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KEKKONEN IŠRINKO SUOMIJOS PREZIDENPJ
Amerikiečių kalbos Hartforde

minint Vasario Šešioliktąją
K. MOCKUS

Vasario 12 d. turėjau garbės 
dalyvauti Hartfordo Alto sky
riaus surengtame Vasario 16 mi
nėjime. Noriu pasidalinti ten pa
tirtais įspūdžiais, surištais su mi
nėjime dalyvavusių JAV kongre
so narių kalbomis.

Hartfordo lietuviai gerai daro, 
kad palaiko gerus ryšius su vie
tos administracija ir su tos vals
tybės atstovais kongrese. Buvo 
malonu klausyti gubernatoriaus 
Ribicoff ir JAV senatoriaus 
Bush telegramas, atsiųstas ry
šium su minėjimu. JAV senato
rius Purtell, ikongresmanas An
toni N. Sadlak ir Hartfordo mies
to burmistras Cronin buvo atvy
kę į iškilmingą gražiai organi
zuotą susirinkimą Liet. Piliečių 
klubo salėje ir pasakė kalbas. 
Miesto mayoras Cronin pabrėžė, 
kad jam teko su lietuviais daug 
bendradarbiauti, ir tas bendra
darbiavimas jam buvo ir yra mie 
las. į

Kongr. Sadlak kalba

brėžė, kad prašė, bet negavo lei
dimo įvažiuoti į Lietuvą ir kitus 
Pabaltijo kraštus. Iš to ir kitų 
gautų įspūdžių senatorius daro 
teisingą išvadą, kad tos tautos 
dar nėra rusų komunistų įveik
tos, kad jose labai gyvai tebesi- 
reiškia laisvės meilė ir prisiriši
mas prie religijos. Visa tai ir 
verčia Rusijos valdovus stabdyti 
prie tų 'kraštų sienų užsienio ke
leivius.

Šen. Purtell buvo įvažiavęs į 
Lenkiją. Ten iš įvairių jam gali
mų šaltinių patyrė, kad lenkų 
tauta nėra sukomunistinta, kad 
komunistų mėginimas pajungti 
savo kontrolei katalikų dvasiniu 
kus pasibaigė nepasisekimu.

Toliau senatorius susirinkimo 
dalyviams paskaitė kalbą, kurią 
žadėjo pasakyti Lietuvos reika
lu vasario 16 d. JAV senate. Iš 
tos kalbos ypač metasi į akis 
mintis, kad Jungt. Amerikos 
Valstybėms reikia imtis konkre
tesnių priemonių, jei norima pa
dėti išsilaisvinti komunizmo pa
vergtoms tautoms. Suprantama, 
kad garbingi svečiai susirinkimo 
dalyvių buvo labai šiltai sutikti 
ir labai atydžiai išklausė jų kal
bų.

Šio minėjimo pavyzdys tegu 
paskatina kitų kolonijų lietuvius 
kviesti augštus valdžios žmones 
į savo tarpą ir palaikyti su jais 
kuo geriausius santykius.

Tada lietuvių vardu dėkojau 
susirinkime ir dabar per laikraš
tį dėkoju to susirinkimo augš- 
tiesiems svečiams už labai nuo
širdų mūsų Lietuvos reikalų su
pratimą.

Po to kalbėjo lenkų kilmės kon 
gresmanas Antoni N. Sadlak.

Pabrėžęs lietuvių tautos iš
tvermingumą ir laisvės meilę, 
kongresmenas Sadlak pabrėžė, 
kad esąs lenkų kilmės, todėl ko
munizmo pavergtų tautų kančios 
jam ypač gerai suprantamos. To 
liau papasakojo savo įspūdžius, 
kuriuos patyrė dalyvaudamas 
kaip JAV delegatas tarptautinė
je parlamentarų konferencijoje 
Helsinkyje praeitą vasarą.

Ten jis turėjo progos įsitikin
ti, kad Sovietų Sąjungos delega
cijos pirmininko pavaduotoju 
buvo atvykęs lietuvis komunis
tas, apie kurį buvę sakoma, kad 
tai žymiausias Lietuvos komu
nistų šulas. Kongresmanas Sad
lak mėgino pasikalbėti su tuo 
Lietuvos komunistu, bet nedaug 
kas iš to išėjo, ir tai dėl dviejų 
priežasčių.

Viena, anas mūsų rusams ko
munistams tarnaująs tautietis 
nemokėjo nė anglų nė lenkų kal
bos, todėl ilgesniam pokalbiui 
būtų buvęs reikalingas vertėjas; 
antra, greitai paaiškėjo, kad tas 
lietuvių kilmės asmuo tik de
monstravo Maškvos ir Krem
liaus paveikslus ir kvietė ten nu
vykti pasižiūrėti. Pasidarė aiš
ku, kad iš pokalbio su panašiu as
meniu nebus galima daug nau
dos turėti, todėl tuo viskas bai
gėsi.

Tačiau iš fakto, kad rusai ko
munistai įrašė lietuvį komunistą 
antruoju delegacijos nariu, kcn- 
gresmanas Sadlak daro išvadą, 
jog rusai skiria ypatingo dėme
sio jų pavergtai Lietuvai.

Malonu pabrėžti, kad kongres
manas Sadlak ir jo žmona, kuri 
taip pat buvo atvykusi į mūsų 
minėjimą, gražiai kalba lenkiš
kai ir savo ne tik pavardę, bet ir 
vardą rašo ne angliškai, o lenkiš
kai — Antoni. Tai rodo, jog net 
ir augžtose šio krašto politikos 
vietose galima pasireikšti be iš
kraipytų savo tėvų vardų bei pa
vardžių. Labai įsidėmėtinas pa
vyzdys tiems mūsiškiams, kurie 
labai mėgsta savo vardus bei pa
vardes versti angliškai, airiškai 
ar panaš’ai. Vasario 16 d. p. Sad
lak žadėjo kalbėti mūsų laisvės 
reikalu JAV atstovų rūmuose.

JAV senatorius Purtell, kuris, 
kaip ir mayor Crcnin, pasisakė 
esąs airių kilmės, savo šiltame 
žodyje papasakojo įspūdžius, pa
tirtus praeitą vasarą kelionėje 
po Sovietų Sąjungą. Taip pat pa

Princesė Margarita

pereis katalikyhen?
LONDONAS, vas. 17. — An

glijos princesė Margarita pate
ko į naują gandų sūkurį. Šį kar
tą kalbama ir rašoma, kad ji per
eina į Katalikų Bažnyčią.

Oficialaus paneigimo nėra, bet 
žinią neigia Norfolko kunigaikš
tis, Anglijos Katalikų Akcijos 
vadas ir dėl savo titulo karališ
kosios šeimos tarnyboje užimąs 
svarbią vietą.

Jis pereitą savaitę lankėsi pas 
popiežių Pijų XII. Teigiama kai- 
kurių laikraščių, kad ten jis bu
vo nuvykęs princesės Margari
tos perėjimo Katalikų Bažnyčion 
sutvarkyti. Vatikano sluogsniuo- 
se teigiama, kad ten apie prince 
sės planus nieko nežinoma.

Paaugštino Anglijos

Banko diskontą
LONDONAS, vas. 17. — Vy

riausybei patvarkius, Anglijo; 
Bankas pakėlė diskontą vienv 
procentu. Dabar bankas už duo
damas paskolas ims 5’4 proc. — 
augščisusias procentas per 2-. 
metus.

Šia priemone siekiama sustab 
dyti infliacijos tcndencjas, ku 
rios reiškiasi kainų kilimu. An 
glijos Banko diskonto pabrangi
mas atsilieps plačiai pasaulyje, 
nes tas bankas yra visos sterlin
go zonos pagrind.nė finansinė 
institucija. Jį paprastai seka vi
sos kitos britų finansinės insti
tucijos.

Anglai būsią pirmi

su atominiu laivu
LONDONAS, vas. 17. — An

glija tylomis rengiasi būti pir
masis kraštas, kuris paleis šiau
rinio Atlanto keliu atomine ener 
gija varcmą keleivinį laivą.

Jis jau esąs braižomas Cunard 
Line braižyklose. Tarp jos tech
nikų ir transporto ministerijos 
jau buvę pagrindinių pasitarimų. 
Tos rūšies anglų žinovai yra pa
reiškę, kad atomine energija va
romų motorų pritaikymas lai
vams jokios problemos nebesu
daro. Britų planuojamas laivas 
būsiąs 50,000 tonų klasės.

2 lenkams pasisekė

atbėgti į Vakarus
FRANKFURTAS, vas. 17. —. 

Pastarojo mėnesio bėgyje dviem 
lenkams per sovietinę Voikietiją 
yra pasisekę patekti į Vakarus. 
Jie amerikiečių priglausti ir glo
bojami V. Vokietijoje.

Spaudoje jau tilpęs vieno pasa
kojimas apie gyvenimą sovieti
nėje Lenkijoje nieko naujesnio 
neprideda, tik patvirtina tai, kas 
jau žinoma iš kitų šaltinių.

Visa Lenkijos tvarka tokia, 
kolkia yra Sov. Rusijoje. Duonos 
netrūksta, bet trūksta mėsos ir 
riebalų dėl žemės ūkio sukolek
tyvinimo ir perdėto krašto pra- 
moninimo.

Armijos karininku gali būti 
tik proletariškos kilmės asmuo, 
visaip įrodęs savo ištikimybę ko
munistinei santvarkai. Paimti ka 
rinėn tarnybon siunčiami į an
glių kasyklas.

Šiaip jau Lenkijoje, kaip ir ki
tur už geležinės uždangos, daug 
vargo, skurdo, baimės ir netik
rumo.

Visų Vakarų radijo stočių 
transliacijos trukdomos, bet nak 
tį galima jas girdėti.

Prez. Eisenhoweris apžiūri parodą, kurios eksponatai bus vežiojami po 
pasaulį, kad parodytų Amerikos žmonių gyvenimo būdų ir pasiektą 
medžiaginę gerovę kapitalistinėje sistemoje. (INS)

Čia yra modelis vieno žemės satelito, kurį Amerikos mokslininkai 
rengiasi paleisti į erdves geofiziniais metais. (INS)

Maroko sultonas nori laisves ir 
visų Maroko dalių sujungimo

-------- j

PARYŽIUS, vas. 17. — Visa Prancūzijos valdžios viršūnė pa
gerbė Maroko sultoną, kuris sostą atgavęs atvyko Paryžiun ne
priklausomos Maroko imperijos atstatyti.

Pagerbtuvės įvyko prezidento
rūmuose, bet jose negalėjo daly
vauti maršalas Juin, kuris supla
navo sultono pašalinimą 1953 m., 
ir gen. Guillaume, sultono paša
linimo metu buvęs Maroko gen. 
gubernatoriumi.

Sultonas buvo grąžintas iš 
Madagaskaro tremties sutarus, 
kad Marokas bus nepriklauso
mas, tačiau vėliau nustatytinuo
se ryšiuose su Prancūzija. Tų 
naujų ryšių nustatyti jis dabar 
ir atvyko.

Iškilmingus priešpiečius pre
zidentūroje baigiant sultonas aiš 
kiai pasakė, kad Maroko nepri
klausomybė turi būti reali, 'kas 
reiškia, jog turi baigti gyvenimą 
1912 m. Fezo sutartis, kuria 
Prancūzija pasidarė Maroko pro
tektoriumi.

Sultonas taipgi pareiškė, kad 
šį kartą turi būti sujungtas visas 
Marokas vienos vyriausybės val
džioje. Tuo pasakyta, kad prie 
prancūzų Maroko prijungtinas 
ispanų Marokas ir tarpt. Tanžy- 
ro zona.

Sultonas apeliavo į prancūzų 
kilnumą, pasiūlydamas tuojau 
paskelbti Maroką nepriklauso
mu, o paškui sėsti prie derybų 
stalo naujų Maroko — Prancū
zijos santykių nustatyti.

Marokiečiai Paryžiuje nusi
statę ilgai būti, nes pasiryžę pa
siekti šiuos tikslus: sutarti Ma
roko imperijos nepriklausomybę, 
sujungti visas tris Maroko dalis 
į vieną valstybę, parengti Maro
ko priėmimą į Jungt. Tautas ir 
padaryti naują sutartį su ameri
kiečiais dėl jų keturių bazių Ma
roke. Kai prancūzai suteikė ame
rikiečiams teisę bazes įrengti, 
marokiečių nebuvo atsiklausta. 
Teigiama, kad amer.'.ūečiai esą 
patenkinti įvykių raida, nes sul
tonas duodąs geresnes sąlygas 
už tas, kurias davė prancūzai.

Prancūzų ir marokiečių dery
bos, prileistina, bus ilgos ir kie
tos, bet kas galėtų abejoti, jog 
marokiečiai negalėjų pasiekti to, 
ko nusistatę siekti.

Parlamente dėstys

Alžyro reformas
PARYŽIUS, vas. 17. — Pran

cūzijos kabinetas pritarė prane
šimui, kurį premjeras turi pada
ryti parlamentui Alžyro pacifi- 
kacijos klausimu.

Visi kabineto smulkesni pasiū
lymai suksis apie davimą Alžy- 
rui vienų rūmų įstatymų leidi
mo organo, kuriame sutilptų kar 
tu vietiniai arabai ir prancūzai 
kolonistai. Viliamasi, kad tas or
ganas bus pakankamai autorite
tingas derėtis su Paryžiumi dėl 
naujo Alžyro statuto.

Atėjimas parlamentan su Al
žyro klausimu atneš ten naujas 
aistras, bet gal sustabdys tas, 
kurios vyksta dėl kitų partijų 
pastangų nepripažinti mandatų 
12 Pužado sąjūdžio atstovų. Tuo 
reikalu jau būta net muštynių. 

Šiandien Bulganinas

turėtų kalbą sakyti
MASKVA, vas. 17. — Pravdo- 

je jau paskelbta Chruščevo kal
ba, pasakyta atidarant komunis
tų partijos kongresą. Ji užima 10 
laikraščio puslapių.

Dabar vyksta diskusijos apy
skaitoje paliestais klausimais. 
Šiandien turėtų daryti praneši
mą Bulganinas apie ūkinius rei
kalus ir penkmečio planą.

Pirmas gytė Chruščevo kalbą 
Ukrainos kompartijos pirmasis 
sekretorius Kiričenko, o antrasis 
— Maskvos miesto komiteto pir
moji sekretorė Furceva. Abu kai 
bėtojai pažadėjo pasirūpinti, kad 
penkmečio planas būtų įvykdytas 
jų teritorijose.

Leningrado rajono pirmasis 
sekretorius Kozlovaa dėkojo už 
Berijos sulikvidavimą, o kom. 
Kinijos maršalas Chu Teh per
skaitė Mao Tze - tungo sveikini
mus ir linkėjimus.

Kalendorius

Vasario 17 d.: šv. šeimynos 
bėgimas Egiptan. Lietuviškas: 
Salvė ir Viltis.
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Jis pažadėjo laikytis Paasikivi
vidaus ir užsienio politikos

HELSINKIS, vas. 17. — Naujuoju Suomijos prezidentu vakar 
išrinktas ikšiolinis premjeras, agrarų partijos vadas Urho Kek-
konen. ' __ ___________ ___________

Išrinktas trečią kartą balsuo
jant, gavęs 151 balsą iš 300. Suo
mijos prezidentas yra renkamas 
dviem etapais: pirma visuotiniu 
balsavimu išrenkami 300 rinki
kų, o šie, susirinkę į parlamento 
rūmus, išrenka prezidentą.

Jo varžovu tai vietai buvo par
lamento pirmininkas socialdemo
kratas Fagerholm.

Kekkonen turi-56 metus. Jis 
užima ilgamečio prezidento Juho 
Paasikivi vietą. Šis pastarasis 
būtų buvęs vėl išrinktas, tačiau 
85 metus amžiaus sulaukęs ir 
Suomiją į ramesnius vandenis iš
vedęs tos naštos pasiimti nebe
norėjo. Buvo gandų, kad ir Mas
kva norėjusi, kad Paasikivi liktų.

Elektorius renkant Kekkonen 
žadėjo, jei bus išrinktas, sekti 
Paasikivi politinę liniją, kurią 
pats Paasikivi taip nusakė: geri 
ir pasitikėjimu paremti santy
kiai su Sov. Rusija ir kitais kraš 
tais, o konstituciniai parlamen
tinis režimas krašto viduje.

Kekkonen turi krašte didelį 
pasitikėjimą, nors jo politiniai 
priešai jam mėgdavo prikišti, 
kad pats vienas mėgdavo slaptai 
su Maskvos atstovais tartis. Taip 
atsitiko ir Porkkalos bazę iš ru
sų nagų traukiant — apie numa
tomą atgavimą jis pranešė pirma 
ne partijų vadams, bet parlamen 
te. Bet tauta tokios jo taktikos 
nusikaltimu nelaiko, nes jaučia, 
kad jam pasisekė iš Maskvos iš
plėšti daug nuolaidų, ypač žymiai 
sumažinti Maskvos padiktuotas 
labai dideles reparacijas. Šiame 
darbe jam labai padėjo ir prez.
Paasikivi .kuris buvo kietas ko
munistams namie, bet su Mas
kva norėjo kuo geriausių santy
kių, nes žinojo, kad niekas neat
eis su pagalba, jei Maskva užsi
manys užkišti Suomiją už geleži
nės uždangos. Suomiai gyveno 
sunkiai reparacijas Maskvai mo
kėdami, bet žinojo, kad sąžinin
gai tą pareigą atlikdami perka 
sau laisvę.

Sudraskyti Louisianos

segregacijos įstatymai
NEW ORLEANS, vas. 17. — 

Federalinis teismas čia paskelbė 
nekonstituciniais visus įstaty
mus, kuriuos priėmė Louisianos 
valstybės legislatūra Augščiau- 
siojo Teismo nutarimui dėl seg
regacijos panaikinimo valdžios 
mokyklose apeiti.

Tą pačią dieną kitas teisėjas 
įsakė N. Orleans miestui integ
ruoti rases savo mokyklose kaip 
tik galima trumpiausiu laiku. 
Bet jis paskui paaiškino, kad 
tam darbui atlikti reikės kelių 
metų.

Trys neturėjo drąsos
savo veidą parodyti

WASHINGTONAS, vas. 17. — 
Antiamerikinę veiklą tiriąs at
stovų rūmų komitetas pasigavo 
tris buvusius (o gal tebesančius) 
komunistus, bet nė vienas neno
rėjo pasakyti, ar buvo komunis
tų partijoje valdžios tarnybas tu
rėdami.

Vienas savo praeitį slėpęs bu
vo Morris Levine, buvęs gen. 
MacArthuro štabe Japonijoje ci
viliniu tarnautoju nuo 1946 iki 
1950 m. Dabar sakosi Chicagoje 
mokosi linotipininko amato. An
trasis buvo Irving Richter, val
džios tarnyboje 1934 — 1943 m. 
Jis kito liudininko pažymėtas ko 
munistu. Trečia yra Bertha 
Blair, valdžios tarnyboje buvusi 
20 metų, dabar National Council 
of Churches tarnautoja New 
Yorko biure.

Ispanijoje falangistai

pakeitė monarchistus
MADRIDAS, vas. 17. — Ry

šium su studentų neramumais 
Madrido universitete, Franco pa
šalino iš pareigų švietimo minis- 
terį ir Falangos generalinį sek
retorių. Atleistas iš pareigų ir 
teisių fakulteto dekanas, kurio 
studentai daugiausiai triukšma
vo. Universiteto rektorius paliko, 
bet universitetas uždarytas neri
botam laikui.

Abu atleisti ministeriai (Fa
langos sekretorius ex oficio yra 
ministerių kabineto narys) buvo 
monarchistai, juos pakeitę yra 
aršūs falangistai, bet skeptiški 
monarchistai.

Falangos vadu paskirtas Ar- 
rese yra kūrėjas Mėlynosios di
vizijos, kurie kovėsi su komunis
tais Rusijoje vokiečių pusėje. 
Abudu paskirtieji esą ir antika- 
pitalistai. Būtų naudingas jų at
siradimas valdžioje, jei juodu 
kovotų už daugiau socialinių ir 
ūkinių reformų.

• Trims vengrams vasario, 14 
d. pasisekė prasilaužti į Austriją 
pūgos metu.

• JAV laivynas Maine valsty
bėje statys galingą radijo siųstu
vą. Prašo 'kongreso paskirti tam 
reikalui 2,450,000 dol.

• Churchilis laukė Edeną, kad 
sužinotų ką šis parsivežė iš Wa- 
shingtono.

Oras Chicagoje

Didelis debesotumas, tempera
tūra žemiau 30 laipsnių.

Saulė teka 6:45, leidžiasi 5:26.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Senato rinkimų komisija nutarė ištirti į kongreso narius 

daromą spaudimą, siūlant ar duodant pinigų jų rinkiminėms kam
panijoms finansuoti. Tas klausimas pasidarė aktualus po to, kai 
vienas senatorius pranešė, jog jį norėta papirkti duodant rinkimi
nei kampanijai 2,500 dol.

— Peru vyriausybė praneša, kad viename mieste prasidėjo 
sukilimas.

— Valstybės departamentas vakar pranešė, kad šiandien iš 
New Yorko išplaukia laivas su Saudi Arabijai parduotų 18 tankų. 
Tankai esą seniai parduoti, tik dabar išvežami. Žinoma, Izraelio 
draugai Amerikoje organizuos didelius protestus.

— Paskelbta nauja tvarka naujokams į kariuomenę imti. Jei 
nebus didesnių sumišimų, tai 26 metų sulaukę ir vaikų turį tėvai 
bus imami paskiausiai — pirmenybė eiti tarnauti palikta nevedu- 
siems ir bevaikiams tarp 19 ir 25 metų.
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Iš olimpinių žaidimų (1)
P. GANVYTAS

Kaip ir kiekvienas gyvenimo komandiniu vertinimu vadovau- 
reiškinys, šių metų žiemos olim jantis, pagal kurį pirmąsias 6 
piniai žaidimai jau pasibaigė, vietas skiriami 10-5-4-3-2-1 taš- 
tačiau sportinėje istorijoje jie kai, rusai surinko 121 tašką ir 
visam laikui paliko savo pėdsa- tuo aiškiai įrodė savo dominavi- 
kus. Trumpu žvilgsniu stabtel- mą, kuris dar labiau išryškėja, 
kime ties ryškesn’ais reiškiniais.' jei prisiminsime, kad nei bobs-

Rusai dalyvauja ton, kur nei <Wkua čiuožimo var-
tikisi laimėti zybose ruBa' ”edalyvavo.

Savaime suprantama, kad y- 
Pasitvirtino dažnai skelbiama ra rimtų abejonių, ar rusų spor- 

mintis, kad rusai dalyvauja tik tininkus, kurie tarnauja valsty- 
ten, kuri jie turi progos labai bei ir gauna visokeriopą valsty- 
gerai pasirodyti. Kas atsimena binę paramą treniravimuisi, gali 
1952 metų olimpinius žiemos žai ma vadinti mėgėjais. Ši prob 
dimus, žino, kad anuo metu ru
sai dalyvauti dar nedrįso. Žais-

DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
KT"„, JJS. „ —.JĮ'.. , = =

Norvegai, kurie prieš 4 metus Geriausias vyidS j
savo sostinėje buvo surinkę| — 2inai, tamsta, koks pasau- 
125taško, tuo laimėdami 1952 lyte yra geriausias vyras? 
m. varžybų neoficialų komandi- — Nežinau. Tai koks gi? 
nį t'tulą, šį kartą tesugebėjo iš-
sikovoti 2 aukso medalius ir su-j velionis... 
rinkti 44 taškus (VI vieta). Dau 
giausia vieno individo dėka aus
trų komandai atiteko II vieta 
su 78*/a t. Po jos ' sekė suo
miai (61) ir švedai (58).

Atsargus
Senuką? perka biletą į viešą 

Pirtį
— Kiek ka nuo ja biletukas? 

— klausia jis.

— Nagi ištekėjusios

Tel. ofiso HE. 4-0000 re/.. 1-IL 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.

0R. IRENA KURAS

Penktadienis, vasario 17, 1956

(Gydytoja Ir Chirurgė) 
KŪDIKIŲ IK VAIKŲ EIGŲ 

' SPECIALISTĖ 
7156 South Western Aveniu

. (MED1CAL BU1LDING)
naslės Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad.

nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. S'štad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet.

Ofico tcl. RE. 7-1 IBM 
Res. tel. WAlbrook 5-3705

VAL: 1—4 Ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p.

liHkvtuH ketvirtai! ir sekmad

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritulko akinius —

. .. 6322 So. Western Avenue--  10 centų. Bet jei pirksit yai . kasdien 10-12 vai. Ir 7-8 vai.
U2 vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečla- 

dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

lema iškyla visu savo intensy
vumu, tačiau kol tarptautinis o-

Mrs. Nina Jordan, 24 metų, lai
mėjo su blynais bėgimą prieš Ceci
liją Sparrow, 18 metų. Bėgimas su 
blynais buvo suruoštas Liberal’e, 
Kan. (INS)

visą knygutę, iše’s pigiau 
12 dolerių, — paaiškina kasi
ninkė.

— Duok tamsta man vieną. 
Aš jau senas. Dvylikos metų gal 
ir nebegyvensiu...

★ g ★

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. \VAlbrook 5-5076

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tcl. HFiianee 5-4410 

Keziil. telef. Gltoveklil 0-0017 
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal nutartį

kad amerikieč:o R. Robertson’ 
asmenyje gaiime susilaukti nau
jo D. Button.

Amerikiečių pasirodymas ne
buvo visiškai patenkinamas, nes 
jiems nepavyko ryškiau prasi-

C32

Tcl. ofiso VA. 7-5557, rez. RE. 7-4006

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

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

Ofiso tel. CLlffslde 4-2800 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 Mest 47th Street 

(Kumpas 47th ir Uermitage)
Vai.; nuo 2 lkl 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

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

dami su registracijos mintimi, Į limpinis komitetas nepakeis sa- 
jie neva visiškai netikėtai termi- vo nuomonės, kad k:ekyieno 
ną pražiopsojo ir todėl į Oslo nu krašto olimpinis komitetas nu
siuntė tik savo stebėtojus, ku- stato, kas yra mėgėjai, nebus ..... . ... _ _  _ ____ __
rie žaidimams pasibaigus su sa-1 galimas tinkamas problemos .veržti į slidžių sporto pirmaujan 
vimi išsivežė daug įspūdžių, įgy. sprendimas. Dėka šio nelaimin
tų akylaus stebėjimo dėka, bei g0 patvarkymo rusai gali nau- 
įsitikinimą, kad rusai drąsiai ga, dotis propaganda, kurią jie iš- 
li rodytis savo pajėgomis žie- į vysto atsiekdami visus tuos lai- 
mos žaidimuose. Ketvertą me- mėjimus sportinėje srityje, 
tų dar uoliau pasitreniravę, ru-
sai į Italijos šiaurę atsiuntė sa
vo rinktinę ir ši neabejotinai do., 
minavo žaidynėse.

Amerikiečiai pasižymėjo dailaus 
čiuožimo varžybose 

Reikia tačiau pripažinti ru-
c , , ., . .. .1 sams, kad jie visais galimaisSportu besidomintiems • jau1,., .’ , .. .. , . „. ! budais stengiasi tobulėti. Štaianksčiau buvo gerai žinoma,' » . . ....... , ,, , ... , i šuolyje slidėmis jie bando įs-kad greitojo čiuožimo bei ledo ; • 7 . , •vystyti naują techniką: skris-

čių eiles. Kaip jau minėta, ledo 
rutulio komanda savo laimėjimu 
prieš Kanadą nustebino visus 
sporto mėgėjus, ir ji visiškai ne
tikėtai pelnė sidabro medalį.1 
Bendrai pirmųjų dienų bėgyje] 
amerikiečių pasirodymai buvo | 
itin blogi, ir tik į galą jų padėtis1 
pasitaisė. Iš viso surinkta 50 V2 
taško (1952 m. pasiekta antroji 
vieta su 891/, taško) ir tuo pel
nyta neoficiali penktoji vieta.

RADIO SU I
Į (lempos-dalys-baterijos) Į

/V TAISYMAS 
įnamuose-dirbtuvėsej

—100% —^arantįoa.
ICAWzen^1

lAi-DAina

ILUtelevision
Į (sav. inž. A. Semėna s ) I
3130S.H«ljted-DA6-6887l

rutulio šakose rusai yra atsiekę 
didelių laimėjimų. Ir šį kar
tą rusai vėl dominavo tose dvie
jose srityse, nors slidininkai sa
vo ruožtu prisidėjo prie bendro 
rinktinės sėkmingo pasirodymo.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 Mest IM Street

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

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

Ofiso tcl. PRospect 0-1705 
ltez. tel. GRovclilll 6-5003_____

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštad. 2—4 vai. vak.
| Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartį. 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
ltez.: WAlbrook 5-3048 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westem Avenue
Chicago 29, 111.- 

Pasimatyniai pagal sutartina 
Telefonas REpublie 7-4000

Rezidencija: GRovehill 0-8101

Te*. ofiso GR. 6-5300, PR. 0-4732

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

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

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

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOvvnliall 3-0050 
2534 Mest 68th Street

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

skambinti CFntral 0-2204.

darni jie bando kūną laikyti pa
raleliai su slidėmis. Tai beveik 
revoliucinis bandymas. Kol kas 
jis teigiamų vaisių nedavė, nes 
balanso išlaikymas rusams su
kėlė daug sunkumų. TačiauČiuožime rusai pasiekė 2 naujus ..... .... ,... , , , . siuos pasireiskimus stebėję eks*pasaulinius rekordus, be to dar , . , . • , . , , -, , pertai stebisi ir kartu labaiatsiekė vieną olimpini rekordą f . . . ,. .. , ,, .. teigiamai vertina tokio pobūdžioir tuo pelne 3 aukso medalius. ,

Tik 10 km čiuožime švedas fine pastangas' 
son pralaužė rusų dominavimą Dailaus čiuožimo varžybos pa 
(pastarieji iš 12 galimų olimpi- sižymėjo ne tik tuo, kad vyrų 
nių medalių greitojo čiuožimo moterų grupėse aiškiai domi- 
srityje laimėjo 3 aukso, 2 si navo amerikiečiai, laimėdami 5 
dabro ir 2 bronzos medalius). iš 6 galimų medalių, bet ir tuo, 
Prisimenant dar ir faktą, kad kad porinėse varžybose pirmos 
neseniai pravestose moterų grei
tojo čiuožimo pirmenybėse ru
sės pasipuošė laimėjimais (olim
piniuose žaidimuose šios varžy
bos nepraktikuojamos), tenka 
sutikti su mintimi, kad greitojo 
čiuožimo srityje rusai šiuo me
tu neturi sau lygių. Ir nenuo
stabu, nes puikias treniravimosi 
sąlygas jiems suteikia kad ir 
tokio Centrinės Azijos Alma A- 
ter miestelio čiuožyklos, kuriose 
rusai yra atsiekę ne vieną pa
saulinį rekordą.

vietos laimėtojus nuo sidabro 
medalių .aimėtojų skyrė tik vie
na dešimtoji taško bei faktu,

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

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

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Ofiso ir buto tel. HF.mlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. Vletory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Rcpubllo 7-8818.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South Mestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
*

Dauguma Standard Taupytojų turto yra‘sudėta į United 

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

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš............................ $57,000,000.00
Atsargos Fondas......................$4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8944 

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calltornia Avė. 

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

Ofiso telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Įstaigos 
rvto iki 
8 vai.

k*:

valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 

vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

SlAMlAIII) IIHIIUI SAVINGS

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Sportinės sensacijos

Nors prieš 2 metus rusams ir 
pavyko pralaužti kanadiečių do
minavimą ledo rutulyje, mažai 
kas tikėjosi jų laimėjimo šiose 
varžybose. Tačiau kai šios pa
sibaigė, Rusijos rinktinė pasi
puošė aukso medaliu, o kanadie
čiai turėjo pasitenkinti trečia 
vieta. Tiesa, jie pirmas rung
tynes laimėjo neįtikėtina pasek
me (23:0 prieš Austriją), tačiau 
pietiniai jų kaimynai kanadie
čiams atskaitė 4:1. Šį amerikie 
čių laimėjimą tenka skaityti ne
mažo pobūdž:o sensacija. (Pa
našus įvykis buvo 1950 m., kai 
anglų futbolo rinktinė klupo 
prieš amerikiečius 0:1 — abu 
kartus niekas nesitikėjo ameri
kiečių laimėjimo). Priešpasku
tinę žaidimų dieną kanadiečiai 
susitiko su rusais ir itin geras 
jų pasirodymas būtų išgelbėjęs 
jų padėtį, tačiau rusai juos nu
galėjo 2:0. įdomu pastebėti,

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS IJTWINAS, 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.

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR I AI R RODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., nt Mozart 

Chicago 32, III. — TeL i.A 3-8617

iaarBJsrtajsrsjssfOJBBrta
VYT. DOMKUS

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

DRAUGO raštinėje
kad rusai šį laimėjimą labai ver- į pirmadieniais, ketvirtadie

niais nuo 6:OC iki 7:30 vai. 
vak., šeštadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 1 vai. popiet.

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

tino, nes šiaip įvarčių pasiekimą 
nieku ypatingu nereaguodami, 
rusų žaidėjai sveikindami api
puolė centrą Krylov, kai š!s at
siekė pirmą įvartį prieš Kana
dos atstovus.

Iš galimų 24 aukso medalių
Rusija laimėjo 6. Gi neoficialiu s

AND LOAN ASSOClAhON 

OF CHICAGO

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

Otice UAlbrook 5-2070.
Rez. Hllitop 6-1660

Dr. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠAS)

4YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARŲUETTE MF.DICAL CF.NTER 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal .utartl 

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

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

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

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1100 D1VERSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8420

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

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Itcthany Methodist ligoninėje 

Tik pagal susitarimų, tel. Alt 1-1103

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpiiblic 7-2200 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

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

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

šaukite Y'Ards 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

' 3267 South Halsted Street

Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tcl. ofiso PRospect 6-0400
Rezid. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V aškev lėlute)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYCOJAS IR CHIRURGAS

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympio 3-1881

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso I’R 0-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Choro vedėjas
K. Stejionuvlėlus,

savlninkaS

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Franciseo gatvės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo
| tautietį yra didesnis pasirinkimag ir že

mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.

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

SEGHETTI TRAVEL BURBAU
2451 So. Oakley tvanu. T.l. YArdj 7-3278

MES PABCPINAME KELIONES LftKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

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

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

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REilance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Mest 59th Street

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

vak.

Tel. ofiso Ir huto OLyinplo 2-4166
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 M. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare. 
Hutae 1620 So. 40th Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jai 
neatsiliepta, šaukite KEdzia 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA TR CHIRURG® 

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

Trečiadieni tik sufltlarim

Or. Nina KRIAUčELIONAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ I4GŲ IR AKU6t»lJO8 
SPECIALISTE 

2750 West 71at Street 
(Kampas 7l«t Ir Callfornia)

Tcl. ofiso Ir re*. RFpublle 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. šešt 1-4 p. p, 

Kitu laiku pagal nualtarlmą

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GRfl-8870

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

. Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso Y’A 7-4787, re*. PR 6-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps viršminėti telefonai
šaukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.■LS <)rthop«‘das - Protezlstas -
Aparatal-Protezal, Mod. ban- Į dažai. Spec. pagalba kojom

(Areli Supports) ir t.t. 
Vai.:* 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 W. 03r<l St. t hlesgo 26, UL 
Tcl. l'IUmptH-t 6-5084.

Ilcmkite dien. Draugą!

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6050

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-0050 

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

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1826 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 Mest 35th Street 

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

Skelbkitčs “Drauge”!
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
2334 S. Oakley Avė., Cbleagn 8, III. Tel. Vlrginia 

Entered Second-Class Matter March 81, 1916, at Chicago, 
Undcr the Act of March 3, 1879.

Member of the Catholle Press Ass'n 
Bubllshed dali y, ezept Sundaya, 

by the
Llthuanlan Catholle Press Society 
PRENUMERATA; lLtams
Chlcagoj ir Ctceroj |9.00
Kitur JAV Ir Kanadoje « 18.00
Užsienyje »11.00

7-6641; 7-6AI2
Illinois

8UB8CRIPTION RATE8 
98.00 per year outside of Chicago 
99.00 per year ln Chicago A Cicero 
98.00 per year in Canada 
Forelgn 911-00 per year.
H metų 8 mėn. 1 mln.

5.00 92.75 91.26
94.50 92.50 91.00
95.60 98.00 11.91

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neaunaudotų straipsnių ne
saugo, juos gražina tik Iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymų.
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MASKVOS NEPASISEKIMAS Aukso reikšmė šių dienų ekonominiam gyvenime
šiandien yra trys svarbiausieji politiniai centrai: Washing- 

tonas, Londonas ir Maskva. Jie rikiuoja pasaulio jėgas apie sa
ve. AVashingtonas ir Londonas eina išvien, Maskva traukia ki
ta kryptimi.

Kremlius visokiais būdais stengiasi Washingtoną ir Lon
doną išskirti, bet jam tas nepas'seka. Jis, kad ir kaip be- 
gudravodamas, visvien padaro klaidų ir savo suktos politikos je prįeš Kristų o vėliau jos bu- 
tikslą pats iškelia viešumon. Paskutinė Kremliaus klaida, tai vo kalamos įvairiuose kituose 
pasiūlymas JAV 20 metų draugško sugyvenimo sutarties, »1> j kraštuoae per ištįsus dešimtme- 
lenkiant Londoną. Londonas, nors tyli, bet be abejo jis yra čius Ir pagal aus 18 ir w am. 
užgautas. Maskva, tokj veiksmą darydama, matyt buvo įsitiki
nusi, kad VVashingtonas, trokšdamas pasaulyje ramybės ir įtem
pimo sumažinimo siūlymą su pasitenkinimu pri'ms. Tokiu veiks
mu ji tikėjosi ne tik JAV sulaikyti nuo aktyvios politikos, bet 
ir įvaryti kylį tarp VVash'ngtono ir Londono, o pavergtoms 
tautoms parodyti, kad jų reikalai palikti Maskvos rankose.

Tačiau Maskva stipriai apsiriko. VVashingtonas į reikalą 
pažiūrėjo rimtai, suprato to s'ūlymo tikslą ir jį atmetė. Tuo 
veiksmu VVashingtoną nuo Londono ncnutolno, bet juos dar 
daugiau suartino. Tai buvo ženklas, kad šios didžosios valsty
bės pasidarytų budresnėmis prieš Maskvos kėslus ir peržiūrėtų' Pradžioje. Jis buvo pr.imtas vi- 
savo vedamą užs’enio politiką bei ją daugiau suderintų, ne3 slJ civilizuotų pasaulio kraštų 
•mažiausias nesutarimas Maskvai duoda laimėjimą. pr suvaidino labai didelį vaid-

Taigi Maskvai nepasisekę Jungtines Amerikos Valstybes menį pasaulio ekonominiame iš- 
atitraukti nuo aktyvios politikos, į kuriaą viso pasaulio akys,sivystime. Jo įtaka buvo teig'a- 
yra nukreiptos. Kiekvienam suprantama, kas atsitiktų pasaulyje, ma ir konstruktyvi.

DR J. BUD7.EIKA

Auksas per amžius buvo nau] valiutų buvo iš anksto ž.nomi.i Kita aukso reikšmė šiuo m >- 
dojamas kaip pinigas. Pirmo- Esant tokioms cų’ygoms, tarp-! tu yra tai, kad jis tarnauja kaip 

tautiniai mainai ginėjo laisvai rezervas krašto pinigima le sti, 
vystytis, ir tarptaut.ms dar.-oĮTai re 6k a, daugumos kraštų

aioa aukso .monetos parodo se
novės Romoje trečiame amžiu-

pasidalinimas buvo skatinamas, 
kas kėlė viso pasaulio gerbūvį.
Aukso standarto nuvertin.inas

T

/

IŠVYKO ATOSTOGŲ

žiuje auksas tapo pagrindiniu 
metalu daugumos kraštų pini
gams, sudarydamas sąlygas 
taip vadinamam aukso standar? 
tui.

Aukso standarto ypatybės
Aukso standartas viešpatavo 

ištisą 19 amžių ir 20 amžiaus

jei ne JAV. Komunizmui pasidaryti atviri keliai į visus pa
saulio kraštus. Tokia sutartimi JAV būtų buvusios suvaržytos 
veikti aktyviai, nes, jei jos kuriame krašte pastotų kelią ko
munizmui, būtų puolamos ir kaltinamos, kad nesilaiko sutar
ties ir ruošiasi prieš Maskvą agresijai. Maskva laiko kiekvieną 
agresoriumi prieš ją, kas tik pastoja kelią komunizmui, nežiū
rint, kuriame krašte ar kontinente.

Kai JAV prezidentas Eisenhoweris Maskvos pasiūlymą at
metė, jo vardas visame pasaulyje buvo minimas su didele pa
garba. Tačiau Maskva apie atsakymą tyli. Ji bijo paskelbti 
pavergtos'oms tautoms, kad jos Washingtone nėra užmirštos, ir 
atsakymas yra priešingas Kremliaus suktiems planams. Ar 
Maskva tą atsakymą skelbs, ar ne, bet pavergtos tautos vis
vien apie tai sužmos. Sužinoję tą atsakymą jos įgaus naujų 
jėgų kovoje dėl savo kraštų laisvės.

JAV negali pasitraukti iš aktyvios politikos. Tie laikai 
jau praėjo ir niekuomet negrįš, kada JAV po karo grįždavo į 
savo žemyną ir nekreipdavo dėmesio, kas kituose kontinentuose 
vyksta. II Pasauliniame kare JAV įsitikino, kad toks pasitrau
kimas iš pasaulinės politikos joms vėliau daug kainuoja. Argi 
Kremliaus valdovai yra toki naivūs manydami, kad JAV ne
žino jų t’kslų ir kaip jie pildo ir gerbia savo susitarimus.

Kasgi yra Atlanto ir Jungtinių Tautų chartos, kurios buvo 
prieš dešimt metų pasirašytos. Ar tai nėra sutartys? Maskva 
nė vienos sutarties nevykdo, nežiūrint su kuo jos bebūtų su
darytos, tad ir šiai sutarčiai nebūtų padaryta išimtis. Nors ir 
šimtai naujų sutarčių su ja būtų sudaryta, kadangi ji jų ne
vykdo, tai jos yra bereikšmės.

Washingtonas, atmesdamas Maskvos siūlymą ir priminda
mas jai Atlanto ir Jungtinių Tautų chartas pasielgė labai tei
singai ir tuo teisingu žygiu sutvirtino visą demokratinį frontą, 
o komunistinis frontas po šio atsakymo labai susilpnėjo, nors 
šandien to dar nepastebima. Kiekviena okupuota tauta pama
tė, ar dar pamatys, jog JAV eina tuo keliu, kad visi pavergti 
kraštai būtų laisvi ir nepriklauosomi. Tai yra padarytas žygis, 
kurio pavergtos tautos jau seniai laukė. Petras Bloznelis

DVI KfiDftS, AR VIDURIO 

KELIAS?

Rimtojo New Yorke leidžia
mo užsienio politikos reikalams 
žurnalo “Foreign Affairs” re
daktorius Hamilton Fish Arm- 
strong New Yorko dienraščio 
“Times” sekmadienio žurnalo 
skyriuje rašo:

“Mūsų dienų Jugoslavija turi 
dvi svarbias istorines dienas: 
1948 m. birželio 28 d. ir 1955 m. 
gegužės 26 d. Pirmąją Stalinas 
išspaudė jugoslavus iš komin- 
formo, antrąją — Stalino įpėd- 
niai atvyko pas Tito nuolankiai 
atsiprašyti. Stalinas norėjo Ju
goslaviją kontroliuoti kaip pa
vergtą kraštą. Tito nenulenkė 
spran.do ir atsilaikė prieš bloka
dą, politinį šaltumą, propagan
dos puolimą ir grasą kaimynais 
užpjudyti. Šiuo sunkiuoju metu 
me3 padėjome Titui perkopti ša 
kotesnes vietas. Ką jis dabar 
darys? Ar grįš į senas vėžes?

Spėliojama, jog Stalino įpė
diniai yra įsitikinę, kad jų vadas 
padaręs trig stambias klaidas: 
iššaukęs Berlyno blokadą, ag
resiją Korėjoje ir atšaldęs Tito. 
Pirmųjų dviejų atšaukti nebe
galima, bet trečioji jau atitaisy
ta. Juk nepatogu komunistinę 
Jugoslaviją vadinti imeprialisti- 
niu, karą kurstančių kraštu. Ta
čiau Tito nesutiko viską pamirš 
ti, nes tuo pateisintų ‘titininkų’ 
persekiojimą pavergtuose kraš
tuose. Tokiu būdu privertė Mas 
kvos galva9 paskelbti, kad į so
cializmą esama visokių kelių ir 
ne visiems būtinas maakvinis.

Pagal aukso standartą pagrin 
dinis krašto piniginis vienetas 
yra aukso moneta, kuri turi 
tam tikrą aukso svorį. Visos 
pinigų rūšys, kaip pav. popieri
niai banknotai, yra keičiami į 
auksą tų pinigų savininkams 
pareikalavus. Ta galimybė keis
ti popierinius pinigus į auksą 
buvo bene svarbiausia aukso 
standarto savybė, kuri leido 
krašto viduje išvengti infliaci
jos ir įvairių piniginių nesklan
dumų. Jeigu krašto centriniai 
bankai išleistų perdaug popie
rinių pinigų į apyvartą, piliečiai 
pradėtų keisti popierinius pini
gus į auksą. Tai sumažintų auk
so atsargas bankuose, gi .mažė
jant aukso atsargoms bankai 
būtų priversti mažinti pinigų 
kiekį apyvartoje. Tuo būdu auk 
so standarto sistemoje pinigų 
vertė galėjo likti pastovi ilges
nį laiką, kas iš tikro yra buvę 
19 ir 20 amžiaus pradžioje. Tai 
skatino ir plėtė tvarkingą ir 
sveiką krašto ūkio išsivystymą. 

Aukso standartas vaidino
taip pat labai didelį vaidmenį 
užsienio prekyboje. Aukso ju
dėjimas iš krašto į kraštą bu
vo laisvas, gi visų kraštų pini
giniai vienetai buvo fiksuoti 
aukso kiekiu. Tuo būdu pasikei
timų kursai tarp įvairių kraštų

centriniai bankai turi turėti aua 
so rezervus jų leidžiamų bank
notų padengimui.

Abu pasauliniai karai suma- dabart.nė aukso fuuk-

iino aukso standarto reikšmę «*> »"> tarnauti ka> P"*“-" 
nė tarptautiniuose ats.sk.ty
muose. Pavyzdžiui, jeigu Ame
rika yra skolinga Didž. Britani
jai už įvairias patiektas pre
kes 100 milionų dolerių, britai 
gali reikalauti sumokėti tą sko
lą prekėmis arba auksu. Jeigu 
jie turi pakankamai savo pre
kių, jie reikalaus iš Amerikos 
aukso 100 milionų dolerių ver
tės. Šis pavyzdys rodo, kad šiuo 
metu tarptautinių mainų balan
sai yra išlyginami aukso siunti
mu iš vieno krašto į kitą. Tai 
bus bene viena svarbiausių auk
so vaidmenų dabartiniame kraš 
to ūkyje. Tuo būdu mes galime 
sakyti, kad šiuo metu mes turi
me savo rūšies tarptautinį auk
so standartą, kuris yra visiškai 
skirtingas negu vidaus ūkio auk 
so standartas.

ir pagaliau beveik jį visai paša
lino iš daugumos pasaulio kraš
tų. Tų karų pasitarnavimas tuo 
atžvilgiu tačiau buvo netiesio
ginis, nes viso pasaulio ekono
minė ir politinė tvarka pasikei
tė, ir sudarė visai nepalankias 
sąlygas aukso standartui gyvuo 
ti. Tose naujese sąlygose auk
so standartas pasireiškė turįs 
visą eilę didelių trūkumų, ku
rie neleido jam tinkamai vysty
tis.

Vienas didžiausiu aukso stan 
darto trūkumų yra tai, kad auk
so standarto sistemoje pinigų 
kiekis apyvartoje priklauso nuo 
aukso kiekio. Jeigu aukso garny 
ba padidėja, centrinių bankų re
zervai didėja ir jie gali leisti 
daugiau pinigų į apyvartą. Jei
gu gi aukso gamyba mažėja, 
taip pat pinigų kiekis apyvarto
je turi mažėti. 19 amžiuje auk
so gamybos ir pramonės pro
dukcijos padidėjimas buvo be
veik toks pats, bet tai buvo gan 
keistas ir laimingas sutapimas. 
Tačiau 20 amžiuje pramonės ga 
myba pradėjo didėti žymiai grei 
čiau, negu aukso gamyba, ir 
įvairios šalys pradėjo jausti 
aukso trūkumą.

Kitas aukso standarto neto
bulumas buvo aukso rezervų ne 
lygus pasidalinimas po Pirmojo 
Karo, Amerikoje ir Vakarų Eu
ropoje buvo didelis aukso per
teklius, gi kitose valstybėse bu
vo jaučiamas aiškus aukso trū
kumas. Tai trukdė tarptautinius 
mainus ir kėlė daug nesklandu
mų paskirų kraštų vidaus eko
nominiame gyvenime.
Aukso reikšmė šiuo metu yra 

ribota

Kas liečia aukso vaidmenį 
krašto viduje, tai jis yra šiuo 
metu labai ribotas. Mes negali
me iškeisti mūsų popierinių pi
nigų į auksą, taip pat nėra apy
vartoje aukso monetų. Dabar
tinė ekonominė filosofija skel
bia, kad krašto pinigų kiekis a- 
pyvartoje turi būti nustatomas 
valstybės ir centrinių bankų or
ganų. Mes dabar galvojame, kad 
pinigų kiekis apyvartoje neturi 
aklai priklausyti nuo aukso ga
mybos, bet jis turi priklausyti 
nuo bendro prekių kiekio apy
vartoje. Priėmus tokią filosofi
ją, auksas krašto viduje nėra 
reikalingas.

Paskutiniojo dešimtmečio pa
tyrimas rodo, kad mes sugebė
jome vesti pinigų politiką visai
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Prezidentas Eisenlioweris patenkintas gydytojų pranešimu, kad jo svei
kata yra gerame stovyje. Sveikatos sustiprinimui prezidentas išvyko 
poilsio į Georgia valstybę. . (INS)

gerai be aukso, ir todėl nėra kios reikšmės, kokią jis turėjo 
reikalo sugrįžti prie aukso stan 19 amžiuje. Todėl ir mes turė- 
darto. Gi sprendžiant pagal da- sime keisti tradicinę nuomonę, 
bartines nuotaikas ekononrrstų kad auksas yra galingas ir kad 
tarpe, yra labai mažai vilčių, jis viską gali padaryti. Aukso 
kad mes kada nors ^sugrįšime galia tampa ribota, ir mes tuo 
prie aukso standarto. Žinoma, j turime tik džiaugtis, 
auksas ir toliau liks kaip meta
las, kuris tarnauja tarptauti
niams mainams išlyginti, bet 
krašto viduje jis jau neturės to Skclbkitčs “Drauge”!

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOUNIMO

Tito tartum stovi už komunisti
nių valstybių nepriklausomybes. 
Su Vakarais ryšius palaikyda
mas jis tartum rodo, kur taip 
pat galima gauti reikalingą pa
ramą. Dėl šių sumetimų jig gal 
ir prisidėjo prie sekr. Dulles 
1955 m. lapkričio 6 d., skelbti 
pavergtųjų kraštų nepriklauso
mybės teisę ir didžiųjų valsty
bių nesikišimą į mažųjų tautų 
vidaus reikalus. Šita Tito tak
tika be abejo drąsina pavergtų
jų kraštų vadus svajoti, kad 
ir be kito pasaulinio karo gali
ma bus gauti didesnių laisvių 
iš Maskvos. •

Galbūt Tito net svajoja Rytų 
Europoje sudaryti komunistinių 
ir nekomunistinių mažųjų tautų 
bloką, nepasivergusį nei Ry
tams, nei Vakarams. ‘Stalinu- 
kus’ visur iš sostų iškrapščius, 
galbūt kaip Jugoslavija, visi ga
lės savistoviau savo reikalus 
vesti. Klausimas, ar čia tikras 
vidurio kelias, ar gal tik ban
dymas sėdėti dviejose kėdėse?”

LENKIŠKOS KALĖDOS

Anglijos katalikų savaitinis 
žurnalas “The Tablet” rašo:

“Praėjusios Kalėdos buvo at
mintinos lenkams, nes suėjo 300 
metų, kai stebuklingu būdu Čen 
stakavas buvo išgelbėtas nuo 
švedų puolimo. Liaudis tuojau 
įtikėjo, kad tai įvyko Švenčiau
sios Panelės tarpininkavimu, ir 
supykęs švedų karo vadag net 
Jos paveikslą kardu perkirto. 
Mums, anglams, Henrikas Sien- 
kievviez labiau žinomas apysaka

*Quo Vadis’, bet jis parašė ir 
trijų istorinių apysakų trilogi
ją, kurios antroji, vardu ‘Tva
nas’, kaip tik aprašo šį stebuk
lingą nuotykį. Tvane vaizduo- 
ma, kaip ‘Juodosios Madonos’ 
tarpininkavimu lenkamg pavyko 
švedus nuo Čenstakavo atmušti 
1655 metais per pačias Kalėdas.

Nebūtų tikslinga sakyti, kad 
auksas šiuo metu nevaidina jo
kio vaidmens. Jis vis dar yra 
svarbus faktorius įvairių kraš
tų piniginėse sistemose ir jo 
vaidmens negalima visiškai pa
neigti. Visų kraštų piniginiai 
vienetai vis dar yra definuoja- 
mi pagal tam tikrą aukso svo
rį, ir oficialūs pasikeitimo kur
sai tarp įvairių valiutų yra nu
statomi pagal kiekvieno krašto 
monetarinį vienetą. Tuo būdu 

valstybė šiuo me-

TELEVIZIJOS
ir Ridio Aparaty Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 

Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 

IR
Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis

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

Nuo tų laiko Čenstakavo pa
veikslas lenkų buvo ypač ger- Į kiekviena 
biamas”. V. tu naudoja auksą.

BIRUTĖ PŪKELEVIC1ŪTĖ

29 tęsinys
Tas purvinas vatinukas, toji putli moteriška ran

ka, tas rusas, pučiąs pro nosį dūmą, ir tas languotas 
turbanas...

O Brunhildos, o Krimhildos! Skaisčios šviesiaplau
kės, ugnies spalvos raudonplaukės: granito statulos, 
Dievų Sutemų moterys, susideginančios ant laužų su 
žirgais...

Pirmas spriktas pargriovė žemėn šitą tautą.
Niekas jų dar neskerdžia, netardo kamerose, kur 

ant cemento grindų yra nuvinguriuojantis latakas 
kraujui nutekėti, niekas jų dar neveža prie Ledo Jūrų, 
kur kiekvienas sieksnis paženklintas žmogaus gyvybe, 
kur rieda tylūs traukiniai, drebėdami iš siaubo — lyg 
apačioj, po bėgiais būtų patiesti ne žuoliai, o kadaise 
čia parkritusių žmonių lavonai...

Bet šita tauta pažįsta vien valdovo išdidumą; pa
vergtojo didybę žino tiktai tie, kuriuos per amžius ka
pojo svetimi bizūnai. Nelengva išmokti kreivo lūpų 
šypsnio — vergo pašaipos savajam ponui.

Jau visai įsidienojo, o daugiau rusų nesirodė. Dar 
kartais pasigirsdavo vienas kitas šūvis.

Ir man prieš akis staiga stojosi tuodu vokiečiai ka
rininkai. Švystelėjo tiltas, žalsvas kanalo vanduo; pasi

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

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

Illinois, tel. VI 7-2972

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

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

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

vaidino šviežiai nuskusti jų sprandai ir tas sutartinis 
žingsnis: tvirtas ir drausmingas. Kur juodu dabar?

*
Po pietų rūsin užvirsta raudonarmiečių būrys. Jie 

visi labai linksmi ir garsiai šūkauja.
Mes visi sėdim apačioj, ant lovų briaunų.
Staiga du įsiveržia mūsų kambarin.
— O jūs kas? Irgi vokiečiai? — šūkteli vienas 

tėčiui tiesiai ausin.
— Ne. Lietuviai... — lėtai ištaria tėtis, žiūrėda

mas jam į akis.
Mes visi net sulaikom kvapą. Nes nežinia, ką jie 

mums darys, nežinia, .ar dabar geriau būti vokiečiu, ar 
lietuviu.

— A, lietuviai! — Jinksmai šūkteli kitas. — Są
jungininkai !

— Na, neliūdėk, Marusia! — žnybteli pirmasis Ri
mai į skruostą. — Namo važiuosit. Nesėdėsit šitame 
šunų krašte!

Ir juodu pasuka vokiečių kambarin.
Aš pažvelgiu šonu į Rimą ir mane paima kvailas 

juokas.
— Marusia! —- pakartoju ir prunkšteliu.
Pradeda kikenti ir juodvi.
Nes mes visos trys: ji, Elvyra ir aš — sėdim ant 

lovos krašto, vienoj eilėj, pasirišę skarutes. Tikros Ma
rulės.

Bet tėtis staiga pakyla ir, priėjęs artyn, pastveria 
mane už rankos.

— Mesk tu šitą paltuką... — tyliai sušnabžda jis. 
— Užsivilk ką nors kitą. Mano senąjį paltą, ar ką...

Ir aš matau, kad jis visas dreba.
— Kodėl? — trukteliu pečiais.

Tėtis, pastovėjęs valandėlę ties manim, grįžta sa
vo vieton.

Bet dabar pasigirsta aštrus vyriškas balsas iš vo
kiečių kambario. Ten, pačiame vidury, stovi jaunuolis, 
plačiai prasižergęs, atsismaukęs ant viršugalvio savo 
raudonarmietišką kepurę ir laiko atkišęs šautuvo vamz
dį tiesiai į lovų pusę. Metų jam daugiau neduotum, 
kaip septynioliką.

— Ūrus! Duokit šen savo ūrus! — šaukia jis, įky
riai kartodamas tik tą vieną žodį.

Nesuprantam nei mes, nei, turbūt, tie vokiečiai, ko 
jis nori.

Pagaliau vaikėzas užsimeta šautuvą ant peties ir, 
piktai baksnodamas dešiniąja ranka sau į kairįjį riešą, 
rėkia, artėdamas prie lovų, visa gerkle, tarsi galutinai 
būtų išvestas iš kantrybės:

— Ūrus, ūrus, kalės vaikai, ūrus!
Tik dabar aš suvokiu, kas yra „ūras“. Tai laikro

dis! Keistai skamba toji rusiška galūnė, prikergta prie 
vokiško žodžio.

Atrodo, kad ir vokiečiai, pagaliau, suprato. Ten 
žmonės dabar rausiasi po lagaminus, segasi laikrodžius 
nuo rankų, traukia iš šoninių kišenaičių ir viską žeria 
vaikėzui saujon.

Aš staiga prisimenu savo rublį. Kur aš jį padėjau? 
Kur aš jį padėjau?...

Galiniame vokiečių kambary, tarp lovų, taip pat 
šmėkščioja raudonarmiečių šešėliai. Ir čia negali gerai 
įsižiūrėti, kas ten vyksta. Turbūt, irgi atiminėja laik
rodžius.

Ir rūsys vėl tuščias. Visas būrys nubilda laipte
liais augštyn — į sodą.

Bet nepraeina nei pusvalandžio, kai užplūsta Nau
jieji.

(Bm d a n g i a o)
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MŪSŲ KOLONIJOSE
IŠTVERME MUS PARVES NAMO

Jau virsta gražiu papročiu įvykdymo prisidėjusiems. Klau-
(tradicija), kad Baltimorės 
Liet. radijo valandėlė Vasario 
16 d. paminėti kas metai pas
kiria ištisą valandą. Šiemet tai 
padaryta vasario 12 d.

Radijo minėjimo rengėjai a- 
biem kalbom pradžios žodyje 
pareiškė, kad šis minėjimas, be 
ko kita, yra viešas protestas 
komunistinei Rusijai dėl didžio 
jos nusikaltimo — lietuvių tau
tos pavergimo ir naikinimo.

Skamba Amerikos ir Lietu
vos tautiniai himnai. Kun. K. 
Pūgevičius kalba pradžios mal
dą 78 psalmės žodžiais, 
kur pranašas skundžiasi ir pra
šo Dievą pagalbos tautos nelai
mėse. Prabyla Maryland’o gu
bernatorius Teod. McKeldin. Jo 
žędžiai tiesūs ir kieti: lietuvių 
tauta myli laisvę ir už ją šimt
mečiais kovojo; laisvės troški
mo ugnis negali būti užgesinta, 
neužgesins jos ir šių. dienų tau
tų pavergėjas — rusiškasis ko
munizmas; didi kova dėl laisvės 
eina, ir ją rėmė bei rems USA; 
Lietuva turi būti vėl laisva. Bal 
timorės miesto majoras T. D’- 
Alessandro išreiškė gilų įsitiki
nimą, kad Lietuvai laisvė išplėš
ta tik laikinai ir, Dievas duos, 
visos tautos, ne tik Lietuva, ku
rias slegia komunistinė tironija, 
bus laisvos. Prof. M. Biržiškos 
kuris yra pasirašęs Liet. nepri
klausomybės aktą, žodžiai pri
minė nepaneigiamą fąktą, kad 
komunistinės Rusijos valdovai, 
laisvai pripažinę Lietuvos vals
tybę, savo pripažinimą klastin
gai sulaužė, mūsų tautą niekina 
ir naikina. Tautos laisvė gali 
būti atkovota tik atsidėj.mu ir 
darbu.

Antra dalis — žodžio ir dai
nos pynė (montažas), kurią iš 
mūsų rašytojų raštų ar dainų 
nupynė poetas K. Bradūnas. Žo 
dinę pynės dalį atliko Ona Kara 
šiene ir aktorius " J. Palubins
kas.

Girdėti Laisvės Varpo skam
bėjimas. V. Kudirka šaukia: 
Kelkite, kelkite, kelkite! Tau
ta ima busti, ir tai žadina Mai
ronis: “Žiūrėk, rytuose aušra 
jau teka etc.”. Tauta ryžtasi nu 
sikratyti verguve ir skelbia 
1918 m. 16 vasario aktą. Karo 
maršai sustiprina šių žodžių 
įspūdį.

Tautos sūnūs laimi laisvės ko 
vą, nors ir didele žaizdų ir gy
vybių kaina. Didelės aukos, di
deli ir laimėjimai. Biliūno “Lai
mės Žiburio” ištraukos gražiai 
^vaizduoja laisvės vaisius ir 
palaimą. O dabar? Dabar — ša
lis pavergta, tremtyje kankina
ma, pasaulyje išelaškyta, bot 
dvasioje nenugalėta. “Kur pra
puolė tas takelis, kur pro kry
žių ėjo” — gražai pavaizduoja 
ištikimų tautos vaikų sielvartą. 
Tauta kankinama, bet nepraran 
da vilties ir kaupia jėgas nau-

sytojai nuoširdžai pritaria 
šiems žodžiams, bet pirmių pir
miausiai dėkoja minėjimo orga
nizatoriams. Atliktas tikras pat 
riotiškas darbas, ir atliktas ge
rai.

Parapijos vakarienė
įvyko vasario mėn. 12 d. Tai 
paskutinis žiemos laiko parapi
jos bendras susiėjimas. Prie vai 
šių stalo susirinkusiuosius pa
sveikinęs ir padėkojęs už atsi
lankymą, klebonas prel. L. Men 
delis vakarienę pradėjo malda. 
Vaišės ir po jų pasilinksmini
mas praėjo, kaip visuomet, la
bai smagiai. Svečiai turėjo ne 
tik malonų vakarą, bet savo at 
silankymu sušelpė ir parapijos 
mokyklą, nes vakarienės pelnas 
skiriamas mokyklos išlaikymui.

T. 33erys kazimlerieiės 
dirbančios mūsų parapijos mo
kykloje, vasario 12 d. po kiek
vienų pamaldų rinko aukas sa
vo kongregacijai. Prel. L. Men- 
delis ne tikmielai leido aukas 
rinkti, bet ir visus ragino gau
siai aukoti. Dosnumo pavyzdį 
parodė pats prelatas, paauko
damas $25.00. Surinkta iš v so 
$358.

Jonas ir Bronė Lietuvninkai 
vasario mėn. 12 d. Šv. Alfonso 
bažnyčioje atšventė moterys
tės gyvenimo auksinį jubilėjų. 
Šv. Mišias atnašavo prel. Men- 
delis ne tik mielai leido aukas 
bininkų kunigų, savo pamoksle 
gražiai jubiliatus pasveikinda
mas. Iškilmėse dalyvavo gra
žus būrys artimųjų, jų tarpe ir 
duktė vienuolė. Jonas Lietuv
ninkas yra giminaitis a.a. kun. 
Juozo Lietuvninko, buvusio 
daug metų Baltimorėp lietuvių
parapijos klebono. / J. M.

Elizabeth, N. J.

Pavykęs banketas 
Buvęs metinis parapijos ban

ketas praėjo dideliu pasisekimu. 
Jaunimo ir šiaip svečių buvo sa
lė perpildyta. Svečių palinksmi
nimui buvo puiki programa: dai 
nos, šokiai ir kitokios įvaireny
bės. . Buvo ir miesto augštųjų 
valdininkų. Kleb. kun. M. Kerne 
žis visam tam vadovavo. 

Vasario 1G d. minėjimas 
Vasario 16 d. minėjimas įvyk 

sta vasario 19 d., 5 vai. po pie
tų Laisvės salėje. Kalbės dr. M. 
Brakas. Programoje vyrų cho
ro dainos, skautų šoKiai ir kt. 
10:45 vai. ryto bus iškilmingas 
paminėjimas žuvusių už Lietu
vos nepriklausomybę šventoriu
je, prie kryžiaus. Bus atitinka
mos pamaldos, giesmės ir padės 
prie kryžiaus vainiką už žuvu
sius už laisvę.

Mūsų parapijos mokyklos 8 
skyr. mokinės Anne Hudziak 
(motina lietuvė) už rašinį apie 
dantų sveikatą “Dantų sveika
tos savaitės” proga gavo pirmą

jiems žygiams ir įkvėpimo jieš- premiją New Jersey valstybėje, 
ko Maironio dainoj: “Lietuva už tai gaVo miesto, valstybės, 
brangi, mano tėvyne”. Ir Sibi- Gydytojų Sąjungos vertingas 
ro kankiniai nepalūžę dvasia, dovanas.
juos gaivina gimtinės atsimini
mai, jie tarytum kalbasi su my
limuoju Nemunu: Op op, kas 
ten, Nemunėli, ar tu mane šau
ki?” Visi lietuviai, pavergtieji 
ar laisvuose kraštuose, dieną 
pradeda ir baigia malda už tė
vynę. Choras dainuoja Gruo
džio “Tėve mūsų”.

Nelaimė didelė, priešas žiau
rus ir galingas. Reikia pasitikė
jimo ir ištvermės. ,Kokia ištver 
mė turi būti rodo partizanas sa
vo priesaikoj. Ištvermė mus pat 
ves į gimtąjį kraštą. Skamba 
Vilniaus varpai... Baigiama mal 
da ir Marija, Marija giesmės 
melodija.

Šio minėjimo organizatoriai 
ir radijo valandėlės vedėjai,
Alb. Juškevičius ir Kęst. Las- 
kauskas, padėkojo visiems mi
nėjimą parėmusieme ir prie ji

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

IKPARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ l'ASKOLOS l’RIEINAMIAI KIOM SĄLYGOM. SUftlNOT MTsi ALKSTA DIVIDENDĄ IK KITAN 1b 
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GKOVKHlIAi G-7575. * *

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
EIltM. 12 VAL.— s VAL.; ANŪKAI). IR PENKT. • Iki 4 VAK,; KET. tt IKI M vai. vak.; Tred. UŽDARYTA VISA DIENA: SEftT. tt IKI 2 POPIET

Misijas ves kun. misij. A. Spur- 
gis, MIC, kurs gyvena Tėvų Ma 
rijonų seminarijoje, Hinsdale, 
III. Kartu su misijoms bus ir 
40 valandų atlaidai kovo 2, 3 ir 
4 d.d.

— Gavėninis parengimas. Al 
toriaus Puošimo d-ja vasario 28 
d. ruošia gavėninį parengimą.

' Žemaitis

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

aoi

Philadelpia, Pa.
— Užplūdo laiškai. Neperse

niausiai buvo išgirsta apie pir
muosius laiškus, kviečiančius 
grįžti į Lietuvą. Paskutiniu lai

T ...... ± , ku kaikurie asmenys jau gavoMis. June Milton, 26 metų, du . j j b
kartu ištekėjusi, 5 metų amžiaus, P» tretį kvietimą grįžti } Tėvy

nę. Į voką pridedama naujes
nės informacijos apie “laimingą 
Lietuvos gyvenimą”.

— Džiugi žinia. Ponus Kara
lius, 3220 Richmond st., pasie
kė maloni žinia, kad Irenos Ka
ralienės brolis, buvęs karys, 11 
metų iškentęs Sibiro tremties

vaiko m o t in a, 
policijos stotyje,

St. buitis, Mo., 
kur prisipažino

nušovusi AValter A. Siebert ir jia- 
degusi jo namų, kad paslėpus nusi
kaltimo pėdsakus. (1NS)

Racine, Wis.
Trumpai

— Gyvojo Rožančiaus d-ja va 
sario 12 d. surengė blynų vaka- kančias- su vienu vokiečių karo
rą. Parengimas pavyko ir bus 
gražaus pelno, kuris eis draugi
jos kason.

— P. Valuckienė susirgo šir
dies liga. Išvežta į Šv. Marijos 
ligoninę.

— Jonas Andrius Younk pa
krikštytas Šv. Kazimiero baž
nyčioje. Kūmai — A. ir V. Krau 
jeliai. Vaišės buvo naujagimio 
tėvų namouse. Šeimininkavo Ci
ną Vasiliauskienė.

— Mrs. Čepukėnas išrinkta 
Isabel Kat. Moterų d-jos vado
ve surengti parengimą kovo 
.mėn.. Isabel Kat. Moterų drau
gija yra stiprį įr kas mėnesį yra 
kas nors įdomaus suruošiama.

— Vasario 27 d. prasidės mi
sijos Šv. Kazimiero parapijoje.

DĖL ŽILŲ PLAUKŲ

Prisiminė a.a. kun. J. Simonaitj ’
... , , . i .o- Kaina $2.00.Už a.a. kleb. kun. J. Simonai

Pasklink plaukų šilimą su FLO
RAL HERB. Lengva vartoti — ma
žės išlaidos. Tikras ir saugus meto
das!

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

Dulko jūs nedarot, kaip kiti ir ne- 
siuaudoįat geriausia jūsų proga?

Lengva vartoti! FLORAL-1IERB 
nereikalauja komplikuoto vartojimo 
— tik ištepkite plaukus ir skalpų 
liuosai su FLORAL-I1ERB — po to 
stipriai ištrinkite (masažuokite). At
kartokite kasdien iki žili plaukai 
bus tos pačios spalvos, kaip ir origi
nalūs; po to vartokite kartų j savai
tę, ar dvi, ar tris kartus j mėnesį, 
pagal reikalų. Čia jokio nemalonumo

belaisvių transportu pasiekė 
Vakarų Vokietiją. B. R.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

• Iš WQES stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
SESTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAD. 8:30—0:30 v. r. Iš stoties 

WOPA — 1490 kll.
Chlcago 29, .’I. HEmlock 4-3418

7121 So ROCKWELL ST.

PARKHOLME "SERVICE 
STATION

5000 W. Cennak Rd., Cicero, Iii
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
William J. Grigelaitls, sav.

Kanadoje ir kitose

čio sielą buvo atlaikytos šv. Mi 
šios, minint jo mirties 3 metų 
sukaktį.

valstybėse $3.00.

FLORAL HERB COMPANY 
P. O. Box 305, Dpt. 23, Clinton, Ind.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

Romanas
Si knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra JMvSpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti UetuviSką žodi. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klulio leidinys. 
311 psl., Broniaus Mūrino viršelis, 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakiey Avenue

CHICAGO 8, ILL.
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir aitimų atstumų.

TeL BI. 7-7075 arba 
RE 7-9842

1956 ©

Per virš pusę šimtmečio

Schoenfeld
REC. U. S. PAT. OFF

-TEA-
Pasižymėję žolių vaistai

LAXATIVE

Skubiai pagelbsti 
užkietėjusius vidurius

VISOSE VAISTINĖSE

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas Į
6930 S. Talman, Chlcago 29, III 

Tel. GRovehill 6-7096

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
a i b.

11 gabalų — tiktai už $169.00

I šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasassu vidu
jinėm spirnoklem, 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 S - 4711

Fellx Raudonis, sav. Ir menadierla 
Krautuv# atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

AND LOAN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewiez, sefar. Ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnauvimal veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt 9 Iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

C RA NE SAVINGS

MES PRISTATOME AHGLIS BEI j 

PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*/T^

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 
I kų ar keliasdešimtų mylių. Reikale šaukite mus. .
, Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės paa’ 
mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 S». Hoyne Avenue Tel. Vlrginla 7-7097(

1

TELEVIZIJOS FOHOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų mčn. 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 Street
Telefonas CAIumet 5-7252 

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

dorini- -.rn-eru— ,

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

MIDLAND1 Savings and Loan 
Associa+ion

gmsuRED

F PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO 
BENDROVĖ

4038 Archer Avenue t«I. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidentai

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

Įstaigoje BRIGHTOH SAVINGS and L0AN1
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKAS, Sec’a

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
AeSt. 9 v. ryto Iki 4:30 p. p.

Trečiad. • ryto Iki 11 o 
Ketvlrtad. 9 va J. Iki 8 rak.

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai: *

8416 S. UTUAN10A A VĖL, CHICAGO, ILL.

ANTANAS VILIMAS
Teleionas — FRontier 6-1883

toumų cusian

A
JOBAS GRAŪIHSKAS

Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos
“Parduodam pigiau, taigom geriau’’

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išnuomavimui

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSA2AI. GRL.ES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

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

3E

SINCLAIR Gazolino Stotis

, "PAGALBA”
, Sav. Ant. Stanevičius

Taikome automobilių .motorus. Lyginame įdaužimus ir 
įlenkimus. IFažome ir atliekame b airius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, prihūname su vilkiku j įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorius, padangas Ir kt automobilių dalis.

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

-k--------8f 3bK

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. ‘ Drauge ’.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOiS fSPenktadienia, vasario 17, 1956

Visi į Lietuvos nepriklausomybės minėjimą

DOVANA VICEPREZIDENTUI NIXONUI

Clevelando lietuviškoji visuo
menė Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę šįmet mini vasario 
19 d. (šį sekmadienį). Šventė 
pradedama pamaldomis Šv. Jur 
gio bažnyčioje, dalyvaujant pa
rapijos chorui ir solistams.

4 vai. p. p. Šv. Jurgio parapi
jos salėje įvyksta minėjimas, 
kuriame Alice Stephens ansamb 
lis ir teisininkas Mečys Macke- 
v čius iš Chicagos bus pagrin
diniai šio akto dalyviai.

Paskirkime tą dieną Lietuvos 
garb:ngoms ir laimingoms die
noms prisimint, stabtelti ties da 
bartimi ir susikaupusiai per
svarstyti, kuo mes, tikrieji Lie
tuvos sūnūs ir dukros, galime 
prisidėti prie tų, kurie stovi ko
vos už Lietuvos laisvę prieša
kyje.

Alice Stephens ansamblis pir
mą kartą Clevelande duos gra
žiausių kūrinių rinktinį koncer-' 
tą su solistais. Choras, kaip 
puikus dainų mylėtojų ir skam-

— Jaunimo stovyklai remti 
komitetas atidarė sąskaitą he

bių solistų ansamblis, pademons- tuvių banke Nr. 14833. Auko- 
truos mūsų liaudies ir paskirų tojai savo aukas gali įmokėti 
kūrėjų muzikinį genijų. j fesiog ton sąskaiton.

Prelegentas teis. M. Macke-! — Bir. ir dr. Jz. Skrinskai bei
vičius. žinomas kaip puikus kai- jų trys sūnūs džiaugiasi naujagi 
bėtojas, pabers įsidėmėtinų min. me dukrele ir sesute, 
čių, minint Lietuvos Nepriklau- >- K. ir Br. Narbutaič'ų šei- 
somybės šventę. į ma padidėjo antru sūnumi Ma-

Visi kviečiami dalyvauti mi- riumi. S. G.
nėjime. Minėjimas bus pradėtas
punktualiai ir ilgai neužsitęs. TAUTŲ FESTIVALIS

Šiemet aukos renkamos vaikš- ,r . „„ , ,Vasario 12 d. buvo septin
tasis tautų festivalis, kurį kas
met surengia Cleveland Folk 
Arts Association ir dienr. “The 
Press”, vadovaujant T. An- 
drica; jis minėtame laikraštyje 
veda tautų skyrių.

Didelė radijo stoties studija 
buvo p ina cjavelandiečių. Ne

čiojant po namus. Norintieji 
galės savo auką la'svinimo rei
kalams įteikti ir minėjimo metu 
salėje.

DIDĖJA JAUNIMO
STOVYKLOS RĖMĖJAI

Clevelando komitetui 100 dol. 
įteikė dr. J. Meškauskas, pasi
žadėjimais po 100 dol. — Ign. 
Malėnas, V. Palūnas, P. ir J. 
Stan'škiai, O. ir B. Brizgiai, J. 
Puškorius, P. Gruodis, O. ir. V. 
Rocevičiai, I. ir M. Janavičiai ir 
A. Gailiušis.

Clevelando globos komitetui 
vadovauja S. Laniauskas, kuris 
šiomis dienomis persikėlė į nau. 
jai įsigytus namus, 1000 Dille- 
vvood Rd., Cleveland 19, Ohio, 
telef. IV-6-2152.

JAUNIMAS MINĖJO 
VASARIO, 16

Praėjusį sekmadienį l^uanis- 
tinė vysk. M. Valančiaus mo
kykla įspūdingai paminėjo Lie
tuvos Nepriklausomybės šventę 
Pamaldose organizuoti mokiniai 
ir mokytojai su mokyklos vėlia
va dalyvavo Šv. Jurgio bažny-
čioje. Šv. Mišias buvo pati mo- ką.
kykla užprašiusi už gyvus ir mi
rusius Lietuvoje. Kun. B. Iva
nauskas pasakė jautrų ir pat- 
r'otinį pamokslą. Pamaldoms iš
kilmingumo suteikė parapijos 
choras, vadovaujamas Pr. Am- 
brazo, ir sol. J. Krištolaitytė.

Prisirinkus salėje jaunimo ir 
visuomenės lituanistinė mokyk
la atliko programą. Mokyklos 
vedėjas A. Tamulionis trumpu 
žodelu kreipėsi į mokinius. VI 
ir VII skyriai atliko inscenizavi
mą pagal B. Brazdžionio “De 
profundis”. Geriausiojo rašinio 
“Tėvynė” autorius VIII sky
riaus mokinys Mašiotas perskai 
tė savo kūr nį. J. Naujalio 
“Nokturną” atliko J. Kavaliaus 
Kaitė. B. Brazdžionio eilėraštį 
“Šiaurės pašvaistė” padeklama
vo D. Mackevičiūtė. Nuo I iki V 
skyriaus mokiniai atliko "Mes 
Lietuvos kareivėlai”. Insceni
zavime “Partizanų daina” solo 
dainavo D. Bružaitė, I. Gelažiū- 
tė ir R. Zagarskaitė. J. Kazėno 
vadovaujami akordeonistai pa
grojo "Vyrai, prie jūros" ir “Ka

rių dainą”. Tautinių šokių jau
nosios grupės pašoko porą tau
tinių šokių. Vadovas L. Sagys 
ir J. Gulbinienė — LB vardu, o 
A. Garka — tėvų komiteto var
du kalbėjo į jaunuosius.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Programą paruošė mokyt. V. 
Tamulionienė, talk'ninkaujant 
mokytojoms Mackevičienei ir 
Brazauskienei. Minėjime daly
vavo abu kunigai ir visos sese
lės — Šv. Jurgio parapijos mo
kyklos mokytojos:

Šiemetinis minėjimas buvo ge
rai ir apgalvotai paruoštas, įdė
ta nemažai darbo ir energijos. 
Visuomenė, o ypač jaunimas, dė 
kingi visiems, kurier sudarė to
kią puikią pro^ą priminti tėvų 
kraštą Lietuvą.

TRUMPAI

vienam teko ir stovėti. PubFką kus ir dar kitos jaunos panelės 
sudarė miesto žymesni asmenys, Į kurių pavardžių nesužinojau, 
laikraščių atstovai, amerikiečiai Milkienė, Lipnickienė, Sacaliaus

kaitė priiminėjo svečius, įeinan
čius į salę.

Vakarienėje dalyvavo 10 sve 
čių kunigų.

Vakarą vedė kun. Pranas 
Kelpša. Kalbėjo kun. V. Rimše
lis, Tėvų Marijonų įvairia s rei
kalais, kun. V. Parulis, T. T.

ir įvairių tautų žmonės.
Visi laukė pradžios nekant

raudami Įdomu, kas geriau pa
sirodys. Pasigirdo “bagpipes” 
ir būgnų muzika ir iš salės galo 
sijonuoti škotai pradėjo žygiuo
ti scenos link. Jiems priartėjus, 
scenos uždanga pakilo, o sceno
je, “bažnytkaimio” vidury, bu
vo sustoję visi programos daly
viai. Fotografų lemputėms blyk 
čiojant, škotai užėjo ant scenos 
ir atliko savo dalį — tradicinius 
šokius su muzika. Po jų sekė 
airiai, ir t ems pašokus, šveica
rai parodė savo meną: kaip Al
pėse ilgais dideliais ragais dū
duoja ir kaip vikriai sukamas 
vėliavėles mėto. Lenkai pašoko 
keletą šokių pagal savo muzi-

Dabar atėjo lietuvių eilė. Sep
tyniems akordeonistams užgro-
jus maršą, lietuvaitės išsiskyrė mo, neskaitant gero paslruoši- 
:š kitų tarpo ir puikiai atliko mo, dar pris'dėjo tautiniai rū- 
savo dalį, akordeonams prita- bai — gražiausi ir išsiskirią iš 
tariant, gyvai ir greitai pašok- visų kitų — ir dalyvių jaunu- 
damos Lenciūgėlį ir Polką su! mas — visi mokyklinio amžiaus.
Ragučiais. Publika labai paten
kinta — iš paskutiniųjų ploja. 
Pats programos vedėjas Teodo
ras Andrica, 16 kartų buvęs Eu
ropoj, palydėjo mūsiškius saky
damas, kad l'etuviai dar nė kar
to nėra apvylę žiūrovų savo pa- 
s' rodymu.

Bet laikas ribotas ir progra
ma atliekama toliau. Rumunams 
padainavus, ukrainiečiai mik
liais kardų šokiais baigė pir
mąją programoj, dalį.

Po pertraukos slovėnų kvar. 
tetas ir kroatai padainavo liau
dies dainas, švedai ir latviai pa 
šoko savo šokius. Juodukai, pri
tariant ritmiškai būgnų muzi
kai, pašoko Pietų Amerikos šo
kį. Buvo ir Vakarų Amerikos 
tradicinis šokis. Po to grojo 
"Dunojaus” gitarų orkestras

Thomas E. Dewey įteikė JAV viceprezidentui ltichard N’ixonui Abra
omo Lincoln bronzinę galvą pietų metu, New Yorke. Pietus suruošė 
Respublikonų klubas. (IXS)

■Chicagoje
Tėvų Marijonų Bendrdarbių 

10 skyriaus veikla
Vasario 12 d. apie 5 vai. pa

traukiau į Tėvų Marijonų Ben
dradarbių 10-to skyriaus vaka
rienę, suruoštą Šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

Įėjus į salę, tuojau metėsi į 
akis gausybė gėlių. Jomis pa
puošti stalai atrodė kaip žydin
tis darželis. Tai nuopelnas Onos vakarų turėti. 
Sidabras.

Iš virtuvės sklido kepamų viš 
čiukų kvapas. Virtuvėje kaip 
bitelės avilyje triūsė E. Stane
vičienė, O. Sidabras, U. Petrai- 
tienė, M. Pocienė, P. Jančiaus
kaitė. O į salę nešinos namie 
keptais pyragais skubėjo Milkic 
nė, Banienė, Bubnienė, Sidabrie
nė, Petraitiana* Sanuenė.. Na ir 
prikepė skanių pyragų.

Bežiūrint prisipildė salė sve
čių. Jų buvo apie pora šimtų.
Prie stalų tarnavo O. Banienė,
O. Kazlauskaitė, Silvija Vens-

Vokiečai, tiksliau — austrai, už 
baigė fe3tlvlį, šokdami komiš
kus šokius.

Sprepdžiant iš publikos, di
džiausią pasisekimą turėjo tau
tos, kurių programą sudarė 
greiti šokiai ir šoko jaunesni da 
lyviai: lietuviai, škotai, ukrai
niečiai ir austrai.

Lietuvius atstovavo Liudo Sa- 
g'o tautinių šokių grupė Gran
dinėlė ir Juliaus Kazėno akor
deonistai. nesenai gastroliavę 
Detroite. Prie lietuvių pasiseki-

Marijonų statybos reikalais. 
Dvasios vadas kun. J. Budzeika 
dėkojo už visokią paramą T. T. 
Marijonų vienuolynui. A. Snars 
kienė pasveikino seselių pran- 
ciškiečių rėmėjų vardu.

Baigus kalbas, Stasys Pieža 
atidarė savo turtingą filmų ba
gažą ir įdomiais vaizdais žiūro
vus nukėlė į .tolimus kraštus. 
Filmai žmonėms labai patiko. 
Buvo pageidavimų daugiau to-

Tėvų Marijonų darbams pa
remti sukelta apie $1,300.00. 
Garbės nariais, įmokėdami po 
$100.00 įsirašė šie asmenys: 
Kotryna ir Simas Skrebis, Ve
ronika Bals.enė, Joana Pocienė,

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS
Telef, — HUmbold 6 1038

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI DIDELI TROKAt- NAUJAUSI KRAUSTYMO (MUKIAI 

ILGU METU PATYRIMAS-PI6US tR SĄŽININGAS MTARNAV/MAS

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

CIZID’G SELF wl\lr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU PHONES — WALBR00K 5.8202 
' Vasario mėnesio 16, 17 ir 18 dienoms

’■

R. K.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. KALNĖNAS

«4O2 8. Falrfleld Avė., GhlcMo M 
(8-člaa augStas, durys po kairei, art 
63-čloa gatvSa Ir Callfo,nla Avė.) 

duoda tremtinys prie! karą baigė*
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 d. vai. — privačios.
VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI

“TĖVYNĖS GARSŲ”
Valandėlė transliuojama per WIM)K 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 tai. vakare.

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

Cleveland S, Dhlo, tel. EX 1-2296

ASBACI1 URALT
(GERMAN BRANDY)

Flfth $5-59

NAPOLEON COGNAC Fifth $3-79

GOLD LEAF COGNAC Flfth $3-89

GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4.89

CREMA MARSALA, Imported Wlne Flfth $1.89

ANISETTE LIQUEUR Fifth $2-89

CINZANO VERMOUTH
Sweet or Dry • Fifth $1.39

COI^FEE LIQUEUR Fifth $3-79

G K AND MARNIER Fifth $6-29

IVURZBURGEK, Chm* of 24 bottlea Ca.se $7.50

George ir Rozalija Karlinskas, 
N. N., Juozas ir Agnė Vaicek; 
Paulina Gudžiūnienė įamžino sa 
vo mirusį vyrą Dominiką, Pran 
ciška Leščinskienė įsirašė gar
bės T. T. Marijonų Bendradar
bių nare ir įrašė savo a. a. vyrą 
Benediktą, paaukodama $200. 
00. Amžinais nariais, paaukoda
mi po $50.00, įsirašė N. N. ir 
Antanas Rezgys, įamž nęs savo 
mirusią motiną Oną Rezgienę.

Po $10.00 aukojo — Gyvojo 
Rožančiaus D-ja, Maldos Apaš
talystės D-ja, M. Melkus, Mr. 
Adomaitis; po $5.00 — J. Rim
kus, A. Kalašinska.tė, A. Sa
dauskaitė, M., Sabaliauskaitė, 
Puidokienė, Marcinkų šeima ir 
Puišių šeima. Kiti aukojo po ma 
žiau. Sutartinai dirba valdyba, 
komisija ir nariai. Tad ir pa
sekmės geros. Daug prie išgar
sinimo vakarienės prisidėjo So- 
phie Barčus savo radijo valan
doje. Taip pat ir “Draugas”.

T. T. Marijonų Bendradarbių 
10 skyrius dėkingas visiems.

E. S.

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenSjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėji.nų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšimų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios. suskilusios odos dedlr- 
vinių, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra
parduodama po 75
et., 11.25, Ir 43.60.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoj Ir apylinkėse—
Milvvaukee, Wisc.,Ga Ų 
ry. Ind.lr Detrolt, Mi- J
cbigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney.order |

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

±2

AUKOKIME LIET. 

LAISVINIMO 

REIKALAMS
Š ą savaitę minime Lietuvos 

nepriklausomybės atgavimo 38 
m. sukaktį. Vienur šie minėji
mai įvyko praėjusį sekmadienį, 
kitur ruošiamasi minėti ateinan
tį sekmadienį. Pati Vasario še
šioliktoji atitinkamai paminėta 
JAV Kongrese ir eilė guberna
torių šią datą paskelbė Lietu
vos diena.

Kadangi ši savaitė skiriama 
Lietuvos laisvinimo reikalams, 
visi lietuviai, kurie negali daly
vauti minėjimuose, savo aukas 
prašomi įteikti tiesiog Alto Vyk
domajam Komitetui: Lithua- 
nian American Councd, 1739 So. 
Halsted Str., Chicago 8, III.

Atdara sekmadienį nuo 10 iki 5 valandos.

.BUDRIK'S
“Didelių Nuolaidų Namai”

3241 SOUTH HALSTED STREET 

3 aukštai art 6 lotų
Pilni naujų baldų, namams reikmenų, brangenybių, radijų, 
televizijų, žaislų, karpetų. Žinomų išdirbysčlų kaip: Kroeh- 
ler, Pullman, Simmons, Sealy, Philco, General Electric, RCA 
Victor, Frigidaire, Admiral, Zenith, Douglas, Bassett, Lees, 
Bigelovv, T'appan., Unlversal, Hoover ir Bulovą.

SUTAUPYMAS NUO 30% IKI 70%
:»2 nauji, vėliausios mados 2 gab. parlor setai, nupig. iki $8!) ir aukš. 
63 nauji vėliausio stiliaus miegamųjų setai, nupiginti iki $89 ir aukš. 
41 louugc kėdės, vėliausia medžiaga uždengti, nupig. iki $19 ir aukš.
98 Innerspring ir Bot Spring matracai, nupiginti iki $14 ir aukščiau. 
47 Sleep-O-Lounge “Inde a bcsls” (lovos), nupigintos iki $59 ir aukš. 
97 nauji šaldytuvai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
66 skalbiamos mašinos, wringer (gręžia) arba automat. $98 ir aukš. 
88 elektriniai dulkių valytuvai, $15 ir aukščiau.
209 lempų, nupigintos iki $3 ir aukščiau.
99 televizijų setai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
150 mažų radijų, nupiginta iki $10 ir aukščiau.
68 elektriniai pbonografai, nupiginta iki $6 ir aukščiau.
166 gaziniai pečiai, nupiginti iki $69 ir aukščiau.
19 elektrinių pečių, nupiginta iki $69 ir aukščiau.
22 aliejiniai šildytuvai, nupiginta iki $29 ir aukščiau.
24. gaziniai šildytuvai, nuo $24 ir aukščiau.
Elektrinės indams plauti mašinos, nupig. iki $69 ir aukščiau. 
Siuvamos mašinos, nupigintos iki $39 ir aukščiau.
27 colių pločio vilnų kaurai, į>o $3 už jardą ir aukščiau.
27x54 vilnų kaurai, nupiginti iki $+ ir aukščiau.
Didelės mieros Sbag Rūgs, nupiginti iki 98 centų.
6x9 kaurai, nupiginti iki $10 ir aukščiau.
9x12 kaurai, nupiginti iki $17 ir aukščiau.
9x12 linoleums, su apvadais, $4.95 ir aukščiau.
12x15 kaurai, nupiginti iki $69 ir aukščiau.
52 gabalų indų setai, nupiginti iki $19 ir aukščiau 
52 gabulų Stainless silvenvare, nuo $9 ir aukščiau.
Elektriniai garu šildomi prosai (irons), nupiginti iki .......... $ 6.00
Dominion deej>-t'ryer, automatiškas, nupigintas iki .............. $18.00
Star Low deep-fryer, nupigintas iki ........................................ $12.00
Automatiškas toaster, nupigintas iki .................................... $ 9.00
Rotiss-O-Mat Rotaiy Broiler, nupigintas iki ......................... $22.00
Majestic Infra-Red Broiler, nupigintas iki .........................$10.00
Popeorn Paper, nupigintas ........................................................ $ 5.00
Remington rašoma mašinėlė, atremontuota ............................. $24.00
Arctie Manketai, vilnų, nupiginti iki ......................................  $ 5.00
Vatiniai Manketai, nupiginti iki ............................................ $ 2.00
Didžiulės antklodės (comtorters), nupigintos iki ............... $ 5.95
Dideli (’atinon rankšluosčiai, nupiginti iki 25 centų vienas.
32 colių Clowu Doll, nupigintos iki 98 centų.
Nacionalini žinomų išdirbyąčių raukiniai laikrodėliai,

17 akmenų, ųupiginti iki $19.95 ir anksčiau.
120 basų Piano akordeonai, nupiginta iki $5!) ir aukščiau.
Vidutinio dydžio gitaros (gintaru) — $5.00. Ukuleles — nupigintos

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

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

J. F. Budrik Furnitiire
(INCORPORATED )

3241 So. Halsted St. Tek: CAlumet 5-7237
Atdara plr.mad. ir ketvirtad. vakarais iki 9:30 P.M. Sekmad. 10-5.

Budriko LIetuvižka Radijo Valanda leidžiama kiekvieną ketvir
tadienio vakarą nuo 6:00 iki 7:00 vai. i& VVHFC radijo stoties, 

1450 kilocyclea, su žymiais dainininkais ir orkestru.

— Būriniu laiveliu Atlantą 
perplaukė prancūzas J. Laconi-
bre per 68 dienas. Jis manė 
perplaukti per 50 dienų, bet su
kliudė audros. Laivelis tik 17 
pėdų ilgio. Išplaukė iš Toulono 

I ir pasiekė Puerto Rico.

illlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuviu

Katalikų Radijo Programą
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekvieną sekmadlcn* nuo 
1:30 Iki 2:00 vai. p. p.

Ifi STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais krelpkttSs Huo adre
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUF. 
Radlo Statlon WLOA. Braddock. Pa-
CIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII9IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

$
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“PAVERGTOJI LIETUVA 1940 - 1956” IR 
“VERKIANTI LIETUVA”

TOKI PLAKATAI KABOJO PREL. K. URBANAVIČIAUS 

SALEJE, BROCKTON, MASS.

HELP WANTED — MALĖ

ELECTRONICS 
Here’s Proof That

CLASSIFIED & HELPWANTED ADVERT1SEMENTS
REAL ESTATE HELP WANTE1) — VYRAI
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Pamaldos i reikalais, bet neužmiršti ir vi-
Brockton, Mass., Sv. Kaztaie 8u“m'ni^0. 

ro parapijos bažnyčioje vasa
rio mėn. 12 d. 10 vai. kun. V. 
Valkavičius atnašavo šv. Mi
šias už Lietuvą, jos mylėtojus 
ir gynėjus. Prel. P. W. Strakaus 
kas pasakė pamokslą apie tik
rosios laisvės supratimą.

Šv. Kazimiero bažnyčioje pa
maldų metu organizuotai daly
vavo: Vytauto Endziulaičio a- 
teitininkų kuopa su savo vėlia
va, skautai uniformuoti ėjo ne
šini Lietuvos tautinę vėliavą, 
Moterų Sąjungos 15 kuopa su 
savo nauja, žydraspalve vėlia
va, asistuojama tautiniais rū
bais apsirengusių sąjungiečių 
ir Šv. Vardo vyrų vėliava. Vė
liavų eisenai vadovavo JAV vė
liava.

Šv. Mišias užprašė ir suren
gė minėjimą šv. Kazimiero pa
rapijos Katalikų Federacijos 
skyrius.

Iškilmingas susirinkimas
2 vai. po pietų kun. V. Val

kavičius ir susirinkusieji bažny
čion atkalbėjo Šv. Rožančių 
prie įstatyto Šv. Sakramento. 
Prel. P. W. Strakauskas atkal
bėjo maldą j Šv. Kazimierą ir 
maldą už Tėvynę. Po palaimini
mo Švč. Sakramentu, visi susi
renka j prel. K. Urbanavičiaus 
salę, kurioje iškabinta abipus 
scenos plakatai: “Pavergtoji 
Lietuva 1940 — 1956 mt.” ir 
“Verkianti Lietuva”. Plakatai 
padabinti tautinių spalvų raiš
čiais.

Posėdį'atidarė ir jam vadova
vo Katalikų Federacijos pirmi
ninkas Leonardas Kumpa

Šv. Kazimiero mokyklos mer
gaičių choras pagiedojo Ameri
kos himną. Po to padainavo

Gal skaudžiausia ir giliausia 
išgyvena šiuos nepriklausomy
bės minėjimus Sibiro broliai ir 
likę Lietuvoj. Laisvės be aukų 
nebus.

O kokias aukas mūsų tauta 
aukoja ant Tėvynės laisvės au
kuro, tai sukrečiamai baisu.

Tat tikėkim, kad per tokias 
šias aukas ir laisvė grįš. Mes 
nemirę. Bus amžinai laisva gy
va laiminga mūsų brangi Lietu
va, — pabrėžė dr. J. Leimonas.

Gausūs plojimai pasakė, kad 
paskaitininko svarstymai rado 
atgarsio klausytojų širdyse.

L. Kumpa dėkodamas kalbė
tojui pats davė keletą apybrai
žų iš gaunamų laiškų, kurie nu
sako padėtį tėvynėj ir reikalą 
aukoti Lietuvos išlaisvinimui. 
Aukos Išlaisvinimo reikalams

Pertraukos metu apsirengu-t 
sios tautiniais rūbais moterys, 
ir tam skirti vyrai, perėjo sa
lėj esamus svečius ir pakalbino 
aukoti. Viso surinkta $149.85, 
Po penkis dolerius aukojo prel. 
P. W. Strakauskas, A.L.R.K. 
Moterų Sąjungos 15 kuopa 
Brocktone, V. Jakimavičius, V. 
Grybauskas, A. Sakadauskas, 
L. Kumpa, J. ir M. Tubiai, A. 
Šeduiki, O. Pareigienė ir A. 
Petkelis. Dešimt aukojo inž. J. 
Stašaitis, keletas aukojo po tris, 
po du, gi dauguma po dolerį ii 
mažiau, o vistiek prisidėjo, nors 
kuklia auka, prie Lietuvos va
davimo darbo.

Pinigai per Federacijos cent
rą bus nusiųsti Amerikos Lie
tuvių Tarybai. Rinkliavą tvar
kė Kat. Fed. skyriaus sekreto
rius Mečislovas Tubis.

Solo h* duetai

Po rinkliavos pagaunančiai
1) “Lietuvi, ar tau negaila” ir į nuskambę jo vargoninkės Stefa- 

Pražydo jazminai”. Jarūna nU°8 Ventre ir ateitininkės Da-
Venčkauskaitė deklamavo B. 
Brazdžonio "Tėviškės dūmai”.

Septinto ir aštunto skyriaus 
mergaitės pašoko Audėjėlę ir 
Viederą, dar niekad nematytą 
šokį. Akordeonu pritarė Mindau 
gas Grybauskas.

B. Brazdžionio “Šiaurės pa
švaistę” deklamavo Regina Ku- 
cinaitė. 4^11

Mūsų mažutė akordeonistė 
Reginutė Šmitaitė pagrojo: Ne
kaltybės valsas ir Pampilijoną.

Liucija Baškauskaitė padek
lamavo “Aš čia gyva”. Ir vėl 
dainos 14 mergaičių choro — 
Lietuvoj likusiųjų daina ir “Dai 
nuok, motule, man dainelę!” 
Įdomi dr. J. Leimono paskaita

Dr. J. Leimonas iš Bostono 
ne pirmą kartą pas mus. O taip 
mielai buvo klausomas. Savo 
nuoširdžioj, gilioj kalboj nevie 
nam išblaškė abejones dėl Lie
tuvos laisvės, dėl lietuvių tau
tos ir liet. kalbos išlikimo. Nuo 
taikingai pilstė į abuojas širdis 
vilties išlikti lietuviais ir sugrįž
ti į laisvąją Lietuvą. Tik reikią 
daugiau budrumo šeimoms, or
ganizacijoms kreipiant dėmesį 
į mūsų jaunąją kartą. Didžiuo
tis savo kilme, savo tautos kil
nia praeitimi. Parapija ir mo
kykla — mūsų pačių dalis — 
tai didžiausia lietuviškumo ba 
zė Amerikoj. Kovokim patys 
už laisvę, tai ir kiti mums pa
dės. Istorija rodo, kad ne dide
lės tautos yra aktyviausios ir 
kultūringiausios, kaip tik, ma
žųjų tautų ilga eilė, gyvai besi 
dominčių savo likimu, laisve, iš
likimu. Ir mūsų tauta tokia, ku 
ri nevengia ir panaudoja kiek
vieną progą pasakyti, kad aš, 
ne tik noriu būti gyva, esu gy 
va, bet ir būsiu!

Tokiuose ir panašiuose minė
jimuose pajudinamas lietuvio 
vidaus pasaulis ir paskatai kyla 

rūpintis ne tik savo asmeniniais

nutės Pareigytės solo ir duetai. 
Šv. Kazimiero mokyklos buvu
sios ir dabartinės mokinės dar 
padainavo: Supinsiu dainužę, 
Gyvenki, juokis ir mylėk ir šla
ma šilko vėjas. Minėjimas už
baigtas Lietuvos himnu.

Dainoms akompanavo Stefa
nija Ventre ir seselė Redempta.

Daug džiaugsmo ir pagarbos 
bei padėkos mūsų mylimoms Nu 
kryžiuotojo Jėzaus seserims, mo 
tinai Konsolatai, seselėms Re- 
demptai, Baptistai, Marijai Jo
nai ir seselei Gonzagai už tokį 
damų lietuviškų dainų išmoky- 
mą ir tautinių šokių paruošimą.

— Didesnio paminklo didvy
riams nebus, kaip vykdymas jų 
iedealo. Jų idealas buvo: girdė
ti kiekvieną lietuvį, esaht lietu
viu, lietuvių kalba, nemirštama 
kalba ir lietuvių gyvenamas 
kraštas — laisva Lietuva.

Mokykla Vasario 16 išvakarė 
se visiems savo mokiniams išda 
lino tautinius ženkliukus. Va
sario 16 dieną mokiniai, pasi
puošę tautiniais ženkleliais, nu
ėjo organizuotai bažnyčion kal
bėti šv. Rožančiaus lietuviškai, 
kaip kad ir kiekvieną pirmąjį 
mėnesio šeštadienį kalbą, kovo
ja už mūsų tautos didvyrių ide
alus.

Labai svarbu, kad tėvai na
mie pratintų savo vaikus kalbė
ti lietuviškai, kad nebūtų su
griautas, ką stato seselės mo
kytojos. Homo

BURROUGHS
M-e-a-n-s BUSINESS

New work under contract at the Burrough Research 
Center has saturated our recently constructed iacil- 
ities, making necessary the errection oi a

M-E-W 86,000 Sq. Ft. LABORATORY ADDITION 
This new work area will assure an uninterrupted 
continuity in the plaained expansion oi our activities 
ior industry and govemment . . . during the past 
year more than 600 persons have been added to our 
stati to meet the requirements.
We believe there are entirely new concepts and 
approaches in the iield oi Computers, Solid State 
Techniques. Data Processing and Transmission, 
Automation and Process Control . . . and to iind the 
ideas needed to meet the challenge oi industry and 
govemment, we are oiiering unlimited opportunity 
ior a paralleled personai growth to ąualiiied people 
in all levels oi engineering, physics & administration. 

Y-E-S
Burroughs Does Mean Business 
To Men Qualified As Follows— 

ELECTRICAL ENGINEERS
With background in Electronic Circuitry — Pulse 
Circuits, ior Magnetic & Electronic Digital Systems.

MEOHANICAL ENGINEERS
Exper'd in Aircrait instrumentation, Components and 
Systems, also major assemhly oi Digital Computers.

PROGRAMMERS
To Program Digital Computers.

LOGICAL DESIGNERS
Experienced in Logical Design oi Digital Computers.

PROJECT ENGINEERS
To supervise projects inv. Logical & System Design. 
To supervise design and development group, work- 
ing to improve on Airbome Bombing Systems.

SYSTEMS ENGINEERS
Electronic Circuit and Systems Design involving 
Magnetic Tapė Conventional Pulse Techniąues 
Transistors, Magnetic Cores and Relays.

APPLICATIONS ENGINEERS
For Design and Development or packaging oi Com- 
mercial Electronic Eąuipment and Instruments us- 
ing the Magnetron Beam Swit,ching Tubes.

PATENT ATTORNEYS and PATENT ENGINEERS
Exper'd in one or more oi the iollowing areas: Com
puters, Magnetics, Circuit Logic & Solid State Physics. 

SENIOR ANALYSTS
Experienced in Design and Development oi Systems 
such as Fire Control, Missile Guidance and Radar.

In Addition to Pay 
COMMĖNSURATE Wittt Your Ability

. . . you can receive coooerative educational aid, 
liberal pension plan and all the usual health and 
hospitalization beneiits ior you and your iamily 
PLŪS delightiul suburban surroundings and a!n 
ideal community liie ior your children, only 30 
minutes irom Philadelphia.

Yes. It Pays to Work & Live Where the Best in 
Everything Is Available to You and Your Family 

Apply, Wire or Wire
MR. M. L JENKINS, PLACEMENT MANAGER

BURROUGHS CORP-
RESEARCH CENTER PAOLI, PA.

GERIAUSIAS PIRKINYS — NAUJAS 
1956 METŲ FORDAS

Crosstown Motors, Ine, turi visokių Fordų—dviem ir keturiom 
durim, įvairiausių gražių spalvų. Mums yra malonu jums patar
nauti, čia atvykę galite susikalbėti lietuviškai

Kreipkitės į Vladą Brazauską

CROSSTOWN MOTORS, INC.,
3945 Archer Avė., Chicago Tel. Vlrginia 7-5050

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adimkevičiaus apianka
Užsakymus su pinigais siųskit*:

350 paL, kaina 82.00 
DRAUGAS, 2334 8. Oakley Avė., 

Chiosgo 8, nL

P. STANKOVICIUS
&EAL ĖST. k INSVB. RttGKttttTfc 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8133 So. Hatoted St.
Ph. DAnnbe 8-1793

Padeda plrkiti - parduoti namu. 
lklua, biznius. Parūpina paskolas 
iraudlmua Ir daro vertimu*. Tvark. 
migracijos dokumentus. Ofisas atda 
•as kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P- LEONAS 

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

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biurais, sklypus ar Skitu 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
BEAL ESTATE-IH8UBAHOS 

1406 Wart 61 St. 
WAIbrook 6-6030

PRospeat 8-857» (vak. ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir UetuvUkai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės t

VENTA BEAL ESTATE
1409 S. Fairfield, teL LAI. 8-8881
VaL Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
vak. fieštad. nuo 9 v. r. iki S ▼ 

Trečludineiats uždaryta

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERIS
9010 S. Cottage Grove Avė., Chlcago 

Tel. HUdson 3-7828
Narni, PRospect 8-2530

BR1DGF.PORTE mūrinis namas —
2 butai po 4 kamb. Automatiškai ga- 
zu apšild. Uždari porėtai. Garažas.
FRontier 0-0930.

SAVININKAS parduoda de luxe 
mūrinį namą — 8 dideli kamb., 2 
mieg. apačioj ir 3 viršuj, pušų ir 
beržo papuošimai, “parkay” grindys. 
Dinette ir “tile” virtuve. 10 spintų. 
2 keramikos koklių vonios. Rūsys. 
Air-conditioned. Prieinama kaina.

8104 S. VVhipple St.

A. LAURAITIS
BEAL ESTATE BROKERIS

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

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

PROGOS — OPPORTUNITIES

Stos nuostabios ir nepaprastos kny
gos personalus Utalp įvertina rū
kytojas Gliaudą: **...Welaas — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
•avyje Fra Angellco angelų varsų 
gama. Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylis tl skalsėta 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs jo esm*a 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotNjlmo prooese"

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draufja".

WILL TRAIN 
RELIABLE YOUNG MAN 

FOR
STOCK MAN

Excellent opportunity for High 
School graduate. Stock expe- 
rience desirahle būt not neces
sary. $1.38į/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 ednea- 
tion needed.

DARLING & CO.

4201 S. Ashland Avė. YArds 7-3000.

HELP WANTED MOTERYS

GRADUATE CLERK-TYPIST
Mušt be willing, 5 days,

$40 to start

JAMES NOVY C0.
8839 W. Jackson NE 8-1406

YVANTED — EXPER. X-RAY 
BARK ROOM TECHNICIAN 

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

Reikalingos trys (3) mergaitės 
• TYPIST • TELLER

. • ŠTENOGRAPHER
Augštas pradinis atlyginimas. Pui

kios darbo sąlygos. “Group Health 
& Accident & Life Ins.” Pioga pro
gresuoti.
SUPREME SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION
1751 W. 47th St. — YA 7-3895
Peter P. Kezon, Fxecutive Officer 

Turtas virš $17,500.000.00

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA maisto krautuvė, 
Brighton Parke. Daugelį meti} vei
kiantis biznis. Skambinti

YArds 7-6934
CLEANING & TAILORING SHOP. 

Rūbų valykla ir siuvykla. Pilnai įreng 
ta. Įsteigta prieš 26 metus. Nuoma 
$76. Dėl silpnos sveikatos nori sku
biai parduoti, nebrangiai — $1,500. 
Pamatę įvertinsite gerą pirkinį. 2130 
W. Chicago Avė., ARmitage 6-5098.

“DRAUGAS” AGENCY
55 East YVaskington Street 

Tel. DEarborn L-2434

2334 Sounth Oakley Avenne 

Tel. VIrgiuia 7-6640; 7-6641

BUILDING & REMODKUNti 
NAMŲ STATYBA

V. ŠIMKUS 

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

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

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

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West lįst Street

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

Tel. — HEtnlock 4-5881

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

7207 So. Maplevvood Avenne 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

ĮĮiimiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiįs
| LIETUVIŲ STATYBOS =

BENDROVE į

Į MŪRAS ?
= BUILDERS, INO. =
= Stato gyvenamuosius na- s 5 mus, ofisus ir krautuves pa- E 5 gal standartinius planus ar E S individualinius pageidavimus. E 
= Įvairūs patarimai staty- 5 E bos bei finansavimo reika- S E lais, skiciniai planai ir na- = s mų įkainavimas nemokamai. = 
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MJSCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

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

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.

TERRIFIC SACRIFICE — Labai 
nupigintai parduodama KERAMI
KOS STUDIJA IR '‘CHINAWARE'’ 
KRAUTUVE vertės $10,000. Verčia
mas perleisti už $6,000 nes turi ap
leisti miestą. Reikia pamatyti, kad 
(vertinus gerą pirkinį. Susitarimui 
kreiptis į savininką — GRaceland 7- 
7117.

MARQUETTE PARKE — gera pro
ga, prieš pavasario išpardavimą, per
imti senai įsteigtą MOTERŲ RCBŲ 
SALIONA ir kt. Didžiąją dalį klijen- 
tūros sudaro lietuvės mėgstančios ge
riau rengtis. Metinių pajamų viduti
niai apie $68,000. Sumanus asmuo 
gali padvigubinti pajamas. Patyri
mas nebūtinas; supažindinsime su 
darbu. Moderniška krautuvė ir įren
gimai, kilimai, air-conditioned, pilnai 
įrengtas pertaisymų-siuvlmo kamba
rys. Parduodama dėl silpnos svetka- 

j tos bei kitų užsiėmimų. Prieinama 
; kaina. Teirautis tel. HEmlook 4-4321; 
sekmad. visą dieną — PRospect 8- 

| 5042.

CLEANING-TAILORING-SHOE RE- 
PAIRINO & 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
kinį. 6445 W. Belmont arba šaukite 
savininką susitarimui — TUxedo 9- 
820.3.

CONFECTIONERY-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
selt. Reikia pamatyti, kad įvertinus 
gerą pirkinį. 6113 W. Grand Avė., 
TU.vedo 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
kinį. 1540 N. Damen Avė. MUlberry 
5-4590. ;

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 getą pirkinį. Susitarimui 
skambinti savininkui, rytais ar va 
karais — IBving 8-3775.

CONFECTIONERY STORE ir 2-jų 
butų namas. 2 H kamb. butas užpa
kaly krautuvės; 4 kamb. butas vir
šuj. Gazu apšildoma. Gerai einąs biz
nis, geroj vietoj. Dėl silpnos sveikatos 
nori skubiai parduoti, Įkainuota tei
singai. Apžiūrėję (vertinsite gerą pir
kinį. 937 W. 18th St. Kreiptis J sav. 
tel. SEeley 3-8761.

GROCERY A MF.AT MARKET. 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 apselt. Reikia pamatyti, kad 
įvertinus gerą pirkinį. 050 E. 93rd 
St. 8Tewart 3-1223.

GROCERIŲ IR MĖSOS 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.

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, Iii.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A. Lapkui 

Instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, 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

IŠNUOMUOJAMA

IŠNUOM. 3 kamb. butas su vonia 
angliškame rūsy. Apšildomas. Atski
ras įėjimas. Dirbančių porai. Skam- 
hinti OLympic 2-3467, vakarais.

IŠNUOM. saulėtas, jaukus, su at
skiru įėjimu kambarys. Oeras snsi- 
siekimas. 1934 S. 48th Ct., Cicero.

IŠNUOM. 5 kamb. butas, centri
nis šildymas. 6 kamb. butas pečiais 
apšild.. PRospect 8-5037 po 6 vai. 
vaknro.

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

0938 So. \Yolcott Avė.
Tel. HEmhs'k 4-0442

Išnuomojamas 5 km. butas, Il-nt 
augšte. Suaugusiems. Tel. GRovehil 
6-5054. 5349 So. Campbell Avė.

RE8TAURANT. 24 vietos. Labai pel
ninga vieta, tinkama porai. Visi mo
dernūs nerūdijančio plieno įrengi
mai. Prieinama nuoma. Gera sutar
tis. Įkainuota skubiam pardavimui. 
Vienas negali apselt. Apžiūrėję įver
tinsite gerą pirkinį. 2750 W. 50th St. 
arba šaukite savininką po 4 v.v. 
GRovehllI 0-9038.

TRITCK REPAIR SHOP-GA/RAGE. 
Pilnai įrengta. Ideali vieta, labai pel
ninga. Prieinama nuoma. Ilga sutar
tis. Įkainuota skubiam pardavimui, 
apleidžia miestą. Pamatę įvertinsite 
gerą pirkinį. 1520 W. 8Srd St. arba 
šaukite savininką tel. LAfayetto 8-

8017 arba HBmlMlt 4-7940,

GRILL — užkandinė, judrioje vieto
je. 21 vieta. Visi moderniški įrengi
mai, Tinkamas biznis porai. Priei
nama nuoma, gera sutartis. Įkainuo
ta skubiam pardavimui, vienas ne
gali apseiti. Turite pamatyti, kad Įver 
tinus gerą pirkinį. 3108 Bronxlway 
arba skambinti savininkui — Lin
coln 9-8027.

CONFECTIONERY STORE-LUNCH. 
Gražios gyvenimui patalpos užpaka
ly. Gerai einąs biznis. Geroj vietoje. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Ide
ali vieta porai. Įkainuota skubiam 
pardavimui dėl ligos. Pamatę (vertin
site gerą pirkinį. 3807 N. W<wh*rn 
Avė. arba šaukite savininką JUniper 
9-97Mi

KAMBARYS VIENAM asmeniui 
MARQUETTE PARKE.

PRospect 8-0980

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

AUTOMOniLFA — TRI’CKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
atitekami motoro remontai, lyginime 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTOR$ C0.
5759 8. WFXI ERN AVĖ.. RE 7-958
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GARBINGAS ČEKIS BALFUI
A. GINTNERIS, Chicago, III.

Praeiti metai gerai baigmės 
Balfo naudai. Chicagos Balfo 
apskrities valdyba energingai 
dirbo ir sugebėjo į šalpos dar
bą įtraukti naujų žmonių. Atsi
rado daugiau jėgų, noro ir su
gebėjimo. Ir šalpos darbo re
zultatai pasirodė stebėtinai di
desni, kaip kitais metais. Tai 
paaiškėjo metiniame Balfo susi
rinkime, kuris įvyko sausio 
mėn. 28 d. Hollywoodo salėje.

Metinį Chicagos apskrities 
Balfo susirinkimą atidarė pir
mininkas liun. St. Šantaras, ku
ris išreiškė visiems talkinin
kams viešą padėką už jų pas
tangas ir darbą šalpos srityje. 
Pirmininku pakvietė A. Gintne- 
rį ir sekr. Pr. Bičiūną.

10 tūkstančių čekis

Ižd. I. Daukus padarė metinį 
pajamų ir išlaidų pranešimą. 
Sužinota, kad turėta pajamų 
apie $22,000 ir išleista per ka
są apie tiek pat. Įdomu pažy
mėti, kad vienas čekis buvo iš
rašytas Balfo Centrui lygiai 
dešimt tūkstančių dolerių. Jisai 
buvo tikrai ‘ garbingas čekis, 
nes tokio stambaus Chicagos 
lietuviai dar nebuvo pasiuntę, j 
Viso praeitais metais Balfas 
gavo iš Chicagos 17,731.38.1 
Balfui aukojo 466 žmonės pa
skirai ir buvo vieša rinkliava 
gatvėse. Kitos pajamos buvo 
gautos iš gegužinių, koncerto 
ir kitų šaltinių. Reikalų vedė
jas A. Dzirvonas papildė žinias 
ir plačiau nušvietė Balfo veik
lą Chicagos apskrities ribose. 

Rūbai ir skyrių veikla

Paskui visi skyriai padarė 
pranešimus apie savo veiklą. 
Atsirado naujas skyrius — 108. 
Pasirodo, kad visi gerai dirba, 
tik šiemet rūbų rinkliava suma
žėjo dėl kitų aplinkybių. Vienok' 
buvo surinkta Chicagoje apie 
30 tūkst. svarų, kurių persiun-] 
timas iki New Yorko kainavo

apie $500. Atstovai nurodė sa
vo veikimo būdus ir sąlygas. 
Tačiau niekas nesiskundė kliū
timis ir šalpos trukdymu. Dar
bas vyko sklandžiai ir patenki
namai. Ypatingai puikiai at
liko savo pareigas rūbų priėmė
jas ir tvarkytojas J. Kerulis, 
kuriam buvo pareikšta ypatin
ga padėka.

Svečias iš Lietuvos

Tai paskutinė pabėgėlė St. 
Norkutė. Ji gavo pirmąją pa
galbą iš Balfo Danijoje. Dabar' 
ji atvyko padėkoti ir susipažin-1 
ti su Balfo veikla. Tą patį va-! 
karą įstojo į Balfo narius ir 
žadėjo padėti šalpos darbus or- 
ganizuoti. Paskui, žurn. J. Bu
tėnui padedant, nupasakojo sa
vo atsiminimus Lietuvoje ir 
pabėgimo metu. Buvo daug 
paklausimų. Knygnešys A. Žal- 
pis, kaip to krašto žmogus, pa
bėgėliai įteikė savo asmeninę 
auką $10,00 ir davė Balfui 
$5,00.

Nauja Balfo vadovybė
Šitas metinis susirinkimas 

buvo labai gausus ir įdomus. 
Buvo išklausyta valdybos ir 
kontrolės komisijos pranešimai 
ir patarta daug svarbių reika
lų. Išrinkta ir nauja Chicagos 
apskrities Balfo vadovybė: kun. 
St. Šantaras, kun. J. Trakis, 
Ign. Daukus, A. Gintneris, J. 
Butėnas, K. Bružas, K. Januš
ka, Pr. Bičiūnas, J. Kerulis, O. 
Krikščiūnienė, K. Bružas ir Pr. 
Mažrimas, o Kontrolės koipisi- 
ją sudaro šie asmenys: VI. Mi- 
cevičius, F. Sereičikas ir Jz. 
Bernotas.

Naujosios Balfo vadovybės 
pirmoji pareiga skatinti lietu
vių visuomenę, kad ji greičiau 
baigtų sutarčių vajaus pasira
šymą. šiuo metu dar trūksta 
apie 170 norintiems lietuviams 
atvažiuoti į JAV buto ir dar
bo garantijų.

NEDUOS SKELBIMŲ KOM. “LAISVEI”
Pašalinta visa sena Brooklyno dą pažemino ne tiktai lietuvių

Piliečių klubo vadovybė visuomenėje, bet ir valdžios pa
. i u kt reigūnų akyse. Klubas pasiryžo Brooklyno Piliečių klube, N'„ . , , . , . i išeiti iš buvusios būkles. Gnez-Y., jau kuris laikas buvo stebi

PAJIEŠKOJIMAS
ALFONSAS INDZ1CNAS, sūnus 

Povilo, gimęs 1919 m., prašomas at
siliepti, yra žinių iš Lietuvos. Ra
šyti — Elena Karpauskas, 12066 
Kentucky Avė., Detroit 4, Mich.
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PAVERGTOJE LIETUVOJE
— Rusai komunistai negali 

apseiti be pasigyrimo. Daug bu
vo kalbama apie Nemuno už
tvanką ties Kaunu ir rengimąsi 
statyti hidroelektrinę stotį. 
“Tiesoje” buvo sudarytas įspū
dis, kad užtvanką statą patys 
lietuviai. Bet 1955 m. gruodžio 
4 N. Luchniov, Kauno HES vir
šininkas, “atstatė tvarką.” Jis 
pripažino lietuvių geologų, hi
drologų, topografų didelį “in
dėlį”, bet, girdi, visą projektą 
paruošė toks Maskvos institu
tas. Statytojų tarpe buvę ru
sai, gudai ir estai. Daugelis jų 
turį didelį prityrimą kaip tai 
vyr. inž. Serafinas Levšin, dir
bęs prie Narvos HES, taip pat 
Onufrijus Numajev, Pavel Star 
cev, Grigor Meizler ir ten pat 
specializavęsis Petras Janulevi- 
čius... Iš Suomijos Karelijos 
statybai esą gauta 2,000 kub. 
metrų miško medžiagos. Iš 
Narvos, Estijos, atsiunčiama 
armatūrinė geležis, iš kitur 
rrvtalo apdirbimo ' staklės. 
Prie užtvankos dirbs 25 bokš
tiniai kranai ir t. t... Norėjo 
rusas parodyti, kad čia visų 
tautybių bendradarbiaujama, 
o pirmiausia ir vyriausia vie
ta tenka rusam.

Luchniov pripažino, kad
“lietuvių liaudis seniai ruošės 
užtvanką statyti”, šiuo metu 
Nemunas nebetekąs savo se
nąja vaga, bet užtvankos pa
kraščiuose jau verdąs darbas 
1955 m. gruodžio 1 “partija” 
patvirtinusi arch. R. Modze- 
liausko “Kauno HES” gyven
vietės planą, kuri sudarys Pet
rašiūnų tęsinį ir bus ant “Kau
no jūros kranto”.

— Sniečkus nurodė priežas
tis, kodėl Gedvilais buvo pa
keistas šumausku. Lietuvoje 
kom. partija savo devintame su
važiavime š. m. sausio 24 6 iš
rinko naują centro komitetą iš

ma vadovybės paraudusi veikla 
ir netikęs klubo vadovavimas. 
Vasario 3 d. naujojo klubo pre
zidento iniciatyva buvo sušauk
tas nepaprastas konstitucinis 
nar.ų susirinkimas. Buvo nuro
dyta visi klubo sunkumai, į ku
riuos senoji klubo vadovybė klu 
bą nuvedė. Susirinkimas nebe- 
panorėjo toliau bepalikti klubą 
tokioje būklėje. Dauguma balsų 
seūosios vadovybės nariai buvo 
pašalinti ir išrinkti visi nauji. 
Nepadaryta jokios išimties. Su
daryta nauja klubo vykdomoji 
valdyba: prezidentas — S. Gu
das, teisių patarėjas — adv. S. 
Zubavičius, vice-prezid. — F. 
Bručas, sekr. — J. Šileikis, ižd. 
— B. Laurys, knygų priž. — J. 
Šaltis. Naują namo ir restora
no komitetą sudaro: pirminin
kas — J. Masaitis, prekyb. kny
gų vedėjas — adv. S. Briedis, 
sekr. — P. Tiškus ir nariai: L. 
Šerkšnys, A. Grunskis, S. Pe- 
lec-kas.

Susirinkimas nutarė komunis 
tinei “Laisvei” jokių skelbimų 
neduoti ir neleisti skelbti josios 
jokių parengimų klubo patalpo
se. Taip pat uždraustas susi
rinkimų laikymas: Amerikos lie 
tuvių darbininkų susivienijimui 
ir Amerikos lietuvių darbinin
kų literatūros draugijai. Šių or
ganizacijų susirinkimai klubui 
nedaro garbės ir neatitinka klu
bo dvasiai.

Klubas deklaravo ištikimybę 

šio krašto demokratijai ir šalies 

valdžiai.

Klubo nariai pasipiktino se
nos klubo vadovybės sudaryto
mis sąlygonjis, kurios klubo var

tai atsiribota nuo bet kokios po
litinės krypties. Klubas lieka 
kultūrine lietuvių Amerikos pi
liečių organizacija. Klubas nori 
būti visų lietuviškų ir ameriko
niškų nekomunistinių organiza
cijų susirinkimų bei pobūvių 
garbinga vieta. Minijos Alkis

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginla 7-6640.

TRE.IV METU MIRTIES 
SUKAKTUVES

Jau suėjo treji metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų turpo mylimų brolį

t
A. A.

KUN. JUOZAPĄ SIMONAITĮ
Netekome savo mylimo 1953 

m., vasario mėli. 4 d.

Nors .laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžinų ramybę.

Už jo sielų užprašėme gedu
lingas šv. Mišias vasario mėn. 
18 d. 7:30 vai. ryto Švč. Pa
nelės Gimimo parapijos baž
nyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, kaimynus ir pažįstamus 
šiose pamaldose dalyvauti ir 
kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. kunigo Juozapo sielų.

Nuliūdę: Brolis Dr. J. J. Si
monaitis su šeima.

A. A.
ANTOINETTE
IWANOWSKIS

Gyveno 14227 S. VVabash Avė.
Mira vasario 14 d., 1956,

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

Amerikoje Išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Amelita, 3 sūnūs; Alfred, 
marti Kutli: Jurgis, marti Ber- 
nadina; ir Theodore, marti 
Mildred; 7 anūkai: Neva, Jur
gis, VVilliam, Laivrence, James, 
Bcth Alma lwan ir Rita Bragg, 
3 proanūkai, kiti giminės, drau
gai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas Stepono 
Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 
69th St.

laidotuvės įvyks šeštadienį, 
'vasario 18 d., iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėta į St. Ad- 
rįan's parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus atlydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, mar- 
vios, anūkai ir proanūkai.

Tęl. YArds 7-3401.

%

SALESMEN 
Intangibles

Who want to Eam $10,000 to 15,000 
EXCEPTIONAL OPPORTUNITY FOR 

AGGRESIVE SALESMEN 
35-55

CONTINUING EXPAN81ON
reąuires additional Representatives to analyzs 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 allowances paid;
Salary, commission and bonus plan.

IMMEDIATE OPENINGS .
Phone for Appointmenfs 

Financial 6 - 3460

GEORGE S- MAY CO-
205 West Wacker Drive

Chicago 6, Illinois

=^s

4

Danty gyd. ONĄ BAKAITIENĘ ir jos gi- 

minės, mirus ji/ brangiai motinai, širdingai 

užjaučia

■i/JI ’•

LIODfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DOUBBTOBIAI-

6845 S. Westem — 3 atskiros air-cond. koplyčios
7-8606 —- 7-8601 Automobiliam* vista 

kari* fyvana kitos* miesto Salys*; gaustas*
koplyčia arčiau Jūsų namų.

99 narių, anksčiau buvo tik 85. 
Naujai išrinkti 41, visai iškrito 
27, perrinkti 58. Iš pavardžių 
sprendžiant, seniau centro ko
mitete buvo 21 rusas, dabar 29. 
Savo ruožtu komitetas išrinko 
centro sekretorius ir biurą. Pir
muoju sekretorium išrinktas A. 
Sniečkus, antruoju B. Šarko- 
vas, sekretoriais V. Niunka, M. 
Afoninas, J. Maniušis.

M. Gedvilą randam išrinktą į 
centro komiteto narius. Bet jo 
nerandam tarp centro biuro na
rių.

Partijos suvažiavime sausio 
24—6 A. Sniečkus nurodė prie
žastis, kodėl Gedvilas buvo pa
keistas šumausku. Esą buvo 
nutarta “sustiprinti ministerių 
tarybos vadovybė”. Šumausko 
paskyrimas turįs “vadovavimo 
lygį pakelti, visų pirma rimtus 
trūkumus žemės ūkyje pašalin
ti.” Jo pirmuoju pavaduotoju 
paskirtas Petras Levickis.

— Juozas Vencius, buvęs Lie
tūkio užpirkėjas, dr. Ksavero 
ir dr. Blado Vencių brolis, mi
rė po sunkios ligos Kaune sau
sio 6 d.

— Leonas Bagdonas, buvęs 
Liet. kariuomenės vyr. leite
nantas, tarnavęs Žem. Naumie
styje, Kaune ir Vilniuje, mirė 
Vokietijoje. Jis buvo baigęs 
odontologijos mokslus Erlan- 
gene.

Liet. Danty Gydytojų S-ga 
* Tremty"Chicagoje

Mieliems, ADAI ir ANTANUI PETRAU
SKAMS ir sūnui VIKTORUI, tragiškai žu
vus jų dukrelei ir sesutei

JULIJAI PETRAUSKAITEI,
reiškiu giliausių užuojautų ir kartu liūdžiu

B. Jablonskis su dukra Lilija

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

Ar Gaunate 

Slogas?

Visuomet kreipkite dėmėsi 1 užkietėjusius 
vidurius. I>ėl palengvinimo tūkstančiai pa
geidauja Kr. Peter’s “Oomozo". Kaip Ir 
pagal gydytojo rereptį gaunamuose vais
tuose, jo sąstate yra keletas mediclSkal 
užtvirtintų dalykų, kurie visi kartu veik
dami sutelkta palengvinimų, keliais būdais: 
1) ramina ir Šildo sutrikusi skrandi; 2) 
atleidžia vidurių ISputlmo skausmus; 3) 
sutelkia neskutdnantl palengvinimų nuo 
sukietėjusių vidurių, kurie yra priežastim 
aukščiau -išvardintų simptomų. Švelnus. Ke
ro skonio. Išparduota virS 211,000.000 bon- 
kų. Šeimos dydžio bonka 11.66 vaistinėse. 
Bandykite Dr. Peter’s “Gomozo”... abso
liutiškai niekas kitas taip nepagelbės.

Jei Jūsų vaistinė neturi, tad. pasiųskitė 
JI už 11 oz. bonkų (su Jūsų vardu Ir ad
resu) šiuo adresu: GOMOZO, liepi. <(71-43 
4511 N. ItMvensuood Avė., Chlcugo 40. III.

Dariaus-Girėno Klubo pirmininkui An
tanui Petrauskui ir jo šeimai, jų dukrelei

JULIJAI PETRAUSKAITEI 

tragiškai žuvtis automobilio katastrofoje, 
nuoširdžių užuojautų reiškia

Dariaus-Girėno Klubas

JOHN F. EUDEIK1S
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

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumaimaitei 
žv. Kryžiaus relikviją

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”.

2334 S. Oakley Avė..
Chicago 8, III.

Vestuvių nuotraukos 
Augfttos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybė
Precin Photo Studio

INO.
EDVARDAS ITLIS, sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

GUŽAUSKŲ
BEVERLY H1LLS GftLINYCIA
OorlaiiHlos gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuoAimų.

2443 WEST B3RO STREET 
Tel. 1’Roapcet 3-0333 Ir I’R 8-0434
•AT AA* -A- «A? *A* UA!» «Aė ’A' -A* «AŽ »Af 3A» Uf lAr "A* W W W W WIA

Pirkit Apsaugos Bonus!

ADELEI, ANTANUI ir VIKTORUI 
PETRAUSKAMS, liūdintiems dėl jų my
limos dukrelės ir sesers LILIJOS staigios 
mirties automobilio katastrofos metu, Dėt-

e J 1

roite, nuoširdžiausių užuojautų reiškia ir kar
tu liūdi. Pranas ir Liudas Kavaliauskai

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patams- Mes turime koplyčias
rfmaa dieną Ir nak- įįĮ chicagos ir

! t|. Reikale laukite Roselando dalyse ir
muB* —tuojau patarnaujame

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

/

r.į'4

PIRKITE TIESIOG KUO 
MR. NELSON

— B A VIRINK O —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 

>914 Wast llltti Street
Vienas blokas ano kaplnią.

Wdilansiaa paminklams planą 
<tri n Hw»-f miasta.

Tekt CEdarcroit 3-6335

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

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

ALFREDAS VAHCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, III. Tel. OLympic 2-5245

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArd. 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 5()th AVĖ., CICERO, BĮ. Tel. OLympic 2-100.3

zigmuhd^TudykTzudycki
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPOHAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubUe 7-12131

2814 W. IHrd PlJkCE Vlrginla 7-6672



DIENRAŠTIS DRAUGAS CHICAGO, ILLINOIS
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X Šv. Antano parapija, kur 

klebonauja prel. Ignas Albavi- 
čius, nusipirko T. T. Marijonų 
vienuolyno ir “Draugo” spaus
tuvės statybos fondo bankete 
vieną stalą, sumokant $250. 
Didžiulis T. T. Marijonų Staty
bos banketas bus kovo 18 d. 
6 vai. vak. Sherman viešbuty
je.

X Vysk. V. Brizgys vasari) 

19 d. 6 vai. vak. L. Vyčių salė
je skaitys paskaitą: “Krikščio
niškos demokratijos sampra
ta”. ši paskaita bus patiek
ta Krikščion'škos Demokratijos 
Studijų klubo susirinkime.

X Inž. Jono Rugio paskaita 
apio tradicijų vaidmenį kultu ri- 
nianie gyvenime bus vasario 
18 d 2 vai. p. p. Seserų Kazi- 
mieriečių senuose rūmuose. Po 
paskaitos bus diskusijos. Visi 
besidomi, šiuo, dabar labai ak
tualiu, klausimu, kviečiami at
silankyti.

X T. T. Marijonų Bendra

darbių 35 skyriaus vakarienės 
metu vasario 19 d. 6 vai. vak. 
meninės programos dalį išpil
dys Brighton Park kolonijos 
moksleivės ateitininkės. Vaka
rienė bus Švč. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
naujoje salėje.

X Dr. P. Jonikas, B. Bab- 

rauskas ir dr. V. Sruogienė šį 
šeštadienį skaito paskai
tas Augštuosiuose Lituanisti
kos Kursuose Tėvų Jėzuitų na
muose, 5541 So. Paulina: 2—4 
vai. bendrinė lietuvių kalba, 
4—5 vai. simbolizmas lietuvių 
poezijoje, 5—6 vai. Lietuvos 
istorijos šalt'nlai. Lituanistikos 
Institutas kviečia visus pasi
naudoti kursais.

X Dainų šventė atleista nuo 

mokesčio. Dainų šventės komi
tetas praėjusią savaitę išrūpi
no atleidimą nuo privalomų 
mokesčių (taksų valdžiai). To
kiu būdu JAV vyriausybė atė
jo į pagalbą lietuviams, žymiai 
palengvindama pravesti šį sun
kų darbą. Dainų šventė bus lie
pos 1 d. Chicagoje.

X Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis ir jo žmona dalyva
vo dr. Kari Boehm, Vienos ope
ros direktoriaus, pagerbtuvėse, 
suruoštose vasario 13 d. Bis- 
marck viešbutyje. Lietuvos 
konsulą dr. P. Daužvardį ir jo 
žmoną į Vienos operos direkto
riaus pagerbtuves pakvietė 
Austrijos konsulas Wolf, gyv. 
Chicagoje.

X Chicagos Lietuvių Vyrų 

choras balandžio 14 d. yra pa
kviestas koncertuoti į Hamilto
ną Kanados lietuviams. Kon
certo programa yra numatyta 
visai nauja ir dar Kanadoje 
nedainuota. Be to choras taria
si su kitomis mūsų apylinkėmis 
dėl pavasarinių, koncertų.

X Dali. J. šapkus sukūrė 6 
skirtingus scenovaizdžius dra
mai “Prieš srovę”. Autorius at 
lieka ir techniškąjį išpildymo 
darbą. Pritaikytas dar lietuvių 
scenoje nebandytas dekoracijų 
pritaikymo būdas. Dramą 
“Prieš srovę” matysime Chica 
gos lietuvių scenoje kovo 3—4 
dienomis. Pastatyme dalyvauja 
30 Chicagos lietuvių aktorių.

Muzikinę dalį dramoje "Prieš 
srovę” (dainas ir giesmes) ve
da Bronius Jonušas. Konsulta
cijos pagalbą režisoriui suteikė 
ir komp. VI. Jokūbėnas.

Sulenkėjusios ponijos ir 
skriaudžiamųjų baudžiauninkų 
gyvenimas Lietuvoje nuo 1780 
ligi 1833 metų bus pavaizduo

IŠ ARTI IR TOLI
ja A. VALSTYBĖSE
— Lietuvių tremtiniškoji 

spauda kartu su kitų devynių 
tuatų periodiniais leidiniais pa
vaizduojama jungtinėje parodo
je, kuri vasario 13 d. atidaryta 
Overseas Press Club, 35 E. 39 
St., New Yorke. Šią parodą su
rengė Tarptautinė laisvųjų žur
nalistų federacija, kuriai pri
klauso dešimties tautų žurna
listų sąjungos. Be lietuvių, fe
deracijoje yra dar šių iš už ge
ležinės uždangos pabėgusių žur
nalistų vienetai: latvių, estų, 
lenkų, rumunų, albanų, jugo
slavų, čekoslovakų, bulgarų ir 
vengrų. Bendrai ta federacija 
apjungia 1,300 žurnalistų.

Parodoje išstatyti visi perio
diniai leidiniai, einantieji lai
svajame pasaulyje ir įsteigtieji 
dėl Doiševikinės priespaudos 
savo kraštus palikti priverstų
jų žurnalistų. Lietuvių skyrius, 
kurio sudarymu rūpinosi Lie
tuvių Žurnalistų Sąjunga, yra 
gana platus. Eksponatų lietu
viams paskolino Brooklyne iš
einantieji Darbininkas ir Vie
nybė. Nors Amerikoje leidžia
miems laikraščiams tokiems 
kaip Draugui, Naujienoms, Dir
vai, Darbininkui ir Vienybei ir 
talkininkauja daugelis neseniai 
iš tremties atvykusių žurnalis
tų, bet šių laikraščių nepavyko 
pravesti į parodą. Parodos 
tvarkytojai išstatė tik tuos lei
dinius, kuriuos žurnalistai nau
jai pradėjo, aiškindami, kad 
augščiau minėtieji laikraščiai 
yra pradėti leisti senosios emi
gracijos. Nežiūrint to, lietuviš
kasis skyrius yra spalvingas. 
Jį puošia Vokietijoje, Anglijo
je, Amerikoje, Kanadoje, Ko
lumbijoje, Venezueloje, Aust
ralijoje ir kt. išeinanti periodi
nė spauda.

Šalia paskirų tautų spaudos, 
iš kurių gausiausia lenkų, mat, 
jie pirmininkauja Federacijai, 
parodoje buvo išstatyti pavyz
džiai ir tų lapelių-laikraščių, 
kurie Free Europe rūpesčiu pa
rengiami ir paskui iš Vokieti
jos balionais leidžiami į Lenki
ją, Čekoslovakiją ir kt. Didelio 
formato žemėlapiai vaizdavo 
pavergtąsias šalis. Ta paroda 
Crusade for Freedom bus rodo
ma ir kituose JAV miestuose.

Parodos atidarymo iškilmė
se kalbėjo C. D. Jackson, bu
vęs prezidento Eisenhowerio 
specialus asistentas psichologi
nės strategijos reikalams. Po 
atidarymo buvo bendri pietūs, 
kuriuose, be Federacijos atsto
vų, dalyvavo ir Overseas Press 
Club bei daugelig kviestųjų 
svečių — amerikiečių žurnalis
tų.

Po pietų vyko diskusijos apie 
tai, kaip ir kokiais būdais būtų 
geriausia pasiųsti į pavergtuo
sius kraštus žinių iš laisvojo 
pasaulio ir kaip gauti informa
cijų apie tikrovę iš už geležinės 
uždangos. Diskusijų moderato
rius buvo Overseas Press Club 
pirmininkas Louis P. Lochner, 
o diskusijų nariai: Ansel Tal- 
bert iš N. Y. Herald Tribūne, 
Eugene Lyons iš Reader’s Di 
gest ir Bob Considine iš Inter
national News Service. Be šių 
amerikiečių, buvo pakviestas 
ir dalyvavo Jungtinių Tautų 
korespondentas šveicaras dr.

tas dramoje “Prieš srovę”. 
Ano meto baudžiava primena 
dabartinę padėtį pavergtoje 
Lietuvoje.

X Paltorokaitč-Valaltienč ir 
Vida Rėklaity (ė š. m. vasario 
mėn. baigė Chicagoje Roosevelt 
universitetą bachelor of arts 
laipsniu.

X Domė Petrutytė guli Šv. 
Antano ligoninėje, 310 kamb. 
Šią savaitę jai darys glandų 
operaciją.

Max Beer ir žurnalistai iš Fe
deracijos : pirm. B. VVierzbian- 
ski — lenkas, G. Ionescu — 
rumunas ir J. Stransky — če
kas. Kalbėtojai palietė visą ei
lę būdų, kaip reikėtų stiprinti 
tiesos skelbimą už geležinės už
dangos esančioms tautoms.

— Aptarti Jaunimo stovyk
los reikalai. Vasario mėn. 7—S 
dienomis Jaunimo stovyklos 
reikalais Detroite, M'.ch., lin
kėsi ALRĮvF-jos dvasios vadas 
prel. J. Balkūnas. Jis buvo au- 
dijencijoj pas vysk. Zaleckį, 
kur kalbėjosi apie Federacjos 
įsigytą jaunimo stovyklą ir 
apie jos administravimą. Vysk. 
Zaleckis pilnai pritarė šiam žy
giui ir davė leidimą atvykti 
Nekalto Prasidėjimo seselėms 
iš Putnam, Conn. Vyskupas 
taip pat prašė, kad ir ateityje 
ALRKF-ja painformuotų die
ceziją apie tolimesnį stovyklos 
planavimą. Prelatas J. Balkū
nas, tardamasis šiuo reikalu, 
turėjo ir Lietuvos Kunigų Vie
nybės įgaliojimus. Vėliau pre
latas J. Balkūnas dalyvavo 
bendrame Jaunimo stovyklos 
rėmėjų ir statybos komiteto 
posėdyje, kur buvo supažindin
tas su padarytu stovyklos pro
jektu bei painformuotas apie 
planus taip vajaus pravedime, 
taip stovyklos darbų vykdyme. 
Buvo peržvelgtos galimybės 
ateičiai. Greitu laiku ši vietovė 
Detroito lietuvių visuomenei 
taps vienu iš pagrindinių būri- 
mosi centru. Sekančią dieną 
prelatas J. Balkūnas buvo nu
vykęs į pačią vietovę ir ja buvo 
labai patenkintas. (P.).

— PreL M. Krupavičius, bu
vęs Vliko pirmininkas, išskrido 
į Europą. Jis apsigyvens vėl 
Pfullingene, Vokietijoje, ir iš 
ten rūpinsis Tautos Fondo rei
kalais. Paskutinėje Vliko sesi
joje jis buvo išrinktas Tautos 
Fondo pirmininku. Aerodrome 
išleido jį prel. J. Balkūnas, M. 
Kižytė, J. Boley, P. Vainaus
kas, dr. VI. Viliamas, J. Bra
zaitis, St. Lūšys ir kt.

Naujasis Vliko pirmininkas 
J. Matulionis jau Vokietijoje.

— Solistė Aluona Stempužie- 

nė iš Clevelando vasario 16 d. 
išskrido į Kanadą. Vasario 17 
dieną ji dainuos su CBC radijo 
simfoniniu orkestru lietuviškas 
dainas specialioj transliacijoj, 
skirtoj Kanadai Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga.

Vasario 18 dieną Aldona 
Stempužienė dalyvaus lietuvių 
radijo programoje Toronte, o 
šį sekmadienį (vasario 19 d.) 
su solistu V. Verikaičiu dai
nuos Hamiltone Tautos Fondo 
rengiamame Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjime.

— Prel L. Mendelis pagerb
tas Kaz. Vidikausko eilėraš
čiu “Lietuvių Naujienose”, iš
keliant jo atsidavimą Bažnyčiai 
ir meilę Lietuvai.
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Šen. Estes Kefauver (D-Tenn.) 
prisiekė St. Paul mieste, Minn., kaip 
prezidentinis kandidatas. Ten pri- 
tnary rinkimai bus kovo 20 d. (INS)

DU BATSIUVIAI

Michael Della Roecn iš Baldwin, N. Y., batsiuvys, sveikinamas bat
siuvio (lino Prato (kairėje) ]>o laimėjimo $64,000, atsakius i klausimus 
televizijos programoje, New Yorke. (lino praėjusiais metais laimėjo 
$1)2,000 televizijos programoje, atsakius į klausimus. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Nauji pigieji butai

Chicagos Butų komisija pla
nuoja pastatyti 11 naujų butų 
kolonijų, skirtų šeimoms su 
mažomis pajamomis. Tas reika
las bus svarstomas Chicagos 
Miesto taryboje vasario 24 d.
Iš viso numatoma pastatyti 
3,250 naujus butus. Tų naujų 
butų paruošimas kainuos maž
daug apie $50 milįonų. Lėšas 
numatoma suorganizuoti išlei
dus bonus — paskolą 40-čiai 
metų. Butai būtų statomi pieti
nėj daly State gatvės tarp 43 
ir 51 gatvės, South Park Way 
tarp 63 gatvės ir Calumet, Cot- 
tage Grove tarp 38 gatvės ir 
Pershing bei kitose tolimesnėse 
miesto dalyse.

Ligonė renka pašto ženklus»
Ligonė moteris, Violet Jen- 

ders, 36 m. amžiaus, gyvenanti 
6502 S. Wentworth, Chicagoje, 
yra invalidė nuo savo antrų 
metų amžiaus. Būdama nuolat 
namie ir norėdama ką nors ge
ro padaryti, ji pradėjo rinkti 
pašto ženklus misijoms. Jos 
adresas su prašymu siųsti jai 
pašto ženklus buvo paskelbtas 
dienraštyje “Sun-Times”.

Chicaga — plieno centras
Chicagos apylinkėje, į kurią 

įskaitoma apie 3,617 kvadrati
nių .mylių plotas, per 1955 me
tus buvo pagaminta 21,683,600 
tonų plieno, tuo gi tarpu kitas 
plieno centras — Pittsburghas 
— per tą laiką davė 19,076,800 
tonų plieno. Chicaga tapo di
džiausiu plieno gamybos cent
ru JAV-se ir gal visame pasau
lyje.:

Sadistą uždarė ligoninėnA
Albert Pemberton, 25 m. am

žiaus, kurs buvo' tardomas ry
šium su nužudymu trijų vaikų 
Chicagoje, buvo rastas šiame 
atsitikime nekaltas, tačiau bu-‘mobiiįai ir pajamų iš to gauta 
vo susekta, kad jisai primušė) $1167 930. Vidutiniškai už 
13 metų berniuką, kam jis prie-i kiekvienos mašinos pastatymą
žinosi jo piktoms užmačioms. 
Nusikaltėlis uždarytas Jack- 
sonvillėc ligoninėn.

Gaisro apdraudos patrulis
Chicagos Gaisre Apdraudos 

patrulių įstaiga per 1955 metus 
padarė 10,121 išvykų į gaisra
vietes, kas sudarė 41,214 my
lių kelio. Patys patruliai užge
sino 74 gaisrus ir išgelbėjo 38 
asmenis.

Studijuos susisiekimą
Illinoig Komercijos komisija 

primena, kad Chicagos augi
mas tik tada bus pilnai sėkmin
gas, kada bus tinkamai išspręs
ta susisiekimo problema. Tuo 
klausimu numatomos pagrindi
nės studijos

Helikopteris vieton taksi
Helikopterių Oro tarnybos 

bendrovė jieško Washingtone 
leidimo pradėti susisiekimą he
likopteriais Chicagoje. Ta ben
drovė nori keleivius ir pašto 
siuntas vežti iš vidurmiesčio į 
aerodromus. Bendrovė numato 
palaikyti civilių susisiekimą 
helikopteriais ir į kitas vietas 
50 mylių spinduliu aplink Chi- 
cagą.

Persvarstys įsūnijimo 
įstatymus

Valstybės prokuroras Gut- 
knecht paskyrė komitetą, kurs 
turės peržiūrėti dabar veikian
čius įsūnijimo įstatymus, juos 
pataisyti ir savo naujus pro
jektus patiekti sekančiai įsta
tymų leidimo įstaigos sesijai. 
Numatoma griežtesnė kontrolė 
įsūnytų vaikų ir rūpestingesnė 
motinų apsauga.

99 metai kalėjimo
Earl Johnson, 23 m. jaunuo

lis, gyvenęs 2310 S. State str., 
nuteistas 99 metams kalėjimo 
už nužudymą Frank Arcidia- 
cono, 40 m. amžiaus maisto 
krautuvės savininko, kurį žu
dikas norėjo apiplėšti ir nužu
dė, kai nesutiko su jo reikala
vimais.

Areštuoja automobilistus
Illinois policija pradėjo areš

tuoti tuos automobilistus, ku
rie savo mašinoms nėra išsiėmę 
naujų 1956 metų numerių. Pa
skutinę dieną — vasario 15 — 
net 20,000 automobilistų dar 
išsiėmė numerius, o miesto 
ženklelius išsiėmė tą ; dieną 
21,421 žmogus.

Garažas davė milioną
Grant Parko požeminiame 

garaže per 1955 metus buvo iš 
viso pastatyta 1,546,369 auto-

automobilistai 
86cento.

sumokėjo po

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-slos proga

Kaina $6.00
Užsisakyti galima “Drauge”

2884 S. Oakley Avė., Ghicago 8, III. 
ir pas knygų platintojus

Automobilistė kalėjime

La Porte, Ind., apskrities ka- 
lėjiman uždaryta 37 metų mo
teris Izabele Statkus, Union 
Pier, Mich., gyventoja. Ji per 
20 metų neėme numerio savo 
automobiliui ir dabai atsisako 
imti. Kalėjiman uždaryta 20 
d.enų.

SZOU.OOliJjLiU labdarai
Ciiicagos Prekybos ir Pramo

nės sąjunga apskaičiavo, kad 

šiame mieste per 1955 metus 

labdaros reikalams Luvo suau

kota apie 200,000,000. Chicago

je veikia 265 patvirt.ntcs lab- 

uaros įstaigos.

Nužudė vyro motiną
Maxine Jarolinck, 33 m. am

žiaus, gyvenanti ties Island 
Lake, prisipažino nužudžiusi 
vyro motiną, bet tvirtina, kad 
tai buvęs nelaim.ngas atsitiki
mas. Nusikaltėlė turės atsakyti 
teisme.

Plečiama kolegija
Lake Forest kolegija paskel

bė savo naują plėtimosi planą, 
kurs pareikalaus net $10,555,- 
000
damas jos dešimtmečio proga.

Prieš Brazilijos rėmimą
Užsienio Santykių taryboje 

kalbėjo brazilas redaktorius 
Carlos Lacerda, ištremtas iš 
savo tėvynės. Jis pabrėžė, kad 
amerikiečiai, duodami pagalbą 
Brazilijai, remia “supuvusį dik- 
tatorinį režimą”.

Kolegijos plėtimas prade-
pas Š.K. Seserų Rėmėjų skyrių 
veikėjas kiekvienoje parapijoje.

V.G.
— Krikščioniškos demokratijos 

studijų klubo susirinkimas įvyks 
š.m. vasario mėn. 19 d. (sekma
dienį) 6 vai. vakare Vyčių salė
je (2453 W. 47th St.).

Dienotvarkėje svarbi J.E. vysk. 
V. Brlzgio. paskaita: Krikščioniš
kos demokratijos samprata”.

Vyresnieji krikščionys demok
ratai, klubo nariai, svečiai bei a- 
kademinis jaunimas kviečiami su
sirinkime dalyvauti.

Klubo Valdyba

Patikslinimas
“Draugo” vasario 10 d. nume

ryje, “Įdomus krikščioniškos de- 
mokriitijos,' klubo susirinkimaą” 
korespondencijoje buvo neteisin
gai išspausdintos šios pavardės: 
S. MAiŽINYTfi turi būti S. MA- 
ŽIONYTfi; L. TAMOŠAUSKAS 
t. b. L. TAMAŠAUSKAS: R. 
PENKUTfi t. b. R. PEMKUTfi.

O.S.

Linksmiau
Mokykloje

— Išvardykit penkis žvėris, 
kurie gyvena Afrikoje, — krei
piasi mokytojas į mokinį.

— Du liūtai ir trys žirafos, 
— atsako tas.

Jei mirtų
— Brangusis, ką darytum, 

jei aš mirčiau? — klausia žmo
na vyro.

— Hm... toks klausimas man 
dar n ekad nekilo. Bet, manau, 
rūpinčiausi kuo greičiausiai pa
laidoti. Paskui? Paskui... im
čiau vėl dairytis...

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ
INSTITUTAS

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MAEVtt'OOl) OOLLEGE EXTENSION 

Scranton, I’a.
Vasario 18 d. 2 vai. p.p. Inž. 

Jonas Kūgis skaitys tema: Tra
dicijos, kaip kultūros elementas.

VasKaita įvyksta Seselių Ka

zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.
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GYVOJO ŽODŽIO 

SIMFONIJA
Kazio Bradūno

Devynios Balades

Turinio skyriai: Prologas, Variaci
jos, Apeiginė, Metamorfoze, Milžin
kapiai, Lunatikai, Kapines, Vitražas, 
Grabdirbis, Apuole, Epilogas.

Tat yra poezijos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena ir pasakyti Jam stebuklingąjį 
ixxl(.

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

Lietuviškos llteratfiros ugdymas 
pėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS 

2884 So. Oakley Ava. 
Chlcago 8. m.
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Skelbtis “DRAUGE" apsimoka 

nea jla yra plačiausiai skaitoma* 

lietuvių dienraštis, o skelbimi 

kaina yra prieinama visiems. 
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kas ką ir kur
— Švč. P. Marijos Gimimo pa

rapijos mokyklos Motinų klubas
vasario 19 d. 3 vai. p.p. ruošia 
bingo. įdomus parengimas bus 
Švč. P. Marijos Gimimo parapijos 
salėje, 6820 So. \Yashtenaw Avė. 
Auka $100. Pelnas skiriamas nio 
kyklos reikalams. Visi kviečiami į 
parengimą.

Mrs. VValter Valis
Šv. Kazimiero Kolegijos Ro

moje Rėmėjų Draugijos metinis 
susirinkimas įvyks šį sekmadienį 
(vasario 19 d.) 1:30 vai. p.p. švč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos patalpose. Vi 
sus narius ir prijaučiančius malo
niai kviečiame dalyvauti.

Valdyba

— Ralfo 57-to skyriaus (Rose- 
land) susirinkimas bus vasario 
19 d. 11 vai. ryto Visų šventųjų 
parapijos salėje, 10806 So. Wa- 
bash Avė. Susirinkime kalbės Sta 
sė Norkutė, neseniai pabėgusi iš 
Lietuvos. Be to bus padaryti ke
li reikšmingi pranešimai. Visi kvie 
čiami į svarbų susirinkimą.

Valdyba

— Šv. Kaz. Seserų Rėmėjų Dr-
įos centras ir skyriai stropiai ren 
giasi prie metinės vajaus vaka
rienės, kuri bus vasario mėn. 26 
d. 5-tą vai. vak. Marijos Augė
lesniosios mokyklos gražiame gim 
nastikos kambaryje.

Žinome, kaip yra jauku ir mie
la būti svečiais seserų kazimierie
čių, kurios gamina skanią vaka
rienę, rengia muzikinę programą

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

U '

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

Kun. P. Urbaitis, S.D.B. $7.00
Adomaitis Antanas . . 2.00
Ambrose J. ............. 2.00
Avižienis Jonas ......... 2.00
Dumbrys Kazys ......... 2.00
Jasas Antanas ......... 2.00
Java John ................ 2.00
Kasputis Alfonsas .... 2.00
Kezutis Stasys ......... 2.00
Labanauskas V............ 2.00
Misius Edward ......... 2.00
Paleckis A.................... 2.00
Pulkauninkas Bronius 2.00
Rumšą Leonas ......... 2.00
Stemplys Juozapas .... 2.00
Stradomskis Julius .... 2.00
Skėrys Antanas ......... 2.00
Viciulis Pranas ......... 2.00
Zavisas Felix ............ 2.00
Abramavičius Joseph.. 1.00
Arialis Anna ............... 1.00
Balkus Juozas ......... 1.00
Biknevičius Liudas .... 1.00
Cepanis M.................... 1.00
Gaidamowich W. Mr. &
Mrs................................. 1.00
Jurkšaitis Juozas .... 1.00
J. J............................... 1.00
Maželis Jonas ............  1.00
Mironaitė Ona, Dr. .. 1.00
Navickas Vladas ......... 1.00
Pranevice A................... 1.00
Stahisky Stanley .... 1.00
Žilevičius Stasys .... 1.00

"DRAUGO“ STATYBAI 
AUKOJO:

Kun. P. Urbaitis, S.D.B. $7.00 
Dr. Kazys Alminas .... 5.00 
Belconis Barbora , Mrs. 5.00 
Dermeitis John ......... 2.00


