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TAIKINYS YRA FREE EUROPE PROPAGANDA
Kartotekų vagys išaiškinti

Sovietams pabėgėlių adresai j kymą, norėdama sulaikyti dau- 
brangesni už auksą. Netoli Mas- giau gaujos narių, šiandien jau 
kvos esą specialūs dideli lūmai, i žinoma, jog yra suimta ir dau- 
kuriuose sovietų slaptoji polici
ja kruopščiai renka, saugo ir rū
šiuoja pabėgėlių ir kitų antiko- 
munistų adresus. Iš tų rūmų ei
na nuiodymai, ką toliau daryti, 
kaip veikti, kaip naujų adresų 
gauti. Auksas tų rūmų valdo
vams ^nesvarbus, nes jo duoda so
vietų valdžia, bet adresai — pa
grindinis dalykas.

Prieš 10 metų, UNRRAos lai
kais, buvo pastebėta, jog sovie
tiniai agentai Vakarų Vokietijoj,
Austrijoj ir Italijoj labai skver
biasi į UNRRAos turimas trem
tinių kartotekas. Sovietiniams 
agentams tada darbas buvo len
gvas, nes UNRRAos žmonių tar-

jog
giau gaujos narių, bet daliai gau
jos narių pasisekė pabėgti.

Suimtasis Peter Karpazki pri
sipažino, jog jis yra gerai orga
nizuotos gaujos dalyvis. Jam bu
vo pavesta vegti tik tremtinių 
adresus. Kiti dalykai jo nedomi
no. Gauja buvo plačiai išsiplėtusi 
amerikiečių ir prancūzų zonose. 
Centrai buvo Muenchene ir Nu- 
emberge. Peter Karpazki prisi
pažino, jog jis buvo įsiveržęs ir 
išvogęs latvių, estų, ukrainiečių 
ir vienos Vakarų Vokietijos poli
tinės partijos narių adresus. Dar 
nežinoma, ar suimtasis prisipa
žino vogęs ir lietuviškųjų įstai
gų turimus adresus. Gal tai atli

pė nestigo sovietinių agentų ar j ko kitas tos pačios gaujos na- 
komunistų simpatikų. Nuolati-1 rys? Paaiškėjo taip pat, jog kar- 
nės tremtinių registracijos, per-' totekų vagys kitų agentų buvo 
kilnojimai sudarė geriausias są-Į kontroliuojami ir sekami, kad 
lygas norimus adresus gauti.' pavestame „darbe“ nebūtų apsi- 
IRO laikais padėtis panaši. So- leidimo.
vietiniai agentai su adresų ga-1 Iš tolesnių suimtojo prisipa- 
vimu didesnio vargo nepatyrė, žinimų paaiškėjo, jog jis priklau 
Emigracijos banga sumaišė kor- so gen. Michailovo „sniego ope-
tas. Reikėjo adresus peržiūrėti, 
pakeisti, papildyti, Darbas pasi
darė sunkesnis.

Kurį laiką buvo ramu. Angli
joj įsikūrę tremtiniai jau prieš 
keletą metų pajutę, kad kažkas 
renka jų adresus. Naujais adre
sais pradėta gauti sovietinių pro 
pagandinių leidinių. Praėjusiais 
metais sovietiniai propagandi
niai lapeliai jau pradėjo skverb
tis į Ameriką, Kanadą ir Austra
liją.

Praėjusią vasarą Vakarų Vo
kietijoj išvogta latvių ir estų 
tremtinių kartotekos. Kartote
kų vagys įsibrovė į ukrainiečių 
įstaigas ir išvogė adresus. Kar
totekų vagys neaplenkė ir lietu
viškų įstaigų. Dingo dalis Vokie
tijos LB adresų. Pagaliau ta pati 
kartotekų vagių gauja bandė iš
vogti Vliko turimus adresus ir 
nedegamą spintą. Vagystė nepa
sisekė.

Kilo visuotinis įtarimas, jog 
veikia gerai organizuota adresų 
vogimo gauja. Vokiečių policija 
nustatė, jog gaujos nariai dau
gumoje vagia tik adresus, sten
giasi įsilaužti tik į kartotekas, o 
kitkas jiems nesvarbu. Nesunku 
buvo nustatyti, jog vagystės da
romos politiniais sumetimais. So
vietinių propagandinių lapelių 
pagausėjęs plaukimas į Ameriką 
ir Kanadą įtarimą sustiprino.

Pagaliau praėjusių metų pa
baigoje Vakarų Vokietijos polici
jai pasisekė sučiupti svarbų kar
totekų vagių gaujos narį. Juo 
pasirodė esąs Peter Karpazki, 
gimęs Rusijoj, dabar gyvenąs 
Vakarų Vokietijoje kaip žmogus 
„be pilietybės“. Suimtasis vertė-

rajos“ įstaigai, kuri yra įsikūru
si rytiniam Berlyne. Jos tikslas 
— gauti tremtinių adresus ir 
siuntinėti propagandinius lape
lius, raginančius grįžti.

Kartotekų vagių gaujos tardy
mas dar nėra baigtas. Lauktina, 
jog paaiškės naujų dalykų (sd).

Rastvorovas išvestas

viešai liudyti
WASHINGTONAS, vas. 10. — 

Senato vidaus saugumo komite
tas pradėjo rinkti medžiagą apie 
sovietų špionažo organizacijas 
kituose kraštuose — žinoma, tu
rėdamas slaptą mintį išaiškinti 
dabar JAV esančius sovietų šni
pus.

Pirmasis liudininkas viešame 
posėdyje buvo J. Rastvorovas, 
buv. sovietų šnipų viršininkas 
Japonijoje 1950 — 1954 m., rau
donojo gestapo pulkininkas, 1954 
m. pasidavęs amerikiečiams, nes 
bijojo grįžti namo Berijos šali
ninkų likvidavimo metu.

Jam tuo tapu buvo leista kal
bėti tik apie Sovietų špionažo 
organizaciją ir jos operacijas, at
skirų asmenų bylas paliekant ki
tam kartui. Bet Rastvorovas sa
vo pareiškime nurodė, kad bū
damas Japonijoje turėjo savo 
agentų Amerikos karinėje žval
gyboje, laikraštininkų, Japonijos 
valdininkų, biznierių ir komunis
tų partijos narių tarpe.

Žinoma, jokia naujiena, kad 
sovietų ambasados kituose kraš
tuose yra špionažo centrai, nes
visada diplomatiniu titulu pri- 

si šoferio amatu. Policija ilgai, dengėtas personalo tarpe yra špio-
tylėjo apie Peter Karpazki sulai-

0-Cn. Ridgway kongreso krašto ap
saugos komisijų klausinėjamas dėl 
jo viešai mesto kaltinimo, kad kraš
to apsaugos reikalai tvarkomi pa r 
tlnČs politikos žiūrint.

nažo tvarkytojas, tos rūšies spe
cialistas. Rastvorovas vardais 
paminėjo asmenis, kurie tas pa 
reigas ėjo Sovietų VVashingtono 
ambasadoje 1940 — 1955 m. pe
riode.

NEVVSPAPERS, 
MAGAZINES, 

BOOKS, MAPS 
$2,208,000,000 GARDENING $697,000,000 DINING OUT $14,358,000,000

Po kiekvienu paveiksliuku esą parašai ir skaičiai rodo, kam ir kiek pinigų Amerikoje išleidžiama 
metus tiems dalykams, kurie vadinami moderniškojo gyvenimo prabanga. (INS)

Del balionų laidymo,raudonieji 
grasina Berlyno užblokavimu
NEW YORKAS, vas. 10. — Sovietų satelitai Albanija, Bulga

rija ir Čekoslovakija kreipėsi į Jungt. Tautas su protestu dėl JAV 
balionų skraidymo jų teritorijoje. Jų protestus paprašyta pada
linti visiems Jungt. Tautų nariams.

Sjjėtina, kad Maskva rengia [tįkano j,. Italijos vyriausybės, o 
balionų bylą Jungtinių Tautų se- Įkatftlikų pusę atstovavo visa eilė

per

Madrido studentai

kaujasi riaušėse
MADRIDAS, vas. 10. — čia 

jau kelinta diena labai neramūs 
Madrido universiteto teisių mo
kyklos studentai, tačiau sunku 
esą suvokti neramumų priežas
tis.

Vieni mano, kad savo nepasi
tenkinimą reiškia antimonarchis 
tai, kiti vėl teigia, kad reiškia
mas nepasitenkinimas studentų 
falangistų vykdoma diktatūra, o 
dar treti spėja, kad vyriausybė 
raginama paskubinti žadėtas re
formas.

Vakar lyg ryškėjo, kad mušasi 
falangistai su antifalangistais. 
Jau yra žuvusių ir sužeistų.

Arabas skundžiasi, kad

JAV remia prancūzus
CHICAGO, vas. 10. — Čia kal

bėjęs žymuš arabų pasaulio poli
tikas dr. EI - Farra pareiškė, jog 
arabai labai nusivylę, kad JAV 
remia pasenusią Prancūzijos po
litiką Š. Afrikoje šiais būdais: 
neremia tautinio Alžyro laisvės 
sąjūdžio, leidžia prancūzams

Sovietinėje Vokietijoje šįmet bus 
panaikinta sorbų autonomija
BERLYNAS, vas. 10. — Komunistai surado būdą sunaikinti 

sorbų autonomiją, kuri po karo buvo jiems pakišta kažkurių poli
tinių tikslų siekiant.

Po karo buvo skelbiama, kad 
Sovietų okupacinė valdžia Vokie
tijoje davė sorbams autonomiją. 
Mat, Sorbų - vendų likimu, jų 
tautišku atgimimu buvo susido
mėję lenkai ir čekai. Vėliau sor
bų klausimas didžiojoje Europos 
spaudoje buvo lyg ir užmirštas, 
bet pasirodo, kad sorbai turėjo 
savo autonominį parlamentą, 
vad. „domovina", mokyklas, teis
mus, savo pasus; gatvės buvo 
pažymėtos dviem kalbom — sor
bų ir vokiečių. 1928 metais ofi
ciali statistika sakė, kad sorbų 
buvo 25,000, o 1945 m. jų jau at
sirado 600,000. Sorbų centru lai
komas Bauzeno miestas.

Šių metų pirmomis dienomis 
sovietinės Vokietijos vyriausybė 
patraukė 4 sorbų vadus į teismą. 
Juos teisė Drezdeno teismas. Il
game kaltinamajame akte sorbų 

naudoti amerikietiškus ginklus i vadovybė buvo kaltinama valsty- 
tramdant Š. Afrikos nacionalis-Į binės vienybės griovimu, tauti- 
tus, neparėmė Jungt. Tautose nė j nės vienybės silpninimu, konsti-1 
vienos rezoliucijos, kada buvo tuci jos ardymu ir separatizmu, 
reikalaujama pripažinti Š. Afri- j Sorbų vardu teisme kalbėjo
kos gyventojams apsisprendimo kaitinamasis Jurij Gozen. Jis tei 

* 'teisę.
ftengia atlyginimo

didinimo nuotaikas kad,.įarįal^nė
rija leidžia politikos keitimą tak
tikos srityje. Toks taktikos pa-

Sekmingai tariasi
VVASHINGTONAS, vas. 10. —

Po pirmojo JAV, Anglijo^ ir ^vTėtišk"oj*e'7paidoje^‘pridsta 
Prancūzijos atstovų posėdžio bu- 8traipsnių> laiškų re<lakcijai 
vo pasakyta, kad padaryta gera kitokios formo8 raštų patarian 
pažanga besitariant dėl karo (Sovietijoje reikalavimų ne

gali būti) didinti darbininkų, at 
se.

MASKVA, vas. 10. — Besiar
tinant kompartijos kongresui,

ir

Manoma, kad reikės daug su
sitikimų visai Izraelio — Arabų 
problemai sutvarkyti. Tą pačią 
dieną apie 20 kongresmanų at
stovų rūmų posėdyje irgi kalbė- 

* jo apie tą erdvę ir siūlė visokius 
receptus jos ligoms gydyti.

baigiasi 1956 metais ir naujo 
autonominio parlamento nebe
bus, iš gatvių ir įstaigų iškabų 
sorbų kalba bus pašalinta, teis
muose galima bus kalbėti tik vo
kiškai, mokyklose sorbų kalba iš
nyks, sorbų jaunimas įjungiamas 
į komjaunimą, sorbiški pasai bus 
pakeisti vokiškais, knygos sorbų 
kalba iš bibliotekų bus išimtos.

žodžiu, 1956 metais visi sorbų 
pokariniai laimėjimai bus negai
lestingai sunaikinti tuo pagrin
du, kad vokiečių tautai pradėjus 
sunkią kovą dėl susivienijimo ne
galima toleruoti valstybės vals
tybėje.

• Argentina su Meksika suti
ko priimti 20 buv. Korėjos karo 
belaisvių, kurie nenorėjo grįžti 
nė pas komunistus, nė pas Syng- 
man Rhee.

sijai. Jai ne tiek rūpi JAV laido
mi meteorologiniai balionai, kiek 
tie, kuriuos laido Fiee Europe 
komitetas su propagandiniais la
peliais.

Už šių pastarųjų laidymą JAV 
vyriausybė atsakomybės neima, 
bet gal jau nereikia abejoti, kad 
V. Vokietijos vyriausybė uždraus 
jų laidymą iš savo teritorijos.
Ikšiol nebuvo slepiama, kad jie 
paleidžiami V. Vokietijoje. Jų lai 
dymas dar galėtų būti tęsiamas, 
jei Vokietija nėra vienintelė jų 
paleidimo vieta.

I Meteorologinių balionų bylą 
Maskva jau laimėjo, nes valsty- 
ibės departamentas pranešė, kad 
sutiko jų nebeleisti iš Vokietijos 
ir Turkijos ir apskritai iš ten, iš 
kur jie galėtų patekti į Sov. Ru
sijos teritoriją.

JAV nota betgi teigia, kad tos 
rūšies balionų „kelionės“ turėtų 
būti leidžiamos, nes renkamos at
mosferinės žinios praturtins me
teorologijos mokslą ir tarnaus 
visoms tautoms. Neigiamas Mas
kvos notos teigimas, kad balio
nai naudojami šnipinėjimo tiks
lams. Balionų turinys aiškiai ro
dąs ,kad to tikslo nesiekiama.

Manytina, kad tuo reikalu, gal 
per Jungt. Tautas, užsimegs de
rybos ir bus sutartas koks tarp
tautinis įstatymas. Tuo labiau, 
kad tokius balionus laido ir Sov.
Rusija, nes jos panašus balionas 
su, oro reiškinių matavimo ins
trumentais prieš kelias dienas 
yra rastas šiaurės Japonijoje.

Sovietinės Vokietijos vyriau
sybė vakar pagrasino net Berly
no blokada, jei nebus sustabdy
tas balionų laidymas jos terito
rijom Ji, žinoma, teigia, kad ba
lionai renka karines žinias ir re
gistruoja ūkines įmones.

Sudarytas muzulmonų

ir katalikų frontas
ROMA, vas. 10. — Padarytas 

pirmas žingsnis suorganizuoti
muzulmonų ir katalikų bendrą, sj jr 332 ha
f.r°n?..d,'"a™,!k",lagreSyV,al tvarkant dabartinę sistemą.

• Antarktikoje dingęs JAV

žymių dvasininkų. Laišką .at
siuntė net kard. Tisserant, kar
dinolų kolegijos dekanas ir Rytų 
Apeigų Kongregacijos sekreto
rius.

Lietuvos reikalai

Sovietijos biudžete
Sovietų Augščiausios Tarybos 

1956 m. „LTSR valstybinis biu
džetas“ nustatytas 1,908.122,000 
rb., Latvijos — 1,881,212,000, Es 
tijos — 1,280.457,000, Moldavi
jos — 1,414,945,000, Karelijos - 
Suomijos — 1,009,434,000.

Okup. Lietuvai — 6-jame penk 
metyje (1956—1960) duotos to
kios direktyvos: padidinti bend
rą visos pramonės produkciją 
1,8 karto, tame skaičiuje respu
blikinės pramonės — 1,6 karto. 
Numatyti kuro — energetinės 
bazės užtikrinimą ir tolimesnį 
mašinų statybos, statybinių me
džiagų pramonės, lengvosios ir 
maisto pramonės plėtimą.

Per penkmetį padidinti elek
tros energijos gamybą 1.8 karto, 
durpių gamybą ,— 1,5 karto, ce
mento — 3 kartus, odos bei ava
lynės — 1,8 karto, sviesto — 1,6 
karto, mėsos gaminių — 1,5 kar
to, žvejybos gaminius — 2,5 kar
to. Paleisti į darbą Kauno hidro
elektrinę stotį. Pastatyti televi
zijos aparatūros, grąžtų, staklių 
ir jų reikmenų, kasos aparatų 
įmones ir baigti Vilniuje plataus 
vartojimo elektros reikmenų įmo 
nės statybą, užtikrinti tolimesnę 
Klaipėdos uosto plėtrą.

Žemės ūkio srityje 1960 m., pa
lyginti su 1955 m., padidinti mė
sos gamybą apie 1,9 karto, pie
no — 2,2, grūdų — 4,2, linų 
pluošto — 1,7, cukrinių runkelių 
— 3,9, bulvių — 2,3 karto. Už
tikrinti ,,platų kiaulių mėsai ir 
bekonui penėjimą“. Padidinti do- 

' bilų pasėlius ir pakelti jų derlių. 
| Plačiu mastu pagerinti pievas ir 
sudaryti ilgametes kultūrines ga
nyklas. Nusausinti 298,000 ha 
žemės sukuriant naują meliora-

kovai prieš komunizmą.
Sumanymo iniciatorius yra

Italijos Rytų — Vakarų Centras. 
Pirmame posėdyje dalyvavo be
veik visų muzulmoniškų kraštų 
diplomatiniai, atstovai prie Va-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

ekspedicijos lėktuvas su 7 vyrais 
surastas ir vyksta gelbėjimas. 
Manoma, kad visi gyvi.

Kalendorius

Vasario 10 d.: šv. Skolastika. 
Lietuviškas: Skaibutis ir Mingė- 
la.

Oras Chlcagoje
Apsiniaukus, tenųieratūra apie 

35 laipsnius.
Saulė teka 6:54, leidžiasi 5:17.

— Maskvos užsienio reikalų ministerija vakar oficialiai 
tvirtino, kad JAV balionuose rasti instrumentai šnipinėjimo

■ sinosi tuo, kad komunistų parti.lv<!ik,m”m# atllk‘k 
jos vadai pritarė sorbų autono- ~ JAV ir kom- Kinijos ambasadoriai vakar Šveicarijos Že- 
mijai. Teismo pirmininkas jam tarčsi net penkias valandas. Nežinomi svarstyti objektai,

bet žinoma, kad vėl susitiks ateinančią savaitę. Per tuos pasitu
rimus laisvinami ik Kinijos kalėjimų amerikiečiai ir norima iš Pei- 
pingo iiplėiti pažadą, kad atsisakoma vartoti jėgą Formosos bylai 

sikeitimas įvykęs 1955 metais, sutvarkyti.
Savo paskutiniame žodyje J. Go- — Anglijos premjeras Edenas grįžo namo su pareiškimu. kad 
zen šaukėsi į Stalino politiką tau- niekad nėra buvusios tokios JAV — Anglijos nuomonių vienybės, 
tybių atžvilgiu. Jam prokuroras kokia pasireiškė per Washingtono konferenciją. Tik liko skirtin- 
atkiito: „Neužmiršk, kad Stali- gos nuomonės dėl Chiang Kai - sheko valdomų nakrančio salų.

— Meksikos ir pietinės Kalifornijos erdvėje vakar stipriai že
mė. purtėsi. Drebėjimo centras buvęs Meksikoje. Kalifornijoje nu
kentėjo San Diego ir Imperial apskričių sritys. Žmonių aukų nesą, 
b't medž'aginiai nuostoliai žymūs.

— Atstovų rūmų ir senato žemės ūkio komisijos nutarė siū
lyti grąžinti pastovų primokėjimą žemės ūkio produktams, kad 
kainos prilygtų 90 proe. pariteto. Prez. Eisenhotoeris jau pasakė, 
kad toks kongreso sprendimas paverstus niekais visą jo pasiūlytą

nas jau miręs ir kad Sovietų Są- 
lyginimus ir socialinė draudimo jungoje 1953 metais tautybių 
patarnavimus naują penkmetį klausimas įgavo revoliucinį po- 
pradedant. sūkį“.

Šitai jau yra ženklas, kad ren- Teismas pasmerkė 4 serbų va- 
giamasi toje srityje padaryti lūs,paskirdamas kiekvienam nuo 
dramatišką mostą ir visą nuopel- 8 ligi 12 metų sunkiųjų darbų ka
ną priskirti kompartijos vadų Įėjimo, o centrinė vyriausybė pa Egiptas ir Israalis priminė Jungt. 

Tautų gen. sekretoriaus pasiūlyt,uls 
incidentams prie Ei A uja išveugti.išminčiai. skelbė, kad domovinos kadencija žemės ūkio programą.
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FUTBOLAS JUGOSLAVIJOJE
P. GANVYTAS

DIENRAATIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Wheaton College krepšinio aikš' Paul universiteto komandą. De 
tėn ir gavo pirmąjį krikštą 68:, Paul, šiemet pralaimėjęs tik pir 
43. Keliones nuovargis neleido niaujantiems JAV universite- 
padaryti genesnių pasekmių tams San Francisco, Kentucky

ir visoj Europoj tarp 15 pirmų
jų. Išvada: Europos krepšinis 
dar toli nuo amerikietiškojo. V.

Penktadienio, vasario 10, 1050

Perdaug faktorių veikia į 
valstybinių rinktiniif žaidimo ly
gį, kad būtų galima nustatyti 
kiek pastovesnę jų gerumo len
telę, tačiau spėjimo paklaida ne
bus didelė, jei tvirtinsime, kad 
Jugoslavijos rinktinė yra viena 
geresniųjų Europoje. Šiuo me
tu ji priklauso pirmųjų 5 rinkti
nių rateliui. Iš netolimos pra
eities atsiektų laimėjimų labai 
ryški 4:0 pasekmė prieš Italiją 
ir 3:1 prieš pasaulio meisterį 
Vokietiją. Verta tad bent trumi 
pai pažvelgti į šio krašto futbolo 
struktūrą ir šios sporto šakos 
pasireiškimą toje Balkanų ša
lyje.

Pirma« futbolo klubas

Futbolas į šį kraštą'atėjo šio 
šimtmečio pradžioje. Pirmasis 
klubas susiformavo apie 1903 
metus, gi 17 metų vėliau, po I 
Pasaulinio karo, buvo įsteigta 
futbolo sąjunga ir sustatyta va
dovybė, kurios pirmasis didysis 
uždavinys buvo Jugoslavijos 
futbolo pirmenybių pravedimas. 
1923 metais pirmą kartą tai 
įvyko. Gi pats pirmasis fut
bolo mėgėjas, sakoma, buvęs 
Šveicarijoje universitetą lankęs 
Studentas, kuris grįžęs į tėvynę 
pradėjo šią sporto šaką popula- 
fijnti.1

Jau 1930 metais jugoslavai 
drįso dalyvauti pasaulinėse pir
menybėse ir tik Urugvajaus bu 
vo iš tolimesnių varžybų išjung
ti, prieš tai nugalėję keletą prie. 
šininkų. Paskutinių pirmenybių 
metu jie irgi puikiai sukovojo ir 
tik vokiečių buvo nugalėti po 
itin puikios kovos, kurios metu 
vokiečių gynimas beveik pasa
kiškai žaidė. Jei pasaulinėse 
pirmenybėse jiemg nelabai se
kėsi, tai olimpiniuose žaidimuo
se po karo jų laimė buvo bent 
truputį geresnė. 1952 m. Hel
sinkyje jie baigmėje pralaimėjo 
prieš vengrų rinktinę ir tokiu 
būdu pelnė sidabrinį medalį. 

Žymiausi žaidėjai

Plačiausiai žinomi jugoslavų 
žaidėjai yra vartininkas Beara 
ir puoliėjas Vukas, žaidžiąs už 
meisterį. Abu jie gerai yra žai
dę Europos rinktinėje prieš An
gliją. Paskutinių rungtynių me 
tu itin gerai pasirodė Vukas. Ta 
čiau puikiu žaidimu pasižymi ir 
Horvat bei eilė kitų žaidėjų. Jų 
rinktinė turi daug jaunų žaidė
jų, tarp jų yra 1935 ir 1933 m. 
gimusių žaidėjų. Rinktinei tre
niruoti sąlygos yra labai palan
kios, ir tais reikalais besirūpi
nąs Tirnanic daug stengiasi, 
k«d futbolo lygis vis gerėtų.

Dažnai jų žaidime jaučiama 
Vienos mokyklos įtaka ir šioj į- 
takoj išryškėja kartais pasitai
ką elegantiško žaidimo perlai. 
Viena ryškesnė rinktinės silp
nybė buvo puolimo nedrąsumas. 
Gerai kamuolį valdą žaidėjai ne
sugebėdavo pasiekti pakanka
mai įvarčių, nes dažnai jie ne
drįsdavo kamuolį siųsti į vartus. 
Tačiau ši klaida žaidėjams vis 
aiškiau parodoma ir paskutiniu 
metu jaučiama ryški pažanga.

Uoliai futbolo pasaulį sekąs 
mėgėjas turbūt bus nusistebė
jęs, kad ligšiol nebuvo paminė
tus gal pats efektingiausias ju
goslavų žaidėjas Zlatko Caij- 
kovski. Šis tikrai puikus žaidė- 
jas, ap:e F. VValter savo kny
goje "3:2’' itin gerai atsiliepia, 
šiuo metu studijuoja fizinį la
vinimąsi Vokietijoje ir norėtų 
žaisti už žymų vokiečių klubą 
1. FC Koeln. Tačiau jugoslavų 
futbolo vadovybė šiam garsiam 
žaidėjui, kuris ja.u 54 kartus 
gynė savo krašto spalvas tarp
valstybiniuose susitikimuose, n* 
norėjo duoti leidimo žaisti, nes

prieš pianašesnius amerikiečius. 
Tačiau dėl to n’ė kiek nenusimi
nę, šio to pasimokę ir apsipra
tę naujose sąlygose, jie išvyksta

ir Minnesota, atžymi iš eilės 
110-tą pergalę namuose pasek
me 71:45. Tik pirmajame Kėli
nyje paryžiečiai dar įstengė

sekančios dienos rungtynėms laikytis ir tepralaimėjo 26:17.

tuo iškyla precedentas, kuriuo 
paskui norės pasinaudoti kiti 
jugoslavai, ir labai galimas da
lykas, kad užsienio klubai pa
vilios jugoslavų futbolo elitą. 
Po daugelio debatų jam leidi
mas buvo duotas. Įdomus fak
tas, kad jugoslavai Caijkovskį 
siuntė į garsiąją fizinio lavini
mosi mokyklą Vokietijoje, kuri 
yra viena geriausių savo rūšies 
institucijų pasaulyje.

14 klubų lyga

Kaip ir kituose kraštuose, ju
goslavai kasmet praveda savo 
krašto futbolo pirmenybes. Pati 
pagrindinė lyga susideda iš 14 
klubų, kurie tarp savęs varžosi 
dėl meisterio vardo. Be to yra 
dar 4 pagrindinės apygardinės 
lygos. Iš žymiausių klubų pa
žymėtinos 2 ryškesnės grupės: 
senieji klubai ir po II Pasauli
nio karo įsteigti klubiniai viene
tai. Pirmoji grupė turi šiuo me
tu vieną sėkmingiausių jugosla
vų klubų Hajduk Split, kuris 
ligšiol yra 5 kartus tapęs nu
galėtoju. Ši provincinė koman
da, įsteigta 1910 m., 1927 ir 
1929 m. pasipuošė meisterio vai
niku ir ta garbė jiems atiteko 
dar tris kartus po karo. Šiuo me 
tu jie yra oficialus meisteris ir 
gina savo garbę dabar vykstan- 
č'ose pirmenybėse. Belgrado 
SK irgi žinomas iš prieškarinių 
laikų, nes tarp 1923 ir 1940 m. 
šis klubas 5 kartus laimėjo meis 
terystę ir šiais metais yra vi- 
cempisteris. Garsusis Gradjans. 
k i Zagreb jau nebeegzistuoja. 
Belgrado Partizanas ir to paties 

l miesto Raudonoji žvaigždė pri
klauso antrajai grupei. Čia jau 

i iš pačių pavadinimų aiški ko
munistinė įtaka, šie klubai bei 

i Zagrebo Dynamo tarp savęs da
linasi 4 pokarinius meisterio ti
tulus, iš kurių du atiteko Dyna
mo vienuolikei.

Be pirmenybių krašte labai po 
pulari Tito taurė, čia gali da
lyvauti kiekivena krašto koman 
da. Savo laiku jugoslavai buvo 
leidę bandymą įvesti profesio
nalinį statusą futbolo žaidėjų 
tarpe, tačiau greitai jie savo 
nuomonę pakeitė, ir dabar ofi
cialiai visi futbolo žaidėjai tega
li būti mėgėjais (išimtis liečia 
čia tuos žaidėjus, kurie jau bu
vo tapę profesionalais). Vienas 
labai įdomus reiškinys, kuris 
kituose kraštuose mažai ar iš 
viso nežinomas: yra sudaryta 
speciali komisija, kuri vertina 
futbolo žaidėjų pasirodymus pir 
menybių metu. Yra nustatyta 
taškų sistema, ir laimėjusių ko
mandų žaidėjams pagal pasiro
dymo kokybę tie taškai skiria
mi. Daugiausia taškų surinkę 
žaidėjai skaitomi geriausiais žai 
dėjafis. Praėjusio sezono metu 
ši garbė* atiteko puolime žaidu
siam Vidoscvic (Hajduk Split). 
Rašant šias eilutes, šių metų 
pirmenybėse pirmavo garsusis 
saugas Horvat (Dynamo).

PARYŽIAUS UNIVERSITETO

KREPŠINIO KOMANDOS

VIEŠNAGE AMERIKOJE

Tai vienas labai retų įvykių, 
kai koks nors Europos krepši
nio vienetas turi laimę išban
dyti savo jėgas, o svarbiausia 
pasimokyti krepšinio gimtinėje.

Tokia lamė neseniai nusišyp
sojo Paryžiaus universiteto stu
dentams. Nugalėję eilę kliūčių, 
jie, vos aštuoniese. 1955 m. 
gruodžio 27 d. išplaukė iš įge
lia vre uosto. Po audringos ke- 
l’onės, visi be išimties |*ersirgę 
jūros liga. ir su 24 valandų pa
vėlavimu jie išlipo New Yorke.

Sekančią dieną po malonesnės 
kelionės lėktuvu jie jau išbėgo

prieš stiproką Lake Forest ko
mandą su viltmi jau geriau pa
sirodyti. Tai jiems pilnai pasi
seka, ir N. Metų diena tampa 
atžymėta prancūzų pergale 69: 
64. Nežiūrint Lake Forest žai
dėjų pranašumo ūgyje, ypač Ge 
orge Wolz 205 cm, paryžiečiai 
diktuoja puikų tempą ir tiks
liais metimais greitai veda 16:6. 
Tačiau kėlinio pabaigai ameri
kiečiai prisiveja iki 2 taškų gkir 
tumo. Antrajame kėlinyje vyks
ta kova už kiekvieną tašką, bet 
prancūzų greitis galutinai at
neša jiemg puikią pergalę.

Šios pergalės paskatinti ir į- 
sidrąsinę, Paryžiaus studentai 
laimi ir prieš North Central Col
lege 67:58, Chicagos pnemies-

Antrajame kėlinyje De Paul trej P< Tr

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI III CHIRURGAI 
2300 West 31't Street

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KCD1KIV IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue 
(MEDICAL BL'ILDING)

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. flvštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Ofico tel. RE. 7-1188 
Res. Ui. VVAlbrook 6-3785

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4265 W. 63rd St. 
Ofiso tel. REIlauce 5-441U 

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

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

ir antr. 10 iki 12 ryto. 
. , , - - 6 iki 9 popiet; ketv. irneris, dažnai vis įleisdamas nau-; penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet šus- 

jas jėgas, fiksuoja užtikrintą
amerikieč.ų pergalę. , Ilrt. tel. GR<nehUI 0-5003

Ir pagaliau, gavę paskutinę
pamoką, nežiūrint lygios kovos ! 
nuo Baltimorės universiteto;
68:59, Paryžiaus studentai, pri-: 
sikrovę bagažą įspūdžių, naujų 
žinių ir... krepšių, linksmi aplei- j 
džia Šamo kraštą.

PUC buvo lygus varžovas, 
tik JAV universitetų vidutinėms ; 
komandoms. Tuo tarpu Prancū-! 
zijoje jis stovi trečioje vietoje i

Tel. ofiso HE. 4-0099, rez. pR, 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtai!, ir sekmad.

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4060

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.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

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

Sežtad, nuo 2 iki 6 vai,, iSskyr. sek.

VYT. DOMKUS

DR. ANKA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
i Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia- 
dieniaia uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

ty. Priešininkas, nors ir žemes prityręs buhalteris pildys 
nio masto, nė kiek nemažina au- JJLV mokėsiu (U.S. Inco- 
ropiečių laimėjimo, imant dėme. m# T4x) bUn.
sin bendrą amerikiečių žaidimo, 
klasę.

Tęsdamas savo odisėją, PUC 
(sutrumpintai Paryžiaus univer 
siteto klubas) atsiranda Milvvau 
kėje, kur jo laukia sunkus eg
zaminas prieš Amerikoj gerai 
žinomą Marąuette universiteto 
komandą. Pasekmė — 74:43 a- 
merikiečių naudai. Pralaimėji
mas skaudus, bet teisingas, ne
žiūrint paryžiečius pateisinančių 
eilės motyvų. Jau pirmame kė
linyje sužeidžiamas jų geriau
sias žaidėjas (nugabentas net į 
ligoninę), tuo būdu bepaliekant 
vos 7 žaidėjus prieš 15, ir be
veik vienodai gerų. Toliau ne
paprastas amerikiečių ūgis ir 
jų pranašumas visuose žaidimo 
punktuose. Tai objektyiai po 
rungtynių pripažįsta ir prancū
zų treneris, pridėdamas, kad 
Marąuette nesunkiai laimėtų ir 
Europos meisterio titulą’, o gal 
net ir ol'mpinį.

Po pelnyto poros dienų po
ilsio PUC stoja naujon, nema
žiau sunkion, kovon prieš De

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6018 
Rez.: WAlbrook 5-3048

kus
DRAUGO raštinije

pirmadieniais, ketvirtadie
niais nuo 6:00 iki 7:30 vai TeLoflso HE 4 5849 re" HE 4 2324
vak., šeštadieniais nuo 10
vai. ryto iki 1 vai. popiet.

Patarnavimas prasidės vasario 
13 d., 1956 m. Jau dabar galite 
paskambinti telefonu Vlr. 7-6640 
dėl susitarimo.

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IK CHIKURGe 

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

Tel.: Ofiso — PUliman 5-6700 
Buto — ENgleuood 4-4979

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARDUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOvvnliall 3-0959 
2534 West 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HKiltlouk 4-7080, neažmtįtina

skambiną CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS-' 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
bendra praktika ir 

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

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. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
gydytojas ir chirurgas

Spec. ehirurginčs ligos
6255 South Westera Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

CASUALTY
ADJUSTERS

Large Casualty & Surety Com- 
pany needs adjusters under 35 
to vvork out of our Suburban 
Office. Experience preferred būt 
will consider beginners with 
college education for trainee 
positions.
SALARY COMMENSURATE 

VTTH EXPERIENCE
Address Reply

Giving Full Particulars To
MR. JAMES E. SCHRAM 

HARTFORD ACCIDENT AND 
INDEMNITY COMPANY 

6429 WEST NORTH AVENUE 
OAK PARK, ILLINOIS

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7-49OO 

Rezidencija: Gltovclilll 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0030

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
S259 South Halsted St.

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

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso: PAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1 —
ir 6—8 v. vak 

-4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-94OO
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vlčiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

J

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampus Francisco gatvės)

a Daugelis lietuvių jau žino, kad paa savo 
tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že

mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.

Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.

Choro vedėjas
K’šunini'a'r' DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

|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 California Avė. 

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

Ofiso telef. YArds 7-1100
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.------------------------ --------------
Ofioe VVAlbrook 6-2670.

Rez. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javolt
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE 51ED1CAL OENTER 

6132 South Kedzle Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—D ▼. vak.

Trečiad. Ir šeštad. pagal zutartj 
Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJA8)
2500 West 63rd Street

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

Telefonas ORovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTfi

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

ausltarima išskyrus trečiadieniui
2422 West Marąuette Rd.

V. RASLAVIČ9US. M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1166 DIVERSEY AVĖ.
Tel. VVE 5-8426

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

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Bcthany Vletlioilist ligoninėje 

Tik pagal susitarimų tel. AR 1-1493

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINftS 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.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko ak (nitu, 

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

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

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Rez. 8053 8. Campbell Avė. ..

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamh. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., Seš- 

tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Jeigu neatsilieps vtrSminėtl telefonai

šaukite Mldway 3-0001

DR. J. VAITAITIS
GYDYCOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct.. Cicero
Kasdien J0-12 vai ryto ir 6-8 vai.

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

Tel. ofiso Vlclory 2-1581
' Rez. Vlctory 2-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. *iuo 2 iki 4 p. p.; c iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6059

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. I’R 6-0655 

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

V A f,. 11 V. r. iki 3 p, p.; #5--- 9

DR. 0. SERHER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1825 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė
756 West 35th Street 

Vai nuo 10 iki 2. nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadienį lo-a ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Telefonas REIlance 5-1811

DR. WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1 — 4 popiet, 6.30—8:30 vak. 
Trečiud. pagal sutartį v

Roosmlt Furnitiire Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai UŽ $169.00 1 *

J šį Netą įeina lova, dreaeris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklėm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais Parduodame išmokėjimais.

1 Už 6 mėnesių išmokėjimus neima
ma jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užaukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD Tel SEeley 8-4711

Prllz ItaiMloniM, wvv. ir menadUerls
Krautuvu atidaryta aekmadieulula nuo 11 iki 4.10.

Tel. ofiso Ir buto <>I,ymple 2-4155
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th St, Cicero 

Kasdien 1—3 v. Ir G—8 v. vakare 
Butas 1520 So. 101b Avė. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-1210. jei 
neatsiliepia. Sunkite K Edžiu 3-2.S68
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečtėdlenl tik nusitarus

Dr. Nina KRIAU6ELI0NAITI
(Gyti) loja Ir Chirurgė) . 

MOTERŲ LIGŲ ,R AKUŠERIJOM
SPECIALISTU 

2750 West 71st Street
(Kampan 71 et Ir Callfornla)

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

Kilu laiku pagal sunitai lm 6

M P. ŠILEIKIS, 0. P.AO OrtlioiM-das - Protezlstaa
' Aparatal-Proteznl. Mtd. ban- 

4 dažai. Spec. pagalba kojom
(Arch Supports) Ir t.t. 

Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-t. 
ORTHGPEIH.IO8 TECHNIKOS I.AB.

2850 W. 63rd St. Chicago 29, III. 
Tel. PRospect 0-5084.

C
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STALINO SOSTAN...
Chruščevas veržiasi į priekį. Be jokios abejonės, jis yra 

užsimojęs pasiekti Stalino sostą. Nelengvas kelias, bet jau gana 
toli yra nueita.

Po Stalino mirties, po Malenkovo nuvertimo, sovietų prem
jeru buvo paskirtas Bulganinas. Bet jo vaidmuo buvo kitoks. 
Jis tik dalį d ktatūros tepaveldėjo. Stalino sostan atsisėdo ne 
vienas, bet keli. Tačiau netrukus išryškėjo, kad komunistų par
tijos sekretorius Chruščevas statosi augščiau už visus kitus, 
net ir už Bulganiną. Ir krašto viduje, ir ypač besilankant Ge- 
nevoje bei kitur užsienyje drauge su Bulganinu ir Žukovu jis 
leido suprasti, kad jis, o ne kas kitas yra vyriausias sovietų 
“bosas”. Ir pačioj Genevos konferencijoje, ir prie stiklelio, ir 
j gatvę išėjęs Chruščevas visiems sakyte sakė, kad jo žodis 
yra paskutinis ir lemiantis. •

Grįžęs iš kelionių po užsieninius kraštus, dabar ir pačioj 
Sovietų Rusijoj Chruščevas demonstruoja, kad tik jis yra vy
riausias. Bet, kadangi jis dar ne visai yra pripaž'ntag dikta
toriumi, jam tenka atlikti kaikuriuos žygius — pašalinti iš po 
kojų Bulganiną, Molotovą, Malenkovą, o gal net ir Žukovą bei 
v'są eilę kitų, kurie gali jam pastoti kelią kopiant i diktato
riaus sostą. •

Pirmoj eilėj Chruščevas pasirūpino pašalinti generolą Ser
gejų Kruglovą, kuris Maskvos scenoje ligšiol buvo gana įta
kinga ir imponuojanti figūra, stipri ir fiziškai, ir politiškai. Jis 
yra 56 metų amžiaus ir komunistų partijai tarnauja iš jaunų 
dienų, jau 37 metus. Kruglovas ir šiaip jau turi “gerą rekordą”,

PlfcNfcASTtS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNGiB

NAUJIEJI VALANČIAI IR DIRBANTI TAUTA
AL. GIMANTAS

Tuo pat metu, kai išeivijos vas, bet grynai savajai tautai, fcūdžio rašta s caristinės okupa 
lietuviai giliai susirūpinę svars-j savajai širdžiai ir savajam įsi- cijos meta s išleistus vysk. M. 
to kaip reikėtų pagyvinti visą tikinimui patenkinti. Ir tie kuri-j Valančiaus, dar kartą gauni pa
mušų kultūrinę veiklą, kai talpiniai dabar užkišti kur į gilias justi, jog neseno; žinios apie 
sunkiai gimsta ir pleč asi Kultu'pastales, vieną dieną parodys; nepaprasta1 išpilusį alkoholiz-
ros Fondas, kai mūsų rašytojai1 pasauliui lietuvių tautos dvasi- mą dabartinėje Lietuvoje, nėra 

nį gajumą, mūsų tautos sukaup nei perdėtos, ne’, išpūstos. B v- 
tasias vertybes, kurių negebėjo su ir pagalvoti kokių žiaurių 
užslopinti ar pakeisti, kad ir pasekmių gali atnešti v sam tau 
kaip sunki priespauda. Tauta*tos išsilaikymui besąlyg'nis gir 
kuria, tauta dirba, be jokių pa- tuokliavimas. Padėties rimtumą 
skatinimo priemonių, be jokio fce abejo liudija ir augštųjų dva 
atlyg'.nimo, qk t'etuviškosics
pare gos ir sąžinės balso skati
nama. Ir štai, klauskime patys 
savęs — ar ryžtinga ir gyventi 
norinti tauta gali lengvai žūti?

skatinami premijomis, kai mū
sų kaikurie (toli gražu ne visi) 
mokslininkai visiškai patenkina 
mai įsitaisė ir dirba savojoje 
profesijoje ir kai dauguma pas 
kutiniosios emigracijos bangos 
jau nesunkiai galus su galu su
veda, neretai drįsdami pagalvo
ti ir ne apie labai miglotą atei
tį materialinėje plotmėje, atei
na žinios iš Tėvynės, jog ten, ne 
žiūrint priespaudos ir netikru
mo, turint pačias minimaliau
sias sąlygas, visdėlto eina svar
bus kūrybos darbas. Galvojama 
ne vien tik apie savo asmeninį 
išsilaikymą ar prisitaikymą 
šios dienos sąlygoms, bet geba-

kuriuo buvo įsigijęs komunistų pasitikėjimą. Mat 1930 metų ma ir rodoma noro galvoti ir
partijos ir valdžios “valymo” metu jis likvidavo, nužudė mar
šalą Tuhačevskį ir kitus. Iš profesijos jis yra policininkas, 
daug metų buvęs slaptosios sovietų policijos šefo Laurentij Be- 
rijos vyriausiu padėjėju. Kai Berija buvo nužudytas, jis atsi
sėdo vidaus ministerio kėdėn. Šiom s dienomis Maskvos “Prav- 
da” paskelbė, kad Kruglovo karjera jau yra baigta. Ją baigė 
Chruščevas, kuris matė jame pavojų savo karjerai.

Spauda labai aiškiai pabrėžia, kad Chruščevas, grįžęs iš 
užsienio, tapo piktas ir griežtas. Savo “draugais” pradeda aiš
kiai nebepasitikėti. Kaikurį laiką ir apie Bulganiną nedaug 
bebuvo girdima. Esą jis “sirgęs”, “gydęsis” ir t.t. “Valymo” 
darbus jis visur yra pradėjęs. Visas įstaigas ir įvairias vieto
ves jis pertvarko ta prasme, kad šalina visą eilę komisarų ir 
jų vieton skiria savo pakalikus. Chruščevas jau yra pašalinęs 
“premjerus” iš šių “sovietinių respublikų”; rusiškosios (didžiau
sios iš 16 respublikų) sovietinės respublikos “premjerą” Alek
sandrą Puzanovą, Centrinės Azijos Uzbeko respublikos “vadą” 
Amin Nijazovą ir sovietinės Lietuvos “premjerą” Mečislovą 
Gedvilą. Apvalytos ir kaikurios kitos “respublikos”.

Šitokį “valymą” Chruščevas atlieka skubiai, nes vasario 
14 d. Maskvoje pradedamas dvidešimtasis komunistų partijos 
suvažiavimas, kuriam daug reikšmės yra skiriama. Toks su
važiavimas bus pirmas po Stalino mirties.

Turėdamas tai galvoje, Chruščevas, kaip apsukrus ir už
grūdintas komunistas, stropiai ruošiasi, kad jis galėtų suva
žiavimą kontroliuoti, kad jo žodis jame būtų paskutinis ir le
miantis. Šio suvažiavimo metu, jei jam pavyks į savo rankas 
paimti jo kontrolę, mano turėti gerą progą būti apšauktu Sovie-

matyti kurkas toliau ir rūpin
tis neatidėliojamais tautos rei
kalais.

Ar ne džiugu, jog jau ne pir
mos jaunystės mokslininkas, vi
są pokario metą, t. y. ne dešimt 
mėnesių, bet ištisus dešimt me
tų pašvenčia didžiuliam ir ne
paprastos apimties moksliniam 
darbui Lietuvos ūkinėms proble 
moms ir jų nagrinėjimui skir
tam. Dirba ir jaudinasi, kad lai
ko tiek maža, o paruošti dar 
tiek daug likę. Ir kas tęs neuž
baigtąjį darbą? O medžiagos, 
kaip sakoma, kalnus yra surin
kęs.

• Panašių žinių turime ir apie 
kitus lietuviškojo gyvenimo dar 
buotojus. Kaip ir tikra, jog vie
šumoje visai ar neperdaug besi
rodą kūrėjai netūno kur palie- 
pėje nulindę ar nieko neveikia. 
Gimsta veikalai, gimsta idėjos, 
kurios, kad ir ne šiandien skir
tos pasaulio šviesą ir tautiečių

Ar ne panašiai, pagaliau, liu
dija kuklios žinutės apie kaip 
ir negalimų dalykų .įsikūnijimą, 
t. y. dviejų katalikiškų, leidinė
lių pasirodymą bolševikinėje už 
fronteje? Kas nebuvo įmanoma 
atsiekti pirmosios okupacijos 
laikais, dabar, kad ir dešimtai
siais tautos priespaudos metais, 
didžiu ir tiesiog nepaprastu kai- 
kurių mūsų dvasiškių pareigin
gumu ir pastangomis, visdėlto 
pavyko. Dar daugiau, kai sugre 
tini tekstus savo autoritetu vi
siems tikintiesiems paskelbtus 
apie blaivybę su panašaus po-

siškių susirūp'.n'mas ir atkrei
pimas dėmes'o savo laiškuose 
į tai. Pagaliau, ar tai nėra aiš- 
kus priminimas ir anų valanči- 
nių laikų, kuomet susipratusie- 
ji lietuviai turėjo kovotą ne vien 
tik su girtuokliavimu, bet ir su 
aiškiu rusinimu. Ar tai nėra at 
kreipimas dėmesio ir primini
mas visiems lietuviams, jog ne 
vien tik degtine, bet ir visa so
vietiniai rusiškoji okupacija yra 
visos tautos priešai ir prieš tas 
dvi blogybes visi kaip vienas tu 
ri priešintis ir šalintis alkoho
lio ir rusinimo pastangų tvai
ko?

Tokiu prasmingu būdu mora
liniai autoritetai bando įspėti ir 
nurodyti tuos pavojus, kuriuos 
turi jausti visi kovojančios tau
tos nariai.

15 BENDRUOMENES GYVENIMO

tų Rusijos diktatoriumi, vieninteliu diktatoriumi, kokiu buvo visdėlto saugomos
Stalinas.

Ar šitoks Chruščevo akiplėšikas veržimasis į diktatoriaus 
kėdę pareikalaus dar didesnių “valymų”, kurių metu ne vienam 
augštam komisarui nusiristų galva nuo pečių, parodys netolima 
ateitis. Juk visi diktatoriai tik žiaurumais ir žudynėmis savo 
tikslą tepasiekia.

VILTYS ŠIEMS METAMS

“The New York Times” savai
tiniame priede, žymi anglė ra
šytoja, buvusi anglų “The Eco- 
nomist” redakcijos narė, Bar
bara Ward rašo:

“Vakaruose nuotaikos sako, 
kad 1955 metai buvę liūdni. Tie
sa, šaltojo karo tąsa su pražū
ties nuo atominio karo atspal
viais raminti negali. Nejau mū 
sų amžiaus karai bei revoliuci
jos žmonijos istorijon įšaknijo 
kokį tai nenuveikiamą posūkį? 

'Iki nesenų laikų tikėta, kad 
žmonija palaipsniui žengia į pla 
tesnes laisves, į didesnį asmens 
gerbimą, į valdžias, kurios val
do pagal įstatymus. Bet štai da
bar didžiausią žmonijos dalį val
do priespauda. Tiesa, būta prie
spaudą ir seniau, bet mūsų am
žiaus priespauda pareikalavo 
sau net ypatingo vardo — tai 
‘totalistinė’ priespauda. Nejau 
ateitis priklauso komisarams?

Prabėgę metai nebuvo mums 
visiškas nulis, nežiūrint Gene
vos konferencijų, sovietų vadų 
valsų Azijoje, negyvojo taško 
suskaldytoje Vokietijoje, van
denilio bombų ir Vakarų diplo
matijos nesusivaikymo ką da
ryti. Piliečio laisvės pasiliko 
sveikos Amerikoje, o sovietų po
litikos vingius, mano nuomone, 
iššaukė kaip tik jos valdinių 
laisvės siekimas. Maskvą Ge- 
nevon varė faktas, kad jos pra
monė, nors ir auga, bet negali 
pakelti apsiginklavimo, paramos

i

J

ADLAI DEMOKRATŲ PIKNIKE

Moteris pilia leniondą demokratų prezidentiniam aspirantui Adlai 
Stevensonui East Los Angeles demokratų klubo piknike. Los Angeles 
mieste Stevpnson pasakė kalbą. tINS)

j Bendruomenės valdybą prašy
damas ją pasisakyti dėl posė
džių laiko, vietos ir darbų pro
gramos. Valdybos pageidavimu, 
Bendruomenės taryba posėdžių

ruomenės valdybos aplinkraš
čiai; Nr. 5 lituanistinių mokyk
lų statistinių žinių reikalu ir 
Nr. 6 kultūrinės informacijos 
rėmimo reikalu (konkrečiai be

galėtų rinktis balandžio 21 —į čia. Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV leidžiamą biuletenį “Litu- 
anus”). Abu aplinkraščiai ski
riami svarbiems reikalams, tad 
laukiama apygardų ir apylinkių 
valdybų gyvo atsiliepimo.

ir globojamos ateities dienom, 
pragiedruliams nuskaidrinus 
Pavergtosios veidą. Toliau, jau 
tik spėlioti galima būtų, bet su 
labai mažai galimybių suklysti, 
kad ir lietuvis dailininkas, mu
žikas, savo laisvalaikiu kurią 
vertybes, ne pagal šabloną, ne 
pagal užsakymus ar rublių krū-

Parengiamieji Kultūros 

kongreso darbai

Sausio 28 d. posėdyje Bend
ruomenės valdyba Kultūros kon 
igreso reikalu padarė tokius nu
tarimus: švietimo sekcijai orga 
nizuoti kviečiama Lietuvių Mo
kytojų Sąjungos Centro valdy
ba; Bendruomenės Chicagos a- 
pygardos Kultūros taryba yra 
prašoma imtis uždavinio siste
minti bei derinti visų sekcijų po 
sėdžių programas, kad visų nu
matomų sekcijų darbai eitų vie
na bendra linkme, ne kiekyienos 
atskiru keliu; Chicagos apygar
dos valdybai yra pavedama Kul 
tūros kongreso programą sude
rinti su Dainų šventės tvarka 
ir programa. Posėdyje taip pat 
buvo aptarti įvairūs techniški 
Kultūros kongreso rengimo rei
kalai, ir juos pavesta spręsti 
Chicagos apygardos valdybai. 
Be Bendruomenės valdybos na
rių, šiame posėdyje taip pat da
lyvavo ir svečias — Chicagos

gyventojų reikalavimo gresnio, 
ramesnio, laisvesnio gyvenimo, 
žymių pasirodė net sovietų li
teratūroje — apysakos ‘Elena’,
‘Jieškotojai’ ir ‘Ilgas kelias’ jau 
kalba apie gyvus, ne propagan 
dos sukurtus ‘labus ir nelabus’ 
tipus. Masinės propagandos im 
perijoje, pasirodo, plaka masinė 
širdis ir plaka žmogaus širdies 
plakimu. Čia vienas šviesiųjų 
1955 metų faktų”.

SKELBKIME LAISVĘ

Buvęs JAV pasiuntinys So
vietų Sąjungai, 1951 — 1953 
metais Chester Bowleg “Look” 
žurnale rašo:

“Ramaus, taikaus pasaulio a- 
tominiais ginklais nesukursime, 
nors tų ginklų pagrindinė svar
ba yra didelė. Mūsų kitiems tei
kiamoji pagalba taip pat bus 
beviltiškai nepilna, jei mes ne- 
pridėsime idėjų, tikėjimo ide- 
lams ir supratimo. Net pirmojo 
žingsnio į ramų taikos pasaulį 
nepažengsime neišsiaiškinę pir
ma su žmonijos magėmis. Žmo
gus iš tikrųjų ne vien duona 
gyvena. Jis trokšta teisybės.
Jis nori laisvės. Jis pageidauja 
brolybės. Todėl mums privalu 
vėl degti prezidento Linkolno 
dvasia, kuri 1861 m. vasario 22 
d. Nepriklausomybės pareiški
mo salėje, Philadelphijoje, pa- dūkų. Tupi Kiškis - Piškis. Ne šokoladinis, ne pliuši- 
reiškė: ‘Visa mano politika gi- nis — tikras, gyvas kiškis: pasakų pramuštgalvis, vė
mė jausmuose, kurie šioje sa- lykaičių margintojas, lauktuvių pyrago kepėjas. Tai 
Įėję savo laiku subangavo. Čia jis juokėsi susiėmęs pūkuotą pilvą, tai jam iš juoko 
vyko ne paprastas kolonijų at-1 plyšo apatinė lūpa.

bet ir vilties visai žmonijai, vi
siems laikams.’ Amerikos re
voliucijos idealais ištiesę rankas , , _ _ .. .. . . a* • j- i apygardos pirm. dr. J. Bajer-Azijai ir Afrikai, mes dinamiš-1 J
kai įgysime naujų, patikimų
draugų. Tada ir atmonė grėsmė 
pasidarys taika”. V.

Kultūros Kongreso šūkis 

Reikia visa padaryti, kad Kul

tūros kongresas būtų didelis į- 
vykis. Jo paskaitos, pranešimai 
ir diskusijos turi duoti minčių 
ir akstinų visam kultūriniam 
mūsų gyvenimui įkvėpti, kelti 
ir gaivinti. Todėl visi darbai tu
ri būti nukreipti kuria viena 
linkme pagal kurią vieną idėją. 
Bene didžiausias šių dienų mū
sų rūpestis — tautinės gyvy 
bės saugojimas ir išlaikaiky- 
mas. Todėl ir pirmojo Kultūros 
kongreso pats pagrindinis už
davinys būtų ties šia problema 
su visu atsidėjimu sustoti ir ją 
su visu rimtumu apžvelgti. Svar 
stydama Kultūros kongreso lin 
kmės klausimą, Bendruomenės 
valdyba yra priėjusi prie išva
dos, kad jį reikėtų pravesti to
kiu šūkiu: Tautinė kultūra — 
tautos išlikimo pagrindas.

Rengiamasi Bendruomenės 

tarybos posėdžiams

Vyriausiasis Bendruomenės 
organas yra jos išrinktoji Tary 
ba, kuri taria visus su Bendruo 
menės veikla susijusius klausi
mus. Tarybą posėdžių kviečia 
jos prezidiumas. Prezidiumo 
pirm. J. Šlepetys yra kreipęsis

22 d. Clevelande. Programos 
klausimas svarstomas.

Bendruomenės valdyba 

pasisako dėl įstatų

JAV Liet. Bendruomenė te- 
besitvarko pagal laikinuosius 
Loko priimtus įstatus. Juose 
kaikas jau atsiliko nuo gyveni-

Kalbėtasi su gen. konsulu 
J. Budriu

Gen. konsulo J. Budrio lanky
mo, kaiką reikia pertvarkyti, mosi Clevelande proga Bendruo 
Bendruomenės įstatų klausimą 
trijuose posėdžiuose svarstė 
Bendruomenės valdyba ir savo 
pastabas siunčia Bendruomenės 
tarybos išrinktajai įstatų ko-

menės valdybos pirm. St. Barz- 
dukas su juo turėjo ilgesnį pa
sikalbėjimą, kurio metu, be ki
tų klausimų, ypačiai aik'.ntasi, 

■ ar nebūtų galima vienos bend-
misijai. Pastabose smulkiau pa- ■ ros JAV lietuvių kartotekos, 
sisakoma dėl Bendruomenės Malonu pastebėti, k'ad pasikal- 
tikslų, priklausymo, organų rin bėjimas vyko draugiška nuotai- 
kimo laiko (pvz. apylinkių or- Ra ir kad gen. Konsulas Bend- 
ganus siūloma rinkti kas me-. ruomenės darbui parodė visiš- 
tai, apygardų — kas 2 metai, ! ro pritarimo ir pažadėjo jam
centro — kas 3 metai), apygar
dų, Bendruomenės tarybos rin
kimų, Bendruomenės valdybos 
sudėties, tautinio solidarumo 
įnašų ir kt. Pastabas gali siųsti 
taip pat ir kiti Bendruomenės 
organai, jų pageidaujama ir iš 
atskirų asmenų. Juo pastabų 
bus daugiau, juo ryškesnis vaiz 
das susidarys, kokios Bendruo 
menės mes norime. Tylėjimu 
nepasieksime nieko.

Nauji Bendruomenės 

aplinkraščiai

Sausio mėn. pabaigoj buvo pa 
rengti ir išsiųsti du nauji Bend-

visokeriopą savo ir savo vado
vaujamos įstaigos paramą.

Minėjo Markoni
Daugelyje Italijos miestų bu

vo minimas radio išradėjas G. 
Markoni 60 m. to išradimo su
kaktuves. Sukaktuvėse dalyva
vo šv. Tėvas Pijus XII ir per 
radiją pasakė kalbą apie radijo 
reikšmę apaštalavimui.

Žmogaus svarbiausias tikslas 
yra garbinti Dievą ir gėrėtis Juo 
amžinai. — V. J. Budrikas

BIRUT* PŪKBLEVieiŪTĖ

23 tęsinys

Kuri vasara, kuri skaidri diena tebeskamba ma
nyje visais Kaimelio varpais, kuri valanda tebemirga 
visom spalvom, visais šešėliais ?

Lyg tik dabar būčiau pabučiavusi Dieduką labai 
nakčiai ir atstryksėjusi per tamsų sodą klėtin, lyg tik 
dabar būčiau sukelbėjusi vakarinį savo poterėlį — mie
guistom lūpom, nuo snaudulio saldumo limpančiais vo
kais :

O jeigu kuo nepatikau,
Ar neklausiau ko, ar pykau —
Atleiski man paklydimus...

Ir lyg dar teberūktų mamos užpūsta žvakė----- - —
Kuri diena, kuri nesugrąžinama valanda tebesivai- 

dena mano vaikiškų sapnų rūkuose?
Ar dumblota popietė, kai Vinkšnupio klony pirmą 

kartą pamatau kiškį?
Krūmuose ulbauja volungės, prašydamos lietaus, o 

aš neriu ant smilgos tamsiai raudonas žemuoges. Ir 
staiga mama parodo man dvi ilgas, rudas ausis, ju
dančias pievos gale. Ten jis tupi. Tarp didelių, vešlių 
ramunių, tarp mėlynųjų yarpelių ir šiugždančių girgž-

gilios sėtuvos, klūpo našlė Drazdienė ir velėja marš- darni peiliai, plakami baltymai, kapojami riešutai. Karš- 
kinius. čiu alsuoja krosnis, traškėdama sausom eglinėm mal-

Tuojau lis. Viena po kitos nuščiūva volungės, me
džių šešėliai tamsėja, pamažu nutyla lapų šlamėjimas. 
Upokšnis atrodo gilesnis ir šaltesnis. Tvanku ir tylu. 
Tik zyzia nematomi uodų spiečiai, pliaukši kultuvė ir 
čiurkšlėm nusruvena vanduo nuo gręžiamų skalbinių. 
Visas klonis staiga pakvimpa jauna žole ir vengerykš- 
čiais.

Tuojau lis.
Nuo Nemuno pusės kyla tamsus debesis, pritvinkęs 

vasaros audros lašų, pakibęs virš Skirsnemunės ilgom 
lietaus kasom. Ten jau Ii ja.

Kažkur toli sugriaudžia. Dar dusliai, dar prislo
pintai. Ir tuojau vėl blyksteli žaibas — žydras, plonas 
ir traškantis. Atrodo, kad jis sminga tiesiai Nemunan 
ir šnypšdamas ten ištirpsta...

O gal — tai šventos Onos atlaidai medinėj Kaime
lio bažnyčioj, kai po viškom siūbuoja ąžuolo lapų vai
nikai ir mirga žydro šilko vėliavos, kai visom dūdom 
griaudžia vargonai, kai iškilminga suma žėri baltais 
arnotais, siuvinėtais kviečių varpom, vynuogėm ir avi
nėliais, o pro sidabrinį varpelių skambėjimą, pro kodylo 
švytavimą — prie didžiojo altoriaus celebruoja Diedu
kas. Jo rankose kyla tyro aukso Kielikas.

Javų laukai jau bąla. Vidurvasario saulėj dega ne
mirtingos žemės ir kasdieninės duonos atnaša. Tai pra
kaito šventoji evangelija, pjūties auksinis pakylėjimas.

Tegul bus pagarbintas amžinas, galingas ir — be
vardis Dievas.

Klebonijos virtuvėj spirga mėsos kepsniai: užvož
tuose britvonuose ir plačiose keptuvės<* spragsinčiame 
svieste ir karštuose taukuose, apvąrtyti, aplaistyti, ap
kamšyti slyvom ir saldžiom morkom. Švelnia paršiuko 
oda, obuolių prigrūstais gaigalų gūžiais, kurapkų spar
nais, pagi-uzdusiom viščiukų kulšim nuteka čirškančios,Kinijai ir k tur, naujų kapitalų siskyrimaa, bet pareiškimas lais Aš perbėgu drėgnais brastos akmenimis kiton 

sudarymo vidaus reikalams ir vės ne vien vietos gyventojams, upokšnio pusėn. Ten, ant šlapio, muiluoto liepto, virš salstelėję sultys. Skamba samčiai ir žarstekliai; galan-

kom. Šiltos moterų rankos: paišinos, miltuotos, kve
piančios laurų lapais, mėrūnais, riebia tešla ir karčiai
siais migdolais — minko, kočioja, sijoja, mala...

Gilioj Iedaunėj mudvi su teta Antose sukam braš- 
kinius ledus. Suka teta Antosė — aš tik laižau šaltą 
košę ir drebinu žąsies oda pašiurusius pakinklius. Die
dukas dar zakristijoj, mama pasiliko bažnyčioj mišpa
rams, tėtis nuėjo su Juodvalkiu Zigmu į laukus — ma
nęs čia neikas neaptiks:

— Vaikas sušilęs! Vaikas sušalęs! Vaiką perpūs! 
Vaikas jau kosti...

O Iedaunėj tylu. Po kojom čeža pakreigti šiaudai, 
medinio kibirėlio dugne traška grūstas ledas, tarp dan
tų grikši braškių kauliukai.

Šarmoti sienų akmenys dvelkia šalčiu. Čia tebe
alsuoja užmūryta žiema: šerkšna apkritę pakelės ber
žynai, snieguoti rarotų varpai, užpustytų vienkiemių 
tyla, mėlynas kaminų dūmas. Ir spindinčios rogių kelio 
provėžos ,ir žaros atspindžiai stogų varvekliuose, ir 
žvaigždėta Trijų Karalių naktis. Čia tebemiega apledė
jęs delčios veidas, vasario speigai medkirčių skruostuo
se, stirnos pėdos ties užšalusiu upokšniu ir balto miško 
vidury pamesta raudongūžės plunksna...

Bet pro praviras ledaunės duris krinta ryški vi
durvasario šviesa. Aplink kleboni jos daržą, dulkėtu ke
liu, suka ratus susikabinę merginos. Raumeningos 
blauzdos aptemptos pūkuotos medvilnės kojinėm, iš
brinkę pėdos šunta juodų batų odoj. Spindi bernų ke
purių matikai, blykčioja ties šventorium sustatytų dvi
račių lankai, mirga karabelninkų būdos — škaplieriai, 
kriauniniai peiliukai, aguonom apibarstytų riestainių 
virtinės, ilgi kermošiniai saldainiai. Kvepia vašku, pro
cesijoj sutryptais nasturtais, medauninkų imbiru, arklių 
tvaiku, įšilusiu milu ir prakaitu.

(Bui daugiau)
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Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas
Amerikos Lietuvių Tarybos vienybė8

Clevelando skyrius Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo 38 
metų sukakties minėjimą ren
gia vasario 19 d, (sekmadienį). 
Tą dieną 10 vai. ryto Šv. Jurgio 
bažnyčioje bus atlaikytos iškil
mingos pamaldos. Pamaldų me
tu giedos Sv. Jurgio parapijos 
mišrus ir vyrų chorai, vadovau
jami muziko Prano Ambrazo. 
Vyrų choras rengia specialų re
pertuarą šiai progai.

Iškilmingas minėjimo aktas 
bus 4 vai. pop’et Sv. Jurgio pa
rapijos salėje. Minėjimo metu 
koncertinėje dalyje Chicagos 
moterų choras, vadovaujamas

idėjos kalba.
Susirinkimui pirmininkavo J. 

Daugėla, sekretoriavo P. Gruo
das. Buvo išklausyti keturi pra
nešimai: J. Liudž aus, P. Stra
vinsko, Ign. Malėno ir K. Žuko. 
Pranešėjai nuosekliai palietė vi
sas skaudžiausias mūsų politi
nių negerovių žaizdas ir mėgino 
rasti sprend’iną. Visi kalbėto
jai kėlė mūsų solidarumo klau
simą, ypač Lietuvos laisvinimo 
darbe. Buvo griežtai pasisaky
ta dėl tą vienybę ardančių veiks 
nių. Nepagailėta kartesnių žo
džių prieš taut'ninkų inspiruo
jamas separatistines tendenci-

pirktoje stovykloje lietuviškasis' 
jaunimas galėtų stovyklauti. Jų 
pastangos yra visų lietuvių rem 
tinos, nes stovyklos yra viena 
svarbiausiųjų jaunimo auklėji
mo, poilsio ir lietuvybės išlaiky
mo institucijų.

TRUMPAI 

— Rašto Klubas kviečia savo 
posėdį vasario 11 d. p. Liū
di aus namuose, 1546 W. 54 St. 
Pradžia — 6:30 vai. vak.

— CleveJandietis Algis J. Ka- 

suhiitis, atliekąs karinę prievo
lę Tolimuosiuose Rytuose, ato
stogas praleido Japonijoje. Po 
trejeto menesių jaunasis visuo- 
menin nkas grįžta į Amerikos 
kontinentą.

— Septintasis Tautų festivalis

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ *18,000,000 IŠTAIGOJE. AUK6CI ALSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDItNDAS UZ PAID UP 
.iV..s *AS’ KITI TAI PT 510 SKYRIAI: OPI'IONAL, UOM S, KALE Dę IR VAKAC1JU SKYRIAI. GALITE. TAUPYTI IR PER I
1 Al'PY KITĘ 1SIAIDAS I6KE1Č1ANT ČEKIUS IK APMOKANT VISOKIAUSIAS RIDAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS I 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM
FORMACIJAS PAKAUKTI' — GKOVEMILL 0-767S.

UI’ 1NVESTMEN- 
AIŠKUS. SU- 

1ŠKE1ČUAM IK 
SUŽINOT MCSV AUKŠTA DIVIDENDĄ IK KITAS IN-

PIRM.
CNICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.

12 VAU —S VAU; ANTRAD. IR PKNKT. 0 Iki 4 VAK.; KET. » IKI M vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA: ŠUST. 0 IKI 2 POPIET

L. Laisvės Komiteto narys Kip
ras Bielins.

sario 12 d. (pradžia 6 vai. vak.) C

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 
Wallace ir 19 gatvių kampas.

V Baliuje be šokių ir blynų numa-Atrodo, kad įs didelio aukų . . ,. ■ , • x -1 tomą visokiausių malonių staig
menų. Kviečiami visi Philadel- 
phijos lietuviai.

— Prel. L Valančiūno vardi-

Stropiai renka Altui aukas

WHK sąlėje įvyksta sekmadienį Dr. A. Šmulkštys kalbėjo apie

muzikės Alice Stephens, atliks jas gvaldytį jėgas Lietuvos lais 
specialią programą. Choras mi- vįnįmo darbe.
nėjimui rengia atitinkamą lietu. Diskusijose dalyvavo daug

(vasario 12 d.). Festivaly lie
tuvius atstovaus lituanistinės 
mokyklos tautinių šokių grupė, 
vadovaujama L. Sagio. S. G.

L VYČIŲ SUSIRINKIMAS 

Vasario 14 d. lietuvių salėje 
bus svarbus L. Vyčių 25 kuopos 
susirinkm'as, kuriame reikės ap 
tarti laibai opūs kuopos klausi, 
mai ir išrinkti naują kuopos 
valdybą. Susirinkimo pradžia •—

rinkėjų skaičiaus stropiausiai 
reiškiasi ponios Impulevičienė ir 
Binkienė, kurios abi lankyda
mos lietuvių namus jau baigia 
užpildyti du aukų lapus. Aukos' nių proga surengtas banketas į
priimamos ir lietuvių banke tie- Šv. Kazimiero parapijos salę su
sies Alto einamojon sąskaitom i traukė labai didelį skaičių sve

čių, kas ryškiai parodė, kaip la
bai gerbiamas daug nuopelnų tu 
rįs prel. I. Valančiūnas.

viškų dainų montažą, kuriame kalbėtojų. Vieni jų dar labiau 
bus įp:nta šokiai ir deklamaci- įgryškino prejngentų mintis, ki- 
jos, o antroje dalyje duos lietu- įį pasisakė prieš. Bet bendrai 
viškų kompozitorių patriotinių pareiškimuose atsispindėjo min- 
dainų ir dainuos operų choro Įjs mėginti suglaudinti gretas 
partijų ištraukas. Visa ši Ste- bendram tautiniam darbui, 
pheng ansamblio programa yra :
reng’ama specialiai šiam minėji
mui ir niekur dar nebuvo atlik
ta. Reikia manyti, kad šis A.

NAUJA LB APYLINKES 

VALDYBA

rožančių

Philadelphijos ateitininkų šen 
draugių metinis susirinkimas, į- 
vykęs vasario 4 d. Vašių name, 
sutraukė gražų būrį sendraugių. 
Susirinkimo turiningą paįvairi
nimą atliko laivyno leitenantas 
dr. Šmulkštys, skaitęs paskaitą 
apie rožančių, pateikdamas la
bai daug originalių minčių, į- 
domių ir atomo amžiaus žmogui.

Šiame susirinkime išrinkta 
7:30 vai. vak. Visi nariai nuo- nauja valdyba: pirm. inž. E. Bin
širdžai prašomi dalyvauti

Senelis

Philadelphia, Pa.
J. Žilevičiaus paskaita

Su dideliu dėmesiu daugelio 
philadelphiečių lauktoji prof. J. 
Žilevičiaus paskaita buvo šau

kis, vicepirm. M. Vasiliauskie 
nė, sekretorė B. Gasparėnienė, 
kasininkas inž. V. Gruzdys ir 
narys kultūros reikalams dr. A. 
Šmulkštys.

Šis susirinkimas savo kūry
binga nuotaika bei darnumu vi
siems dalyviams paliko gražius 
įspūdžius ir šviesią viltį, kad- - . , - šeštadienį buv. apylinkės pir- šio 28 d. Svetys prelegentas sa- ... ,, , . , . .

Stephens ansamblio pasirody- mįninkas St. Barzdukas perdavė ,vo paskaitoje nemažam būriui’ na^kJa? vaIdypai vadovaujant 
mas visai Clevelando visuome- £avo pareigas naujai valdybai, susirinkusiųjų kalbėjo apie dai-' *’ prra7,fl va’ a
nei sukels tikrai iškilmingą kuri buvo susirinkusi pirmojo ną bei muziką nuo primityviųjų
šventišką nuotaiką ir paliks ne- savo posėdžio. Naujuoju pirmi- garsų iki vėliausių lietuvių kom- 
užmirštamą įspūdį. , ninku įtrinktas Jonas Virbalis, pozitorių kūrin u. Paskaita bu-

metai bus našūs gražia vaikla 
Mažėja aukos invalidams 

Iš Lietuvos Laisvės Kovų In:
Vasario 16 proga piniginės vicepirm. ypatingiems reikalams vo iliustruojama sol. J. Augai-'va^dU Centro Valdybos, kuri

aukos bus renkamos, kaip ir K Karpius; v'cepirm. kultūros tytės, kuri padainavo gana 
praėjusiais metas, ne mineji- reikalams — P. Balčiūnas, vice-j daug dainų, tuo šiai paskaitai 
mo metu, bet aplankant visus pirm švietimo reik. — J. Gul- suteikdama koncertinį atspalvį, 
tautiečius jų butuose. Aukoms binienė, sekretorium — J. Kaz- p0 paskaitos ponų Ramanaus- 
rinkti Alto skyriaus valdyba y-’ iauskas, tižd ninku — J. Žemai- kų erdviuose namuose įvyko 

tis, socialiniams reikalams — prof. J. Žilevičiaus pagerbimas 
V. Muliolis, ekonominiams rei- j prie turtingai paruošto stalo, 
kalams — V. Palubinskas

yra Philadelphijoje, patirta, 
kad, nežiūrint praėjusių metų

ra sudariusi specialią komisiją, 
kuriai vadovauja valdybos vice
pirmininkas Juozas Sadauskas. 
Visi Clevelando lietuviai malo
niai prašomi galimai gausiau au 
koti ir tuo pačiu paremti Lietu- 

, vos Išlaisvinimo kovą bei paro
dyti savo tautinį solidarumą. 
Visos surinktos aukos bus per
duotos Amerikos Lietuvių Ta
rybos Vykdomajam Komitetui.

Alto Clevelando skyriaus val
dyba kviečia visus Clevelando 
lietuvius galimai gausiau daly
vauti minėjime.

UŽ TAUTINU VIENYBĘ

Vasario 5 d. lietuvių salėje 
Clevelando lietuvių demokrati
nės grupės sušaukė visuomenės 
informacinį susirinkimą, į kurį 
atsilankė gana gausiai lietuvių.
Susirinkimą pradėjo Krikščio
nių Demokratų S-gos Clevelan
do skyriaus pirm. H. Idzelevi- giasi, kad jau šiais metais nu

_ AUTOMOBILIS ĮVAŽIAVO Į ŽMONIŲ BŪRĮ
Y

pabaigoje spaudos puslapiuose 
dažnesnių paskatinimų neužmirš ', 
ti Lietuvos laisvės kovų invali-Į 
dij sunkios būklės ir bent lap
kričio 23 proga v'eno kito dole
rio auka prisiminti tuos gyvuo
sius Lietuvos nepriklausomybės 
kovų dalyvius —• invalidus —, 
aukų gauta žymiai mažiau, kaip

— šešt. lituanistinė mokyklai 

Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą šiais metais atliks at
skirai pašvęsdama tam reikalui 
vieną pamoką vasario 18 d.

— Spaudos vajus pradėtas vi
soje Philadelphijoje vasario 4 d. 
Platintojai vaikšto po namus ir 
priima užsakymus prie bažny
čių prieangių.

— Liet. Studentų S-gos Phi
ladelphijos skyrius turi 41 užsi
registravusį narį.

— Šv. Jurgio parapijos tra- 
d cinis blynų balius bus vasario 
14 d. Liet. Muzikalio Klubo sa
lėje. Į šį tradicinį Užgavėnių 
balių kasmet suplaukia daugy
bė žmonių. Tikimasi, kad ir šį
met bus daug norinčių linksmai 
užsigavėti Šv. Jurgio parapijos 
tradiciniame baliuje.

— Prof. Jurskis su žmona va
sario 12 d. atšventė 30 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga ponai Jurskiai buvo svei- 

i kinti per Bendruomenės Balsą.
BL R.

“Tėvynes garsų” p.&j.jokubka
Valandėlė transliuojama per \VDOK TV, NEIMANTAI IR I AI KUODŽIAI 

I Pardavimas Ir Taisymas
stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.

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

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

CONRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

4102 Archer Avė., a* Mozart 
Chicago 32, 11L — TeL eA 3-8617

rsjs

Duona K įvairias skoningas 
kulkines kepa

3OI 301

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

Terminas tik iki 
kovo 1 d.

414 West 63rd Str.
ENglewood 4-5883

llllllllIlIlIllllllllllllllllIlllllIlIltllllHlilllll

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

T
kart'*

1

finansų reikalams _ P. Qruo-j Tarėsi Progai

! Lituanistinės augštesniosios 
' mokyklos mokytojai sausio 27 

MIELAI REMIA JAUNIMO d' ^uv° susir.nkę posėdžio, ku- ankstesniais metais. Stambiau- 
STOVYKLĄ riame aptarė bendruosius mo- sia auka atėjo iš Detroito, kur

Jaunimo stovyklos globos 1/™“ rcikalus bc‘ k‘tua su m°-, ramovėnų pastangomis surink- 
mitetas Clevclande po 100 dol. kykla s“.josl,ls technišku, rei-, ta ir atsiųsta $315.20, antrą vie- 
gavo iš dr V. Adomavičiaus. J. kal“8', Pa’,kclsta nuomonėm!, t, užima Chicagos ramovėnai - 
ir A. Damušių, kun. dr. K. Šir- ir de moksl° raet4 pabaigos, Į $106. Nuolatiniais stambesniais 
vaič'o, dr. R. Gineičio ir J. ir

J. Pikturnų.
kuri numatoma padaryti kiek' rnetin’ais aukotojais yra dr. Ter

1956

Pasižadėjimai po 100 dol. gau 
ti iš P. Zigmanto, A. ir St. Bp.rz- 
dukų, P. P. Balčiūnų, S. H. I- 
dzelevičių ir P. ir O. Žilinskų.

galint išk:lmingesnė. Mokyklai 
LB apylinkės valdyba yra įtei
kusi 100 dolerių mokytojų dar
bo kompensacijai. Mokytojai 
šių pinigų atsisakė, juos palik-

Globos komitetą Clcvelandc dam.1 »'<>Kslo priemonių, pirmoj 
sudaro pirm. S. Laniauskas ir e,k'J knyCT' i“**™’-

Kalbės Kipras Bielinis

Vasario 16 minėjimas bu$ va-
nariai — St. Stasienė, B. Grau
žinis, P. Kliorys, V. Palūnas, J.
Puškorius ir J. Pikturna. 3ario 19 d. 3 vai. p. p. Muzika-

Globos komitetas visaip sten- lės svetainės salėje, Allegcny 
Avc. Pagrindiniu kalbėtoju bus

cijcnas, J. Mariukas, J. Mockus 
ir dr. Urbanavičiūtė.

Patirta, kad ne tik materiali
nė auka darosi mažesnė, bet 
pasigendama ir moralinės para
mos, k ag dažnais atvejajs yra 
daug ^variau už pinigą. 

Trumpai

— šv. Andriejaus parapijos

tradicinis blynų balius bus va-

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausi!
• Nemokamai 3-Jų mėn. pilną garan

tiją — darbas Ir dalys.
s Nemokamai vidaus anteną Ir insta

liavimas.
• Iki 1100.00 ir daugiau nuolaidos už 

jūsų seną televiziją.
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 CAIumet 5-7252 

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

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

Tel. CLifside 4-6376.
Pristatomo J visas krautuve*
Ir restoranus, taip pat 1A- 
ttuočla 1 visus artimuosius 

miestus.

■ vpv m f yrrcŲW«R
PARKUOLME SERVICE 

STATION

5000 W. Cermak Rd., Cicero, Iii. 
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas 
VVilIiam J. Grigelaitis, sav.

MIDLAND
1 Savings and Loab^ 

Associationjf..

r
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO
BENDROVĖ

4038 Archer Avenue T«l. LA3-6/1? 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

Pradeki t Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

BRIGHTON SAVLNGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus uuo Califomia Avė. 

CHARLES ZEKAS, Sec’s

OFISO VALANDOS:
Plrmad.. antrad., penktad. Ir 
Ėežt. 8 s. ryto Iki 4:10 p. p.

Trefilad. » ryto Iki 1S o 
Ketvirtad. 8 vai. Iki 8 vak.

rf?

Dvi moterys I kairėje) guli Uos Angeles miesl< 
Vo į 15 žniouiy būrį, belaukiančių autobuso.

iiilie ai\eie, kur automobilis, atsitrenkęs

GRANE SAVINGS A'?sį£AN
2555 YVEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewlcz, p re*.; E. R. Pletldewicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. KešJuojarae čekius. Parduodame ir 
isperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnauv linai veltui 
AT1I)AKYKITE 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 Sešt. nuo 9 iki vidurdienio

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 Addrcss System) išnuomavimui

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigiu, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimą ir 

toitmų distancijų, daukits sekančiai:
MIS S. LTTUANICA AVIU CHICAGO, ILL,
ANTANAS VILIMAS

Telelonas — FRoatter 0-188S

JONAS GRAOINSKAS

MARŲUETTE GĖLIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GELfiS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 Wa$t 601h Street Tel. PRospcct 6-6731
______ ____  ___ (priešais Sv. Kryžiaus ligoninę)_____________ _ _____

iiitobusą. įvalia- 
(IN8)

MES PRISTATOME ANGLIS BEI^ĮCĮ**’'1' 

PEČIAUS ALIEJŲ
'DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS IV

Mea taipgi perkrauatome jūsų baldus saugiai — keletą blo 
I kų ar keliasdešimtį! mylių. Reikale šaukite mus.

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pa*1 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

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

SINCl-AliR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Snv. Aut
motorus.

Stanevičius
Lyginame įdaršimus ir 

įvairius kilus pataisymus.
Taisome automobilių 

įlenkimus. I>až< me ir atliekame
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, prihūname su vilkiku į įvairias vietas. 
Parduodame akuniiliatnriua, p>ulanga.s ir kt. autoroobiUą dalis.

2641 West 71st St.(kauipas Talnian Avė.)
Tel. REpublic 7-9842. Kamy tel. WAIbrsofc 5-5934

LTa3I
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Penktadienis, vasario 10, 1050 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SO. BOSTONO ŽINIOS
TRUMPAI, BET DRŪTAI
— Dr. A. Trimakas, kurs va

sario 19 d. pasakys pagrindinę 
kalbą So. Boston High School 
rengiamame minėjime, yra bu
vęs Lietuvos diplomatas. Šiuo 
metu jis gyvena New Yorke ir 
dirba Lietuvos Laisvės komite
te — yra to komiteto prezidiu
mo narys. Taip pat dr. A. Tri
makas yra vicepirmininkas lie
tuvių delegacijos prie Pavergtų 
Jungt. Tautų, leidžiamo žurna
lo “Baltic Review” vienas iš re
daktorių, Seton Hali universite
to profesorius.

— Kun. Dr. V. Jeskevičius, S. 
J., kurio tėvai ir broliai gyvena 
So Bostone, šiuo metu yra New 
Yorke esančio Fordham univer
siteto augštas pareigūnas. Jis 
vadovauja skyriui, kuris specia

kvietė dalyvauti vasario 12 d. 
to posto rengiamame bankete.

— Ateitininkų sendraugių su 
si rinkimas kviečiamas dr. P. 
Kaladės bute š. m. vasario 18 
d. 7 vai. vak. Pranešimą pada
rys iš Chicagos atvykęs kun. 
dr. A. Juška, LRK Federacijos 
Centro sekretorius, ir At-kų 
Sendraugių S-gos CV vicepir
mininkas.

Vforcester, Mass.
Iš ateitiuinkų gyveninio

Lietuvių Meno Mėgėjų Rate
lio patalpose Ateitininkų Sen
draugių valdyba surengė tradi
cinius lietuvių Užgavėnių "bly
nus”, kuriuose dalyvauti buvo

nimo, tiek lietuvių l:ultūr:r.5.'~ 
srityje. Per metus surengtos 5 
gegužinės, 1 vakarienė, 1 kon
certas ir Birželio 14-15 d. įvy
kių minėjimas. Kreipta dėmesio 
į jaunimo organizacijas ir šeš
tadieninę lituanistikos mokyk
lą. Į šeštadieninės mokyklos dar 
bą įtrauktos naujos darbo jė
gos, mokinių skaičius pakeltas 
iki 60, nors galėtų būti dvigu
bai didesnis, mokyklai paskirta 
$50.00.

%
šeštadieninę mokyklą stipriai 

remia Aušros. Vartų parapijos 
klebonas prel. K- V ašy s, leis
damas nemokamai naudotis mo
kyklai patalpomis ir kalėdinės 
eglutės proga paskyrė $50.00 
auką.

i J --- i-įrycr.- ..... * * ’•-*'* . 'Uk*‘b
ta Skautų Vietininkija, kurios 
vietininku paskirtas buvęs vie
tos draugovės draugininkas s. 
v.v. skl. Vidmantas Bliumenfel- 
das. Vietininkiją sudaro skau
tų vyčių būrelis, vadovaujamas 
P. Molio; skautų draugovė, vad.

ir Vliko pirmininku J. Matulio
niui.

Meninėje dalyje E. St. Louis 
Nemuno ansamblio vyrų kvarte
tas, vedamas p. Paulikaičio, pa
dainavo keletą dainų. J. Berei- 
ša eiliuota forma patiekė kele
tą praėjus ų metų politinių į-

R. Zidž'.ūno; ir vilkiukų draugo-'vykių, humoristine forma pa-

Sekmad. vas. 12 d , 2 vai. popiet ruošiamas

BLYNŲ BALIUS
BRINO SVET., 4342 S. Hermitage Avė.

Bendruomenės valdyba daug 
dėmesio skyrė Lietuvių Meno 

pakviesti moksleit. ateitininkai'Mėgėjų Ratelio veiklos sustip- 
. su savo tėveliais. Be to, dar bu- rinimui ir pagyvinimui, apsiė

mė Ratelio patalpų išlaikymą.liai studijuoja Rusijos ir komu-.vo Pakv'es*-a ir svečių. Vakaras 
nizmo klausimus ir rengia stu- gražiai praleistas; jaunimas tu- 
dentus darbui antikomunistiniai rej° ProSos pasilinksminti, o še
rne fronte. Tame departamente' n*mas pasidžiaugti beaugančiu 
dirba šalia eilės kitų ir Louis *r ^bręstančiu atžalynu. 
Budenz, buvęs šio krašto kernu- Vasario 12 d. tuoj po mokinių 
nistų veikėjas, dabar aktyvus pamaldų Sv. Kazimiero parapi- 
katalikas. jos mokyklos patalpose buvo

— Kultūros Fondo susirinki- PaSerbtos ateitininkų Jgerada- 
me inž. arch. J. Okunis rodė ei- r^s: m°kyklos vedėja sesuo Hya 
lę Amerikos pastatų, daugiau- c*n^a *r 868110 Scholastika, jų 
šia arti Bostono, ir kalbėjo apie; S^bėjų švenčių proga. Visi mo- 
pasireiškiančias tendencijas ar-k^k^os ateitininkai pamaldų me 
chitektūroje bei žymiuosius šio i tu Priemė šv. Komuniją, o po 
krašto architektus. Buvo daug Pama^ų pavaišinti

vė, vad. R. Jakubausko.

St. Louis, Mo.
Lietuvybei išlaikyti suaukojo 

50 dolerių
Sausio 29 d. JAV Letuvių 

Bendruomenės St. Louis, Mo., 
apylinkės, iniciatyva buvo su
rengtas Lietuvos nepriklauso
mybės sukakties paminėjimas, 
į kurį buvo sukviesti visų or
ganizacijų pirmin nkai ir nariai.

Minėjimas pradėtas 10 vai. 
ryto šv. Mišiomis, kurias Lietu
vos išlaisvinimo intencija atna
šavo klebonas kun. M. Vitkus.

Iškilmingas posėdis pradėtas

vaizdavo mūsų veiksnių kovą ir 
davė keletą vaizdų iš komunis- 

I tinės veiklos.
Oras pasitaikė labai nepalan

kus : pradėjo snigti ir padarė į slidų kelią. Tad žmonių nedaug 
i tesusirinko. Bet susirinkusieji 
pakilioje nuotaikoje praleido 
keletą valandų ir suaukojo lie
tuvybei išlaikyti 50 dolerių.

J. B.

Kviečiu visus pažįstamus atsilankyti ii linksmai 

praleisti laiką. Gros linksmas orkestras.

Blynai ir užkandžiai nemokamai.

A. Brinas

Suorganizuota Kultūros ir Svie-1 - ya| yak parapijos sa. PATAtSTOĮUI

Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

viui”, pradėtos leisti litografuo- Kalbėjo kun. A. Bukauskas, 
tos "Worcesterio Lietuvių Ži- kun. M. Vitkus, dr. J. Jusionis,

J. Moskus, A. Nemčiauskas ir 
Ida Gudynienė.

Priimtos rezoliucijos JAV pre 
z'dentui, valstybės sekretoriui

timo taryba. , ieje. Posėdžiui pirmininkavo
Sustojus "Amerikos Lietu-! LB apylinkės pirm. A. Ramonat.

nios”, kurios jau turi 100 meti
nių prenumeratorių, o spausdi
nama 500 egz., ir siunčiamos 
visiems tiems, kurie, manoma, 
kad dar užsiprenumeruos.

Iždininko Pr. Stanelio prane
šimu, valdyba turėjusi $910.00
pajamų ir $374.00 išlaidų. Vrie 

skaniais tos sumos plidėjus Birželio 14- 
klausimų’ 7 kuriuos hiž.'OkuTiZ Pusryčiais- paruoštais Stasės 115 d. minėjimo $310.00 pajamų
atsakinėjo. Prie kavos Ant. Gus ‘ Stanelienčs- E- Mikalauskienės, į ir “Worcesteno Lietuvių Ž.mų 
taitis papasakojo savo įspūdžius M- Dabrilienės ir Repšienės. Po $252.00 pajamas, ši viso susida 
iš kelionių į Chicagą ir New Yor Pusryčių įvyko kuopos susirin- ro $1,472.00 metimų pajamų.
ką. K. Merkis papasakojo jo kimas’ kurio inetu ir buvo Pa’ Kad atelnanc,ais metals vab 
suorganizuotų bostoniškių lietu Serfctos ateitininkų geradarės, dyba nebūtų perdaug apkrauta 
vių šachmatininkų laimėjimus. Susirinkimo mctu kalb«j° Pf- gruzinių rengimo technišku

Pauliukonis, Ateitininkų Šen- darbu, nutarta, kad kiekvienas
— “Vytis Nr. 1 pasirodė su draugių valdybes pirmininkas bendruomenės narys yra įparei-

nauju gražiu viršeliu ir įvairiu A Gražulis. Motinų vardu kai- gotas padėti dirbti bent vienoje 
turiniu. bėjo M. Dabrilienė. Atminimui gegužinėje. $50.00 paskirta Al-

— Buvęs Prezidentas Trumą- seselėms įteiktos kuklios dova- tui.
nas vasario 4 d. kaloėjo Bosto- jiėlėg — knygos: vedėjai prof. Nauja Bendruomenės valdyba 
ne garsioje demokratų vakarie- z. Ivinskio “Šv. Kaz.mieras”, oi Išrinkta Liet. Bendruomenės 
nėję, už kurią kiekvienas daly- seselei Scholastikai "Saulės giesi nauja valdyba: pirm. Vytautas 

mė”. Susirinkimas baigtas gies-: Mačys, vicepirmininkas Pranas 
me "Marija, Marija”. i Pauliukonis (kultūros reika-

Metinis Bendruomenes lams), vicepirm. Julius Svikla 
susirinkimas ' (bendriems reikalams), iždinin-

Meno Mėgėjų Ratelio patai-įkas Stasys Raudonis ir sekre- 
pose įvyko metinis Lietuvių Ben torius Albinas Gražulis, 
druomenės vietos apylinkės na-; Į Revizijos komisiją išrinkti 
rių susirinkimas, kuriam pirmi- Pr. Stanelis, L. Kačinskas ir P. 
ninkavo Albinas Gražulis, sek- Alavošius.
retoriavo Jonas Pipiras. Įsteigta skautų vietininkija

Iš valdybos pirmininko prane Padaugėjus Worcesteryje
Šimo matyti, kad praeitais me- skautų skaičiui ir Vyriausiam 
tais apylinkės valdyba daug ro- Skautininkui pritarus, JAV I 
dė iniciatyvos tiek finansinės Rajono vadeivos skautininko 
valdybos kasos būklės pageri- A. Matonio įsakymu nuo š. m.

vis mokėjo 100 dolerių. Dėl da 
lyvių gausumo ne visi tilpo į vie 
ną salę ir todėl ne visi turėjo 
progos pamatyti augštąjį sve
čią, kuris savo kalboje aštriai 
kritikavo dabartinės valdžios 
politiką.

— Sudėjo vitražus į langus. 
So Bostono liet. parapijos baž
nyčioje dar trūko vitražų zak
ristijų languose. Dabar tokie 

, vitražai įdėti. Vienoje pusėje 
yra Fatimos, o kitoje — Liur- 
do Dievo Motinos paveikslai.

— Kun.. J. Žuromskio tėvo 
laidotuvėse dalyvavo keturi pre 
latai, apie 30 kunigų ir pilna 
bažnyčia žmonių. Giedotas Mi
šias atnašavo kun. J. Žuroms- 
kis, asistuojamas kun. Daunio 
ir kun. Abračinsko. Taip pat 
dalyvavo seselės ir mokyklos 
mokiniai.

— Julija Jakavonylė, Ameri
koje gimusi ir augusi lietuvai
tė, Brocktono miesto mokesčių 
įstaigos vedėja, labai nuošir
džiai dalyvaujanti lietuviškoje 
veikloje ir puikjai kalbanti lie
tuviškai, vasario 5 d. pasakė 
angliškai kalbą apie Lietuvos 
reikalus per "Laisvės Varpo” 
programą per radiją. Pats P. 
Viščinis kėlė sveiką mintį, kadi 
reikia su savo minėjimais dau-Į 
giau veržtis į televizijos ir ra
dijo stotis, į amerikiečių sp in
dą.

— I /letuvis pasižy mėjo spr-. 
te. Boston Collcge vienas žymių 
.jų sportininkų yra lietuvis Diek 
Lucas. 1955 m. gru džio 12 d. Į 
jis buvo pagerbtus specialia va
kariene, kurioj * dalyvavo daug 
žmonių. Iš lietuvių dalyvavo 
adv. Grigalius ir adv. Young. į 

Dr. <1. Gim’ns ir J. Kapo
čius Liet.. Enciklopedijos r lėl
iais buvo išvykę į Philadelphi- 
_,ą ir VVashingtoną.

— Jurgis Serapinas Ameri
kos legijono brtatoniškio Da , 
liaus posto komandieriuii, vz-į 
sario 5 d. per A. Kneižio radi-( 
ją pasakė kalbą lietuviškai ir

SKIP’S
Liquor Store

5515 SOUTH D AMEN AVENUE
JLL PHONES — WALBROOK 5-8202 

Vasario (Fabruary) men. 9, 10 ir II dienoms

S E L F 
SERVICE

M

BiSPJ lT TURKU STAK UOGNAC Eiftb $4'9$

METAAA DRAM 1)Y Kir.h 4..S9
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IMPORTU D FORT VYINU Fiftb 1.29
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ui 24 bot ties 7.25 
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1fŲtatEoi 
I V. RADIO SU 1

CtEflPOS-DALYS-BATERIJOS)

/V TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėsi

—100% —- 
194RANTDA.

[GEj

lAi-DOinn.
UUtelevision
Csav. inž. A. Semėnas)!

13130S.Halsted-DA6-6887J

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

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

S3oT5LS3o'ELS5sS'LiS53oT3-SE

TELEVIZIJOS
r Radio Apa-aty Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 3. 8awy« St

Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037 

' pi ■sgj j gąrtLgs

SOPHIE BARČUS 
BADIO PROGRAMA

U WOEg ntottea — Banga, 1890 
NUO PIRMAD. I«J PENKTAD. 

9:46 Iki 9:80 vai. ryte 
ftESTAD. 8:30 iki 9:80 ryte 

PTRMAUIKNNJO vak. nuo T—t v. 
•O KAI). H:JM»—«:SO v. r. IA a4otf<-.

WOPA — 1490 kll 
Chicago 29, III. HEmlock 4-241*

"191 Sn ROCKWF,l,l, HT

M ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
ShiiJhm spct-lulus (Iklelbt 

Minki eilinis su pilna ap- 
ilruuiln. PIkum Ir ai|žhiingųM 
pu Iii mu \ Imas.

R ŠERĖNAS
45111 K. tVonl Mt., Ctiiengr, ».

Illinois. Iri. V| 7-2H72

STATYBAI 
IR NAMŲ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nuo 

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

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE UI Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
6930 S. Talman, Chicago 29, III 

Tel. GRovehill 6-7096

Vestuvių nuotraukos 
lugttos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe
Prccin Photo Stndio

INC.
EDVARDAS ULIS, sav. 

4068 Archer Avenuc 
Telefonas Vlrginia 7-2481(

*''
NUO UŽSISENftJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tlo, kurie kenkia nuo SENŲ AT-

VliU A ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ. 
negali rainiai sėdSti Ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenSjustos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti ta 
niežėjimų, ir skaudėjimų senų atvi
rų • ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGUUO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjinų ligos vadinamos DSORIA- 
H18 Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarpplršėlų. Yra tinkama vartoti nuo I 
Jžlustani'ios. suskilusios odos dedlr- 
vintų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 1 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo sk,audus Išbėrimas nuo vysty-1 

jklų. JI yra gera gyduolė nuo iA- 
! vlršiuių odos ligų. b"
gulo Ointment yra 

i parduodapta po 7 5 
!ct., 91.26. Ir 43.60.
Pirkite vaistinėseChl 

I cagoj Ir apylinkėse—
Mllwsukee, Wlsc..Oa 
ry.Ind.IrDetrolt, Mt- 
chigan arba rašykl- 

' te Ir atsiųskite Mo- 
, ney order i /

I LEGULO, Department D. 
618 W. Eddv St. Chicago 34. III

SEGHETTI TRAVEL BURBAU
2451 So. Oakloy Avenue Tol. YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GKL2KELIA1M, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti J Amerika. Pa 
rūpiname dokumentus norintiems išvykti j užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių Pildome afldeivitua. Paalnaudokite•........ .......Syk— ---------------------------------------------------------

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

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

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

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

Atsargos Fondas........................$4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIFAVICTI, President

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

STANDAlili l l liHIAI. SAVINGS
MMIĮJ

AND LOAN A5SOCIATION 
Of CHICAGO

jf 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONE: Vlrginla 7-1141

NAUJIENA ŠEIMININKĖMS!
Tai mapes, kurias nugręžiant nereikalinga nė 
rankų šlapinti, ne ieškoti kokios kitos priemonės 
ją nusausinti. Tą veiksmą galima atlikti ta pa
čia mape, kaip šiame paveikslėly atvaizduota, 
pasukant rankeną. Kainuoja tiktai $2.39; De 
Luxc modelis — $2.69.

Gaunamos D. JURJONO BKNDROV&JK, 
3524 S. Halsted St. Chicago 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%.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SROUNIMO

B-VIŲ LYGO3, KURIO6B

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
IRI

Paskolos OuodaMOs Namų |gt|lmul 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVIHGS « LOAM ASSH.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36. IU.

CRANE SAVIHGS G LOAM ASSH.
2665 W. 47th St. Chicago 32, UI.

0IS7RICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASStŪ
J 800 S. Halsted St. Chicago 8, III.

PtRKRAĮJSrriŠ
15 toli arti

NAUJI GIDtLI T ROKAI-NAUJAUtt KRAUSI YKH) {RAHK/AI 
ILGU NįTŲ OArrRlKIAS- RUSUS IRSĄilMKSAS PATARRAUNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Td. WAILw»l< 5-9209

MOVINC



6 DITTNRAA'nS DRAUGAS, CHICAGO, Ū.LENOrS Penkiadienis, vasario n), i956

PAJIESKOJIMASGRĮŽO II LIURDO
ALFONSAS (“Filą”), Juozo sūnus, 
ŽUKAUSKAS, gyvenęs Kaune, pra 
somas atsiliepti arba žinantieji a- 
pie jį pranešti: Mr. A. Simutis, 
2552 Ralph Avė., Niagarą Kalis, 
Ont., Kanada. Yra žinių iš Lietuvos.

KNYGA, hl KI VISADA ĮDOMI 

IH NESENSTA 

Tai Juoko švaisto

Oloje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito Ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. la 
viso 7 3 pasakos. Kaina $2.6u. Pla
tintojams didelė nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite*.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

Mis. Heleri Eekman ir jos sūnus Rnndy, 7 metų, sergąs leukimin, grįžo 
į JAV iš Litinio. Mis. II. Eekman gyvena St. Josepli, Mieh. (1NS)

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ1

V. Adamkevičiaus apianka 
C įsakymus bu pinigais siųskite:

259 pat, kaina $2.50 
DHALGAS, 2354 S. Oakley Avė.,

Otdcogo 8. III.

tuos nuostaoios ir nepaprastos kny
gos personažus kitaip Įvertina ra* 
žytojae Gliaudai “...Welaaa — pa
niekintos niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo esniks, 
drąsus be drąsos, neaaprantąs pa
vojaus beprottjlmo procese".

Per virš pusę šimtmečio

Schoenfeld
RIC. U. S. FAf. OF4

BUDRIKO VASARIO MĖNESIO BALDU
IŠPARDAVIMAS

Nuolaidos visoms prekėms iki 60%. 
Prekės aukščiausios rūšies, geriausiu 

Amerikos išdirbysčiu.

-TEA-
Pasižymėję žolių vaistai
L AXATI V E

CLASS1FIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
PROGOS — OPPORTUN1TIES

'I Visit» pltOlM K’l t IR Mi-.SOS 
PARDUOTUVE

Reml-Seli' s< rvice. Veikianti 10 m« 
tų. Gerai aprūpinta. Neaugsiu nuo
ma. Apšildyta. Gera sutartis. J kal
nuota greitam pardavimui. Parduo
da dėl silpnos sveikatos. Turėtų pa- 
uuityli, kad įvertintų. Tikrai geras 
pirkinys.

52i»2 w. Madlson arba nkambinti 
■aviniukui dėl apžiūrėjimo.

Colninbtis 1-0450

FINE RUSI N ESN 
Tuvern X Itooinlng Ilnuse

'in Halstrd SI.., Across frorn Mtock 
Varūs. llldg. &. Business. Will Net 

$20,0o0 Per Year 
OWNER 1LL. — MI ST SĖLI,. 

Nominal Down Payment 
E. J. EEULNER X- CO. 

DEJauare 7-7745

GROCERIŲ KRAUTUVE. Rinkti
nė vieta šiaurvakarių miesto daly. 
Gerai einas biznis, daug prekių, visi 
modern. įrengimai. Prieinama nuo
ma, gera sutartis. Nebrangiai $3.500; 
nori skubiai parduoti. Pamatę Įver
tinsite gerą pirkinį. 4108 W. Armlta- 
ge Avė. BF.lmont 5-2611.

PROGOS — OFPORTUNITIES

BEAUTY SHOP
3- ‘'booths”, moderniški įrenginiai. 

Gyvenimui patalpa užpakaly. Pui
kiojo apylinkėje. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Dėl silpnos sveikatos 
nori skubiai parduoti, mjirangiai. 
Pamalę Įvertinsime gerą pirkinį. Su
sitarimui kreiptis Į savininką. (A- 
pltol 7-6765 n r Imi Altriiltrlge 6-5363.

G RI L, I.- R1ST A l • R A N T. Valgy lt la,
pilnai Įrengta. 1S vietų, ideali vieta 
porai. Nuoma $7u; gera sutiirtis. Vie
nas negali apseit, nori skubiai par
duoti, nebrangiai pilna kaina $1, 
500. Pamate Įvertinsite gerą plrlknį. 
7053 S. Halsted SI. HAdcUffe 3-0174.

RŪBŲ VALYKLA (Maža). Nėra gy
venimui patalp.ų. žema nuoma, gera 
sutartis. Ideali vieta siuvėjui. Vienas 
negali apseit, nori skubiai parduoti. 
Apžiūrėję Įvertinsite gerą , pirkinį. 
8421 \V. Irvlng Pork arba šaukite 
sav. MUlberry 5-7801.

HELP WANTEI» MOTERYS

“DRAUGAS” AGENCY -
55 East VV'aslungton Street 

TeL DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6ft41

HELP WANTED — VYKA1

M A S S E U R
Needed at onee for full tinie nork. 
Exeellent opportunity for riglit man. 
Permanent position. •

HYDE PARK Y. M. C. A.
1400 East 50th Street

FAirfax 4-5300

HELP WANTED MOTERYS^

Skubiai pagelbsti 
užkietėjusius vidurius

VISOSE VAISTINĖSE

Remkitc dien. Draugu

MIDWEST GROCERY & MEAT 
MARKET. Moderniška maisto krau
tuvė. • ‘Sell'-serviee”. Ilgalaikė nuo
mos sutartis. Gyvenimui patalpos. 
Apšildymas.

KO ŽAK'S FOOD MART 
3930 S. Albany Avė.

CLEANING STORE. Fully equi- 
pped. Good jgoing business in a 
busy shopping center. Reasonable 
rent, good lease. Priced for quick 
sale due to other interests. Ideal 
for tailor. Mušt be seen to be ap- 
preciated. A real good buy. For ap
pointment eall owner: K1 5-7383.
NJEYVS AGENCY. 1.100 skaitytojų. 
Išnešiojama popiet. Dėl silpnos svei
katos turi skubiai parduoti, nebran
giai, tik $4,000. Labai pelninga vie
ta. 152S S. Pulaski. Susitarimui kreip 
tis pas savininką nuo 12 iki 6. Tel. 
CRAMford 7-9705.

CONFEt ’TI O N B R Y —FOU N TAI N— 
gANDtVICH SHOP. Gerai einąs biz
nis. Arti mokyklų, šalia teatro. Au
tobusas sustoja prie durų. Ideali vie
ta porai. Dėl kitų interesų nori sku
biai parduoti, nebrangiai. 211 X. 
Pulaski arba šaukite savininką susi
tarimui apžiūrėti — SAernmcnto 2- 
5526.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LIQUOR STORE-PACKAGE GOODS 
& BAR. Daro didelę apyvartą. įsteig
ta prieš 2'2 m. Prie persėdimo kam
po. Teisingai Įkainuota, nori skubiai 
parduot dėl ilgos. Pamatę Įvertinsite 
gerą pirkinį. 4601 N. L.ineoln Avė. 
arba šaukite savininką — EDgetvn- 
ter 4-0IO0.

RĘSTAI'RANT, 24 vietos. Labai pel
ninga vieta, tinkama porai. Visi mo
dernūs nerūdijančio plieno Įrengi
mai. Prieinama nuoma. Gera sutar
tis. įkainuota skubiam pardavimui. 
Vienas negali apseit. Apžiūrėję Įver
tinsite gerą plrkinĮ. 2750 \V. 50th St. 
arba šaukite savininką po 4 v.v. 
GKoveldU 0-0033.

GRILL — užkandinė, judrioje vieto
je. 21 vieta. Visi moderniški Įrengi
mai. Tinkamas biznis porai. Priei
nama nuoma, gera sutartis. Įkainuo
ta skubiam pardavimui, vienas ne
gali apseiti. Turite pamatyti, kad Įvcr 
tinus gerą pirkinį. 3108 ltroiulwny 
arba skambinti savinftkui — Lin
coln 0-8027.

GROCERY STORE—-Maisto krau
tuvė, įsteigta prieš 10 m. Gerai ei
nąs biznis. Ideali vieta mėsininkui. 
Nuoma $75, gera sutartis. Apšildy
mas. Kaina $1,500 plius prekės. 
Nori skubiai parduoti. Reikia pa
matyti kad įvertinus gerą pirkinį. 
1523 W. North Avė. arba šaukite 
savininką — EVerglade 4-6954.

REAL ESTATE

HELP YVANTED — MALĖ

Sofa ir fotelis, Nylon Foain Rubber, vertės $259 — už
Simmons lova ir kėdė —• už ..............................................
4 dalių miegamojo kambario setas, vertės $225 — už . 
'9x12 vilnoniai kilimai, Įvairių spalvų, verti* $129 — už 
27x54 vilnoniai karpetai, vertės $11.00 — už .........
9x12 klijonkės (linoleum), vertės $9.00 — už .................
Maži, gražūs karpetukai, vertės $2.50 — už ...................
Didelės mieros blaakėtai, vertės $4.00 —• už ..................
Vilnoniai blauketai, vertės $10.00 — už ....................... .
Geriausios kaldros, vertos $15.00 — už ...........................
Geriausi Sealy matracai, vertės $59.00 — už ...............
17 colių televizijos po ............... . ...................................
21 colio televizijos, po $109.00 ir aukščiau.

$129.00
39.00

119.00
79.00

3.99
3.95 
99c.
1.99
4.95
5.95 

39.00 
89.00

8 pėdų geriausi šaldytuvai po ...............................................$119.00
10 pėdų General Electric šaldytuvai po ................................. 159.00
6 pėdų General Electric šaldytuvai po .................................... 99.00
Geriausi Vniversal, Tapiui, Siegler pečiai po ........................  119.00
Cadillac dulkių valytuvas ........................................................ 69.95
lloover dulkių valytuvas su visais priedais, vertės $99.95 už 59.00
Dulkių valytuvai, vertės $49.00 — už .................................... 29.00
Skalbiamos mašinos — Maytag’ — už ..................................... 89.00
General Electric autom, indų plovimui mašina, vertės $250 už 189.00

LENGVIAUSI IftMOKfcJIMAI

Sutaupykite nuo 33% iki 60% ant 
žaislų, lėlių, baldų

JOS. F. BVDRIk FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street 

Tek: CAlumet 5-7237
Atdara pirma,I. Ir ketvlrlad. vakarais Iki •:»<> P. M. Sekmadienį 10-5

Budrlko LletuvlSka Radijo Valanda leidžiama klekv. ketvirtadienio 
vakarą nuo' 6:00 Iki 7:00 vai. iš WHFC radio stoties, 1450 kllocyclea, 

su žymiais dainininkais Ir orkestru.

Skaitykite ir platinkite dienraštį k>I)rau^M.

TOOL AND DIE 
MAKERS
Califomia Location

Modern, Progressive VVest Coast Electronics Firm has im- 
mediate openings for highly ųualified Tool and Die 
Makers.
These are permanent, steady Jobs. 
mercial telephone carrier equipment.

VVorking on com-

VVork and live on California’s beautiful Peninsula, vvhere 
the elimate is best by govemment tęst.
Send a summary of your personai and work history to the 
address below and let us help you with any ąuestions you 
may have regarding relocation.

Employment Office

LENKURT ELECTRIC 
COMPANY

1105 County Road, SAN CARLOS, CALIFORNIA

Gražus mūrinis 2 po 4 k. Brighton 
Parke. Centr. apšildymas, švarūs bu
tai, tuoj galima užimti.
Erdvus marlinis — 6 ir 5 kamb. Arti 
Marųuette Parko. 50 pėdų sklypas. 
Centralinis apšild. Garažas.
Vienos šeimos medinis. 5 k. Brighton 
Parke. Kaina $9,500.
Pelningas metinis 5 ir 4 k. Brighton 
Parke. Gazu šildomi. Mažas Įrnokė- 
jirnas.

, Gražus mūrinis 5 k. bungalotv. 5G-os 
ir Troy apylinkėje. Centr. šildymas.

; Garažas. Įteikia skubiai parduoti.
Turime įvairaus dydžio namų vi

sose apylinkėse.
Pildome INCOME T ANĖS 

ŠIMAIČIAI
Itealty BuUders Insurance 

2737 \V. 43rd St. CLiffskle 4-2300

TVIRTAS MŪRO OCTAGON
2-jų augštų — 5 butų namas (6-3- 
2-2-1 k.) ant 33 x 125 sklypo; 2-jų 
karų garažas. Arti 63-ėios ir Central 
Avė. Virš $5,300 pajamų metams. 
Kaina $23,000. Relika 1/3 įmokėti.

K. VolodkevlėiiLS 
McCarthy Bros. Real Estate

2412 W. 63rd St.
RE 7-500, namu RE 7-8534

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 2 ir 4 kamb., 2 kamb. 

rūsy. Žieminiai langai, sieteliai, 
užuolaidos. Karštu vandeniu apšild. 
2 autom, garažas. Tik $6,500 įmo
kėti.

MURYBL G. HARON 
5840 S. Kedzie Av. GRovehill 6-7297

J

NEW HORIZONS
AT

LENKURT
IN

MECHANICAL ENGINEERING 
DESIGN DRAFTING 

ELECTRONIC PROTOTYPE 
CONSTRUCTION TECHNICIANS

A limited number of men who are experienced in the 
mechanical design of eleetronie assemblies can now ad- 
vance to semi-professional or professional status with 
one of the world’s lieding eleetronie firms.
If you are an electro-mechanical design draftsman or have 
eleetronie prototype construction experience and have done 
drafting you may qualify for one of these positionp.
Here is your chance to advance in a position that calls 
for good experience rather than college degrees. If you 
are not satisfied with your present chances for personai 
growth and development, contact MR. FOSTER now at:

LENKURT ELECTRIC CO.
1105 Ccunty Road, SAN CARLOS, CALIFORNIA

P. STANKOVIilUS
REAL ĖST. ir INST7B. BROKBBIfi

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

S1SS So. Halsted St.

Fh. DAaobo 6-V7M 
Padeda plrkltl - parduoti namus 
aklus, biznius. Parūpina paskolaa 
lraudlmus Ir daro vertimus. Tvarkė 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
os kasdien nuo 10—JI.

Nejud. turto plrkimas-pardavhnaM 
visokių rūšių apdraoda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

REAL ESTATE
2735 W. 7lst St. — WA1. 5-6OI5

Prieš pirkdami ar parduodam 
tarnus, biznais, sklypus ar ūkius 
Slankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
&EAL BSTATE-INSUEAirOl 

8405 West 61 St 
WAlbrook 5-5080

PRospeež 6->57» (vak. Ir setamd.i

Ksa, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lletuvllkai 
uuoRlrdaus patarnavimo krelpkltls I

VENTA SEAL ESTATE
4409 S. Fairfleld. teL LAI. 8-8881
Vai. Kasdien nuo •—IR Ir 4—7 vai 
rak. NeStad. nuo 0 v. r. Iki t v. v 

Treėladlnelals uldarvt*

CICEROJE — Parkholme, labai 
gražioje vietoje, nebrangiai, sku
biai parduodamas žemės sklypas 
(lotas). Susitarimui skambinti sa
vininkui nuo 5 vai. iki 9 vai. vak. 

Tel. OLympte 2-9589

T Y P I S T
Part Time

Excellent Working Cond.
CALL

WHitehall 3-2544
Mrs. Chimal

EXECUTIVE OFFICE 
INTERIORS

ATTENTION
JANIJARY GRADUATHK 

BEGINNERS 
GKN. OFC. - TELLERS 

CASHIERS
Congenial vvorking conditions 
with long established South- 
west Financial Institution.

40 H OI IR WEEK 
Detail experienee, age, marital 
status and references, for in- 
terview.

ARCHER-HOYNE 
FEDF.RAL SAVINOS &

LOAN ASSN.
3521 Archer Avė.

FR 6-1234

WAITRESSES WANTED
FULL OR PART TIME 

Steady work. Good wages.

Apply PETER PAN 
4733 West Madison St.

GRADUATE CLERK TYPIST
__^Must be willing, 5 days,

$40 to start

JAMES NOVY C0.
8339 W. Jaekson NE 8-140(1

W O M A N
FOR DAY CLEANING

Fsr pcivate home
Tel. Village 8-1134

TELLER-TYPI S T
Excellent opportunity for young 

man ar lady in Savings and Loan 
association.

3205 WEST CERMAK ROAD 
Call — BI 7-6530

Ask for Miss Mildred J and a

REAL ES T A T E

A. LAURAITIS
REAL ESTATE BROKERIS

7229 S. Washtenaw Avė.
Tel. GRovehill 6-6684

Namų ir biznių pirkimas bei 
pardavimas. Ypatingai speciali
zuojasi biznio srityje.

Kas norit pirkti namus PHOENIX, 
ARIZONOJE prašome kreiptis į

EDVARDU VALANČIŲ
ED POST REALTY

4809 N. Central Avenue 
Phoeniv, Ariz., CRestivood 4-3518

RARGENAI BRIGHTON PARKE
Maisto produktui krautuvė su mūri
niu kumpiniu namu. 6 k. užpakaly. 
Rūsys. Centr. šildymas. Labai gerus 
namus Ir biznis. Puiki vieta. Parduo 
dama skubiai ir pigiai.
Ant kumpinio 50 pėdų sklypo. Mūro 
namas su centrai, šildymu. 2 po 4 k. 
krautuvė ir didžiulis mūrinis gara
žas iš kurio galima padaryti dar 2 
butus. Dabar pajamų $280 Kaina tik 
$21,000.

VENTA REAIj ESTATE
4400 So. FAIRFIELD AVĖ.

Tel. I.Afa.vette 3-3881

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INOOME TAKSUS 
UZPII.DYTI. Ulinis nuoširdžiai patar
naus ir pageltjes.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
0016 S. Cottngo Grove Avė., Chicago 

Tel. HVdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

BUNGALOVV — 5 kamb. ir 1 km. 
pastogėje. Rūsys. Karštu vandeniu 
alyva apšild. 2 autom, garažas Ar
ti gero susiekimo. $17,000. 2117 
S. 51st Court, Cicero, UI. Tel. OL. 
2-3625 po 5 v. v.

Bernyn 5 kamb. bungalow arti 
Ridgeland ir 35th St. Naujas ga
zu apšild. Garažas. Švarus. $16.- 
900. SVOBODA, 6013 Cenmak Rd. 
BIshop 2-2162.

AETOMOniLES — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 8. WE8TF.RN AVĖ.. RE 7-05SS

ISNUOMUOJAMA

Išnuom. butai — 4 ir 6 kambarių, 
šilima, šiltas vanduo. Apylinkėje 
Marquette Rd. ir Ashland Avė.,
tel. GRovehill 6-9050.

VYRAI IR MOTERYS

MAN WANTED
FOR INSURANCE AGENT

Age 25 to 45 for collecting estab.
insurance route. No exp necessary. 
$85 per wk. plūs eommission.

FEMALE STENO
5l/o day wk., pleasant conditions, 

many company benefits.
For appointment call

Mldway 3*7161

BUILD1NG & REMODELING 
SAMŲ STATYBA

V. ŠIMKUS

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

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė.
CHICAGO 32, IIJJNOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717*19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881
. ............................................ .

imiiiiimiMiimiimmimiimmiiimiiii':
| LIETUVIŲ STATYBOS = 

BENDROVE į

MŪRAS I
BU1LDERS, INO. H

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

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

Statybos reikalais kreiptis 2 
į reikalų vedėja šiuo adresu: =
JONAS STANKUS |

5 kasdien nuo 4 vai. popiet. E 
s TeL PRospect 8-2018 arba =
= LUdlow 5-3580. =s 6800 SO. CAMPBELL AVĖ., S
~ Chicago 29, Illinois - 
3IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU1UIIIUIIIIIIIŠ

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

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

MI8CELLANEOU8 
įvairūs Dalykai

LICT. AI’DKAUDŲ AGEKTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
LVAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5000 S. Ashland Avė., Chicago 36, III.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskao ir A. Lapkns

instolluoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1M6 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vaU 

ryto tkl 5 vai. vakaro.
Telef. nuo 5 vai. vale: OLympic 

2-8752 ir OLympic 2-8492
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BALTIMORĖS ŽINIOS
GRAŽUS DRAUGIJOS 

DARBAS

Prel. L. Mendelis, nuolat rū
pindamasis parapijos mokyklos 
pagerinimu, neseniai įtaisė labai

nutarimų, kaip pagilinti savo 
religinį susipratimą ir pagyvin
ti religinę praktiką. Susirinki
me dalyvavo ir dvasios vadas 
kun. K'. Pugevičius. Iš jo at-

mokyklos mokinių mėgstamą eitininkai laukia rimtos paramos 
čiužinėjimo lentą (sliding bo- ypač religiniuose raikaluose. 
ard), kainavusią $400. Mūs so-1
daliet’ės, norėdamos prie tų iš- SODALIECIŲ METINE 
laidų apmokėjimo prisidėti, va- ŠVENTE
sario 3 d. parapijos salėje su- Kaip ir pritinka uoliai bažny- 
ruošė bingo partiją. Buvo bi- tinei draugijai, sodalietės savo 
jota, kad dėl dabar Baltimorės metnę šventę pradėjo iškilmin- 
mieste vykstančio autobusų ilgomis pamaldomis. Pamaldas 
gatvėkarių streiko sumanymas atlaikė dvasios vadas kun. J. 
gali nepilnai pasisekti. Tačiau Antoszewski. Savo pamoksle jis
sodalietės ir jų rėmėjai ne tik 
gausiai atsilankė į tą parengi
mą, bet ir sunešė daug jų pačių 
pagamintų gardumynų, kurie 
panaudoti bufetui ir žaidimo pre 
mijoms. Pačiam parengime so- 
dalietėms ir jų vadovui kun. J. 
Antoszewski uoliai talkininkavo

kalbėjo apie Dievo Motiną, so- 
dalicijos globėją, ir ragino vi
sus, ne tik sodalietės, savo dar
bais pasekti Dangiškąją Moti
ną. Toms sodalietėms, kurios 
ištisus metus kas mėnuo atliko 
sakramentinę praktiką, įteikė 
po atminimo ir paskatinimo žen

uolieji parapijos veikėjai J.; klelį — Dievo Motinos paveiks
lą. Tokių narių .buvo 81. Pa
galiau visos sodalietės priėmė 
šv. Komuniją.

Metinis susirinkimas vyko 
prie vaišių stalo parapijos salė
je. Vaišes čia suruošė Šv. Var
do Draugijos vyrai. Be abejo,

Pazneika ir R. DiStefano. Va
karas praėjo labai linksmai ir 
davė $130 pelno, kuris paskir
tas mokyklos reikalams.

tradicinis Vasario 16 
MINĖJIMAS,

kurį kasmet su kviestaisiais sve tai gražus bažnytinių draugijų 
čiais ruošia Amerikos Lietuvių bendradarbiavimo pavyzdys. So. 
Draugijų Taryba, šiemet įvyks dalietės dž augsmingai sutiko 
vasario 18 d. lietuvių svetainės prel. Mendelį, savo atsilankymu 
salėje. Bus vakarienė, kalbos ir atėjusį pagerbti uoliąją parapi- 
linksmoji dal;s. Vyriausiu mi- jos draugiją. Savo žodyje Pre 
nėjimo vadovu yra Tarybos pir-
niin'nkas Tomas Gray (Grajaus
kas.

tas 25 metams, žmona Emilija, bet
jos buvimo vietos grįžusieji nežino, 
Povilas POsKA — nubaustas 25 
metams, Povilas RIAUBA — nu
baustas 25 metų, RIČARDAS 
— nubaustas 25 metams, RUŠKA 
—nubaustas 10 metų, jau paleis
tas, RIMKUS — nubaustas 10 me
tų, Stasys SAKALAUSKAS — nu 
baustas 10 metų, jau paleistas, SI
MANAVIČIUS — nubaustas 10 
metų, jau paleistas, Vytautas STA 
LIERIf NAS — nubaustas 10 me
tų, jau paleistas, SONGAILA — 
nubaustas 10 metų, jau paleistais, 
STANKEVIČIUS—tiek težino, kad 
buvo minimojoj stovykloj, smul
kesnių duomenų neatsimena, STA 
NKCNAS — nubaustas 10 metų. 
jau paleistas, Povilas ŠIMELI C 
NAS (senas) — nubaustas 25 m., 
sesuo Jurkevičienė, Ona, gyvena 
New Yorke, Antanas ŠIMKUS — 
nubaustas 25 m., jau mirė, TOM- 
KCNAS (ar Tonkūnas) — nubaus
tas 10 metų, jau paleistas, ULIC- 
KAS — nubaustas 10 metų, jau 
paleistas, VAITKUS — nubaustas 
25 metams, VALAITIS — nubaus
tas 25 met., buvęs artistas VAR
NAS — nubaustas 25 metams, Le
onas VARNAS — nubaustas 25 
metams, VITKUS — nubaustas 10 
metų, jau paleistas, ŽUGCNAS— 
nubaustas 10 metų, jau paleistas, 
ŽEMAITIS — nubaustas, kelis kar 
tus buvo pabėgęs iš priverčiamojo 
darbo stovyklos. Liejai išvargin
tas dėl nuolatinio tardymo. ŽVIR
BLIS nubaustas 25 metams.

Vliko informacinė Tarnyba pra
šo žemiau išvardintus asmenis

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHtiiiimiiiiiiiimiiiiiiib

P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Šnrinko JUZfi DAUŽVARDIENU

kreiptis į ELTĄ, 14b Heutllngen,
Gartenstrąsse o, W. Germany, 
svarbioms žinioms apie artimuo
sius bei namiškius gauti:

CIBULSKIEN6, Antano žmona, 
GREBLIAUSKIENĖ — Grėbliū- 
nienė Veronika, JESELSKIS, Bro- 
nislavas, gimęs 1924 m., ILGAU- 
DAS, Jonas, Colorada, ieško bro
lis Jokūbas, MARIONIS, Stasio 
brolis, TUNKŪNAI, Povilas ir Pet 
ras, Mykolo sūnūs.

Grįžusiųjų daugelio nuomone, 
tie iš 1941 m. išvežtųjų mūsų tau
tiečių, kurie išliko ligi šiol gyvi, 
reikia tikėtis, išliks ir toliau, nes 
patį sunkiausią tremties periodą 
jau yra išgyvenę. J Sibirą ištrem
tieji mūsų tautiečiai lietuvių tau
tines šventes švenčia atsidėję ir 
darbo vergų stovyklose — žinoma, 
kiek tenykštės sąlygos leidžia. Kai

kurie vokiečiai iš Vorkutos parsi
vežė net Aušros Vartų paveiksle- 

I liūs, kuriuos yra gavę iš lietuvių 
dvasininkų. Turimomis žiniomis, e- 
sąs gyvas ir vysk. Ramanauskas, 
ir visa eile kitų mūsų tautiečių. 
Panevėžietis prekybininkas Bari- 
sas jau esąs grįžęs į tėvynę. A- 
ple jį kai kurie pabėgėliai atsilie
pia ypač šiltai, nes jiems padūda
vęs kuo galėdavęs. Tarp paleistų
jų j Vokietiją yra ir š.m. saužįo 16 . 
d. į ją atvykęs Įeit. Jonas Jančys, 
kurį su kitais švedai buvo išdavę j 
Sovietams. Tuo būdu dabar jau y- 
ra grįžę j Vakarus 3 buvusieji j 
švedų išduoti su kitais pabaltie- j 
čiais mūsų kariai.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

UŽG A VENINE PARAPIJOS
vakarienė bus šį sekmadienį (va 
sario 12 d.). Pradžia —’5 vai.

latas pasveikino sodal'etes ir iš
reiškė gilų pasigėrėjimą puikiais 
sodaliečių darba s, kuriuose at
sispindi sodalieijos dvasia.

Išeinančioji pirmininkė Fr. 
Sedbaras dėkojo narėms už uo
lų pareigų ėijmą ir bendradar-

p. p. Vaišės bus gausios irįvai-Į biavimą. Iždo globėja pranešė, 
rios. Svečiams palinksminti! kad praėjusiais veikimo metais
gros visiems gerai pažįstamas 
Lekevičiaus orkestras. Vakarie
nės organ'zatorius — kun. J. Pu 
gevičius. Visi parapiečiai ir jų 
draugai kviečiami atvykti.

STUDENTAI ATEITININKAI
vasario'l d. buvo susirinkę pas 
savo kolegas brolius Majauskus. 
Tai nebuvo tik paprastas eiVnis 
susirinkimas. Apsilankė uolieji 
ateitininkų veikėjai: Centro Vai 
dybos pirm. Vacį. Kleiza, Vyt. 
Vygantas ir Vyt. Valaitis. Sve
čias pirmininkas paruoštoj pa
skaitoj kalbėjo apie vispusišką 
ateitininko išsilavinimą, pažy
mėdamas ir būtiną religinio ap- 
s'švietimo reikalą. Šitas klausi
mas sukėlė gyvą atgarsį susirin
kime, ■ ir priimta gyvenimiškų

draugija turėjo $700 pajamų, 
kurios sunaudotos krikščioniš
kojo gailestingumo darbams, 
Šv. Alfonso bažnyčios ir para
pijos mokyklos paramai. Žiū
rint į ateitį, nutarta ir toliau 
dar su didesniu uolumu rūpintis 
vargšų šelpimu ir ligonių glo
ba. Išrinkta komisija, kuriai 
pavesta rūpintis, kad, kiek tik 
galima, būtų aplankomi parapi
jos ligoniai, esantieji ligoninėse.

Į šių metų valdybą išrinktos 
šios narės: Dolores Bagdon — 
pirmininke, B. Knapik — vice
pirmininke, N. Pastarnokas — 
korespondente ir Fr. Sedba
ras — sekretore.

Dabar mūsų parapijos soda- 
licijai priklauso 170 narių.

P. K.

A. A■ . . ’ -r •.
STEFANIJA DOVEIKA
Gyveno 4325 S. Paulina St. 

Tel._YArds 7-1743

Mirė vasario S d.. 1956 m.
10:30 vai. ryto, sulaukus 44 
m. amžiaus.

Gimė Kansus City, Kan.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
motina Petronėlė (Usuitė), se
suo Adelė Kolecki, švogeris 
Isidore, jų sūnūs: Edward ir 
Thontas, dėdė Stanislovas Do
veika, teta Kristina Renkoįvski 
su Seimą, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotai) John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įv$ks pirmadienį, 
vasario 13 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto’ bus atlydėta į Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioj!' įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sietų. Po pa
maldi, bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, sesuo, švo
geris Ir kiti giminės.

Laidotus ii, dilektorius John 
F. Eudeikis. Tel^YArdS 7-174 1 ji

A.. A-

FRANK W. NOREIK
Gyveno 5209 S. Natoma Avė.

Mirė vasario S d., 1956, 3:15 
vai. ryto, sulaukęs 45 m. amž.

Gimė Chicago, 111.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Veronika (pagal tėvus 
Erbacher), 2 sūnūs: William ir 
Brian, 2 dukterys: La orą ir 
Linda, tėvas William Noreik, 

-•sesuo Mariari Sebastian, jos vy
ras William ir jų šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Dariaus ir Girėno 
Arti. Legion Post No. 271.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė.

Laidotuvės Įvyks šeštadlen), 
vas. 11 d., iš koplyčios *8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į švč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos, už velto- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Žmona,• sūnūs, duk
terys, tėvas, sesuo Ir kiti gini.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudcikis. Tel. LAfayette 3- 
0 440.

A. A.
MARIJONA VIRŠILA 

Jakshaitė
Gyveno 3 200 S. Green St.
Mirė vas. 7 d., 1956, 10 vai. 

vak., sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskričio, Kupiškio pa
rapijos, Akmenų kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Jean Bjelland, sūnus Ro- 
bert Peter, marti Ncllle, anū
kės Robertą ir Elzbieta. Marti 
Viktorija Viršila, brolis Kazi
mieras Jakaitis, brolienė Ona, 
brolio sūnus Albert, jo žmona 
Heleit, pusbrolis Dr. Paul Zal- 
lys, jo žmonų Paulina ir jų sū
nus Riehard, švogeris Jonas 
Kazlaftekas, jo valkai: Nellie
Gėris, jos vyrus Frank, jų vai
kai — Carol ir lairry ir Peter 
Kazlauskas, jo žmona Harriet, 
giminaitė Josephine Polonis, ki 
ti giminės, draugai ir pažįsta
nti. Lietuvoje liko dvi seserys: 
Ona Ogulis, vyras Petras ir jų 
šeima ir Valerijų.

Frikluusė Liet. Keistučio Pa 
šalpos Klubui.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmirio koplyčioje 3319 S. Li- 
tųanica Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., vas. 
11 d., iš koplyčios 8:30 vai. ly
to bus atlydėta į Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: duktė, sūnus, mar
čios ir anūkės.

laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Rudminas. YArds 7-1138.

A. A.
ANTANAS ABROMAVIČIUS

Gyveno 6S39 S. Campbell
'mIi-S vas. 7 d., 1956, 11:30

vai, vak., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau

lių apskričio, Kuršėnų parapi
jos, ir miestelio.

Amerikoje išgyveno 50 tn,
Itasiliko dideliame nuliūdime 

3 dukterys: Konstancija, žen
tas Kazimieras Dargia; Stelių, 
žentas Jifozapus Walavlch; ir 
Anna, 2 anūkai: Leonu Atis
toti, jos vyras Chester ir Robert 
Walavich; 2 seserys: Anna Ro
bis ir Theodora Auškalnlenė ir 
Svogerka Barbara Norvaišienė 
su šeima; 2 pusbroliai: .ntanas 
Chesko ir Steponas Bugy ir jų 
šeimos.

Priklausė šv. Vardo Draugi
jai ir S.L.R.K.A. 163 Kp.

KūnaĄ pašarvotįis Joseph 
McPhee koplyčioje 7133 S. 
Western Avė.

Laidotuvės Įvyks šeštad. vas. 
11 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus nulydėtas Į švenč. Pane
lės Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionles sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas Į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, žentai,
anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Jo
seph McPhee.^ Tel. PRospect 
6-U776.

LlODfcSIO VALANDOJ

MAŽEIKA‘EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
BBpoMte 7-8606 — 7-8661 Antomobfllamą vMa 

Ttoma, kuri* gyvena kito** miesto dalys*; gamins* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

LIETUVIAI SIBIRE
Mūsų tautiečiai ir ten mini tautines šventes

Lietuviai Intos stovykloje. Be 
anksčiau E. skelbtųjų, čia duoda
mas naujas sąrašas mūsų tautie
čių, sutiktų Intos stovyklose, a- 
pie kuriuos pranešė žinių grįžusie
ji į Vakarus buv. karo belaisviai. 
Intos stovykloje, grįžusiųjų vokie
čių teigimu, kiek jie atsimena, bu
vo ar dar tebėra laikomi Šie mū
sų tautiečiai:

ANBRIC'NAS — nubaustas 10 : 
metų ir jau paleistas, BANYS, Vin1 
ras, nubaustas 10 metų ir jau pa- Į 
leistas, VYTAUTAS BASIUKAS —Į 
nubaustas 10 metų, jau pa
leistas, Jonas BAUBLYS — nu
baustas 10 m., jo tėvas sušaudy
tus 1945 m., BUTĖNAS — nubaus
tas 25 metams, DŪDA — nubau
stas 10 metų, jau paleistas, Anta
nas JAKŠTAS — nubaustas 10 
metų. jau paleistas, Aleksas JA
NULIS — nubaustas 10 metų, jau 
paleistas, JASIULIONIS — nu
baustas 10 meti,. Alfonsas IEŠ
MANTAS nubaustas 10 metų. 
jau paleistas. JURGELAITIS 
nubaustas JO melų, jau paleistas. 
JURKšAITIS nubaustas 10 me
tų, Algis KAPTURAU3KAS 
nubaustas 25 metams, kun. KAR
VELIS, KAVALIAUSKAS nu
baustas 10 m., jau paleisiąs, KU- 
KU.šKA nubaustas 15 metų, Al
gis LABIJNSKAS nubaustas 
10 melų. jau paleistas. Juozas LA- 
SA\ICil'H (ar L^savičius) - nu

baustas 25 metams, Jonas LUKO
ŠIUS — nubaustas 10 m., jau pa-i 
leistas, MALAŠAUSKAS — nu
baustas 10 metų, jau paleistas,! 
MASLAUSKAS — nubaustas 25 
metams, gydytojas MATUTIS jau 
paleistas, MATINKONIS — nu- j 
baustas 25 metams, jau paleistas, 
Aleksas MATULAITS, buv. eigų-; 
lys, — nubaustas 10 metų, MIŠKI 
NIS — nubaustas 10 metų, jau 
paleistas, MIŠKINIS (buv. moky
tojas) — nubaustas 10 metų, MIŠ
KINIS — nubaustas 25 metams,) 
gydytojas (?) MOLIS nubaus
tas 25 metams, mirė 1955 m. rug
sėjo mėnesį, NAVICKAS — nu
baustas 25 metams, Juozas NAT
KEVIČIUS, inžinierius, — nubaus-

Tal nepaprasta knyga. VirS 200 re 
ceptų grynai lietuviškų valgių gaml j 
nimul anglų kalboje. Ponia Daužvar , 
dienė, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 

: dijo ir televizijos stotis, surinko pa 
cius Įdomiausius lietuviškų valgių | 
receptus ir DRAUGAS Juos išleidc i 
labai parankioje formoje. Pirmą, kar ■ 
tą tokia knyga pasirodo knygų rtn 
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
| Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenne, 

CHICAGO 8, ILL.

2334 So. Oakley Avė.

MALDAKNYGE

‘JAUNUOLIU MALDOS'
Kurią paruoiė 

Kun. P. KirvelaitiH
Kaina: $1.50 ir $x,.5O

I Csakynnui adreanoklt*

D R A U G ATS

2334 South Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILL.

Rūpestingai it pigiai taisau

TELEVIZkIOS
APARATUS

Garantuoja darbų ir dalia.

I. MIGLINAS 

Telef. - KUmbotd 6 1038

0 «« a ; i v

Mieliems
ONAI ir ZIGMUI BAKAIČIAMS 

ir kun. FELIKSUI GURECKUI, 
jų brangiai mamytei ir uošvei mirus, r.uošir- 
džię užuojautą reiškia ir drauge liūdi 

Ona Baltuškiene ir Grabauskų šeima

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6312 S0. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

TOnnhall 3-2Į 09

A. A
ONA BRAZAUSKIENĖ

EARDAUSKAITE
dyveno 4558 S. Paulina St. Tel. Vlrgtnia 7-8184 

.Mirė va.tario 7 d., 1956, 6:20 vai. vnk., sulaukus pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Raseinių apskr., Kražių parapijos. 

Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Martlia ir Jean Busit, 

žentas Joseph, 3 anūkai: Stanley, Alau ir Joseph; 2 seserys: Ma
rijona Tamošaitienė su šeima ir Rozalija Urbonienė su šeima, 2 
šyogerkos: Ona Brazauskienė su šeima, gyvenanti Gnry, Ind., ir 
Emilija Petkiene su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįštnnii.

Priklausė Šv. Elzbietos Draug., šv. Monikos Našlių Draug., ir 
Garsaus \ ardo Lietuvaičių Brang. Buvo amžina narė šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų Brang.

Kūnas pašarvotas Žudvekio koplyčioje, 1640 W. 16th St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 11 d., iš koplyčios 16 vai. 

ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydta į 
Šv. Kazimieru kupinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvaiti i šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: DUKTERYS, ŽENTAS IR ANŪKAI
Laidotuvių di rektorius Z. Zudyekns. Tel. Y Aida 7-0781

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

4330 34 South California Avinui
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI yra NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Vmbulansų patam*- Ųįk ^e8 tur^me koplyčiai

imas dieną ir nak- chicagos b
j, Reikale Saukite Roselando dalyse tr
nu*- 'uojau patarnaujant

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-8572

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

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

ALFRtOfiS VANCE
177 1VOODSIDE Rd., Riverside, III. Tel. OLympic 2-5245

PJVliaS J. RIDIKAS
»:i.M S. HAI.STF.D STREET Tel. VArds 1-11111

PIRKITE TIESIOG NUC 
MR NELSON

HA V ININ E o

SAINT CASiiVilR 
MONUMENT CO 

3814 West ilfth Strest
V Įsiem blokas ano kapinių

DtiUiaoataa paminklams ptm*M 
paairinkiniM mieste

Talei. CEdarcrest 3-&33S

A.’
LEONARDAS F. BUKAUSKAS

11(821 S. HICIHOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
331'J S. MTVANICA AVĖ. Tel. TArd» 7-113».tl39

VASAITIS — BUTKUS
1448 S. 30th AVĖ., CICERO, III. Tel. Ol.yrapic 2-1(103

ZICMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. Kttth STREET RKpabUc 7-12131
2814 W *3rd PLACE Vlrgtni* 7-6673:

t
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Antanas Kęstutis Grina susi
tuokė su Rita Rasa Oleškevi-į J. A. VALSTYBĖSE 

įčiūte vasario 4 d. Sv. Jurgio! — Lietuvon nepriklausntny- 
parapijus bažnyčioje. Vyrų j^s šventės proga vasario 12 d. į 

i choras, vadovaujamas V. Bal- jq vai. bus pamaldos Sv. Kaži*

CHICAGOS ŽINIOS
Rusai pravažiavo pro 

Chicagą
Pravažiuodami pro Ch'cagą 

leturiomstrušaičiO, gražiai palydėjo jau- j mjero parapijos bažnyčioje, trečiadienį ■
nuosius į naują gyvenimą nuo- pntsturgh, Pa. Oficiali minėji- doms buvo sustoję mieste ke- ‘

v AII» « • 1# 1>I širdžių Veni Creator ir jaus-!mo programa tus tą pačią d.e- turi rusai medikai iš Sovietų atPažmta
X ALR BnghUn Parko apy- minga Maironio ‘ Marija Mari-' 3 val. p. p. Lietuvių Piliečių Sąjungos: Mikhail Chumakov. ^ar‘e/Ielen Du SokL j£* sura*

linkės valdybos, kuriai sius ja”. p0 jungtuvių art miausieji! Draugijos klubo salėje 1723 Marina Voroah lova Anatoli d° k,ta motens lr Pranešė po
niutais pirmininkauja inž. VI. abiejų šeimų giminės buvo pd- j jane st. Aktualiais Lietuvos Smorodintsen ir Let Lukin. Jie Pohci> Jau apklausinė-
Tamašiunas, iniciatyva suda- vaišinti prie kruopščiai paruoš- laisvinimo klausimais kalbės atvykę į JAV studijuoti pjio j° V‘eną itanamjUi« ° kito dir| 
rytasis organizacinis komitetas, to stalo jaunojo tėvelių, Kazio pirm. Leonardas Šimutis, ligos gydymo metodus. Stip- įieSko* Jos ridikiuly rasta tik

' 1 • . ~ . 5 33 centai ir socialinio draud.-— Bernardas Brazdiioais, E. no?e Prijos apsaugoje jie

Rukštalienė ir B. Budriūno va
dovaujamas Šv. Kazimiero pa-

rengia iškilmingą Vasario 16 įr Teklės 
paminėjimą š. m. vasario 19 d.
3 vai. Brighton Parke Švč. P.
Marijos Nekalto Prasidėjimo

Irinų, bute.
X Inžinierius Antanas Rudis,

Rockwell Eng. Co. prezidentas, 
parapijos senojoje salėje. Or-,^^® narys ir Chicagos Lietu- rupijos choras atliks meninę 

programą Los Angeles \ Altoganizacinio komiteto, kurin jei- v*^ Tarybos narys, rūpinosi 
na vietos organizacijų atstovai amerikiečiais kalbėtojais Lietu- 
ir visuomenės veikėjai, garbės1 vos Nepriklausomybės paminė- 
pirmininku maloniai sutiko bū- ^me vasario 12 d. Chicagoje 
ti ir visokeriopai šią šventę pa- Marijos Augšt. mokyklos salė- 
remti kleb. prel. D. Mozeris. !>• šiais metais kalbės senat°-

sk. ruošiamajame Vasario 16 
minėjime š. m. vasario mėn. 18 
d. B. Brazdžionis skaitys nau
jausiąją savo kūrybą.

TĖVŲ MARIJONŲ DARBŲ RĖMĖJAS
*. . . * j * • Kunigas Augustinas Petraitis, nėjo su paskaitomis, rinko au-
Zl&Uri&l nužudyta moteris ŠV. Kazimiero parapijos Wor- kas ir pats aukojo. Jis nepra- 
Prac.tą treč adienj tuščiame cester, Mass., klebonas, visą lai- ėjo nė pro vieną lietuvių katali- 

sklypc, esanč.ame 4840 Ken-> ką buvo ir yra visų katalikiškų kų darbą, nepamatęs jų rūpes- 
valam ,nore ’ rastas scniau nužudytas lietuviškų darbų didelis rėmėjas, čių ir vargų.
te ke- m. amžiaus moters lavonas. Ypatingai jis žinomas lietuviško Jis pats daug 

kaip
vargęs, staty-

33 centai ir socialinio 
mo dokumentai.

Tai jau trečioji panašiose ap
linkybėse nužudyta senesnio

aplankė Northwestern univer
siteto medicinos centrą ir šiau
rės vakarinę Chicagos dalį ir j _. x .
iivažiavo į Mineapolį. Savo bu- “"ž“us "lo‘erls P®r

— Solistas Stasys Baranaus
kas š. m. balandžio mėn. 15 d. 

X St. Daunys užsakė keletą į atvyks į Los Angeles ir dai 
egz. “Ateities” ir kitos spau

rius Everett M. DIRKSEN.

dos Saleziečių gimnazijos mok
sleiviams Italijoj ir Vasario 16 
gimnazijos moksleiviams Vo
kietijoj. Lauktina didesnės vy
resniųjų talkos, kuri aprūpin
tų lietuviška spauda Europoje 
esančių lietuviškų gimnazijų 
moksle’vius.

X- Kun. S. Bartkus, Ke- 
wanne, III., lietuvių parapijos 
klebonas, sunkiai sužeistas pra
eitąją savaitę prie Peoria, III. 
Automobilį vairavo kun. Mar
teli, kuris lengvai sužeistas. 
Kun. S. Bartkus už kelių savai
čių tikisi grįžti prie pareigų.

X Muz. J. Mačiulis, buvęs

Minėjimo pagrindiniu kalbė-! 
toju pakviestas dr. J. Adoma
vičius. Meninę programos dalį 
atliks Brighton Parko mokyk
los Lituanistinės klasės moki
niai, vadovaujami savo moky
tojos p. Jonynienės ir solistė 
Motiekaitienė, kuriai akompa
nuos jaunasis Mangirdas Mo- 
tiekaitis.

X Vasario 16-tosios šventės 
proga Chicagos Lietuvių Ben
druomenės Marquette Park 
apylinkės valdyba vasario 12 
dienai užprašė Švč. P. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
sumą (10:45 vai. ryte) už žu
vusius ir kenčiančius brolius 
bei seses Lietuvoje. Kan. Vac
lovas Zakarauskas pasakys pa
mokslą. Marąuette Parko Liet.! Šv. Jurgio parapijos, Shenan- 
Bendruomenės valdyba kviečia doah, Pa., vargoninkas, atvyko 
lietuvius ko gausiausiai daly-' į Chicagą vargonikauti Aušros 
vauti pamaldose ir Vasario 12 Vartų parapijos bažnyčioje, 
d. minėjime, kuris bus tą pačią x NapaleOnas Saučiū„as, U- 

ieną 1.30 vai. p. p. Marijos gamcpg Marąuette Parko ko-
ug tesmo3ios m.kyklog sale- ionjjos gyventojas, po sunkios 

J0, ' operacijos sveiksta Šv. Kry
žiaus ligoninėje, kambarys 305.

X Kun. S. Petrauskas, Ku
nigų Vienybės Chicagos apskri
ties pirmininkas, paskyrė kun. 
Petrą Ciniką, MIC, Lietuvos 
Vyčių Illinois-Indiana apskri
ties dvasios vadu.

X “Dainavos” ansamblis, 
vadovaujamas muz. S. Sodei
kos, dalyvaus Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo minėji
mo meninėje programoje*. Lie
tuvos nepriklausomybės atga
vimo minėjimas bus vasario 12 
d. 1:30 vai. p. p. Marijos Augs. 
mokyklos salėje, šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje vasario 
12 <1. 10 vai. ryte bus iškilmin
gos pamaldos už Lietuvos iš
laisvinimą iš bolševikinės ver
gijos. šv. Mišias atnašaus kun. 
kleb. A. Linkus. Vyskupas Vin
centas Brizgys pasakys pa
mokslą. Pamaldas užprašė Lie
tuvių Bendruomenės Chicagos 
apygardos vadovybė. Organi
zacijos pamaldose dalyvauja su 
vėliavomis.

X 30 aktorių dalyvauja J. 
Petrulio dramos ‘‘Prieš srovę” 
pastatyme. Visi aktoriai su di-

X LB Chicagos apygardos
ribose veikiančios apylinkės 
ruošiasi tinkamai paminėti Va
sario 16-tąją. Į jvairias apylin
kes iš Chicagos vyksta paskai
tininkai.

Įdomus Krikščioniškosios
demokratijos klubo sus-mas

Krikščioniškos demokratijos 
studijų klubas sausio 29 dieną 
p. Bičiūno bute turėjo antrąjį 
susirinkimą. Gausus akademi
nio jaunimo būrys išklausė ir

vimu Chicagoje buvę patenkin
ti.

i

Keitė pinigus — pateko į 
kalėjimą

John M. Fisher, 68 m. am
žiaus, atvažiavęs taxi net iš At-

trumpą laiką. P.rmoji buvo 
Edith Bess Jamienson, šešių 
vaikų motina ir antroji — B?r- 
nice K. Bartels. Abi žmogžu-* 
dystčs neišaiškintos.

i
Rengia policijos kursus
Chicagos • policijos departa- į

nuoa Lietuvių Dienų rengia-
mame dainų ir literatūros va-,,„J* u............ v....
kare. Programoje dalyvaus ir 
vietos rašytojai.

lanta, Ga., nuėjo Chicagoje j j men^-as ruošia visiems policijos;
valdininkams 40 valandų kur-|

dangi jis buvo neblaivus, ban
ko tarnautojas pakvietė polici
ją, kuri jį kartu su dviem taxi

_ Frank Speecher, Eetuvia j per naktį į ka-
biznierius, išrinktas naujuoju Įėjimą., o iš ryto byla buvo iš

aiškinta ir visi trys paleisti.

šus, kurie Prasidės pirmadienį 
Crane augštesnės teohnikos 
mokyklos patalpose.

Kun. Augustinas Petraitis

Los Angeles, Calif., Šv. Kazi
miero parapijos komiteto pir
mininku. Jis vadovaus parapi
jos salės pagerinimui, kur nu
matoma išleisti 10,000 dolerių.

___  Inžinierius Julius Kaskis

išrinktas LRKSA Los Angeles 
kuopos pirmininku 1956 me
tams. Praeitais metais kuopa 
prirašė per 20 naujų narių ir 
laimėjo vienam studentui ne
mokamas atostogas.

VOKIETIJOJE
— Kunigaikštienės Birutės 

Draugija 30 metų sukakties 
proga Vasario 16 gimnazijai 
paskyrė dvi premijas po $25. 
Pirmoji premija skiriama mo
kiniui už geriausį rašinį: “Ko
dėl mes privalome išlaikyti lie
tuvybę”, o antroji premija — 
geriausiems sportininkams. Mo
kinių susidomėjimas premijo
mis nepaprastai didelis.

— Vasario 16 gimnazijos 9 
klasė paleidžiama baigiamie
siems egzaminams. Prie egza
minų prileista 10 devintokų: 
Vytautas Birieta, Valius Gus
tas, Manfredas Hermanas, Ed
vinas Paikis, Laima Jasaitė, 
Teresa Sakalauskaitė, Valteris 
Timpa, Vingaudag Damijonai
tis, Genė Dubauskaitė ir Al
girdas Jonutis.

— “Lietuva ir jos vokiečiai” 

— (Litauen und seine Deu- 
tehen) — tokiu vardu išleista 
knyga Vokietijoje. Parengė ją 
Goettingeno vienas būrelis, su
dėdamas įvairias paskaitas, 
skaitytas studijų dienose Lue- 
neburge praeitais metai svasa- 
rio 19—20 d. d. (Studijų die
nos buvo skirtos Lietuvos vo-

Fisher taxi šoferiui mokėjo 35 
centus už mylią ir dar po $6.00 
per valandą už vežimą ir iš vi
so išmokėjo $475.

Chicagoje 1955 buvo 
gryniausias oras

Pagal Illinois Technikos In
stituto statistiką, Chicagoje 
praeitais 1955 m. buvęs gry
niausias oras per 10 metų lai
kotarpį, kai Institutas pradė
jęs matuoti dulkių kiekį.

1955 m. į Chicagą nukrito 
dulkių tik 52.9 tonos ant vie

v , į je visuomenėje, kaip didelis pa-' damas vieną puikiausių Ameri-
ursus pirma an Y3 triotas lietuvis. Dar studentu kos lietuvių bažnyčių Atholyje,

ser n ų, po jų policijos leite- būdamas, įsteigė su kitais sa- Mass., žino, klek atseina darbo 
nantai ir kapitonai.^ Kursuose: VQ draugais patriotais studentų Į ir rūpesčių didelėse statybose, 
bus dėstoma įvairūs viešąją į draugiją, kurios veikloje įvyko Todėl jis yra linkęs paremti į- 
tvarką liečią įstatymai, jau-. jo sumanymas steigti A. L. R. staigas, kurios rūpinasi praplės- 
nuolių teismų procesai, civili- Į k. Moksleivių Susivienijimą. ti savo veikimą katalikiškumo 
nes teisės ir dalykai, betarpiš
kai reikalingi policininkams, 
kaip streikų, riaušių bei para- 1 moksleiviją Amerikoje siekti; ra’tis paaukojo šiemet TT. Ma-

Moksleivių susivienijimo sąjūdis! ir lietuviškumo skleidime ir pa- 
subūrė katalikiškąją lietuvių laikyme. Kun. Augustinas Pet-

dų tvarkymas.

Policininkas dalyvavęs
azartiniame lošime

Policijos vadas O’Connor pa
skelbė, kad tarp 32 vyrų, su
gautų azartiniame lošime, tik
rai buvęs ir vienas parkų apy- 
linkęs policininkas, kaip paaiš
kėję iš pirštų nuospaudų. Poli-

augštųjų visuomeninių ir religi-1 rijonų Statybos Fondui 500 do- 
nių tikslų su lietuviškumo šū- lenų. Už tai tėvai Marijonai ir

nos kvadratinės mylios, o 1954 cininkas atleistas iš pareigų 
m. nukrito trimis tonom s dau- Į 
giau. Praeitais metais blogiau- Keturi ŽUVO ant slidaus 
sias buvo lapkričio mėnuo, kai kelio
ant vienos kvadratinės mylios Dviejų automobilių susidūri-

k;u. Visi senesnieji šių dienų 
visuomenės ir dvasios vadai yra 
buvę ano moksleivių susivieni
jimo uolūs nariai.

Lietuvai, kuri po I Pasaulinio 
karo buvo sugriauta ir sunaikin
ta, bet trokštanti laisvės, kun. 
A. Petraitis savo pareigą yra 
atlikęs labai gražiai. Jis važi-

Statybos Fondo Komitetas reiš
kia kun. A. Petraičiui gifą ir 
širdingą padėką. Kai taip visuo 
menė įvertins “Draugo” namų 
statybą, tai Tėvų Marijonų sko
los banke greitai pradės nykti, 
o nauji namai patrauks visų 
praeivių ne tik akis, bet ir šir
dis. R.

AO K A IR KUR neturi kaukių. Premijos už laimė- I ■> tas originaliausias kaukes bus į-
; teiktos baliaus metu po kaukių 

—ŠAULIŲ KLUBO UŽGAVĖNIŲ parado.
iškrito 71.6 tonos dulkių, o ge-’me vakar žuvo tėvai keturių ma BALIUS įvyks šeštadienį vasario _ Qna Ban5eng paruo§ užgavė-

išdiskutavo dr. K. Šidlausko 
dele meile lietuviškam teatrui! paskaitą “Valstybinis tęstinu- 
dalyvauja repeticijose. Nepri- mas ir Lietuvos padėtis”. Pre- kiečiams). Knyga išleista kaip 
klausomoj Lietuvoj “Prieš sro-i legentas iš juridinio taško gi-priedas prie Karaliaučiaus uni- 
vę” padarė perversmą Lietuvos liai palietė ir aptarė beteritori- 
teatraliniame gyvenime. Į kiek- nį valstybės tęstinumą ir vy- 
vieną spektaklį biletai būdavo riausybės padėtį, Lietuvos dip- 
išperkami iš anksto. Šiomis' lomatų teisėtumą bei jų vaid- 
dienomis Chicagoje pradeda- menį.
mas biletų platinimas į “Prieš! Alto pirmininkas L. šimutis

versiteto metraščio.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Mirė kap. M. Tumas. Sau

riausias buvo birželio mėn., kai 
iškrito tik 36 tonos.

Studentas kalbėjęs su 
Bulganinu?

Barrington augštesnės mo
kyklos istorijos klasėje moki
niams buvo užduotas rašto dar- 
bap apie asmeninius draugišku
mo santykius tarp Rusijos ir 
JAV. Trys studentai sugalvojo 
patelefohuoti pačiam premjerui 
Bulganinui ir tuo būdu iš au
tentiškų šaltinių sužinoti apie 
tikrąjį Rusijos draugiškumą.

Charles Mee, 17 m. amž., pa
prašęs telefono į Maskvą- 
Kremlių ir kai išgirdęs atsilie
pimo balsą, paklausęs, ar gali
ma kalbėti su Bulganinu. Po 
valandėlės atsiliepęs balsas, 
kuris pasakęs esąs Bulganinas. 
Tščiau į studento klausimus 
atsakęs -į- “nežinau”.

$75,000 už nelaimingą 
atsitikimą

žamečių vaikų ir dvi jaunos mo 
terys kitame automobilyje.

Susidūrimas įvyko Green Bay

m. 11 d., Lietuvių Auditorijoje 
Komedija “KURČIAS 12ENTA3” nlų blynus, o M. Noreikienė gami-
B. Jonušo orkestras. Gėrimų bu- na specialius sausainius pnesuž- 
fetas. Kasa veikia nuo 6 v.v Vai- Savemaiam. ^‘cagos frontininkų 
dinimo pradžia 7 vai. Suaugusieji susirinkimui - pobūviui, kuris j-

vieškelyje į vakarus nuo Wau-’ a‘ukoja *$ 1.50,“ studentai ir “moks- yksta v??ark> .11„d>. J. val’ kegan. Nelaimė įvyko dėl sllŲelv,^, 75 cen.ua į‘“J. *£
daus kelio, negalint sulaikyti; Vyrų choro rengiamo kaukių ba- tininkai su šeimomis ir svečiais, 
mašinų liaus metu atsilankę svečiai galės Atskiri kvietimai nesiunčiami. Po

’ laimėti nilnai Daruošta 4 žmonėms neilgo ir įvairaus susirinkimo pra 
sidėe priešgavėnienč linksmioji 
dalis — užkandžiai, humoristika,

! vasario 11 d. 8 vai. vak. Keymens, šokiai.
vo užmuštas pirmadienį, kai jis klubo patalpose, 4711 W. Madison______________

?iat,ŽušėNAUJŲ MAŠINŲ

Užmuštas darbininkas .v , ,. . ,
Vienas ’keliu darbininkas bu-! limą ateltl ir 1x5 kaukl4- įvyksta vienas neuų aarDininaas du H o Kpvmens

vainiotojas.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

LAlalkomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MABYW(X)I) COLIiFAlK EXTI'.N81O.\ 

Hcranton. Pa.
Vasario 11 d. Petras Maldeikis 

skaito: Popiežiaus Pijaus XII peda
goginės enciklikos.

srovę” premjerą ir antrąjį 
spektaklį.

X Juozas Aukštaitis, ALRK 
Susivienijimo 163 kuopos pir
mininkas, jo žmona ir žmonos 
draugė Angeline Gregg šian
dien išvyksta į Phoenix, Ari
zona, pas draugus Mr. ir Mrs. 
J. Dambrauskus. Taip pat jie 
aplankys gimines ir pažįstamus 
Los Angeles mieste, Calif.,

X Kun. J. Vyšniausko, Švč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos vikaro, rūpesčiu 
vasario 16 d. bus atnašauja
mos šv. Mišios už Lietuvą ir 
lietuvius, kenčiančius tėvynėje 
ir ištrėmime. Šv. Mišias atna
šaus prel. D. Mozeris švė. P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parap. bažnyčioje.

šio 10 d. negausią Lincoln lie- sužeidimą, jos mašinai susidau- 
tuvių koloniją aplankė mirtis iant su sunkvežimiu 1954 m.

Paskaita įvyksta Seselių Ka- 
Praeitą antradienį prisieku- zimieriečių senuose rūmuose, 

šiųjų teismas priteisė Inai Kie-1 2601 W. Marąuette Rd. Prašo- 
sel, 54 m. amžiaus, $75,000 už ma nesivėlinti.

OE30E=3oao:

savo žodyje iškėlė krikščionių ir pakirto Lietuvos kūrėją-sa- į Teisme buvo įrodyta, kad
demokratų nuopelnus Lietuvos 
atstatymo darbe ir kvietė aka
demikus aktyviai tęsti krikš-

vanorį. Vyties Kryžiaus kava-' sunkvežimis pervažiavo raudo- 
lierių kap. M. Tumą. Velionis ną šviesą ir sužeidė Inai Rie
čia gyvena vienišas, tač au vi- siel dešinę ranką taip, kad’ ji 

čioniškos demokratijos veiklą. } suomet buvo jautrus lietuviš- turėjo atsisakyti nuo darbo;
Susirinkimui sumaniai pir-įkai veiklai. Santaupų neturėjo kaip sekretorė vienoje apdrau-: 

mininkavo ką t.k Urbanoje įsi- Jo laidotuvėmis pasirūp no ne- Jos bendrovėje
gijęs magistro laipsnį kol. J. j gausus vietos lietuvių būrelis.
Končius, sekretoriavo kol. S. Gedulingas Mišias atnašavo 
Mašinytė. I vieton kanaun;nkas. Kapinėse

Šių studijų klubo valdybą 
sudaro akademikai: pirm. — 
L. Tamošauskas, vicepirm. — 
A. Liulevičius, studijų referen
tas — dr. K. Šidlauskas, sekr. 
— R. Penkutė, narė spaudai 
O. Stankaitytė.

Sekančiam susirinkime, ku
ris įvyks vasario 19-tą, paskai
tą sutiko skaityti vyskupas V. 
Brizgys. Smulkesnės informa
cijos bus paskelbtos vėliau.

velionio kapą papuošė Lietuvos 
trispalvė ir gėlės. Velionį paly
dėjo trys lietuviai, du ukrainie
čiai ir viena vokietė.

— Birminghamo lietuviai. — 

DBLS Birminghamo skyrius 
sausio 22 d. turėjo met'nį susi
rinkimą, kuriame dalyvavo 
Birmingbamo miesto tarybos 
narys Mr. Dennis Thomas. 
Nors jis nesuprato susirinkimo 

1 nutarimų, tačiau, kaip pats sa

kė, matęs, kad jis vykęs demo
kratiškoj ir kultūringoj dva
sioj. Kartu apgailestavo skau
dų Lietuvos likimą ir žadėjo 
visokeriopą paramą kovoje dėl 
jos laisvės. Į naują valdybą 
išrinkti: Jonas Zokas — pirm., 
J. Vaškelis — vicepirm., Kieta- 
viėius — sekr., St. Štarka — 
ižd. ir St. CereškcviČius -- val
dybos nariu. Revizijos komisi- 
jon išrinkti: V. Tamošauskas, 
V. Zokas ir K. Lūga.

neužsisakę staliukų, o taip pat ir

Vytauto Augustino 
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 

progomis. Albumo vaizdai kalba a- 
pie Lietuvą visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, ne
žiūrint, kokia kalba jis bekalbėtų.

ALBUMAS LIETUVA
yra gražiausia dovana
Vasario 16-sios proga

Kaina $6.00

Užsisakyti galima “Drauge” 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III. 

ir pas knygų platintojus

FONDAS

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

TERRA JAU GAVO
1. Geriausių visokių radijo aparatų: Grunding, Saba, Gnetz,

prieinamiaufliomis kainomis,, puikių išvaizdų ir tonų, pa
jėgių klausytis Europos ir kt. kontinentų;

2. RCA Victor, VM fonografų;
3. Klasinės muzikos plokštelių, kaip operų: Aida, Traviata, Ri-

goletto, Boris Godunovas. Madame Butterfly, Faustas, Pa
jacai, Sevilijos kirpėjas, Toska ir d. kt., taip ir plokštelių 
su rinktiniausiomis šių ir kitų operų ištraukomis ir arijomis.

4. Švedų Ir vokiečių kristalo, italų, japonų keramikos, puošniau
sių odos dirbinių: piniginių, moterims rankinukų, maniklu- 
rinlų, albumų, portfelių, vyrams skustis setų ir daugelis kt. 
medžio drožinių, tautodailės audinių, gintaro ir kt.

5. Lietuviškų knygų, kaip savo, taip ir kitų leidyklų leidinių,
laikraščių, žurnalų, albumų, originalių dailininkų paveiks
lų ir kt. *

Prekių pasirinkimas didelis, kainos labai prieinamos,, išsimo- 
kėjimui sąlygos geros, prašome įsitikinti.

TERRA
3333 So. Halsted Street, Chicago 8, III.

T«M. LA 3-0427

Navickas Petras ....... $3.00
Charzauskas Stefanija . 2.00
Kairys Liudas ......... 2.00
Krenieris Oskaras . .. 2.00
Lapinskas Antanas . 2.00
N. N............................ 2.00
Dimgaila Stasys ....... 1.00
Duoba V..................... 1.00
Gumauskag V.............. . 1.00
Jasinskas Vladas . . . . 1.00
Juodaitis Pranas . . 1.00
Juozapaitis Andrius . . . 1.00
Kemėžys Petras ....... 1 00
Kontautas Juozas ... . 1.00
Nemanius A................ 1.00
Petrauskas Albinas . . . 1.00
Piidymaitis Agota . 1.00
Shimkus James ....... 1.00
Stukonis Jonas 1.00
šapalas Pranas ....... . 1.00
Vilpišauskas Juozas . . 1.00
Zaniauskas Bronius

t
1.00

“DRAUGO” STATYBOS
FONDUI AUKOJO:

Srubas Jonas $2.00
Balaišb K. . 1.00
Naureekis V................ r 1.00
Peeiliunas Tony ....... . 1.00
Trakselis A. '........... 1.00

cen.ua

