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PAKARTOTA. FORMOZA BUS GINAMA
Buvęs Vliko pirmininkas Mykolas Krupavičius

pasisako visiems labai rūpimais klausimais
SALOMĖJA NARKĖL1ŪKA1TĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke

NEW YORKAS. — Prel. Mykolas Krupavičius, Amerikon at
vykęs dalyvauti Vliko sesijoje, jau rengiasi sugrįžti į Vokietiją. 
Atvykęs čia Vliko pirmininku, jis išvyksta Tautos Fondo valdy
bos pirmininku, kurio nuolatinė būstinė bus Europoje.

Dešimtį metų vadovavęs Vil
kui, jis gerai žino Vliko darbą ir 
jo sąlygas. Todėl, prieš jam pa
liekant šios šalies krantus, Jūsų 
korespondentė kreipėsi į prelatą, 
patiekdama jam eilę su Vliko 
veikla susijusių klausimų.
Kokios Tamsta nuomonės apie 

Vliko perkėlimą į Ameriką?
Aš pats nebuvau perkėlimo į 

Ameriką šalininkas. Su perkėli
mo šalininkų argumentacija aš 
sutikti negalėjau, bet perkėlimas 
įvyko legaliai, nes jį perkėlė tie, 
kurie turėjo teisės tai padaryti.
Ir su įvykusiu faktu visi turi 
skaitytis.
Kokia forma Vilkas perkeltas?

Iš to, kas yra nutarta, atrodo, 
kad Vlikas tiktai teoretiškai yra 
įkurdintas Amerikoje, nes pagal 
nutarimą jis gali šaukti sesijas 
ir kituose kraštuose. Vlikas pa
darytų išmintingai ir naudingai, 
jei šauktų sesijas kituose kraš
tuose.

Kokias darbo sąlygas Vlikas 
ras Amerikoje?

— Jo darbas, nepaisant kur jis 
dirbtų, yra sunkus, bet Ameriko
je, mano išmanymu, jis bus dar 
sunkesnis. 1954 m. grupių nuta
rimu, Altas buvo pripažintas 
Amerikoje lietuvių politinio dar
bo šeimininku; tas nutarimas 
vykęs ir atitiko faktinę padėtį. 
Čia Vlikui susidaro daug sunku
mų, kad nesueitų į konfliktą su 
tuo nutarimu.

Tų pačių sunkumų Vlikas tu
rės dar ir dėlto, kad JAV yra eilė 
kitų laisvinimo veiksnių. Kelias 
slidus, bet atsargiai ir taktingai 
vadovaujant darbui tų konfliktų 
galima išvengti.

JAV lietuviuose šituo klausi
mu yra įvairių prieštaraujančių 
nuomonių. Mano noras, kad visi 
vieningai ir šiose sąlygose Vliką 
palaikytų ir, jam dar nepradėjus 
darbo, nedarytų kliūčių. Sveika, 
pozityvi kritika yra reikalinga 
ir naudinga, bet jai bus pagrin 
do tik tada, kai turėsime prieš 
akis Vliko darbus.
Ar atskyrimas Vykdomosios Ta
rybos būstinės nuo Vliko sudarys 

darbui kliūčių?
— Mano išmanymu, esminių 

kliūčių nesusidarys. Vykdomoji 
Taryba yra Vliko vykdomasis 
organas. Vlikas rinksis savo se
sijų nedažnai; teks tik priėmus 
Vykd. Tarybos ateities darbų pla 
ną ir padarius kitus, Vykd. Ta
rybos darbus liečiančius nutari
mus, pristatyti Vykd. T. proto
kole, kuris bus kelrodis Vykd. T. 
darbams. Čia gal prisidės dau
giau susirašinėjimų iš vienos pu
sės, o iš antros pusės susidarys 
kiek nepatogumų, kad VT nariai 
nevisuomet galės dalyvauti ^Vil
ko posėdžiuose. Bet šitos mano 
nurodytos kliūtys VT darbams 
negali būti stabdžiu.
Arne Lietuvos piliečių buvimas 
Vlike ir VT gali neigiamai atsi

liepti Lietuvos laisvinimo 
darbui?

— Vokietijoje dirbęs Vlikas 
nutarimą, kad Vliko ir Raud. 
Kryžiaus valdybose gali būti tik 
Lietuvos piliečiai, yra priėmęs 
tik pastaraisiais laikais. Šituo 
klausimu Vlike ne visi buvo vie
nodos nuomonės. Aš pats to nu
tarimo šalininkas nebuvau. Ma
no giliu įsitikinimu, kiekvienas 
lietuvis, nepaisant jo pilietybės.

yi-a lygiai įpareigotas dirbti, da
lyvauti Lietuvos laisvinimo dai'- 
be taip, kaip ir Lietuvos pilietis. 
Tai kiekvieno lietuvio švenčiau
sioji pareiga.

Formalių kliūčių ne Lietuvos 
piliečiams dirbti Lietuvos lais
vinimo darbe aš nesužinojau, 
nors ir teiravausi tuo reikalu to 
klausimo žinovų. Dalyvavimas ne 
Lietuvos piliečių Lietuvos laisvi
nimo organuose sudarys galimy
bę visai išeivijai įsijungti į tą 
darbą. Draudimas ne Lietuvos 
piliečiams dalyvauti laisvinimo 
organuose skaldytų mūsų išeivi
ją į dvi rūšis. Pagrindo gi jokio 
tam apribojimui nėra ir negali 
būti. Tad, jei jau Vliko sesija pa
keitė tą Vokietijoje dirbusio Vli
ko nutarimą, aš tai laikau tiks
liu žygiu.
Kaikas reiškia nuomonių, kad 
VT pirmininko vieta geriau tik
tų vyrui negu moteriai, kaip tai 
dabar įvyko. Kokia Jūsų nuo

monė?
— Lietuvos įstatymais mote

rims buvo suteiktos lygios teisės. 
Vadinasi, moters išrinkimas VT 
pirmininke Lietuvos įstatymams 
neprieštarauja. Neg inčijamas 
faktas, kad dažnai moteris savo 
sugebėjimais pralenkia kitus vy
rus. Tai parodo gyvenimo prak
tika. Įvairiose pasaulio valstybė
se nemaža pavyzdžių, kai mote
ris iškeliama į augštas adminis
tracines vietas, net į ministrų kė
des. Tad mums svarbu nežiūrėti 
į lytį, bet į darbus.

Aš linkęs manyti, kad moterų 
atstovė, užėmusi VT pirmininkės 
vietą, pasistengs atlikti savo pa 
reigas taip, kad Lietuvos laisvi
nimo reikalai ne tik nenukentės, 
bet bus vedami gera ir Lietuvai 
naudinga kryptimi.

Kokios esate nuomonės dėl
Vliko pirmininko institucijos?
— Vliko pirmininko institucija

būtina pačiam darbo sėkmingu-' 
mui ir palengvinimui. Iš to, kas 
yra nutarta paskutiniajame Vli
ko posėdyje, atrodytų, kad ji nė
ra panaikinta. Tačiau kokioje 
formoje ji reikšis ir kokios jam 
kompetencijos bus suteiktos, pa
aiškės tik tuomet, kai bus priim
tas naujas Vliko statutas. Iš pa
skirų ligi šiolei įvykusių faktų 
reikėtų spėti, kad Vliko pirmi
ninko institucija yra pripažįsta
ma valdomųjų organų.
Ar Vlikas ir jo prezidiumas nesi- 
savina Vykd. T. kompetencijos?

— Jeigu Vlikas ir jo prezidiu
mas norėtų vykdomojo organo 
teises pasisavinti, būtų daroma 
klaida. Tačiau iš JAV sesijos nu
tarimų atrodo, kšd tos klaidos 
daryti nėra užsimota, ir pasiliks 
tik tos kompetencijos VT atžvil
giu, kurias turėjo ir Vokietijoje 
dirbęs Vlikas.

Ar yra pagrindo grupinėms 
varžyboms darbe?

— Šitų dviejų organų pagrin
dinis uždavinys laisvinti Lietuvą 
iš bolševikų okupacijos. Šitam 
klausime visos grupės yra vienos 
ir tos pačios nuomonės, ir skir
tumų tarp jų niekad nesireiškė. 
Todėl aš visą laiką buvau nuo
monės ir ją viešai reiškiau, kad 
Vlike jokių skirtingų grupių pa
sireiškimų negali būti, kad Vliko 
darbe gali būti tik viena lietuviš
ka partija

Partiniai skirtumai turės pa
grindo pasiieikšti tik nepriklau
somoje Lietuvoje, kurioje teks 
tvarkyti valstybinį ir visuomeni
nį gyvenimą. Todėl betkurios 
partinės varžybos iš Vliko turėtų 
būti pašalintos, nors gyvenime 
praktika to mano troškimo ir ne
pateisino. Bet šitie partiniai ne
sutikimai buvo keliami antraei
lių motyvų, kuriuos visuomenė 
pakankamai žino, ir nėra reika
lo čia jų liesti.

Lietuvos laisvinimo kova yra 
totalinė ir dėlto visos lietuviš
kos jėgos turėtų būti koordinuo
tos ir vieningai į tą kovą įjung
tos. Visi Lietuvos išlaisvinimu 
suinteresuoti lietuviai turėtų ras 
ti vietą viename lietuviškame 
vežime. Susiskaldymą šitame 
klausime ir sudarymą kelių va
dovaujamų laisvinimo organų 
laikau labai žalingu reiškiniu Lie 
tuvos bylai.

Yra grupių, kurios Vlike neda
lyvavo arba jame pabuvusios iš
ėjo. Šis reiškinys Vlikui nebuvo 
sveikas ir dėlto jis jieškojo prie
monių jam pašalinti. Visai aiš
kių ir konkrečių priemonių tam 
nelemtam susiskaldymui Vlikas 
jieškojo jau nuo seniau, o ypa
tingai tai padarė savo 1955 m. 
birželio mėn. nutarimais, priim
tais ir Vliko grupių atstovų, ir 
VT, ir paties Vliko. JAV įvyku
sioji Vliko sesija taip pat atkrei
pė dėmesį į šitą apgailėtiną reiš
kinį ir padarė atitinkamų spren
dimų bei pareiškimų. Tie pareiš
kimai, mano manymu, yra labai 
tikslūs, sveiki ir nuoširdūs. Gru 
pėms, išstojusioms iš Vliko, rei
kėtų labai rimtai tuos nutarimus 
apgalvoti ir padaryti reikiamų 
teigiamų išvadų.
Kaikurie asmens Tamstos pasi
traukimą iš Vliko pirmininkų 
vadina išmetimu. Atrodytų, kad 
Jūs pats tai- galėtumėte geriau

siai paaiškinti 
— Kažkas Amerikoje buvo pa

leidęs gandą dar prieš Vliko se
siją, kad aš jau esu iš Vliko pa
reigų atsistatydinęs. Tai buvo 
netiesa, ir radau reikalinga tai 
pareikšti Eltoje. Tačiau apie sa
vo atsistatydinimą aš galvojau 
jau prieš keletą metų ir apie tai 
buvau kaikuriems suinteresuo
tiems organams pareiškęs. Vė
liau, dar būdamas Vokietijoje,

Lake Charles uoste, Uonisi&noje, sprogo Ir užsidegė uemaunant Cities Service pnkiausąs tanklaivis su 
gazolinu ir kitais naftos produktais. Vakar laivas jau paskendo, todėl nebėra pavojaus užsidegti netoli 
gaisro vietos esančiai valyklai. Nelaimėje žuvo apie 30 darbininkų. (IN"S)

Lietuvis - kandidatas
į Atstovų Rūmus

CHICAGO, saus. 20. — Juozas 
Spaitis, žinomas lietuvis pramo
nininkas .gyvenąs 3442 S. Union 
Avė., kandidatuoja į Atstovų 
Rūmus nuo Chicagos penktojo 
kongresinio distrikto. Į šį dis- 
triktą įeina trys lietuvių para- 
ipjos: šv. Jurgio, šv. Kryžiaus ir 
Švč. Panelės Nekalto Prasidėji
mo (Brighton Park). Mums pra
nešė pats p. Spaitis, kad jo kan
didatūrą užgyrė reguliari respu
blikonų partija.

Komunistai paremti
valstybės pinigais

WASH3NGTONAS, saus. 20. 
— Senato investigacijų komisi
ja patyrė, kad pagal veteranų 
teisių įstatymą už jų mokslą yra 
sumokėta komunistų vestoms ai’ 
ir dabar dar jų vedamoms mo
kykloms apie 3y2 mil. dol

Pakviesti liudyti dviejų profe
sinių mokyklų savininkai pareiš-

Amerikos žydai reikalauja
karpyti arabų atstovų laisvę

WASHINGTONAS, saus. 20. — Čia posėdžiavę Amerikos žy
dų organizacijų atstovai reikalavo uždrausti arabų valstybių dip
lomatams kalbėti Amerikoje prieš Izraelį ir prieš jį palaikančius 
Amerikos žydus.

kė dabar nepriklausą komunis-( ^°3! 
tams, bet atsisakė ką nors atsa
kyti apie praeitį. Kiti liudininkai 
teigė, kad praeityje jie tikrai bu
vę kompartijos nariai.

Komunistai tikrai buvę ir apie 
praeitį kalbėti nenorėję yra šie 
asmens ir su jais surištos mokyk 
los: Allentown (Pa.), radijo ir 
televizijos technikos mokyklos 
savininkas Freedlandas ir New 
Yorko kartunistų ir iliustratorių 
mokyklos savininkai Rhodes ir 
Hogarth.

Konferencijos dalyviai labai 
susijaudinę, kad arabų atstovai 
savo ginčą su Izraeliu pradeda 
perkelti į Ameriką, čia jieškoda- 
mi viešosios opinijos pritarimo. 
Tai vadinama antisemitizmu, ku
rį prašoma sudrausti diplomati
nėmis priemonėmis. Tai reiškia, 
jog valstybės departamentas tu
rėtų įsakyti arabų diplomatams 
vengti kalbų apie ginčus su Iz
raeliu. Dar kitaip tariant, parei
kalauta uždrausti arabų propa
gandą Amerikoje.

Be jau minėto, konferencija 
reikalavo iš Amerikos dar sekan
čių dalykų:

1. tuojau duoti ginklus Izrae
liui ir nenutraukti ūkinės pagal-

per BiU paskelbiau, kad JAV £Jenas mato 
Vliko sesijoje aš savo atsistaty- ’
dinimą iš Vliko pirmininko įteik
siu ir savo kandidatūros į tą vie
tą nestatysiu. Tai ir įvykdžiau.
Tad kaikurių spėjimas, kad aš 
buvau pašalintas iš tų pareigų, 
neatitinka tikrenybės.
Kaip atrodo Tautos Fondo rei
kalai, kuriais dabar Tamsta, be 
abejo, jau pradėjote rūpintis?
— Vliko lėšos nebuvo pakan

kamos jo veiklai išvystyti ir dėl
to kentėjo pats laisvinimo dar
bas. Nė vienoje srityje dėl tos 
priežasties nebuvo galima pada
ryti tai, ką reikėjo padaryti.

Lietuvos laisvinimo darbe lė
šos yra gyvybinis reikalas, ir 
dėlto TF valdybos darbas yra la
bai svarbus ir sunkus. Aš TF val
dybos pirmininko pareigas prisi
ėmiau gerokai prisibijodamas,
tačiau mėginsiu daryti viską, kad 
šitą spragą galima būtų užpildyti 
ir kad Vlikas, gavęs daugiau lė
šų, galėtų savo laisvinimo darbą 
pastatyti taip ir tiek, kiek reika
lauja jo uždaviniai.

Aš tikiuosi, kad šitą reikalą 
gerai supras mūsų išeivija ir dos
niai pasireikš Tautos Fondo rė
mime.

reikalai pablogėjo
LONDONAS, saus. 20. — Po 

ilgos pertraukos kalbėjo Angli
jos premjeras Edenas, bandyda
mas grąžinti savo vyriausybei 
kiek kritikos apkarpytą pasiti
kėjimą. Jam buvo prikišamas ne 
ryžtingumas vidaus ir užsienio 
reikalus tvarkant.

Jis pareiškė, kad Anglija nėra 
ant pražūties kelio, kaip kritikai 
užsimena, nė vyriausybė nėra pa 
sirengusi trauktis, kaip kaikas 
jau paskelbė.

Daug laiko skyręs vidaus rei
kalams, Edenas apie pasaulio pa
dėtį kalbėjo trumpai, bet įspėjo, 
kad yra labai daug medžiagos pa 
šaulio karui kilti. Kova tarp so
vietų ir Vakarų pastaruoju laiku 
pasikeitė, bet pasikeitė blogojon 
pusėn. Jei dabar mažiau baimės 
dėl karo kilimo, tai ačiū atomi 
niams ginklams. Jie tik tuo tiks 
lu ir pateisinami. Anglija turės 
savo vandenilio bombą. 

Kalendorius
Sausio 20 d.: šv. šv. Fabijonas 

ir Sebastijonas. Lietuviškas: Jur 
gūnas.

2. imtis iniciatyvos skatinti 
„garbingos taikos“ sudarymą 
tarp Izraelio ir arabų;

3. sudaryti su Izraeliu saugu
mo paktą;

4. imtis žygių prieš arabų vals
tybes, kurios boikotuoja žydams 
išduodamus JAV pasus ir Ame
rikos žydų firmas bei tas firmas, 
kuriose esama žydų;

5. pasipriešinti Anglijai, jei ji
siūlys atiduoti arabams dalį Iz
raelio teritorijos kaip kainą už 
būsimą taiką. *

Žydų konferencija ypač puolė 
Syrijos ambasadorių Washingto- 
ne ir Irako bei Syrijos delegacijų 
vedėjus Jungt. Tautose. Jie or
ganizuoją antisemitinę propa
gandą Amerikoje. Jai finansuoti 
esą paskirta 700,000 dol.

Oras Chicagoje

Apsiniaukus, temperatūra apie 
30 laipsnių.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:51.

Kashani kaltinamas
žudynes organizavęs

TEHRANAS, saus. 20. — Va
kar areštuotas Persijoje vienos 
stiprios muzulmonų sektos va
das mula Kashani, kuria buvo di
džiausia politinė jėga Mosadeg 
hui valdant Persiją.

Kitų asmenų bylas benarplio- 
jant paaiškėjo (nuteistieji mirti 
išdavė senas paslaptis), kad Ka 
shani buvo vienas iš premjero 
Ali Razmaros nužudymo organi
zatorių. Už šį nusikaltimą jis ir 
bus teisiamas. Kashani ranka or
ganizavusi visas paskutinio de
šimtmečio politines žudynes.

Premjeras pirmauja
prezidento vietai

HELSINKIS, saus. 20. — Šuo 
mijos prezidento rinkikų rinki
mai baigėsi populiariausio kan
didato nustatymu — juo yra da
bartinis premjeras Kekkonen, su
rinkęs 27.7 proc. visų balsų ir 
gavęs 89 rinkikus. Parlamento 
pirm. socialdemokratas Fager- 
holm gaVo 74 rinkikus.

Viso yra 300 rinkikų, kurie va
sario 15 d. susirinks į parlamen
to rūmus valstybės prezidento 
rinkti. Dabartinio prez. Paasiki- 
vi kadencija baigiasi vasario 29 
d. Jis kandidatu nebuvo, bet gali 
būti vėl išrinktas. Sakoma, kad 
Maskva palaikanti jo kandidatū
rą, nors jis yra kietas antikomu- 
nistas.

• Žemės drebėjimas Ekvadore 
apgriovė vietoves Pacifiko pa
krantėje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prez. Eisenhoįver nesipriešins jo vardo įrašymui pri- 

mary rinkimuose, tačiau tai nereiškia, kad jis jau apsispren
dė už antrą terminą. Jis dar nėra to reikalo išsprendęs, bet 
tuojau praneš, kai tik bus sprendimą padaręs. Jis taipgi pra
nešė ,kad jo darbas taip turi būti tvarkomas, kad nepa
vargtų.

— Sovietinės Vokietijos premjeras Grotewohl vakar vėl pa
siūlė V. Vokietijos vyriausybei pradėti derybas dėl Vokietijos su
jungimo ir nepuolimo pakto sudarymo. Pasiūlymas padarytas so
vietinės Vokietijos karinių pajėgų legalizavimo proga.

— CIO — AFL vadovybė praneša, kad vyriausybės pasiūlyta 
mokyklų statybos programa yra toli nepakankama — prašo skirti 
federalinių pašalpų bent 1/ kartus daugiau už dabar pasiūlytas 
sumas.

— Saugumo Taryba vakar vienbalsiai pasmerkė Izraelį dėl Sy
rijos užpuolimo, bet nepaskyrė sankcijų nė reparacijų. Sovietai 
parėmė Vakarų rezoliuciją.

Taip vakar pasakyta
Ženevos pasitarime

ŽENEVA, saus. 20. — Vakar 
čia vėl susitiko JAV ir kom. Ki
nijos atstovai po to, kai Peipin- 
gas oficialiu pareiškimu apkalti
no Ameriką boikotuojant taikos 
derybas.

Tas boikotas išeinąs iš to, kad 
JAV pasiūlė į jėgos nenaudojimo 
sritį įtraukti ir Formozos erdvę, 
bet Peipingo vyriausybė negalin
ti su tuo sutikti, nes Formozos 
ginčas yra naminis Kinijos gin
čas, neįeinąs į tarptautinių su
sitarimų lauką.

Jei Formozos erdvė būtų išim
ta iš jėgos nenaudojimo deklara
cijos apimties, Peipingas tokią 
deklaraciją sutiktų pasirašyti. 
Washingtonui nesutikus, Peipin
gas nuo deklaracijos pasirašymo 
atsisakė.

Vakar dienos posėdyje JAV 
atstovas pranešė, kad jo vyriau
sybė negali atsisakyti nuo For
mozos gynimo teisės pirmiau, 
negu bus visi ginčai taip sutvar
kyti, kad nebebūtų pavojaus JAV 
saugumui. Jei Peipingo Kinija 
be tos sąlygos nenori kitų reika
lų svarstyti, tai toli nebus gali
ma nueiti.

JAV atstovas taipgi pridėjo, 
kad kom. Kinija sulaužė susita
rimą dėl amerikiečių paleidimo, 
nes ikšiol bent 13 tebelaiko kalė
jimuose.

Prancūzų parlamentas
pradėjo posėdžius

PARYŽIUS, saus. 20. — Va
kar buvo susirinkęs pirmo posė
džio naujasis prancūzų parlamen 
tas pirmiesiems formalumams 
atlikti — mandatus patikrinti ir 
atstovus prisaikdinti. Iki nuola
tinio pirmininko išrinkimo visa
da pirmininkauja komunistų at
stovas Cachin, seniausias amžiu
mi (86 metų). ,

Premjeras Faure įteikė prezi
dentui kabineto atsistatydinimą, 
į naujus premjerus eilės laukia 
pakviečiami socialistas Mollet, 
Mendes - France ir Pinay. Pasta
rasis gali laimėti, jei Mendes su 
socialistais nepriims komunistų 
reikalavimo juos įjungti į vyriau
sybę.

Laivyno statyba
WASHINGTONAS, saus. 20. 

— Laivyno vadovybė prašo kon
greso komisijų pritarimo naujų 
laivų statybos programai, kurios 
įvykdymui numatyta bilionas ir 
429 mil. dol. Prašo leisti statyti 
dar vieną 60,000 tonų lėktuvnešį, 
vieną atomine energija varomą 
kreiserį raketoms arčiau priešo 
nuvežti ir 12 fregatų robotiniams 
ginklams šaudyti.

Statybos sulaikyti negalima 
dėl nepaprasto Sov. Rusijos lai
vyno padidėjimo po II Pasaulio 
karo. Maskva dabar turinti dau
giau kaip 400 submarinų Ir sta
tanti jų ir kitų laivų per metus 
daug daugiau negu visi kiti kraš 
tai kartu sudėti.

Griauna rusų bazę
saugojusias tvoras

HELSINKIS, saus. 20. — So
vietų kariai ir Suomijos pasienio 
sargybiniai pradėjo griauti stul
pus ir tvoras, kurios skyrė sovie
tų Porkkalos laivyno bazę nuo 
likusios Suomijos teritorijos.

Šį mėnesį tas žemės gabalas, 
iš kurio iškelta 10,000 suomių 
prieš rusų atsikraustymą, vėl 
grąžinamas Suomijai. Sovietų 
bazė ten panaikinta. Iki sausio 
27 d. suomiai ten dar negalės įei
ti. *
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KREPŠINIS DETROITE

Kcdaguoja JONAS ŠOLICNAS, 5254 S. TrumbuU Avė., 

Chicago 32, III. Telefonas PRospect 6-2796

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

■JJ—'■ TSaiJES
Peiiktadienis, sausio 20, 1956

XVI olimpiada Melbourne
A. LAUKAITIS, Australija

(tęsinys)

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd SU
Ofiso tel. KEliance 5-4410 

Rezld. telef. GRovehUl 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. CLlffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3.1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kuni|kas 47th Ir llerinituge)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

Šeštad, nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

nio gale prisiveja iki 21:23. An
trajame kėlinyje įtempimas vis 
didėja, kai Kovas visas jėgas 
meta j puolimą, žūtbūt norėda- 

I inas savo šventei duoti pergalę.
., . ..... ............... i Gražūs Gerulaičio ir Rugienio
kalu. ta, buvo kotvuUs.s «<l,mettami nekart šiaa vjltis 
dviejų komandų susitikimas, ku lv?rtina
ris baigtas netikėta Sakalo per
gale. Įdomiausia, kad Sakalas 
abu kartus laimėjo Detroite ir 
abu kartus pralaimėjo Roches- 
teryje.

Pač os rungtynės tiek tech
niškai, tiek taktiškai buvo gana 
silpnos, ypač Kovui žaidžiant be 
Rackos, Grudzinsko ir Baziliaus 
ko, o Sakalui be Saladžiaus. Ta
čiau šis minusas buvo išpirktas 
neblogu tempu, ypat'ngai gera 
kova ir įtempimu, nes, nežiūrint, 
kad Sakalas didesnę rungtynių 
daij vedė, skirtumas nebūdavo 
didesnis kaip keletas taškų. Tik 
pačioje pradžioje, Kovui dar ne
randant savęs tokioje neįpras
toje sudėtyje, Sakalas išnaudo-

Savo penkmečio minėjimo 
proga, Detroito LSK Kovas 
diaug škose krepšinio rungtynė
se susitko su Rochcsterio Sa-

tvirtina ir pirmav'mą perduoda 
(Nukelta j 4 pusi.)

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI III CHIRURGAI 
2300 West Slst Street

Vai. pirm. ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2ikl 4 ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

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

Oflao tel.PRospect 0-1705 
llcz. tel. GRovehUl 0-5003

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KOBlhlŲ IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTO

7156 South Westem Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., ant tad., 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.

Ofioe tel. RE. 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 6-3765 

Tel. ofiso YA. 7-5567, rez. RE. 7-4066

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

Tel. ofiso HE. 4-0000, rez. PR. 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.1924 m., ir tik du

1956 metų olimpiada Melbour uuvu . tose Pačiose 
ne bus iki šiol buvusių didžiau- ” vlsa olimpiada, tai 1932 
šia ir savo dalyvių skaičiumi olimpiada Los Angeles mies- 
gausiausia. Jau yra užsiregist- te> *r kernos varžybos La-

.1 buvo
kartus jos 
valstybėse,

ravę olimpiadoje dalyvauti 83 
valstybės. Biletų pareikalavi
mas Australijoje yra labai di
delis. Per savaitę buvo išpar
duota 400,000 biletų, bet dar y- 
ra 800,000 laisvų biletų, kurių 
dalis yra skirta užsieniui ir ki
ta dalis bus pardavinėjama prieš 
prasidedant žaidynėms.

Melbourno olimpiada Austra
lijai kainuos apie 5 milionus sva 
rų (12.5 mil. dolerių). Manoma, 
kad olimpiadą aplankys 1,250,- 
000 žmonių, 110,000 kiekvieną 
dieną, ir apie 6,350 sportininkų 
bus apgyvendinta naujai įreng
tame olimpiniame miestelyje, su 
sidedančiame iš 837 namų, kai
nuojančių 2,700,000 svarų. O

ke Placid. Antrąjį kartą olim
piada 1936 m. Berlyne, ir žie
mos varžybos Garmisch-Parten- 
kirchen.

Baly a u s žinomieji vardai

RAD10SU
Į Cle.mpos-dm.vs-baterijos) Į

/V TAISYMAS 
įnamuosedirbti 

—100% —

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
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonus: p R 8-3220 
Rez. telef. MAIbrook 5-5070

Didžiausias s u s i d omėjimas 
Melbourne bus komandinėmis 
žaidynėmis, boksu ir lengvąja , .... .
atletka. Labai stiprina sąsta- ataipleie 12 taškų

1 * , sicirtumu. Deja neilgai, nes Ko
vas vis dažniau įsiskverbdamas 
i gana silpną Sakalo zoną, pa

tus numato atsivežti JAV, Rusi
ja, Vengrija ir iš dalies Austra
lija. Lengvojoje atletikoje da
lyvaus garsieji pasaulio bėgikai. 
Manoma, kad su 1956 metų o- 
limpiada savo bėgiko karjerą 
baigs ir garsusis ilgųjų nuotolių 
bėgikas E. Zatopek. Paskuti- 
niuosuis 10 metų jis dominavo

sėkmę pradeda lyginti ir kėli-

limpiniame miestelyje bus 50 Pasaulyje, pradedant trimis my-
virtuvių ir 25 valgyklos, ku
riose atskirų šalių sportininkai 
ras savo kraštuose valgomą 
maistą. Ten bus atskiros krau
tuvės, paštas, ligoninė, kinas ir 
specialiai įrengtos skandinaviš

komis ir ba'giant maratonu. 
Helsinkyje jis laimėjo tris auk
so medalius ir palaužė iki šiol 
vyravusį suomių pranašumą il
gose distancijose.

Šalia Zatopeko 1,500 ir 5,000
kos maudyklės. 500 moterų i m bėgimuose dalyvaus garsieji 
sportininkių bus atskirtos nuo j vengrų bėgikai S. Iharos ir L.
vyrų 8 pėdų augštumo tvora. 
200 specialių autobusų kursuos

Tabori. S. Iharos pagerino pa
saulinį rekordą 1,500 m ir pasie-

iJ.iDnino.
iHUtELEVISION
I (sav. inž. A. Semėnas ) Į

,3130S.Hitsted-DA6-6(

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Daraen Avenue
(Kampas 4 7-tos ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo fi—S vai. vak. 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartj.

Telef. ofiso LAfayette 3-11048 
Rez.: W Albrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

1'eL ofiso G H. 6-5300, PU. 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 ▼. vak. 
Šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6706
Buto —- ENgleuood 4-4070

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOwnhaU 3-0050 
2534 West 68th Street

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

skambina CEntral 6-2204.

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Taisome automobilių .motorus. Lyginame įdaužimus ir

įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, pri būname su vilkiku į įvairiais vietas. 
Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

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

39.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 20, III. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpublic 7-4000 

Rezidencija: GHoveliill 6-8161

Ofiso ir buto tel. HEntlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS 

6757 South We8tern Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

tarp olimpinio miestelio ir pa- kė 5,000 m pasaulinį rekordą, 
skirų stadionų. Olimpiados or- nubėgdamas per 13 min. 0.6 sek. 
ganizatoriai yra užsakę specia- Anglijos Ch. Chatavvay yra pa
lauš ilgio lovas, kuriose patogiai siekęs 3 mylių pasaulinį rekor- j 
galės miegoti augštieji krepši- ! dą 13 min. 23.2 sek.

Melbourno olimpiadai austra- Melbourne bus 11 skirtingų , lai smarklai ruošiasi „ visj u. 
žaidimams stadionų ir 54 trem- . dionai „Us paruošti lapkri{,ol

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

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

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244

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. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St.. tel. Bopublic 7-8818.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEO. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.; 2410 W. 51st St. 
rel. PILoHicct 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai, popiet.
Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South VVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tol. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LADOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. 

šeštadieniais 1—
ir 6—8 v. vak. 
-4 v. p. p.

ravimosi centrai. Atidarymo ir 
uždarymo iškilmės vyks naujai 
įrengtame olimpiniame stadione, 
kuris talpins 120,000 žiūrovų. 
Lietaus atveju yra numatyta pa 
naudoti sprausminio motoro va
roma specialiai sukonstruktuota 
karšto oro mašina, kuri kelioli
kos minučių laikotarpyje išdžio
vins aikštes ir galės nupūsti e- 
samą mažą lietų.

Žaidynių atidarymas

1956 m. lapkričio 22 dienos 
popietę paskutinis bėgikas at
neš olimpinę ugnį į olimipinį 
Melbourno stadioną, ir Anglijos 
karalienės vyras, Edinburgho 
kunigaikštis Pilypas paskelbs o- 
ficialų XVI olimpiados atida
rymą. Olimpinę ugnį oro, žemės 
ir vandens keliu neš 3,000 įvai-1 
rių tautybių sportininkų. Ji bus • 
uždegta nuo saulės spindulių, ir ( 
350 Graikijos bėgikų ją atneš į 
Atėnus, kur ji bus įdėta į sc- j 
noviškag angliakasių lempas, pa 
dovanotas Saaro krąšto, ir per j 
Beirutą, Karachi, Kalkutą, Sin
gapūrą, Djakartą atkeliaus į 
Australijos tolimąjį šiaurės Dar 
vino miestą. Iš čia 2,700 mylių 
australai sportininkai olimpinę 
ugnį per 15 dienų atneš į Mel- 
boumą.

Visi olimpiados pranešimai bus 
skelbiami anglų, prancūzų ir is
panų kalbomis.

19.56 metų Melbourno olimpia 
doje bus varžomasi septynioli
koje paskirų šakų. Australija, 
neturėdama sąlygų įvykdyti o- 
limpinių žiemos žaidynių, jas 
perleido Italijai, kur 4,016 pėdų 
virš jūros paviršiaus Cortinos 
mieste jos ir įvyks. Cortina yra 
garsi žiemos sporto mėgėjų vie
la pasaulyje. Aštuonis kartus 
pasaulio žiemos sporto varžy
bos buvo pravestos Cortinoje ir 
manoma, kad vargu ar pasauly-. 
je yra tinkamesnė vieta žiemos 
sportui. Olimpinėse žiemos spor 
to varžybose dalyvaus apie 
1,300 sportininkų, pradedant 
ųausio 26 d., varžysis iki vasa
rio 5 d. Pirmą kartą olimpinės 
žiemos varžybos buvopravestos

22 dienos. Australijos gyven
tojai ir ypatingai melburniečiai 
jau dabar pradėjo ruoštis tin
kamam svečių iš užsienio priė
mimui ir gražiam bei tvarkin
gam XVI olimpiados pravedi- 
mui.

S

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GĖLES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

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

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Calitornia Avė. 

VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadioniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — Itlsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2200
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street

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

IKI SAUSIO 30 DIENOS
20% NUOLAIDA VISOMS 'PAS MUS

ESANČIOMS PREKĖMS

Olice WAlbroolc 5-2670.
Rea. HlUtop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQCETTE MKDICAL CKNTKR 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal zutartj 

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

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

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrini. akL«: pritaiko akinius, 

keičiu stiklus ir rėmus.
4455 So. Califoinia Avė., Chicago 

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

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

Tel. ofiso CIj. 4-0253, rez. (.11.0-8876

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.

.M. Rez. 8053 S. Campbell Avė. ..

SAVE
ATTHIS

SALE

JAUNUOLIAMS EILUTES I)ftU 
MOKSIA) UŽBAIGIMO

, (GRADUATION)
Viską galite gauti kreditan ir nerei
kia mokėti daugiau.

DIDELIS PASIRINKIMAS. ŠVIESIŲ 
IR TAMSIU SPALVŲ 

Vėliausios mados ir puikiausio pasiūt imo 
EILUČIŲ. KOSTIUMŲ RUDENINIŲ 

IK ŽIEMINIŲ PAI.TŲ

SHERMAN’S
INDIVIDUALIŲ MADŲ VYRŲ IR IAUNU0L1Ų RŪBŲ KRAUTUVE

4648-50 South Ashland Avė., Chicago 9, Illinois
Atidarą vakarais iki 9:30 vai. vakare Pirtuadieniaia ir Ketvirtadieniais

33

Telefonas GRovebill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPEC1ALIST&

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REIlance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

Tel. oftsa Ir buto OLjmplc 2-4150
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare.
Butas 1526 So. 40th Avė. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

OHho telef. LAfayette 3-3210. Jol 
neatsiliepiu, šaukite KEdzIe 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ! 

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

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAU6ELI0NAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
H P UI AUSTA 

2760 West 71at Street
(Kampas 7 ist Ir Californla)

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

Kitu laiku pagal susitarime

Pirkit Apsaugos Bonus!

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

tad. ir sekmad. tik pagal sutart). 
Jeigu neatsilieps viršmlnčti telefonai

šaukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopcdas - Protezistas 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. bpec. |Migalba kojom

(Arch SupportH) Ir t.t.
Vai.: 9-4 ir C-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEBIJOS TECHNIKOS IjAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 20, IU. 
Td. PRospect 6-5084.

V
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Jei turite parduoti ar ltnuomo-

U, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7-6640. 

tilllliliiiiilliiliililililllilliiiiiimimm"”

Skelbkitės "Drauge”

Tel. ofiso PRospect 6-0400
llczid. PRospect 6-04OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvlčlūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Aveoue

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

DR. J. YAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVpstt Slst Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių) 

Priėmimo valandos: 2-4 p. p. Ir nuo 
6-8 v. v. Šeštad. 2-4 vai. popiet 

Tel. oriso I’R. 6-0446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

DR. F. Z. ZALATORIS
TcL ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-8650 

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

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. fi. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJjkS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street 

Vai. uuo 10 Iki 2. nuo 6 iki 8. tre
čiad. nuo 10-12, penktadienj 10-2 ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

v irs zj«•
DR. S, VAITUSH, OPT.

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

4712 South AHhland Avenue 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. ftešUd. 10:30 
Iki vai. Hekni. ir treč. uždara.
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TAUTOS ŠVENTĖS LAUKIANT
Mes lietuviai švenčiame keletą tautinių švenčių per metus. 

Viena jų yra Vasario šešioliktoji. Ji yra viena didžiųjų ir svar
biųjų, nes tą dieną (1918 m.) Lietuva paskelbė atkurianti savo 
laisvą ir nepriklausomą valstybę. Ne tik paskelbė, bet savo drą
sųjį ir didįjį aktą laimingai įgyvendino. Įgyvendino, nes jos sū. 
nūs ir dukros nebijojo darbo, nebijojo aukotis, nebijojo ir mirti 
ui savo tėvynės išlaisvinimą.

Tauta daug pastangų padėjo, kad nuo priešų apsigintų, kad 
savo valstybinį aparatą sudarytų, kad savo ekonominį ir kul
tūrinį gyvenimą atstatytų. Jos didelės ir vieningos pastangos 
atnešė gražias pasekmes. Nepriklausomos Lietuvos gyvenimas 
stiprėjo visais atžvilgiais, jis gražėjo ir dar šviesesnės ateities 
laukė. Ir toji šviesesnė ateitis tikrai būtų atėjus, jei ne bol
ševikų įsiveržimas ir prievartinė okupacija, kuri ligšiol dar 
tebesitęsia.

Tačiau dabartinė žauri bolševikų okupacija nemažina Va
sario šešioliktosios prasmės. Ji pasiliks didelė ir svarbi visiems 
laikams. Ji bus įkvėpimu kiekvienam lietuviui nenustoti vilčių, 
bet intensyviai dirbti ir kovoti, kad laisvas ir nepriklausomas gy
venimas būtų Ir vėl atstatytas.

Vasario šešioliktoji yra ir tuo didelė, kad tą dieną paskelb
tas ir įgyvendintas aktas leido pajusti lietuvių tautai, jog ji 
visu pilnumu yra pi*ibrendusi nepriklausomam gyvenimui. Ji 
turėjo progų įrodyti savo sugebėjimus tvarkyti savąjį kraštą 
be svetimųjų pagalbos. Ji įrodė didelį kūrybingumą ir į save 
atkreipė užsienio dėmesį. Po 22 metų nepriklausomo gyvenimo 
niekas ir nebedrįso abejoti mūsų tautos pribrendimu pačiai būti 
savo krašto šeimininke. Prieš Nepriklausomybės Akto paskel
bimą ir jo įgyvendinimą tokių abejonių buvo. Buvo gana daug. 
Ir šis momentas dabartinėse mūsų pastangose yra labai vertin
gas ir svarbus, nes niekas ir niekur lietuvio nebeklausia, ar 
Lietuva yra pribrendusi laisvam ir nepriklausomam gyvenimui. 
Klausia tik vieno: ką daryti, kad kiek galint greičiau bolševikus 
iš to krašto išvijus.

Vasario šešioliktoji yra dar ir dėl to reikšminga: jei 1918 
m. nebūtų buvusi atkurta Lietuvos nepriklausomybė ir jei ne
būtų pavykę paskelbtąjį aktą įgyvendinti, šiandien gal jau ir 
visai beveiltiškai dirbtume ir kovotume, nes Lietuvos vardas 
mažai kam užsienyje bebūtų žinomas ir t:krai būtų sunku jį 
išgarsinti. Dabar pasaulis pusėtinai gerai žino apie Lietuvą, 
jos šiandieninius vargus ir išlaisvinimo problemas. Šiandien ir 
mes patys juk nė kiek neabejojame, kad mūsų tėvų kraštas iš
silaisvins iš žiauriųjų pavergėjų.

Bet visi gerai žinome, kad visdėlto tai neatsitiks be mūsų 
pačių didelių pastangų, nes priešas yra gausingas ir stiprus. 
Jis veik pusę pasaulio jau turi sužnybęs savo replėse. Vadinas, 
mes nesame vieni. Šimtai milionų žmonių veržiasi į laisvę ir 
jie anksčiau ar vėliau išsiverš iš komunistiškosios vergijos. Ne
atsiliks nuo to ir lietuviai.

Besiartinant Vasario 16 minėjimo iškilmėms, visa tai tu
rėkime galvoje. Toms iškilmėms gerai pasiruoškime. Sutrau
kime į jas daug savo tautiečių, kad gausesniuose skaičiuose ga
lėtume atnaujinti savo ryžtingumą vesti kovą iki laimėjimo, kad' 
mūsų gausūs susirinkimai bei ryžtas ir kitataučiams leistų pa
justi mūsų norą padėti Lietuvai išsilaisvinti. Ir nelietuviai bus 
su mumis, kai pamatys mūsų pačių užsidegimą gelbėti savo tė
vynę. šitam mūsų pastangų, troškimų ir vieningumo demonst
ravimui tautinė šventė — Vasario šešioliktoji — yra pati tin
kamiausia diena, todėl panaudokime ją visu pilnumu.

Amerikos lietuvių sąjūdž'ui dėl Lietuvos nepriklausomybės, 
kaip žinome, vadovauja Amerikos Lietuvių Taryba. Kiekvienais 
meta:s prieš Vasario 16 jos vadovybė padaro atitinkamus žy
gius Washingtone — Valstybės Departamente, Kongrese ir kitur. 
Neabejojame, kad tokius žygius ir šiemet atliks. Ir Alto skyriai, 
veikiant5eji įvairiuose miestuose, savo pareigas atliks: jie su
ruoš minėjimus, jie sudarys galimybes mums susirinkti, švęsti, 
vargstančią tėvynę prisiminti ir savo metinę auką jos laisvini
mo kovai atiduoti.

JAV ūkiui j antrą pokarinį dešimtmetį bežengiant

Amerikos ūkiui žengiant į an
trą pokarinį dešimtmetį, mes su 
dideliu dėmesiu klausiame, koks 
bus tas dešimtmetis. Ar jis bus 
panašus į pirmąjį, ir ar jis už
tikrins mums gerovę, darbą ir 
pažangą? Ar mūsų krašto ūkis 
sugebės išvengti sunkių depresi
jų ir sukrėtimų taip, kaip jis su
gebėjo pirmajame dešimtmety?

Palyginimas su 1919 — 1939 

laikotarpiu

Ekonomistų tarpe yra daug 
nuomonių, kad ateinantis de
šimtmetis nebūsiąs toks geras 
ir turtingas kaip 1945 — 1955 
metų laikotarpis. Esą, praėju
siame dešimetyje esame turėję 
didelį gerbūvį, kadangi pirmoje 
jo pusėje krašto ūkis dirbo, kad 
patenkintų karo metu susitelku
sias milžiniškas paklausas įvai
riems produktams, gi antroje pu 
sėje krašto ūkis principiniai dir
bo skatinamas karo gamybos. 
Tie abu šaltiniai šiuo metu esą 
išsisėmę. Dabartinę padėtį mė
ginama lyginti su 1919 — 1939 
metų laikotarpiu. Anuo laiko
tarpiu mes irgi turėjome pirmą 
pokarinį dešimtmetį, kuris pasi
žymėjo pažanga ir gerove. Ta
čiau apie 1930 metus prasidėjo 
depresija, nes pažangos šalti
niai buvo išsisėmę. Pasekmėje 
visas 1930 — 1939 metų dešimt 
mėtis buvo pasaulinės depresi
jos, nedarbo ir nevilties laiko
tarpis.

Valstybės įtaka ūkio raidai

Mėginant svarstyti ateinančio 
dešimtmečio galimybes, visų pir 
ma reikia įsidėmėti, kad Ame
rikos ūkio santvarka yra kapi
talistinė santvarka. Toje san
tvarkoje praeityje pasireikšdavo 
ūkinės gerovės ir depresijos, to
dėl yra didelė galimybė, kad tas 
pats galės kartotis ir ateityje. 
Iš kitos tačiau pusės, labai svar 
bu įsidėmėti, kad dabartinė ka
pitalistinė santvarka labai ski
riasi nuo 19 amžiaus kapitaliz
mo. Šiuo metu ekonomistų, po
litikų ir plačiųjų masių tarpe 
vyrauja ekonominė filosofija, 
kuri skelbia, kad valstybė turi 
tam tikrų teisių ir pareigų iš
laikyti augštą ekonominio akty-

a

lį akcijų, dar prisikolinęs pini
gų, dingo.

Laivininkystė yra pelningas 
užsiėmimas. Būtų gerai, kad lie 
tuviai tuo susidomėtų. Tai būtų 
naudinga atkuriamai Lietuvai, 
ypač jei kas iš lietuvių įsteng
tų suorganizuoti bendrovę, kuri 
įsigytų vieną ar net keletą lai
vų. Dr. Juozas Daugailis

DR, J BTOZEIKA

vumo lygį ir turi užtikrinti vi
siems piliečiams pakenčiamą e- 
konominį standartą. Iš netoli
mos praeities patyrimo žinome, 
kad valstybė gali sėkmingai im
tis kaikurių žygių depresijoms 
pašalinti. Taip pat ekonomijos 
mokslo pažanga betyrinėjant e- 
konominių depresijų priežastis 
duoda mums daug įrankių ir in 
formacijų krašto ūkio raidai 
kontroliuoti pageidaujama kryp
timi. Mes turime taip pat eilę 
instltuc'jų, kurios automatiškai 
mažina depresijos pavojų, kaip 
pvz. nedarbo draudimas ir so
cialinis draudimas.

šie pasikeitimai ekonominėje 
filosofijoje ir valstybės noras 
bei pasr ryšimas šalinti depresi
jas yra mūsų laikų didelis lai
mėjimas ir jis daug prisidėsląs 
prie ateities ūkio raidos išly
ginimo ir sunkių depresijų pa
šalinimo.

Didelis gyventojų prieauglis

Kitas labai svarbus veiksnys 
ateities ūkio raidai yra gyvento
jų prieauglis. Nuo 1940 iki 1955 
metų JAV gyventojų skaičius 
padidėjo*33 milionais (nuo 132 
iki 165 milionų, gi 1965 metais 
JAV gyventojų skaič:us būsiąs 
190 milionų. Tai yra labai dide
lis gyventojų skaičiaus padidė
jimas. šito prieauglio įtaka jau 
jaučiama. Vaikai gimę 1940 — 
1945 metais dabar eina į mokyk 
las, gi už kelių metų eis į uni
versitetus. Mokyklos yra jau 
perpildytos ir reikia statyti 
naujas. Visi tie vaikai ir stu
dentai reikalauja naujo apdaro, 
batų, žaislų, knygų ir pasilinks- 
m:nimo vietų. Už kelių metų jie 
pradės kurti šeimas, ir tada rei
kės daugiau namų, automobilių, 
baldo ir kitų suvartojimo gėry
bių. Tad potęnc:alinė paklausa 
naujoms prekėms ir naujoms in
vesticijoms yra labai didelė, ir 
krašto pramonė turės plėsti da
bartinį savo pajėgumą, kad pa
tenkintų visus augančius parei
kalavimus.
Laukiama: augšto statybos lygio

Ryšium su gyventoju prieaug 
liu ypatingas dėmesys kreipti
nas į naujų gyvenamų namų 
ir viešųjų pastatų statybą. Tai 
būsiąs didelis šaltinis naujos pa
klausos ir naujų darbų ateinan
čiame dešimtmetyje. Vedybų 
skaičius pradėsiąs staigiai didė
ti 1960 metais, ir tada paklausa 
naujiems gyvenamiems namams 
pakilsianti iki 2 milionų butų į 
metus, gi šiuo metu ta paklau
sa yra apie 1.3 miliono.

Iš viešųjų pastatų paminėti-; 
na mokyklų ir kelių statyba. 
Šios abi sritys iki ft o! buvo į 
apleistos, ir dabar federalinė Į 
valdžia ii paskirų valstybių vai 
cizios imam žygių plėsti mo-j 
kyklų ir kelių statybą. Ypa
tingas dėmesys bus kvepia
mas į naujų kelių statybą, nes 
automobilių skaičius yi a labai 
padidėjęs, ir kelai yra perpil
dyti. Jeigu nebūtų jokių kitų 
šaltinių naujiems darbams, nau
jų kelių statyba galėtų suteikti 
pakankamai darbų visai atlie
kamai darbo jėgai sekančiame 
deš'mtmetyje.
Technikos Ir mokslo pažanga 

sudarys naujas pažangos 

sąlygas

Kitas gerovės šaltinis bus di
delė technkos ir mokslo pažan
ga ir nauji išradimai. Techni
kos išradimai ir jos pagaminti 
nauji produktai paprastai su
daro naujas sąlygas ūkinei ge
rovei. Pavyzdžiui ir automobilio 
išradimas šio amžiaus pradžio
je sudarė labai palankią dirvą 
krašto gerovei iki 1930 metų. 
Dabartiniu metu technika žen
gia sparčiai į priekį. Visose 
srityse gaminamos naujos ma
šinos ir nauji produktai, gi se
nieji produktai yra patobulina
mi ir patiekiami plačiosioms 
masėms.

Jeigu Amerikos mokslas ir 
pramonė sugebės visą laiką teik 
ti tautai naujus produktus ir 
senųjų patobulinimus, piliečių 
paklausa naujoms prekėms visą 
laiką bus didelė, nes žmonės 
visuomet nori naujų prekių ir 
naujų gėrybių. Sprendžiant pa
gal dabartinę eigą reikia galvo
ti, kad technikos pažanga tęsis 
visą laiką, nes pramonė ir val
džia išleidžia dideles pinigų su
mas naujiems tyrimams, o iš 
kitos pusės mes prisiauginome 
daug jaunų žmonių, kurie su
geba daryti naujus išradimus ir 
juos pritaikyti pramonėje.

Todėl atrodo, kad technikos 
pažanga bus vienas svarbiųjų 
ekonominės pažangos veiksnių 
ateinančiame dešimtmetyje. Tas 
faktorius veiks, kad Amerikos 
ūkis plėsis ne “į plotį”, bet “į 
gylį” keliant ekonominį gyveni
mo standartą ir aprūpinant pi
liečius vis didesn’ais kiekiais 
naujų produktų. Tas savo ke
liu vėl vers Amerikos pramonę 
didinti savo gamybinį pajėgumą 
ir statyti naujus fabrikus ir ma
šinas Tuo būdu Amerikos eks
pansija, kuri tokiu plačiu mastu 
tęsėsi visą laiką 1945 — 1955

IR PRADĖJO TARTIS

Sovietų Rusija-; attsovns Jaeob Mnlik (kairėje) ir Japonijos atstovas 
Shunieiii Maisinnoto sveikinasi Londone vėl pradėję tartis taikos rei
kalais. ‘ (INS)

metų laikotarpyje, galės tęstis 
tokiame pat lygyje ir 1955 — 
1965 metų tarpe.

Svarbiausias veiksnys yra 

tautos norai ir siekimai

Bene svarbiausias veiksnys 
ateities ūkio eigai yra tautos 
nūs. statymas, norai ir siekimai. 
Šiuo metu Amerikos tauta tiki 
ateitimi, yra optimistinė ir sie
kia augštesnės ekonominės ge
rovės. Visa tauta nori dirbti ir 
visą la;ką kietai dirba. Ir dar 
nėra jokių ženklų, kurie rodytų, 
kad tauta yra pavargusi ir ne
benorėtų dirbti. O kol šita dar
bo, pažangos ir optimizmo dva
sia .viešpataus tautos tarpe, tai 
bus svarbiausias pagrindas tei
gimui, kad ateinantis Amerikos 
ūkio dešimtmetis bus tolimesnės 
pažangos ir pastovios gerovės 
kėlimo laikotarpis.

Drožlės
Reiktų speigą surasti 
Vliką su šefu suvesti — 
Sugaustų tada vargonai, 
Ir nurimtų visi ponai.

| ti išspręstas, Lietuvai kapitu- 
, liavus prieš jėgą, arba lenkams 
kapituliavus prieš teisę".

Mano kaimynas P. P. Pip'.nas 
priėjo gudrios išvados, kad pir
moji lietuvio inteligento parei
ga yra būti inteligentas!

P. EUiukas

Apgailaukime ne namų nete
kimą, bet žmonių. Jų neatstaty- 
3i kaip namų.

Vilniaus ‘‘Tiesa’’ paskelbė, 
kad Justas Paleckis, špatu ran
koje, padėjęs valyti tūlą aikštę 
Vilniuje. Be abejojimo, Lietu
vos duobkasiui spatas rankai ti
ko.

Kaikuriems lenkams būtų 
naudinga pagalvoti pref. M. Ro 
merio žodžius, tartus Vilniaus 
semestrą atidarant Vytauto Di
džiojo universitete, Kaune, 1935 
metais

‘‘Vilniaus klausimas gali bū-

Ukrainiečiai prašo
Lankydamasis Kanadoje ru

sų ortodoksų arkivyskupas Ba
ris pareiškė, kad Sovietų Są
jungoj tikintieji naudojasi pilna 
religijos laisve. Į tokį Boriso 
pareiškimą tuoj reagavo Kana
dos ukrainiečių katalikų dele
gacija, reikalaudama, kad reli
ginės laisvės įrodymui sovietai 
iš kalėjimų paleistų tik dėl sa
vo religinių įsitikinimų ten ken 
čiančius Ukrainos vyskupus.

“Mums yra žinoma”, — sako 
ukrainiečių katalikų delegacija 
arkivyskupui Borisui įteiktame 
memorandume, — “kad Sovie
tų Sąjungoj religinės laisvės nė
ra”.

Ukrainos Katalikų Bažnyčios 
organizacija buvo panaikinta 
jau 1930 metais, o šio krašto 
ortodoksai to paties likimo susi
laukė 1946 metais. Tiek vienos, 
tiek kitos vyskupai buvo areš
tuoti ir uždaryti į kalėjimus.

Kanados ukrainiečių katalikų 
delegacija kviečia arkivyskupą 
Borisą įrodyti savo tvirtinimus, 
padarant žygių pas Maskvos 
vyriausybę, kad būtų paleistas 
iš kalėjimo LVOVO arkivysku
pas SLIPYI ir kiti septyni Uk
rainos vyskupai. Be to, reikalau 
ja, kad Ukrainoj vėl būtų atsta
tyta Katalikų Bažnyčios orga
nizacija, grąžinant jai visas jos 
teises ir privilegijas.

LIETUVIŲ JŪRININKŲ 
SĄJUNGA

“Lietuvių Dienos” savo nau
jausiame numeryje įsidėjo pasi
kalbėjimą su Lietuvių Jūrinin
kų Sąjungos Užsienyje pirminin 
ku jūrų kapitonu R. Vilčinsku. 
Iš jo pareiškimo matyti, kad 
Lietuvių Jūrininkų Sąjunga bu
vo tremtyje atsteigta 1947 m. 
gegužės 10 d. Flensburge. Są
jungos centras, buvęs kurį lai
ką Kanadoje, 1952 m. perkeltas 
į JAV. Dabar eilė lietuvių jūri
ninkų plaukioja JAV, Kanados, 
Panamos, Australijos, Švedijos 
ir kitų valstybių laivuose. Šian
dien nėra nė vieno laivo, plau
kiojančio su Lietuvos vėliava.

LIETUVOS PREKYBOS 
LAIVYNO LIKIMAS

Lietuvių Jūrininkų Sąjungos 
pirmininkas kapit. R. Vilčins
kas praneša “Lietuvių Dieno
se”, kad 1939 metais po Lietu
vos vėliava plaukiojo 11 jūros 
laivų. Jų bendras tonažas sie
kė 11.078 BRT. Akcinei bend
rovei Lietuvos Baltijos Lloydas 
priklausė 6 laivai. Laivas “Pa
nevėžys” 1939 metų rudenį nu
skendo Suomių įlankoje užplau
kęs ant povandeninės uolos. Tų 
pat metų lapkričio mėn. “Kau
ną" paskandino vokiečių torpe

da Šiaurės jūroje. Laivus “Ma
rijampolė”, “Šiauliai”, “Utena” 
ir “Kretinga” sovietai įjungė 
savo laivynan.

Prasidėjus 1941 m. karui su 
vokiečiais “Marijampolę” rusai 
paskandino Rygoje. Laivus “U- 
teną” ir “Kretingą” Suomių į- 
lankoje nuskandino vokiečių lėk 
tu vai. Subombarduoti “Šiau
liai” išplaukė Helgolando salon. 
Lietuvos Baltijos Lloydo laivas 
“Maistas”, įgytas 1935 metais 
(pirmas Lietuvos pirktasis) dar 
1938 metais buvo parduotas Ar
gentinai.

Laivininkystės bendrovės 
“Sandėlis” laivas “Nida” nu
skendo užplaukęs ant povande
ninės uolos Suomių įlankoje. 
“Ventą” pagrobė vokiečiai, tre
čias, naujai tos bendrovės pirk
tas, dar be lietuviško vardo, pir
moje kelionėje iš Antverpeno į 
Klaipėdą nuskendo ties Juod
krante.

Mokomasis karo laivas “Prezi 
dentas Smetona” rusams trau
kantis iš Rygos buvo nuskan
dintas Moonsunde.

Jau po paskutinio karo buvo 
bandyta suorganizuoti laivinin
kystės bendrovę Chicagoje. To 
darbo ėmėsi A. Tolis (slapyvar
dis). Laivas buvo surastas, į- 
gula sudaryta iš lietuvių, ta
čiau Tolis, išpardavęs didelę da-

BIRUTĖ PCKELEVIfilŪTĖ JVIB gB
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Mačiūnai gyveno didžiuliame kambary. Kadaise 
jame buvo restoranas. Dar ir dabar veik per visą kam
barį tęsėsi ilgas bufetas. Kampuose stovėjo lovos: vien- 
augštės ir dviaugštės. Jų buvo net daugiau, negu Ma
čiūnų šeimai reikėjo.

Ir Rimos mama pasiūlė mums taip pat persikraus
tyti čionai.

— Laikykimės visi krūvoj. Kas bus, tas bus... — 
tyliai nubaigė ji.

Tuoj po pietų mes persigabenom į Mačiūnų kam
barį savo daiktus.

Už sienos gyveno dar viena lietuvių šeima. Kaž
koks policininkas iš Kazlų Rūdos. Jų ir buvo tasai ber
niukas, „primušęs“ prie sienos Jonuką.

Virtuvę jie visi turėjo bendrą ir Rima ten nugirdo, 
jog Langfuhre galima nusipirkti be kortelių duonos. 
Ji užsirašė adresą ir pavakary mudvi išsirengėm ten 
važiuoti. Tramvajai nebevaikščiojo reguliariai.

Viską radom taip, kaip buvo nurodyta. Susidėjom 
savo duoną į maišus ir vėl susėdom tramvajum Ėmė 
temti. Bet dar nepravažiavus nei dviejų kvartalų pra
dėjo sproginėti patrankų sviediniai. Visi žmonės sku
biai iššoko iš tramvajaus. Ir mudvi — puolėm šen, puo
lėm ten... Nežinia net, kur slėptis. Nežinia, iš kur tie 
sviediniai atlekia.

Pagaliau įvirtom į kažkokį griovį ir užsigulėm ant 
savo duonos maišų.

Po geros valandos šaudymas apstojo.
Bet kažkur prieky skeveldros išvertė tramvajaus

bėgius: mudviem reikė-jo grįžti miestan pėsčiom. Tai 
buvo nemažas kelio galas ir pakeliui mus užklupo nak
tis. Ėjo dar ir daugiau žmonių — veik visi buvo už
strigę tramvajų keleiviai.

Patekėjo mėnuo. Labai balta pilnatis.
Ir taip mes priėjom tą baisią kryžkelę, kur kabėjo 

pakaruokliai. Penki dezertyrai. Kartuvės buvo taip 
sustatytos, jog negalėjai jų aplenkti. Turėjai būtinai 
praeiti šonu pro nutysusius dezertyrų kūnus.

Aš nežiūrėjau į viršų, bet baltoj mėnesio šviesoj' 
aiškiai mačiau pakaruoklių kojas. Penkias poras kojų. 
Ir vieną, ir antrą, ir trečią...

Karas ėjo prie galo. Jo pabaiga buvo dar baisesnė 
už pradžią. Kaip ir kiekvienos beprotybės pabaiga.

Ir vėl ima sproginėti patrankų sviediniai.
Dabar mudvi su Rima įbėgam į kažkokią mažą 

bažnyčią.
Viduj pilna žmonių, jie visi klūpo; vieni užsidengę 

rankom veidus, kiti įsmeigę akis į didįjį altorių — į 
soste sėdinčio Kristaus paveikslą. Bažnyčioj visai tylu. 
Girdisi ti'k kunigo balsas — jis stovi ambonoj, užsidėjęs 
fijoletinę atgailos stulą.

Ir aš staiga suprantu, kas šitoj bažnyčioj vyksta.
Generalinė absoliucija... Visuotinas nuodėmių at

leidimas...
Lyg čia pat būtų didelė nelaimė. Maras ar perse

kiojimas. Lyg čia pat būtų mirties valanda.
Ir net nepajuntu, kaip palinksta ir mano keliai.
Ant šoninio altoriaus, plazdančių žvakių šviesoje, 

spindi Marijos statula. Su melsvu apsiaustu, pasisto
jusi ant jauno mėnesio, pamynusi po kojom žaltį. Virš 
galvos jai žėri dvylikos žvaigždžių vainikas.

Moteriškės pergalė. Mergelių Mergelės Šlovė.
Sandaros Skrynia... Paslaptingoji Rožė... Motina 

nepalytėtoji...
Ir kažkodėl man staiga ateina mintis, kad šventas 

ir neliečiamas yra kiekvienos moteriškės kūnas.

RYTMEČIO AKVARELĖS

Aš gimiau rugpjūčio sekmadienį — tarp vienuoli
kės ir dvylikės. Ne bakūžėj samanotoj, o Kaune, Rau
donojo Kryžiaus ligoninėj.

Garsiai skambėjo sumos varpai Įgulos bažnyčioj ir 
mano mama galvojo apie mažų mergaičių lūpų saldu
mą, kai jos bučiuoja motinas labanakčiui.

Gal ji galvojo ir apie savo jungtuvių dieną, o gal 
apie rudens auksu žioruojantį Alytaus parką, apie lau
kines antis, plūduriuojančias mauruotame prūde... Ta
da ji teturėjo vienas kurpaites ir buvo labiausiai šok
dinama mergina ulonų pulko baliuose.

O gal ji galvojo apie liūdnas tėčio akis, kai jis niū
niuodavo, pasirėmęs ant lango rėmo: „Fischerin du 
kleine, fahre nicht alleine...” Ir juodu mėtydavo slyvas 
kunkuliuojančian arbatos virdulin ir žvejodavo jas 
šaukštais — persprogusias, karštas, mėlynas rudens 
slyvas. įžangines klibindavo šaltas rytys, o juodviejų 
skruostai parausdavo nuo garų.

Mamą aplankė žilas kanauninkas su didele karpa 
ant viršutinės lūpos, su gelsvo šiaudo skrybėle ir atnešė 
tamsiai raudoną rožę:

— Miela ponia Prane, priimki Tamsta šį žiedą nuo
latinės moteriškės pergalės ženklan.

Žilas kanauninkas lengvoj vasarinėj sutanoj buvo 
mamos šefas. Ir labai išmintingas vyras. Vakarienei 
valgydavo rūgštų pieną ir, kad nenudiltų atmintis, prieš 
užmigdamas garsiai skaitydavo po puslapį iš aštuonių 
knygų aštuoniom pasaulio kalbom. Jį gerbė ne tik Ti
kybų Departamento tarnautojai, bet ir visos Lietuvos 
šventikai, rabinai ir pastoriai. Gal todėl ir aš žinau, ką 
jis pasakė mamai mano gimimo dienoj.

(Bus daugiau)



DIENRASTia DRAUGAS, CHICAGO, ILI JNOtS

1 DIDELIS ŠAULIŲ VAKARAS |
bus 8. m. sausio m. 21 d., 6 vai. 30 min. vakare,

Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Haisted Street

Programoje: vieno veiksmo komedija “Kuprotas Oželis", bale
tas ir taut. šokiai. Kalbės iš bolševikų vergijos pabėgusi Stasė 
Norkutė. Šokiams gros B. Jonušo orkestras. Refrenus dainuos Al
gis Dumbrys. — Suaugusieji įeidami aukoja $1.50; studentai
ir moksleiviai tik 75c.

DUOKLĖ SU KAUPU LIETUVAI PADĖKA LĖKTUVO ĮGULOS NARIAMS

JUOZO BOLEY PAGERBIMO PROGA NEWARK, N. J., 

MIESTE

Lietuvių, kurie sėkmingai ir, darbą. Rytinių, steitų Lietuvos
pajėgiai galėtų dirbti lietuvišką 
darbe savųjų ir kartu amerikie
čių tarpe, neturime daug. Vie
ni kelia’ eiti į iš Europos atvy
kusiuosius, kiti — į čia gimu
sius lietuvių ar kitų tautybių 
kilmėj amerikiečius. Tik tas

Vyčiai ruošia 1956 metais sau-! 
šio mėn. 29 d. savo garbinga-j 
jam nariui pagerbimą Newark,Į 
N. J., mieste (Hotel Treat, Ne-j 
wark, N. J.).

Joseph Boley, savo dvasia ir ’ 
siekiais jaunas, o amžiumi dar

pajėgus, atlikti lietuvišką dar-; jaunųjų tarpe, gimė .augo ir 
bą ii viename ir kitame fronte, .mokėsi Pensylvanijos valstybė-
kuris pilna’ pažįsta ir vienų ir 
kitų praeitį, dabartį, jų s'e-

je. Prieš keliolika metų pasu
kęs į didįjį New Yorką ir ten

kius ir troškimus, tobulai mo- įsijungęs j lietuvių veiklą. Dau- 
kąs ab' kalbas. Maža to, turi giausia sielos ir darbo J. Boley 
turėti tam darbui pasišventi- yra įdėjęs į Lietuvos Vyč ų or-
mo, skirti daug laiko ir turėti 
įgimtų sugebėjimų visuomeni
niam darbui.

Čia gimęs ir augęs 
lietuvis veikėjas

Tuos visus privalumus turi 
Joseph Boley (Bulevičius), čia 
gimęs, augęs ir mokslo siekęs 
lietuvis, jau ištisą eilę metų ne
nuilstamai tedirbąs lietuvišką

ganizaciją. Trejetą metų (1946 
—1949) buvo Lietuvos Vyčių 
Centro valdybos pirmininkas. 
Jo vadovavimo laikais buvo 
vienas iš Lietuvos Vyčių orga
nizacijos sužydėjimo laikotar
pių: skaičiurųi vyčiai pokario 
metais buvo gausiausia;

tuvos Vyčių organizacijos su
važiavimuose (Chicagoje — 
1950, New Yorkc — 1951 ir 
Dayton, Ohio — 1952). Jis kuk- 

visa iUS) tylus, bet jo žodis svarus,
veikla praplėsta ir pagyvinta įtikinantis. Jo pasiūlymai švie- 
bei nukreipta lietuviškumo lin- ŽŪ3> nauji Lietuviškuose rei

kaluose aiškiaregis, metąs žvil
gsnį į tolimesnę ateitį. Lakaus 
proto, lakios vaizduotės žmo
gus, pokalbiuose ir diskusijose

kme. Be abejo, tai nebuvo at
sitiktinumas. Tai įvyko J. Bo
ley pastangomis, jo energijos 
ir sumanumo dėka. Vyčių suva
žiavimai, vadų kursai ir kiti di-' visa galva iškyląs iš kitų.

SPORTAS
(Atke’ta iš 2 psk)

į Kovo rankas. Tik neilgam. 
Jaunatviškas nepatyrimas, o y- 
pač neturėjimas kapitono, pajė
giančio organizuoti savo gyni
mą, leidžia veteranui Grybaus
kui savo senoviškai praėjimais 
rinkti tašką po taško arba bent 
išprovokuoti baudas, kurių jis 
iš 13 jmetė 11. Taip ateina dvi 
paskutinės žaidimo minutės, Sa
kalui vedant 52:51. Kovo pas
kutinės pastangos, nežiūrint ne- 
gaus’os publikos entuziastingų 
raginimų, nueina niekais, ir Sa
kalas laimi 60:54. Taškus pelnė 
Sakalui: Grybauskas V. 35, Bliu 
dnikas 9, Grybauskas A 8, ta
čiau ir kiti vienodai prisidėjo 
prie pergalės savo ryžtinga ko
va. Iš Kovo išsiskyrė Rugienius 
22 t., Vitkus 19 t. ir antrajame 
kėlinyje Gerulaitis 11 taškų.

Priešžaismyje susitiko Cleve- 
lando Žaibo ir Kovo jauniai. 
Rungtynės buvo neįdomios, nes 
pasižymėjo lėtu žaidimu ir per- 
maža kovos dvasia. Žaibas tuoj 
pasirodo žymiai pranašesnis ir, 
dažnai palikdamas aikštėje ant
rąjį penketą, lengvai rungtynes 
laimi 44:32.

Reikia pažymėti mums neį
prastą rengėjų punktualumą: 
lygiai 2 vai. p. p. amerikiečių 
švilpukas pradėjo rungtynes.

Fo rungtynių įvyko iškilmin
gas penkmečio minėjimas su 
kalbomis, sveikinimais ir šo
kiais. » V. G.

dėsni organizacijos parengimai 
beveik niekad ir dabar neapsi
eina be J. Boley: Suvaž'.avimų 
darbo prezidiumų narys; vadų 
kursu paskaitininkas; kompli- 
kuotesnio sprendimo metu išei
nąs su aiškiais ir tiksliais pa
siūlymais bei sugestijomis, vy
čiuose yę?. J- Boley vienas iš la
bai mažo ratelio, kuris visiems 
nariams vienu, ar kitu būdu yra 
žinomas ir pažįstamas. Nese
niai gavau, laišką iš čia gimusio 
vieno vyčio. Jis užsimena apie
J. Boley pagerbimą. Pasiryžęs 
vykti į pagerbimą, nors gyve
nąs tol5 nuo Newark, N. J. Jis 
angliškai rašo: “... Iz. I car 
make it, I shall. I likę Boley. 
He is one of the few K. of L’ers 
T admirc...”

Jis veiklus, bet kuklus ir jo 
žodis įtikinantis

J. Boley Lietuvos Vyčiai bū
tų permaža dirva, persiauras 
baras lietuviškumo darbe. Jis 
visad aktyvus, visad dalyvaująs 
Alte, Balio ir JAV-bių Lietuvių 
Bendruomenės darbuose. Jau! 
keleri metai, kaip J. Boley yra 1 
vienas iš Balio Centre direkto-! 
rių. Nemaža:; skaičius lietuvių ' 
tremtinių, kai jie pasiekdavo ar j 
ir dabai* pasiekia N e v, York o , 
uostą, buvo ir yra pasitinkam5 
J. Boley, kuris tiksliausia lietu-, 
vių kalba suteikė ir suteikia 

[pirmąsias informacijas apie 
SAUKIAMAS SUSIRINKIMAS Amerika naujiesiems ateiviams.

Sausio 22 d. (sekmadienį) 12jLietuvh, Bendruomenė nuo pat 
vai., tuojau po pamaldų, §v. A.n* ,pirmųjv dienu šiame krašte su- 
(ano parapijos mokyklos patai- ,r SUBilaukta j. Bolcy
pose šaukiamas Detroito Lietu
vių Sporto Klubo Kovas narių 
susirinkimas.

Darbotvarkėje: valdybos ir 
sekcijų vadovų pranešimai ir ki
ti aktualūs klubo reikalai. Klu
bo nariams dalyvavimas būti
nas. Detroito LSK Kovas V-ba

didelės talkos ir pilno pritari
me.

Teko su J. Boley kartu daly
vauti trijuose metiniuose Lie-

KONCERTAS — UŽGAVĖNIŲ 

VAKARAS

Vasario 4 d. visiems gerai ži
nomoje Ilispanos Unkios salėje 
rengiamas koncertas ir nuotai
kingas Užgavėnių vakaras.

Koncertinę programą atliks 
Clevelando jaunųjų menin’nkų 
grupė Grandinėlė, vadovaujama 
L. Sagio ir pianistas A. Smeto
na.

Po koncerto vyks šokiai ir 
bus tradicinis Užga vėnių maisto j skubiai pagelbsti 
patiekalų ir gėrimų bufetas.

Per virš pusę šimtmečio

Schoenfeld
u s tat orr

-TEA-
Pasižymėję žolių vaistai

L A X A T I V E

už. k k-1 f Juslus \l<luriiiM

Detroito LSK Kovas V-ba VISOSE VAISTINĖSE

<i«

Kclehiai dėkoja lėktuvo įgulos nariams, kad šie nelaimės metu laimingai “nutupdė' 
aerodrome.

ssd ir visomis išgalėmis prisi
dėjęs prie Lietuvos vadavimo 
darbe. Jis nesitolinc* nuo geros 
valios lietuvių siekių ir darbų ir 
ateityje. Geriausių linkėjimų ir 
daug daug laimingu. metų 
J'cseph Boley jo pagerbimo pro
ga šio mėnesio pabaigoje Ne- 
wark, N. J., mieste

L. Valiukas

J. Boley, jau eilę metų sky
ręs lietuviškumo palaikymui 
čir. gimusiu, lietuvių tarpe, vi-
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Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’c Lietuvių

Katalikų Radijo Programų
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JT TRAN8LIUOJAMA 
Kiekvieną sekmadien* nuo 

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

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKTC 

Visais reikalais kreipkltCs fihio adre 
bu: LITHUANIAN CATHOLTC HOUK 
Radio Station WLOA. Bt-addoek. P»
Sllllllllifllllilllllilllllllllllillllillllllilllli

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMU 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO '

STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Haisted St.
Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty-1 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir; 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

Duona Ir Įvairias skoningas 
knlkutee kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3989-41 S. Lituaniea Avė. 

Tel. CLifside 4-6376..
Pristatome 1 visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Il
stančia } visus artimuosius 

miestus.

CRANE SAVINOS AN?S|£AN
2555 WEST 47<h STREET J-1083

B. R. Pietkietvicz, prez.; E. R. Pietldewlcz. sekr. Ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame Ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnauviiuai 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 šešt. nuo 9 iki vidurdienio

; NAUJIENA SEIMININKĖMS!

PAKKHOLME SERVICE 
STATION

5000 W. Cennak Rd., Cicero, UI* 
Lietuviška gazolino stotis ir

automobilių aptarnavimas 

WilUam J. Grigelaitls, sav.

'(I >*—**■» irtAnuV-

Tai mapės, kurias nugręžiant nereikalinga nė 
rankų šlapinti, nė ieškoti kokios kitos priemonės 
ją nusausinti. Tą veiksmą galirha. atlikti ta pa
čia majrc, kaip šiame paveikslėly atvaizduota, 
pasukant rankeną. Kainuoja tiktai $2.39: De 
Luxe modelis — $2.69.

Gaunamos D. JURJDNO BENDROVĖJE, 
3324 S. Ilalatml St., thlcago 9. III. Tel. BI 7-3371

Šioje bendrovėje pirkėjas ras ir daugiau nau
jybių. Be to, dar gali pasinaudoti duodama sau
sio mėnesio nuolaida net iki 20%.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI j 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS tįTS?
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-! 

kų nr keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. j
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas* 

'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Aveniu Tel. Vlrginia 7-7097,

Penktadienis, sausio 20, 19o6

visi auksiniai dantys dingę. Tai
gi Bulgarijos nuopelnai žmo
niškumui, kurio ginti stoja 
Jungt. Tautos, neabejotini.

Dviem laipsniais

Vienas meteorologijos specia
listas Japonijoje tyrė teatrų 
temperatūrą ir paskelbė išda
vas, kad salėje dviem laipsniais 
pasidaro karščiau kiekvieną 
kartą, ka^^cenoje pasirodo gru
pė merginų ir pradeda šokti 
judrius šokius.

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe
Prccin Photo Studio

INC.
EDVARDAS UL1S, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

Skelbkite?; 'Drauge”!

Kur dingo auksiniai 
dantys? ,

Ka'1 Bulgarijos komunistinę 
valdžią priėmė į Jungtines Tau
tas, spauda prisimena kaiku- 
riuos tos Bulgarijos nuopelnus 
taikai. Pvz., istoriją su Izraelio 
keleiviniu lėktuvu. Kai Bulgari
jos priešlėktuvinė komanda nu
šovė Izraelio keleivinį lėktuvą 
su 58 žmonėm’s, tai tik po ilgo 
tąsymosi Izraeliui pasisekė at
gauti žuvusių lavonus. Eksper
tai buvo nustebinti, kad žuvu
sių žiaunos buvo aplaužytos ir

lėktuvą New Voiko 
(INS)

A. TVERAS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2846 W. 6Sth St. REpublic 7-1941

M
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. La3-67i9
AUGUST SALDUKAS Prezidentas

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

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

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKAS, Sec’s

OFISO VALANDOS:
Pirmad.. antrad., penktad. Ir 
•eSt. 9 v. ryto Iki 4:S0 p. p.

Trečlad. t ryto Iki 12 o 
Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 vak.

eonmų aistan

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

tolimų distancijų, fia ūkite sekančiai:

8415 S. LITUAN1CA AVEk, CHICAGO, ILL,

ANTANAS VILIMAS
Telefonu — rBonUer 0-1881

Christmas

NOW...
Laimingieji, kurie 1933 m. prisidėjo prie mūsų Kalėdų Klubo—Ghrist- 
mas Club. lapkričio mėnesį garo čekius. Prisidėkite prie mūsų 1956 m. 
Christmas Club ŠIANDIEN!

Universal Savings
1800 So. UaLted Street • CUiuagu 8, UL • U Ay marke t 1-2028

and Loan 

Aasociation
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Prieš vaidinimą STASĖ NORKU

TE, pabėgusi iš sovietų laivo, kal

bės apie pavergtos Liet. gyvenimą. 
B
įiį Po vaidinimo šokiams gros BALIO 

PAKŠTO orkestras.

Chicagos Lietuvių Teatras paskutinį kartą Chicagoje stato 

V. ALANTO TRIJŲ (3) VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

BUHALTERIJOS KLAIDA
Vaidinimas vyksta LIETUVIŲ AUDI

TORIJOJE, 3133 South Halsted Street, 
Sausio 22 d. Pradžia 4 vai. po pietų.

== Studentams ir moksleiviams įėjimas 
pusė kainos.

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvau
ti. TEATRO ADMINISTRACIJA

Dalyvaukime Bendruomenės susirinkime

Sausio 22 d. 11 vai. lietuvių 
salėje šaukiamas metinis Bend
ruomenės apylinkės susirinki
mas. Jo darbų tvarkoje — mi
rusiųjų apylinkės lietuvių pa
gerbimas, valdybos ir komisijos 
vargo mokykloms Vokietijoje 
remti pranešimai, kontr. komi
sijos aktas, naujos apylinkės 
valdybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai ir kiti apylinkės rei
kalai. Kviečiami dalyvauti visi 
lietuviai.

Metinis susirinkimas — tai vi
sų metų darbo vaizdas. Tai lyg 
sąžinės sąskaita, rodanti, kas 
buvo padaryta, kas netesėta. A- 
pylinkė turės kuo pasidžiaugti 
ir pasigėrėti. Apylinkės valdy
ba pvz. per metus yra pasky
rusi 387 dol. lituanistinei vysk. 
Valančiaus mokyklai, 165 dol. 
šalpai, 115 dol. jaunimo orga
nizacijoms, 109 dol. Čiurlionio 
ansambliui, 96 dol. sporto veik
lai, 35 dol. Vaidilos teatrui, yra 
išmokėjusi 144 dol. Lietuvos ne
priklausomybės kovai remti, 
137 dol. Lietuvių Radijo Klubui, 
133 dol. Bendruomenės centrui 
(Lokui), 60 doi. Vasario 16 gim 5 
nazijai Vokietijoje, yra išsiun
tusi 126 tol. kun. V. šarkai Vo- j 
kietijoje ligos metu paremti, 88 
dol. rašytojo V. Krėvės pamink
lui statyti ir 1.1. Tai vis buvo 
reikalai, kurie lietuvybės atžvil
giu buvo svarbūs ir kurie apy
linkės valdybai atrodė remtini 
bei palaikytini. Valdyba galėjo 
juos tenkinti, nes turėjo daugė
to lietuvių pritarimą ir susi

laukė paramoj. Šituo Clevelan- 
do lietuvių atsiliųpimu ji pagrįs
tai didžiuojasi.

Tiesa, neviskas buvo padary
ta, kas buvo norėta padaryti. 
Tam buvo įvairių ir priežasčių. 
Bet darbą toliau varys naujai iš 
rinkta apylinkės valdyba ir kiti 
jos organai. Lietuviškas Bend
ruomenės darbas negali sustoti. 
Todėl visi kviečiami juo rūpin
tis ir domėtis. Labai svarbu, 
kad į naują valdybą ateitų nau
jų žmonių su gyva iniciatyva, su 
ryžtu ir užsimojimais. Tokia 
valdyba galės būti išrinkta, kai 
bus pasiūlyta pakankamai kan
didatų. Kas negali pats kandi
datuoti, j savo vietą turi ir gali 
surasti kitą. Parodykime tad, 
kad mokame ne tik apie Bend
ruomenę šnekėti, bet ir jos rei
kalu, darbu bei kilimu konkre
čiai rūpint:s. Kandidatus gali
ma siūlyti rinkimų komisijai iš 
anksto arba ir pačiame susi
rinkime.

Šie keli žodžiai yra skiriami 
kiekvienam, kieno širdis plaka 
bendro darbo reikšmės ir svar
bos pajautimu.

St. Barzdukas,
Apylinkės valdybos p'rm.

Rež. A. Bikinis, dail. J. šapkus. Vaidina L Valantinienė, J. Nivinskaitė, E. Vilulie- 
nė, J. Kelelius, A. Mironas, S. Petkus ir A. Rūkas, šviesą tvarko St. Gasiūnas.

Remia stovyklą

Sausio 15 d. įvykusiame Atei- rioms šie idealai sudaro jų pro- 
ties Klubo susirinkime pagrin- gramų esmę. 
dinė diskusijų tema buvo A. L.1 Clevelando Ateities Klubo na- 
R. K. Federacijos įsigytos sto- nai sa¥° susir.nkune nuoširdžiai 
vyklavietės reikalai. Stovyklos P"**1* federacijos planams ir 
globos komiteto Clevelando sky. I»s”»dejo stoti į rėmėjų eiles, 
riaus pirm. S. Lan suskas patie- P° d°ie™l.
kė išsamu pranešimą ir papraSė Diiaugumasi, kad jau šią va- 
ateitininkus uoliai įsijungti į va- aar’ Chmagos, Detroito, Cleve- 
jų, kad įsigytoji žemė būtų ko la"d" 'r k,t’* Jaunimas
greičiausiai baigta išmokėti ir fales a‘°<‘t°gaat, savoje lietuvis 
pastatyti būtiniausieji pastatai.?0 gamtovatždžio stovykloje.
Diskusijose savo svarias nuomo
nes patiekė dr. A. Darnusis, Ig.
Malėnas, H. Idzclevičius, J. Sta- 
nišk s, J. Puškorius ir kiti.

SPAUDOS REIKALU
Knygų ir Lietuvių Enciklope

dijos prenumeravimo reikalais 
prašoma kreiptis į gen. atstovą 
V. Rocevičių, 1892 Lampson Rd. 
(telef. KE 1-5264) arba sekma
dieniais — į Spaudos kioską.

S. G.

TRUMPAI
— Labdarybės draugija sau

sio 29 d. 3 vai. Drosučių namuo
se, 16924 Grovewood Rd., tu- 

i rėš kortavimo vakarą, iš kurioLietuviško jaunimo stovyklos 
yra viena geriausiųjų lietuvybės 
išlaikymo mokyklų, viena pati- Į ~
kimiausiųjų priemonių jaunie-į _ . . . . .' ---
siems lietuviams pabendrauti,; Rūpestingai ir pigiai tausau 
pagyventi lietuviška nuotaika ir 
dvasia.

Federacijos valdyba, padariu
si istorinį žygį, įsigijusi šią gra
žią stovyklavietę, visais būdais 
stengiasi ko greičiausiai ją pa
rengti lietuviškam jaunimui,' 
kad jau šią vasarą lietuviai ga
lėtų džiaugtis gražia gamta, ii-j 
sėtis, sportuoti, maudytis ir stip 
rėti dvasia bei kūnu nuosava
me kampelyje.

Ir nuoširdžioji visuomenė 
šiam darbui pritaria ir jį remia.
Per trumpą laiką jau Clevelan- 
ae surasti keliolika stovyklos 
rėmėjų, įmokėjusių po visą šim
tinę, ir keli pasižadėjo dalimis į- 
mokėti. Gauta ir smulkesnių 
aukų.

; Globos komitetas kreipsis į 
Į visus geros valios letuvius Cle- 
I velande, prašydamas paramos.
Šios stovyklos reikalas nėra vie
nos kurios lietuvių grupės inte
resas, bet visų lietuvių, kurie 
sielojasi, kad jų vaikai išliktų iš 
tkimi Dievui ir Tėvynei. Dėl to 
stovykloje maloniai prieglobstį 
atras skautų, ateitininkų ir ki
tos jaunimo organizacijos, ku-

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darba ir dalis.
J. MIGLINAS 

Telet. — HUmbotd 6 1038

JŪSŲ APDRAUSTI INDĖLIAI

Neš l/2C° Didesnį Dividendą negu iki šiol
PAS

ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

VELTUI . . . AUTOBUSU KELIONĖ
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 mylių) atidaryti naują sąskaitą 

$50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.

VELTUI. .TERMOMETRAI
Su kiekvienu #50.00 ar didesniu indeliu!

.  " - 11 -...... ■ ■■■—■■ ■— ........ . ■— .......... .... ...... ............ .. ■ — T ■ —
Kad gavus mūsų padidintą dividendą, nereikia pinigus išlaikyti ilgą laiką.

ius... PradėkiDividendas bus išmokamas kas iešis mėnesius 
tapkite turtingesni 1956 metais..

skite indėlius dabar ir

^3

ST. ANTHONY SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. - Tel. TOwnhall 3-8131 ir 8132
Atidarą kasdien; Uždara trečiadieniais....................................... JUOZAS GRIBAUSKAS. Vedėjas

susidaręs pelnas bu8 paskirtas 
naujosios parapijos mokyklos 
statybos fondui. Ta pati drau
gija sausio 29 d. naujosios para
pijos svetainėje turės pyragų iš
pardavimą.

(KUKeita į 7 pus!.)

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. HIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

6980 S. Talman, Chicago 29, III 
Tel. GRovehill 6-7096

LIETUVIU RADIO KLUBAS
Cleveland, Ohio

savo savaitinę programą trans
liuoja kiekvieną penktadieni 7:30 
iki 8:15.

per VVDOK, banga 1260
Klubo pirm. ir bendrųjų reika

lų vedėjas • — Juozas Stenipužta, 
1152 Dalias Rd., tel. SW. 5-1900.

Programos vedėjas — Balys 
! Auginąs, 1359 E. 94 St., telef 
. CE. 1-5904.

Iždininkas ir finansinių reikalų 
vedėjas — Aleksandras Laikūnas, 
7205 Linvvood Avenue, telefonas 
EN. 1-1082.

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavtmšs Ir TaJaymfM 
4102 Archer Avė., a* Mozaurt

Chicago 32, UL - TaL eA 8 H6l 
■MBMMKuSaMMMiiaHI

O V I N G

PLATINKITE “DRAUGA"

A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pęrvežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BI. 7-7075 arba 
RE 7-9842

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

19 WGE8 stoties — Ranga 1890 
NUO PIHMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
SESTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte 

PIHMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SULAI). 8:30—»:80 v. r. U Stotim 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29, III. HEmlock 4*2418

7121 So. ROCKWELL ST.

STENOGRAPHER

CLERK-TYPIST
Pleasant surroundings. Many Company benefits

Come in and let us convince you DANLY iš a good 
placc to work

APPLY

DANLY
Machine Specialties, Ine.

EMPLOYMENT OFFICE, 2123 S. LARAMIE AVĖ. 
CICERO 50, ILL.

Hours 8 a. m. to 5 p. m. Saturdays 8 a. m. to 12 noon

A*

%

MOVIMO

r*’ IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI DIDELI TPOKAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AI

ILGU METU PATYRIMAS-PIGUSIR5ĄŽ.ININ6AS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIb«>ol< 5*9209

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

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

Į šį setą įeina lova, dreseris. ko
moda, springsai. mat rasas 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 PURNITURTCO.
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tsl. SEeley 3-4711

Pelu Raudonis. M? Ir menadlerls 
KrauėttvO atidaryta seNmadlenlnto nuo II IRI

Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 
dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 3%.

STANDARD stipriausia Taupymo įstaiga visoje Amerikoje

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, President and Manager

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaroma.

ŠTAMAM FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
4,97 ^OCH«CAVE.ACH?CAGO37 

—PHONE: Vlrginia 7-1 141

BUICK’AS

Lietuviškas

AUTOMOBILIS

NARIAI LIETIMU TAUP. IR SK0UN1M0
B-VTŲ LYGO3, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 910,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CHANE SAVINGS & LOAN AS$ML
2555 W. 47th St Chicago 32, UL

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, UL

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAI PTKIII. TVIRTAI. APDRAUSTOJ S1H.UOO.OOO IŠTAIGOJE. ATKAKI AVSlAs. S Al .1 Al PAIH l»»M AS KIMIU AOAs I t ,’AIIH I1 I \ * I ,S I MES • 
T( PASKAITAS. KITI TALPA MO SKYRIAI: 0»*TIO\AL. UOSIS. K Al.F. K V IU VAUACUt SKYRIAI. GALITE TAI PATI III Pl’.lt LAIŠKI S. SI - 
TAI PY K H E IŠLAIDAS IŠK LITI ANT ČEKUS III APMOKANT VISOKĮ ATM AH HILAS. VEIZU I PYTAIIN AVIMAS VARIAMS. I SKIRIAM IK 
PAILKIOKAM VALDŽIOS 1*0 M N NAYIĮ PASKOLOS l’KI I I VA.MIAl si O.M SĄLYGOM. 8IMMFT MCsf AlkftTY DIVIDENDĄ IK KITAS IX-
t’OKMACIJAS PAŠAI UIT _ GKOV MIILI. «-757.».

CHICAGO SAVINSS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
l'ltLM. 12 \ AL — į TAI.. YAI1LAO. «»l PLAKT P Hrl I VAk UIT « IKI š uil »«(*.! 1 Te« LADAKAIA AI»A Kli:.\y. šl.AI'. V IKI i! POPU I
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IŠ LIETUVIŠKŲ ĮMONIŲ VEIKLOS Ar jau perskaitei P. Kesiūnc 

romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Midland Savings and Izian 

Association metine 
apyskaita

A. Sa ldukas

Sausio 10 dieną Midland Sav- 
ings and Loan Assn. patalpose, 
4038 Archer Avenue, įvyko tos 
bendrovės Direktorių Tarybos 
metinis posėdis. Posėdžiui pir
mininkavo bendrovės preziden
tas Augustas Saldukas.

Bendrovės sekretoriaus pav. 
Adolfas Baliūnas padarė pra
nešimą apie bendrovės 1955 m. 
veiklos apyskaitą. Per pereitus 
metus bendrovės turtas paau
go $891,710.15 ir dabar siekia 
$3749,971.87. Per metus buvo 
gauta naujų indėlių $1,387,- 
971.87; išmokėta taupytojams

, LINKSMIAU
Sveikinimai

Kalėdų švenčių proga Stase
lis gavo nuo savo tetos atviru
tę su įrašu: “Linksmų Kalėdų 
ir Laimingų Naujų Metų!" Ka
dangi per Kalėdas jis buvo la
bai užimtas, tai savo tetą pri
siminė tik per Dangun Ėjimo 
šventę ir ta proga jis taip pa
sveikino tetą: “Laimingos ke
lionės dangun! Staselis.”

Perspėjimas
Katrė, ilgus metus tarnavu

si pas ponus Telipavičius, Ka
lėdų proga gavo kelias dienas 
atostogų aplankyti sergančią 
tetą. Reikiamą dieną negrįžo. 
Kitą rytą Telipavičiai gavo ši
tokio turinio atvirlaiškį:

“Nesamdykite kitos. Teta, 
kiek įveikdama, stengiasi grei
čiau numirti. Katrė.”

Skautų stovykloje
Anais metais, kai mūsų jau

nimas stovyklavo “karvių už
tvaroje”, jaunas skautas krei
pėsi pas dr. Walterį, skųsdama-

' sis, kad jam suka kaulus.
— Reumatizmas !Reikia veng

ti vandens, — konstantavo ne
mokamas stovyklos gydytojas.

Į šių metų Sodybos įsteigtą 
dr. Valterio ambulantoriją atė
jo tas pats skautukas ir klau
sia:

— Pone daktare, ar jau man 
galima nusiprausti?

ĮSIGYKITE DABAR !

V. AUGUSTINO 
Lietuvos Vaizdų albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis ir visiems, nežiūrint kas 
kokia kalba bekalbėtų, nes albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą visiems 
suprantama kalba. Antroji albumo 
laida yra naujai pertvarkyta ir 
pridėta apie 50 paujų vaizdų.

Visi kviečiami jį užsisakyti ir 
savo draugui p a s i ū 1 y ti.

Lietuvos vaizdų albumas LIE
TUVA yra geriausia kalėdinė do
vana. Kaina $6.00. Jį galima už
sisakyti

‘•DRAUGAS”

2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois

Ir pas platintojus .

$716,043.19 Nejudomajam tur
tui pirkti arba naujiems na
mams statyti buvo duota pa
skolų $1,400,000 sumai. Grą
žinta paskolų $834,043.73.

Pereitieji metai bendrovei bu
vo labai sėkmingi pelno atžvil
giu. Buvo gauta $156,177.00 
gryno j>elno, iš kurio taupyto
jams išmokėta $89,943.01, mo
kant po 3ią% ant visų rūšių 
taupymo sąskaitų laikomų pi
nigų. Tai vienintelė bendrovė 
pereitais metais mokėjusi tokį 
augštą dividendą. Likusią pel
no dalį $66,234.59 direktoriai 
paskyrė į bendrovės rezervus, 
kurie dabar siekia $205,053.12.

Midland Savings and Loan 
Assn. yra viena iš seniausiųjų 
lietuviškų taupymo bendrovių 
Čikagoje. Bendrovę įsteigė pir
mieji ateiviai lietuviai 1914 me
lais, pavadindami ją Brolių Lie
tuvių Statybos ir paskolų ben
drove. Jau 30 metų bendrovei 
vadovauja Augustas Saldukas. 
Šiuo metu Bendrovės valdybą 
sudaro: Prezidentas Augustas 
Saldukas, Vice-prezidentas Al
fonse Dombrovvski, Sekretorius 
Anna Saldukas, iždininkas G. K. 
Budris ir sekretoriaus pavad. 
Adolfas Baliūnas. Be to, bend
rovės direktoriais dar yra John 
Thomas, George Sharko, Frank 
E. Woidat ir Joseph Žakas.

A B.

Sąžiningumas
Niekada nemaniau, kad Ang

lijoje gali būti tokie nesąžinin
gi žmonės. Įsivaizduok, vakar 
kažkas įkišo man netikrą haf- 
kronę, — skundėsi Povilas Pet
rui.

— Parodyk, kaip atrodo? — 
pasiteiravo Petras.

— Nebeturiu. Pasiunčiau Ni
dos Knygų klubui...

MARCHOFDIMESi
FIGHT

INFANTILE
PARALYSIS

JANU AR Y 3-31

COHRAD’O STUDIJA 
LIKVIDUOJAMA

Norintieji gauti 
daugiau fotografi
jų, atsiimti užsili
kusius arba nusi
pirkti savo nega- 
rivus, paskubėkit, 
parduodam pigiai.

Terminas tik iki 
kovo 1 d.

414 West 63rd Str.
ENglewood 4-5883

KAS SUKELIA

VIDURIŲ RŪGŠTIS, 
IŠPŪTIMA 

IR SUTRIKIMĄ?
IApflnl viduriai, (lrglnantl nevlržklnlnio 
akausmai. Hkrandtlo autrikimaa. Kalvos 
HkaudAJimo nenalavlmas. Gydytojas žino, 
kad žla ulmptomal (ro.ll būti nuo daug |val 
rlų prležaMlų. Tikroji priožaMIa dažnai 
rali boti poriataltlnl* •ull«t*1lma« nuo blo
go įpročio ar d lėto.. Alno atveju "flomojo” 
gali būti rolkallnraa Kaip Ir paaal recep
tu. raunami valetai. Dr. Peter'e "Oomožo" 
almate yra keletą* medlelnlžkat užtvirtin
tų dalykų, kurie: 1) ramina Ir tildo »u. 
trlkus| skrandi; 2) atleidžia vidurių ižpfl 
tlmo ekaurmur; S) nuteikta neekuhlnentl 
palengvinime nuo euklnttjualų vidurių, ku
rte yra prležaatlm aukžėlau Ižvardytų etmp 
tomų. tvolnue. Oero akonlo. Itparduot* 
virt 10,000.000 honkų. Orimo* dydtlo bon- 
ka fl.ll vaistinė... Bandykite Dr. Peter't 
"Gomoio",.. abaollutltkai niekai kita* taip 
nepar*lbta
Jei JOeų valatlnt neturi, tad pabuskite SI 
už 11 o*, honkų Iru JOeų vardu Ir adresu) 

Alno adresu: GOMOZO, Ilept. <171-81 
SMl K. Hav«*uwoed Ava. Chieaga 40. IU.

Dr. A. Baltinis savo recenzijoj* 
apie š| romaną taip rašo: P. KenlQ 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai Iškelia tų pasiaukojimo didu 
mą, kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laiavėa parodė Lietuvos partiza 
urs, tų idealizmų, kuriuo uegė mūSŲ 
iaunlinaa, liedamas kraujų dėl savo 
žemėn, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dvieju 
okupacijų replSse. Todėl š) romanų 
skaitome su malonumu ir dideliu bu 
sidomėjimu. Ypač romane minim' 
žygiai žavės Jaunimų ir kels jo dva 
alų. Sis romanas, atskleldžiųs mūši 
berolškai tragiškus epizodus, yra

'Šviesus spindulys tremties Idealizme 
ugdyme.

296 pust Kaina $2.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, Illinois

t*

MALDAKNYGE

JAUNUOLIŲ MALDOS’
Kuri* pamotė 

Kun. P. Kirvelaitis 
Kaina: $1.50 ir $2.50

Užsakymas adresuokite

DRAUGAS
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveik&iai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 
Administracijoje 

2334 So. Oakles Avenue 
CHICAGO 8. ILLINOIS

SS
CICERO VIENGUNGIU KLUBAS rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ - BALIŲ
šeštad. sausio 21 d. 8 vai. vak. KLUBO JOANA salėje, 

1500 S. 49th Avė., Cicero, I1L

Šokiams gros AMBERTONES ORKESTRAS vadovauja
mas Juozo Kozikio.

Įėjimas laisvas. Kviečia visus linksmai praleisti laiką.
Klubo Valdyba 

,.................. ............................... .............

SKIP’Sil^.c'
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

Sausio-Jąnuary 19, 20 ir 21 d. d.

•

' MARTELL, Three Star Cognac Fifth $4.98
ILK DE FRANCE, Napoleon Cognac,

1' ORAIN ALCOHOL
190 PROOF USP

$3-79
------------------------- ■■

Fifth $4.79

COINTREAU LIQUEUR F’fth$4.09
CHARTREUSE (Green) 110 Proof $6-98 t
K1JAFA W1NE Fifth $*$.49

I URQUELL (German Gin) Fifth $4.59
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $-j .39
< ASSORTED GERMAN WINES Fifth $-|.19

WURZBURGER BEER
CASE OF 24 BOTTLES

a....... / b =3=
Ca«e $7.50

PAJ1EŠKOJ1MA1
Pajieškau JUOZAPO ŠALČIAUS, 
kilusio iš Purvėnų km. ir jo žmo
nos Stellngaitės iš Maigų km. abu 
Viekšnių parapijos. Jie patys ar 
ba apie juos žinantieji prašomi at
siliepti šiuo adresu — Ant. Žilins
kas, 7010 Llnuood Avė. Uleveland 
S, Ohio.

PAJIEŠKOJIMAS

Pajieikoma DANA ir VIKTORAS 
GUDELIS. Y m, žinią iš Lietuvos. 
Kreiptis laišku — T. Cenas, 1524 
N. Hoyne Avė., Chicago 22, III.

CHICAGO AOADEMY OF 
MEDICAL TECHNOLOGY 
Medical Teehniųue Career

Register now for Jau. 3Ist elasses
410 South Michigan Avenue 

TeL HArrison 7-2493

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaltel 
šv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stiematizuotojai Teresei Neuman- 
naiteL

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 ltun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESE NEU- 
MANAITE. 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”.
2384 S. Oakley Avė..

Chicago 8, III.

TELEVIZIJOS
'r Radio Aparatą Taisymas
Sąžiningas ir garantuotu darbu 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087

Remkite dien. Draugą!

CLASSIF1ED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir IN8VR. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8183 So. Halsted St 

Fh. DAnabe 6-3793 
Padeda pi r kiti - parduoti namu* 
tklus, biznius. Parūpina paskola* 
Iraudlmu* Ir daro vertimus. Tvarki 
'migracijos dokumentus. Ofiaaa atda
ar kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokių rūšių apdrauda, Notarijatas 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

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

Prieš pirkdami ar parduodam 
lamus, biznais, sklypus ar ūkiui 
Atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAH01 

2406 Weet 51 St.
WAlbrook 6-6030

PRospeet 8-857# {vak. ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo ir lietuviška) 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltie J

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfleld, tel. LAf. 3-3881 
Vai. Kasdien nuo 8—12 Ir 4—7 vai 
-/ak. šeštad. nuo 9 v. r. Iki S v. V

Trečladinelals uždaryta

RERWYN. Geltonu plytų bunga- 
low su pajamom. Arti 26th Ir Oak 
Park. 5 kamb. ir 4 kamb. pastogėje. 
Automatiškai alyva apšild. 2 autom, 
garažas. $25,900. SVOBODA, <1013 
Cermak IUI. Blshop 2-2162.

Greitam pardavimuo namas ir ta
verna. Erdvi sale, virtuvė prie ta
vernos, ir 3!z2 kamb. butas pigiai. 

Pasimatykite su savininku.

7348 So. Rocine Avenue

2 butai po 5 kamb. Vidus nau
jai atremontuotae. Gai'u apšild. 
Rūsis. 2 autom, garažas. 2312 
W. 18th Place, 1-as augštas.

KAMPINIS MŪRINIS NAMAS su 
krautuve. 6 moderniški kamb., 
“tile” vonia, karštu vandeniu ap
šild. 2 autom, mūrinis garažas. 
FRontier 6-4016.

RAIMiENAS — 2-jų butų mimas.
Krautuvė lt- 4 kamb. užpakaly; C 
kamb. butas 2-me augšte. Koklių vo
nia. Koklių virtuvė. Plieninės spin
tos. Geros pajamos;1 jokių “lease’ų”. 
Taip pat parduodama 1GU akrų ūkis 
\Visconslne — $5,000. Skambinti
WEntwortll 6-2298 po 6 vai. vilk.

0<>000000<X)<XXXXX'<X>00<><X>0<>’

Kas Nori namų, farmų ir biznių 
pirkti bei parduoti, kas nori gauti 
paskolas — morgičius, apdraudimu* 
— inšurunaus, kas nori biznių kny 
gas suvesti Ir Jums nuoširdžiai pa
tarnaus Ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
9016 S. Cottage Grove Ave^

Chicago
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS 
Telef. HTTdson S-7828 

Namų td. PRospect 8-2530
cx><><xxxxxx><xxxx><>o<xxx><x>o<>

PROGOS OPPORTUNITIES

Parduodamas MOTERŲ RCBV 
SALIO.NAS Ir kt. labai geroje biznio 
vietoj Marųuėtte Parke. Seniai Įsteigt. 
Klljentūrą. sudaro moterys, mėgstan
čios geriau rengtis. Moderniška krau
tuvė ir Įrenginiai, kilimai, air-condl- 
tloned, pilnai Įrengtas pertaisymų 
kambarys. Metinės pajamos viduti
niai apie $68,000. Sumani pirkėja galt 
padvigubinti pajamas. Patyrimas ne
būtinas; supažindinsiu su darbu. Ver 
čiama parduoti dėt silpnos sveikatos 
bei kitų užsiėmimą,. Vieta tinkama 
sumaniai lietuvei, nes didžioji dalis 
klljentūros yra lietuvės. Gera proga 
pirkti biznį prieš pavasario išparda
vimų. Prieinama kaina. Tel. HEni- 
ItK-k 4.-4321 tarp 0:30 v. r. ir 12:30 
vai. popiet.

RCBŲT VALYKLA — Gerai einąs 
biznis, pilnai Įrengtas; kartu ir sunk
vežimis ir ’‘route”. Gera nuomos su
tartis. Ideali vieta siuvėjui. Įkainuo
tas skubiam pardavimui dėl ligos. 
Pamatę Įvertinsite tikrai gerų pirki
ni. 2753 W. 71st St. arba šaukite snv. 
U'Albrook 5-3513 arbA KEpubUc 7- 
5245.

miscellaneous
Įvairūs Dalykai

LIET. Al’DRAUDV AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5S71

INTERSTATE INHl’RANOE AGENCY 
5900 S. Ashlnnd Avė., Chicago 3fl, III.

ŠILDYMAS
A Stončiaaskas Ir A Lapinu

instoliuoja visų geriausių Ameri 
Iros firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvuš Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.

1500 SOUTH. 50th OOURT 
ir 1505 SO. 51st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-0762 

Ir OLympic 2-8492

HELP WANTED MOTERYS

NURSE AIDĖS
FULL OR PART TIME

ORANT HOSPITAL

Hnve openings for all shifts
$40 for week days
$42 for evenings and nights

Gali personncl Dept.
DIversey 8-6400

551 W. Grant Place
SALESWOMAN

To sėli nationally knotvn produet to 
women In tbe home.

You need car & good appearance. 
Work froin leads or by appolntment 

We train yoU 
EXCELLENT EAKNINGS 

FOR RIGHT WOMAN 
EVCLID 6-0775 for appolntment

Mr. Wesley

ONE GIRI. OFFICE
General Office Details 

Varied duties: Payroll, Dictation 
and bookkeeping.

Hours 9-5, 5 day week. Top salary. 
ELESCO INDUSTRIES 

Tel. IAfayette 8 44)77

TYPIST

5 day week. Paid vacation and 
pension

VAUGHAN SEED CO.
601 W. Jaekson

HOUSEWIYES ATTENTION!
Eam between $50.00 and $75.00 
per week in your spare time.

Car reųuired.

Call GUnderson 4-2788

REIKALINGA JAUNA moteris 
bendram raštinės darbui — buhalte
rija ir mašinraštis.

PIVARŪNAS BAKERY 
4622 So. Marshfield Avė.

CLERK-TYPIST
Agressive high school graduate 
to learn Consumer Finance 
Business. Small office. Pleasant 
working conditions. Good op- 
portunity for beginner.

Apply in person.
CHICAGO FAMILY 

LOAN CORP.
4806 W. Madison St.

GIRL FOR TYPING

And General Office

GEO. S. CARRINGTON
2732 W. Fullerton

STENOGRAPHER
for small office. Liglit dictation and 

gencral office duties
Good starting salary 

G'ompany benefits
Call VA 6-1131

PROGOS — OPPORTUNITIES

RŪBŲ VALYKLA IR SIUVYKLA.

Pilnai jrengta. Ideali vieta siuvėjai. 
Prie persėdimo kampo. Nuoma $85, 
gera sutartis. Garu apšildymas. Dėl 
ligos Įkainuota skubiam pardavimui. 
Pamatę Įvertinsite gerų plrktn). 
2353 N. California. CApItal 7-0747.

RCBV VAJA’KLA — 4 gražūs gyv. 
kambariai Ir didelis kiemus užpaka
ly. Garu apšild. Su baldais ar be bal
dų. Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Ideali viela siuvėjui. Įkainuota sku
biam pardavimui. Pamatę Įvertinsite 
gerų pirkinĮ. 7039 tį Wentworth 
Avė., TRIangle 4-4179.

DELIKATESŲ KRAUTUVE — ge
rai cinus biznis Įsteigtas prieš 18 m. 
Idealt vieta parduoti šviežių mėsų. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Kai
na $3.950, Įskaitant ir prekes. Pama
tę Įvertinsite gerų pirkini. <1305 Loo- 
nk RAIbrook 5-0779.

AUTOMORIL.ES — TRLICK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
štllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos daly*.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WE8TERN AVĖ.. RE 7-95S3

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiminiiiiiiii’
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomai 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 

kaina yra prieinama visiems.

IOC aoi
“DRAUGAS” AGENCY

55 East Washington Street 
TeL DEarborn 2-2484

2384 Sounth Oakley Avenue 
Tel. Vlrginla 7-6640; 7-6641

HELP VVANTED VYRAI

WOHK CLOSE TO HOME 
AND SAVE JI 04 A YEAR

Service Station Attendant 
And Handy Greaser

Ezcellent tvorking conditions
MIDVVEST

SERVICE STATION 
2335 So. YVestern

CABINET MAKERS
Experiem}ed on high class custom 

made fumiture and reproduetions.
Top wages and steady work- 

Apply

WILLIAM J. QUIGLEY 

117 E. Delaware

MACHINISTS
With bench and 

machine experience;
job shop work;

day vvork; 
overtime.

H. & K MFG CO.
4646 So. VVestern

STEADY JOBS FOR
DEPENDABLE MEN

Coopers and Factory Workers 
40 hour week

Hospitalization benefits 

Apply between 8 and 12 noon 

C. F. CLAUSSEN & SONS
5146 So. Western Avė.

ISNU0MUO4AMA

IŠNUOM. mieg. kamb. Galima nau
dotis virtuve.

5526 S. Washtenaw Avė.

IŠNUOM. 2 mieg. kamb. 2-me augš
te. Galimybė naudotis virtuve. Prie 
mažos šeimos. 4622 So. California 
Avė.

IŠNUOM. 2 atskiri kamb. tvar
kingoms moterims. Telef. HEm- 
lock 4-5344.

Išnuom. dklcILs šviesus kamb. 1-me 
augšte. Galima naudotis virtuve. 
6749 S. Claremont Avė. (Pirma g-vė 
Į rytus nuo VVestern). PRosp.-ct
6-1914.

BUILDING & REMODELING
SAMŲ STATYBA

(valrAs Maišymai Ir pardavimas
Jei norite* pirkti ar užsakyti namų, 
kuris būtų gerai Išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa- 
•cykiu pas

Susitarti iaokit REIiance 5-8209
V. ŠIMKUS 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai.

Ydreeas: 4645 So. Kęsti ng Avė., 
CHICAGO 12. ILL.

ANTANAS LUKAS ir SŪNUS 
6450 So. Fairfleld Avenue

BUILDING OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senui. Kreipkitės:

Tel. HEmlock 4-5881

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiinjb
LIETUVIŲ STATYBOS = 

BENDROVE

MŪRAS
BUILDERS, INO.

Stato gyvenamuosius na
mus, ofisus ir krautuves pa
gal standartinius planus ar 
individualinius pageidavimus.

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

Statybos reikalais kreiptis 
į reikalų vedėją šiuo adresu:

IONAS STANKUS .
kasdien nuo 4 vai. popiet : 
Tek PRospect 8-2013 arba :

LUdlotv 5-3580. ;
6800 80. CAMPBELL A VĖL, į

Chicago 29, Illinois 
?miiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiuiiiimh

PETER S A K I N S K A S 
Carpenter and Gencral Gontractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplcwood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

AUTOMORIL.ES


I

Penktadienis, sausio 20, 1956 DIENRAATIS DRAUGAS. CHICAGO, II2JNOIS

CLEVELANDO ŽINIOS
(Atkelta iš 5 psl.)

— JAV LB pirm. S. Barzdu
kas ir popularioji solistė Aldo
na Stempužienė yra pakviesti į

menę, kurios uždaviniai mums 
visiems žinomi.

Paįvairinimui buvo ir meninė 
dalis. Septyni akordeonistai: V.

Hamiltoną dalyvauti Vasario 16 ^laPe^> A. Beržinskas, V. Ber-
minėjime, įvyksiančiame vasa
rio 19 d.

— Saleziečių gimnazijos at
stovas Clevelande pakeitė savo 
adresą. Dabartinis adresas yra: 
1340 E. 81st Str., Cleveland 3, 

Ohio. Telef. GA 1-4820.
— Albina Petukauskienė pa

skirta Liet. Skaučių Seserijos 
Vadijos įgaliot'ne Clevelandui. 
Neringos skaučių tuntą perėmė 
Mirga Pažemėnienė. Vyr. sktn. 
V. Šenbergas pasitraukė iš Liet. 
Skautų Brolijos II rajono vadei
vos pareigų ir tas pareigas lai
kinai perėmė vyr. sktn. Pr. Ka- 
ralius.

— Inž. Ignas Janavičius, dir
bęs didžiulėje Ferguson įmonėje, 
gavęs labai gerą pasiūlymą ir są

notaitis, J. Vyšniauskas, R. Žy 
lė, Vaitėnas ir Kęstutis, vadovau 
jami J. Kazėno, pagrojo “Mūsų 
kuopos’’ marią.

Nijolė Petkevičiūtė padėklams 
vo Bern. Brazdžionio eilėraštį.

Jolita Kavaliūnaitė paskaitė 
N. Mazala'tės legendą ir pa
skambino pianinu.

Saulius Alkaitis pagrojo smui 
ku. Jam akompanavo Alkaitytė.

Visgailė Gatautytė padekla
mavo eilėraštį.

Gražvyda Gulbinait'ė paskaitė 
ištrauką iš V. Krėvės “Šarūno“.

Ingrida Stasaitė meniškai pa
deklamavo “Kunigaikščiui Tėvy
nėj“.

Pabaigai L. Sagio vadovauja
ma tautinių šokių mergaičių gru

lygas, išsikėlė į Detroitą, kur P^odė scenoje ir pašoko 
dirbs kaip dujinių turbinų pro- _ lus’ kepurinę ir Saulutę. | 
jektuotojas. Jo šeima kolkas ^°kiams Sr°JO akordeonstų or-
pasilieka Clevelande. .Pobūvio vakarienę suruošė 

Markūnienė, Čepukaįtienė, Gul
binienė, Galvanauskienė, Mac- į

L. S. “RAMOVĖS“ POBŪVIS

RAUDONIEJI NUTEISĖ KORESPONDENTUS

Du užsieniečiai korespondentai — Endrc Marton ir .jo žmona Ilona —- 
nuteisti j kalėjimą komunistinėje Vengrijoje. Komunistai juos apkal
tino šnipavimu. Paveiksle taip pat matome jų dvi dukreles.

Antanas it Ona Linkai laiki
nai uždarė savo biznį (valgyk
lą) Twin Lakęs, Wis. Atvyko 
čia ir nusipirko nuosavybę Hal- 
landale, Fla. Čia mano pailsėti 
ir grįžti pavasarį atgal. Jie ta
po Balto nariais. Užsimokėjo 
nario mokestį ir šv. Kalėdų 
proga paskyrė 3 dol.

Juozas ir Ona Jasauskai ir 
Povilas ir Juozapina Leasai po 
2 dol.

J. Swclkinas ir Pranas Ja
kubauskas aukojo po vieną do
lerį.

Petras Sagatas iš Chicagos, 
atvykęs praleisti žiemą, įsijun
gė į lietuvišką veikimą. Jis už
simokėjo nario mok. ir paskyrė 
2 dol. auką.

Vincas ir Leokadija Matuse- 
vičiai, atvykę iš Australijos, ap 
sigyveno pas dukterį ir žentą

Oną ir Vincą Skupeikus, tapo į 
Balto nariais. Be to, švenčių 
proga Baltui paaukojo 10 dol. 
Ta pačia pačia proga Baltui pa
aukojo 10 dol. O. V. Skupeikai. i

Viso aukų surinkta 46 dol.! 
Pridėjus nario mokesčių 24 dol., 
BALFo Centrui pasiųsta 70 dol.

Skyriaus valdyba taria nuo
širdų ačiū visiems skyriaus na
riams ir Balto rėmėjams.

Ona Skupeikienė

Sudburv, Ont.# *
Trumpai

— Sofija Rakštienė, žinoma 
savo dosnumu bažnyčiai, uoli 
Saleziečių, gimnazijos būrelio 
vadovė, kuriam vadovauja jau 
treti motai, ir kitokių lietuvikų 
institucijų rėmėja, įtaisė lietu- 
via.mo vargonus. Pirmą kartą 
jais pradėta groti sausio 15 d.

per lietuviškas pamaldas. Jie 
yra keturis kartus didesni už 
senuosius vargonėlius.

— Stasys Čipkus ir Dana Gel 
gotaitė, sausio 7 d. susituokė 
Clevelande. Tą dieną taip pat 
Sudbury buvo atlaikytos jų in
tencija giedotos Mišios. Netru
kus abudu pastoviai apsigyvens 
Clevelande. S.

PLATINKITE "DRAUGĄ”
3OE30I 30E3O1

L. S. -Ramovė“ Clevelando kevičienė, Šembergienė ir žido-.
skyrius š. m. sausio 14 d. Cleve
lande lietuvių svetainės salėje 
surengė pobūvį, į kurį buvo pa
kviestai iš New Yorko Lietu
vos generalinis konsulas Jonas 
Budrys patiekti pranešimą apie 
tarptautinę politinę padėtį.

Svetainės salėje prie pareng
tų ir įvairiais užkandžiais ap
krautų stalų 7 vai. vak. susėdo 
daugiau 150 asmenų (vyrų ir 
moterų).

n's bei Juozaitis, kurie visus so- ; 
čiai ir skaniai pavaišino.

L. Žvirkalnis

Detroit, Mich.
SVARBUS SUSIRINKIMAS 
Detroito L. K. kūrėjų — sa

vanorių iniciatorių grupė kvie
čia visus kūrėjus — savanorius, 
gyvenančius Detroite, Windso- 
re, o taipgi ir šių miestų apylin-

kviestas svečias kalbėtojas iš 
toliau. Minėjimas bus parapijos 
salėje vasario 5 d. Visi Racine 
lietuviai dalyvaus. Bus specia
lios pamaldos. Žemaitis

H0LLYW00D BY THE SEA, 
FLA.

956 ©
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Ramovės valdybos S<?' > V‘S“otini
Susirinkimas bus sausio 22d, 

12:30 vai. Šv. Antano parapijos 
mokyklos patalpose (W. Vernor 
ir 25 gt. kampas).

Susirinkime bus svarstomi L. 
K. kūrėjų — savanorių svarbūs 
klausimai.

L. S.
pirm. kpt. K. Budrys pradėjo 
pobūvį, pranešdamas, kad poli
tinės aplinkybės verčia būti ap
dairiais. Todėl L. S. “Ramovės" 
valdybos kviečiarnas, Lietuvos 
generalinis konsulas p. Jonas 
Budrys malonėjo atvykti iš New 
Yorko ir patieks tarptautinės 
padėties politinę apžvalgą. Pa
dėkojęs mielam svečiui ir vi
siems atsilankiusiems, tolimesnį 
pobūvio vadovavimą perdavė p.

vedėjas p. B. Augi-I “glų,.1“ikrf6{iai- ,is S™ mie6' 
nas, padėkojęs už suteiktą jam ° P°lcinm as-

Racine, Wis.
Trumpai

— Apie Vincentą Miškinį jau 
kelintą kartą gražiai atsiliepė

garbę būti to pobūvio vadovu, 
įterpdamas savo humoro, pakvie 
tė JAV Lietuvių Bendruomenės 
pirmininką Stasį Barzduką tar
ti žodį.

St. Barzdukas pasveikino Lie
tuvos generalinį konsulą J. Bud
rį kaip nepriklausomos Lietu
vos atstovą, atvykusį Clevelan
do lietuvių kolonijon.

Toliau Clevelando skautų var
du (berniukų ir mergaičių) 
skautukas ir skautuke pasvei
kino Generalinį Konsulą ir jam 
įteikė gėlių puokštę.

Pobūvio vedėjas Auginąs ne
priklausomybės kovų dalyvio ir 
dabar invalido A. Mackevičiaus 
vardu perdavė sveikinimą gen. 
konsului J. Budriui.

Po šių pirmųjų sveikinimų vi
si pobūvyje dalyvaują buvo pa
kviesti pasistiprinti užkandžiais, 
kuriuos parengė rengėjų žmo
nos.

Lietuvos gen. konsulas J. Bud 
rys, prieš pradėdamas tarptau
tinės polit’nės padėties apžvalgą, 
Clevelando ramovėnus, jjobūvio 
dalyvius ir bendrai Clevelando 
lietuvišką visuomenę pasveikino 
naujų 1956 metų proga, palin
kėdamas geros sėkmės. Pasi
džiaugė, kad jam, kaip nepri
klausomos Lietuvos atstovui, la 
bai malonu atsilankyti į lietuvių 
kolonijas ir asmeniškai pabend 
rauti, pasidalinti mintimis ir pa
justi pulsą, kuriuo mes visi sie
lojamės. Mes čia la'svai galime 
susieiti ir pasidalinti mintimis, 
prisiminti mūsų tautiečius, li
kusius už geležinės uždangos, 
kurie tokiomis laisvėmis negali 
naudotis, nes komunistinis reži
mas neleidžia. JAV LB pirmi
ninkui St. Barzdukui palinkėjo, 
kad jam pasisektų visu g senes
nės ir jaunesnės kartos lietu
vius įjungti į Lietuvių Bcndruo-

— P. Elena Younk susilaukė 
Šv. Luko ligoninėje trečio sū
naus. Vyras Arturas džiaugia
si, o seneliai Ona ir Antanas 
Vasiliauskai rengia iš anksto 
gražias krikštynas.

P. Dranginis, turįs daugiau 88 
metų, susirgo ir išvežtas į Šv. 
Marijos ligoninę.

— Miltonas Balsevičius šven
tė savo gimtadienį. Gavo daug 
sveikinimų. Jis pirmininkauja 
mūsų šv. Kazimiero draugijai. 
Parapijos darbai neapsieina be 
jojo aukos.

— Parapija nekantriai laukia 
naujos marmurinės šv. Kazimic 
ro statulos. Seniai užsakyta Ita 
lijoje. Statula puoš šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčią iš lauko 
virš didžiųjų durų.

— Parapija turi skolos tiktai 
apie 30 tūkstančių dol. Kores
pondentas negerai išgirdo, šį 
sekmadienį kun. klebonas dr. V. 
Andriuška, MIC, šaukia visų 
parapijos narių surinkimą ir 
bus sužinota tikras finansinis 
stovis.

— P. k nikai tie persikėlė gy
venti į naują butą. Ta proga 
buvo vaišės ir dovanų įteikimas

Šis tas iš lietuvių gyvenimo
Balto 141 skyrius suruošė pa 

rengimą, kuris davė 51 dolerį 
pelno. Negalėdami pąrengime 
dalyvauti, ta proga 2 dol. atsiun 
tė A. D. ir Anna Kaulakiai, po 
dolerį F. Radžius ir A. B. Ke- 
men.
, Balto 141 skyriaus metinia
me susirinkime dalyvavo 19 na
rių. Susirinkimas įvyko pas O- 
ną ir Vincą Skupeikus. Susirin
kimą atidarė ir jam vadovavo 
V. Skupeika, raštininkavo S. La 
zutka. Priėmus skyriaus sekre
toriaus S. Lazutkos ir iždinin
ko J. Goodvyill pranešimus, pa
aiškėjo, kad skyriuje 1955 m. 
buvo 35 asmenys ir per tą laiką 
Balfo Centrui pasiųsta 236 do
leriai ir 49 et.

Nutarta suruošti dar du pa
rengimus šio sezono laikotarpy
je. Taip pat nutarta pratęsti

drabužių rinkimo vajų.
Nario mokesčius už sekan

čius .metus užsimokėjo 24 na
riai. Visi, kurie dar neužsimo
kėję, skyriaus valdyba nuošir
džiai kviečia atsilankyt į sekan
tį susirinkimą ir užsimokėti.

Išrinkta skyriaus valdyba 
šiems metams: pirm. V. Sku
peika, vicepirm. J. Svvolkinas, 
sek. S. Lazutka, ižd. J. Good- 
will, J. Jasauskas ir J. Leasas 
— valdybos nariai.

Šv. Kalėdų proga Balfui pas
kyrė šie asmenys: S. Lazutka 
parengimo metu paaukojo gra

sią dovanėlę, kuri buvo išleista 
laimėjimui, padarant gražaus 
pelno. Taip pat Šv. Kalėdų pro
ga Balfui paaukojo 10 dolerių.

J. oE. Goodwillai, savininkai 
Goodvvill’s Preseription Phar- 
macy, parengime dovanojo ver
tingą dovaną, Šv. Kalėdų proga 
aukojo 2 dol.

A. Aushra, nuolatinė Balfo 
rėmėja paaukojo 3 dol.

♦ A A.
JUOZAPAS BILEIŠIS

Gyveno 6135 So. Kichmond 
st. Tel. Rlshop 7-9742:

Mirė sausio 19 ii., 1956. 4 vai. 
ryto, sulaukęs 63 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil
niaus apskričio, Kaltinėnų pa
rapijos. Btržijos kaimo.

Amerikoje išgyveno 4 2 m.
Pasiliko dideliame nubudime 

3 dukterys: Stella Wollek. žen
tas Stanley; Ona Baleišytė; ir 
Alico Jonikaitis, žentas Petras; 
6 anūkai, 3 pusbroliai: Edmun
das Zabalevičius, Kazimieras 
Zabalevičius ir -Juozapas Kin- 
duris, jfyv. Wilkes Barre, Pa., 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Kudeikio koplyčioje 4605 
Hermitage Avė.

laidotuvės įvyks feeštad. 
d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į . Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už vello- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose daidotu- 
vėse.

Nuliūdę: dukterys, žentai ir 
anūkai.’

laidotuvių direktorius John 
<F. Kudeikis. Tel. YArds 7-1741.

Kiši iŽtiŽiJKiėiėjNiŽt'dėiėiŽtiitiėjŠšiŽtižiiŽiižtiNižtšŽtjė:*

GU2AUSKŲ
BEVERLY. HILUS GCLINYCIA
Geriausios gėles dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST 03RD STREET 
Tel. PKospect 8-0833 ir l’R 8-0134

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-Jų mėn. pilnų garam 

tijų — darbas ir dalys.
t Nemokamai vidaus anteną ir Insta

liavimas.
• iki >100.00 ir daugiau nuolaidos už 

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

vimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys Ir kitų firmų televizijos.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAliunet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

giocaoc,;.... .. iopou-^2- , .■ j

S.

21

help your
HEART FUNūV 

help youi H E ARI

M ARTI IR TOLI BALDŲ
' PERKRAUSTYMAS

Naujas speelalus didelis 
sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. IPlgus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4510 S. W«O(I St., Chieago »,

Illinois, tel. VI 7-2972

•še 'ame?;.
NUO UŽSISENfiJUSIŲ 

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 tų 
niežėjimų Ir skųudėjima senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų. uždėkite 
LEGL'LŲ Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadtuųmos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ilgos

JUOZAPAS JANUŠAUSKAS
GYVENO 2617 W. 68th St. Tel. WAlbrook 5-7660

Mirė sausio 18 d., 1956, 6:03 vai. ryto, sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Švenčionių apskr., Daugėliškiu pa rupijos, 
Keksu iškęs kaimo. Amerikoje išgyveno 48 motus.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Michalina (K^ksnytė), 2 
sunūs: Juozapas; ir Petras, marti Ona (gyv. Californijoj); 2 duk
terys: Bernice, žentas Krank: ir Lenore; 2 anūkės: Joan ir The- 
resa: švogerio dūkti Veronika, jos vyras Juozapas ir jų šeima; 
giminės Angelė ir, Mykolas Balakavieiai su šeima, Marijona ir 
Juozapas Sznlgo su šeima, kiti giminės, drangai ir pažystami

priklausė T. T. Marijonu Rėmėjų Draug. 35 skyr.; buvo amži
aus narys: Labdarių Draug., T. T. Jėzuitų Rėmėjų Draug. ir Šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų D’ruug.

Kūnas pašarvotas Ą. Petkaus koplyčioje, 6812 S. AVestern Ąve. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 21 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į švenč. Panelės Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos, už volionies sielų. Po paniuldų 
bus nulydėtus į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, dukterys, marti, žentas ir anūkės
Laidotuvių direktorius Antanas Petkus. Tel. GRovehill 6 2345

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. VVestern — 3 atskiros air-cond. koplyčios
REpobUs 7-8606 — 7*8601 Automobiliams vieta 

Ttoms, kuris gyvena kitoss miesto dalyse; gausimo 
koplyčių arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ.
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehill 6*2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACUOS

Vmbulansų patama- 

Imaa dieną ir nak- 

4, Reikale laukite 

aua.

Mes turime koplyčiai* t 
visose Chicagos b 

Roselando dalyse b 

/uojau patarnaujam

Vaišėse dalvvavo mūsų lietuvišl vadinamos ATIILKIES roo'l, su- vameuc uaiyvavo musų lietuvis 8tubdo ditOvlnlmų odos ir pcrplyšlmų 
kos kolonijos dalyvavo daug
daug žmonių.

— Kazimiero jaunimo kju
vėl yra pasiryžęs rengti di

delį koncertą, kąip anais me
lsis. Jų nariai yra pasižadėję 
ąpmokėti visas išlaidas, kiek 
kuinuos uauja šv. Kazimiero 
italula. Aną sąvaitę jųjų narių 
daugumas ir kiti surengė vąi- 
šes The Breakers valgykloje.
Kun. kleb. V. Andriuška, MIC, 
gavo sveikinimų ir gražių dova
nų. Pagcrbtuvčs gerai pavyko.

— Kolonija rengias iškilmin
gai švęsti Vasario 16 d.. Pa-

tarpplrftčlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos, nuskilusios odos dedir- 
vlnių, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkamu vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. >1.25, Ir >3.60.
Pirkite valstlnėseChl 
ragoj Ir apylinkėse—
Mliaaukee, Wlsc..Ua 
ry. Ind. Ir Detroit, Ml- 
cblgan arba rūšy ki
to ir atsiųskltė Mo- 
ney order |

LEGLLO, Department D. 
618 W. Eddy St. Chieago 34, III.

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

- SAVININKO —

6AINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

3014 West llltti Street
VIcum Mokas ano kaptaią.

IHdtiansiaa paminklams pinai 
pasirinkimas griauto

Telef. CEdarcrest 3*6335

ANTANAS M. PHILLIPS
a 14TUANICA AVĖ. Te|. YArd.

PETRAS P. GURSKIS
469 Waat 18th STREET TeL SEeley 8-57U

ALFREDAS VAMCE
n WPOPSIDE RdL, Rlveraide, 11L TeL OLympae M2A

POVILAS J. RIDIKAS
<864 S. HAJLflTED STREET Telephooe 1 Arda 7-191

LEOMARDAS F.BUKAUSKAS
0821 8. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodora 4-22S)

JURGIS F. RUDMIN
<819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7 1138-1181

PETRAS BIELIŪNAS
1348 & CALIFORNIA AVENUE TU. LAfayette 8-867i

VASATriŠ^BUTKUS
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X Kun. Antanas Martlnkus,

Dievo Apvaizdos parapijos kle
bonas, Tėvų Marijonų vienuo
lyno ir “Draugo” spaustuvės 
statybai paaukojo du šimtus 
dolerių. Marijonai ir Statybos 
fondo direktoriai mielajam ge
radariui taria didelį ačiū.

X Kan. F. Kapočiaus paskai
tos kelia didelio susidomėjimo 
tarp amerikiečių. Be vietinės 
Apaštalų Karalienės parapijos 
Ivanhoe-Chicago, III., kur jis 
dirba pastoviai, buvo pakvies
tas kalbėti 'specialiuose susirin
kimuose Lemont, III., Heme- 
vvood, III., ir šiomis dienomis — 
VVaukegan, III. Klausytojai ste
bisi jo anglų kalba ir jaudinasi, 
dažnai iki ašarų, patirdami 
šiurpius išgyvenimus ir kan- 
čias mūsų tautiečių tėvynėje 
Lietuvoje. Amerikiečių katali
kų organizacijos reiškia jam 
gilios padėkos jautriais laiš
kais.

X Antano Jončos 40 metų 
visuomeninės veiklos pagerbi
mo bankete, įvykstančiame 
sausio 21 d. Veterans Park sa
lėje, Melrose Parke, III., daly
vaus per 300 asmenų. Pagerbi
mo bankete dalyvaus Lietuvos 
konsulas dr. P. Daužvardis su 
žmona, Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos apygardos pirm. dr. 
J. Bajerčius, teisėjas A. F. 
Wells, solistės Iz. Motekaitienė 
ir Kalvaitytė. Taip pat į ban
ketą atvyks nemažas skaičius 
žymių amerikiečių.

X Ona Jeselskienė, 5522 So. 
Justine, prabėgančio automobi
lio užgauta, grįžo iš Southtown 
ligoninės ir gydosi namuose O. 
Jeselskienė yra uoli Šv. Kry
žiaus parapijos narė, veikli 
draugijų gyvenime ir stambi 
gerų darbų rėmėja.

X Chicago American rytoj 
paskelbs “Draugo” romano lau
reatės Birutės Pūkelevičiūtės 
nuotrauką spaudos veikėjų gru
pėje.

X Stud. Vytautas Rūbas, da
bar atliekąs karo tarnybą Ko
rėjoje, sveikina Liet. Studijų 
Instituto paskaitų dalyvius ir 
pats asmeniškai negalėdamas 
dalyvauti, norėtų bent iš pa
skaitų kopijų jas sekti.

X Garsusis Vienos berniukų 
choras koncertuoja Chicagoje 
š. m. vasario 4 d. 8:30 vai. vak. 
ir vasario 5 d. 3:30 vai. po pie
tų Orchestra Hali patalpose. 
Biletai gaunami jau dabar.

X DaiL Povilas Kaupas žie
mos atostogų metu užbaigė ke
lis anksčiau pradėtus piešti pa- 
veikšlus, o dabar dirba prie 
kelių portretų.

X Kun. dr. Prunskis sekma
dienį trims savaitėms išvyksta 
Iš Chicagos. Redakcijoje tuo 
metu jį pavaduos Povilas Gau- 
čys.

X šaulių klubo meno sekcija 
sausio 21 d. suvaidins Lietuvių 
auditorijoje “Kuprotas Oželis”.

X Patricija Strikolienė, dr.
M. Strikolio žmona, išvyko ato
stogų į Floridą.

X Aleksas ir Elena Rama- 

šauskai iš Cicero, III., išvyko 
mėnesiui atostogų į Miami, Fla.

X Dėl a. a. prof. Vaclovo Bir
žiškos laidotuvių šį šeštadienį 
Augšt. Lituanistikos Kursų pa
skaitų nebus.

X Vladui Darui-Daraškevi- 
čiui dr. Baliūnienė padarė akies 
operaciją.

X Loreta Zailiutė susituokė 
■u Vytautu Ceštautu.

IS ARTI IR TOLI
KANADOJ

— Kanadoje sovietiniai šni
pai tebeveikia. Ryšium su gaiš
iu sovietų ambasadoj Otavoje, 
Igor Guzenko, buvęs anksčiau 
jos tarnautoju ir pabėgęs su 
slaptais dokumentais, paskelbė 
savo nuomonę, esą Kanadoj so
vietinių šnipų tinklas tebevei
kia. Tai sakydamas jis remiasi 
sena savo patirtimi ir sovietų 
ambasados tarnautojų laikyse
na gaisro metu. Pastariesiems 
ypač rūpėjo išgelbėti ne degan
čius $250,000 vertės namus, o 
slaptus dokumentus, kuriuose 
sužymėtos šnipų pavardės.

Iš spaudos pranešimų maty
ti, kad Otavos gaisrininkai 2.5 
Vai. stovėjo ties gaisraviete, 
laukdami leidimo įžengti amba
sadom Gaisrininkų viršininkui 
Foote teko su vienu tarnauto
ju netgi susiremti, nes viršinin
kas norėjęs įeiti draudž'amon 
vieton. Kai ambasadorius davė 
leidimą įeiti gaisrininkams į ap
tvarą, ambasados tarnautojai 
skubiai tebenešė slaptus raštus 
į savo automobilius ir dar ne
įsileido gaisrininkų vidun. Į 
gaisro vietą buvo atvykęs ir 
užsienio reik. min. pareigas 
ėjęs P. Martin, bet jo įsikišimas 
nebebuvo reikalingas. Ta proga 
buvo patirta, kad gaisro atve
ju užsienio atstovybių neliečia
mybės teisė negalinti būti pai
soma 100%.

— Nauja bendrovė. Naujai 
steigiamos stambios lietuviškos 
akcinės b-vės — Amlit Builders 
Supplies Ltd. — steigiamasis 
narių susirinkimas įvyko sau
sio 6 d. Toronto Lietuvių Na
muose. Išrinkta valdyba — 
Board direktoriai: St. Gaba- 
liauskas, A. Norkeliūnas, J. 
Kšivickis, A. Pabedinskas ir 
VI. Germanavičius. Susirinkime 
svarstytas statutas, sąmata ir 
ateities darbų planas.

Bendrovė jau yra nupirkusi 
lentpjūvę Pembrooke, taip pat 
feilę sklypų, tinkamų statybom 
Hamiltone ir kitur.

ITALIJOJE
— Lietuvos atstovas pas po

piežių Pijų XII. Popiežius Pijus 
XII Naujųjų Metų dieną priva
čioje audiencijoje priėmė Lie
tuvos nepaprastą pasiuntinį 
prie Šv. Sosto ministerį Stasį 
Girdvainį, kuris Šv. Tėvui iš
reiškė savo ir komunistų perse
kiojamos lietuvių tautos sveiki
nimus Kalėdų Švenčių ir Nau
jųjų Metų proga. Kaip žinoma, 
Vatikanas niekuomet nėra pri
pažinęs sovietinės okupacijos 
Lietuvoje, ir dėl to Lietuvos 
Pasiuntinybė prie Šv. Sosto vei
kia pilnomis diplomatinių atsto
vybių teisėmis.

— Šv. Rašto lietuviškasis 

vertimo I tomas išleistas Ro
moje. Išvertė ir komentarus 
parašė arkiv. J. Skvireckas, iš 

leido kan. J. Končius, tiražas 
1,590 egz. Pirmasis tomas ap-

LAUREAT£ SU REDAKTORIAIS

Birutė Pūkelevičiūtė (viduryje), “Draugo” romano premijos laimė
toja, “Draugo" redaktoriai — Leonardas šimutis ir kuu. J. Prunskis

ims visas istorines knygas ir 
turi 1,045 puslapius.

PRANCŪZIJOJ
— Lietuvių studentų Pary

žiuje šiais metais yra 17, be to 
yra dar du' kandidatai. Stras- 
bourge studijuoja tik 3 lietu
viai studentai.

— Prancūzijoje į Lietuvių 

Bendruomenės Krašto tarybą 
išrinkti O. Bačkienė, kun. J. 
Petrošius, E. Turauskas, B. 
Venckuvienė, A. Švirmickas, 
pulk. J. Lanskoronskis, P. Kli
mas jr., dr. E. Aleksandravičie
nė, E. Vaičekauskas, E. Tu- 
rauskienė ir O. Gecaitė-Pe- 
ruche. Į garbės teismą — dr. S.

Bačkis, P. Dulevičius, A. Mi- 
chelevičius. Studentų sekcijos 
naujon valdybon — Z. Mikšys, 
R. Bačkis, P. Klimas.

AUSTRALIJOJE
— Lietuviai krepšininkai da

lyvavo pabaltiečių krepšinio 
turnyre Sidnėjuje, Australijo
je, ir laimėjo pirmą vietą. Tuo 
būdu jau antrą kartą pasidarė 
Sidnėjaus pabaltiečių meistru.

— K. Mikus, boksininkas, 
gražiai užsirekomendavęs Aust
ralijoje ir pasidaręs vid. svorio 
čempionas, naujose rungtynėse 
pralaimėjo australų boksinin
kui M. McDonaldui.

CHICAGOS ŽINIOS

X J. Evonaitis, 4617 S. Wells 
St., prieš Kalėdas savo namuo
se paslydo ir krisdamas susi
žeidė koją. Jis ne tik per šven
tes negalėjo niekur išeiti, bet ir 
savo bute negali pavaikščioti. 
J. Evonaitis ilgai dirbo Rock 
Island geležinkelio kompanijo
je ir prieš kelerius metus dirb
tuvėje buvo sužeistas. Kompa
nija jam išrūpino pensiją.

X Ralys Brazdžionis lanky
damas įvairius lietuvių subuvi
mus juos užfiksuoja su filmų 
aparatu, šių metų sausio 29 d. 
Sophie Barčus radijo progra
mos parengimo metu, kuris 
įvyks Lietuvių auditorijoje, 
kaip tik ir bus rodoma spalvuo
tas filmas “Trys metai su So
phie Barčus radijo programa”. 
Filmas pagamintas gražiai ir 
meniškai.

Lietuviai JAV laivyne
Dienraštis “Sun-Time” trečia 

dienio laidoje rašo apie du Chi
cagos lietuviu — Antaną Mike
levičių, 22 m. amžiaus, ir Bro
nių Sinicką, kurie abudu dabar 
yra Great Lakęs Laivyno Ap
mokymo centre. Laikraštis mi
ni, kaip tiedu lietuviai apsidžiau 
gė susitikę tame laivyno centre.

Peršovė automobilių vagį
Hudson policijos stoties rajo

ne smarkiai padaugėjo automo
bilių vagystės. Tuo susirūpinę 
policijos atstovai paspendė va
gims spąstus jie pastatė gražų 
automobilį, užpakalin pridėję vi 
liojančių rišulių. Detektyvai pa
sislėpę tykojo galinčio ateiti va
gies. Tikrai, atėjo 22 metų jau
nuolis Lawrence Taylor ir jau 
taikstėsi pavogti mašiną, lauž- 
damasis į vidų. Kai detektyvai 
jį norėjo sulaikyti, jis pradėjo 
bėgti. Tada buvo peršautas ir 
nugabentas į ligoninę.

Sumušė mokytoją
Žiauriai sumuštas Schiller 

pradžios mokyklos mokytojas 
Anthcny M. Grott, 32 m. am
žiaus. Jam buvo prakirsta gal
va, kad net reikėjo 14-kos su
siuvimų. Nuo smūgių buvo ne
tekęs sąmonės. Sumušė du jau
nuoliai, kurie, manoma, yra bu
vę tos pačios mokyklos auklėti
niai. Nelaimė įvyko taip: moky
tojas, tedėstydamas aštunta
me skyriuje, išgirdo triukšmą 
už klasės. Buvo beeinąs praneš
ti apie tai mokyklos vedėjai, 
kai tie jaunuoliai jį užpuolė, 
įvykdydami nusikalt.mą, pana
šų į atvaizduotą filme “Black- 
board Jungle”,

Raudonųjų tortūros
Misionierius tėvas Ridney 

dienrašty “Sun-Times” aprašo, 
kaip tardydami Kinijos komu
nistai jam iki kraujo plėšė au
sį, tampė už plaukų, net išrau
dami jų kuokštas. Iš tardymo 
salės parvestas į kamerą mi
sionierius buvo kankinamas ki
tų kalinių, prie jo pristatytų 
komunistų, kad tik jis prisipa
žintų prie nebūtų nusikaltimų.

Kankino 60 dienų
Dienraštis “Sun-Times” spau 

sdina atsiminimus misionieriaus 
kun. Harcld Rigney, kurs JAV- 
bėms užtariant buvo išleistas iš 
raudonosios Kinijos. Kun. Rig
ney aprašo, kaip jo teismas vy
ko per 60 dienų. Jis buvo išba
dėjęs, išalkęs, jo drabužiai bu
vo sukritę, rankos ir kojos su
tinusios ir žaizdotos nuo geleži
nių pančių, iškankintas nelei
džiant miegoti. Nuo baisaus iš- 
vargimo teismo salėje jis pra
dėjo kliedėti. Jam atrodė, kad 
ten laksto katės ir šunys, šok
dami iš teisėjo krepšio.

$117,000 kompensacijos
Apylinkės teismas Chicagoje 

priteisė, kad Illinois Central ge
ležinkelio savininkai sumokėtų 
$117,000 Haroldui Jansen, 62 
m. amžiaus, kurs buvo du kar
tu sužeistas tarnybos metu, 
dirbdamas prie prekių tvarky
mo geležinkelyje. Jis neteko 
kojos, kai manevruojamas trau
kinys, nedavęs signalo, ant jo 
užvažiavo.

$1,275,00 Chicagos 
universitetui

Be anksčiau gautų $4 milio- 
nų iš Fordo fondo, kada tas fon 
das išdalino pusę biliono dolerių 
augštosioms mokykloms remti, 
Chicagos universitetas šiomis 
dienomis iš to paties fondo ga
vo $1,275,000. Didžioji dalis šios 
sumos eis statybai naujų rūmų 
teisių fakultetui. Rūmų pasta
tymas kainuos apie pusketvirto 
m'.liono dolerių.

Pakeitė Illinois policijos 
vadą

Gubernatoriaus Stratton pa
keitė Illinois valstybės policijos 
vadą: vieton Phil M. Brown da
bar yra paskirtas \Villiam H. 
Mcrris, 43 m. amžiaus, iš Joliet, 
buvęs policijos vado padėjėjas.

Veide nekandidatuos į 
Kongresą

Illinois atstovas Kongrese 
Harold H. Veide, respublikonas, 
pareiškė, kad penktu kartu į 
Kongresą jau nebekandidatuos.

Kalėjimas balsavimo 
sukčiautojams

JAV distrikto teismas pa
skelbė kieta.1-: bausmes tiems, 
kurie buvo sugauti sukčiavę 
balsavimuose 1954 m. lapkričio 
2 d. Sunkiausiai nubaustas 
Louis Nathan, 71 m. amžiaus, 
Jaugiau kaip 50 metų išbuvęs 
demokratų precinkto kapitonu 
— jam paskirta penkeri metai 
kalėjimo ir $4,000 pabaudos bei 
teismo išlaidos. Mažesnėmis 
bausmėmis nubausti dar 5 as
menys.

Nubaudė vairuotąją $231
Susisiekimo teismo teisėjas 

J. Butler nubaudė automobilio 
vairuotoją Lawrence Brown 
$231. Nubaustasis buvo teisia
mas už 12 nusikaltimų vairavi
mo taisyklėms.

$10,00 už bulių
Holsteino veislės bulius, 6 m. 

amžiaus, laimėjęs čempiono var 
dą Tarptautinėje Pieninių paro
doje Chicagoje, parduotas už 
$10,000. Iš Mooseheart farmos 
jį nupirko Roger Jessup, pieno 
ūkio savininkas, Glendale, Cal.

Nusikaltimai ir 
politikieriai

Chicagos Miesto taryba, per
žvelgusi Nusikaltimams Tirti 
komisijos darbus, 35-kiais bal
sais prieš 9 nutarė, kad nėra 
šiame mieste ryšių tarp politi
kierių ir kriminalinio elemen
to. Surinktoji medžiaga pade
dama į archyvą.

Sužeista 6,991 vaikas
1955 metais per pirmus 11 

mėnesių Chicagoje automobilių 
nelaimėse buvo sužeista 5,991 
vaikas, ne vyresnis kaip 14 m. 
amžiaus. Iš jų 36 vaikai mirė. 
Pradedami pasitarimai, kaip 
sumažinti nelaimingus atsitiki
mus, dėl kurių nukenčia tiek 
daug vaikų.

$79,680 polijo tyrimams
Polijo Ligos Nacionalinis fon 

das įteikė $79,680 Illinois uni
versitetui, kad būtų sustiprin
tas polijo ligos tyrinėjimas. U- 
niversitetas visų pirma jieško 
geriausių būdų kaip globoti po- 
liju sergančiuosius ir tada ap
moko profesinius darbininkus, 
kaip reikia poliju sergančiuo
sius slaugyti.

Daugiau šviesų prie 
policijos

Chicagog meras Daley pa
tvarkė, kad miesto architek
tas Gerhardt įtaisytų daugiau 
šviesų prie miesto pastatų, y- 
pač policijos stočių, kurios tu
rėtų būti lengviau atrandamos.

Kukurūzų čempionas
Conrad Hilton viešbutyje bu

vo įteikta po tūkstantinę La- 
marui Ratliff, 16 m. amžiaus, 
ir jo tėvui už tai, kad jų ūkyje 
Baldvvyn, Miss., buvo išaugin
ta 304.38 bušeliai kukurūzų 
viename akre. Lamar Ratliff 
pripažintas pasauliniu kukurū
zų auginimo čempionu.

Nualpęs krito ant bėgių
Albert R. McDowell nualpo 

ir krito ant požeminio tramva
jaus bėgių State-Madison sto
tyje. Jį būtų su važinė ję, bet 
išgelbėjo sargybinis Robert 
Harper — viena ranka pagrie
bęs nelaimingąjį, o kita sustab
dęs ateirantį traukinėlį.

Bonai ekspresiniams 
keliams

Illinois Augščiausias teismas 
nusprendė, kad jau galima par
davinėti tuos $415 milionų ver
tės tonus nutiesimui 193 mylių 
ekspresinių kelių.

Cimė su dantukais
Jeffrey Keith Serota gimė su 

dviemis dantukais, ir .trečias 
jau kalasi. Naujagimio tėvai — 
Marvin ir Thelma — abu turi 
po 28 m. amžiaus, gyvena 1004 
3. Madison, Chicagoje.

Įrengs filtravimo centrą
Už $3,915,582 Herlihy Mid- 

Continent bendrovė apsiėmė 
įrengti vandens filtravimo cen
trą prie Navy Pier, kur bu3 
58,000,000 galionų vandens re
zervuaras.

Gydytojas ir mokesčiai
Teisme atsidūrė byla dr. D. 

Weisman, 66 m. amžiaus, ir jo 
gailestingosios sesers, kurie kai 
tinami per 1949 ir 1950 metus 
nuslėpę $82,899 pajamų ir ne
sumokėję $28,217 mokesčių.

Labai atsiprašau
Automobilistas jvažiavo į vienos 

krypties gatvę. Tuojau pat jį su
laiko policininkas.

— Tamsta važiuoji ne tos kryp
ties gatve.

— Labai atsiprašau. Aš nepaste
bėjau užrašo.

— Kažin, užrašo ar manės...

Vagies nelaimė
— Kad tave šimts! — skundžia

si vagis vagiui. - Pamečiau laik
rodį.

— Ar auksinis buvo?
Ne, bet brangus šeimos prisi

minimas. Jį buvo pavogęs mano 
dėdukas.

KAS M IK MIK
DIDELIS ŠAULIŲ VAKARAS

bus š.m. sausio m. 21 d. 6 vai. 30 
min. vakare, Lietuvių Auditorijo
je, 3133 So. Halsted St. Progra
moje: vieno veiksmo komedija
"Kuprotas Oželis", baletas ir taut. 
šokiai. Kalbės iš bolševikų vergi
jos pabėgusi Stasė Norkutė, šo
kiam gros B. Jonušo orkestras. 
Refrenus dainuos Algis Dumbrys. 
Suaugusieji įeidami aukoja $1.50; 
studentai ir moksleiviai tik 75ct.

LINKSMIAU
Suklydo

Kažkoks vyriškis valgykloje aiš
kiai rodo skubąs. Suvalgęs pirmą 
patiekalą, jis greit šaukia pada
vėją paprašyti antro. Paprašo kar 
tu ir trečio. Tuos suvalgęs, paklau 
šia, kiek kainuoja, sumoka neim
damas grąžos ir skubiai eina j rū
binę, kur paėmęs paltą išskuba į 
gatvę.

Paėjęs gerą gabalą, jis susto
ja, apžiūri paltą ir sau pats taria:

— Tfu! Juk tai mano paties 
paltas ...

Žmona
Vyras, norėdamas padaryti žmo 

nai malonumą, klausia:
Ką pasirinkai — kailinius ar 

kelionę į Europą?
—Kelionę, brangusis. Sako Eu

ropoje kailiniai daug pigesni.

Koncerto pertrauka
Radijo pranešėjas praneša:
— Mieli mūsų radijo klausyto

jai, plokštelių muzikos koncertą 
10 minučių pertraukime. Tuo tar
pu malonėkite pasiklausyti plokš
telių muzikos ...

Tai vaikas
— Manasis, >— giriasi motina 

kaiminkai, — yra tikrasis švaru
mo pavyzdys. Tik įsivaizduok, 
jam padedu švarų rankšluostį, ]>o 
kelių savaičių jį randu nė nepaju
dintą.

Ar teisybė
— Ar teisybė, kad vedę vyrai 

ilgiau gyvena ui nevedusius? — 
teiravosi vienas garsaus gydytojo.

— Nieko panašaus! Tik vedu- 
siems atrodo gyvenimas per il
gas ...

aonoc aoi

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARUVOOD COLLEGE EXTEXSIOJi 

Scranton, Pa,

Sausio 21 d. Dr. Ona Labanaus
kaitė skaito tema: Komunizmo so
cialinių klausimų sprendžiamoji 
linija. Po paskaitos diskusijos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka

zimieriečių senuose rūmuose. 
2601 W. Marquette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.
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NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

MsĮVMįNNfc’PtR:. r •- -ĮĮįįj'; •.a f z. ---

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

Bagdonas A. P...............$5.00
Vaitiekus Juozas.........  3.00
Balnionis Jonas.......... 2.00
Bertulis J.................... 2.00
Čepaitis 0............................................. 2.00
Jurgutavičius Petras • • 2.00
Kazlauskas J................... 2.00
Keliotis Steponas .......  2.00
Kezinaitis J................... 2.00
Leškauskas Napoleonas 2.00
Lisauskas Mykolas .... 2.00
Matyzius Antanas .... 2.00
Merkevičius Adolfas .. 2.00
Mickevičius Pijus .... 2.00
Papievis Juozas.........  2.00
Petraitis Adomas .... 2.00
Račiūnas Justinas .... 2.00
Saulėnas John............. 2.00
Senkevičius M.................. 2.00
Slapkauskas Jonas .... 2.00
Žilinskienė Ona ......... 2.00
Andriukaitis Mr. Mrs. J. 1.00
Augustinius Jonas .... 1.00
Balsys Andrius.........  1.00
Baltrimag Stasys......... 1.00
Boyd Antanas............. 1.00
Bytautas Vyt................ 1.00
Daukša Ona ................  1-00
Jurjonas Domininkas .. 1.00
Parkininkas Marijona 1.00
Pinigis K..........................1.00
Pleinaitis Alf................ 1.00
Matušaitis J................ 1.00
Meškauskas Petras . . 1.00
Olfcikas Antanas......... 1.00
Ramonas Antanas .... 1.00
Steikūnas Jonas .........  1.00
Veclauskag K...................1.00
Vindašius Bernardas .. 1.00
Vizbaras S.................... 1.00
Žumakėis Mary ......... 1.00

Skelbkitės “Drauge”

Naujasis Testamentas* 
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
Icupas Metropolitas. IV laida. lė 
leido “LUX” 1947 m. Stutgart; 
320 pusi. Kaina $1.00. Gaunama 

"DRAUGE” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

“TIKRIEJI MISTIKU MISTERIJŲ HEDARO;
jie jas atidengia. Jie dalykus 

parodo aiškioje dienos švieso

je; nors, kai Jūs į juos žiūrėjo

te, jie atrodė neaiškūs.

Mistikuotojai dalykus ap

traukia tamsos ir paslapties 

skraiste. Ir kai Jūs juos išaiš

kinot, pasirodo tik lėkštumą."

O. K. CHESTERTON

I«igyUte KUN. V. BAGDONAVIČIAUS, MIC kam apie 4v. Jono Ap- 
reUkimą, tu Vysk. V. Padoltkio pratartim ir A Beržini iliustracijoms. Viršelb 
datt. R. Viesulo. 406 ir XIV psl., kaina $3.50. Liet Knygos Klubo leidinys.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

“DRAUGAS” 2334 South Oakley Avenu#»
zxxxxxzxxxxxxxzxxxxzi Chicago 8, Illinois


