninėje. Jis 
buvo įstojęs į vieno amerikiečių 
vienuolyno seminariją, bet su
sirgo vėžio liga ir ilgesnį laiką 
sirgo lietuvių bei savo draugų 
klierikų lankomas. Giminių ne- 

“ turėjo. Mėgo lietuvišką spaudą 
ir nuolat skaitė, net ligoninėje,
“Draugą” ir “Aidus“.

X Augštuosiuose Lituanisti 
kos Kursuose paskaitos šį šeš
tadienį vyksta šia tvarka: 2—4 
vai. dr. Jonikas Lietuvių kai 
bos istorija, 4—5 Ben. Bab- 
rausko, K. Binkio lyrika, 5—6 
dr. V. Stniogienė Lietuvos isto
rijos periodizacija. Vieta — T. 
Jėzuitų namai, 5541 S. Paulina.

X Bal. Brazdžionis nufilma
vo Vasario 16 d. minėjimus 
Chicagoje. Vasario 16 d. minė
jimus su kitais vaizdais paro- 

‘dys kovo 11 d. 4 vai. p. p. Lie
tuvių auditorijoje.

X Emily Rusevlch ir Marijo
na Marcinkienė, gyv. C.ceroje, 
III., siunčia iš Floridos sveikini- 
mus savo draugėms bei pažįs
tamoms.

X Dailininkas A. Kurauskas
su savo kūriniais dalyvaus reli
ginėje meno parodoje. Tai bus 
40-tasis parodos dalyvis.

X Kun. Antanui Zakaraus
kui, naujajam Šv. Kazimiero se
serų kapelionui, išleistuvės Šv. 
Jurgio parapijoje ruošiamos 
kovo mėn. 4 d. 6 v.v. parapijos 
salėje. Ruošia parapijos orga
nizacijos, visų pirma Moterų klu 
bas ir Šv. Vardo draugija, ku
rios dvasios vadu per keletą me 
tų yra buvęs kun. Ant. Zaka
rauskas ir parodęs daug atsida
vimo tam darbui. Programą pa
rengimui parūpins kun. J. Ku- 
zinskas.

Iš viso Šv. Jurgio parapijoje 
kun. Ant. Zakarauskas išbuvo 
puspenktų metų, būdamas pir
mu asistentu, reikale pavaduo
damas susergantį prel. B. Ur
bą. Anksčiau kun. Ant. Zaka
rauskas darbavosi Švč. P. Ma
rijos Gimimo ir Šv. Kryžiaus 
parapijoje. Šiemet sueina 15 me 
tų jo kunigystės ir todėl tikima- 
si'didesnio žmonių skaičiaus pa
rengime, nes jis daugeliui pa
tarnavo besidarbuodamas trijo
se lietuvių parapijose.

Kilimu kun. Ant. Zakaraus
kas yra iš Cicero, III., kur tebe
gyvena jo mamytė, laimingai pa 
gijusi po sunkaus sužeidimo 
pravažiuojančio automobilio. 
Savo pradžios mokslą kun. Ant. 
Zakarauskas ėjo Šv. Antano pa
rapijos mokykloje, vėliau — 
lankė Quigley paruošiamąją se
minariją ir Mundelein semina
riją. Dvasinė vadovybė, maty
dama jo sugebėjimus, buvo pa
vedusi jam dėstyti lietuvių kal

bą Quigley seminarijoje. Vė
liau kaikurį laiką dėstė Šv. Ka
zimiero akademijoje.

Plačių sugebėjimų žmogus — 
sėkmingai vadovavo berniukų 
chorui. Besidomėdamas plates
niu akiračiu dviemis atvejais iš
važinėjo Europą, dalyvaudamas 
tarptautin'ame Eucharistinia
me kongrese Barcelonoje.

Dabar savo sugebėjimus ga
lės plačiau prilaikyti paremda
mas Šv. Kazimiero seserų pla
čius darbus, dėstydamas religi
jos ir filosofijos dalykus Šv. Ka 
zimiero seserų kolegijoje, ruo
šiančioje mokytojas lietuvių pa
rapinėms mokykloms ir dėsty 
damas sociologiją Mar jos Augš 
tesniosios mokyklos vyresnėse 
klasėse.

X Chicagos Lietuvių Vyru 
choras, dir.guojamas muz. Vla
do Baltrušaičio dalyvaujant sol 
St. Baranauskui ir muz. A. Ku- 
čiūnui, balandžio 8 d. koncer 
tuoja Chicagoje, o balandžio 14 
d. choras ir solistas vyksta 
koncertuoti pas Hamiltono lie
tuvius, Kanadoje. Ten akompa
nuos muz. St. Gailevičius iš To
ronto. Balandžio 21 d. Vyrų 
choras dainuoja Racine, Wis., 
lietuviams, dalyvaujant sol. 
D. Stankaitytei. Kartu su cho
ru vyksta ir muz. Al. Kučiū- 
nas. Choras savo septintąjį 
dainavimo sezoną baigia Dainų 
švente liepos 1 d., po kurios 
pradės vasaros * atostogas.

X' Elena Gedvilienė,, Veroni
ka Katauskienė, Uršulė Mažei
kienė ir Petronėlė Birbilaitė, šv. 
Kazimiero Seserų Rėmėjų 1-mo- 
jo skyriaus narės, dirbo 35-rius 
metus seserų kazimieriečių nau
dai, o Kotryna Plekaitė ir Snars 
kienė — 25 metus. Visos šios 
veikėjos buvo pagerbtos praė
jusį sekmadienį Šv. Kazimiero 
Seserų Rėmėjų draugijos vajaus 
vakarienės metu.

X Liudai Pasiškevičiųi (taip 
uždresuota) yra laiškas iš Lie
tuvos. Laišką gali atsiimti 6 vai. 
vak. pas Mary Rimkus, 252 W. 
111 PI., Chicago 28, Rl.

DRAUGO STATYBAI £1,100
Advokatas Charles P. Kai, 

suprasdamas lietuviško dien
raščio svarbą, pasižadėjo 
“Draugo” statybos reikalams 
paaukoti $1,100. Jis jau įmokė
jo $250, paimdamas stalą di
džiajame statybos bankete, ku
ris įvyks kovo mėn. 18 d. 6 v. 
v. Sherman viešbutyje. Šiame 
bankete, advokato Kai pakvies

CHICAGOS ŽINIOS
Eiconhoverio sprendimo 

atgarsiai Chlcgoje
Elsenhowerio pareikštas nu-

R jmos vaizdai ir nuotykiai 
lėktuve

Chicagoje kaikuriuose teat- 
sistatymas kand datuoti į Ame- mase šiuo metu eina gana 
rikos prezidentus rado gyvo at- jd mus filmas “3 coins in 
garsio Chicagoje. Tuojau pra- the Fountain”. Cinemaskopinis, 
dėjo gausiai telkt's jo šalinin- spalvotas filmas duoda gražių 
kai ir gerbėjai į čia atidarytą Rcmos, Venecijos vaizdų, ypač 
Eisenhovverio rinkiminę busti- daug sustojama ties puošniais 
nę Midland pastate, 176 W. į fontanais. Gera muzika. Filme 
Adams str., 22 augšte. Savo į va’zduojamos trys amerikietės, 
pasigerėjimą tuo sprendimu tarnautojos Italijos sostinėje, 
pareiškė III.no.s valstybės gu- kur jos susipažįsta su kuni- 
bernatpriūs Stratton, respubli- gaįkščiu, patraukliu studentu 
konan. Chicagos meras Daley j rašytoju. Atsiranda meilės ry- 
— demokratas — visdėlto yra §įaį jr filmas baigiasi laimingai 
ton nuomonės, kad sekantis — trijų porų vedybinėmis nuo- 
Baltųjų Rūmų šeimin nkas bustaigomis. Yra nemažai įdomių

tais. Iš pradžių mokėsi inžinie
riumi Valparaiso ir Michigan 
universitete, bet paskiau išėjo 
teisės mokslus ir tapo Illinois 
valst. prokuroro padėjėju Cook 
apskrities teisme, kur išbuvo 8 
metus, po to trejus metus bu
vo Chicagos korporacijos tei
siniu. patarėju. Dabar verčiasi 
privačia advokatūra, drauge su

Kun. V. Parulis, MIC, T.T. Marijonų Statybos} fondo iždininkių, pri
ima H adv. Charles P. I<4| $250, kuriuos jis sumokėjo už T. T. Mari
jonų Statybos fondo banketo dešimt biletų. Dar pasižadėjo 10 bi.ctų 
parduoti. - .

Adlai E. Stevenson. E i n'.ų 
žmonių dauguma Chicagoje 
džiaugias'- Eisenhovverio spren
dimu.

Kovoja prieš spausdintą 
šlamštą

Town cf Lake apylinkėje, 
kur veikia Back of the Yards 
sąjūdis, įvyko vadovaujančių 
asmenų pasitarimas, kuriame 
dalyvavo 150 žmonių. Buvo 
svarstytos kovos priemonės 
prieš nepadorią literatūrą. Nu
tarta aplankyti visus tos apy
linkės kioskus ir kitas vietas, 
kur parduodami spausdiniai ir 
savininkų prašyti, kad jie ne
platintų 225 leidinių, kurie ras
ti nešvarūs, demoralizuoją. Jei
gu. pardavėjai to nepaklausys, 
tai iniciatoriai sutelks 207 or
ganizacijas, kviesdami jų na
rius boikotuoti nesąžiningus 
pelnagaudžius prekybininkus, 
kurie pinigą*'labiau brangina, 
kaip jaunimo dorovingumą. Iš
spausdinti plakatai kioskams 
su parašu — “Mes neparduosi- 
mę nepadorių spausdinių”. Nu
matoma įnešti įstatymo pro
jektą į Illinois įstatymų leidimo 
įstaigą, kad būtų uždrausta 
spausdinto šlamšto platinimas.

$250 už sugautus banditus
Policininkas Edvvard Eggert, 

kurs per keletą minučių nuo 
nusikaltimo sugavo banditus, 
užpuolusius taupymo bendrovę, 
gavo iš tos bendrovės $250 do
vanų. Šiemet bus įvairiems po
licijos -tarnautojams išdalinta 
dar $2,000 už jų pasižymėjimą 
tarnyboje. Premijos bus po 
$250, $150 ir $100.
Raudonojo Kryžiaus mėnuo

Chicagos meras kovo mėnesį 
paskelbė - Raudonojo Kryžiaus 
mėnesiu. Meras skatino parem
ti Raudonojo Kryžiaus vajų, 
kurio metu Chicagoje planuo
jama sukelti $3,700,000.

ir komiškų situacijų.
Gerai pastatytas ir filmas 

“High and the Mighty”, vaiz
duojąs gausų būrį iškeliaujan
čių lėktuvu žmonių. Supažindi
nama su jų asmeniškomis ir 
šeimyninėmis problemomis. Pa
keliui sugenda motoras. Lėktu
vas dar skrenda kitais moto
rais, bet imama stigti benzino. 
Keleiviai * pergyvena įtempimo 
valandas. Kiekvienas kitaip re
aguoja : pradedant isteriškais 
klyksmais, baigiant ramia ro
žančiaus malda. Piloto šalta, 
apskaičiuota rizika, prieš kapi
tono sprendimą leistis į okea
ną, keleivius išgelbsti. Filmas 
turi intrygų ir įdomus psicho
logišku atžvilgiu.

Hilton viešbučiai 
Sonnabendui

A. M. Sonnabend, kurs va
dovauja sindikatui, laikančiam 
Edgewater viešbutį, nupirko iš 
Hilton viešbučių bendrovės du 
viešbučiu: Mayflower Washing- 
tone ir Roosevelt New Yorke. 
Šis pastarasis viešbutis pri
klauso New Yorko miestui ir 
Sonnabend už $2,000,000 at
pirko jo nuomą aštuonericms 
metams. Už Mayflower viešbu
tį užmokėta $13,000,000. Hilton 
viešbučių bendrovę teismas bu
vo prispaudęs kaikuriuos vieš
bučius parduoti, nes to vyriau
sybė reikalavo pagal įstatymą 
kovai su trustais.

Centrinė stotis
16 geležinkelių linijų, kurios 

naudoja keturias Chicagos ge
ležinkelių stotis, kreipėsi į Chi
cagos merą, skatindamos, kad 
miestas sudarytų vieną centri
nę geležinkelių stotį, kuria nau
dotųsi visos geležinkelių lini
jos. Labiausiai čia suinteresuo
tos stotys: Illinois Central, La 
Šalie st., Dearborn St. ir Grand 
Central..

Gilesnis kanalas — 
jūros laivams

Ruošiant Chicagą jūros uos
tui, keliamas nusistatymas Ca- 
lumet kanalą padaryti 27 pėdų 
gilumo, kad jis būtų nesekles- 
nis, kaip Šv. Lauryno upės ke
lias jūros laivams, kurie pa
sieks Chicagą, kai bus sutvar
kytas laivų plaukymas šv. Lau
ryno upėje ir Didžiuosiuose 
ežeruose.

Geriau gesin gaisrus
Chicagos miestas įsigijo 10 

naujų greitosios pagalbos ma
šinų, 10 gaisrų gesinimo pom 
pas vežančių mašinų ir 7 maši
nas su kopėčiomis bei kabliais, 
šiais naujais įtaisais aprūpinti 
ugniagesiai tikisi gerau patar
nauti gyventojams.

Policininkams nevalia 
gyventi užmiesty

Chicagos policijos vadas O’- 
Connor yra pasiryžęs suspen 
duoti nuo pareigų tuos polioi 
ninkus, kurie, laužydami Chi
cagos miesto nuostatus, gyve
na užmestyje. Taisyklės reika
lauja, kad policininkai gyventų 
miesto ribose.

Dainuojančios telegramos

KAS KĄ IR KUR
— Nekalto Prasidėjimo Seserų 

Rėmėjų Marquette Parko skyrius 
šį sekmadienį, kovo 4 d., rengia . 
buneo party Marųuette Hali (69118 
So. Westem Avė.). Pramoga pra
sideda 2:30 vai. popiei. Pelnas 
skiriamas koplyčios skolai mažin
ti. Valdyba maloniai kviečia daug 
svečių.

— Moterų Sąjungos 21 kuopos 
svarbus susirinkimas bus kovo 4 
d. 1 vai. p.p. šv. Kryžiaus para
pijos mokyklos kambaryje. Visos 
narės kviečiamos j susirinkimą ir 
prašomos atsivesti naujų narių.

Valdyba

— Šv. Kazimiero Seserų Rėmė
jų draugijos 1 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas bus kovo 4 d. 2 vai. 
p.p. Šv. Kryžiaus parapijos mo
kyklos kambaryje. Visos narės 
kviečiamos į susirinkimą.

Valdyba

r- Savanoriai-kūrėjai, gyveną
Chicagos mieste, kviečiami į me
tinį narių susirinkimą, kuria įvyks 
š.m. kovo mėn. 4 d. pusė antros v. 
po pietų Lietuvių auditorijoje. 
Bus renkama skyriaus valdyba ir 
svarstomi sąjungos įstatai.

Skyriaus Valdyba 
Sskyriaus Valdyba

Geležinkelio deficitas 
$2,259,573

The Chicago Northwestern 
geležinkelio linija vien per sau
sio mėnesį turėjo nuostolių

Westem Union telegramų $2,259,578; beveik tris kartus
agentūra sudarė solisčių trio, 
kurios telefonu perduos naujai 
įvedamas dainuojančias tele
gramas. Pagal užsakymą jos 
adresatui padainuos linkėjimus 
gimtadienių, metinių sukakčių 
ir kitų iškilmių proga.

Remkitc dien. Draugą!

daugiau, kaip praeitų metų sau
sio mėnesį.

Vairavo įsikaušę
Illinois valstybės sekretorius 

Carpentier praneša, kad vėl 
naujai atimti šoferio leidimai 
171 asmeniui ir suspenduoti 38. 
Net 152 iš nubaustųjų rasti 
vairuoją mašinas įsikaušę.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARYWOOD OOLLEGE EXTEN81ON 

Scranton, 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. Marquette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.

PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškomas PRANAS KRUŽIKAS 
(1 950 m. buvo Omaha, Nebraaka), 
sūnus Juozo, kilęs iš Kybartų apskr.. 
Teta prašo atsiliepti arba žinantieji 
apie j) pranešti šiuo adresu — Anna 
Kurauskas, 2400 Manson St., Petmit 
(O). MichlKan.

PAJIEŠKOJIMAS

Domicėlė Jusienė jieško savo sū
naus ANTANO JUSO (ar Jusio). 
Ankščiau gyvenęs Kanadoje, o da 
bar gal Jungt. Valstybėse. Atsi
liepti arba žinantieji apie jį pra
šomi pranešti šiuo adresu — Tho- 
mas Poškus, 5931 Northwest 
Hwy., Chicago 31, III. Tei. RlOd- 
ney 8-6353.

Nuoširdus pakvietimas visiems DRAUGO skaitytojams

DALYVAUTI STATYBOS FONDO BANKETE
Sekmadienį, kovo 18 d., 1956 m.; 6:00 v. v.

SHERMAN VIEŠBUTYJE, Clark ir Randolph gatvių kampas, Chicago, Illinois

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

ti sutiko dalyvauti Illinois val
stybės prokuroras Gutknecht, 
didelis keliautojas, du kartu 
buvęs Lietuvoje. Dalyvaus Illi
nois augščiausio teismo teisė
jas R. Austin, kurs per 12 me
tų yra buvęs prokuroro padė
jėju. Taipgi dalyvaus apylinkės 
teismo teisėjas J. H. Minor, ku
ris yra gimęs Vilniuje ir dėl to 
lietuviais domisi.

Adv. Charles P. Kai į Ameri
ką yra atvažiavęs 1914 me-

3-.mis advokatais bendradar- 
biaig ir jam talkina dvi sekre
torės.

Adv. Kai yra Kolumbo vy
čių, Lietuvos vyčių narys. Ve
dęs Balčiauskaitę, turi sūnų 24 
m, amžiaus, kurs baigė Gimimo 
Šv. P. Marijos parapijos mo
kyklą ir Šv. Ritos augšt. mo
kyklą, o dabar lanko Chica
gos universitetą, studijuodamas 
psichologiją ir teisę.

Gražioji Sherman viešbučio salė

Naujos patalpos DRAUGO spaustuvei, red akcijai 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 valdininkų, biznierių ir profesijonalų.

Meninę programos dalį išpildys S. BARANAUSKAS; jam akompanuos A. Račiūnas.
Kviečiame ir Jus dalyvauti, brangūs DRAUGO skaitytojai.
Biletų kaina $25.00 asmeniui: Prie stalo yra 10 vietų.

Užsakymus siųskite: KUN. VINCAS PARULIS, MIC.
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

“D r a u g o” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Bražinskas, Stella . . $10.00
Gybertas, J...................  2.50
Zlotoravičius, ............. 2.50
Antanauskas, V............... 2.00
Biknevičius, Vladas . . 2.00
Diktanas, Bronius .... 2.00
Endzelis, V.................... 2.00
Gavėnavičius, 0............... 2.00
Gražys, Juozas .......... 2.00
Juronis, Petras.......... 2.00
Kazlauskas, Petras, Dr. 2.00
Kontautas, Silvestras . . 2.00
Kurant, J......................... 2.00
Lelis, Vladas ............. 2.00
Masiliūnas, J................. 2.00
Matusaitis, Michalina . . 2.00
Pelikys, Jonas ................2.00
Pilkis, Jonas J. .......... 2.00
Pranowskas, Stanley . . 2.00
Raudonis, Stasys .... 2.09
Stanis, Viktoras .’..... 2.00
Vasiliauskas, V............. 1.50
Vilutis, Juozas . .............. 1.50
Apanavičius, Jurgis . . 1.00
Bačinskas, V................... 1.00
Bavarskas, Medardas . . 1.00
Bukota, J......... . ......... 1.00
Gepneris, Jurgis ........ 1.00
Ginkiewicz, L. Mrs.........1.00
Gudauskas, V............. L00
Janušonis, Mykolas . . 1.00
Karpuskas, Vladas I . . 1.00
Kevelaitis, Pr............. 1.00
Laukaitis, Stasys .... 1.00
Michelevičius, Pr. .... 1.00
Narkevičius, Ben.........  1.00
Naujokaitis, Jonas .... 1.00
Radzevičius, Agota . . 1.00
Rūbas, Vytautas .... 1.00
Sabalis, Domas .......... 1.00
Stasiūnas, Juozas .... 1.00
S. M................................ 1.00
Šukevičius, P................. 1.00
Tiknys, Vincas ......... 1.00
Zabulionis, N.............. 1.00

“DRAUGO” STATYBAI 

AUKOJO:

Mikelk, Walter S. .. $10.00
Rakutis, Mary ......... 5.00


