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Vysk. V. Brizgi© žodis Lietuvai
Vasario šešioliktosios proga perduotas už geležinės už

dangos per Voice of America

Mūsų Tėvynei dar vis neturint laisvės ir minint vasario 16-ją, 
mintis ir akys savime krypsta į laisvąjį pasaulį, kad pamatytume 
ką jis veikia, šiandien kaip tik dera prisiminti, kas įvyko pasaulyje 
per paskutinius 40 metų.

4 nuomones Azijos reikalais

Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
tautos, kuries tada buvo laisvos 
Europoje, kituose kontinentuose 
valdė kolonijas, o Europoje buvo 
užgrobusios Pabaltijo šalis, Len
kiją, Baltgudiją, Ukrainą, Slo
vakiją, Čekiją, Vengriją, Net jų 
vardai buvo išnykę iš geografi
nių bei pelitinių žemėlapių ir žo
dynų.

Su pirmu karu žymiai pasikei
tė kolonijų padėtis, Europoje ei
lė tautų atgavo laisvę, Jungtinės 
Amerikos Valstybės atsistojo ša
lia kitų didelių valstybių ir pa
skelbė savo susiinteresavimą vi
sų tautų apsisprendimo laisve, 
tvarkymosi laisve, daugiau ta
čiau palankumo rodydamos de
mokratinių negu totalitarinių 
tendencijų tautoms.

Antrojo karo pasekmėje Eu
ropoje tos laisvę atgavusios tau 
tos ją vėl visiškai prarado, ta 
čiau beveik visiškai baigėsi kolo
nijų vardu vadinama vergija 
Tuos mažus jos likučius Azijoje 
ar Afrikoje jau nebus sunku pa
naikinti. Bet svarbiausias šio an 
trojo pasaulinio karo rezultatas 
yra tas, kad visos laisvę mylin
čios tautos susijungė prieš vie
nintelį dar likusį pavergėją — 
prieš Sovietų Rusiją, šiandien 
pasaulio diplomatinė veikla, daž 
nai pereinanti į diplomatinę ko
vą, yra vedama šūkiu, kad būtų 
išlaisvintos dar pavergtos tau
tos, kad visos tautos turėtų de
mokratinę laisvę, kad visos su
sijungtų bendro labo siekimo 
darbui.

Suprantama, kad tas kilnus 
laisvų tautų siekimas šiandien 
nukreiptas ne vien į Lietuvą, ta
čiau mūsų tauta ir Tėvynė šian
dien kiekviena proga dažnai ir 
plačiai minima kaip klasinis pa
vyzdys aukos Sovietų Rusijos 
tironų veidmainiškumo, žiauru
mo ir amžino nepatikimumo, ir 
kaip simbolis bei liudininkas, 
kad pavergtos tautos nenurims, 
savo laisvės neatsižadės, kad pa
saulyje negalės būti ramybės tol, 
kol bus pavergtų tautų.

Nors pasaulyje pasireiškia 
įvairių laikinų nuotaikų, tačiau 
nė mūsų nė kitų tautų laisvės 
klausimas nepasensta, neina už- 
mirštin. Jis kasdien vis populia
rėja. Įdomu stebėti ne tik politi
kų taktiką, bet kartais daug įdo
mesnės yra masių nuotaikos. At
siminkime, kaip buvo traktuoja
ma Rusijos delegacija San Fran- 
cisce prieš 10 metų kuriant Jung
tines Tautas. Tada mūsų užtarė
jų buvo nedaug. Be abejo, esate 
girdėję, kaip žmonių masė trak
tavo tokią pat Rusijos delegaci
ją praėjusią vasarą. Netiesa, kad

resnių rezultatų, rodančių ben
drąją pasaulio nuotaiką.

Čia nesileisiu į pasakojimą, ką 
veikia lietuviai laisvame pasau
lyje, nors tai ir labai įdomu. Pra
ėjusių metų vasarą juos lankiau 
Brazilijoj, Urugvajuje, Argenti
noje ir Kolumbijoje. Pasakysiu 
tik tiek, kad jeigu jie ne visi vie
nodai vertintini, tai vistiek rei
kia pripažinti, jog kiekviename 
krašte yra pakankamai veiklių 
lietuvių idealistų patriotų, kad 
tam tikromis progomis, kaip pav. 
Vasario 16-sios ar Rio de Janei- 
ro Tarptautinio Eucharistinio 
Kongreso proga, jie sugeba su 
kurti tokias nuotaikas, jog apie 
Lietuvą ir jos likimą kalba radi
jas, rašo laikraščiai, kalbama' 
mokyklose, bažnyčiose ir kitur.

Nesakykime, Brangieji, kas 
mums iš to! Tų gražių žodžių be
siklausant per kelioliką metų 
mūsų žuvo jau keli šimtai tūks
tančių. Kodėl tas pasaulis nesi
ima kryžiaus žygio tautas išlais
vinti? Taip, mūsų ir kitų tautų 
aukos jau labai didelės. Tačiau 
yra priežasčių,, kedėl ne viskas 
įvyksta tada ir taip, kaip mes 
trokštame.

Reikia pripažinti, kad laisva
jame pasaulyje yra tiek mums 
nepalankių žmonių, kad jie kar
tais yra didelė kliūtis ant kelio į 
tautų laisvę. Tačiau yra ir kitos 
priežastys.

Šiandieninės technikos akivaiz 
doje pasaulis turi būti atsargus, 
šalto kraujo bei šalto proto. Tie
sa, kad Rusija negali lygintis sa
vo technika su Amerika. Tačiau 
šiandien, kol žūtų vienas kaltas, 
turėtų žūti milionai nekaltų pir
ma už kaltininką. Karo giltinė ne 
daro skirtumo tarpe kaltų ir ne
kaltų. Priešingai, kaltasis leng
viau pasislepia.

Tačiau atsiminkime, kad šian
dien vienintelė ir nuolaidų neži
nanti laisvojo pasaulio gero su
gyvenimo su Sovietų Rusija 
kliūtis yra ne kas kita, tik Lie
tuvos ir kitų tautų laisvė. Visas 
laisvasis pasaulis yra nuspren
dęs, kad ir ta vienintelė užsiliku
si pasaulyje tironija turi būti su
griauta. Laisvasis pasaulis daug 
veikia ir daug meldžiasi už mūsų 
laisvę. Ir mes visi melskimės ir 
viską aukokime Dievui per Švč. 
Mariją ir šv. Kazimierą už save 
ir už mūsų prietelius. Kas gali
me, kovokime. Gelbėkime ypač 
jaunimą, Brangūs sesutės ir bro
liai lietuviukai! Atsiminkite, kad 
esate Mindaugo, Gedimino, Kęs
tučio, Vytauto, šv. Kazimiero 
tautos vaikai ir Marijos žemės 
sūnūs. Svetimiems neparsiduo- 
kite.taip darė tik tremtiniai. Kubos 

ir Filipinų atstovai niekad nėra 
buvę Lietuvoje ir prieš 10 metų 
jie, turbūt, nedaug težinojo apie 
Lietuvą ir mūsiį kaimynus. Tos 
visos demonstracijos prieš ru
sus buvo minių’širdies balsas.

Vasario 16-os proga laisvojo 
pasaulio parlamentuose keliamas 
balsas nesilpnėja, o kiekvienais 
metais įvairiuos kraštuos atsiran 
da vis naujų įtakingų asmenų, 
įsijungiančių į tą ligšiol nekru
viną kovą už mūsų ir kitų tautų 
laisvę. Tiesa, tai vyksta ne vien 
spontaniškai. Čia daug nusipelno 
laisvame pasaulyje esą lietuviai, 
tačiau vistick faktas, kad jų pa
stangos kasmet sulaukia vis ge

Trumano dokumentams laikyti pastatai statomi Inde pendence mieste, Kansas valstybėje. Trumanas dova
nojo žemės plotą ir pats rūpinasi pinigų rinkimu. Statyba jau pradėta. Pats Tnimanas čia matomas su 
statybos komitetu prie statybos darbą. (INS)

Amerikos balionas iš
Čitos signalizavo*..

TOKIO, vas. 16. — JAV laivy
nas pereitą šeštadienį paleido iš 
Japonijos meteorologinį balioną, 
kuris turėjo atskristi per Pacifi- 
ką į JAV, bet dėl nenumatytų 
oro srovių ir žemo oro spaudimo 
Aleutų salų erdvėje pasuko į Si
birą.

Balione yra automatiškas ra
dijo siųstuvas, kurio signalai 
paskutinį kartą buvo girdimi iš 
tos vietos, kur maždaug yra Či
tos miestas. Vakar signalai nuti
lo, todėl darytina išvada, kad ba
lionas numuštas ar pats supliuš
ko.

Balionas skrido 100 mylių per 
valandą greičiu 31,000 pėdų augš 
tyje.

Nerimtos išvados apie
Chruščevo kalbą

LONDONAS, vas. 16. — An
glų spauda po Chruščevo kalbos 
kompartijos kongrese teigia, kad 
su tuo kongresu baigsis Rusijo
je kolektyvinė vadovybė ir prasi
dės asmeninė Chruščevo dikta
tūra. Išvada daroma iš to, kad 
Chruščevas savo kalboje paskel
bęs naujas „dogmas“ ir tuo bū
du pakeitęs Markso - Lenino 
„mokslą“.

Markso-Lenino „mokslas“ tvir 
tino, Ikad karai neišvengiami tol, 
kol žemėje yra kapitalistų; 
Chruščevas sakė, kad karas nėra 
neišvengiamas, o komunizmas 
gali laimėti ir be karo.

Trumpa atmintis tų, kurie ma
no, jog Chruščevas pirmas yra 
tą „naujieną“ paskelbęs — ji bu
vo pradėta skelbti tada, kada 
Kremliaus sąmokslininkai ne juo 
kais pabūgo, kad naujas karas jų 
kaulus ir jų režimą į miltus nesu
maltų. Su Markso ar Lenino 
„mokslu“ tie reikalai nieko ben
dra neturi.

Sov. Vokietijoje įspėta

protestantą bažnyčia
BERLYNAS, vas. 16. — So

vietinės Vokietijos vidaus reika
lų ministeris įsakė protestantų 
bažnyčios vadovybei sustabdyti 
antikomunistinę ir provakarietiš 
ką veiklą. Tas klaidingais žo
džiais charakteringas įsakymas, 
spėjama, slepia piktą tikslą — 
priversti sovietinės zonos protes 
tanių bažnyčią nutraukti admi
nistracinį ryšį su V. Vokietijoje 
esančia bažnyčios centrine vado
vybe.

Aswano užtvankai ant Nylo pasta
tyti Egiptas nutarS pasinaudoti ne 
Sov. Rusijos, bet Vakarų pagalba.

Ispanai įžeidineję anglus,
nes nori atgauti Gibraltarą

LONDONAS, vas. 16. — Britų parlamento diskusijose paaiš
kėjo, kad Anglijos ir Ispanijos santykiai Gibraltaro klausimu yra 
mažiau negu normalūs.

Diskusijas tuo klausimu sukė
lė darbiečių tvirtinimai, kad Is
panija bando Gi’Ltaltarą blokuo
ti, kad jį pasmaugtų ūkiškai.

Anot jų, ispanai sistematiškai 
niekiną anglus Gibraltare ir ap
link jį, kurstą darbininkus Gib
raltaro dokuose, trukdą ispa
nams darbininkams eiti dirbti 
Gibraltaran, anglų kariams že
miau seržanto neleidžią atvykti 
Ispanijon, nes saugoją savo mo
teris, nutraukę ispanų — britų 
futbolo žaidynes ir 1.1.

Vyriausybę puolęs darbietis 
prašė pasakyti, kodėl vedamos 
su Ispanija prekybos derybos, 
kodėl britų laivai lanko Ispani
jos uostus, kodėl britai balsavo 
už Ispanijos priėmimą į Jungt.
Tautas.

Ispanai, girdi, todėl taip nie
kiną anglus, kad amerikiečiai ne
bežino ką jiems duoti sąjunginin 
kų prieš komunistus jieškodami.

Vyriausybės vardu atsakęs tei
gė, kad norima draugiškų santy
kių su ispanais ir jų vyriausybe, 
tačiau nepritariama ispanų veiks 
maras prieš Gibraltarą ir tie 
veiksmai yra protestuojami tin
kamu budu. Jis užtikrina, kad 
Gibraltaro statusas su Ispanija 
nebus diskutuojamas.

Nixonui surastas
kitas priekaištas

WASHINGTONAS, vas. 16. — 
Rinkiminiais metais visus atsa
kingų partijų asmenų pareiški
mus stengiamasi atsukti prieš 
juos pačius, jei yra kiek pagrin
do juos aiškinti taip, kad jie bū
tų nenaudingi politiniam priešui.

Taip bus atsiti- ę ir su vice- 
prez. Nixono ano vakaro pareiš
kimu, kad „didelis respubl konas 
augščiausio teismo pirmininkas 
palenkė teismą panaikinti mo
kyklose rasinę segregaciją“.

Šiaurės demokratai tuojau pri
kišo, kad Nixonas veliąs į parti
nius ginčus augščiausią teismą, 
o pietiniams demokratam-, Nixo- 
no pareiškimas esąs įrodymas, 
kad teismo sprendimą lėmė par
tinės politikos motyvai.

• Prancūzijos Riveroje iškri
to 16 inčių sniego sluogsnis.

• Komunistai ir puiadistai va
kar smarkiai mušėsi Prancūzijos 
parlamento rūmuose.

Eisenhoweris išvyko

atostogų į pietus
WASHINGTONAS, vas. 16. — 

Prez. Eisenhoweris, žmonos, uoš
vės ir mažo bendradarbių būrio 
lydimas, lėktuvu išvyko vakar į 
iždo sekretoriaus Humphrey plan 
tacijas Georgia valstybėje.

Manoma, kad ten jis aptars su 
artimiausiais draugais ir patarė
jais (Humphrey esąs vienas tų, 
kurio patarimų Eisenhoweris 
dažnai paklausąs) savo kandida
tavimo antram terminui klausi
mą.

Gydytojai užvakar pasakė, kad 
sužeista širdis gerai sugijo, neli
ko pavojingų pasekmių. Gydyto
jai mano, kad jis esąs pajėgus 
dar 5 ar 10 metų vesti aktyvų gy
venimą. Tai suprasta, jog jis dar 
tinka prezidento pareigoms. Res
publikonų partijos vadai džiū
gauja, kad Eisenhoweris bus jų 
prezidentinis kandidatas, bet vi
si spėliojimai baigsis maždaug 
už dviejų savaičių — apie kovo 
1 d. prezidentas žadėjo savo nu
sistatymą paskelbti.

Žeme ir namai
WASHINGTONAS, vas. 16. — 

JAV federalinės vyriausybės 
nuosavybėje yra 21.4 proc. visos 
krašto žemės. Daugiausia jos tu
rima Nevadoje, mažiausiai Con- 
neetieut valstybėje. Federalinei 
vyriausybei priklauso taipgi 
384,916 pastatų, kurių grindų 
plotas apie 2.2 bil. kvadr. pėdų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Illinois gub. Stratton šią dieną (vasario 16-ją) paskel

bė Lietuvos Respublikos Diena Illinois valstybėje.

— Prez. Eiscnhoweris ir Anglijos premjeras Edenas sutarę, 
kad JAV — Anglijos pasitarimai turi ateityje vykti periodiškai — 
kartą per metus ar pusantrų metų.

— Vakar būta gando, kad prez. Eisenhovoeris vetuos kongreso 
priimtą įstatymą kainų kontrolei natūralinėms dujoms panaikinti.

— JAV, Anglijos ir Prancūzijos atstovai vakar Washingtone 
buvo susirinkę antro posėdžio Vid. Rytų reikalams svarstyti.

— Vykdant karinius pratimus, JAV karinės pajėgos vakar iš 
jūros ir oro atsirado Siamo teritorijoje. Peipingo radijas tuojau 
paleido grasinantį kritišką komentarą.

— Prancūzi jos premjeras ir Maroko sultonas vakar pra
dėjo derybas dėl Maroko nepriklausomybės. Jiems padės 
darbą atlikti {vairios komisijos. Derybos bus ilgos. Kelią 
rodo Tuniso pavyzdys.

CHICAGO, vas. 16. — Čia vienos dienos bėgyje keturi vieno 
ar kito klausimo žinovai reiškė nuomones Azijos erdvę liečiančiais 
klausimais. Nereikia norėti, kad tos nuomonės būtų sutapusios. 

Mieste kalbėjęs Izraelio amba
sadorius Washingtone Eban tvir 
tino, kad vienintelis būdas sulai
kyti Egipto agresiją prieš Izrae- 
į yra davimas ginklų Izraeliui.
Jis galįs pasakyti, kad tų ginklų 
laug nė nereikia. Izraelis geriau 
pasitiki ginklais negu savitarpi
nės pagalbos sutartimis.

Apie Izraelį kalbėjęs JAV lai
vyno rezervo karininkas Hutchi- 
son pareiškė, kad Izraelis pagrei
tintų savo žlugimą, jei žaibo smū 
giu pagrobtų visą Palestiną ir 
dalį Sinajaus pusiasalio. Apie 
Izraelio slaptas mintis jis kalba 
žinodamas, nes neseniai pirmi
ninkavo Izraelio — Jordano miš
riai paliaubų priežiūros komisi
jai.

Tą patį vakarą kalbėjo apie 
Azijos reikalus ir Filipinų amba
sadorius Romulo. Anot jo, ko
munizmas yra didelė grėsmė Azi
jai todėl, kad Azijos žmonės jo 
visai nepažįsta. Tačiau jie gerai 
pažįsta kolonializmą, ir tai yra 
svarbiausia priežastis, kodėl ko
munizmas Azijoje gali būti pa
trauklus.

Apie Azijos kampą, kuriame 
yra Turkija, kalbėjo iš ten dabar 
grįžęs prez. Eisenhowerio pata
rėjas tarpt, ūkio klausimais. Jo 
kelione Turkijon labai domėjosi 
Maskva ir ta proga visokių prie
kaištų Turkijai padarė, nes ban
dė panaudoti ūkinius Turkijos 
sunkumus jai nuo Amerikos at
mušti.

Mėginta „įrodyti“, kad dėl ren 
gimosi karui Turkija yra pate
kusi į didžiulę ūkinę krizę, iš ku
rios ją begali išgelbėti tik išėji
mas iš Atlanto bendruomenės ir 
šiltų santykių su Maskva atsta
tymas.

Tos „krizės“ ten tirti nuvykęs 
prez. Eisenhowerio patarėjas 
Randall teigia, kad Turkijoje nė
ra jokios ūkinės krizės, tik lai
kini sunkumai, pasidarę dėl to, 
jog importas viršija eksportą. 
Pritrūko ir kapitalų naujiems 
pramonės projektams vykdyti, 
bet su tais projektais galima be 
nuostolių palaukti. Kitus reika
lus vyriausybė taip energingai 
tvarko, kad parlamentui įteik
tas subalansuotas biudžetas.

• Izraelis pradėjo krauti mais
to, kuro ir žaliavų atsargas tam 
metui, jei reikėtų kariauti.

Kalendorius

Vasario 16 d.: Lietuvos Ne- 
prikahisomybės šventė.

Oras Chicagoje

Apsiniaukus, drėgniau ir šal
čiau.

Saulė teka 6:46, leidžiasi 5:25.

Chicagos lietuvių

Vasario rezoliucija
Chicagos lietuviai, susirinkę į 

iškilmingą Chicagos Lietuvių Ta 
rybos sukviestą Lietuvos Nepri
klausomybės 38 metų paskelb - 
mo sukakties paminėjimą Mari
jos Augštesniosios Mokyklos au
ditorijoje 1956 m. vasario 12 d., 
apsvarstę dabartinę tarptautinės 
politikos situaciją ir Lietuvos 
laisvinimo kelius, pažymi:

kad Jungtinių Amerikos Va s- 
tybių vyriausybė yra palanki lie
tuvių tautos laisvės siekimui ir 
paskutiniu metu įsakmiai paties 
Valstybės Prezidento žodžiais 
yra pabrėžusi, jog vienas pagrin 
dinių Jungtinių Amerikos Vals
tybių politikos uždavinių yra pa
vergtų tautų, taigi ir Lietuvos, 
išlaisvinimas;

kad šio uždavinio siekti Jung
tinės Amerikos Valstybės yra 
nusistačiusios taikingomis, ne 
karo, priemonėmis, kurių tarpe, 
reikia spėti, svarbią vietą užims 
derybos su Maskva;

kad dėl Sovietų Sąjungos at
kaklaus užsispyrimo nepaleisti iš 
savo nagų to, ką ji pagrobė, tose 
derybose gali nukentėti Lietuvos 
išlaisvinimo reikalas,

todėl šis susirinkimas nutaria:
1. neatlaidžiai tęsti kovą dėl 

Lietuvos išlaisvinimo, siekiant 
sudaryti dar palankesnę Lietu
vai opiniją Jungtinių Amerikos 
Valstybių visuomenėje ir valdž.o 
je, budriai sekant Jungtin ų Ame 
rikos Valstybių vyriausybės 
žingsnius ir kovojant prieš bet 
kurį pasireiškimą užsienių poli
tikoje, prasilenkiantį su tautų 
laisvinimo idėja;

2. Lietuvos laisvinimo pastan
gose ir toliau laikytis vienybės ir 
bendradarbia vimo, vengiant jėgų 
skaldymo ir kenksmingų varžy
tinių;

3. patikrinti Lietuvos laisvini
mo darbui pakankamą finans.nį 
pagrindą, raginant kiekvieną pa- 
triotingą lietuvį atiduoti bent 
kartą per motus šiam tikslui sa
vo auką;

4. įpareigoti Amerikos Lietu
vių Tarybą ir toliau vadovauti 
lietuvių pastangoms padėti Lie
tuvai atsikurti nepriklausoma ir 
demokratine respublika.

• Krishna Menonas padarytas 
Indijos kabineto nariu, bet vis 
dar nepasakyta, kokios pareigos 
jam tenka. Spėjama, kad Nehru 
jam atiduos užsienio reikalų mi
nisteriją.

Šen. Hcnnings praneša pasitrau
kiąs iš senato rinkimų pakomisės 
piitnininko vietos, nes nepritarta jo 
sumanymui plačiau patyrinėti sena
torių papirkinėjimo galimybes ry
šium su dujų kainų kontrolės panai
kinimo įstatymu. (INS)’



Redaguoja F. PALUBINSKAS, JONAS BOL1CNAS ir VAC. KLEIZA 
Telefonas PRospect 6-2796

Medžiagą siųsti: Jonas Soliūnas, 5254 S. Trumbull Avė., Chicago 32, UL

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, vasario 16, 11)56

VERTĖTŲ SUSIRŪPINTI
Paskutinių kelerių metų bė

gyje mes vis dažniau išgirsta
me nusiskundimus, jog ateitinin 
kai savo religiniame gyvenime 
pergyvena krizę, kuri diena die
non didėja ir pradeda tapti re
liginiu apsnūdimu. Nejaugi tai 
yra tiesa?, nevienam iškyla 
klausimas. Nors ir skaudu, bet 
vis tik turime prisipažinti, kad 
šiuose nusiskundimuose yra da
lis tiesos.

Pirmieji ateitininkijos kūr'ėjai 
mūsų organizaciją pastatė ant

tik apie 20 žmonių. Gaila buvo 
to dvasios vado, kurio žodžių 
klausėsi tik keli asmenys ir tuš
čios bažnyčios sienos. O kur bu
vo tuomet likusieji ateitininkai?

Arba ir vėl. Vyksta studen
tų ateitininkų susibūrimas. Su
važiuoja jaunimas iš keletos vie 
tovių. Kadangi suvažiavimas 
vyksta dvi dienas, pirmosios die 
nos ryte vienu programos punk
tu yra šv. Mišios ir bendra Ko
munija. Gaila, bet į šv. Mišias 
teateina tik... 3 studentai ateiti-

tvirtų kaatlikybės pagrindų. Jie , ninkai, nors tos pačios dienos 
ne tik skelbė, bet ir gyveno sa- Į vakare šokiuose mes matome
vo tikėjimu, iš jo sėmėsi stipry
bės ir ištvermės, o jos tikrai 
reikėjo. Dėl to ir katalikišku
mas buvo statomas pirmoje vie
toje. Tuometinė ateizmo ir ni
hilizmo banga atsimušė į tvirtą 
ateitininkijos sieną ir sustojo 
mūsų tautos gyvenime. Smūgis 
buvo atlaikytas, ir mes galėjome 
vadintis katalikiškąja Lietuva.

Kaip minėjome, pirmieji atei
tininkai gyveno katalikybe. Tai 
buvo jų kasdieninio gyvenimo 
dalis, įsisiurbusi jų vison žmo- 
giškon esmėn. Jie negalėjo įsi
vaizduoti ateitininko, kuris ne
būtų tikras Kristaus karys pil
nąja žodžio prasme. Užtat Pr. 
Dovydaitis ir rašė: “Ateitinin
ke, arba tu būsi eucharistinin- 
kas, arba tavęs, kaip ateitinin
ko, nebus”.

O kokia dabartinė padėtis/? 
Ar mes pilnai atliekame savo, 
kaip kataliko pareigas? Kaip

voti ir pažvelgti į save. Nežiū- kun. K. Pugevičiaus asmenyje., 
rėkime, ką kiti sako apie mus. Į Pastebėtina, jog yra čia gimęs 
Tegul jie kalta. Patys pažvelki, lietuve, tačiau nuostabiai pui- 
me į save. O gal mes toki to- Inai kalbą lietuviškai. Linkime 
buli ir geri, ka p kartais mums j jam sėkmės naujose pareigose.

— Chicagos studentę at-kų 

draugovė planuoja suruošti dr- 
v?s šventę balandžio 15 d.

— SAS pirm. Vacį. Kleiza 

vizitavo Detroito, Clevelando, 
Baltmorės, Philadelphijos ir 

— Clevelando studentai at-aai New Yorko draugoves, 
ruošiasi paminėti šv. Kazimiero, — Siud. R. Kontrimas akty-

bandoma įrodyti? Įdomu, ką 
pasakytų mums pirmieji atei- 
tininkijos įkūrėjai? R. S.

KRONIKA

šventę per radiją. Programą or 
ganizuoja ir jai vadovauja V. 
Valaitis.

— Juozas Končius, SAS Cen

tro Valdybos vicepirminnkas, 
baigė prancūzų kalbą magistro 
laipsn.u Illinois universitete.

Urbajioje praėjusią savaitę

viai reiškiasi savo universiteto 
muzikaliniame gyvenime. Nese
niai įvykusiame universiteto pa
sirodyme buvo atlikta viena jo 
kompozicija. R. Kontrimas va
dovavo studentų orkestrui.

— Literatūros ir danuos va
karas, rengiamas studentų at- 
kų Korp! Šatrija, įvykB balan-

buvo studentų at-kų susirinki- džio 14 d. Vakaro metu bus į- 
mas, kurio metu J. Manelis skai' teikta jaunimo literatūros pre- 
tė paskaitą apie S. Freudą. Jam' mija. Jos mecenatu yra kun. 
koreferavo V. Vygantas. Urba- dr. J. Prunskis.
nos draugovė žada pavasario 
pradžioje suruošti tradicinį stu
dentų at-kų suvažiavimą. Drau
govei šiuo metu vadovauja J.
Jodelė.

Tėvų Jėzuitų namuose, 5541 So. 
Paulina. Nariams dalyvavimas 
būtinas. Kviečiami ir svečiai.

Valdyba

— o —
Prel. Adomo Jakšto vardo 

moksleivių ateitininkų kuopos 
susirinkimas įvyks š. m. vasario 
19 d. 10 vai. ryte Tėvų Jėzuitų 
namuose. Prašome dalyvauti. D.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoju Ir Chirurgė) 

KCO1KU.J IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALlSTfi

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
"nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-1168
Kės. tcl. WAlbrook 6-3766

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso tcl. llElltutce 6-441U 

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

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. Ir šeštad. pagal autartj

net apie 80 dalyvių. Tiesa, gal 
nevisi ryte galėjo dalyvauti šv. 
Mišiose, tačiau tikrai skaičius 
galėjo būti didesnis.

Paimkime dar vieną pavyzdį. 
Ruošiamos studentams ateiti
ninkams rekolekcijos. Uždaros 
rekolekcijos. Toje vietovėje yra 
apie 60 studentų ateitininkų. 
Kiek jų dalyvavo rekolekcijose? 
Dvi mergaitės ir du berniukai. 
O kur likusieji? Tenka pastebė
ti, jog tas vyko advento metu 
ir laikas buvo visiems patogus. 
Tačiau mums trūko noro, trūko 
geros valios ir susipratimo, trū
ko tikrosios meilės Kristui.

Kaikas gal sakys, jog taip 
blogai yra tik su studentai. 
Gaila, bet atrodo, kad studenti
ja šioje srityje stovi augščiau 
už savo vyresniuosius idėjos 
brolius. Šiuo nenorime ko nors 
kaltinti ar girti. Konstatuoja-

— Dr. J. Girnius skaitė pa

skaitą apie lietuviškas vertybes 
Liet. Studentų S-gos JAV studi
jų dienose New Yorke. Prle- 
gentas tikrai giliai pažvelgė į 
temą ir patiekė visą eilę naujų 
minčių.

— Jau pasirodė naujas SAS
anglų kalba biuletenio numeris. 
Biuletenį redaguoja V. Krivic
kas, talkininkaujant visam už
sienio skyriui.

— Philadelphijoje moksleiviai 

ir studentai aktyviai įsijungė į 
spaudos platinimo vajų, vyks- 
talntį šį mėnesį. Ir kitoms vieto
vėms vertėtų pagalvoti apie va
jų, nes lietuviškoji spauda uži
ma vieną tvirčiausių pozicijųko- 
voje prieš nutautėjimo bangą.

— Baltimorės studentai at-kai 
susilaukė naujo dvasios vado

SUSIRINKIMAI

Kun. Alf. Lipniūno vardo 
moksleivių ateitininkų kuopos 
susirinkimas bus vasario 19 d. 
11 vai. (po 10 vai. šv. Mišių)

Į (lempos-dalys-baiiri jos) Į

-V TAISYMAS ~ 
įnamuosedirbtuvėst 

—- 100% —

i!iDaina
jUJjTELEVISION
|(sav. inž. A. Semėnas)!
313OS.Hilsted-DA6-6887]

»*-

ateitininko pareigas? Nevienas me tik *įaktUS- 0 jų ^aU‘ 
užsigaus ir pasakys, kad tai nei ma ,ir daugiau PririnkU 
jūsų reikalas, tai kišimasis į i tai rodo, jog kažko tai
privatų asmens gyvenimą. Bet j trūksta, kažkas tai negerai. Dva 
iškyla kitas klausimas: Ar mes! s*os va(tai baigia persiplėšti, ra-
kartais neperdaug stengiamės 
slėpti savo religinį gyvenimą? 
■O gal slepiame todėl, kad netu
rime ko parodyti? Jei taip, tai 
jau esame pažengę blogon pu
sėn ir vertėtų susirūpinti kelio 
kryptimi, kurion mes einame.

Paimkime keletą konkrečių pa 
vyzdžių. Vienoje vietovėje bu
vo ruošiama ateitininkijos 45 m. 
sukakties šventė. Šventės išva
karėse, šeštadienio vakare, para 
pijos bažnyčioje įvyko susikau
pimo valanda ir bendra išpažin
tis. Nors toje vietovėje ateiti
ninkų skaičius siekia šimtą, bet 
susikaupimo valandoje tebuvo

gindami visus būti uolesniais 
religinėje praktikoje, rašomi 
straipsniai, tačiau visa tai ne
randa tinkamo atgarsio mumy
se. Dabar gavėnia, tad labai 
gera proga susimąstyti, pagal-

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

□
INSURfD ' " " 

UPTO- , ■
<9 02/ Ln
FEDERAL 
5BVING

DĖL ŽILŲ PLAUKŲ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.

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

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

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

A LOAN ASRN

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

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

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

2202 WEST CERMAK ROAD 

Tel. Vlrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS. Pres.

Chartered and Supervised by the U. S. Government

ĮSTAIGOS VALANDO8: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 6 vai. po pietų. Ketv.
J 1nuo 9-tos vai. ryto Iki 8 vai. vak 

pietų. Trečlad. visai neatidaroma.
Seštad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po

Pašalink plaukų šilimą su FLO
RAL HLERB. Longva vartoti — ma
žos išlaidos. Tikras ir saugus meto
das!

Neatsitik laiko užpakaly — mados 
keičiasi — žili plaukai atgyveno sa
vo amžių. Kiekvienas nori išrūdyti 
jaunu ir niekas taip nedaro asmens 
senyvu, KAIP ŽILI PLAUKAI.

Dėlko jūs nedarot, kaip k'ti ir ne
sinaudojai geriausia jūsų proga f

Lengva vartoti! FLORAL-HEKB 
nereikalauja komplikuoto vartojimo 
— tik ištepkite plaukus ir skalpų 
linosai su F'IA)H AL-IIERB — į»o to 
stipriai ištrinkite (masažuokite). At
kartokite kasdien iki žili plaukai 
bus tos pačios spalvos, kaip ir origi 
nulūš; |>o to vartokite kartą į savai
tę, ar dvi, ar tris kartos į mėnesi, 
pagal reikalų. Čia jokio nemalonumo 
nėra.

Kaina $2.00. Kanadoje ir kitoso 
valstybėse $3.00.

FLORAL HĖRB COMPANY

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., «♦ Mozart 

Chicago 82, III. — TeL i^A 8-8011 

jsersJsrELMBri-jjarbASBrsJS
Choro vedėjas 

K. Steponavičius,
savininkas

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisoo gatvės)

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

VYT. DOMKUS
prityręs buhalteris pildys 
J.A.V. mokesčių (U.S. Inco- 
mo Tax) pareiškimų blan
kus

DRAUGO raštinėje
pirmadieniais, ketvirtadie
niais nuo 6:00 iki 7:30 vai. 
vak., šeštadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 1 vai. popiet.

Patarnavimas prasidės vasario 
Į 13 d., 1956 m. Jau dabar galite

_ __IBH. [paskambinti telefonu VIr. 7-6640
F.' O. Box 305, Dpt. 23, Olinton, Ind. į dėl susitarimo.

Sg-Ql

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Ooklay Avenue Tek YArde 7-3275

Tcl. ofiso HE. 4-6699, 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 ketvirtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GEBKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

DR. JUZA IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West Ulei) Street

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

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

Ofiso tel.PRospoet 6-1795
Rez. tel. GRovehill 6-5603

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Westeni Avenue 
Chicago 29, 111.

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas KEpuhlic 7-19OO

Rezidencija: GRovehill 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Iii 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. Vlrgiųia 7-003(1 •

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
gydytojas ir chirurgas
(Spee. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calilornia Avė. 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
gydytojas ir chirurgas 

756 West 85th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofice WAlbrook 6-2670.
Rez. HUltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MKDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
V*L $—4 p. p. ir nuo 7—9 ▼. vak. 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

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

gydytojas ir chirurgas
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIOŲ SPECIALISTt

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

sunitą rimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas RElianco 5-1811

DR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6; 30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutart)

Tek ofiso Ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—2 v. ir 6—8 v. vakare. 
llutAs 1526 So. 49th Avė. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAI,. Kasdlon popiet, nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:20 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAUčEUDNAITE
(Gydytoja ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AK įšilti JOS 
SPECIALIHTfi 

2750 We«t 71rt Street 
(Kampaa 71st ir Callfornia) 

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

Kitu laiku pagal susitarimą

Tcl. ofiso YA. 7-6567, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47 th Street

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

1'cL ofiso GR. 6-5399, 1»R. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEO. ŲH1RURGIN£S LIGOS 

2423 West 63rd Street
(Kampas 6 3 r d ir Artesian)

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

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAV1ČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.. 
Įšali irus trečlad. šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet.

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

Ofiso ir buto tcl. HEmlock 4-6816

DR. A. NARBUTAS.
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS 

6757 South We8tern Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
1 0—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

HES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, OEL2KEUAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

Ofiso tel. OLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kamilas 47th Ir Hemiitage)
Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 

Seštad. nuo 2 iki 6 vai., ižskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnliall 3-0959 
2534 West 68th Street

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

skambiną CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEO. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PItospect 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 IIE. 4-2123, rez. P R. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South VVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso iel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. C2nd St., tel. Repiibllc 7-8818.

Ofiso telefonas — Itlshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

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

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

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

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PItospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIŠIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6243 South Kedzie Avenue 

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

DR. j. VAITAITIS
GYDYCOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

TeL ofLso CL. 4-0253, rez. GR.6-8870

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CIIlRURGffi 

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

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė. ..

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps viršminėti telefonai
šaukite MIduay 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.Aly Ortliopedas - Protezlstaa
Aparatai-Protezai, Mod. ban-1 dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Supports) ir t.t.
Vai.: 9-4 ir C-8. Šeštadieniais 9-1. 

ORTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. Oftird St. Cliieago 29, III. 

Tel. PBospect 0-5084.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai įkaitomas 

lietuvių dienraštis, o * skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

Rcinkite dien. Draugą!

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiš-d. ir šeštad. pagal sutarti

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

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

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

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1828 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių Įtempimą, kui 

yra priežastis galvos skaudėjimo t 
svaigimo ir skaudančių aklų karšč: 
Atitaisau trumparegystę ir toliregy 
tę. Prirenku teisingai akinius V 
egzaminavimai daromi su elektrinis 
Instrumentais, rodančias mažiausi 
trūkumus. Speciali atyda kreiplan 
i mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArils 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Seštad. 10:i 
iki 6 vai. Sekm. ir treč. uždara

2334 8.

DRAUGAS

THE L1THUAN1AN DAILY FRIEND 
OakJey Avė., Chicago 8, III. TH. Vlrginia 7-6641; 7-6i

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at Chicago, Illlnot 
. Under the Act of March 3, 1879.
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Ketvirtadienis, vasario 16. 1956

LAISVĖJE-MŪSŲ VILTIS
Pas mus yra susidariusi graži tradicija išeivijoje Švęsti 

didžiausią mūsų šventę — Vasario šešioliktąją. Vienur ji 
švenčiama iškilmingiau, kitur — paprasčiau, tačiau ji šven
čiama visame la.svajame pasaulyje, kur tik lietuvių gyvenama. 
Tai rodo, kad tautinė sąmonė mumyse gyva, tautinė davsia 
stipri ir laiBvės ilgesys galingas.

Šis laisvės ilgesys ir sudaro mūsų valstybės pagrindą. 
Vasario šešioliktoji yra mūsų laisvės ‘troškimo įsikūnijimas, 
jos pagrinde glūdi laisvo gyvenimo idėja.

Dėl laisvės idėjos visais amžiais daug kovota, daug ken
tėta, daug kilnių gyvybių paaukota, daug kraujo pralieta. Tai 
dėl to, kad laisvės idėja, kaip ir visos idėjos, nemirtinga. Jei 
išorinės aplinkybės neleidžia jai pasireikšti visu gaivališkumu, 
ji vis dėito žėri tarsi anglis pelenuose. Jei papučia vėjas, ji 
pradeda degti vis iš naujo. Ir mūsų valstybinė idėja nėra mi
rusi, tik išorinės aplinkybės — fizinė jėga — neleidžia jai su
žibėti visu gražumu.

Visų istorinių veiksnių pagrinde glūdi idėjos. Istorija 
giliausia savo esme yra idėjų susidūrimo laukas. Visi pasaulio 
įvykiai — karai, revoliucijos, valstybių įsikūrimas ir žlugi
mas — yra tik idėjų kovos išdava, jos išraiška. Idėjos, kaip 
ir visos dvasinės jėgos, yra nematomos, tačiau jus yra augš- 
čiausios jėgos, valdančios pasaulio vyksmą ir apsprendžiančios 
tautų lik mą. Visos fizinės jėgos, kaip regimoji išraiška, yra
laikinos ir praeinančios. Tik pačios idėjos yra amžinos ir ne- nenuilstamai tęsti savo darbus,
kintančios.

Todėl, jei koks nors tironas fizine jėga užgniaužia kokią 
nors idėją, pvz. tautos laisvę, į šį užgniaužimą neturime žiūrėti 
kaip į nekintantį bei amžiną. Juo labiau neturime į tai žiūrėti 
kaip į žemesniųjų — medžiaginių jėgų viešpatavimą augštesnio- 
sioms — dvasinėms, bet tik kaip į laikiną ir praeinantį sutruk
dymą dvasinėms jėgoms reikštis gyvenimo tikrovėje.

Šias mintis turime prisiminti visada, bet ypač švęsdami 
tautos šventę — Vasario šešioliktąją. Idėjų amžinumas ir me
džiaginių galių laikinas sutrukdymas joms reikštis gali daug 
mums pasakyti apie dabartinę mūši} padėtį ir mūsų laisvės 
idėjos įsikūnijimą ateityje.

Mūsų laisvės idėja amžina. Istorijos eigoje ji realizavosi 
galingos valstybės, siekiančios nuo Baltijos iki Juodosios jūros, 
sukūrimu. Ir nors ši idėja carinio imperializmo laikinai buvo 
užgniaužta, tačiau pasklidus pasaulyje laisvės idėjoms demo
kratijų laimėjimu, ir mūsų laisvės idėja sužibėjo visu savo 
gražiu nepriklausomybės metu. Vasario šešioliktosios Aktas 

yra sulygęs į nedalomą vienybę tautą ir valstybę, tautybę ir 
demokratiškumą, tautinio atgimimo ir moderniosios demokra

tijos dvasią. Jame laisvai susijungė visos lietuvių srovės, luo
mai bei pratijos į tautos laisvės atstatymą ir valstybės kūrimo 
darbą. Savo laisvę mes atstatėme kaip Vakarų didžiųjų laisvės 
principų vykdytojai, atsirėmę į demokratinių valstybių poli
tinę lygsvarą.

Demokratijoms pralaimėjus II Pasaulinio karo metu prieš 
totalizmą, žlugo ir mūsų valstybė bei laisvė. Tarp mūsų tautos 
laisvės ir demokratinių jėgų laimėjimo yra tamprus ryšy3. Kas 
jo nėra suvokęs, tam neaiškus ir raktas į valstybės atstatymą. 
Stiprėjant pasaulyje demokratinėms jėgoms ir įgaunant per
svara prieš totalizmą, stiprėja ir mūsų laisvės viltis. Mes tiki
me, kad laisvės idėja, išbujojusi galingai mūsų sąmonėje, de
mokratinių jėgų remiama, dar išsiskleis nepriklausomos mūsų 
valstybės pavidalu. Šis tikėjimas yra mūsų stiprybė šių dienų 
politinėse sutemose. A. Blt.

RUSŲ PRAMONE kurnu. Turime gerai pasiruošti
Kelių veikalų apie Sav. Sąjun- šiai taktikai atsikirsti, nes nors 

gą autorius Isaac Deutsch Ang- jos grasa ne tokia ryški, ji tiek
lijos “The Observer” savaitraš
tyje rašo:

“Sovietų ekonomistas prof. 
Notkinag priminė, kad prieš II 
Pasaulinį karą S. S. gamyba pri 
lygo Anglijos ir Vokietijos, bet 
dabar jau pralenkia ir prilygs
ta JAV gamybai prieš karą. Jo 
žodžiai pavaizduoja 25 metų pa
sisekimus sovietų pramonėje. 
‘Tačiau mūsų tikslas yra pra
lenkti Ameriką’, sako profeso
rius. šeštasis penkmetis yra 
šūvis tikslui. Planas siekia ga

pat pavojinga. Mūsų politika 
privalo būti ne tik dinaminė, bet 
ir lanksti bei turėti tikslą siek
ti mūsų pačių siekinius, vietoj 
sekti komunistų fronto painius 
vingius”. V.

UŽDARBIAI SOV. SĄJUNGOJ 

Žymus Kanados pramoninin
kas J. S. Duncan, didelės ūkio 
padargų korporacijos galva, bu
vo Maskvos komisarų pakvies
tas pavažinėti po Sovietų Sąjun
gą, ir Montrealio “The Gazet- 
te” štai ką jis sako apie rusų

mybą pakelti 60% ir pagausinti! darbininko uždarbį:
darbo žmonių skaičių nuo 48 mi 
lionų iki 58 milionų (neįskaitant 
kolchozininkų). Ir pavykus, 
vargu ar Ameriką pasivytų, nes 
ir Amerika savo keliu bus tolė
liau nužengus — ją tik krizė ga
li apstabdyti. Tiesa, reikia gal
voje tuTėti, kad viena plieno to
na S. S. nueina kitokiam tiks
lui negu Amerikoje. Kur ameri. 
kiečiai, pvz., gaminasi automo
bilių ir šaldytuvų, rusai ten ga
minasi mašinų ir ginklų”.

KOMISARŲ TAKTIKA 

SUPRANTAMA

Žymaus Anglijos “Manches- 
ter Guardian” bendradarbis 
Washingtone, Alista ir Cooke, 
iškelia prez'dento Eisenhowerio 
supratimą naujųjų Maskvos po
litikos vingių. Savo metiniame 
pranešime Kongresui preziden
tas taręs:

"Komunistų taktika prieš lais 
vąjį pasaulį jau nebe smurtu 
ar smurto grasa atsideda, kiek 
skaldymu, pjudymu ir dviveidiš-

“Algas ir gaminių kainas iš
studijavus, išryškėja faktas,

laikyti šeimą, nors dirba po 48 
vai. savaitėje. Tokiu būdu dirb
ti yra priversta ir žmona — a- 
bu po 8 vai. per dieną, šešias 
dienas savaitėje”.

“MOTERIS”
Jau išėjo iš spaudos antras 

"Moters” numeris (1956 m. sau
sio — kovo). Šį žurnalą leidžia 
Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija kas trys mėne
siai. Redaguoja Stasė Prapuo- 
lenytė. šiame numeryje rašo O. 
Labanauskaitė,. A. Tamošaitie
nė, S. Narkėliūnaitė ir daug ki
tų mūsų spaudoje besireiškian
čių rašytojų ir žurnalisčių. Lai
da gausiai iliustruota, spauda 
graži. Mūsų motetrys tikrai ne- 
apsivils šį žurnalą užsiprenume- 
ruodamos. “Moters” adresas: 
46 Delavvare Avė., Toronto, 
Ont., Canada.

kad vedęs darbininkas su dvie- jauįja ranką ir, laikydamas kardą įžambiu pjūviu, lei 
mis vaikais negali iš uždarbio iš laiptais žemyn. •

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
= ...... ' =r.fc=:.-. -.tiug-raa

ALTO PIRM. KALBA LIETUVAI
(Alto pirm. ir “Draugo" redakt. L. Šimučio kalba Lietuvai per "Amerikos Balsą")

Lietuviai! Amerikos Lietuvių'dien jos vardas plačiai ž nomas gieso plenume apie L:etuvą ir

T

Tarybos ir savo vardu nuošir
džiai jus sveikinu Lietuvos ne
priklausomybės atsteigimo, Va
sario šešioliktosios, proga. Esu 
tikras, kad jūs tos didžiosios 
savo tautinės šventės ne tik ne
užmiršote, bet ją branginate 
galbūt labiau negu betkada pir
miau ir, kiek dabartinės jūsų 
gyvenimo sąlygos leidžia, tą 
savo tautinę šventę minite ir 
semiatės iš jos naujų jėgų, nau
jų vilčių, kad didžioji lietuvių 
tautos kova už savo šventas 
teises į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą — anksčiau ar vėliau 
bus lamėta. Ir mės, amerikie-

visuose pasaulio kampuose — i jos nepriklausomybės reikalą, 
netgi rusiškas okupantas šį kar- Džiug na ir tai, kad Vasario Se
tą neišdrįso Lietuvos vardo nu-1 šiohktąją, pradedant dienos po- 
braukti ir uždrausti. Lietuva sėdžius abiejuose Kngreso rū-

Šių metų kovo 12 dieną po
piežiui Pijui XII sukanka 80 
metų amžiaus. Nors pats Šv. 
Tėvas pareiškė norą, kad šiai 
jo asmeniniai sukakčiai nebūtų 
skiriama jokio dėmesio, tačiau 
viso pasaulio katalikai rengia
si ją kaip galint reikšm ngiau 
atžymėti. Sukakties atžyraėji- 
mas pasireiškė ne tiek iškilmin- 
gai3 minėjimais, k ek naujai 
organizuojamais maldų sąjū
džiais, steigiamais religinio gy
venimo bei apaštalavimo cent
rais, nauja artimo meilės inicia
tyva, sekant paties Pjaus XII

čiai, ir kitų laisvųjų kraštų lie- pavergėjais susitarimų pavęrg-
tuviai, iškilmingai minėdami Va. 
sario šešioliktąją, telkiame savo 
jėgas, stipriname ryžtingumą

kuriais trokštame jums padėti 
greičiau susilaukti išauštant 
laisvo rytojaus.

Jums tėvynėje labai yra svar
bu savo vaikams, jaunajai lie
tuvių , kartai įskiepyti savosios 
tėvynės Lietuvos meilę, tarp 
kitko išryškinant Vasario še
šioliktosios kelią ir prasmę. 
Jaunuoliai turi žinoti, kodėl Lie
tuvos okupantas tos šventės bi
jo ir neleidžia jos viešai švęsti. 
Jaunuoliai turi įsisąmoninti, ką 
reiškia toji diena, kokiais ke
liais eidama lietuvių tauta jos 
pasiekė, kokių pastangų dėjo jų 
tėvai ir protėviai, kad atkovotų 
laisvę ir atkurtų nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Juk ir Lietu 
vos himne yra pasakyta: “Iš 
praeities tavo sūnūs te stipry
bę seimia”. Težino lietuvių jau
nimas, kad lietuvių tauta išliko 
gyva, iškentėjusi per šimtą dvi
dešimt metų Rusijos carų pri
mestą vergiją, per 40 metų ne-

niekad neturėjo tiek daug drau
gų ir simpatijų svetur, kiek ji 
dabar turi, ypač Amerikoje. 'Ta
tai ir mus skat na daugiau dirb
ti, tvirtai tikint Lietuvos prisi
kėlimu nepriklausoman gyveni
mai}.

Mus čia labai džiugina kalėdi
niai prezidento Eisenhowerio ir 
valstybės sekretoriaus Dulles pa 
sisakymai už laisvės grąžinimą 
pavergtiesiems, panaudojant tai 
kias primones ir nedarant su

tųjų sąskaita. Mes džiaugia
mės, kad Vasario šešioliktosios 
šventės išvakarėse Amerikos Lie 
tuvių Tarybos Vykdomasis Ko
mitetas buvo priimtas augštų 
Valstybės Departamento, arba 
užsienio reikalų ministerijos, pa
reigūnų. Kad šimtas su virš 
Jungtinių Valstybių Kongreso 
senatorių ir atstovų Vasario 
šešioliktosios proga kalba Kon-

muo;e invokacijas skaito lietu
viai kunigai. Lietuvių sureng 
tuose tos šventės minėjimuose 
kalba senatoriai, kongresmanai 
ir kiti žymūs amerikiečiai. Gu 
bernatoriai yra paskelbę Lietu
vos Respublikos Dieną savo val3 
tybėse, ragindami visus pilie
čius minėti Lietuvos šventę. 
Dienraščiai plačiai rašo apie mū 
sų veiklą ir daugelis tą dieną į- 
sideda vedamuosius apie Lietu
vos Nepriklausomybės šventę.1

šie ir kiti palankumo reiški
niai mus čia skatina ir toliau 
visu griežtumu ir vieningai sto
vėti už jūsų, lietuviai, šventas 
teises į laisvą, nepriklausomą ir 
ir demokratinį gyvenimą, į ne
priklausomą lietuvišką valsty
bę be atėjūnų kišimosi. Mes, a- 
merikiečiai, šventai ir stipriai 
tikime, kad tokio gyvenimo ry
tojus, anksčiau ar vėliau, jums 
tikrai išauš.

Washingtonas dėkoja 
Altui

Ryšium su sveikinimo telegra 
momis, kurias pasiuntė Ameri
kos Lietuvių Tarybos sekreto
riatas JAV prezidentui Eisen- 
howeriui ir Anglijos ministeriui 
pirmininkui Edenui vadinamo
sios Washingtono deklaracijos 
pasirašymo proga, buvo gauti 
iš Washingtono Baltųjų Rūmų

2)000 metų istorija 
liudija

Vengrijos komunistų parti
jos centro komiteto propagan
dos skyrius savo periodiniame 
leidinyje paskelbė naujas di
rektyvas antireliginės kovos su 
stiprinimui. Tarp kitko leidiny
je sakoma, kad Katalikų Baž
nyčios laikysena paskutiniu lai

du padėkos laiškai, kurių pas-1 bu esanti labai pasikeitusi. “Bi- 
kutiniajame, atėjusiame vasario jodama likti izoliuota, — ra-
10 d., rašoma Altui:

— Baltieji Rūmai prašo mus 
padėkoti Jums už rūpestingai 

turėdama net savo spausdinto aPSa^v0^ telegramą, kurią Jūs
pasiuntėte prezidentui Washing 
tono deklaracijos pasirašymo 
proga savo organizacijos var
du. Jūsų palankūs pasisakymai 
čia yra labai vertinami. Siun
čiu Jūsų naudojimui Washingto 
no deklaracijos kopiją.

Valstyb. Sekret. vardu 
John P. Meagher 

Chief
Public Service Division

Informacinis biuletenis
Tarptautinių Katalikų organi 

zacijų Komitetas už Persekio
jamąją Bažnyčią nuo šių metų 
sausio mėnesio pradėjo leisti in
formacijų biuletenį, kuriame 
bus skelbiamos žinios apie ko
munistų vykdomus tikinčiųjų 
persekiojimus anapus geležinės 
uždangos.

žodžio, kurį rusai lietuviams mė
gino uždrausti. Atspari sveti
mam tikėjimui, atspari svetimie 
siems papročiams, dora ir nepa
laužta lietuvių tauta išliko gy
va ir dargi sau laisvę išsikovojo. 
Paskelbę 1918 metų vasario 16 
d. aktą, lietuviai savo didelėmis 
pastangomis ir kovomis tą aktą 
įgyvendino. Už tat yra nepa
prastai svarbu tas tautines tra
dicijas perteikti jaunajai kartai. 
Tai vienintelis kelias — sveikų 
tautinių patriotinių lietuviškų 
tradicijų išlaikymas — jei lie
tuvių tauta, šiuo metu vilkdama 
žiaurų bolševikinės vergijos jun
gą, tikisi atgauti savo laisvę.

Anais laikais, bent aš taip ma 
nau, Lietuvos ateitis buvo mig
lotesnė, nes pasaulis apie lietu
vių tautą mažai bežinojo. Šian-

BIRUTĖ PŪKELEVICIŪTĖ

28 tęsinys

Ir blykčioja lenktas kardo ašmuo.
Akimirką vyras šitaip stovi. O paskui staigiai už-

Pasiekia grindis — stabteli, apsižvalgo, užsuka į 
pirmąjį vokiečių kambarį ir eina pro visą lovų eilę, vis 
taip pat tebelaikydamas kardą. Jo batai garsiai kauk 
ši cemento grindimis; dabar jau net girdisi, kaip girgž
da aulų oda.

Praeina antrąjį kambarį.
Ir, linktelėjęs ties durų stakta, įeina pas mus. Mes 

visi sėdim išsitempę, tarsi mūsų nugaros būtų iššokę 
ant spyruoklių.

Dabar aš jau matau jo veidą.

Jį galėtum pavadinti net dailiu, jei ne toji, raup
lėm apgadinta oda. Taisyklingas smakras, siauros 
šnervės, lengvas akių įstrižumas.

Ir jo jau nebėra---------------------------

Aš dar girdžiu, kad jis pasuka rūsio gilumon, apei
na didžiuosius katilus, stabteli kampe, kur vakar persi
renginėjo dezertyras, o paskui žingsniai nukaukši pro 
angą kieman.

Ir visi atsidūsta. Turbūt, pirmą kartą nuo jo pasi
rodymo.

Apačioj sukyla mūsiškiai, vėl uždega žvakę ir pa
stato ją ant grindų, kaip vakar naktį. Dabar rausvai 
nušvinta visas kambarys. dėl.

Soma komunistų partijos leidiny 
je, — ‘“Katalikų Bažnyčia sten
giasi pasirodyti esanti didelė 
mokslo ir pažangos skatintoja 
ir daro visą, įrodinėdama socia
linę krikščionybės prigimtį”. 
Vengrų komunistų leidinys ra
gina be atvangos griauti moks
linius Bažnyčios argumentus, y- 
pač intelektualų tarpe.

Toks komunistų pasisakymas 
išduoda komunistinės propagan 
dos nesėkmingumą Vengrijoj. 
Bažnyčiai nereikia stengtis pa
sirodyti mokslo ir-socialinės pa 
žangos skatintoja, nes apie tai 
liudija visa 2,000 metų istorija. 
Komunistai labai norėtų nutil
dyti tą šimtmečių liudijimą ir iš
stumti Bažnyčią iš viešojo žmo
nių gyvenimo, bet tai būtų ne 
tik istorijos klastojimas, o taip 
pat ir visos dvasinės bei socia
linės pažangos griovimas.

— Matai, — timpteli mane už rankovės Jonukas. 
— Matai... nieko nedaro...

Aš staiga į jį atsisuku. Vaikutis sėdi prie pat lovos 
krašto ir šypsosi. Žvakės šviesa, sklindanti iš apačios, 
meta sienon jo šešėlį. Lyg ten, pačiame kampe, sėdėtų 
kitas Jonukas: juodas ir labai, labai didelis. Bet toks 
pat — ir ta riesta nosytė, ir megztos kepurės bumbulas, 
linguojantis pačioj palubėj ir kiškio apykaklės šeriukai.

O tas bumbulas, tas didžiulis bumbulas — jis be 
galo jaukus...

Aš net nusijuokiu ir viena ranika paverčiu Jonuką 
ant lovos, lyg ketinčiau pakutenti.

— Chi! — cypteli berniukas ir pasirita tolyn.
Viskas vėl giedra ir šviesu.
— Jūs ten nekrykštaukit, — pasigirsta iš apačios 

tėčio balsas. — Nesidžiaukit per anksti.
Mudvi su Rima lipam žemyn, nukeliant Jonuką ir, 

pastvėrę už ąsų didįjį puodą, einam prie krano prisi
leisti vandens arbatai.

Tikrai, pro angą jau šviečia saulė. Visuomet tokia 
pati: užtekanti po kiekvienos nakties, dosniai žarstanti 
savo spindulius į visas šalis, gimdanti, auginanti, pri
globianti kiekvieną daigą, pumpurą ir sėklą.

Ji užtekėjo ir šį rytą, virš sugriauto miesto. Tie, 
kur plūduriuoja pastyrę kanalų vandeny, tie, kur guli 
suanglėję teberūkstančių gaisraviečių krūvose, tie, kur 
užversti po plytom ir gelžbetonio sijom — tie visi jau 
turi kitą priglobėją.

AŠ nenorėčiau mirti naktį.
Aš norėčiau atsisveikinti su saule.

=r 3

Popiežiui Pijui XII kovo 12 pavyzdį ir jo nurodymus.
sukanka 80 metų Manoma, kad kovo 11 d. Šv.

Petro bazilikoj įvyks iškilmin
gos pontifikalinės pamaldos, 
kuriose apie šv. levą teiksis iš 
įvairių pasaulio kraštų suvažia
vę kardinolai, vyskupai ir tikin
tieji.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Nantas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
draudu. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
46411 S Wnnd Si., CtlicagO »,

IUinols, tei. VI 7-2972

TRAPPIST CHEESE 
F O R L E N T

youMild full-flavored GETHSEMANI CHEESE cmes to 
from the famed cheese cellars of Gethsemani Abbey.

Thia natūrai, soft curd rennet cheese is made from a 
secret, age-old Trappist Formula in an up-to-date modern 
plant. GETHSEMANI CHEESE is foil-wrapped to preserve 
its distinctive character and is mailed in attractive cartons, 
ready for the table.

GETHSEMANI Trappkt Cheese
1 IJ». Cake $1.75 P.P.------------------------ 3 Lb. Cake $4.95 P,P.

£end your order to:

FATHER CELLARER, Abbey of Gethsemani, 
Trappist, Kentucky

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

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

M. CESAS, patyręs auto specialistas

NARIAI LIETUVIŲ TAUP, IR SKOUNIMO
B-VTŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVIMGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westera Avė. Chicago 36, UI.

CRARE SAVIMGS G LOAN ASSM.
2555 W. 47th St. Chicago 32, III.

DISTRIOT SAVIMGS G LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

UNIVERSAL SAVIMGS G LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, UI.

maukšlinta garsioji raudonarmiečio kepurė su styran
čiu pačiame viršugalvy .speniu. Jis vilkėjo žalsvą vati
nuką, visą nusiūtą sukryžiuotais ketvirtainiais, kaip 
dažnai padygsniuoja vatines antklodes. Tokius švarkus 
dėvi rusų tankistai ir, tikriausiai, šis žmogėnas priklau
sė jų daliniui.

Jis buvo nedidukas, (kresnas, apdribusiu veidu ir 
buka išraiška. Lėtai apėjo visą rūsį, šnirpšdamas no
sim, susikišęs rankas į kelnių kišenes ir — sustojo prie 
angos. Atrodė, jog jo tikslai nebuvo net ir jam pačiam 
aiškūs; greičiausiai, jis užsuko į rūsį apsižiūrinėti.

Aplink angą ėmė rinktis jau ir vokiečiai. Jie dar 
stovėjo pasieny, susimetę į krūveles, karts nuo karto 
pasišnabždėdami tarpusavy, ir smalsiai žiūrėjo į savo 
nugalėtoją.

Rusas parymojo, pasikrapštė nosį ir, išsitraukęs iš 
kišenės skardinę dėžutę, ėmė suktis bankrutkę.

Čia supuolė bent keli vokiečiai. Paskubomis trau
kė iš kišenių savuosius portsigarus ir šypsojosi, atkišę 
juos priekin: siūlydami savo viešpačiui užsirūkyti. Bet 
vis dar tebestovėjo aplink jį gal kokio metro atstumu, 
pratiesę tik rankas, lyg ten, pačiame jų puslankio vi
dury, būtų koks nepažįstamas žvėris, kiekvienu metu 
galįs pašiaušti šerius ir užmaurojęs kibti dantimis į 
gerklę.

Tačiau rusas tik plačiai išsišiepė ir užgriebė papi
rosą iš pačio pirmojo portsigaro.

Staiga prišoko kažkokia moteris, apsitūturiavusi 
galvą languotos vilnos turbanu; prasistūmė pro vyrų 
būrį ir prislinko visai prie pat ruso.

— Gut, gut... Ruski gut... — kartojo ji, glostyda
ma vatinuko atlapus.

Aš net nusisukau.

(lai danglaa)

Tik po geros valandos pasirodė antrasis rusas.
Bet šitas buvo kareivis. Labai purvinom ir, kažko- 
degutuotom kelnėm. Ant galvos jam buvo už
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Prisidėkime prie Lietuvos išlaisvinimo
Mūsų broliai prieš 38 metus, Įėję, 1500 Scotten Avė. Kalbės

nes’gailėdami net savo gyvybių, 
prikėlė Lietuvą laisvam gyveni
mui. Širvintų ir Giedraičių kau-

Miehigano valstybės gubernato
riaus Mennen G. Williams at
stovas teisėjas Theodore R.

tynių niekas neišbrauks iš Lie- Bohn, Detroito miesto tarybos 
tuvos istorijos. J’e, nors pus- narė Mary V. Beck ir svečias 
basiai, vyžoti, alkani ir suply-j iš YVashingtono, pirmas Lietu- 
šę išstūmė priešą iš mūsų kraš- j vos kariuomenės savanoris, bu

vęs ministeris — pasiuntinys 
Berlyne, pirmas Vilniaus, karo 
komendantas, pirmas su savo

to.
O kaipgi su mumis, gyvenan

čiais turtingiausiame pasaulio
krašte, Amerikoje, automobili-' adjutantu pulk. Gužu iškėlęs 
lių pramonės širdyje Detroite ?i Lietuvos trispalvę Gedimino kai 
Ar mes galime ramiausiai ran-, ne, buvęs L;etuvos kariuomenės 
kas sudėję žiūrėti į mūsų pasi- generalinio štabo viršininkas,
likusių brolių ir sesių dejones? 
Ar mes galime užmiršti savo 
gimtąjį kampelį? Ar mes neno- 
r'me, kad Lietuva vėl būtų lais
va ir nepriklausoma?

Taip, pasakysime visi, mes 
noiime Lietuvą matyti laisvą. 
Tačiau... vien tik gerų norų ne
užtenka. Jei tu negali šiandien 
tiesioginiai įsijungti į Lietuvos 
vadavimo darbą, tai rimtai rim
tai pasvarstyk, k\k didelis yra 
tas tavo noras padėti savo tėvy
nei. Ar jis yra toks didelis, 
kad tu galėtum atsisakyti nors 
vienos d’enos uždarbio, nubrauk
damas jį iš savo dabartinio 
“skurdaus” gyvenimo? Jei taip, 
tai ir atnešk tą savo auką į 
Vasario 16 minėjimą, kur visi 
surinkti pinigai bus perduoti Al 
tu;, vadovaujančiam organui Lie 
tuvos išlaisvinimo kovai Ameri
koje.

Minėjimas įvyks š. m. vasario 
19 d. (šį sekmadienį) 3 vai. po 
pietų Western High School sa-

pulkininkas Kazys Škirpa.
Meninėje programoje daly

vaus Galinos Gobienės vadavau 
jai:.a tautinių šokių grupė, vjįrų 
balsų kvartetas (dainuoja P. Za- 
ranka, E. Skiotys, A. ir J. Poli- 
kaičia), čia gimęs lietuvis pia
nistas Frank Janeck ir dekla- 
muotojai — Birutė Rackaitė ir 
Algirdas Pesys.

Išvakarėse visi dalyvaukime 
gedulingose pamaldose, pagerb
dami visus žuvusius už Lietuvos 
la'svę. Pamaldos įvyks šešta- 
d’enį 7 vai. vak. šv. Antano pa
rapijos bažnyč'oje.

Sekmadienį iš ryto visose tri
jose lietuvių bažnyčiose įvyks 
iškilmingos pamaldos šia tvar
ka: Dievo Apvaizdos bažnyčio
je — 10 vai., Šv. Petro baž
nyčioje — 10:30 vai. ir Šv. An
tano bažnyčioje — 11 vai.

Tad visi su malonumu atliki
me savo tautinę pareigą ir šį 
sekmadienį dalyvaukime Vasa
rio 16 nfnėjime. V. Kutkus

JAUNIMO STOVYKLA
Kai atsiduri A. L. R. K. Fe

deracijos nupirktame ūkyje, ku
ris yra netoli Manchester mies
telio, Mich., pasijunti kaip prie 
Neries kalnelių. Vaizdas toks 
mielas, primenąs gimtąjį kraš
tą, kad norėtųsi čia visam lai-

ti buvo pakviestas dr. Majaus
kas, kuris įžanginiame žodyje 
pabrėžė, kad senieji ateiviai at
siskyrę nuo lenkų pastatė savo 
bažnyčias ir mokyklas bei išlai
kė lietuvybę. Dabar jau to ne
pakanka. Lietuvybę išlaikyti tu-

žūtbūtinėje kovoje kiekvienas 
vaikas yra brangus. Federacija 
lietuvybės darbą pradėjo nuo se 
sel;ų, kurios žino, kaip prieiti 
prie vaiko. Antras žingsnis prie 
vaiko yra per stovyklas.

Inž. Arbas - Arbčiauskas su- 
pažind no klausytojus su sto
vyklos pilnu planu, su projektuo 
jamų pastatų išdėstymu bei jų 
eskizais. Inž. Mikaila paaiškino, 
kas numatoma atlikti šiais me
tais, kad stovykla galėtų pradė
ti veikti. Reik a pastatyti vir
tuvę, patalpas seselėms ir mer
gaitėms, įrengti dušus, paruošti 
maudykles, išvesti kelią, įreng
ti žaidimams aikštelės ir prives
ti elektros energiją. Pradžiai 
reikėtų apie 30,000 — 40,000 
dolerių.

Inž. Bajorūnas paaiškino dėl 
ežero sutvarkymo. Bus įreng
tas paplūdimys stovyklaujan
tiems vaikams ir antroje pusė
je — visuomenei.

Kilusiose diskusijose buvo pa 
sikeista nuomonėmis dėl sto
vyklos pastatų, paliestas lėšų 
sukėlimo klausimas. Baigiantis 
susirinkimui kaikurie dalyviai 
aukomis parėmė stovyklos stei
gimą.

Ar pradėsime stovyklauti šie
met? Atsakymas priklauso ne 
vien nuo organizatorių, bet ir 
visuomennės arba rėmėjų. Tiki
masi, kad šiais metais jaunimas 
tikrai galės stovyklauti. O vi
suomenė, kuri vasaros metu 
taip mėgsta ežerėl'us, tikrai ga
lėtų pradėti lankyti šį ūkį. Ke
lias yra geras — užtruktų apie 
pusantros valandos nuvažiavi
mui. Be to vietos yra pakanka
mai tiek poilsiui, tiek mašinoms 
pasistatyti. Pagaliau tai būtų 
vieta, kurioje susiburtų tik vie
ni lietuviai.

Baigiant norisi pastebėti, kad 
šis darbas yra realus, nes jau 
pradėtas ir d’rbamas su pasi
ryžimu. St. G.

VASARIO 16 RADIJO 

BANGOMIS

Š. m. vasario 18 d. nuo 2 iki 
2:30 vai. popiet per Windsoro 
(Kanada) radijo stotį CBE, 
1550 banga, KLB Windsoro apy 
linkės pastangomis bus trans-

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ »I«,000,000 IŠTAIGOJE. AUKttl AUS1AS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS Ui I*AID UP INVI ST.UKN- 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAE, BONUS, KALCIU, LR VAKAClję SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKI S SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS ISKE1CIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BIIiAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. I6KE1C1AM IR 
PAlll) VU D AM VALDŽIOS BONUS. NAMV PASKOLOS PRIJ&INAMIAVSIOM S^yJLVGOM. SUŽINOT MCSU AL'R^ri 1)1V1L>ENDA lit KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVFHUAj 6*7575. V * * iv itin

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH VVESTERN AVĖ,
PIRM. 12 VAL. — H VAL.; ANTRAI). IR PENKT. 0 iki 4 VAK.; KET. 8 IKI M vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; SĖST. 0 IKI 2 POPIET

lruojama Vasario 16 paminėti 
spieciali programa — trumpa į- 
žangėlė apie Lietuvą, plokštelių 
muzika ir kiekvienos plokštelės 
apibūdinimas anglų kalba. Ši 
programa pertransliuojama ir 
per Toronto radijo stotį. Pusva
landį stotis duoda nemokamai ir 
bus labai patenkinta gavusi lie
tuvių padėkos laiškus.

PAGERBS KLEBONĄ KUN. 

KUNDROTU

Vasario 12 d. įvykusi Dievo 
Apvaizdos parapijoje vakarienė 
sutraukė gausiai žmonių. Atvy
kus klebonui kun. Kundrotui, 
po maldos pradėtos vaišės. Jose 
dalyvavo ir naujajam klebonui 
talikininkaująs kun. Br. Dagilis 
ir vėliau atvykę keletas ameri
kiečių kunigų. Prie šios vakar ie 
nes pasisekimo savo nuoširdžiu i 
darbu prisidėjo Moterų Sąjun
gos 54 kuopa, kurios narės bu
vo šios vakarienės šeimininkė
mis. Gražiai ir greitai aptarna
vusios svečius, pasibaigus va
karienei, la minguosius apdova
nojo gražiomis ir naudingomis 
dovanomis. Buvo graži proga 
visiems susitikti su pažįstamais, 
o parapiečiarris asmeniškai pasi
kalbėti su klebonu, kuris mo
kėjo surasti laiko kiekvienam. 
Vaišėms pasibaigus, klebonas pa 
dėkojo sveč’ams už atsilanky
mą, šeimininkėms už rūpestingą 
patarnav'mą, dovanų auktojams 
už dovanas ir visiems, pagelbė- 
jusiems šią vakarienę suruošti.

MIRTIS PASTOJO KELIĄ Į 

NAMUS

Šiais metais jau trečia eismo 
nelaimė palietė lietuviškąją De
troito šeimą. Paskutinioji — be
ne tragiškiausia. Mirtis, tyko
jusi šalikelėje pasirinko vieną 
gražiausią mūsų jaunimo žiedą 
Juliją L;lę Petrauskaitę, 19 
metų studentę. Nei tėvelis, nei 
motutė, grįžę iš darbo, ir broliu
kas, grįžęs iš mokyklos, nebesu
laukė Julytės, kuri tuo metu 
beviltiškai kovojo su mirtimi.

Nelaimė atsitiko vasario 10 
d., kada Julija, universitete bai
gusi studijų valandas, ten pat 
studijuojančio lietuvio Jono Šos 
tako vairuojamame automobi
lyje vyko namo. Įvažiavus į 
“ekspresway” ir vairuotojui ne
tekus kontrolės, automobilis at
simušė į stulpą. Vairuotojas

PARKHOLME SERVICE 

STATKJN

5000 W. Ceroiab Rd.. Iii
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 

WUtia.ia J. Grigelaitis, sav.

M V i H M 1 U H

RADIO PROGRAMA
Lle^. Radio Programa 14 stotie, 

WBMS, 1080 kll. sekmadieniais 12- 
12:30 vai. per pietų.: liet. muzika 
dainos, ir Magdutčs Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis j Steponų Mlnkų 
Baltic Florists, GSlių Ir Dovanų Krau 
tuvę, F02 E. Broadwav So. Boston 
27, Mass Tel So. 8-0489. Ten pat 
raunama laik. ..Draugas“

sunkiai sužeistas, o Julija su-i tano parapinę mokyklą, mokėsi
žalota ir nugabenta į ligoninę 
po 3 valandų mirė.

Velionė, Ados ir Antano Pet
rauskų dukrelė, baigusi šv. An-

VVestern augštesnioje mokyklo
je ir ją baigusi pradėjo medici
nos studijas YVayne universite- 

(Nukelta į 7 psl.)

© 1956 ©

kui pasilikti. Kai pažvelgi iš ri pagelbėti kultūrinės organi- 
tos vietos, kur žada išdygti jau-j zacijos. Federacijos nupirktas 
nimo stovyklos pastatai, matai ūkis bus lietuviškas židinys vi- 
lietuviškų laukų platybes. Po dūrinių valstybių lietuviams, 
kojų slėnyje ledu apsiklojęs mie- j Inž. dr. Damušis savo kalboje

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAi

ga ežeras. Už jo gana stačiu 
šlaitu augštyn kyla medžiais

iškėlė stovyklos reikalingumą Jeigu norite pirkti arba parduoti
š ame rajone. Paminėjęs esan- nąmus>. sklypus, Biergardenus

alines, ukius ar vasarvietes, kreip-
apaugęs kalnas. Jo viršūnėje čias rytiniame pakraštyje ir sun kitės j 
apie 10 akrų dydžio graži ir kumus į jas patekti dėl vietos
lygi plokštuma, galinti sutalpin
ti kelis tūkstančius “piknikau- 
tojų”. Nuo kalnopapėdės supda 
mas ežerą pro būsimos stovyk
los žaidimų aikštes atbėga miš
kas, žiemą sulaikydamas vėją, 
o vasarą duodamas pavėsį. Iš 
kitos stovyklos pusės praside
da kalnuotos dirvos, žemdirbiui 
žadančios gražų derlių. Antroje 
kelio pusėje taip pat yra apie 40 
akrų stovyklos žemės. Čia yra 
ir šiam ūkiui priklausanti sody
ba su trobesiais ir sodu. Trum
pai tariant: graži ir miela vieta. 

Paruošiamieji darbai

stokos ir atstumų, pabrėžė šios 
stovyklos reikalingumą. Jis sa
kė:

— Federacija steigdama sto
vyklą nori ko plačiausiai atver
ti duris lietuviškam jaunimui. 
Čia tilps skautai, ateitininkai, vy 
čiai ir kiti. Stovykla bus lietu
vaičių seselių priežiūroje. Auk
lėjimas bus bazuojamas lietu
vybės ir katalikybės principais. 
Daro kla'dą tie, ku»e kataliky
bę riša su partija. Lietuvis re
miasi katalikybe, kaip pvz. bol
ševizmas remiasi materializmu. 
Materialistai, nors to ir nejaus-

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą

VLADA BARAUSKU
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

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

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 VVcst Grand Boulevard

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigaij 
Namų telef. VI 1-7970 

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

Telef. TA 6-0686
Kad ši miela vietovė taptų tin darni, yra net;esioginiai komu- 

kama naudotis jaunimui ir vi- nistų rėmėjai. Mums reikia au- 
suomenei, reikia pastatų. Rei-! kos idealistų. Reikia bažnyčios
kia įdėti daug darbo ir pinigų. 
Tikimasi talkininkų ir rėmėjų. 
Detroite sudarytas stovyklos rė
mėjų komitetas kruopščiai vyk
do jam pavestus darbus. Ištir
ta vietovė, ežeras, padaryta 
pirktos žemės ir ruošiami sto
vyklos pastatų planai. Žmonės 
dirba aukodami laisvalaikius. 
Ruošiamos sąmatos, organizuo
jami rėmėjai. Į šį darbą norima 
įtrūkti daugiau naujų jėgų, nes 
stovykla be jokių išimčių tar
naus lietuviams.

Informacinis nu si rink i mus 

S. m. sausio 29 d. Detroite į-
vyko A. L. R. K. Federacijos 
4 skyriaus informacinis susirin
kimas. Į jį atsilankė Feredaci- 
jos Centro Valdybos pirminin
kas inž. dr. Damušis ir gražus 
būrys visuomenės. Skyriaus pir 
min'nkei A. Ambrosienei susi
rinkimą atidarius, jam vadovau.

kiekvieno jaunuolio širdy. Jau- 
n mą kreipti idealisV'nio auklėji, 
mo keliu ir ant stiprių tautinių 
pagrindų. Vaikas esmėje yra 
geras, tik pamirštas nueina į 
taip vadinamas “genges”. Mūsų

■S----------------

VINCAS KIRŠINTUS 

11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6165 
GENERAL CONTRAOTOR

Atlieka įvairius statybos, pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinin- 
kyatfis cemento, mūrijimo, elektros 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų įrengimą*nnatno’flop Ir nklF-nnna*

ISUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

J

Klausykit,
LnUUANIANMELODIES

Ann Afbor — WPAG — 1050 kilų- 
cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p. 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure — Detroit 27, 
Michigan

PIGLU IR SAUGIAI

PERKR AUSTAU
BALDUS
VIETOJE IH Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
6930 S. Talman, Chicago 29, III 

Tel. GRovehill 6-7096

RooseveH Furniture, Miegamo Rakandų Išpardavimas!
■ A ©į-"*" NM *** *

11 gabalų — tiktai už $169.00

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

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

Fellv Raudonis, sav. Ir menadžerls
Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

CRANE SAVINGS AN“SL.°4N
2555 WEHT 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietklewicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šeit. nuo 9 iki vidurdienio.

1 elevizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 
“Parduodam pigiau, taigom geriau”
J. G. TELEVISION COMPANY

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

MES PRISTATOME ANGLIS BEI j 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį9
Mes taipgi perkrauatome jūsų baldus saugiai — keletą blo 

>kų ar keliasdešimta mylių. Reikale šaukite mus.
, Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitie pa*' 
'mus. Turi daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

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

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų. 

TeL BI. 7-7075 arba 

RE 7-9842

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

tijų — darbas ir dalys.
» Nemokamai vidaus antenų Ir Insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

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

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Slreei
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

i ^aocaot IO£30EX

A. TV ERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir taisymas 
2G4S W, 69th Si. REpublic 7-1941

/virstą

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

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

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

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

CHARLES ZEKAS, Sec’s

OFISO VALANDOS:

Pirmad.. antrad., penktad. Ir 
lest. 8 ▼. ryto iki 4:10 p. p.

Trečlad. I ryto Iki 12 o 
Ketvlrtad. 8 vai. Iki 8 rak.

a
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimų ir 
tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

5415 S. LITUAN1CA A VĖL, CHICAGO, ILL,

ANTANAS VILIMASšHmV T.lelonaa — FBoutier 8-18SJ

JONAS GRAŪINSKAS

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GfiLfiS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West G9lh Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę)

BE

SINCLAIR Gazolino Stotis
11 PAGALBA"

Sav. Ant. Stanevičius
Taisome automobilių motorus. Lyginame jdaužimus ir 

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

Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vintas. 
Parduodame akumiliutorius, padangas ir kL automobilių dalis.

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

i ūBfr "-ttt—y
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Philadelphia, Pa.
Gražiai pasirengta Va^sario 16- 

siot, minėjimui

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 38 sukakties minė
jimas, darniai organizuojamas 
Philadelphijos lietuviškų orga
nizacijų sudaryto komiteto, ku
riam vadovauja JAV LB Phila
delphijos apylinkės valdyba, 
įvyksta vasario ,mėn. 19 d. Lie
tuvių Muzikalio Klubo salėje 
Allegeny & Richmond gatv.

Pagal rengimo Komiteto iš
dirbtą planą Philadelphijos lie
tuviai Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 38 sukaktį mi
nės šia tvarka: sekmadienio su
ma numatyta aukoti visose tri
jose lietuvių R. K. bažnyčiose 
už Lietuvą. Po sumos pamoks
lai bus pritaikytu tai dienai tu
riniu.

Minėjimas prasidės 3 vai. su 
atitinkama programa, kurios 
metu i philadelphiečius kalbės 
senas veikėjas, dabartinis Liet. 
Laisvės komiteto narys Kipras 
Bielinis. Menišką programos da 
lį atliks Philadelphijos Lietuvių 
Meno ansamblis ir Philadelphi
jos Lietuvių Studentų Tautinių 
šokių grupė. Visa programa su 
daryta taip, kad būtų neištęsta, 
įvairi, kad būtų vientisa, bet 
kartu, kad visa įvyktų meniš
kame fone.

Aukcs stengiamasi aukų rin
kėjų (jų yra 70) surinkti prieš 
minėjimą, kad nebūtų gaištama 
programos metu. Ta:p prašoma, 
kad kiekvienas lietuvis duotų 
kiek galint didesnę auką, kuri 
renkama Amerikos Lietuvių Ta 
rybai, apjungiančiai visus Ame
rikos lietuvius. Kiekvienas turi 
žinoti, kad Amerikos lietuvio 
šventa pareiga dalyvauti Lietu
vos laisvinimo byloje, kuriai č a 
jau eilę metų vadovauja ALT- 
as. W

Visi lietuviai prašomi kiek 
gausiau šiame didžiajame lietu
vių tautos triumfo paminėjimo 
akte dalyvauti ir be partinių 
skirtumų pademonstruoti Phila

delphijos lietuvių vienybę, kuria 
philadelphiečiai iki šiol su pa
sididžiavimu džiaugėsi.

Lietuviai tautų pasirodyme

Philadelphijos Tarptautinis 
Institutas organizuoja visų tau
tybių bendrą pasirodymą, ku
riame būtų pademonstruoti tau 
tų būdingesni skanėstai-valgiai, 
parodyti tautiniai šokiai, padai
nuotos tautai charakteringos 
liaudies dainos ir bendroje sa
lėje būtų išdėlioki tautos meno 
eksponatai. Philadelphijos liet. 
moterys jau organizuojasi mū
sų charakteringesnių valgių de
monstracijai, Philadelphija turi 
labai pajėgius vienetus repre
zentuoti mūsų dainai ir tauti
niam šokiui — tai Meno ansamb 
lis ir Studentų Tautinių šokių 
grupė. Sudarymui tinkamo ly
gio tautinio .meno parodėlės — 
šiam esamose sąlygose sunkiam 
darbui vadovauti ėmėsi skulp-" 
torius Petras Vaškys. Visi tu
rintieji bent ką būdingesnio iš 
mūsų liaudies meno — audi
nius, mezginius, drožinius ir kt. 
— labai prašomi pranešti skulp. 
P. Vaškiui, 32 Manheim st., Phi- 
la. 32, Pa. Tel. VIetor 4-2862.

Lietuvių skyriui reprezentuo
ti reikalinga ir tinkamų asme
nų. Rengėjų manoma, kad lie
tuvaitės tautiniame rūbe būtų 
tinkamiausios šlafne reikale. To 
dėl visos studentės ir šiaip lie
tuvaitės, kalbančios angliškai 
ir turinčios tautinius kostiumus, 
prašomos ateiti į» talką bendra
me ir reikšmingame reikale. 
Talkininkės prašomos kreiptis 
į J. Stiklionų 2C2 N. Broad st.

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS
Telef. — HUmbold 6-1038

Trumpai

— Parengimų derinimas. Ne-| 
žiūrint j>askelbto kalendoriaus 
ir kaikurių sambūrių , gražaus 
bendradarbiavimo, pasitaiko, 
kad kai kas staigiai suplanuoją 
parengmą tuo pačiu laiku, kai 
kitų jau iš seniau rengiamasi 
ir skelbiama. Nepasisekus skun 
džiamasi, kad permažai žmonių 
buvo, nes tas ir tas šokius tu
rėjo ar pan. Kad to neatsitiktų, 
apie visus planuojamus paren
gimus praneština iš anksto šiuo 
adresu: A. Impulevičius, 304 
Cross st. Phila. Bendruomenės 
sekretorius A. Impulevičius 
tvarko Philadelphijos organiza
cijų bei sambūrių parengimų 
kalendorių ir prašantiems su
teikia reikiamas informacijas.

— Misijos. Šv. Jurgio para
pijoje misijos vyks nuo vasario 
mėn. 27 d. ir truks vieną savai
tę. Pradžia 7 vai. 30 min. Misi
jas ves kun. Ant. Mažukna, 
MIC.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas Petras Svitas, kul

tu rtechnikas, kilęs iš Utenos upsk., 
Užpalių vals., šeimciiiškių km. Yra 
žinių iš Sibiro. Jis pats arba žinan
tieji prašomi kreiptis: Valė Lavins- 
kienė, 1411 So. 48th Court, Cicero 
50, III. Telef. TO 3-7451.

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe
Precin Photo Stutho

INC.
EDVARDAS ULIS,

4C68 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

□ «5SS'

10C30I

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

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

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

16 WGES stoties Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

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

PTRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
SEKAI*. »:3O—9:30 v. r. Iš stotie* 

WOPA — 1490 kil.
Chicago 39, III. HEmlock 4-241M

7121 8o ROCKWEL1„ ST

Telef. REpublic 7-68u3 
ADOMAS VAITKEVIČIUS

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

A t s t o vas
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960
ĮOnOCS, ■ '.'JOPBt-Į-

flOVINC.

..... rėno vardu, pirmas pagamintas
Pagerbti ir atžymėti jaunuo- 5 ^žutes paskyrė pasižymėju- 

1 siems jaunuoliams:liūs pasireiškusius patriotinėje 
ir šiaip kultūrinėje veikloje yra 
visų mūsų pareiga. Todėl Bal-

Viena dėžutė įteikta 14 metų 
jaunuoliui Antanui Rudžiui

tie B-vė Brooklyn, N. Y., kuri! (inž. A. Rudžio sūnui) Chicago, 
pradėjo gaminti haujus šokola- III. Ši dovanajam skirta už Jo

radijo Voice of America iš Eu
ropos, jam ten lankantis, į paJ 
vergtos Lietuvos jaunimą.

Antra dėžutė įteikta 15 metų 
jaunuoliui Gabrieliui Rajeckui, 
Washington, D. C... už laimėji
mą iškalbingumo kontėste, pa

dinius saldainius Bariaus ir Gi-I lietuviškai pasakytą kalbą per rodant savo lietuviškus sugebė- nimo širdyse 
"■ ■■=-,y±'-=±

jimus tarp daugelio kitų varžo
vų.

Trys dėžutės įteiktos Brook-- 
lyn, N. Y., Maironio vardo litu
anistinei mokyklai.

Dariaus ir Girėno vardas ne
abejotinai jautriai atsilieps jau 

: L. N;

Lietuvių Prekybos Narna!
Baldai geriausių Amerikos firmų, be brokų, sugadinimų, kainos be užprašymų, 

Klijentų sąskaitos neparduodamos Financy kompanijoms.

SPECIALUS PASIŪLYMAS VASARIO MĖNESĮ
I

Trijų kambarių moderniški baldai už žemiausią kainą Amerikoje!

Buys Everything You Need For A Cozy
3-R00M H0M$299

Sekmadieniais neskaitome taksų

i

i
s
Sr

J. L. GIEDRAITIS 
1632 Rroad St., Harford 6, Conn., 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

NUO UŽSISENCJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusioa žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
l.EOULO Olntment. Jos gydymo! 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 1 
t). Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
HI8 Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S EOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiustančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vaitoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
r>irduodama po 75 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vatstlnėseChi 
ragoj Ir apylinkėse—- 
Milwaukee, Wtsc.,Ga 
ry. ind.irPetrolt, Mt- 
ehigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order 1

I.EGUI.O, Department D. 
618 W. Edily St. Chicago 34, III.

8*
Justas kbkmuojJ-r

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI O1DEU TNOKAI-NAUJAUSI KNAUSTTMO (BANK/A! 

H&U METU PATUPIMAS-PIGUS !B SĄŽININGAS PATABNAV/MAi

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

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

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

STAND.ARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš................................... $57,000,000.00

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

CHARTERED AND SUPKRVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Uoan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWI€H, President

2-jų dalių vilnos ar nylon sofa ir fo
telis naujausio stiliaus Reg. 249.00, 
dabar .............. '........................ $149 00

2-jų dalių sofa-nakčiai lova su puikia 
kėde Reg. 150.00, dabar ............. 99.00

Nylon ar vilna modernūs foteliai par
duodami $99.00, dabar................ 40.00

9x12 kilimai 100% vilna naujausių 
spalvų Reg. $89.00, dabar...........  49.00

27x54 vilnos kilimėliai pavyzdžiai, ri
botas kiekis reg. parduodami 
$17.50, dabar .............................. 5.00

Meno mokyklų padirbtos puikiog lem
pos. Naujausių spalvų ir stiliaus, 
reg. $35.00, dabar ................... 19.00

Knygoms spintos su stiklo durimis 
reg. $49.00, dabar....................... 29.00

Knygų spintos riešuto ar ąžuolo su 
stiklo durim Reg. $60.00, dabar . . 49.00

Kilimąi grynos vilnos garantuoti 10 
metų, parduodami po $150.00, da
bar ......................................... ... 100.00

Sofos su puikiais nakčiai Simona mat
racais, naujausių spalvų Reg. 
$250.00, dabar po ....................... 175.00

5 dalių valgomojo kambario baldai 
ąžuolo spalvos Reg. $150.00, dabar 90.00

6 dalių valgomiej. raudono medžio, ar
riešuto spalvos Reg. $400.00, da
bar ............................................. 250.00

Televizijos 21 inch. Admiral, RCA,

Dumont, Admiral, Westinghouse, 
Motorola, Zenith vieniems metams 
garantuoti šį mėnesį po ............. 149.00

Atskiros medžio komodos, riešuto ar
ąžuolo Reg. $49.00, dabar........... 24.00

2- jų dalių ąžuolo miegamieji patrauk
laus stiliaus Reg. $150.00, dabar . 90.00

3- jų dalių miegamieji mahagoni, rie
šuto, ąžuolo medžio reg. $250.00, 
dabar ........................................... 149.00

5 dalių miegamieji puikaus moder
naus stiliaus reg. $299.00, dabar . 196.00

7 dalių miegamieji Brazilijos raudon
medžio: pirkti iš New York paro
dos, likę tik du setai reg. $750.00, 
dabar .......................................... 499.00

Šaldytuvai 6 pėdų — Westinghouse 
ar Admiral, parduodami $189.00, 
dabar .......................................... 149.00

8 cub. šaldytuvai reg. $200.00, dabar 170.00 
Virimui porcelano plytos reg. $130.00

dabar .......................... ............. 80.00
Virimui plytos porcelano Univeraal,

Crown, Norge parduodamos $169.
00, dabar .................................... 129.00
dabar ........................ .  . *........... 129.00

5 dalių Formica stalai, naujo stiliaus 
Reg. $60.00, dabar ...................... 39.00

7 dalių chromo Formica stalai 3 kart 
chromuoti reg. $130, dabar ....... 90.00

9x12 linoleum įvairių spalvų Reg.
$8.90, dabar po ........................... 5.50

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.

STAMiAlil) MIMAI, SAVINGS
AND LOAN A5SOCI ATI ON 

t. OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 42 

PHONE: VIrginia 7-1141

FURNITURE CENTER, Ine.
5222 South Halsted Street...................................
Įmonė atidaryta pirmad. ir ket- Įmonės V • d ė j 
virtad. 9-9:30; kitom dienom 9-6. * JUSTAS LIEPOMIS

Telefonas — VIctory 2-4226
Sekmadieniais įmonė atidaryta 
nuo 10 iki 5 valandos vakare.
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ĮVAIRIOS žinios
Telefonistes išgelbsti 

daug gyvybių
Pagal Chieagos telefonų kom 

panijos pranešimą praeitaisiais 
metais mieste buvo 370,009 ne
laimingų atsitikimų telefono pa 
šaukimų. Tai yra daugiau negu 
pusė nelaimės atsitikimo pa
šaukimų visoje valstybėje ir 
30,000 daugiau negu 1954 m.

Širdies ligų priepuoliai ir vai
kų susirgimai sudaro didžiau
sią skaičių nelaimingų atsitiki
mų, tačiau pasitaiko ir kitų la
bai jvairių atsitikimų, kunem3

pagelbsti telefonistės, duoda
mos žinią atitinkamai pagalbai 
prišaukti.

Vokiečių katalikai užsieny

22,775 vokiečių katalikai dir 
ba apaštališką darbą už savo 
valstybės ribų. Iš šio skaičiaus 
75% sudaro įvairių ordenų se
serys.

Nuostabi torpeda
JAV laivynas gaminąs tokią 

atominę torpedą, kuri gali bėgti 
ir vandeniu ir oru. Paleista iš 
panėrupio povandenin) o laivo, 
torpeda dalį kelio galėsianti at-

ATTENTION
TEEN-AGERS!

YOU, TOO, 
CAN WEAR

THESE WINGS
Win your wings in the 

Ground Observer Corps. Volunteer 
to serve a few hours a week as a 

civilian plane spotter. It’s 
fun! It’s interesting! 

And you’ll be 
doing a vital job 

to keep your country 
safe from air attack.

Join the

GROUND OBSERVER CORPS
C AL L OR VVRITE CiVIL DEFENSE

likti vandeniu, paskui pakilti j 
orą ir, užsivedus raketiniam 
mechanizmui, skristi į galutinį 
taikinį sausumoje.

Tai tikrai bus nuostabi tor
peda. ši torpeda, kaip spėja
ma, turi radarinius įtaisus ir to
kiu būdu pati galės susirasti 
taikinį ore.

PAJIEŠKOJIMAS
PETRONEI.ę PELDŽIUVIENĘ, ro- 
kieškUtę, gyvenusią Chicagoje, pa- 
IteSko giminės, 1S Lietuvos Atsiliepti 
Jtuo adresu: Jonas Y'tlls, 241 VVurren 
St., Kudsun. N. Y.

CLASSIFIED & HELP W ANTEI) A l> V E R TIS E M E N T S
SEAL ES'l’ATE HELP WANTED — VYRAI

IOC1OI □Oi

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

PAJiEŽKOiDIAS

J ieškau VINCO DO\ 1DAIČIO, 
Liudvikos ir Antano sūnaus. Žinan
tieji apie jį arba jis pats prašomi 
atsiliepti šiuo adresu — Pranas Ra
čiukams, 710 N. Montello 8t., Brock- 
ton 89, Mass. Svarbus reikalas.

---------------i-±± ""-3 Si

SELF
« SERVICE

■ AINI 1* * ALalv|UOr 3lvl6
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

..
ALL PHONES — WALBROOK 5-8202
Vasaris menesio 16,17 ir 18 dienoms

Ji •
JI

ASBACH URALT
(GERMAN BRANDY)

Fifth $5.59
■■

'' NAPOLEON COGNAC Fifth $3.79
GOLD LEAF COGNAC Fifth $3-89

,, GRAIN ALCOKOL, 190 PR00F USP Fifth $4-89 įj.

CREMA MARSALA, Imported Wine Fifth $1.89
ANISETTE LIQUEUR Fifth $2-89
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
COFFEE LIQUEUR

11
Fifth $3-79

GRAND MARNIER Fifth $6-29
WURZBURGER, Case of 24 bottles Case $7.50

Y ifr ............-.—-4.-.——,. , g, ■■■■.„ ——gi

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

REAh ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijos) 

Telef. LAfayette 3-3384

P. STANK0VIČIU5
SEAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8138 So, Halsted St.

Ph. DAnobe 6-6798
Padeda plrkltl - parduoti nomua 
aklus, biznius. Parūpina paskolas 
lraudlmus Ir daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P- LEONAS

KKAL ESTATE
2735 W. 71st St. — WA1. 5-0015

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypus ar ūki™ 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8URAM01 

8405 West 51 St 
WAlbrook 6-5030

PRospeet 8-857* Iv ak. Ir

Kas. perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltSs Į

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Fairfield. teL LAI. 3-3881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
rak. Seėtad, nuo 9 v. r. Iki 8 v, V 

Trečladlnelals uždaryta

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage Grove Avė., Chlcago 

Tel. Hldson .3-7828
Narni) PRospeet 8-2530

NVILL TRAIN 
RELIABLE YOUNG MAN 

FOR
STOCK MAN

Excellent opportunity for High 
School graduate. Stoclc expe- 
rience desirable būt not neces- 
sary. $1.38i/2 per hour.

See Mr. Werdenck 
EUGENE DIETZGEN CO. 

2425 N. Sheffield

FOREMAN
Age 30 to 40. Minimum of 2 years 
High School. Experience supervising 
men essenttal. No Chemical educa- 
tion needed.

DARLING & CO.
4201 S. Ashland Avė. YArds 7-3000.

“DRAUGAS“ AGENCY
55 East Washingtou Street 

Tel. DEarbcrn k 2434

2384 Sountn Oakley Avenue 
Tel. Vlrginia 7-6640 ; 7-6641

BUILDING & REMODEUNG
NAMŲ STATYBA

V. ŠIMKUS
Įvairūs pataisymai Ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
kuria būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

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

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

HELP WANTED MOTERYS

GRADUATE CLERK TYPIST
Mušt be willing, 5 days,

$40 to start

JAMES NOVY C0.
3339 W. Jackson NE 8-1406

WANTED — EXPER. X-RAY 
DARK ROOM TECHNICIAN

OR GIRL WILLING TO LEARN 
Also Experieneed X-ray Technician
Salary commensurate with ability
Call DR. TSGHETT — EV 3-4100 --—

Reikalinga moteris
patyrusi

SKUDURŲ SKIRSTYTOJA
Skambinti — GRovehill 6-7800 

Klauskite — SAM.

PROGOS OPPORTUNITIES

ANTANAS LUKAS IR SOHUS 
2717-19 West lįst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniie
LIETUVIŲ STATYBOS = 

BENDROVE
I MŪRAS

BUILDERS, INO.
Stato gyvenamuosius na- j 

_ mus, ofisus ir krautuves pa- = S gal standartinius planus ar s 
5 Individualinius pageidavimus, s 

Įvairūs patarimai staty- s 
“ bos bei finansavimo reika- 3

i

s lais, skiciniai planai ir na- 3
S mn ilrninovimna namnlra mot Si

A com ploto dinnor for 4 co»t« only ponnio* to proporo wllh o modom automotic •loctrle rango.

How we keep your electric bill down (while everything else goes up)

Našlė turi parduoti gražų 2-jų bu
tų namą — 4 ir 4 kamb. 1 mieg. k. 
pastogėje. Bay Front. Platus skly
pas, 180 pėdų. Arti 23rd ir Keeler. 2 
autom. mūr. garažas. Gaza apsild. 
abu butai. Geram stovy. $17,500; 
įmokėti $5,000. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.
Tastee Freeze Store. Paruošta biz 
niui. Labai geroj vietoje — arti 
mergaičių high school ir 2-jų pra
dinių mokyklų. Ideali vieta porai. 
Nuoma $70, gera sutartis. Kai
na $6,500, dėl kitų interesų turi 
būti skubiai parduotas. Skambin
ti savininkui susitarimui apžiūrė
ti — ENglewood 4-4999, tarp 7 ir 
9 vai. vakaro.
BRIPOEPORTE mūrinis namas —
2 butai po 4 kamb. Automatiškai ga- 
zu apšild. Uždari porcini. Garažas.
l'Rontier (1-11930.

BERYVYN SPECIAL. Mūrinis 2 
butų. 14 m. senumo. Arti 22nd 
ir Oak Park. 6 ir 6 kamb. Karštu 
vandeniu alyva apšild. 2 autom, 
mūro garažas. $39,900. SVOBO
DA, 6013 Ctermak Rd. BIshop 2- 
2162.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Nors pragyvenimo išlaidos yra dvi
gubai padidėjusios, elektra šiandien 
kainuoja mažiau už kilovatą negu 
kainavo prieš 25 metus.
Commonwealth Edison stengiasi į- 
vairiais būdais mažinti jūsų elektros 
sąskaitų išlaidas. Sąskaitos siunčia
mos kas antrą mėnesi sumažina bu

halterijos, skaitliuko tikrinimo bei 
pašto išlaidas. Šitie ir kiti svarbūs 
“maži sutaupymai” pagelbsti suma
žinti elektros kainą.
Tad šiandien, jei ir suvartuojate 
daugiau elektros, jūs gaunate dau- 
giaus už jūsų pinigus (beveik dvi
gubai).

ROOMINO HOUSE IR MŪRINIS 
NAMAS. 10 kambarių. Geroj vietoj 
arti mokyklos ir žaidimo aikštės. Tei
singai Įkainuota, dėl kitų interesų no
ri skubiai parduott. Reikia pamatyti 
kad Įvertinus gerą pirkinį. 1424 W. 
Jackson. Susitarimui apžiūrėti kreip
tis į sav. tel. MOnroe 0-1050.

MARQUETTE PARKE — gera pro
ga, prieš pavasario išpardavimą, per
imti senai Įsteigtą MOTERŲ RŪBŲ 
SALIONA ir kt. Didžiąją dalį klljen- 

„tftros sudaro lietuvės mėgstančios ge
riau rengtis. Metinių pajamų viduti
niai apie $68,000. Sumanus asmuo 
gali padvigubinti pajamas. Patyri
mas nebūtinus; supažindinsime su 
darbu. Moderniška krautuvė ir Įren
gimai, kilimai, alr-condltioned, pilnai 
Įrengtas pertalsymų-sluvimo kamba
rys. Parduodama dėl silpnos sveika
tos bei kitų užsiėmimų. Prieinama 
kaina. Teirautis tel. HEmlock 4-4321; 
sekmad. visą dieną — PRospeet 8- 
5642.___________________________________

CLEANING-TAILORINO-SHOE RE- 
PAIRING & HAT BLOCKING SHOP. 
Pilnai Įrengta. Įsteigta prieš 28 me
tus. Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Dėl silpnos sveikatos nori skubiai par 
duoti. Apžiūrėję Įvertinsite gerą pir
kini. 5445 W. Belmont arba šaukite 
savininką susitarimui — TUzedo 9- 
3263.

• o. B. O*

PUBLIC

COMMONWEALTH < 1 COMPANY

COMPANY

CLEANINO STORE — Rūbų va
lykla. Apylinkėje 79th ir Halsted. 
Gerai einąs Įsigyvenęs biznis. Ideali 
vieta siuvėjui. Prieinama nuoma, ge
ra sutartis. Apleidžia miestą, nori sku 
biai parduoti, teisingai Įkainuota. Ap
žiūrėję Įvertinsite gerą pirkinį. Kreip 
tis Į savininką tarp 9 v. r. ir 6 v. v. 
RAdcliffe 3-011)1.

Ė JONAS STANKUS =
S kasdien nuo 4 vai. popiet. S 
E Tel. PRospeet 8-2013 arba E 
5 LUdlow 5-3580.
S 6800 SO. CAMPBELL AVR, x

Chlcago 29, Illinois 
amiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiE

CLEAN1NG & TAILORING SHOP. 
Rūbų valykla ir siuvykla. Pilnai Įreng 
ta. Įsteigta prieš 26 metus. Nuoma 
$75. Dėl silpnos sveikatos nori sku
biai parduoti, nebrangiai — $1,500. 
Pamatę įvertinsite gerą pirkinį. 2130 
W. Chlcago Avė., ARmitage 0-5098.

CONPECTIONERY-VARIETY STO
RE. Saldainių ir Įvairenybių kraut. 
Gerai einąs biznis, arti 2-jų mokyk
lų. Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Ideali vieta porai, vienas negali ap- 
seit. Reikia pamatyti, kad Įvertinus 
gerą pirkinĮ. 0113 W. Grand Avė., 
TUzedo 9-9754.

RESTORANAS. 50 vietų. Gerai einąs 
biznis. Ideali vieta porai. Prieinama 
nuoma, gera sutartis. Garu apšildo
ma. Nebrangiai, $4,500. Nori skubiai 
parduoti dėl silpnos sveikatos. Rei
kia pamatyti, kad Įvertinus gerą pir
kini. 1546 N. Damen Avė. MUlIicrry 
5-4596.

Food Shop—Maisto Krautuvė. Ge 
rai einąs biznis labai geroj vieto
je Irving Park ir Springfield. Ide
ali vieta porai. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Įkainuota skubiam 
pardavimui dėl silpnos sveikatos. 
Turite pamatyti kad galėtumėt į- 
vertinti gerą pirkinį. Susitarimui 
skambinti savininkui, rytais ar va 
karais — IRving 8-3775.

CONFECTIONERY STORE ir 2-jų 
butų namas. 2% kamb. butas užpa
kaly krautuvės; 4 kamb. butas vir
šuj. Gani apšildoma. Gerai einąs biz
nis, geroj vietoj. Dėl silpnos sveikatos 
nori skubiai parduoti, Įkainuota tei
singai. Apžiūrėję Įvertinsite gerą pir
kini. 9S7 W. 18th St. Kreiptis Į sav. 
tel. SEelcy 3-8761.

GROCERY & MEAT MARK ET. Ge
rai einąs biznis. Maža gyvenimui pa
talpa; rūsys; karštu vandeniu apšild. 
Pilnai Įrengta. Nuoma $75; 2 H m.
sutartis. Kaina $2.000, Įskaitant ir 
prekes. Nori skubiai parduoti, vienas 
negali apseit. Reikia pamatyti, kad 
Įvertinus gerą pirkinĮ. 656 E. 93rd 
Rt. STcvvart 3-1223.

GROCERIŲ IR MfiSOS KRAU
TUVE. Gerai einąs biznis, pasto
vi klijentūra. švarios prekės ir 
moderniški įrengimai. “Semi-self- 
service-*’. Parduoda nebrangiai. 
5158 S. Carpenter St. Tel. WAg- 
ner 4-7363.

M1SUELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
tVAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė., Chlcago 30, III.

ŠILDYMAS
A. Stančiausk&a (r A. Ijtpkaa

tnstoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius ifumaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COITRT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai.

ryto iki 5 vai. vakaro.
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympic 

2-6752 ir OLympic 2-8492

PLU M B I N G
Licensed, bonded plumbers

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

Tel. REpublic 7-0844
WAIbrook 5-3451

IŠNUOMUOJAMA

ISNIJOM. 5 kamb. butas, centri
nis šildymas. 6 kamb. butas pečiais 
apšild.. PRospeet 8-5037 po 6 vai. 
vakaro.

IŠNITOM. 2 kamb. su baldais nau
jai atremontuotame bute.

6933 So. \Voleott Avc.
Tel. HF.mkN'k 4-0442

išnuomojamos 5 km. butas, Il-me 
augšte. Suaugusiems. Tel. GRovehill 
6-5054. 5349 So. Campbell Avė.
KAMBARYS VIENIAM asmcjnlui 
MARQUETTE PARKE.

PRospeet 8-0980

Išnuom. butas, 2-me augšte iš 5 
kambarių. Pečiais šildomas. LA
fayette 3-8268.

REHTAURANT. 24 vietos. Ijibal pel
ninga vieta, tinkama porai. Visi mo
dernūs nerūdijančio plieno įrengi
mai. Prieinama nuoma. Gera sutar
tis. Įkainuota skubiam pardavimui. 
Vienas negali apselt. Apžiūrėję Įver
tinsite gerą pirkinĮ. 2750 W. 50th St. 
arba šaukite savininką po 4 v.v. 
GRovehill 6-9683.

TRUCK REPAI R HHOP-GAČRAGE. 
Pilnai Įrengta. Ideali vieta, labai pel
ninga. Prieinama nuoma, ilga sutar
tis. Įkainuota skubiam pardavimui, 
apleidžia miestą. Pamatę Įvertinsite 
gerą pirkinĮ. 1620 W. SSrd Rt. arba 
šaukite savininką tel. IiAfaycUe 8- 
9617 arba HKmlMk 4-7846,

GRILL-RESTAURANT. Valgykla, 
pilnai Įrengta. 18 vietų. Ideali vieta 
porai. Nuoma $70; gera sutartis. Vie
nas negali apseit, nori skubiai par
duoti, nebrangiai — pilna kaina $1, 
500. Pamatę Įvertinsite gerą plrtknĮ. 
7058 S. Halsted St. RAdcUffe 8-9174.

ORILL — 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 apseit). Turite pamatyti, kad Jver 
tinus gerą pirkinĮ. 8168 Rronriwajr 
arba skambinti savininkui — Lin
coln 9-8627.

AITTOMOBILES — TRUCK8 
Automobiliai — Kunkveilmlal

VIKTORO K O 2 I C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WFXTI.RN AVĖ.. RE 7-*588

Perskaitę duokite
kitiems!
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DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 pusi.)

te. Visuomet aktyvi skautė.
Paskutiniu laiku priklausė 
skautėms akademikėms ir buvo 
jų valdybos narė. Ypatingu at
sidėjimu buvo atsidavusi moks
lui. Tarsi šion svečion žemėn 
perkelto lietuvybės medžio ža
liuojanti šakelė, rimta ir links
ma savo draugių tarpe ji užpil
dė veikl:ojo jaunimo gretas.

Prie karsto, šalia liūdinčių tė
vų ir brolio, budėdami skautai 
ir skautės stovėjo garbės sar
gyboje. Julija Lilė paskendusi 
gėlėse su užgęsusiu šypsniu, su 
paliktais katastrofos pėdsakais 
ilsėjosi mirties patale. Jos ne
bylės lūpos iš anapus tartum 
kiekvienam šnabždėjo: “Nesku
bėkite namo”...

Trečiadienis — jos paskutinė 
kelionė savo parapinėn bažny
tėlėj kurion ji ateidavo giedoti, 
ir iš ten — į kapines. Graudi 
atsisveikinimo valanda. Maldos 
ir gailesčio ašaros, kaip tie tė
viškės laukų rasos perlai ant 
pirm laiko nuvytusios gėlės, yra 
paskutinė artimųjų dovana, ku
rią ji išsinešė amžinybėn.

75-tas GIMTADIENIS

Malvina Smailienė, gyv. 14940 
Linsday, š. m. vasario 6 d. at
šventė 75 metų sukaktį. Detroi
to moterys visuomenininkės, jos 
draugės, nuvykusios į namus pa 
sveikino jubiliatę ir apdovanojo.
Tos pačios moterys š. m. vasario
12 d. sveikino per “Lithuanian lų ^asįY sTtefkė'da'ug" jauni- 
Mplodips” . • w• I mo pozityviems žygiams, o už-

Malvina Smailienė yra didelė jūriuose atlieka svarbų Uetu-
tėvynės mylėtoja. vybės išlaikymo vaidmenį jau-

Ji L'.etuvos laisvinimo reika- nuamenėje. Kai kasdien lietu* 
lams prel. Krupavičiaus pirmojo viškas ;gyvenimag Amerikoje
1^y^-OSiAmeri!lOle ™tU,P,eri siaurėja ir siaurėja, kai nebe

pažįstame vieni kitų net savose

LIETUVIAI NEATSTOVAUTI
Šiais metais tradiciniame tau

tų baliuje, Masonic Temple, vėl 
mirgėjo įvairių tautų kostiumai, 
pynėsi šokiai. Tačiau nebuvo 
matyti puošnių lietuviškų rūbų 
ir po programos nebuvo girdėti: 
Lithuanians... Malūnas... Šiais 
metais G. Gobienės vadovauja
mai grupei negalint šokti, lietu
viai visai nebuvo reprezentuoti. 
Nenuostabu, kad šokėjai supa- 
savo, nes visuomenė neparėmė 
grupės nei moraliniai, nei mate
rialiniai: patys šokėjai šoko, 
kaikada mokėjosi už patalpas 
repeticijoms; nors gerbiami ir 
laukiami kitataučių -rateliuose, 
apie šokimą lietuviškuose paren
gimuose sužinodavo tik iš laik
raščių...

Jei tautinių šokių grupės ne
bus, kas reprezentuos lietuvius 
tarp kitataučių įvairiomis pro
gomis, kituose tautų baliuose?

ATEIKITE Į SPORTO 
ŽAIDYNES

Iš seno lietuvių visuomenė, o 
ypač jaunimas gėrėjosi sportu 
ir išskirtinai krepšiniu. Daug 
kas pasikeitė per eilę metų mū
sų domėjimosi akiratyje, bet 
sportas jaunimui tebėra tiek 
pat aktualus, kaip ir nepriklau
somoje Lietuvoje, kada tėvy
nė per sportą gražiai atsižymė
jo pasaulyje.

Nenurimsta mūsų sportinin
kai ir tremtyje. Pokarinėje Eu
ropoje jie praskaidrino stovyk-

Burton W. Abbott, 28 m., Oak- 
laud, Galit'., auga. teismas pasmerkė 
mirti už pagrobimą ir nužudymą 
Steplianie Bryaii, 14 metų. (1NS)

Štai Detroite vasario 25 — 26 
d. d. įvyksta Vidurinių Vakarų 
sporto apygardos vyrų krepši
nio žaibo turnyras ir apygardi- 
nės vyrų ir moterų tinklinio pir
menybės. Dalyvauja Chicagos, 
Clevelando, Rochesterio, Urba- 
nos ir Detroito sporto klubai.

šeštadienį, vasario 25 d., 12 
vai. Holy Redeemer sporto sa
lėje, 5671 W. Vemor, įvyksta 
krepšin's ir moterį rungtynės, 
o 1 vai. YMCA salėje, 6101 
Clark, bus vyrų tinklinis. HR 
salėje 6:30 vai. — iškilmingas 
žaidynių atidarymas, o 7 vai. — 
moterų tinklinio baigmė.

Sekmadienį, vasario 26 d., HR 
salėje 1 vai. vyrų krepšinis, ku
rio baigmė bus 2:30 vai. Ten 
pat 4 vai. žaidynių uždarymas 
ir dovanų įteikimas. Sekmadie
nį 10 vai. Šv. Antano bažny
čioje — sportininkų pamaldos.

Detroito visuomenę kviečiame 
gausiai atsilankyti į šią jaunimo 
šventę.

Organizacinis Komitetas

Tėvų Marijony Misijos
Pirmoje daly 1956 metų Tė

vai Marijonai vadovaus misi
joms sekančiose parapijose:

Vasario 12-26 — Marijos par. 
Wanamie, Pa., kun. A. Mažuk- 
na, MIC.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J.,

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

Kun. J. Mačiulionis, MIC,

Tėvų Marijonų Misijų Vedėjas, 
1910 E. Falls Street 
Niagara Falls, N. Y.

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

llllllllllllllliuillllllllllllllllllllllllllllllll
SkelbtiB “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.
ItilIKIUIItlIlIlIHIlUIIIIIIIIIUlUUlUtldUI'

Tutinkite “draugą” %

s- A L E S M E N 
Intangibles

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

EXCEPTIONAL OPPORTUNITY FOR 
AGGRESIVE SALESMEN 

35-55
CONTINUING EXPANSION

reųuires additional Representatives to analyze Management 
Problema and present Solutions through our Company’s 

Services.
Dignified, varied and challenging types of work to men 

who can "CLOSE” a sale for our Management Service 
with top level executives.

Proven record of sales accomplishment 
is essential.

Travel mid-continent area; Car not necessary.
Travel expenses plūs living allovvances paid;

Salary, commission and bonus plan.

IMMEDIATE OPENINGS
Phone for Appointments 

Financial 6 - 3460

GEORGE S- MAY CO-
205 West Wacker Drive

Chšcago 6, Hlincis

%

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

Susitarimui skambinkite — VIctory 2-3486
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste. 

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

20 METŲ PATYRIMO

Alto skyrių paaukojo 500 dole 
rių. Pasižymėjo dosnumu. At
jautė vargan patekusius ir 
jiems pagelbėjo. Daug- dirbo 
Balfe.

Stasys Gkerliau&kas

LIETUVIŲ TAUTODAILE
WAYNE UNIVERSITETE
Neseniai Wayne universitete 

vyko dviejų savaičių lietuvių 
tautodailės paroda. Ilgai teko 
kovoti, kol pagaliau universite
to vadovybė davė leidimą nere
gistruotai organizacijai suruoš
ti parodėlę. Šis mūsų laimėji
mas būtų nuėjęs niekais, jei ne 
būtų atsiradę lietuvių, kurie 
mums paskolino eksponatus. 
Ypač dėkingos esame “Nerin
gos” savininkui p. Paužai, kuris 
leido mums rinktis, ką tik norė
jome iš jo krautuvės, ir kurio 
paskolinti daiktai sudarė dau
gumą parodos. Už kitus retus ir 
brangius tautodailės kūrinius 
dėkojame: p. Anužiams, p. Na- 
vasaičiams, p. M. Sims ir p. O. 
Sirgėdienei. Jūsų dėka, šio uni
versiteto studentai matė lietu
viškus rūpintojėlius, kryžius, 
lėkštes, juostas, gintaro ir odos 
išdirbinius.

Detroito Akademikės Skautės

kolonijose, tai š’andien sportinis 
judėjimai visu entuziazmu sto
jasi atsispirti prieš bendruome
ninį nykimą ten, kur jis pats pa 
vojingiausias.

Šis atsispyrimas žinoma ne
bus sėkmingas be visuomenės 
paramos. Labai reikia sportinin 
kamg medžiaginės paspirties, 
nes čia daugumoje yra susibū
ręs besimokąs jaunimas, dar ne 
turįs savų išteklių. Bet svar
biausia parama būtų žmonių 
gausesnis lankymasis į lietuvių 
sportininkų žaidynes. Vieninte
lis akstinas ir šaltinis veiklai 
telieka gyvi žmonės, kurie ga
lėtų suprasti ir įvertinti atsida
vusiųjų pastangas ir pasiektus 
laimėjimus.

T

TELEVIZIJOS

r Radio Aparatų Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-30.37

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GfiLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST 63RD STREET 
Tel. PRospcct 8-0833 Ir I’R 8-0434

Skelbkitės “Drauge"!

A. A
ANTANAS KAUPAS

Gyveno 8321 H. Kerfoot Avė. 
Tel. VlncenneR 6-0606.

Mirė vas. 13 d., 1956, 7:30
vai. vak.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Ramygalos pa
rapijos. Šukelių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 45 m.
Peši Ii ko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Edward, marti Bcr- 
nlce Ir Albert, marti Vlrgtnla:
2 dukterys: Stelių Galik, žen
tas Williain Ir Olga Maurln, 
žentas Juozapas, 3 anūkai, pus
brolis Juozapus Kaupas, Jo 
žmona Julia, kiti giminės, drau 
gal ir pužjstamt.

Kūnas pašarvotas Harry W. 
Hart koplyčioje 8608 S. SOm- 
mlt Avė.

laidotu vės i vyks penktad. 
vas. 17 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas ) St.- Killan's 
parapijos bažnyčių, kurioje 
(vyks gedulingos pamaldos už 
vcllonles sielų. Po pamaldų blis 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: sūnūs, dukterys,
marčios, žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Anta
nus M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401. *

Tremties ūkanose pasirink vadovu kultūros žurnalą

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

savo kūrybą tiesdami kelius į šviesesnę tautos ateitį.

Prenumerata: visur 6 dol. mėtoms
t.

Adresas: 680 Bus/iiwiek Avenue, Brooklyn, N. Y.

L1UDČS1O VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DDUBKTOBIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
7-6666 «— 7-6601 Automobiliams vieta 
keri* gyvona kitose miesto dalyse; gausins*

koplyčia arčiau Jūsų namų.

Detroite, automobilio katastrofos metu žu
vus

LILEI PETRAUSKAITEI,
liūdintiems jos tėveliams: Adelei ir Antanui 
Petrauskams, jos broliui Viktorui ir gimi
nėms nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Jonas Paštukas

DOMICĖLĖA RANTAUSKAS 
Martuaauskis

Gyveno 3146 S. Union Avė. 
Mirė vasario 11 d., 1956 m.,

11:40 vai. vak., sulaukus 58 
m. amižaus. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Telšių apskr., Plungės 
parap. Amerikoj išgyveno 43 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Augustinas, 2 sūnūs, Au
gustinas, marti Anne ir Jonas, 
3 dukterys: Dorothy Novich, 
žentas Eli; Husan Stemont, žen
tas Pranciškus, Ir Stephanio 
Paiko, žentas Juozapas; 10 a- 
nūkų, kiti giminės, draugai Ir 
pažįstami.

Priklausė šv. Pranciškaus 
Rožančiaus Draugijai, Indiana 
Harbor, Indiana.

Kūnas pašarvotas Antanė 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituantca Avė.

Iziidotuvės (vyks ketvirta, 
dienj, vasario 16 d., iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
ta J šv. Jurgio paraplios baž
nyčių, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės stelų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duk
terys, marti, žentai Ir anūkai.

Jdtidotuvių direktorius An
tanini .M. Phillips, YA 7-340 1.

A. A-
ANTOINETTE 
IWANOWSKIS

Gyveno 1 4227 S. Wabasli Avė.
Mirė vasario 14 d., 1956,

7:30 vai. vak. Gimė Rygoje, 
Izitvijolc.

Atnenkoje Išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Amelita, 3 sūnūs: Alfred, 
marti ltuth: Jurgis, marti Ber- 
nadina; ir Theodore, marti 
Mlldrod; 7 anūkai: Neva, Jur
gis, William, Lawrencc, James, 
Beth Alma lwan ir Bita Hmgg, 
3 proanūkai, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotus Stepono 
Luckavvicz koplyčioje, 2424 W. 
69th St.

lAtdotuvės įvyks šeštadieni, 
vasario 18 d., iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta ) St. A<1- 
rlan's parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų "bus atlydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, mar
čios, anūkai Ir proanūkal.

Tel. YArds 7-3401.

LILEI PETRAUSKAITEI

tragiškai žuvus, mieliems) Adai, Antanui Pe

trauskams ir artimiesiems reiškiu gilią užuo

jautą.

Pranas Mažrimas

Mieliems Adai, Antanui ir sūnui Viktorui
s

Petrauskams, dėl mylimos dukrelės ir sesutės
LILĖS PETRAUSKAITĖS

tragiškos mirties, reiškiame gilią užuojautą.

Gliozeriy šeima

/

Mielai korporantei
danty gyd. ONAI BAKAITIENEI,

liūdinčiai dėl mamytės mirties, reiškiame gi- 

lię užuojautą.
Korp! “GAJA”

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKO -

SAINT CASIMIR 

MONUMENTCO 

1014 West 11 Ith Streot
Vienas blokas ano kapinių.

Oidiianaliu paminki am* plaaų 
pasirinkimas mieste.

Taki. CEd&rcreit 3-633$

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

JOHNEEOETkfŠ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

i Ambulansų patarna- jtfS Mes turime koplyčias
I vimas dieną ir nak- nSįr' visose Chicagos ir
, tį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir
■ mua“ tuojau patarnaujame

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West lHth STREET TcL SEeley 3-5711

ALFREDASVANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveralde, III. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS A RIDIKAS
3354 S. HAI.STED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICH1GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3310 S. LITUANICA AVĖ. TcL YArds 7-1138-1139,

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50th AVĖ., CICERO, IH. Tel. Ol.ympic 2-1003

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArd» 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpnbllc 7-12131
2314 W 23rd PLACE Virgiui* 7-6672,
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X Aušros Vartų parapija,

kur klebonauja kun. Petras 
Malinauskas, MIC, užsakė T.T. 
Marijonų vienuolyno ir "Drau
go” spaustuvės statybos ban
kete stalą, sumokant $250. Di
džiulis T. T. Marijonų Staty
tos fondo banketas bus kovo 
18 d. 6 vai. vak. Sherman vieš
butyje, Chicagoje. T. T. Mari
jonų vienuolynas, statomas 
63-čioje gat. prie Kilbuorn, jau 
po stogu, o "Draugo” spaustu
vė virš langų. Kiekvienas as
muo pagreitina vienuolyno ir 
"Draugo” statybą ir tų pasta
tų įrengimą, kai nusiperka T. 
T. Marijonų Statybos fondo 
banketo biletą.

X Tautų festivalio šventėj?

šiandien 7 30 v. vak. (vasario 
16 d.) bus paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo su
kaktis. Tautinius šokius šoks 
"Ateities” grupės šokėjai, va
dovaujami Irenos Šilingienės. 
Vytautas Kasniūnas kalbės 
anglų kalba apie Lietuvą. Va
sario 16 d. minėjimas bus Isto
rijos muzėjaus patalpose, Clark 
ir ir North Avė. Tautų festiva
lio šventę ruošia Chicago Board 
of Edueation.

X Religinio meno parodos 
jury komisiją sudaro šie asme
nys: areli. Vyt. Peldavičius, 
skulpt. A. Marčiulionis, dail. J. 

Pilipauskas, dail. P. Kaupas ir 
kun. K. Barauskas. Komisija 
darbą pradės š. m. kovo 1 d. 
Paroda bus atidaryta š. m. ko
vo 11 d. šv. Kryžiaus parapi
jos salėje. Eksponatus dailinin
kai ir architektai prašomi siųs
ti A. Valeškai, 19 E. Pearson 
St., Chicago 11, III. (telefonas 
IVHitehall 4-0239).

X LB Kultūros Tarybos su
organizuota vaidybos studija 
jau pradėjo darbą Marijos 
Augšt. mokyklos patalpose. 
Pamokos vyksta du kartu sa
vaitėje: antradienį ir ketvirta
dienį 6:30 vai. vak. Vaidybos 
studijoje mokoma estetikos, 
vaidybinės sistemos, interpre
tacijos ir kitų dalykų. Jauni
mui yra gera proga išmokti 
teatrinio meno.

X Ralfo Chicagos apskrities 

vadovybę šiemet sudaro šie as- 
frienys: pirmininkas kun. St. 
Šantaras, evang. kun. A. Tra- 
kis, I. Daukus, A. Gintneris, K. 
Bružas, VI. Butėnas, K. Januš
ka, Pr. Bičiūnas, J. Kerulis, O. 
Krikščiūnienė, Pr. Mažrimas. 
Kontrolės komisiją sudaro VI. 
Micevičius, F. Sereičikas ir Jz. 
Bernotas.

X L. šimutis, jr., kalbės ir 
pailiustruos plokštelėmis lietu
vių liaudies muziką De Paul 
universiteto lietuvių klubo su
sirinkime. Susirinkimas bus va
sario 17 d. 7 vai. vak. De Paul 
universiteto patalpose (64 E. 
Lake St.) 1701 kambaryje.

X Misijos Visų šventųjų pa
rapijoje (Roselande), kuriai 
vadovauja kun. kleb. J. šau- 
linskas, prasidės vasario 19 d. 
7:30 vai. vak. ir baigsis vasa
rio 26 d. Misijas ves jėzuitas 
tėvas J. Borevičius.

X Dailininkai i. Paukštienė, 
A. šermukšnis ir arch. Vyt. 
Vepštas pareiškė sutikimą da
lyvauti religinio meno parodo
je. Iki šiol jau yra užsiregistra
vę 24 dailininkai ir 4 architek
tai.

X Aleksandras Ir Ona Štur

mai puikiai įsikūrė savo gražia
me 16 butų name šaunioje La 
Grange, III., apylinkėje.

IŠ ARTI IR TOLI
i. *. VALSTYBĖSE
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— Neuyorkiečiai Vasario 16 
šiemet mini šį sekmadienį (va
sario 19 d.) iškilmėmis, kurios 
įvyks Webster salėje, New 
Yorke. Minėjimui pritaikytas 
kalbas pasakys senatorius Ray 
Madden ir dr. J. Pajaujis. Me
ninėje dalyje dalyvauja Opere
tes choras, vedamas J. Stan
kūno, Lietuvos operos solistas 
St. Liepas, akompanuojant A 

Mrozinskui, dramos aktorė 
Tosca Daubaraitė. Minėjimą 
atidarys New Yorko ALT pir
mininkas adv. A. Ošlapas. Mi
nėjimo pradžia 4 vai. popiet.

Ryšium su švente, New Yor
ko ALT išsiuntinėjo newyor- 
kiečiams lapus, kviesdama pi
nigine auka prisidėti prie Lie
tuvos laisvinimo.

— Gražiai pasirodė skautai 
Tyčiai. East St. Louis, III., 
mieste ir jo apylinkėse nese
niai įsikūręs skautų vyčių bū
relis “Šorūnas” gražiai pasiro
dė su savo vaizdeliu "Motina” 
per Vasario 16-tO3 minėjimą. 
Vaizdelis, sukurtas psktn. Zig
mo Grybino ir jo paties reži
suotas, vaizdavęs kaip Lietu
vos .motina laimina savo sūnus 
išleisdama į žygį už Lietuvos 
laisvę. Vaizdelis sudarytas la
bai vykusiai ir išpildytas to 
paties būrelio "Šarūno” narių. 
Ypatingai gražiai atliko savo 
(Motinos) rolę ponia Gavelie
nė, deklamuodama eilėraščius 
prie stilingo lietuviško kry
žiaus.

Labai džiugu, kad E. St. 
Louis buvę skautai vėl ėmėsi 
iniciatyvos prisidėti prie ruoši-

Dr. James Kiliian, Massachusetts 
Technologijos instituto prezidentas, 
pareiškė, kad JAV stiprybė glūdi 
technologijoje. (IN3)

mų švenčių ir minėjimų, nes 
tas reikalas E. St. Louis buvo 
šiek tiek apmiręs.

KANADOJ
— Lietuviškų dainų koncer

tas per Katuados radijo stotis

(CBC Transcanada netwark) 
bus transliuojamas vasario 17 
d. 9 vai. 30 min. vak. Koncertą 
atliks naujieji .mūsų dainos ta
lentai Aldona Stempužienė iš 
Clevelando ir Vaclovas Verikai- 
tis iš Toronto.

CBC radijo simfonijos or
kestras ir choras palydės so
listų dainas ir atliks dalį kon
certo.

Ši speciali transliacija ren
giama Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga ir bus girdi
ma visoj Kanadoj bei JAV 
šiaurinėj daly.

VOKIETIJOJE
— Kanauninkas dr. J. Kon

čius, Balfo pirmininkas, šiuo 

laiku gyvenąs Vakarų Vokieti
joje, neseniai Munchene pami
nėjo savo kunigystės trisde
šimt devynerių metų sukaktį.

Pirmieji šią sukaktį atžymė
jo Muencheno lietuvių vaikai, ,k°s įstaigas. Tas planas parei-

CHICAGOJE
$100 milionų psichiškai

nesveiku globai
Illinois valstybės vadovybė 

sudarė 12 metų planą — kaip 
plėsti psichiatrinių ligoninių 
skaičių ir tvarkyti kitas glo-

X Ralfo Bridgeporto sky
riaus metinis susirinkimas įvy- 
jko Šv. Jurgio parapijos salėje 
i Susirinkimą pradėjo pirm. A 
Banys, pakviesdamas susirinki
mui pirmininkauti St. Raucki 
ną, o sekretoriauti P. Bagdoną. 
Ign. Petrauskas patiekė meti
nę veiklos apyskaitą. A. Dzir- 
vonas kalbėjo apie sutarčių 
sudarymą tiems asmenims, ku
rie nori ir gali atvykti į JAV. 
Balfo Bridgeporto skyrius .pra
ėjusiais metais dvigubai padi
dino savo veiklą ir Balfo rink
liavoje atsistojo pirmoje vieto
je, surenkant apie $2,000. Į 
Balfo Bridgeporto skyriaus 
valdybą išrinkti šie asmenys: 
A. Banys, I. Petrauskas, B. 
Zeikienė, V. Avižius, St. Pas- 
skočimas, Pr. Mažrimas ir St. 
Rauckinas. Kontrolės komisiją 
sudaro A. Gintneris, Vaiče
kauskas ir A. Kavaliauskas.

X Dantų Gydytojų Draugija 
tremtyje, be jau paskelbtų au
kų, paskyrė Kultūros Fondui 
$100, ir vienai savo sergančiai 
kolegei Lietuvoje $59. Jai bus 
pasiųstas siuntinys.

Ukrainiečiai sveikina 
lietuvius

Ukrainiečių, sekcija, veikian
ti prie draugijos American 
Friends of Antibolshevist 
Block, atsiuntė mūsų redakci
jai laišką, kuriame sveikina lie
tuvius Nepriklausomybės šven
tėje. Primena, kad prieš eilę 
metų komunistinė Rusija už
grobė Lietuvą ir Ukrainą, ir 
nuo to laiko milionai lietuvių 
ir ukrainiečių prarado savo 
gyvastį ir laisvę, būdami po 
negailestingu SSSR batu.

Šiandien, rašo toliau ukrai
niečiai, mūsų tautos greta kita 
kitos kariauja, kad atgautų 
nepriklausomybę. Jos žino, kad 
ateis atlyginimas už tą kovą — 
laisvė, ir bus švenčiama kita 
nepriklausomybės diena, ir uk
rainiečių tauta prisidės prie 
Lietuvos atgavimo šventimo.

Sveikinimą pasirašė W. S. 
Diduch ir M. Yaremenko.

susirinkę per Tris Karalius 
prie kalėdinės eglutės. Vaikų 
vardu sukaktuvininką pasvei
kino Vargo mokyklos vedėja 
p. Bielskienė, palinkėdama ka
nauninkui geros sveikatos ir 
sėkmės jo veikloje besirūpi
nant varge atsidūrusių lietu
vių šalpa.

Kanauninkas pasigerėjo Var
go mokyklos mokinių ir gim
nazistų suvaidintu A. Nakaitės 
veikalėliu "žvaigždėms švie
čiant”, padėkojo jiems už gra
žų vaidinimą ir visiems jį svei
kinusiems. Ta proga kanaunin
kas vaikams įteikė simbolinę 
dovaną — trisdešimt devynias 
markes, kaip jis sakė, po mar
kę už kunigystės metus.

Kiek vėliau Muencheno lie
tuvių būrys, atsilankęs pas ka
nauninką, pagerbė jį gražios 
sukakties proga, linkėdami 
sėkmės ir ištvermės jo plačio
je veikloje.

Nežiūrint amžiaus naštos ir 
pakeltos sunkios ligos, kanau
ninkas dr. Končius tebėra 
energingas ir darbštus. Dau
giausia jis laiko skiria lietuvių 
tremtinių lankymui, pasitari
mams su įvairiomis, pabėgėlius 
šelpiančiomis bei jų reikalais 
besirūpinančiomis tarptautinė
mis ir vietos organizacijomis 
ir šalpos darbo derinimui. Dėl 
to Muenchene jis retai būna.

Muenchene lankantis New 
Yorko arkivyskupui kardinolui 
Spellman, kanauninkas J. Kon
čius dalyvavo jo sutikime ir 
kardinolui pagerbti suruoštame 
priėmime. Tarp kitų kalbėtojų, 
pasakiusių kalbas kardinolui 
pagerbti, buvo ir kan. dr. J. 
Končius.

Kiek tenka patirti, netoli
moje ateityje kanauninkas J. 
Končius ruošiasi vykti į Wa- 
shingtoną, sakė ten turįs išaiš
kinti kai kurias problemas, lie
čiančias pabėgėlius Europoje, 
jų šalpą ir emigracijos reika
lus. Kiek ilgai kanauninkas 
Končius bug Amerikoje ir ka
da grįš atgal į Europą, neteko 
patirti.

kalaus $100,000,000. Numato 
ma užbaigti Tinley Park ligo
ninę, kainuosiančią $41,500,000 
ir galėsiančią sutalpinti 3,500 
pacientų. Taipgi bus baigta 
statyti Elgin Valstybinė ligo
ninė, kainuosianti $8,808,835. 
Chicagoje, Elgine ir Jackson- 
vilėje prie valstybinių ligoninių 
bus pastatyti rūmai gailestin
gųjų seserų mokykloms.

Elgine bus panaudota beveik 
milienas dolerių gaujoms ligo
ninių statyboms. Vieton Chiea- 
goje esančios Illinois Akių ir 
Ausų infirmerijos numatoma

(k $100 pirkęs mažiną
įvažiavo j policininkę

Sunkiai sužaistus kūjus ir 
nugara policininko Robert 
Gats, 35 m. amžiaus. Jį par
trenkė gatvėje automobdis, 
vairuojamas Gus Daniel, 25 
m. amžiaus. Policininkas tuo 
metu buvo sustabdęs automo
bilių judėjimą, praleisdamas 
vaikus ir nū nepamatė, kaip 
ant jo užlėkė automobilis. Da
niel pakaltintas keliais nusi
kalt,mais: nepaklusnumu poli
cininkui, neužleidimu kelio pės
tiems, naudojimu automobilio 
be stabdžių h be miesto duoda
mo ženklelio (stikerio).

Daugiau kūrenamu duju
Numatoma Chicagai kasdien 

duoti po 435,000.000 kubinių 
pėdų kūrenamų dujų daugiau, 
negu jų dabar gaunama. Tuo 
rūpinasi Peopies Gas Light & 
Coke Co., kuri savo patarnavi
mus nori padidinti 40% ir duo
ti kūrenamų dujų dar dėl 200,- 
000 butų. Dujas numatoma 
gauti iš Rocky kalnų, prave
dant požeminius vamzdžius per 
500 mylių. Tuo reikalu jieško- 
mi valdžios leidimai.

Meškerios teatro salėje
International Teatro patal

pose įruošiamas didelis basei
nas, su daugybe išalkusių žu
vų, ir jame meškeriotojai nu
vykę galės pasigaudyti. Meš
keriotojai mokėg po $1 šešta
dieniais, sekmadieniais ir kitų 
dienų vakarais. Kitu laiku po 
50 et. Įsiregistravę žurnale 
"Sun-Times” dar galės gauti 
premiją už daugiausiai pagau- 
tų žuvų.

Kalėjimas už nekaltai 
muštę sūny

Teisėjas Kula paskyrė 14

KAS KĄ IR KUR
— Iškl'ndngą Budrlko radijo 

valandą girdėsite iš radijo stoties 
WHFC 1450 k vasario 16 d. < ket
virtadienio vakare) nuo b iki 7 
vai. žymūs kalbėtojai nuotaikin
gai paminės Lietuvos nepriklauso
mybes 3s metų atgavimo sukaktį. 
Visų mėgstama operos solistė Iza
belė Motekaltiemė padainuos spe
cialiai šventei pritaikintų lietu-

J. Kreivėnas, Liet. Rašytojų pirm. 
B. Babrauskas, LB Chicagos apy
gardos Dr. J. Bajerčius, prof. A. 
Varnas, kun. dr. Baltinis, archit. 
inž. J. Mulokas, tapyt. M. Šilei
kis ir daug kitų.

šioje parodoje gana vaizdingai 
gilėsime pamatyti dail. J. Pau- 
tieniaus išeitą meno raidą, nes 
bus išstatyti jo būdingiausi darbai 
sukurti 1949-1950 m. laikotarpyje.

Parodos komitetas, susitaręs su
viAkų dainų. Bus pranešta, kur: daili“h‘ku, paskyrė vieną paveik 
buvo laimingasis Valentinos die- parodos lankytojui, kuris bus 
noje Bedrooin seto laimėtojas ir Paaklrtas laimes keliu, 
kaip su kitomis Sudriko paskirto-1 r.,Parod°8 atidarymo iškilmes bus 
mis lik) e.ctra dovanomis kontes- fl,maojamos ir kovo mėn. 11 d. 
taniams? Girdėsite radijo mįslių Ja-U, b-UB Parodomos Chicagos kui- 
kontesto atsakymus ir laimėtojus, t“r,n.®J®. aPivalS°j* Lietuvių šu
naują mįslių kontestą, trumpų ajt°nJ°Jc
vertingų pranešimų bei kitų įdo
mybių. Nepraleiskite šioe 'retai 
įdomios Budriko radijo progra
mos!... Praneš.

— Biletai j dramos spektaklį 
‘Prieš srovę” iš anksto gaunami 
šiose vietose:

Būdingiausias ir didžiausio pa
sisekimo susilaukęs lietuvių dra
mos kūrinys "Prieš srovę”, vaiz
duojąs sunkiuosius baudžiavos 
laikur. ir lietuvių baudžiauninkų 
užtarėjo kun. Antano Strazdelio 
gyvenimą statomas Chicagoje ko
vo 3-4 dienomis. Pastatymui su
teikta 30 Chicagos lietuvių vai
dintojų. Visos biletų vietos nume
ruotos. Išvengimui spūsties prie 
kasos langelio vaidinimo dienomis 
Lr palengvinant galimybę iš ank
sto pasirinkti tinkamesnes vietas 
biletai jau parduodami šiose ži
nomose vietose: "Daina” 3130 So. 
Halsted St., J. Karvelis 3322 So. 
Halsted St., “Terra” 3333 S. Hal- $1 50. 
sted Street, Real Estate “Venta”
4409 S. Fairfield ir “Marginiuo
se” 2511 W. 69th Pi. Atvykstan
tiems iš provincijos biletus gali
ma užsisakyti paštu ir telefonu. 
Kreiptis: J. Karvelis, 3322 South 
Halsted St., tel. Yards 7-0677. 
Užsakytus biletus bus galima at
siimti ir vaidinimo dienomis —• 
veiks speciali užsakytų biletų ka
sa. Iš Chicagos užsakymai paštu 
ir telefonu nepriimami.

Lietuviškoji visuomenė kviečia
ma iš anksto apsirūpinti biletais 
nurodytose vietose.

Teatro Administracija

Pažymėtina, kad parodos 50% 
gryno pelno bus skiriama Kultū
ros Fondo reikalams. A.S.

— ANDRIAUS KUPREVI
ČIAUS fortepiono koncertas įvyks 
š.m. kovo m. 24 d. Marijos Augš- 
tesniosioc mokyklos salėje. Pra
džia 7 30 vai. vak.

Publikos patogumui, biletai iš 
anksto parduodami šiose vietose:

Bridgeporte: J. Karvelio Pre
kyboje, 3322 So. Halsted St. Tel. 
YArds 7-0677.

Brighton Parke: S. Penčylos 
maisto produktų krautuvėj, 4501 
So. Talman Avė., Tel. VI 7-2758.

Marąuette Parke: Marginiuose, 
2511 W. 69th St. Tel. HE 4-5488.

Cicero: p. Ramanausko maisto 
krautuvėj, 1439 S. 49 Avė. Tel. 
T0wnhall 3-3232.

Koncerto dieną biletai bus par
duodami prie įėjimo nuo 5:30 v. 
vakare.

Biletų kainos po $2.50, $2.00 ir

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

J* -.nn , , - mėnesių kalėjimo kaltinamajam
kainuosianti $2,221,000. Quincy j“”" Jo^"8<>n' 34 ,m' amž“"8’ 
miestelyje numatoma pastatyti ta<* J,s nelel3““‘
Illinois karių ir jūrininkų na
mus, kainuosiančius daugiau 
kaip du milionu dolerių.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ
INSTITUTAS

IMalkomaa
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARYWOO1> OOLLFZJE EXTEN8IOIS 

Scrantnn. Pa.
Vasario 18 d. Inž. Jonas Rūgte 

skaitys tema: Trodidjoa, kaip 
kultūros elementas.

Paskaita įvyksta Seselių Ka- 

rimieriečių senuose rūmuose, 

2601 W. Marąuette Rd. Prašo

ma nesivėlinti.

Broliškumo medaliai
Chicagoje veikia skyrius 

Krikščionių ir Žydų konferen
cijos, kuri stengiasi ugdyti ge
rą tarpusavį žmonių sugyveni
mą. Šioje srityje labiau pasi
žymėjusiems asmenims suteik
ta medaliai, kurių 28 tenka či- 
kagiečiams. Tarp pagerbtųjų 
yra vyras ir žmona Anderson, 
gyveną Barringtone. Jie nusi
pelnė uoliai remdami tremti
nius. Medalį gavo ir Šv. Kry
žiaus parapijos (842 E. 65th 
str.) klebonas kun. Leo T. 
Mahon. Pagerbta ir vienuolė 
sesuo Marie, M. C. M. Meda
lius gavo eilė kitų šioj srity 
pasidarbavusių dvasininkų, mo
kytojų, verslininkų, studentų, 
šeimininkų, net ir vienas Chi
cagos policijos kapitonas.

Į
i Rado nužudytą žmoną

Netoli Chicagos esančioje 
Vietovėje Lake Catherine savo 
namuose buvo rasta peršauta 
ir pasmaugta Irene Jarolime, 
55 m. Amžiaus. Jos lavoną rado 
grįžęs iŠ darbo vyras Jerry, 58 
m. amžiaus. Ant grindų buvo 
šautuvas, o aplink jos kaklą 
apsuptas baltas šalikas. Buvo 
pagrobta nužudytosios pinigi
nė su apie $50. Nužudymas 
įvyko apie 40 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Chicagos.

Ir Šunys turi telefonus
Chicagos telefonų bendrovė 

leidžia telefoną įregistruoti 
knygoje kokiu tik nori vardu. 
Atsiranda žmonių, kurie įre
gistruoja telefoną savo šunies, 
katės ar kito pamėgto gyvulio 
vardu. Vienas laikraštis net 
atsiklausė publikos, ar nerei
kėtų tokios praktikos uždraus
ti. Užklaustieji tam dalykui 
daug simpatijos nereiškė.

su
mušė savo 14 metų sūnų. Teis
mo psichiatras nustatė, kad 
Johnson yra psichiškai nevisai 
sveikas, jo išgydymas neįma
nomas ir todėl jį tenka bent 
kuriam laikui izoliuoti.

Planuoja pirkt geležinkelį
Svarstomas planas Illinois 

valstybės ir Cook apskrities 
vieškelių fondo lėšomis nupirk
ti Chicagos, Auroros ir Elgino 
geležinkelio liniją ir perduoti 
Chicagos Susisiekimo įstaigai. 
Tas geležinkelis vertinamas 
$7.5 miliono. Jį valdanti ben
drovė nori iš šio verslo išeiti.

Nubaudė už sukčiavimą
Advokatas Augustas Calcag- 

no, 47 m. amžiaus, nubaustas 
penkiems kalinimo laikotar
piams nuo vienerių iki 10 me
tų už tai, kad jis per 12 pasku
tinių metų nusuko nuo savo 
klientų bent $34,502. Nubaus
tasis prisipažino kaltu.

žuvo autobuso šoferis
Automobilis mirtinai suvaži

nėjo Chicagos Miesto Susisie
kimo autobuso šoferį Robert 
Gallouey, 53 m. amžiaus. Kal
tininkas Warren Johnson, 44 
m. amžiaus, suimtas ir turės 
atsakyti teisme už neatsargų 
automobilio vairavimą.

Chicagos meras Floridoje
Praeitą penktadienį Chica

gos meras Daley išvyko į Flo
ridą atostogų. Išvažiavo su sa
vo tėvu, dabar turinčiu 75 m. 
amžiaus. Atostogų metu žuvau
ja jūroje.

— De Paul universiteto lietuvių 
klubo susirinkimas įvyks šį penk
tadienį (vasario) 17 d.), 7 vai. va
kare De Paul universiteto patal
pose (64 E. Lake St.). Susirinka
mas vyks Men’s Lounge, kamba
rys 1701. Visi De Paul univ. stu
dentai yra kviečiami dalyvauti. 
Apie lietuvių liaudies muziką kal
bės L. šimutis, Jr. Susirinkimas 
prasidės punktualiai! Valdyba

— LB Bridgeporte apylinkė va
sario men. 19 d. Lietuvių audito
rijoje rengia Vasario 16 d. minė
jimą. Po minėjimo ten pat šau
kiamas metinis narių susirinki
mas. Numatyta valdybos ir kont
rolės komisijos rinkimai. Nariams 
pakvietimai siunčiami atskirai, o 
visuomenė kviečiama minėjime da 
lyvauti. A.G.

— Dail. Juozo Pautieniaus dar
bų paroda. Vasario mėn. 18 dieną 
Lietuvių auditorijoje atidaroma 
sukaktuvinė tapytojo Juozo Pau- 
tieniaus kūrinių paroda.

Joje turėsime progos pamatyti 
dailininko darbus, sukurtus dar 
tremties stovyklose Vokietijoje ir 
naujuosius paveikslus tapytus jau 
šiemet.

Įdomu, kad šioje parodoje dai
lininkas pasirodo su visa eile fi
gūrinių kompozicijų ir portretų, 
kurių tarpe yra kultūrininkų, vi
suomenininkų ir dailininkų atvaiz 
dai.

Į atidarymo iškilmes pasižadė
jo atvykti Lietuvos konsulas dr. 
P. Daužvardis, Alto pirmininkas 
L. Šimutis, Kultūros Fondo pirm.

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

Aleksunas Domicella,

Slaptos instrukcijos kovai 
prieš religiją

Pradedant naujuosius moks
lo metus, komunistų valdomos 
Čekoslovakijos švietimo minis- 
teris visų mokslo įstaigų vado
vybėms išsiuntinėjo slaptus nu

rodymus kovai su taip vadina
ma “buržuazine ideologija”. 
Kaip pavojingiausia tokios ide
ologijos apraiška nurodoma re
liginė ideologija, o ypač katali
kų tikėjimas. Tai dar vienas do
kumentas, kuris akivaizdžiai ro
do, kaip klastingai ir brutaliai 
komunistai po kojomis m'.na pi
liečių sąžinės laisvę.

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

Mrs.......................... $10.00
Salukas Adolfas . 5.00
Stropus Juozas ....... . 3.00
Atkočiūnas Vincas . . 2.00
Dailydė Vincas .. .. . 2.00
Dirmantas M............. 2.00
Jokūbaitis Jonas ... . 2.00
Kalvaitis Juozas ... . 2.00
Radzevičius Petras . . 2.00
Ramanauskas Matas . 2.00
M. R..................................... . 2.00
Siminkevičius Juozas . 2.00
Gubilas Aleks........... . 1.50
Barsda Barbara . . .. . 1.00
Bubnys Jurgis ....... . 1.00
Černius Filomena ... . 1.00
Čipkienė Dana......... . 1.00
Elsbergas A............... . 1.00

’Kaukalis Paulina ... . 1.00
Kraucunas Andrius . . 1.00
Markūnas J. ........... . 1.00
Mikalayunas A.......... . 1.00
Mikalkewitsch Anton . 1.00
Pleirys Jona3 ......... . 1.00
Pocienė Ona ........... . 1.00
Pukel Mary, Mrs. ... . 1.00
Rakauskas Albert. . . 1.00
Ramonas Juozas . .. . 1.00
Servą D..................... 1.00
Tamolonis Anna ... . 1.00
Vainauskas Adolf. .. 1.00
Valickas Stasys . . . . 1.00
Wasukonis K., Mrs. . . 1.00
Žiogas Bernice ....... . 1.00

STATYBOS FONDUI
Jančauskaitė P.............$1.00
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GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradūno

Devynios Baladės

Turinio skyriai: Prologas. Variaci
jos, A'pelginS, Metamorfoz?, Milžin
kapiai, Lunatikai, Kapinės, Vitražas, 
Grabdlrbis, ApuolS, Epilogas.

Tai yra poezijos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdtkiAka šyp
sena ir pasakyti Jam stebūklingoji 
kod|.

IJetuvISkos Knygos Klubo leidinys,
141 psl., dali. V. Petravičiaus aplan
kas, kaina 12.00.

LietuviAkos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, HL
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