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KOMPARTIJOS GALVOJE MAŽIAU LIETUVIU
18 tankų gali tragiškai paveikti 
įvykius Viduriniuose Rytuose
WASHTNGTONAS, vas. 18. — Protestų audrai kilus (to rei

kėjo laukti), valstybės departamentas sulaikė visus leidimus, duo
tus ginklų eksportui j Vid. Rytus.

Protestų audra kilo kongrese 
po to, kai valstybės departamen
tas pranešė, jog leista išvežti 
Saudi Arabijai parduotus 18 len 
gvųjų tankų. Krovinys turėjo iš
vykti vakar iš Brooklyno uosto.

Pranešdamas apie tankų išve
žimą departamentas pabrėžė, 
kad tankai parduoti labai seniai, 
kad jie tinka tik mokymo tiks
lams (nors krašto apsaugos de
partamentas apie juos kalbėda
mas teigia, kad tai geriausi to 
svorio tankai pasaulyje), kad jų 
atsiradimas Saudi Arabijoje ne
sugriaus ginklų pusiausvyros 
tarp arabų ir Izraelio.

Sunku buvo patikėti, kad tas 
įvykis audros nesukeltų, nes tan
kų išleidimas į Saudi Arabiją 
šiuo metu sugriautų dabartinės 
JAV politikos Vid. Rytuose mo
ralinius pagrindus. Juk davus 
ginklų Saudi Arabijai, nebebus 
galima kaltinti Sov. Rusijos už 
ginklų davimą Egiptui ir atsa
kyti ginklus Izraeliui. Šita kryp
timi ir dūrė pirštu tuo reikalu pa 
kėlę balsą senatoriai ir kongres- 
manai.

Suprantama, kad tuojau atsi
dūrė valstybės departamente Iz
raelio ir Saudi Arąbijos amba
sadoriai — vienas protestuoda
mas tankų davimą, o kitas — jų 
sulaikymą.

Kodėl departamentas tą košę 
užvirė? Sunku galvoti, jog taip 
padaryta netyčia. Greičiausiai 
reikia prileisti, kad norėta iš
šaukti protestą ir už jo užsika
binus atsimesti nuo tankų par
davimo ar dovanojimo susitari
mo.

Prancūzijos vyriausybė ta 
proga pranešė, kad niekam į Vid.
Rytus ginklų neparduos, nes įta
ria, jog dalis arabų kraštams 
parduotų giriklų patenka Š. Af
rikos arabams sukilėliams, kurie 
juos atsuka prieš prancūzus.

Britai pakartojo seną princi
pinį nusistatymą — duoti po tru
putį ginklų ir arabams ir žy 
dams, nes kai ginklų negaus Va
karuose, jų jieškos Rytuose. Ži
noma, ginklus nedalins be atodai
ros, bet pirmenybę teiks diplo
matinei veiklai žydų — arabų 
taiką organizuojant.

Sukilėliai tebevaldo

vieną Peru miestą
LIMA, vas. 18. — Peru valsty

bėje paskelbtas karo stovis, nes 
krašte prasidėjo sukilimas. Vy
riausybė tvirtina, kad visame 
krašte ramu, tik Iųuitos miestas 
prie Amazonės upės (labai toli 
nuo sostinės) yra sukilėlių ran
kose. Miestas yra skystai apgy
ventos Lcreto provincijos sosti
nė su 35,000 gyventojų.

Sukilimo vadas yra divizijos 
vadas gen. Merino, ilgai dirbęs 
kartu su dabartiniu prez. Odria, 
kurio kadencija baigiasi, kuris 
negali būti kandidatu kitam ter
minui, bet nėra ikšiol naujo kan
didato, nors rinkimai turi būti už 
3 mėn. Sukilėliai skelbia, kad 
nori grąžinti tautai valdymo tei
sę.

Kalendorius

Vasario 18 d.: Simeonas.
Lietuviškas: Gaudis ir Anga.

Oras Chlcagoje

Apsiniaukus, kiek šalčiau. Dar 
gali snigti.

Saulė teka 6:44, leidžiasi 5:27.
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Maitins badaujančius,

Alžyro niekam neduos
PARYŽIUS, vas. 18. — Prem

jeras davė .pažadą Prancūzijos 
parlamentui, kad Alžyro niekad 
nebus atsižadėta. Atrodo, kad 
vyriausybė prašys nepaprastų 
įgaliojimų savo numatytiems pa
gerinimams Alžyre įvesti.

Prancūzams turėtų būti gėda, 
kad toks žemas Alžyro gyvento
jų arabų gyvenimo standartas, 
todėl jis užsiminė, kad reikia pa
rūpinti uždarbį milionams ba
daujančių arabų.

15,000 prancūzų kolonistų ūki
ninkų vidutiniškai turi per metus 
5,000 dol. pajamų, o jų darbinin
kai arabai —. 50 dol. Pirmasis 
Mollet žygis būsiąs maisto dalini
mas badaujantiems.

Paskubino išvadas
MASKVA, vas. 18. — Kad Eu

ropos komentatoriai paklydo, 
aiškindami Chruščevą atstačius 
vieno asmens diktatūrą, aišku iš 
valdžios ir partijos viršūnei pri
klausančio Suslovo kalbos, ku
rioje jis čaižė stalininės gadynės 
vieno asmens kultą ir džiaugėsi 
kolektyvinės vadovybės principo 
atstatymu. Tai esąs sugrįžimas 
prie Lenino „mokslo“.

Praktikuojant vieno asmens 
kultą, dažnai padaromi esą klai
dingi ir vienašališki sprendimai, 
sunaikinama atskirų partijos na 
rių iniciatyva, veikla, atsakomy
bė ir laisvė, atidaromas kelias 
sauvalei.

Anglijoje panaikinta
mirties bausme

LONDONAS, vas. 18. — An
glijos parlamentas 293 balsais 
prieš 262 panaikino mirties baus
mę, kuri ten buvo vykdoma pa
kariant ir skiriama už šaltai ap
galvotą žmogžudystę. Vidutiniš
kai per metus būdavo pakariama 
apie 13 asmenų.

Kova už mirties bausmės pa
naikinimą ten vyksta visas šimt
metis. Suprantama, kad netikė
tas laimėjimas mirties bausmės 
priešų tarpe sukėlė džiaugsmą.

Dabar vyriausybė privalo pa
teikti parlamentui kriminalinio 
statuto pataisymą. Dabar laukia 
bausmės įvykdymo trys mirtinin 
kai, bet jiems tos bausmės jau 
bus pakeistos kalėjimu iki gyvos 
galvos. 1

Peru prez. Odria, kurį Šiomis die 
tiomis bandė nuversti kitas genero
lą*. (INS)
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Prez. Eisenhoweria vyksta atostogų į iždo sekretoriaus Humptarey plantacijas Georgia valstybėje. Ten jis 
medžioja ir bando golfų lošti. (INS)

Lietuviai pas vokiečių politikus

ELTA. — 1956. H. 9 vakare Bonnoje Spaudos Klubo būste įvy
ko Vliko pirmininko J. Matulionio, VT pirmininkės A. Devenienės 
ir URT valdytojo Dr. P. Karvelio susitikimas su vokiečių politikais. 
Susitikime dalyvavo taip pat visa eilė vokiečių mokslo žmonių ir 
žurnalistų, kurie savo ruožtu pasisakė vokiečių spaudoje. 

Pasižymėjęs vokiečių politi-
kas ir federalinio parlamento 
(Bundestag) narys Dr. Puender 
ta proga priminė, kad Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo iš
vakarėse jam ypač malonu pa
sveikinti čia susitinkančius Vli
ko vadovybės žmones ir vokiečių 
poltiikus bei veikėjus. Drauge 
pažymėjo, kad vokiečių tautos 
simpatijos yra lietuvių) pusėje. 
Jo linkėjimai — kad Lietuva juo 
greičiau atgautų savo laisvę ir 
nepriklausomybę.

Vokietijos federalinės vyriau
sybės ministeris W. Kraft pareiš 
kė, kad vokiečių tauta nepapras
tai vertina tą kovą, kurią lietu
vių tauta veda už savo laisvę, 
drauge pažymėdamas, kad pa
stovi taika ir geras tautų sugy
venimas Rytuose nėra įmanomas 
šių tautų neišlaisvinus. Min. 
Kraftas pabrėžė, jog visa vokie
čių federalinės vyriausybės poli
tika buvo ir bus nukreipta į tai, 
kad geležinė uždanga išnyktų.

Vykd. Tarybos pirmininkė A. 
Devenienė savo kalboj padėkojo 
Vokietijos federalinei vyriausy
bei už tai, kad ji Lietuvą laiko ir 
toliau nepriklausoma valstybe, 
tik laikinai Sovietų kariškai 
okupuotą. Drauge padėkojo, /kad 
vyriausieji mūsų išlaisvinimo or
ganai visą laiką turėjo visišką 
laisvę nekliudomai veikti, taip 
pat Lietuvos laisvinimo veiksnių 
vardu palinkėjo, jog ir vokiečių 
tauta, iiuo metu suskaldyta į dvi 
dalis, artimiausiu laiku išvystų 
savo troškimus realizuotus ir ap
sijungtų į vieną valstybę.

Šio susitikimo metu žodį tarė 
taip pat Vliko pirmininkas J. Ma 
tulionis, pasidžiaugdamas, kad 
vokiečių tautai yra pavyk? Pa‘ 
siekti tokią didelę pažangą, ir 
drauge palinkėdamas, kad ben
dromis laisvojo pasaulio jėgomis 
būtų pasiekta Laisvės beų taikos 
visoje Europoje, kad geležinė už
danga su laiku visai išnyktų.

Šio susitikimo metu nuomonė
mis pasikeitimas vyko draugiš
koje ir nuoširdžioje atmosferoje. 
Iš vokiečių pusės kalbėjo visa 
eilė žinomų politikų, tarp jų fed. 
parlamento narys Mudkermann, 
laikomo faktiškuoju kanclerio 
Adenauerio organu „Rheinischer 
Merkur“ redaktorius Wenger, na 
cių režimo aukų sąjungos vice
pirmininkas ats. pulk. Mueller 
ir kiti. Vokiečių kalbėtojai, be 
kita ko, pažymėjo, kad jiems da
ro įspūdį mūsų organizuotumas 
bei ryžtas, juo labiau, kad, pri

reikus, mes savus žmones iš viso 
pasaulio, ypač iš JAV ir Kana
dos, siunčiame veilkti į Vokieti
ją; ir jie mus sveikina.

Latvių min. R. Liepinė savo 
labai gražioj kalboj pasveikino 
šį susitikimą ir išryškino, kokia 
stipri- moralinė j^ęa yria. žmonių, 
likusių už geležinės uždangos. 
URT valdytojas Dr. P. Karvelis 
padėkojo visiems dalyviams už 
atsilankymą į šį Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minėji
mą ir už pareikštas simpatijas 
mūsų kenčiančiai tautai, ypač už 
supratimą, jog mūsų išlaisvini
mo kova turi bendrą tikslą.

Iš lietuvių pusės susitikime 
dar dalyvavo gyvenantieji Bon
noje lietuviai — Baltų Tyrimo 
Instituto dabartinis direktorius 
prof. Z. Ivinskis, Lietuvos Raud. 
Kryžiaus pirmininkas ir CDUCE 
atstovas Vokietijoje Dr. L. Gro- 
nis, vietos LB pirmininkas A. 
Žemaitis ir Lietuvių Studentų 
Sąjungos pirmininkas P. Jurkus.

Italijos ministeris

ROMA, vas. 18. — Beginda
mas senate vyriausybės ūkio ir 
finansų politiką, nuo širdies smū 
gio mirė Italijos finansų ministe
ris prof. Vanoni. Jam dar gyvam 
esant senato rūmuose, pareikštas 
pritarimas Vanoni gintai politi
kai. Komunistai balsuojant su
silaikė.

Velionis yra .autorius didelių 
planų, kurių įvykdymas pareika
laus apie 10 bil. dolerių, bet žy
miai pakels Italijos gyventojų 
gerbūvį.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Tankų sulaikymas Saudi Arabijai visame arabų pa

saulyje sukėlė kartumą ir piktus komentarus. Apgailestau 
jama, kad tokia stipri žydų įtaka Amerikoje.

— Vienas iš prez. Eisenhowerio brolių papranašavo, kad jis 
bus prezidentiniu kandidatu antrą kartą, nes jo pradėtas 'darbas 
dar nesąs baigtas.

— Prez. Eisenhonoeris vetavo kainų kontrolę natūraliniam 
gazui naikinantį įstatymą, nes jį svarstant kongrese naftos ben
drovės darė spaudimą, kad jis praeitų. Paties įstatymo principai 
prezidentui esą priimtini.

— Šen. George tankų pardavimą Saudi Arabijai pavadino ne
išmintingu žygiu ir kartu pranešė, kad valstybės sekretorius bus 
prašytas duoti senato užsienio komisijai reikalingų paaiškinimų.

— Britų parlamentui vakar pranešta, kad vykdant atsiginkla- 
vimą pirmenybė dabar skiriama raketinių ginklų gamybai.

— Ryšium su Manūos pakto narių kariniais pratimais prie 
Siamo ir Pacifike, tose erdvėse pastebėta nežinomos kilmės (so
vietų ar Peipingo) povandeninių laivų.

tramdymo varžtai
LONDONAS, vas. 18. — An

glijos vyriausybė pranešė parla
mentui naujas infliacijos tram- 
dyfllo priemones.

Be banko paskolų pabrangini
mo, apie kurį pranešta anksčiau 
atskirai, vyriausybė apsunkino 
pirkimus išsimokėtinai, sumaži
no už kaikuriuos maisto gami
nius mokamas iždo subsidijas, 
apribojo biznio įmonių kapitalo 
investicijas ir sumažino 38 imi. 
svarų krašto apsaugai skirtas iš
laidas. ' '

Diskusijos parlamente vyks 
ateinančią savaitę. Opozicija tu
rės progos vyriausybę pakriti
kuoti, bet jos papeikimo rezoliu
cija tikriausiai bus atmesta.

Lietuviškam Balsui
suėjo penki metai

WASHINGTONAS, vas. 18. — 
Vasario 16 d. suėjo penki metai 
nuo lietuviškos programos įvedi
mo į Voice of America transliaci
jas yž geležinės uždangos.

Lietuviškasis Voiice of Ameri
ca minėjo šią srikaktį visą šią sa
vaitę, transliuodamas į Lietuvą 
valstybės sekretoriaus Foster 
Dulles, senatorių, kongresmenų, 
lietuvių veikėjų ir neseniai iš Lie 
tuvos pabėgusių asmenų pareiš-

mirė parlamente kimus-
Kai pradėjo veikti lietuviška 

sis Voice of America skyrius, per 
dieną būdavo transliuojama tik 
15 min. trunkanti programa. Da 
bar lietuviškoms transliacijoms 
skiriama 3V-; vai. per parą.

• Britų commonwealth iš Ja 
ponijos išves visas karines pajė
gas, o Korėjoje paliks tik vieną 
batai joną.

• Trečias Pužado atstovas iš
mestas iš Prancūzijos parlamen 
to, nes buvęs neteisėtai tokiu pa 
skelbtas.
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Po pastarojo partijos suvažiavimo 
daugiau svetimtaučių vadovybėje

SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Devintasis Lietu-vos komunistų partijos suvažiavimas įvyko 
šių metų sausio 24—27 dienomis. Suvažiavime vyko pranešimai,
diskusijos bei savikritika. '________

Gana platų pranešimą padarė
lietuviškųjų Ikomunistų partijos 
pirmasis sekretorius A. Snieč
kus. Nežiūrint komunistiniųi pa
gyrų, iš A. Sniečkaus pranešimo 
ryškėja, jog esama negalavimų 
pramonėje ir žemės ūkyje.

Pateikiamos A. Sniečkaus pra
nešimo ištraukos vaizdžiai liudi
ja pasireiškiančių negalavimų 
skalę. „Vienas iš pagrindinių už
davinių pramonės gamybos sri
tyje yra nepaliaujama kova už 
produkcijos kokybės gerinimą.
Tuo tarpu daugelis respublikos 
įmonių ir toliau išleidžia žemos 
kokybės produkciją.

Eilė statybinių medžiagų mi
nisterijos įmonių pagamina daug 
blogos kokybės plytų, čerpių ir 
kitų statybinių medžiagų. Vis 
dar negeri reikalai su produkci
jos kokybe lengvosios pramonės, 
tekstilės, vietinės ir kooperatinės 
pramonės įmonėse ir maisto pra
monės įmonėse.”

Apie žemės ūkį sakoma: „Ta
čiau respublikoje yra dar nema
ža atsiliekančių kolūkių. Tose 
žemės ūkio artelėse silpnai išvys 
tytaa visuomeninis ūkis, mažos 
pajamos natūra ir pinigais, ma
žai paskirstoma produktų bei pi
nigų už darbadienius“.

Trūkumai prekybos srityje:
„Tačiau prekybos srityje dar yra 
labai daug trūkumų, už kuriuos 
neseniai mes visai teisingai bu
vome kritikuoti „Pravdos“ laik
raštyje. Vis dar daromos klaidos 
atgabenant prekes į atskirus 
miestus bei rajonus, silpnai tiria
ma gyventojų paklausa prekėms.
Kaimo parduotuvėse neretai 
trūksta pirmo reikalingumo pre
kių, tokių, kaip druska, degtu
kai, muilas ir kt.“

Sniečkus, suminėjęs trūkumus, 
savo pranešime pareiškė, jog dėl 
tų trūkumų daug kaltės tenka pa 
tiems komunistams „dėl žemo 
vadovavimo lygio“.
Šumauskas paskirtas vadovavi

mui sustiprinti-ir žemės ūkiui 
pakelti. ..

Suminėjęs pasireiškiančius trū 
kumus pramonėje, žemės ūkyje 
ir prekyboje, galiausiai Sniečkus 
pareiškė, kodėl esąs atleistas 
Gedvilas ir jo vieton paskirtas 
M. Šumauskas. Tų pakeitimų 
priežastis Sniečkus šitaip api
būdino:

„Pastaruoju metu, kaip tai ži
noma suvažiavimo delegatams, 
sustiprinta Ministrų Tarybos va
dovybė. Ministrų Tarybos pir
mininku patvirtintas drg. Šu
mauskas. Ši priemonė skirta va
dovavimo lygiui pakelti, visų pir
ma rimtiems trūkumams žemės 
ūkyje pašalinti".

Kiek komunistų Lietuvoje f

Iš A. Sniečkaus pranešimo aiš
kėja, kad šiuo metu Lietuvoje 
esama 38,087 komunistų. Vil
niaus, Klaipėdos, Kauno ir Šiau
lių miestuose komunistų esama 
17,422. Kituose rajoniniuose 
miestuose ir kaime — 20,665 ko
munistai. Sniečkus savo praneši
me bando procentais įrodyti, jog 
„kaimiškuose rajonuose, kartu 
su Panevėžio miestu, esą 54 pro
centų bendro komunistų skai
čiaus“.

Tačiau žurnalas „Komunistas“ 
praėjusiais metais pateikė duo
menis apie gana nedidelį komu
nistų skaičių kolchozuose. „Ko
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munisto“ 7 numeryje 1955 metų 
buvo rašoma: „Dabar iš 1,786 
kolūkių 1,124 kolūkiuose yra 
pirminės partinės organizacijos 
ar kandidatinės grupės, kuriose 
yra 6,676 nariai bei kandidatai.“ 

Taigi Sniečkaus teigimas apie 
54 procentų bendrojo skaičiaus 
komunistų buvimą „kaimiškuo
se rajonuose“ tektų vertinti ta 
prasme, jog rajoniniuose mies
tuose komunistų bus kur kas di
desnis procentas negu kolcho
zuose.
' Padidintas centro komiteto 

narių skaičius

Lietuvos komunistų partijos 
aštuntasis suvažiavimas buvo 
sušauktas 1954 m. vasario 16 d. 
Tasai suvažiavimas į Lietuvos 
komunistų partijos centro komi
tetą išrinko 85 narius, gi šieme
tinis suvažiavimas jau išrinko 99 
narius. Buvusių cėntro komiteto 
narių į šiais metais išrinktąjį 
centro komitetą perrinkta 58, 
naujų išrinkta 41. Buvusių na
rių neišrinkti 27. Neišrinktųjų 
tarpe paminėtinas J. Smilgevi
čius, J. Guzevičius, P. Kunčinas. 
Perrinktų tarpe paminėtini: M. 
Gedvilas, M. Afoninas, V. Augus 
tinaitis, Bieliauskas, M. Junčas - 
Kučinskas, K. Liaudis, J. Matu
lis, J. Maniušis, J. Paleckis, A. 
Sniečkus, K. Preikšas, B. Puši
nis, J. Stimburys, M. Šumaus
kas, A. Venclova, J. Vildžiūnas, 
Zimanas.

Komitete daugiau kitataučių

Aštuntojo Lietuvos komunis
tų partijos suvažiavimo išrink
tųjų centro komiteto narių tar
pe, sprendžiant iš pavardžių, 
rusų bei kitataučių iš 85 buvo 21, 
o šiemet iš 99 išrinktųjų narių 
esama 29 kitataučių, kurių di
džiumą sudaro maskviniai komu 
nistai.

1954 metais išrinktieji centro 
komiteto nariai savo plenume iš
rinko pirmuoju sekretoriumi A. 
Sniečkų, antruoju sekretoriumi 
— M. šumauską ir trečiuoju —• 
V. Niunką. Taigi nė vieno mas- 
kvinio komunisto. Gi šiemetinis 
plenumas Lietuvos komunistų 
partijos sekretorių skaičių padi
dino iki 5-kių, išrinkdamas pir
muoju sekretoriumi A. Sniečkų, 
antruoju — B. šarkovą, o sekre
toriais — V. Niunką, M. Afoniną 
ir J. Maniušį. Taigi sekretoriatas 
papildytas mažiausiai dviem ru
sais.

Ypač ryški rusų įtaka centro 
komiteto biure. Anksčiau šiame 
biure veikė 8 skyriai. Po šieme
tinio suvažiavimo Lietuvos ko
munistų partijos centro komite
to biure sudaryta 10 skyrių. Nau
ji yra mokyklų ir administraci
nis skyrius. Iki šio suvažiavimo 
žemės ūkio skyriaus vedėju buvo 
S. Juozapavičius, pramonės ir 
transporto — Kondraška, admi
nistracinių ir prekybos - finansų 
organų — J. Jurgaitis. Gi šieme
tinio suvažiavimo išrinktieji cen
tro komiteto nariai savo plenume 
komunistų partijos centro komi
teto biuro žemės ūkio, pramonės 
ir prekybos - finansų skyrių ve
dėjais išrinko rusus Kolesniko
vą, Jėkateriničevą ir Korotkovą. 
Taigi rusų komunistų įtaka pa
didėjo ne tik Lietuvos komunis
tų partijos centro komiteto sek
retoriate, bet ir centro komiteto 
biure, kur rusiškieji komunistai 
užėmė svarbiausius postus.



.3L

PRANEŠIMAS ALRKF JAUNIMO 

STOVYKLOS REIKALU
Amerikos Lietuvių Romos Ka vedėjo adr. — inž. V. Naudžius, 

talikų Federacijos nupirktame 5041 W. 18th Str., Cicero 50, 
ūkyje prie Manchester, Mich., III., telef. OLympic 2-3596. 
jaunimo stovyklos įrengimo dar.( Rytinė dalis, įjungiant Nau- 
bai yra pradedami ankstyvą pa- jąją Angliją, New Yorką, Pitts-
sarį. Stovyklą numatoma ati
daryti liepos mėn. pradžioje. Iš 
organizatorių ir vykdytojų tas 
pareikalaus daug įtempimo, lai
ko ir pasiaukojimo. Kiekvieno 
konkretaus, ypatingai visuome- 
nin'o, darbo įgyvendinimas yra 
reikalingas idealistų, kurie ne
sibaido sunkių uždavinių vykdy
mo naštos. Tokių asmenų mes 
turime. Jų darbas žymiai pa
lengvėtų ir būtų sėkmingesnis,

burghą palaiko ryšį su Cleve- 
lando globos komiteto pirminin
ku Sim. Laniausku. Jo adresas: 
1000 Dillewood Rd., Cleveland 
19, Ohio., telef. IVanhoe 6-2152.

Šia proga pranešame, kad 
ALRKF yra inkorporuota Michi 
gan valstybėje ir Federacijos į- 
galiotiniu stovyklos reikalams 
yra pakivestas kun. B. Dagilis, 
3664 Trumbull Avė., Detroit 8, 
Mich., telef. TEmple 3-2396.

jeigu visi sumanymui pritarian- Stovyklos statybos komiteto 
tieji savo dalimi prisidėtų. | p:rm. yra inž. J. Mikaila, 16870

Šiuo metu yra vykdomas lėšų Stoepel, Detroit 21, Mich, telef. 
telkimas jaunimo stovyklos įren UNiversity 3-5364. Stovykla- 
gimui. Todėl maloniai prašome vietės projektą ruošia arch. E. 
visą visuomenę, kuri pritaria Arbas. Inž. dr. L. Bajorūnas 
šio svarbaus židinio įkūrimui, nuėmė stovyklavietės topogra- 
moraliai ir materialiai paremti finę nuotrauką ir šiuo metu

Thomas R. Clark, 52 metų, Massu- 
ebusetts Technologijos Instituto stu
dento tėvas, atvyko iš Harvey, III., 
į Cambridge, Mase., jieškoti savo 
dingusio sūnaus. (1NS)

Yorko, du iš Indiana, du iš Wis- 
consino ir deš;,mt iš Illinois.1 
Daugiausia buvo iš Chicagos. 1 
A. L. klubą įsirašė keturi nauji 
nariai: Jennie Neckresh, John 
Sinkus, Šen., Edvvardas Klok- 
manas ir jo žmona. Klokmanai 
yra jauni Amerikos lietuviai.

šį organizatorių pasiryžimą. 
Lėšų telkimas stovyklos įren

gimui vyksta per globos komite
tus. Federacijos valdyba pave
da Detroito globos komitetui 
surasti įgaliotinius aukų rinki-

ruošia ežero sutvarkymo planus. 
Stovyklavietės įrengimo sąskai- Dvylika narių ir 500 dol.
. . . . , ... Ponia O. Wilienė iš Tampos,
tybai tvarkyt, pakviestas agr. kaMdanu Amerikos Lietuvių
V Fablys | klube, kad greiUimes'pe”

Vasario 8 d. Federacijos dva- iš Tam persikelsime i iūsu Fetroma-
stos vadas prel. J. Balkūnas su'., , , ... , . — T. Gediminas Jočys, pran

mui stovyklos reikalams ir su klebonu kun. Ig. Boreišiu ir14 “ a. ^r?ų lr atS1' ciškonas, visą savaitę vedė spau
jais palaikyti ryšį Michigąno kun. B. Dagiliu lankėsi Detroito |v®sim® 5(^ doL * klub^ namo
valstybės vietovėse ir Rocheste- kurijoje, painformavo apie A. statybai Susirinkime daug plo-
ryje, N. Y. Detroito globos L. R. K. Federacijos rengiamą 
komiteto pirmininko B. Polikai- 
čio adresas — 15483 Ward Av.,
Detroit 27, Mich.

Chicagos globos komitetui pa 
vedamos*Vidurio ir Vakarų vals 
tybės ir dar Philadelphia, Balti- 
more, Washington, D. C. Chi
cagos globos komiteto pirm. dr.
P. Kisieliaus adresas: 4938 W.
15th Str., Cicero, III., reikalų

jaunimo stovyklą ir gavo leidi
mus Nekalto Prasidėjimo Švč. 
P. Marijos seserims įsikurti vys 
kupijos ribose ir koplyčiai į- 
rengti stovyklavietėje.

Dr. Adolfas Damušis,
ALRKF Pirmininkas
Kun. dr. A. Juška,

Sekretorius

MŪSŲ KOLONIJOSE
Rochester, N. Y.

Graži ir įspūdinga švente

Rochesterio šv. Jurgio lietu-

tė, Otilija Vosiliutė, Birutė Rei- 
vydaitė ir Barbara Sentola, ku
ri namie lietuviškai nekalba, 
•bet lietuviškai čia mokykloje

vių parapijos .mokykla laltyį gra pramoko.
žiai atšventė Lietuvos nepriklau 
somybės paskelbimo šventę. Mo 
kyklos vedėjos seselės Aurelijos 
rūpesčiu šventei programa bu
vo ruošiama nuo seno, užtat ir 
programa buvo turtinga ir tu
rininga ir gražiai atlikta. Ka
dangi pati šešioliktoji mokyklo
je nedarbo diena, o penkiolikta 
yra Pelenų diena, tai programai 
skirtas paskutinės antradienio 
pamokos.

Vaikai tą dieną mokyklon su
sirinko šventiškai apsirengę, ir 
visa nuotaika padaryta šventiš
ka. Visi kalba tiktai lietuviškai. 
Net ir tie, kurie namie tik ang
liškai tekalba, mėgina derintis 
prie lietuviško kalbėjimo. Į sve
čius ateina kleboaas ir dauge
lis tėvų.

Programa pradedama Lietu
vos ir JAV himnais. Po jų ma
žas susikaupimas. Šią mokyklą

Visi vaikai lietuviškomis te
momis namuose padarė gana vy 
kusių darbelių, ir seselės ta pa
čia proga surengė jų parodėlę. 
Būtų gera, kad tuos vaikų dar
belius seselės kuria nors proga 
ir plačiau parodytų.

Visą programą labai gražiai 
tvarkė aštuntojo skyriaus mo
kinė Aldona Grybauskaitė.

Visa mokykla kartu lietuviš
kai padainavo ir programą už
baigė Marijos giesme.

Po programos buvo taip, lyg 
valandėlę būtum Lietuvos mo
kykloje pabuvęs. D.

St. Petersburg, Fla.
Vasario 16 minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo minėjimas bus vasa
rio 26 d. 1 vai. po pietų Sun- 
shine City Post V. F. W. didžio-

visiškai neseniai palietė reikš-j joje salėje (4145 — 34th St. 
mingas įvykis: iš klebono parei- įNorth). Šventės minėjimui ko- 
gų pasitraukė dėl susilpusios misiją sudaro F. J. šeštokas, C 

. sveikatos ilgametis mokyklos
globėjas ir didelis lietuvybės ko 
votojas kun. Jonas Bakšys, ir 
jo vieton atėjo kun. Valiukas.
Ir tam susikaupimo momente 
Aldona Sabaliauskaitė ir Rūta 
šykštėnaitė visos mokyklos var 
du jautriai atsisveikina senąjį 
globėją, o Živilė Vitkutė ir Pet
ras Washe pasveikino naująjį 
pasižadėdami būti geri .moki
niai.

Po to seselės Aurelijos klasės 
mokiniai papasakojo apie Lietu
vą: kelias į ją, jos žmonės, gam
ta, papročiai ir koks tenai gy
venimas dabar.

I, II, III klasių mokiniai pa
šoko Kalvelį ir Mikitą, IV, V,
VI klasės pašoko Malūną ir Žio
gelį ir VII, VIII klasės pašoko 
Blezdingėlę ir Kubilą.

Šokių tarpuose padeklamuo
ta lietuviškų eilėraščių. Ypač 
I>ažymėtinas keturių mergaičių 
Keleivio deklamavimas. Jį pa
deklamavo Aldona Grybauskai-

Prašau atsiliepti ZVBRICKCS — 
Marozas ir J. Maskolunas. Spau Joną, Matoušą, Kęstuti, Zubrickienę
dos ir reklamos komisiją sudaro žln,") 1\L‘etuv°8- Ra-

. . . . , Syktte — I. Venckus, 7004 S. Cainp-teisėjas J. Zuris ir A. A. Tulys. 
Pasilinksminimo ir tautinių kos 
tiumų parėhgimu rūpinasi Em- 
,ma Šeštokienė, Sofija Marozie- 
nė, Faustina Tulys, Francis Sin 
kus ir Victoria Jacobson. Kal
bės teisėjas Jonas Zuris iš Chi
cagos, Domas Jasaitis iš Tam
pos ir A. A. Tulys iš St. Peters- 
burgo. Parengimo vedėju bus 
J. šeštokas. Programoje bus 
dainos, muzika ir skanūs užkan Apie Teresės Neumanaitės gy- 

, ■ venimą — kaip ji pergyvena Kri- 
džiai. Dalis pelno bus paskir-ĮHtaU8 Kančias, kaip jai pasidaro 
ta Amerikos Lietuvių Tarybai, ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
St. Petcrsburgo, Tampo, ir .py | *£.• tek. Mgį-

linkių lietuviai nuoširdžiai kvie- parašyto i knygoj TERESft NEU
čiami gausiai dalyvauti Lietu
vos nepriklausomybės minėji
me.

Lietuvių klubo veikia

Amerikos Lietuvių klubas va- j 

sario 5 d. sušaukė susirinkimą. į 

Į susirinkimą atsilankė daug, 
svečių iš šių valstybių: keturi i 
iš Pennsylvanijos, tris iš New

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SO. BOSTONO ŽINIOS
Trumpai

— LRK Federacijos N. Ang

lijos apskr. seimelis pradeda
mas Mišiomis 10 vai. vasario 
22 d., trečiadienį. Tuojau po šv. 
Mišių seimelio dalyviai kviečia
mi į parapijos salę po bažnyčia, 
kur 11 vai. 30 min. bus pradė
ti posėdžiai. Norintieji galės 
ten pat ir pavalgyti.

— LRK Federacijos Bostono 

skyriaus valdyba, kuri rūpinsis 
jubilėjinio seimo spalio mėų. su
rengimu ir kuri atstovaus mū
sų parapiją arkivyskupijos vy
rų ir moterų tarybose,, yra da
bar tokios sudėties: P. Bizin 
kauskas — pirm., adv. Young

— šešt. mokyklos mokinių 
tėvų susirinkimas įvyko vasa- Į 
rio 11 d. Išklausyti mokyklos ve I 
dėjo J. Vaičaičio ir tėvų k-to 
pirm. P. Žičkaus pranešimai dėl 
mokyklos veiklos. Sudaryta ko
misija rengti viešai vakarienei 
š. m. balandžio 22 d., į kurią 
įėjo St. Jakutis, M. Mockienė, 
Eitas, Karosienė, Vakauzas, An 
tanavičienė, Barūnas.

— Lietuvos žemėlapis, kurį 
parengė J. Andrius, jau spaus
dinamas.

— Latvių laikraštis “Ameri- 
kas Vestnesis” dabar spausdi
namas lenkų spaustuvėje. Į šiosKduonaa --  uiiui., -'-—c, . . , ,

_ vice-pirm., Eug. Grigu -1 “vartės numeri įdėta straipsnis
V-.: 1«^4- 1 Xi4-ir. >-m T iitah

moterų vice-pirm., Kleponytė 
— vice-pirm., Pr. Kaladienė — 
rašt., Antanelienė ir Ed. Za- 
leckas — rašt., V. Stankutis — 
kasin., V. Valatka ir Ieva Mark- 
sienė — iždo globėjai, jaun. k- 
to pirm, Vin. Skudria, spaudos 
k-jos pirm. K. Mockus, organi- 
cijoš ir auklėjimo kl. — dr. J.

bei liet. eilėraštis ir Lietuvos 
vaizdų

DEL ŽILŲ PLAUKŲ

dos propagandą mūsų parapijo
je. Nuo vasario 20 d. jis per
sikėlė vienai savaitei į Cambrid
ge liet., parapiją.

— Vasario 16 d., ketvirtadie

nį, mūsų parapijos mokykla ne 
dirbo. Iš ryto buvo pamaldos, 
paskui programa salėje po baž
nyčia, o po to vaikai ėjo namo.

— P. Vaičiūno “Naujieji žmo

nės” bus vaidinami kovo 18 d., 
“Laisvos varpo” pakviesta iš 
New Yorko liet. vaidintojų tru
pė vaidins tą veikalą.

— Parapijos choras, veda
mas muz. J. Kačinsko, auga ko
kybe ir kiekybe. Choras rengia
si šį pavasarį koncertui Bosto
ne, o ateinančiam rudeniui turi
kvietimą į Chicago, III.• i M m

— Nauja lietuvių vila Cape
Cod rajone, Centerville, kur sie
kia Golfo srovė, bostoniškės p. 
p. Pakštienė ir šlepavičienė įsi
gijo vilą su įvairiomis žaidimų 
aikštelėmis ir dideliu sklypu že 
mės bei miško. Ateinantį pava
sarį vila bus atidaryta ir kvies 
svečius vasarotojus iš arti ir 
toli. Vilos vardas “Banga”.

— Mass. valst. gubernatorius 
Christian A. Herter pareiškė, 
kad nebus kandidatu į guberna
torius kitam terminui. Tuoj po 
to respublikonas gubernato
riaus pavaduotojas Whitier pa
reiškė, kad jis bus kandidatas.
Ką statys demokratai, dar ne-1 
aišku.

— Didysis miesto garažas, ku 
rį už 11 mil. dolerių numatyta 
statyti po miesto sodu, bus pra
dėtas statyti balandžio 15 d.

jo, mūsų Onytei. Bravo!
Mirė jaunas lietuvis 

Vasario 11 d. automobilio ne
laimėje žuvo Robertas Chinchar 
sulaukęs 15 m., gimęs Eliza- 
beth, N. J. Užaugo ir mokslus 
ėjo St. Petersburge. Kilęs iš miš 
rios šeimos. Palaidotas Memo- 
rial Park kapinėse. Jo tėveliai 
yra Amerikos Lietuvių klube 
nariai. Neptūnas

Kenosha, Wis.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBES ATGAVIMO 

MINĖJIMAS

Vasario mėn. 19 d. 9:30 vai. 

Kenoshos lietuviui Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje svečias kun. 
C. Vengras, MIC, atnašaus šv. 
Mišiafe už Lietuvą.

Po pietų 3:30 vai. Šv. Petro 
parapijos salėj Lietuvos nepri 
klausomybės minėjimas.

Kalbės Lietuvos konsulas Chi 
cagoje dr. Petras Daužvardis.

Meninėje dalyje dalyvaus so
listė p. Genovaitė Klevickaitė, 
smuikininkas Antanas Jaras, 
Kenoshos lietuvių parapijos cho 
ras, ved. p. P. Bujanausko. Bus 
ir kitų įvairumų.

Vietos ir apylinkių lietuviai 
nuoširdžiai kviečiami į šį lietu
viams brangų mnėjimą atsilan
kyti. Minėj. Reng. Komitetas

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

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

Dėlko jūs nedarot, kaip kiti ir ne- 
sinaudojat geriausia jūsų proga?

Lengva vartoti! FLORAL-HERB 
nereikalauja komplikuoto vartojimo 
— tik ištepkite plaukus ir skalpų 
liuosai su FLORAL-HERB — 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 į mėnesį, 
pagal reikalų. Čia jokio nemalonumo 
nėra.

Kaina $2.00. Kanadoje ir kitose 
valstybėse $3.00.

FLORAL HERB COMPANY 
P. O. Box 305, Dpt. 23, Clinton, Ind.
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P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVARDIENfi

Tai nepaprasta knyga. Viri 200 re 
ceptų grynai lletuvlSkų valgių gaml 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenfi, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televlaljos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus lr DRAUGAS Juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. 1

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu bu, pinigais siųskite'.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley A vena©,

CHICAGO 8, ILL.
2334 So. Oakley Avė.
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PAJIEŠKOJIMAS

I’aj ieškau VAIŠNORŲ valkų, kurie 
pareina iš Marijampolės miesto. 
Jieško Bronius ftatas-Bruno'' G. Kilo

tas. šaukit šaukit HMmlock 4-1135, 
antrašas 7140 Ko. California Avė, 
Chicago 29, III.

PAJIEŠKOJIMAS

bell Avė. Chicago 29, III.

Popiežius dovanojo
Teresei Meumaimaitei 
iv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
Sv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei N'enman-
aaiteL

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 Ava. 
Chicago 8, BĮ.

COLORADO
PETRIFIED FOREST

R ANCH
(Catholic Camp)

FOR BOYS
Agcs 8-15, Limited enrollment, 
Catholic Camp. 2 four week terms. 

JUNE 17 — JULY 15 
JULY 17 — AUG. 14 

$250.00 including fee. Each term. 
For reservatioms or further In
formation ąJease wrlte ranoh 
direct, DEPT., F, or phone for
brochures:

MELROSE 2-2679
Colorado Springs, Colorado

GERIAUSIAS PIRKINYS — NAUJAS 
1956 METŲ FORDAS

Cronstoun Motorą, 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 Tol. Vlrginia 7-5050

Šeštadienis, vasario 18, 1956

TRAPPIST CHEESE 
F O R L E N T

Mild full-flavored GETHSEMANI CHEESE esmes to you 
from the famed cheese cellars of Gethsemani Abbey.

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

GETHSEMANI Trappist Cheese 
1 Lb. Cake $1.75 P.P.------------------------3 Lb. Cake $4.95 P.P.

Send your order to:

FATHER CELLARER, Abbey of Gethsemani, 
Trappist, Kentucky

Atdara sekmadienį nuo 10 iki 5 valandos.

BŪDRllČS
“Didelių Nuolaidų Namai”

3241 SOUTH HALSTED STREET 

3 aukštai ant 6 lotų
Pilni naujų baldų, namams reikmenų, brangenybių, radijų, 
televizijų, žaislų, karpetų. žinomų išdirbysčių kaip: Kroeh- 
ler, Pullman, Simmons, Sealy, Philco, General Electric, RCA 
Victor, Frigidaire, Admiral, Zenith, Douglas, Bassett, Lees, 
Bigelow, Tappan,, Universal, Hoover ir Bulovą.

SUTAUPYMAS NUO 30% IKI 70%
52 nauji, vėliausios mados 2 gab. parlor setai, nupig. iki $89 ir aukš. 
63 nauji vėliausio stiliaus miegamųjų setai, nupiginti iki $89 ir aukš. 
41 loungc kėdės, vėliausia medžiaga uždengti, nupig. iki $19 ir aukš.
98 luuerspring ir Box Spring matracai, nupiginti iki $14 ir aukščiau. 
47 Sleep-O-Lounge “hide a beds” (lovos), nupigintos iki $59 ir aukš. 
97 nauji šaldytuvai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
6(i skalbiamos mašinos, wringer (gręžia) arba automut. $98 ir aukš. 
88 elektriniai’ dulkių valytuvai, $15 ir aukščiau.
260 lempų, nupigintos iki $.3 ir aukščiau.
99 televizijų setai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
150 mažų radijų, nupiginta iki $10 ir aukščiau. •
68 elektriniai phonograt'ai, nupiginta iki $6 ir aukščiau.
166 gaziniai ]>ečiai, nupiginti iki $69 ir aukščiau.
19 elektrinių |»ečių, jiupignita 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, po $.3 už jardų ir aukščiau.
27x54 vilnų kaurai, nupiginti iki $4 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 liiioleums, su apvadais, $4.95 ir aukščiau.
12x15 kaurai, nupiginti iki $69 ir aukščiau.
52 gabalų indų setai, nupiginti iki $19 ir aukščiau.
52 gabalų Stainless silverwarc, nuo $9 ir aukščiau.
Elektriniai garu šildomi prosai (iraus), nupiginti iki .......... $ 6.00
Dominion deoji-t'rver, automatiškas, nupigintas iki .............. $18.00
Stnr Ijo\v deep-l'ryer, nupigintas iki ..................................,'... $12.00
Automatiškas toaster, nupigintas iki ...................................... $ 9.00
Rotiss-O-Mat, Rotary Broilcr, nupigintas iki .......................... $22.00
Majestic Inl'ra-Red Broiler, nupigintas iki ............ ................. $10.00
Popconi Paper, nupigintas ......................................................... $ 5.00
Reiningtou rašoma mašinėlė, atremontuota .............................. $24.00
Aretie Manketai, vilnų, nupiginti iki .............. .........................  $ 5.00
Vatiniai Manketai, nupiginti iki .............................................. $ 2.00
Didžiulės antklodės (coml'orters), nu|rigintos iki .................. $ 5.95
Dideli t'unnou rankšluosčiai, nupiginti iki 25 centų viesias.
.32 colių Clown Doll, nupigintos iki 98 centų.
Nacionalini žinomų išdirbysčių rankiniai laikrodėliai,

17 akmenų, nupiginti iki $19.95 ir anksčiau.
120 basų Piano akordeonai, nupiginta iki $59 ir aukščiau.
Vidutinio dydžio gitaros (guitars) — $5.00. Ukuleles — nupigintos

iki 69e.
Žaislai, vcžimoHai, baldai, lėlės, už mažiau negu pusė kainos.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

J. F. Budrik Furniture
(INCORPORATED)

3241 So. Halsted St. Tel.: CAlumet 5-7237
Atdara piranad. Ir ketvlrtad. vakarais iki 9:30 P.M. Selunad. 10-5.

Budriko Lietuviška Radijo Valanda leidžiama kiekvieną ketvir
tadienio vakarą nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš WHFC radijo stoties, 

1450 kilocycles, su žymiais dainininkais ir orkestru.

-f

Perskaitę dienr. "Drau^”, duokite jį kitiems.
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LĖŠOS LIETUVAI LAISVINTI
Lietuviškieji veiksniai, vedantieji kovą už Lietuvos išlais

vinimą, gavo veikloje nuolat susiduria su viena didele kliūtimi, 
būtent — lėšų trūkumu. Kaip žinia, daugiausia tam reikalui 
lėšų ligšiol sudėjo Amerikos lietuviai. Tačiau lietuvių sudėtų 
aukų užtenka tik būtiniausiems reikalams. Daug uždavinių ir 
svarbių darbų negali būti atlikta todėl, kad neturima tam 
pinigų. Jau nuo seniau mūsų atsakingų veikėjų tarpe buvo 
tartasi ir jieškota būdų rasti naujus šaltinius, iš kurių būtų 
galima finansuoti svarbius laisvinimo darbus. Šio uždavinio 
sprendimu daug rūpinosi inž. Antanas Rudis. Turėdamas plačias 
pažintis su JAV žymiais politikais, jis pradėjo jieškti jų užtari
mo, kad šalia ligšiol JAV vyriausybės Lietuvos laisvinimui tei
kiamos moralinės paramos, būtų pradėta teikti ir medžiaginė — 
finansinė parama, šis klausimas buvo ypač plačiai išdiskutuo
tas su Illinois senatoriais Everett Dirksen ir Paul H. Douglas. 
Buvo nurodoma, kad lietuviai, o taip pat ir kitų Rytų Europos 
pavergtų tautų atstovai, nepaprastai vertina JAV vyriausybės 
pareiškimus, jog jos užsienio politikos vienas pagrindinių tikslų 
yra taikingomis priemonėmis grąžinti tiems kraštams laisvę. 
Bet ligšiol trūko konkrečių pozityvių veiksmų tai taikingomis 
priemonėmis laisvinimo politikai vykdyti.

GERIAUSI JAV SĄJUNGININKAI

Pavergtųjų tautų laisvinimo politikai vykdyti geriausieji 
talkininkai yra Vakaruose atsidūrę tų kraštų politiniai pabė
gėliai ir jų organizacijos. Geriau pažindami savo gimtojo kraš
to sąlygas, o taip pat įvairiais keliais palaikydami kontaktus žmonėms atimtos visos teisės
su likusiais už geležinės uždangos savo tautiečiais, jie yra ge
riausiai kvalifikuoti skelbti Amerikos pasiryžimą grąžinti pa
vergtoms tautoms laisvę ir palaikyti tų kraštų žmonėse tikė
jimą į šviesesnį rytojų ir ugdyti komunizmui pasipriešinimo 
dvasią. JAV vyriausybe labai gerai supranta komunistinio im
perializmo pavojų — JAV skyrė ir tebeskiria dešimtis bilionų 
dolerių ūkinei ir karinei pagalbai užsieniams. Tačiau ligšiol buvo 
neatkreiptas dėmesys, kad ištikimiausi ir ryškiausi JAV kovos 
su komunistiniu imperializmu talkininkai yra pavergtųjų kraštų 
gyventojai ir iš tų kraštų laisvajame pasaulyje atsidūrę politi
niai pabėgėliai. JAV kovai su komunizmu skiria bilionus dolerių 
tokiems kraštams, kurie ilgai galvoja su kuo jiems patogiau 
susidėti: su Rusija ar Vakarais, kaip pvz. Jugoslavija ar Indija. 
Parama padėti tokioms tautoms, kaip lenkų, čekoslovakų, veng
rų, o pagaliau ir Pabaltijui, atgauti laisvę — būtų daug pras
mingesnė ir gal net efektingesnė. Niekas neabejoja, kad Rytų 
Europos pavergtosios tautos yra geriausieji JAV sąjungininkai 
kovoje su komunistiniu imperializmu.

SENATORIUS DOUGLAS
Šiais argumentais inž. Antanui Rudžiui pavyko išgauti Il

linois senatoriaus Paul H. Douglas pritarimą idėjai, kad JAV 
vyriausybė turi paremti finansiniai pavergtųjų tautų laisvinimo 
darbą, savo užsienio pagalbai skiriamuose kredituose numa
tydama tam tikras sumas 9 Rytų Europos kraštams: Lietuvai, 
Latvijai, Estijai, Lenkijai, Čekoslovakijai, Vengrijai, Rumunijai, 
Bulgarijai ir Albanijai. Sumos turėtų būti panaudotos minėtų 
kraštų laisvinimo darbams. Senatorius Paul. H. Douglas, pritar
damas šiam mūsų tautiečio Antano Rudžio sumanymui, sutiko, 
Senatui svarstant užsienio pagalbos įstatymą (Foreign Aid 
Program), pasiūlyti pataisą, kad bent 2% užsienio pagalbai ski
riamų lėšų būtų skiriama Rytų Europos tautų laisvinimo dar
bams paremti. Jei ši senatoriaus H. Douglas pataisa būtų pri
imta, tai tam reikalui būtų paskirta apie 20 milionų dolerių. Tie 
pinigai galėtų būti panaudoti radijo programoms į pavergtus 
kraštus, laikraščiams, žurnalams ir knygoms spausdinti, paverg
tųjų kraštų rehabilitacijai, jų vaikų mokslo ątipendijoms ir 
panašiems reikalams. Už pavergtųjų kraštų išlaisvinimą kovo
jančios organizacijos galėtų sustiprinti ir išplėsti savo veiklą, 
naudojant laisvinimui visas priemones, išskyrus ginklus. 

PALANKUS MOMENTAS
Be abejo ši senatoriaus Paul H. Douglas pataisa turės ne

parastą reikšmę Lietuvos laisvinimo kovai. Mūsų laisvinimo 
veiksniai galės atlikti visus savo didžiuosius sumanymus ir 
darbus, kurių ligšiol negalėjo atlikti dėl lėšų trūkumo. Žinoma, 
tas neatpalaiduos mūsų ir toliau aukoti Lietuvos laisvinimui. 
Yra ir bus daug tokių reikalų, kuriuos tik mes patys galime 
atlikti. Mes vertiname inž. Antano Rudžio reikšmingą suma
nymą į mūsų sunkios kovos finansavimo talkininkus įtraukti 
ir turtingą Dėdę Šamą. Mes visi turėtume daryti žygius, kad 
senatoriaus Paul H. Douglas pataisa prie užsienio pagalbos įsta
tymo būtų priimta, ir Lietuvos laisvinimo veiksniai susilauktų 
realios ir tvirtos paramos.

Sumanymui realizuoti parinktas momentas yra politiškai 
palankus. Pastaruoju laiku paties prezidento Eisenhowerio, sek
retoriaus Foster Dulles ir pagaliau Eisenhowerio bei Edeno 
Washingtono komunikatas labai ryškiai užakcentavo JAV pasi
ryžimą grąžinti laisvę pavergtosioms tautoms. Taip pat rin
kiminiai metai įpareigoja partijų vadovybes atlikti konkrečius 
veiksmus iš Europos rytų kilusiems piliečiams duotų pažadų 
įvykdymui, nes nuo to priklauso dalimi ir rinkimų sėkmė. Tad 
tikėkime, kad šis svarbus sumanymas bus realizuotas ir turės 
didelę reikšmę mūsų tėvynės išlaisvinimui.

Krikščionybės pradžioje net 
ne vieną šimtą .metų buvo, kur 
Tašytas, kur nerašytas, įstaty
mas: “Krikščioniu būti neva
lia”. Tais tikrai baisiais laikais, 
kada apie krikščionis buvo aklei 
džiama pikčiausių gandų, ko
kius tik buvo galima išgalvoti, 
kada sugautieji būdavo žudomi 
žiauriausiais būdais, Šv. Povi
las rašo krikščionims, kaip jie 
turi laikytis (2 Kor. 6, 3—10):

— Neduokime nė vienam jo
kio papiktinimo, kad mūsų tar
nystė nebūtų peikiama, bet vi
same parodykime save, kaip 
Dievo tarnus, didele kantrybe 
sielvartuose, varguose, suspau
dimuose, smūgiuose, kalėjimuo
se, maištuose, darbuose, budy
nėse pasninkuose, nekaltybe, 
išmintimi, romumu, meilumu, 
Šventąja Dvasia ir neveidmai
ninga meile, tiesos žodžiu, Dievo
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jėga, teisybės ginklais dešinėje 
ir kairėje, garbėje ir negarbėje, 
kada piktai ar gerai apie mus 
kalba, kai laikomi suvedžioto
jais, tačiau tiesiakalbiai, nepa
žįstamais, tačiau žinomi; laiko
mi mirštančiais, nors mes dar 
ehame gyvi; kaip nuplakti, ta
čiau neužmušti; kaip nuliūdu- 
sieji, tačiau visada linksmi; 
kaip beturčiai, bet kurie dauge
lį daro turtingais; kaip nieko ne
turintieji, tačiau visą turintie
ji”.

Šiuos Povilo žodžius mes lie
tuviai pritaikykime sau, kurių 
tauta šiandien gyvena daug ką 
panašaus į Povilo laikų krikš
čionis.

Visas pasaulis žino, ir mes tai 
dažnai kartojame, kad mūsų ša
lis ir tauta vergijoje. Vieninga 
kova už jų išlaisvinimą parody
kime visam pasauliui, kaip tuo 
reikalu visi nuoširdžiai sieloja
mės. Skelbiame, kad Lietuvoje

ir laisvės. Visiems ir visur pa
rodykime, kiek mums savo tei
sės rūpi, kaip brangi yra lais
vė, kaip mes ją kilniai supran
tame, kaip mokame teisėmis ir 
laisve naudotis. Skelbiame, kad 
mūsų tauta naikinama. Parody 
kime, kiek mums rūpi, kad ji ne 
nyktų. Skelbiame, kad Lietuvo
je mokyklose ir visur vaikai ir 
jaunimas tvirkinami. Visur pa
rodykime, kaip branginame sa
vo ir kitų jaunimo dorą, gražų 
auklėjimą, kiek mums rūpi, kad 
visame laisvajame pasaulyje do 
rovė įsigalėtų tokia, kad ji sa- 
vaimi atsvertų ir sunaikintų bol 
ševikų skleidžiamą sugedimą. 
Skelbiame, kad ten religija per
sekiojama. Gyvu pavyzdžiu pa
rodykime, kaip mums rūpi pa
tiems ir mūsų jaunimui religiją 
gerai pažinti, ją gyventi. Skel
biame, kad ten kunigai išnai
kinti, bažnyčios išniekintos. Pa
rodykime, kiek' mums rūpi, kas 
tuos kunigus ateityje atstos; 
kaip branginame Dievo ir mal
dos namus, ten, kur galime juos 
laisvai lankyti. Kai mūsų pasa
kojimai eis iš širdies ir gyveni
mo, kiekvienam klausančiam 
jie darys įspūdžio.

Mūsų gadynės lietuviai lais
vame pasaulyje yra tam, kad 
būtų visoms tautoms gyvi liu
dininkai, kas tie lietuviai yra 
kuo jie nori būti, kas brangaus 
jų tėvynėje iš jų atimta, už ką 
jie kovoja. Tuo keliu surasime 
daugiau kovos draugų, daug 
kam padėsime suprasti tai, ko 
šiandien daug kas nesupranta.

Netinkamas minėjimas

Šiemet ir vėl švenčiame Va
sario 16 kaip valstybės 38 metų 
nepriklausomybes šventę. Per 
šios šventės minėjimą susirinks 
puspilnės parapijų salės, dau
giausia įvairių komitetų parei
gūnai, vienas kitas nepataiso
mas lietuvybės išlaikymo opti
mistas — nuolatinis visokių pa
rengimų lankytojas — ir dar 
kai kas.

Savo kalbomis graudinsime 
savuosius, senus veteranus, to 
laiko dalyvius aiškindami, kaip 
atkūrėme prieš 38 metus nepri
klausomybę, šuo rganizavome 
valstybę iš nieko, kaip laimin
gai gyvenome 22 nepriklauso
mo gyvenimo metus, ir kitus 
žinomus dalykus. Vakare suruo
šime pobūvį su “skaniais užkan
džiais ir gardžiais išgėrimais’’ 
ir po viso to ramiai skirstysi
mės namo su ramia sąžine, dar 
gal kokį dolerį numetę Tautos 
Fondui, jausimės atlikę patrio
tinę pareigą.

Kaikurios provincijos dar už
simanys suruošti kokią kariuo
menės su visuomene suartėjimo 
šventę (o kasgi ją buvo nuo 
jog nutolinęs?), o dar ko gero 
bus norinčių prisiminti ir gruo
džio 17 d. įvykius. Su visais 
ta;s minėjimais būsime atlikę 
savo “patriotinius darbus” su 
kaupu kalendoriniuose metuose.

Svetimieji savinasi mūsų 
praeitį

Visai darosi nenuostabu, kad 
po viso to mūsų kaimynai gu
dai savinasi mūsų visos valsty
bės garbingą praeitį su visais 
didžiaisiais mūsų kunigaikščiais 
ir net karaliais. Lenkai vis dar 
tebelaiko savu Vilnių ir žada už 
jį kariauti. Vokiečiai kolkas 
dar patylomis Klaipėdą ir ryti
nius Rytprūsius tebemato vo
kiškus.

Jei nebranginame mūsų tau
tos ir valstybės senos ir garbin
gos praeities, nenuostabu, kad 
svetimieji bando sau prikergti 
ir pasipuošti puošniomis, nors 
ir svetimomis plunksnomis. Pe
riodikoje vienas kitas buvo iš
kėlęs vienkartinį nepasitenkini
mą tokiu kaimynu “mielaširdin. 
gumu”, pagerbiant mūsų praeitį 
ir tuo viskas pasibaigdavo. Jo
kio visuotinio sąjūdžio, masinio 
protesto ar veiksnių aktyvaus 
įsikišimo, lyg tai būtų visai dė
mesio nevertas dalykas.

Nevertinkime praeities 
dabartiniu mastu 

Tikrai mūsli tauta yra nepa
prasto gajumo, ištvėrusi tūks
tančius metų kitų tautų jūroje.

Neduokim savųjų svetimiems. 
Davėme mes daug žmonių vo

kiečiams, lenkams ir rusams. O 
ką jau bekalbėti apie atskirus 
tauto? \ilminguosius it dvasios 
didžiūnus. Jų užteko beveik vi-

imti pasaulinio garso literatūros 
genijaus, šaukte šaukusio esant 
lietuviu ir apdainavusio savo tė
vynę Lietuvą, kaip retas lie
tuvių.

Davėme pagrindinius moksli
ninkus Karaliaučiaus universi
tetui, Petrapilio dvasinei aka
demijai ir kitiems. Net atidavė
me veik visą tautos augštesnįjį 
luomą petiniam kaimynui, išski. 
riant kelis neklaužadas žemai
čių bajorus, kaip Giedraitį, Poš
ką, Zabitį, Putvį ir kitus. Jei 
kuris jų drįso save vadinti lie
tuviu ir Lietuvą laikyti savo 
tėvyne, mes sakome: tu nelie
tuvis, nes tu nebuvai prisitai
kęs prie šiandieninio stiliaus pat 
riotizmo. Galėtume net Algirdo 
ir sūnų nelaikyti lietuviais, nes 
berods jie vartojo savo kancelia 
rijose gudų kalbą.

Patikrinkime Potsdame Frid
riko Didžiojo biblioteką ir jo 
raštus, ar rasime nors vieną 
knygą vokišką. Pabandyk ku
riam vokiečiui pasakyti, kad 
“senis Fritzas” nebuvo vokietis, 
arba kad jis nebuvo jų karalius 
ir jų didžiosiog valstybės stei
gėjas. Negirdėjome nė iš vieno 
nesąmoningiausio vokiečio, kad 
jis kratytųsi Fritzu, ar atiduotų 
jį prancūzams, nors jo visa bib
lioteka susideda tik iš prancū
ziškų knygų, ir visą kultūrą jis 
sėmėsi iš Voltero, Russeau ir 
kitų, nes tuo laiku buvo tokia 
jau mat mada. Net nė Hitlerio 
laikais naciai niekaip negalėjo 
parodyti visuomenei nė vienos 
knygos “kilmingųjų” germanų 
kalba parašytos, kurią būtų 
skaitęs Fridrikas Didysis, ar ją 
turėjęs savo bibliotekoje.

Ir mes turbūt ir neturime nė 
vieno rašto iš Vytauto Didžiojo 
kanceliarijos, parašyto lietuviš
kai, o visgi jis yra didysis Lie
tuvos kunigaikštis.

Todėl tų, kurie prieš kelis 
šimtus metų negyveno mūsų 
š:ų dienų mada ir dvasia, mes 
negalime išskirti iš mūsų tarpo. 
Nepamirškime savo praeities

Išskirdami senovę, mes esa
me lyg jaunuoliai, šių dienų did
vyriai. Visas pasaulis praside
da tik su mūsų užgimimo era. 
Kaip ir kiekvienam jaunuoliui, 
kas buvo anksčiau, yra viskąs 
pasenę ir neturi vertės, tik kas 
šiandien yra, tai svarbu, ir tik 
tai turi reikšmę. Visi jie buvo 
senos mados, neprogresyvūs, ne 
turėjo nė radijo, nė televizijos, 
nė kino ir nė jo žvaigždžių. Na

— Popiežiaus Pijaus V bulė, 
kuria buvo ekskomunikuota 
Anglijos karalienė Elzbieta 
1569 m., dabar parduota Lon
done už 522 dol.

Dar ūžteli viena rusų banga, dar viena ir — laikro
džių jau nebėra. Vokiečiai aiškinasi, rodo tuščias kiše
nes, plikus riešus — ūrų jie jau nebeturį, jau nebeturį... 
Ūrus jau pasiėmė; buvo kiti ir pasiėmė... Tik kaip tu 
išsiaiškinsi svetima kalba?

Dabar rusai patys ima raustis po lagaminus.
Ir prasideda tikras plėšimas.
Dūžta spardomi servyzai, pleška kuliamos uogie

nių bonlkos; cemento grindim pasipila šukės ir supliukš- 
dama drimba saldi košė. Peiliais prarėžiami pagalvių 
impilai, pasipila pūkų debesys, trioška bato kulnim 
įlaužiami lagaminų dangčiai, byra vartomų čiužinių 
šiaudai.

— Frontovikai... — prakošia tėtis pro dantis.
Šitas negirdėtas žodis mane nukrečia staigiu šiur

pu. Draskančios rankos, mindančios kojos, dar para
ku tebeatsiduodantis alsavimas. Frontovikai...

Paskui nebėra ir jų. Tik visur dar tebelakioja pa
leisti pūkai.

Staiga pro duris įbėga jauna, šviesiaplaukė vokietė 
ir prišoka prie mamos:

— Paslėpkit jūs kur nors šitą, — pameta ji mamai 
sterblėn mažą, nosinėn surištą mazgelį, — jūsų jie dar 
nejudina.

. Mama nustebusi pakelia galvą.
— Čia man labai brangus daiktas... — sušnabžda 

moteriškė ir, užsiėmusi rankom veidą, bėga kūkčioda
ma atgal.

Aš dar nugirstu paskutinius jos žodžius:
— O Dieve! O mielasis Dieve!...
Ir man net pasidaro gėda, kad jie mūsų dar neju

dina. Kad mes tik sėdim ir žiūrim, kaip plėšia anuos 
žmones. Lyg kažkokioj ataskaitoj nebeturėtumėm 
bendros dalies...

BIRUTĖ PCKELEVIC1ŪTĖ

30 tęsinys

šitie dar smagesni. Tikriausiai, jie aptvarkė jau 
kelias slėptuves. Vienas suspaudęs sidabrinių šaukštų 
glėbį, kitas užsimetęs ant pečių moterišką paltą — pil
kųjų voveraičių kailinius, trečias pasibrukęs po pažas
tim didžiulę, blykčiojančią taurę su dviem plačiom 
ąsom: tokias dažniausiai duoda sporto rungtynėse, ar 
šaulių turnyruose; kitas vėl — tempia pažemiu gitarą 
su nutraukytom stygom.

Bet dabar ir mes drąsesni. Šaukiam jiems iš tolo:
— Mes ne vokiečiai! Mes lietuviai!
Ir tikrai — niekas mūsų neliečia. Pastoviniuoja 

ant slenksčio, apžiūri lovas, kampe sukrautus lagami
nus ir eina tolyn, į vokiečių kambarius.

Užtat ten dabar tikras sąmyšis.
Beveik prie kiekvieno vokiečio stovi raudonarmie

tis, įrėmęs jam krūtinėn šautuvą. Aš nežinau, iš kur 
tie žmonės dar ima laikrodžių; atrodo, kad jų ištekliai 
niekad nesibaigs. Jie vis dar traukia iš palovių kažko
kias skrynias, dar atidarinėja rakčiukais kažkokias dė
žutes: dar vis savajam rusui atkiša užgniaužtą saują. 
Tik dabar tai jau senoviški daiktai: medali jono pavi
dalo laikrodėliai, ar didieji vyriški svogūnai, su gran
dinėm ir brelokų spurgom.

Kas bus, kai tie laikrodžiai užsibaigs?
Ir užsibaigia.

JL

gi ką jie išmanė ? Dėvėjo vyžas, 
arė lauką jaučia s, jodinėjo že
maitukais, kur jų “karai”, kur 
jų traktoriai. Tai kas, kad jie

mini, bet už tai automobiliuoti, 
su TV aparatais, minkštais bal
dais ir kita s “mandrumais”. To 
dėl mes ir švenčiame pažangios

16 metų ir vėl vergystėje.
Ar tai svarbu, kad mūsų gar-

b’ngi proseneliai ne tik sukūrė 
savo valstybę — Lithuania pro- 
pria —, bet keleriopai ją padi
dino ir ne tik apgynė ją nuo

mo, o tik jo didesnį įprasmini
mą. Turime pradėti švęsti ma
žiausiai nuo Mindaugo karalys
tės įsteigimo. Vieton 38 — tū
lotų būti didžiomis skaitlinėmis 
užrašyta 705 metų Lietuvos 
valstybės sukaktis ir skliauste- 
Vuose — 38 metų nuo Lietuvos 
Respublikos atkūrimo minėji
mas.

Mūsų jaunimas, lankąs šio
s ems Centrinės Europos valdė beVeik pusę Europos. Tas
tams. Ir dabar dar tebesame nesvarbu. šiand.en nors
tiek dosnūs, kad nenorime prlsi-, jau dvylikti metai kaip ^a- krašto mok klas atvestas j 705

• v.* . * _ 4.__ _ . . . . _ . .metų Lietuvos valstybės minė
jimą, kitaip susidomės pačia 
tauta. Jis pamatys iš karto, 
kad yra ainis senos kultūringos

naujagimės (valstybės 38 metų, tautos, sugebėjusios prieš kelis 
sukaktį. Tai kas, kad iš jų jau šimtus metų turėti savo vals

tybę, kada šiame krašte dar tik 
indėnai su kalakutais ir bizonais 
gyveno, o baltojo žmogaus nė 
matyti neteko.

Dar kita nepriklausomybės at
, .. . , gavimo propagandos kliūtis yra 

visų jos priešų, bet ir sulaikė te- pasakojima3i koki mes esame
utonų slinkimą į Rytus ir ap
saugojo Europą nuo totorių už
plūdimo iš Rytų.

Mes šiandien graudžias aša
ras llejame dėl turėtų privile
gijų, ginčijamės dėl ministerių 
kėdžių, dangstomės Kybartų ak
tais ir graudinamės, kad sens
tame ir pradedame vienas ar ki
tas suabejoti, ar bepavyks užim
ti “sostą”. Šis kraštas didžiuo
jasi 180 metų savo valstybės 
gimtadieniu. Mes, turėję vieną 
seniausių Europos valstybių, at
likę svarbią misiją Europos tau
tų sąrangoje, ne tik savos vals
tybės neprisimename ir ja nesi- 
didžiuojame, bet nuslepiame ir 
nutylime pasauliui jos praeitį, 
skelbdami, kad švenčiame 38 me 
tų nepriklausomybės šventę.

Iškeikime savo valstybės 
senumą

Mūsų didysis tautos didvyris, 
valstybės išminčius, gilus politi
kas karalius Mindaugas jau 
prieš 700 metų yra sukūręs ne 
Lietuvos valstybę, bet ir jos ka
raliją įsteigęs su vakarietiška, 
krikščioniška kultūra.

Nedaug Europos valstybių 
gali pasididžiuoti šitokia impo
zantiška, 700 metų senumo pra
eitimi. Tiek tai metų yra praėję 
nuo Lietuvos valstybės formos 
atbaigimo, o ne jos įkūrimo. Jei 
norime valstybės kūrimo datos, 
tai turime pažvelgti gilesnėn 
tautos praeitin, šio mano ra
šinio tikslas ir noras yra, kad 
mes nepaminėtume savo praei
ties ir neklaidintume savo gerų 
draugų ir bičiulių bei nekenktu
me savo pačių reikalams — ko
vai už Lietuvos išlaisvinimą. 
Kasgi rimtai domėsis tik 38 m. 
mūsų valstybės gyvenimu ?

Visai kitas dalykas, jei tauta 
sugebėjo sukurti didžiulę vals
tybę prieš 700 metų! Tai jau 
reikalas, vertas didesnio dėme
sio.

Nesiūlome mūsų Vasario še
šioliktosios minėjimo panaikini-

“neturtingi”, koki nelaimingai, 
kad praradome turėtą 20 metų 
nepriklausomybę. O kam čia 
labai svarbu ar įdomu, kad kas 
prarado trumpalaikį daiktą, ar 
neteko kokio nors turto ar pa
togumo! Tokiu verkšlenimu mes 
nieko neatsieksim ir nieko nesu- 
graud’nsime, daugiausia jei gau 
sime iš mandagumo pareikštą 
užuojautą ir prezidentinių rin
kimų metais kokį pažadą. Tai ir 
viskas.

Turime savo priaugančiai kar. 
tai parodyti, kokios patvarios, 
senos ir garbingos tautos esa
me sūnūs, o pasaulį turime įti
kinti, kad raudonasis siaubas 
iš eilės ryja ne tik naujagimes 
valstybes, bet ir senas kultū
ringas tautas, ir nepermaldau
jamai slenka į Vakarus, rytus, 
pietus, į visas šalis. Taip įtiki
nę gal tada jau sulauksime ne 
vien užuojautos ir tuščių paža
dų, o rimtesnio susirūpinimo sa
vo kailiu ir priartėsime prie iš
laisvinimo ir savojo krašto.

Švęsdami savo nepriklausomy 
bės atkūrimą^ pereikime prie tei
singos valstybės sukūrimo da
tos, tada ir svetimieji turės ma
žiau progos savintis mūsų gar
bingą praeitį, ir tada mes pasi
rodysime pasauliui tikroje švie
soje — su sena valstybe ir kul
tūringa praeitimi, o ne naujagi
miais.

Dėl vienokios ar kitokios da
tos galut’nio nustatymo turėtų 
oficialiai pasisakyti Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas, pasikvietęs talkon mūsų is
torikus, kaip prof. dr. Z. Ivins
kį, dr. K. Avižonį, dr. Šapoką, 
Jakštą, dr. Gimbutienę ir kitus.

Mūsų čia iškeltas sumany
mas — 1251 metai — Mindaugo 
vainikavimosi data. Ši data yra 
negnčijamai istorinė, dokumen
tuota ir anų laikų pasaulinių ga 
liūnų oficialiai pripažinta. Prieš 
šią datą jau neturės priekaištų 
joks gudas, lenkas, vokietis ar 
rusas.

Ką ji įrišo tan mazgelin, aš niekuomet nesužinojau.
Jau buvo labai vėlu, kai rusi n įsiveržė naujas rau

donarmiečių būrys. Bet jie nebereikalavo iš vokiečių 
laikrodžių. Turbūt, tik apžvelgę išdarkytus kambarius, 
suprato, jog čia jau būta jų draugų.

Mes ir vėl pasisakėm kas esą — ir jie vėl paliko ra
mybėj.

Staiga vienas apsisuko ant slenksčio ir žagtelėjęs 
priėjo prie mamos:

— Mamaša, duok tu man vieną estukę... — parodė 
jis pirštu į mus visas tris, tebesėdinčias vienoj eilėj ant 
lovos krašto. Jam galvoj jau, turbūt, susimaišė visas 
Pabalti jys.

— Išsipagiriok! — suriko mama ir smarkiai stum
telėjo jam krūtinėn kumštim. — Neša nuo tavęs, kaip 
broga. Buliau, tu!

Mano mama, kuri viską vadindavo mažybiniais 
vardais...

Bet dabar ji atrodė, kaip liūtė: primerktos akys, iš
siplėtę šnervės, juodos akių lėlutės...

— Ne tai ne, ne tai ne... — sušvebeldžiavo rusas 
ir nusvirduliavo prie slenksčio. Nuo ten jis dar kartą 
atsisuko:

— Pajuokavau, — išsišiepė jis. — Pajuokavau, o 
tu jau tuoj ir supykai. Uch, kokia pikta mamaša!

Ir šlitinėdamas nuėjo rūsio gilumon.
Vos tik jis užsisuko, mes visi pašokom nuo lovų.
— Lipkit augštyn! — sušuko ponia Mačiūnienė. — 

Greitai! Greitai!
Bet tuo pat metu iš vokiečių kambario pasigirdo 

klaikus moters riksmas.
Mes net suakmenėjom.

(*■1 daaflaa).
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Įvairios Žinios
Vengrijoje atstatomos 

bažnyčios
Vengrijos katalikai, nežiū

rint į komunistų persekiojimus, 
jau atstatė 62 bažnyčias ir kop
lyčias. Devyniose bažnyčiose 
pastatyti nauji altoriai, ir pen
kiolikoje bažnyčių padaryti pa
grindiniai remonto darbai. Dau
gelyje bažnyčių atnaujinti var
gonai ir kiti bažnyčios įrengi
mai. Bažnyčioms daugiausia au 
koja didesniųjų fabrikų darbi
ninkai.

Vokiečių katalikai rūpinasi 
belaisviais

Vokiečių katalikų labdaros 
organizacija Caritas rūpinasi iš 
Rusijos sugrįžusių karo belais
vių dvasiniu ir medžiaginiu gy
venimu. Visiems grįžusiems be
laisviams įteikė maldaknygę,

HELP WANTED — MALĖ 
""" --------------------------------r "

ELECTRONICS 
Here’s Proof That

BURROUGHS
M-e-a-n-s BUSINESS

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

N-E-W 86,000 Sq. Ft. LABORATORY AODITION 
This new work area will assure an uninternipted 
continuity in the planned expansion oi our activities 
for industry and govemment . . . during the past 
year more than 600 persons have been added to our 
staii to meet the reąuirements.
We believe there are entirely new concepts and 
approaches in the field oi Computers, Solid State 
Techniąues. Data Processing and Transmission, 
Automation and Process Control . . . and to iind the 
ideas needed to meet the challenge oi industry and 
govemment, we are ofiering unlimited opportunity 
ior a paralleled personai growth to ąualified people 
in all levels oi engineering, physics & administration.

Y-E-S . !
Butroughs Does Mean Business 
To M&n Ųualified As Follows—

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

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

* PROGRAMMERS
To Program Digital Computers.

LOGICAL DESIGNERS
Experienced in Logical Design oi Digital Computers.

PROJECT ENGINEERS
To supervise projacts inv. Logical & System Design.
To supervise design and development group, work- 
ing to improve on Airborne 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 Switching 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 
COMMENSURATE With Your Ability

. . . you can receive cooperative educational aid, 
liheral pension plan and all the usual health and 
hospitalization beneiits ior you and your- iamily 
PLŪS delightful suburban surroundings and ųin 
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. E. JENKIHS, PLACEMENT MANAGER

BURROUGHS CORP-
RESEARCH CENTER PAOLI, PA.

rožančių ir rūbus. Daugiau su- 
vai-gusiemg duoda nuo keturių 
iki astuonių savaičių pabūti ne
mokamai vasarvietėse ir sana
torijose. Daugelis belaisvių dėl 
tokio priėmimo verkia džiaugs
mo ašaromis.
furnaČe & "boiler’repairs

1NSTALLAT1ON & CLEANING 
GAS & O1L CONVEKS1ONS 
Free ėst ima tęs — FHA temis

SULLIVAN HEATING SERVICE 
6604 S. Ashland PRospect 8-1980
MUIHIUlUUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIlIllllllllllilK'lnl", i.... .

PERSONALIZED 
DECORATING PROGRAM 
1XJR THE HOME MAKEIl

Learn to develop your osvn natūrai 
creattvo talent, be tndlvldual and 
express it in your honie wlth self- 
confldence.

Call HV. 3-1724
BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIUIHIinuUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUniUUIIHHIHM

FLOOR SANDING 
ANO REFINISHING

LOW PRICES 
FREE ESTIMATES 

CApitol 7-3494

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
■ ’ 1 ""I Į g,-.. I , - ,,

CLASSIFIED & HELP WANTED A D V E RTIS E M E N T S
KEAL ESTATE

P. STANKOVItlUS
&EAL ĖST. ir INSVR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.
Pb. DAanb* S-17M

fadoda plrkttl - parduoti aatuu. 
dklua, blsnliu. Parflplna p»i»WrU^ 
iraudtmua ir daro vertimui. Trark- 
imigracijos dokumentua Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2733 W. 71M St. — WA1. 5-OO15

Pnel pirkdami ar parduodam 
aamua, bianuia, sklypui ar ūkiui 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATB-IN8URAH01 

8406 West 61 St 
WAIbrook 5-5030

PRospect 8-8579 (vak. ir Mfcnsad.,

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviška! 
nuo&lrdaus patarnavimo krelpkltls I

VENTA SEAL ESTATE
4409 S. Fairfield, teL LAI. 8-3881
Vai. Kasdien nuo 9—11 Ir 4—7 vai 
vak. Seštad. nuo 9 v. r. iki S v. V 

Trečladinetals uždaryta a

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
OOOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9010 S. Cottage Grove Avė., Cliioago 

Tel. Hl’Json 3-7828 
Namų PRospect 8-2530

BRII1GKPORTE mūrinis namas —
2 butai po 4 kamb. Automatiškai ga- 
zu apšild. Uždari porčiai. Garažas.
PRontler 0-6930.

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

8104 S. lYhipple St.

A. LAURAITIS
REAL ESTATE BROKERIS 

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

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

PROGOS — OPPORTUNITIES

KOOMING 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 į 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 — ENgleiveod 4-4999, tarp 7 ir 
9 vai. vakaro.

TERR1FTC -SACRIFICE — laibai 
nupigintai parduodama KERAMI
KOS STUDIJA IR "OHINAWARE” 
KRAI TUVR vertės $10,000. Verčia
mas perleisti už $5,000 nes turi ap
leisti miestą. Reikia pamatyti, kad 
įvertinus gerą pirkinį. Susitarimui 
kreiptis j savininką — GKacchuiil 7- 
7117.

MAItQl’KTTE 1’AltKE — gera pro
ga. prieš pavasario išpardavimą, per
imti senai įsteigtą MOTERŲ RCBV 
BALIONĄ ir kt. Didžiąją dalį klien
tūros sudaro lietuvės mėgstančios ge
riau rengtis. Metinių pajamų viduti
niai aj>ie $08,000. Sumanus asmuo 
gali padvigubinti, pajamas. Patyri
mas nebūtinas; supažindinsime su 
darbu. Moderniška krautuvė ir įren
gimai, kilimai, air-conditioned, pilnai 
įrengtas pertalsymų-siuvimo kamba
rys. Parduodama dėl silpnos sveika
tos bei kitų užsiėmimų. Prieinama 
kaina. Teirautis tel. HEmlock 4-4821; 
sektnad. 'visą dieną — l’Ros|>«%-t 8- 
5(142.

CI.EAN ING-TAI IXZ>RING-HHOE RE- 
I’AIRING HAT BLOCKINO SHOP. 
Pilnai įrengta. Jsteigta 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- 
32(13.

TRUCK REI’AIR HHOP-GARAGE. 
Pilnai (rengta. Ideali vieta, labai pel
ningu. Prieinama nuoma, ilga sutar
tis. {kalnuota skubiam pardavimui, 
apleidžia miestą. Pamatę {vertinsite 
gerą pirkinį. 1520 W. 33rd St. arba 
šaukite navininką tel. LAfsyrttc 3- 
34(17 arba HEmlock 4-7248.

CICERO. Mūrinis pajamų na- 
maa S'/a kamb. ir 5 kamb. nau
jai įrengti rūsy. Arti 56th ir 22nd 
St. 2 autom, mūro garažas. Kok
lių vonia. Pajamų $100, plius bu
tas. $22.900. įmokėti $6.000. BI- 

ahojj 2-2162.

REAL ESTATE

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir
]>arduodami per šių įstaigų, ues čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Chicagoj. Teiraukitės:
AL G. BUUDRECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijos) 

Telef. LAfayette 3-3384
MOKINIS — 2 po 4 kamb. Ir rū

sy 3 kamb. Brighton Parke. Centri
nis apšild. gazu.

MŪRINIS 6 ir 5 kamb. 56-os ir 
Throop apylinkėje. Centrinis šildy
mas. Dideli kamb.

MEDINIS. 6 ir 6 kamb. Arti Mar- 
ųuetto Parko. 60 pėdų sklypas. Cent
rinis šildymas. Neaugšta kaina. Kei
kia skubiai parduoti. '

MAISTO PRODUKT KRAUTUVE 
Brighton Parke. 4 m. sutartis, ne
augšta ' nuoma. Turime įvairaus dy
džio namų visuose apylinkėse.

I1LDOME 1NCDME TAXES
SIMAIČIAI

Real Estate — Builders — Insurance
2737 West 43rd St.

Cliffside 4-2390

NEPRALEISKITE PROGOS. $10.
000 gryno pelno. Delikatesų, groce- 
rių ir vaistų krautuvė. Ciceroje. 2-jų 
būtų mūrinis — 5 ir 4 kamb. Nuoma 
$80 j mėn. Moderniški {rengimai ir 
butas. Įmokėti $10,000. SVOBODA, 
3739 W. 2«th St. IrAu-ndale 1-7038.

BRIGHTON PARKE mūrinis su 
rūsiu ir šildymu. 2 iki 6 kamb. Pla
tus sklypas, šviesūs ir dideli kamb.
Kaina $23,000.

• LAfayette 3-3881

Arti 72nd ir Talman Avė. Mūrinis 
bungalow — 6 kamb., 2 vonios. Aly
va apšild. Spintas virtuvėje. Gara
žas. $19,700.

WAlbrook 5-1088

Gražus 6 kamb. hutas. Apšild. 
Karštas vand. $100 mėn. 3849 South 
Alhany Avė. LAfayette 3-3217.

BRIGHTON PARKE savininkas 
parduoda mūrinį namų — 2 butai 
)>o 6 kamb. Stokeriu apšild. Karš
tas vanduo. 1 butas laisvas.

WAlbrook 5-6062
l*rle 51-os Ir Cnllfornia Avė. 1*4 

augšto mūrinis — 6 ir 5 kamb. Cen
trinis šildymas gazu. visai naujas, 
šviesus ir augštas rūsys. Kilimai ir 
kt. 1 butas tuoj galima užimti. Kai
na $21,000. Tel. U’AlbrtMik 5-5031 
arba vak. PRosjiect 8-3579.

BERWYN mūrinis pajamų bunga- 
low. Arti Ridgeland ir 35th St. 5 
kamb. rūsy’. Koklių vonia. 2 autom, 
garažas. $20,500. SVOBODA, 0013 
Cermak R<l. lilsiiop 2-2102.

$3,000 |MOKĄXT galite pirkti nuo
savybę, nešančią $2,400 pajamų į me
tus. Mūrinis 5 ir 4 kamb. 3 autom, 
garažas sunkvežimiams. Pajamų iš 
krautuvės. Pilnas rūsvs. Pilna kaina 
tik $10,900. SVOBODA, 3739 W. 2«th 
St. IxAwndale 1-7038.

REAL ESTATE 

Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI

K. MALONIS,

Room 1100, 39 S. La Šalie
Narnų PRospect 8-2071

CICERO. 2-jų butų — 4 ir 4 kmb. 
Arti 52nd ir 23rd St. Pečiais ap
šildomi. $14,500. Blahop 2-2162.

CICERO. 3-jų butų bungalovv 5, 
6, 4 kamb. Karštu vandeniu aly
va apšild. 60 pėdų sklypas. $20.- 
900. OLympic 2-6710.
BERWYN. 5 kamb. bungalow ar
ti Ridgeland ir 35th St. Naujas 
gazu apšild. Garažas. Labai švar 
rus. $16,900. OLympic 2-6710.
CICERO. Mūrinis 2-jų butų — 5 
ir 5 kamb. Arti 22nd ir 56th Avė. 
Garažas. Karštu oru apšild. $21- 
900; įmokėti $6,000 Blshop 2-2162
SAVININKAS PARDUODA 2 NA
MUS apylinkėje 59th ir Wesfceni 
Avė. l»/2 augšto, 6 kamb. Insulbric 
apkaltas. Pilnas rūsys. Karštu van
deniu ajišild. Garažas. $11,500.

----- O>—
2 butai — 6 ir 5 kamb. 1 */2 augšto, 

insulbric apkaltas nulinis. Pilnius rū
sys. Gazu iq>šil<l. Garažas. $17,500.
GRovehill 6-4663._____________ _

MCRINIS 2-ųj butų 4 ir 4 kamb. 
Koklių virtuvė. Spintos. Koklių vo
nia. Apylinkėj 22nd ir Califomia. 
Geroje vietoje. $12,500; įmokėti 
$3,800. SVOBODA, 3739, W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI $ek- 
mad. 1—5 popiet. BERWYN — 
4*/2 kamb. bungalow. Karštu van- 
deniu-gazu apšild. Tuojau galima 
užimti. Garažas. 2326 S. Harvey 
Avemue. z

NORI PIRKTI

Pirksiu namą tiesiai iŠ savininko 
Brighton ar Marųuette Parke. Ar- 
čląu prie lietuviškos parapijinės mo
kyklos. Pageidauju 2-jų ar daugiau 
butų su rūsiu. Vienas liūtas turi liūtį 
5 ar (i, km. Kiti nesvarbu. Bungalovv 
su pajamomis irgi bus gerui.1 Dėl su
sitarimo skambinti betkada.

Vlrgtnlu 7-7321 

PLATINKITE "DRAU44H

KKAL ĮSTATE

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

MODERNIZUOTAS 2-jų butų — 
4 ir 4 kamb. Gazu apčild. Arti 26 
ir Koatner Avė. 2 autom, naujas 
garažas. Tuojau galima užimti. 
$13,560. LAvvndale 1-7038,

$8,600. 2-jų butų namas. Centra- 
linis apšild. 4 ir 3 kamb. Įmokėti 
$1,800. 16th ir Karlov Avė. LAwn 
dale 1-7088.

6v. Kazimiero parap. modemiškas 
2-jų butų mūrinis 6 ir 6 kamb. 
Beržinės spintos virtuvėje. Kok
lių vonia. Gazu apšild. Nebrangiai, 
tik $15,800. LAnvvdale 1-7038.

4607 6. Talman Avė. 2 geri namai 
— $14,700. Įmokėti $4,000.

HEmlock 4-2012

PROGOS — OPPORTUNITIES

RŪBŲ VALYKYLA ir SIUVYK
LA. Pilnai įrengta. Įsteigta prieš 
26 metus. Ideali vieta siuvėjui. 
Prieinama nuoma. Dėl ligos nori 
skubiai parduoti, nebrangiai. Pa
matę įvertinsite. 2130 W. Chica- 
go Avė. arba skambinkite savi
ninkui susitarimui ARmitage 6- 
5698.

PARDUODAMA maisto krautuvė, 
Brighton Parke. Daugelį metų 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 — $1,600. 
Pamatę įvertinsite gerą pirkinį. 2180 
W. Chkago Avė., ARmitage #-5fl98.

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- 
seit. Reikia pamatyti, kad Įvertinus 
gerą pirkinį. 8113 W. Grand Avė., 
TUxedo 9-9754.

CONFECTIONERY STORE ir 2-jų 
butų namas. 2 tį 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 įvertinsite gerą pir
kinį. 937 W. 18th St. Kreiptis į say. 
tel. SEeley 3-8781.

GROCERY & MEAT MARKET. Ge
rai einąs biznis. Maža gyvenimui pa
talpa; rūsys: karštu vandeniu apšild. 
Pilnai įrengta. Nuoma $75; 2 *,į m. 
sutartis. Kaina $2,000, įskaitant ir 
prekes. Nori skubiai parduoti, vienas 
negali apseit. Reikia pamatyti, kad 
įvertinus gerą pirkinį. 85(1 E. 98rd 
St. STcwart 3-1223.

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

BARGENAS — BRIDAL SHOP.
Pilnai įrengta. Geroj vietoj. 5006 S. 
Ashland Avė. Tinka dviem moterim. 

Kreiptis į savininkę x

REpnblic 7-5914
CONFECTIONERY STORE-U’NCH. 
Gražios gyvenimui patalpos užpaka
ly. Gerai einąs biznis. Geroj vietoje. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Ide
ali vieta porai. Įkainuota skubiam 
pardavimui dėl ligos.. Pamatę įvertin
site gerą pirkinį. 38(47 N. TNifitorci 
Avė. arba šaukite savininką Jl'nlprr 
8-9758.

I6NUOMUOJAMA

IsNUOM. 3 kamb. butas su vonia 
angliškame rūsy. Apšildomas. Atski
rus įėjimas. Dirbančių porai. Skain- 
binti OLympic 2-3467, vakarais.

1ŠNU0M. saulėtas, jaukus, su at
skiru įėjimu kambarys. Geras susi- 
siekinias, 1934 S. 48tb Ct„ Cicero.

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

MU So. Woleott Avė. 
________Tel. HEmlock 4-0442

ISNUOM. mieg. kamb. su galimy
be naudotis salionu ir virtuvo — 
našlio namuose.

7120 8. Richmond St.
Išnuom. butas, 2-me augšte iš 5 i 
kambarių. Pečiais šildomas, LA 
fayette 3-8268.

lANL'OM. ŠVIFJSUK KAMB. prie
2- Jų rainių žmonių. Galima naudotis 
virtuve.
39«t S. Unnipliell Avė. 3-člas augšt,

IŠNUOMOJAMAS 4 kamb. butas
U-me augšte. 5605 No. Green 8t. 

WEntworth 6-5331

3- JŲ KAMB. apšild. ir neapstaty- 
tan butas; bu karštu vandeniu.

2435 W. 46th St.

“DRAUGAS” AGENCY
55 Kast VVashingtou Street 

TeL DE&rborn «-24S4

2834 Sounth Oakley Aveone 
Tel. Vlrgiula 7-6640 ; 7-6641

3OE =301

HELP WANTED — VYRAI

WILL TRAIN 

RELIABLE YOUNG MAN 

FOR

STOCK MAN

Excellent opportunity for High 
School graduate. Stock expe- 
rience desirahle būt not neces
sary. $1.38^ per hour.

See Mr. Werdenčk
EUGENE DIETZGEN CO. 

2425 N. Sheffield

REIKALINGA REAL ESTATE 

VYRAS AR MOTERIS

Gera proga. Mes išmokysime. 
Reikia turėti automobilį.
SVOBODA, 3739 W. 26th Str.

HELP WANTED MOTERYS

W0RK NEAR HOME! 

STENO — EXPERIENCED

Good starting salary 
37^2 hour week 

Compaiiy paid iiisurance
1335 W. 47th St. YA 7-2200

WANTED — EXPER. X-RAY 
DARK ROOM TECHNICIAN

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

Reikalingos trys (3) mergaitės 
• TAMST • TELLER 

• STENOGRAPHER
Augštas pradinis atlyginimas. Pui

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

ASSOCIATION
1751 W. 47th St. — YA 7-3895
Peter 1*. Kezoir, Kxeciitive Ollicer

Turtas virš $17,500.000.00

WOKK IN YOUK NElGHBOltHOOD
NORTH-WEST-SOUTH

1 giri Office ......................................$325
Receptionist, Typist ...................... 27f
Secretary .............................................. 350
2 giri oficce ..................................... 800

WEST PERSONNEL 
4190 North Avė EV 4-5010

4738 W. .Miulison ES 8-8300

GIRLS! CAN YOU DANCE? 
Are you willing to work for $100 
per week: Experience not neces
sary. We teach you. Ages 18-25.

MICKEY VVEINSTEIN 
Metropolitan 

Th.eatrical Enterprises 
64 W. Randolph St., RA 6-6690

AUTOMOBILES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WI<:STERN AVĖ., RE 7-9533

JAUNIMO LITERATŪROS
• •

PREMIJA!
1. Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininky “Šatrijos” me

lo draugija, norėdami {taskatinti rašytojus bei auklėtojus dau- 

;iau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam .jaunimui — 

vyresniųjų klasių pagrindinės ir augštesniųjų mokyklų (High 

School) mokiniams, — skelbia

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

jantį veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz

delį ar kurios kitos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui.

S. Premija nebus skaidoma tarp kelių autorių.

4. Autoriai ar leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar 

spaudai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai (įra

šomi siųsti iki 1956 metų kovo 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo 

Literatūros Premijai Skirti komisija, 2331 S. Oakiey Avė., Chi

cago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąja pavarde.

5. Premijai skirti jury komisija sudaryta iš šių asmenų: 

pirm. Vincas Ramonas, sekretorė Agnė Jasaitytė, nariai: 

kun. dr. Andrius Baltinis, Pranas Razminas ir Domas Velička.

6. Premijos mecenatu yra knn. dr. Jnozas Prunskis.

Perskaitę (lienr. "UraušA". duokite jj kitiems.

šeštadienis, vasario 18, 1956

BU1LDING & REMODEL1NG 
NAMU STATYBA

V. ŠIMKUS

įvairūs isitaLsynuii ir parduvintus.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
kuris būtų gerui išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šuivklte RKllunee 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniuis nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 32, ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SONUS
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

£ĮIIIIUIIIIIIIIIIIItlllll||||||||||||milllUHI£
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
= BENDROVE =

Į MŪRAS i
= BUILDERS, INC. = 
5 Stato gyvenamuosius na- E 
S mus, ofisus ir krautuves pa- S 

E gal standartinius planus ar E 
g individualinius pageidavimus. E 

E Įvairūs patarimai staty- E 

E bos bei finansavimo reika- = 
g lais, skiciniai planai ir na- = 
S mų įkainavimas nemokamai. = 
= Statybos reikalais kreiptis 2 
2 Į reikalų vedėja šiuo adresu: =
|JONAS STANKUS |
S kasdien nuo 4 vai. popiet. E 
5 Tel. PRospect 8-2013 arba E 
~ LUdlow 5-3580. -
E 6800 SO. CAMPBELL A VĖL, s 
= Chicago 29, Ulinois = 
aiiiuiHniiiiniMiiiHHiumuuuiuHiniig

MISCELLANBOU8 
(vairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTPRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5071

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

ŠILDYMAS
A. Stančianskas Ir A. Lapkus 

mstoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaces), 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

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

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844 

WAlbrook 5-3451

M O V E R S

VAN STEDUM MOVERS

ENPERIENCED — 1NSVREI) 
SMA.LL OR LARGE JOKS 
Stovės, Refrigerators, Ete.

AU Fnrniturc Coveied
Call BErkshire 7-2930

Dnvs or Evenings



Šeštadienis, vasario 18, 1956
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RUOŠIAMASI DAINŲ ŠVENTEI
Vasario mėn. 4 d. Hollywood 

svetainės patalpose buvo susi
rinkęs J A Valstybių ir Kanados 
Lietuvių Dainų šventės rengi
mo komitetas, dalyvaujant kar
tu ir įvairių komisijų bei orga
nizacijų atstovams.

Čia buvo išklausyta komite
to narių pranešimai, kuriuos 
padarė pati komiteto pirminin
kė Alice Stephens, Juozas Krei
vėnas ir Albinas Dzirvonas. Be 
šių dar įdomių minčių pateikė: 
ALB Chicagos Apygardos pirm. 
dr. J. Bajerčius, SLA atstovė 
Grybienė, Vargonininkų Są-gos 
pirm. J. Kudirka, Dariaus ir 
Girėno' posto komanduotojas 
Kaminskas, ALT atstovas Blin- 
strubas, Lietuvių Prekybos Rū
mų pirm. adv. E. Stasiukaitis, 
K. Kleiva, V. Šimkus, VI. Butė
nas, J. Daužvardienė ir kt.

Iš komiteto generalinio sekre
toriaus J. Kreivėno pranešimo 
paaiškėjo, jog šiuo metu yra 
užsiregistravę 36 chorai su 
1458 dainininkais. Iš šių — 638 
yra bažnytinių chorų dalyviai, 
o 820— nebažnytinių. Užsire
gistravusių dainininkų skaičiu
mi pirmoje vietoje eina Chica- 
ga su 773 dainininkais; Kana
da žada atsiųsti 101, o kitos JA- 
Valstybių vietovės — 584. J. 
Kreivėnas pareiškė, kad šie 
skaičiai yra tiek perdėti ir jis 
tikisi tik 25% šių užsiregistra
vusiųjų dalyvavimo. Taip pat 
pasiskundė, jog kaikurie cho
rai yra labai nerangūs ir neat
sako į pakartotinai rašomus 
laiškus.

Albinas Dzirvonas, kuris yra

komiteto narys finansų reika
lams, savo pranešime sustojo 
ties šventės piniginiais klausi
mais. Jis pareiškė, jog išlai
dų yra numatoma turėti dau
giau 11,000 dolerių ir tai tik 
įskaitant būtiniausias sąskaitas. 
Dauguma chorų reikalauja pa
dengti bent dalį kelionės išlai
dų, kas sudaro daug rūpesčių 
besirūpinantiems finansų reika
lams. Čia yra sudaryta specia
li finansų komisija, susidedanti 
iš adv. E. Stasiukaičio, J. But
rimienės, V. Šimkaus, A. Gint- 
nerio ir kt., kuri dės pastangas 
sukelti pakankamai lėšų, 

Komiteto pirmininkė Alice 
Stephens kalbėjo bendraisiais 
šventės reikalais. Ji iškėlė as 
meniško kontakto su įvairiose 
vietovėse esančiais chorais rei 
kalingumą ir naudą. Čia pa
vyzdžiu nurodė savo kelionę į 
rytines valstybes, kurios me
tu ji suėjo į glaudų ryšį su ten 
esančių chorų vadovais ir juos 
paveikė darbingon kryptin.

Visų kitų kalbėtojų mintys 
bazavosi pranešėjų iškeltų klau
simų analizavimu ir konkrečių 
pasmlymų teikimu. Kalbėjusie
ji, ypač organizacijų atstovai, 
užtikrino visokeriopą paramą 
Dainų šventei ir pasižadėjo būti 
šventės populiarinimo idėjos 
skleidėjais lietu&šk 
nės tarpe.

tos visuome-

Šį darbingą susirinkimą su
maniai pravedė energingasis 
Vytautas Radžius, o sekreto
riumi buvo Leonas Bildušas.

Edv. Bulaitis

PARODA VASARIO 16 PROGA
Elizabetho, N. J., lietuviai šių 

metų Vasario 16 pamini ypatin
gu būdu — jie surengė parodą, 
kitataučiams parodančią, kas 
ta Lietuva ir jog žmonės, kurie 
yra buvę laisvi per šimtmečius 
ir dabar kovoja už savo nepri
klausomybę. Ta paroda įrengta 
miesto bibliotekos auditorijoje 
ir oficialiai atidaryta vasario 
12 d. Ji truks ligi vasario 25 d.

Paroda suskirstyta į devynis 
skyrius ir joje vaizduojama lie
tuviški audiniai ir tautiniai dra
bužiai, gintaro, medžio ir odos 
dirbiniai, keramika, pinigai, Ka
lėdų eglaitė ir ratelis, Lietuva 
foto vaizduose tarp 1918 ir 1940 
metų, Lietuva amžių bėgyje ir 
pabaigai pavaizduojama Lietu
va bolševikų ir nacių teroro me 
tu.

Parodos eksponatai labai įdo
mūs ir gražūs, rūpestingai pa
rinkti ir gerai išdėstyti. Rengė
jams buvo patogu pasinaudoti 
miesto bibliotekos stiklo lenty
nomis, kurios ir bendrai paro
dai teikia gerą vaizdą.

Elizabetiečiai parodai ekspo
natų pasiskolino iš visos eilės 
asmenų ne tik Amerikoje, bet 
ir Kanadoje. Parodoje matėsi 
dr. Kaškelio iš Kanados rinki
nys apie bolševikų ir nacių žiau 
rumus Lietuvoje, seni lietuviš

žiais. Šalia inž. Č. Tamašausko 
dailiai nupieštas tremtinių mal
dos tekstas. Įdomi buvo istorinė 
knyga, kurią iš tremties atsive
žė M. Klimas. Joje vokietis C. 
Kruse su žemėlapiais aprašo 
Europos tautų judėjimą nuo tre 
čio amž. ligi aštuonioliktojo. Ji 
buvo išleista 1802 m. Oldenbur- 
ge. Klimo sūnus Vytautas tą 
knygą užtiko vienoje tremtinių 
stovykloje Vokietijoje, lenkų 
pabėgėlių numestą į šiukšlyną. 
Leidinys įdomus tuo, jog jame 
yra gausiai medžiagos ir apie 
Lietuvą. Vienas toje knygoje e- 
santis žemėlapis inž. Tamašaus
ko specialią.! perpieštas ir iška
bintas su paaiškinimais ant sie
nos priešais tą knygą..

Visi parodos eksponatai turi 
užrašus dviem kalbom — lietu
viškai ir angliškai. Parodą 
techniškai tvarkė inž. Tamašiū- 
nas. Bendrai prie parodos dar
bo prisidėjo O. Strimaitienė, J. 
Juška, prof. J. Žilevičius, P. Did 
žbalis ir kt. Parodą rengė jung
tinis komitetas, kuriam pirmi
ninkavo Elizabetho Liet. Bend
ruomenės skyriaus pirm. St. 
Dzikas, Draugo bendradarbis. 
Komitete dar buvo prof. J. Ži
levičius ir kun. V. Karalevičius.

Iškilmingas parodos atidary
mas sutraukė lietuvių ne tik iš

ki tautiniai drabužiai buvo ope Elizabetho, bet ir iš apylinkių, 
rog solistės Vincės Jonuškaitės Patersono, Harrisono, net ir iš
iš Brooklyno, fotografijos — 
Lietuvos vaizdai Vyt. Augustino 
pagaminti pagal specialų užsa
kymą. Kalėdų eglaitė buvo New 
Yorko skaučių. Tai ta pati eg
laitė, kuri praėjusį rudenį bu
vo atkreipusi publikos dėmesį 
tarptautinėje moterų parodoje. 
Keramikos buvo gauta iš gen. 
Lietuvos konsulo J. Budrio. 
Marija Šaulienė iš Petersono 
paskolino liet. juostų, kaikurie 
žemėlapiai buvo gauti iš Lietu
vių Laisvės Komiteto iš New 
Yorko. Įdomus buvo Goraitės 
lietuviškais motyvais rankomis

Thruston B. Morton, Valstybės 
sekretoriaus pagclbiniukas, vasario 
29 d. pasitraukia iš pareigų. Prezi
dentas Eiaenihoweris priėmė jo at
sistatydinimų. Morton kandidatuos 
į JAV senatoriaus postų iš Ken-
tucky valstybės. (1NS)

— Antanas ir Ona Sutkui iš- Į pramogą vasario 5 d. D. Šukio
vyko atostogų į Floridą. | salėje, Michigan City. Vaišėse

— Antano ir Onos Butkų dūk dalyvavo daug giminių, svečių
relė Barbara Schultz susilaukė ir daug narių iš American-Li- 
sūnaus. thuanian Sočiai Club, nes jubi-

— Antano Gelbudo šeima taip liatai yra šio klubo nariai. Į vai- 
pat susdaukė naujagimės dūk- šes atvyko giminaičiai ir Mr. ir

New Yorko. Kartu su fotografu 
Vyt. Maželiu buvo atvykę Drau 
go ir Darbininko koresponden
tai ir operos solistė Vincė Jo- 
nuškaitė. Parodoje matėsi ir 
latvių bendruomenės atstovai 
su K. Stalšans priešakyje.

Paroda atidaryta Amerikos ir 
Lietuvos himnais ir invokacija. 
Įžangos žodį tarė St. Dzikas, pa 
kyiesdamas programą toliau 
vesti kun. V. Karalevičių. Šis 
trumpai anglų kalba papasako
jo apie Lietuvą ir šios parodos 
tikslą. Džiaugdamiesi parodos 
surengimu ir sveikindami lietu

puoštos porcelianos rinkinys, at vius Vasario 16 šventės proga,

Waukegan, III.
Gražus ir linksmas pobūvis

Sv. Onos Moterų ir Mergaičių 
Draugijos suruošti “Valentino 
šokiai” labai gerai pasisekė. 
Žmonių buvo daug ir visi gra
žiai praleido laiką. Komisija dė
koja visiems, kurie kukiu nors 
būdu prisidėjo prie šio paren
gimo. Draugija gavo $400 pel
no.

Šokių — baliaus komisiją su
darė Dolores Rosco, Margareta 
Katick, Bernice Smazas, Ilan 
Samuelian, Lucy Gerjol, Stella 
Butkus, Albertina Boyer, Geral- 
dine Truska, Ann Smith. Ši ko
misija patiekė laimėjimui gražių 
daiktų.

Auksinį karalaitės vainiką ga
vo Lois Matulėnas. Antrą vietą 
gavo Alice Ann Žylius; tre
čią — Carol Rajūnas.

Visos merginos gavo po do
vanėlę.
Lietuvos laisvinimo reikalams 

surinkta $155.50

Waukegano lietuviai vasario 
12 d. labai gražiai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo sukaktį. Svetainė nors 
nepilna buvo žmonių, bet vis 
dėlto daugiau negu kitais me
tais. Programa buvo labai gra 
ži. Jai vadovavo Jonas Jakutis. 
Kun. Z. Ramanauskas sukalbė
jo invokaciją ir bažnyčioje pa
sakė Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo proga pritaikintą 
pamokslą. Kun. dr. Andrius Bal 
tinis, iš Chicagos, kalbėjo Lietu
vos laisvinimo klausimais.

Šv. Baltramiejaus lietuvių pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Stanislovo Zyliaus, atliko meni
nę programos dalį. Taip pat 
gražiai padainavo solistės Carol 
Rajūnas ir Florence Butkus. 
Alice Ann Žylius labai puikiai 
paskambino pianinu.

Šv. Baltramiejaus parapijos 
mokyklos vaikai, vadovaujami 
mokytojų seselių kazimieriečių, 
labai puikiai atliko savo progra
mą.

Buvęs Waukegan Balfo sky
riaus pirmininkas Antanas Ja
nušonis perskaitė rezoliuciją, 
kuri pasiųsta JAV vyriausybės 
žmonėms. Lietuvos laisvinimo 
reikalams surinkta $155.50. 

Trumpai

— Šv. Baltramiejaus parapi
jos bažnyčioje, kurioje klebonau 
ja kun. Stanislovas Jonelis, ga
vėnios metu trečiadieniais 7 vai. 
va k. Kryžiaus keliai bus anglų 
kalba. Penktadieniais 7 vai. v. 
ir sekmad'eniais 3 vai. p. p. bus 
Kryžiaus keliai lietuviškai.

— A. a. kun. J. Cužausko vie- 
nerių metų mirties suaktis buvo 
paminėta vasario 16 d. Parapie 
čiai nepamiršta savo a. ą. klebo
no Cužausko savo maldose ir 
šv. Mišių aukoje.

relės
— Serga šios Šv. Onos Drau

gijos narės: Veronika Grinus, 
Marijona Jasukaitis, Marijona 
Kisonis ir Jieva Sėdas. M. Z.

Vorcester, Mass,
Pagerbta Ona Sidabrienė

Š. m. vasario 6 d. įvyko A. L. 
R. K. Moterų Sąjungos 5 kuo
pos susirinkimas ir “Užgavėnių 
baliukas” pagerbimui Onos Si
dabrienės jos 40 metų vedybinio 
gyveninio ir tiek pat metų kaip 
sąjung'etes. Prisegta gėlė ir į- 
teikta rankų darbo garbės at- 
sižymėjimo ženklas su kita do
vanėle. . Širdingai ją sveikino

Mrs. John Rumcik su šeima iš 
Rockford, III. Tarp svečių buvo 
matyti dr. John Valantiejus iš 
New Buffalo, Mich„ taip pat 
kunigas kleb. Juozapas Valan
tiejus iš Waterbury, Conn.

Visi dalyviai išreiškė gražius 
sveikinimus jubiliatams.

Mrs. M. Mikais

Šachmatų žinios
— P. Vaitoniui pr. metų Ha

miltono pirmenybėse pavyko nu 
nešti sausai jo oponentus (8:0), 
šiemet dalyvių skaičius ir jų pa
jėgumas padidėjo. Tikėsime, 
kad Vaitoniui pasiseks apginti 

dvas os vadas kun. J. Jutt, nu-, turimą miesto titulą.
rodydamas, kaip katalikiškos 
šeimos pavyzdį. Šių dienų su
irusiame pasaulyje yra labai rei
kalinga gražių šeimų. Taip pat 
organizacinėje veikloje dirban
čių ir veikiančių, kaip mūsų gar 
bingoji sukaktuvininkė.

Ji yra kilusi iš Kalvarijos 
parapijos. Jos vyras Pijus — iš 
Keturakių parapijos.

Abu atvažiavę prieš I Pasau
linį karą.

Ona Sidabrienė yra narė šių 
organ'zacijų: Moterų Sąjungos 
5 kuopos, Šv. Onos, Soc. Klubo, 
Blaivininkų ir Labdarių draugi
jų.

Tai yra nenuilstanti vynuogy
no darbininkė. Savo taurumu ir 
nuoširdumu yra įsigijusi visuo
menės simpatijas.

Mes visos visos didžiuojamės 
ją turėdamos sąjungiečių tarpe 
ir prašome Dievą, kad leistų jai 
dar ilgai gyventi.

Tad ilgiausių ir laimingiausių 
metų Pijui ir Onai Sidabrams!

Grįžusi iš saulėtosios Floridos 
pirm. Watkins pasveikino nares 
ir kun. J. Jutt.

Į Moterų Sąjungą įsirašė Pet
ronėlė Račkauskienė, ir Anelė 
Maskeliūnienė.

Praėjusį mėnesį kuopa turė
jo maisto išpardavimą, už ką 
surinkta kuopos reikalams $41. 

Naujų narių vajus

Centro ir kuopos pirmininkės 
pasižadėjo rūpintis naujų narių 
vajumi. Centro pirmininkė pa
skyrė mėnesio algą tai kuopai, 
kuri užrašys į pomirtinį ir pa- 
šalp'nį skyrių 15 narių.

Perskaityti laiškai iš Vokie
tijoje esančių lietuvių, kurie dė
koja visoms narėms už auką šv. 
Kalėdų proga.

Pirm. Watkins priminė korės 
pondentėms gerbti savo kuopą 
ir rašyti į spaudą teisingas ži
nias, kad ateityje nebebūtų ne
susipratimų, kaip praėjusiais 
metais. A. R.

La Porte, Ind.
Julijonos ir Juozapo Rupšių 

auksinis moterystės jubilėjus

— Toronto Vytis šachmatų 

vadovu išsirinko Albiną Tarvy
dą.

— Bostono tarpklubinėse pir

menybėse dalyvauja trys lietu
vių komandos. A divizijoje pir
menybes laimėjo Boylston Chess 
Club (pernykštis meisteris),! 
triskart įveikęs lietuvius ir tik 
kartą suklupęs prieš juos. Iš 
20 partijų Boylstonas laimėjo 
11 Vm o lietuviai — 8^. Po 3 
taškus komandai laimėjo Ka
zys Merkis, o Boylstonui tik 
vienas Richard Tirrell. Lietu
vių antroji (B divizijoje) įvei
kė pirmavusį Intem. Students 
Centrą, bet suklupo prieš Cam- 
bridge Red komandą 2:3. Iš I. 
S. Centro po tašką pelnė St. 
Kazlauskas, T. Naginionis ir G. 
Šveikauskas, o iš Cambridge — 
Kazlauskas ir G. Šveikauskas. 
Antroji iš 8 rungtynių turi ke
turis laimėjimus ir stovi lente
lės viduryje. Lietuvių trečioji 
pr. 'penktadienį laimėjo prieš 
Boston College 4:1. Taškus pel
nė D. Dikinis, S. Vaičaitis, vie
nuolikmetis Gediminas Kuodis ir 
E. Spirauskas. Tai antras mū
sų trečiosios laimėjimas prieš 
Boston College. Lietuvių tre
čioji stovi pirmenybių lentelės 
priešaky (C divizijoje), turėda
ma 3*4 laimėjimo iš keturių 
partijų ir Algimantas Ivaška su 
3:1.

— Povilas Tautvaiša džiau
giasi Bostono jaunųjų sėkme. 
Rašydamas padrąsinantį žodį K. 
Merkiui, jis pareiškia: “Jei mes 
sudarytume tokias grupes dar 
New Yorke, Chicagoje, Cleve- 
lande, Detroite, tai galėtume pa. 
sidžiaugti tokiais jaunuoliais, 
kaip dabar tuiri latviai — Med- 
nis, Kaime!”

— Prieš 20 metų Muencheno 
šachmatų olimpiadoje (1936 m.) 
Lietuva įveikė Prancūziją, Bul
gariją, Estiją, Braziliją, Italiją 
ir Ispaniją. Lygiom sužaidė (po 
4:4) su švedais, čekais, latviais 
ir rumunais. Lietuva atsistojo 
11 vietoj iš 21 valstybės. Lietu-

KOLPAKOVAS, Osipas, iš Stu 
mbriškių, Panevėžio ap.

KRUMIENE, Basė (ar KRŪMI
NIENE?), duktė Juoze.

KUNDROTAITE-KARPIS, Ona.
MIZARIEN2 GOBERYTE, Ieva 

ir vaikai, jų tarpe Stasys MIZA- 
RIS.

NORGELIENE, Magdalena.
OLI6KEVIČ1ENE, Ona, duktė 

Juozo.
RILIŠKIS, Jonas, kilęs nuo 

Švenčionėlių.
SOBHOK-HARBOCZUC, Marta, 

sescuo Onos SABONIENES, gyve
nusi |Bronx, N.Y.

SENIŪNAS, Mykolas, iš Dra- 
gandžių k., Balninkų v., Ukmer
gės apskr.

SIVICKI, Juozas (SIVONIS), 
kil. nuo Švenčionėlių.

SIVONIS, Juozas (SIVICZKI), 
kilęs nuo Švenčionėlių.

SKARBALIUS, Jonas, ir žmona 
JURGILAITE.
TAMAŠAUSKAS, Kazimieras, iš 

Trumpaičių k., Rudiškių par., Gru 
zdžių v., Šiaulių ap.

VELIČKA, Juozas, iš Ginaitų 
k., nuo Kulautuvos.

ŽALNYS, Pijus, iš Netičkam- 
pio k., Marijampolės vai.

ZASČIURINSKAS, Marijonas, iš
Lapių vai., Kauno ap.

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti į:

CONSULATE .GENERAL 
OF LITHUANIA

f 41 West 82nd Street
New York 24, N.Y.

PAJ IEŠKOJIMAS

Prašau atsliepti Algirdą MIN
VYDĄ s. Marijono. Yra laiškas 
nuo sesers Kolettos. I. Skirgau- 
das, 16263 Lilac Avė., Detrolt 21, 
Michigan.

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

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

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

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Plačiai Chicagos ir Indianos!™8 rinktinėje žaidė Mikėnas
V lof o nonlric T l •_

sivežtas iš Kempteno.
Pačiame parodos fronte bu

vo angliškas užrašas ant sienos, 
paaiškinąs parodos rengimo 
tikslą, o iš šonų Amerikos ir Lie 
tuvos vėliavos ir menekenas su

kalbėjo Elizabetho mokyklų in- 
spektirius dr. J. Harry Adams 
ir bibliotekos direktorė Mrs. 
Margaret R. Whaley. Lietuviš
kai kalbą pasakė vietos Petro 
ir Povilo par. klebonas kun. M.

lietuviškais tautiniais drabu- G. Kemėšis. Visiems jiems Irena

Veblaitienė parodos rengėjų 
vardu įteikė A. Šapokos ang
liškai parašytą “Lithuania 
Through Ages”. Vytautas Ma
želis padarė nuotraukų iš atida
rymo iškilmių ir atskirų paro
dos vaizdų. 8. Narkeliun&itė

lietuviams žinomi Julijona ir 
Juozapas Rupšiai minėjo garbin 
gą 50 metų šeimyninio gyveni
mo sukaktį — auksinį jubilėjų. 
Abu Kūpšiai gimė Lietuvoje. Ju 
lijona gimė 1881 m. Pašvičių 
parapijoje ir į šį kraštą atvyko 
1905 m. Duąuesne, Pa. Juoza
pas Rupšis gimė 1879 m. Joniš
kio parapijoj ir į šį kraštą at
važiavo 1900 m. Holyoke, Mass. 
Abu susitiko ir susituokė Pitts- 
burgh, Pa., 1906 m. vasario 20 
d. Jie taip pat gyveno ir Chica
goje. Būdami darbštūs ir su
manūs jie įsigiję labai gražų ir 
didelį ūkį Galena Tovvnship, La 
Porte, Indiana, ir nuo 1926 me
tų tenai gyvena. Juozapas išėjo 
į pensiją 1944 m. iš Joy Mfg. 
Co., Michigan City. Jie užaugino 
du sūnus, Juozą, kuris gyvena 
su šeima Michigan City, ir Al
fonsą, kuris gyvena su žmona 
Chicagoje. Jubiliatai turi tris 
anūkus, kuriais labai džiaugiasi. 
Sūnūs surengė tėvams gražią

Vistaneckis, Vaitonis, Luckis, 
Abramavičius, Arlauskas, Škė
ma, Tautvaiša, Skibniauskas ir 
Boikovičius. K. Merkis

LIETUVOS KONSULATO
PAJIEŠKOMI ASMENYS
ALKUS, Jonas, gyvenęs Hart

ford, Conn.
AVIŽIENIS, Stasys, iš Mari

jampolės ap., gyvenęs Anglijoje.
BUDRYS, Jonas, gyvenęs 14- 

29 We8t 45th St., Chicago, Jll.
CIBAITIS, Jonas, Jurgis ir Ve 

ronika, vaikai Petronės MICKY- 
TES-CLBAITIENES, valdau Ište
kėjusios už KRUNO (KRUNĄS).

GAIDYTE, jOna, iš Žūklių k., 
Pabaisko par., Ukmergės ap.

GELUMBICKIS, brolis Vitoldo 
Gelumbickio.

GOBERTYTE-MIZARIENE, le- 
va ir vaikai, jų tarpe Stasys MI- 
ZARIS.

HARBOCZUC-SABHOK, Marta, 
sesuo Onos SABONIENES, gyve 
nusi Bronx, N.Y.

JALOVECKAS, Arkadijus.
JURGILAITE-SKARBALIUS, ir 

vyras Jonas SKARBALIUS.
KARPIS-KUNDROTAITE. Ona.
KOLBA, Alfredas ir Juozas, ki

lę iš Vilkaviškio aps.

HllllllinilllllĮlllllllllltailIlIlIlIBIIUIIIIIIItlI
Sveikatos Centras Northvvest Sidėj

HORTHWEST HEALTH 
CEHTER

1869 No. Damen Avenue
DR. PETRAS B. SCHYMAN- 

ŠIMANSKIS, direktorius
Ši įstaiga nemažą skaičių ligonių 

sugražino j pasveikusių eiles. Čia 
patyrę daktarai teikia medicinos 
pagalbą, gydo nuo Odos, Reuma
tizmo, Skilvio, Nervų, Kepenų ir 
kitų sunkiai gydomų ligų.

Be operacijų, be skausmų čia 
yra gydoma medikaliai-gamtiškais 
ir fiziniai-elektriniais būdais: elek
tros ir fiziniais masažais. Čia gydo 
trūkį (rupture), trūkį_ turintiems 
asmenims pritaiko diržus (truss- 
es); kraujagyslių išsiplėtimą (ve- 
ricose veins); užsisenėjusias vyrų 
ir moterų ligas; alkoholizmą.

Kalbame lietuviškai. 
Valandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak.

1869 No. Damen Avenue
(Cortland & Damen Avė.)

Telef. ARmitage 6-8200
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllli
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JUOZAS STEPONAVIČIUS
Dipl. Inž., Atsarg. Pulkininkas
Gyv. 7255. S. Washtenaw Avė. 

Tel. HEmlOck 4-3913

Mirė vasario 16 d., 1956, 3:50 
vai. popiet, sulaukęs pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Kėdainių aps., Dotnuvos mies
telio. Amerikoje išgyveno 9 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Aleksandra (Lu- 
berskaitė), kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. Lietuvoje liko 
brolis Boleslovas.

Priklausė "Ramovės” S-gai.
Kūnas pašarvotas Lackawicz 

koplyčioje, 242 4 W. 69th St.
laildotuvės įvyks pirmadienį, 

vasario 20 d., iš koplyčios 8:3o 
vai. ryto bus atiydėtns į Svč. 
Panelės Gimimo parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionles sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.

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

Pagal velionles pageidavimų 
gėlių prašome nesiųsti.

Nuliūdusi — ŽMONA
Laidotuvių direktorius Stepo

nas Lackawicz. Tel. ItEpublic 
7-1213.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė OVER- 
SEAS C ARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garantija 

- pilnas draudimas. Visus rei
kalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjui mokėti nieko 
nereikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos, tad labai
greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

OVERCEAS CARGO CO. 

4426 S. Rockwell St.

Chicago 32, UI.

Tel. YArds 7-4337

VIENERIŲ METU MIRTIES 
SUKAKTUVES

A. A.
POVILAS RUNILLA

Jau suėjo vieneri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų vyrų ir tė
vų. Netekome savo mylimo 
1955 m. vasario mėn. 20 d.

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

Už jo sielų mes užprašėme 
3 gedulingas šv. Mišias su eg
zekvijomis vasario mėn. 20 d. 
7:30 vai. ryto šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Povilo sielų.

Nuliūdę: žmona, sūiiils, dūk
ti?, nuirti, žentas ir anūkai.

Tragiškai žuvus

LILEI PETRAUSKAITEI
jos tėveliams Adą ir Antaną ir brolį Vikto
ru giliai užjaučia ir kartu liūdi

Dr. S. Petrauskas ir Šeima

Mūsų mielam ir brangiam prieteliui ir sponsoriui

Ats. Pulk. Inž.
JUOZUI STEPONAVIČIUI

mirus, jo mylimai žmonai ALEKSANDRAI nuoširdžią ir 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

JANO IR JUOZAS DAUNORAI

I
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X T. T. Marijonų vienuolyne 
ir “Draugo” spaustuvės staty
bai, per Statybos fondo direk
torių Julių’Kuzą, paaukojo šie 
asmenys: Mrs. Agnės Janu
šauskas, 2437 W. 69 St. (Bar
ter shop) $50; Mr. ir Mrs. A. 
Šimkus, 2441 W. 69 St., $25; 
Mrs. Joseph Jawarz iš Rose- 
lando $10; Mr. ir Mrs. Dan 
Brazausky iš Oak Lawn $10; 
Bernice Zube iš West Pullman 
(mėsos krautuvės savininkė) 
$10; ir M. Chesna $5. Marijo
nai ir Statybos fondo direkto
riai taria didelį ačiū visiems ge
radariams, kurie remia T. T. 
Marijonų statybą. Kovo 18 d. 
6 vai. ruošiamas T. T. Marijo
nų statybos banketas. Didžiu
lis banketas bus Sherman vieš
butyje. Dalyvaudamas bankete 
pagreitinsi vienuolyno ir Drau
go spaustuvės įrengimą. T. T. 
Marijonų vienuolynas ir “Drau
go” spaustuvė statoma 63-čioje 
gatvėje, prie Kilbourn, Chica- 
go, UI.

X T. T. Marijonų Statybos 
fondo direktorių posėdis įvyko 
vasario 14 d. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Posėdžiui pirmi
ninkavo adv. Eduardas Stasiu- 
kaitis. Pranešimus patiekė Sta
tybos fondo direktoriai ir T. T. 
Marijonų Statybos fondo ban
keto biletų platintojai. Banke
tas bus kovo 18 d. Sherman 
viešbutyje.

X Bendrasis Dainų šventės 
komitetas jau turėjo 21 posėdį 
Dainų šventės reikalu. Įvairūs 
šventės darbai toli pasistumėję. 
Paskutinėmis dienomis sudary
ta ir finansinė komisija, kuriai 
pirmininkaus žinomas banki
ninkas J. Pakel. Šiai komisijai 
visokeriopą talką pažadėjo Lie
tuvių Prekybos Rūmų pirm 
adv. Stasiukaitis, statybininkas 
V. Šimkus ir eilė kitų asmenų. 
Dainų šventės talkon jungiasi 
Don Varno, Dariaus ir Girėno 
legiono postai bei eilė kitų or
ganizacijų. Dainų šventės ple
numo posėdyje dalyvavo eilė 
čia gimusių lietuvių. Tai ryš
kus ženklas, kad artėjanti Dai
nų šventė bus visų lietuvių 
šventė ir sujungs vienybėn vi
sas kartas.

X Waukegane “Buhalterijos 
klaida”. Chicagoje didelio pa
sisekimo susilaukusi V. Alanto 
3 veiksmų komedija “Buhalte
rijos klaida” vasario 26 d. 4 v. 
statoma Waųkegane, Lietuvių 
auditorijos salėje. Chicagos te
atralus su “Buhalterijos klai
dos” pastatymu atvykti į Wau- 
keganą pakvietė Lietuvių Ben
druomenės Waukegano apylin
kė. Į Waukegan vyksta prem
jeros sąstatas. Pastatymas 
Alg. Dikinio; dekoracijos dail. 
J. šapkaus. Racine, Kenoshos 
ir kitų apylinkių lietuviai kvie
čiami vasario 26 d. atvykti į 
Waukegan ir dalyvauti Chica
gos teatralų “Buhalterijos klai
dos” pastatyme. Spektaklis 
prasidės visiems priimtinu lai
ku — 4 vai. po pietų.

X Inž. Antanas Rudis pada
rys pranešimą apie Lietuvos 
laisvinimo suaktualinimą Krik
ščioniškosios demokratijos stu
dijų klubo susirinkime sekma
dienį, vasario 19 d. 6 vai. vaka
re Vyčių salėje.

X Miss Lorraine Dombrows-
kl,. Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskrities pirmininkė, parašė 
laišką senatoriui Douglas, dė
kodama jam už pastangas iš
rūpinti finansinę paramą Lie
tuvos laisvinimui iš Foreign 
Aid fondų.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Bronius Ir Veronika Ma- 
ciulaitis persikėlė gyventi į 
nuosavus namus, 500 Wilson 
St., Waterbury, Conn., telef. 
PLaza 6-3200.

- Elena ir Pranciškus Dan- 
brauskai, iš Chicagos persikėlę 
į Jacksonville, Fla., tenai labai 
gerai įsikūrė. Turi puošnius sa
vo namus, 4838 Riverdale Rd., 
su daugeliu kambarių, su nuo
lat žaliuojančiomis • pievelėmis 
ir žydinčiomis gėlėmis. Pran
ciškus dirba mėsos prekyboje, 
o jo žmona Elena — telefonų 
bendrovėje. Po eilės vedybinio 
gyvenimo metų abudu džiau
giasi šią vasarą sulauksią šei
mos padidėjimo. Pranciškus 
yra sūnus Paulinos Savickie
nės, Chicagoje mirusios prieš 
keletą metų. Jis saugo keletą 
plokštelių su įrekorduotaig sa
vo motinos bei kitų Chicagos 
lietuvių balsais. Būdamas Chi
cagoje jis ėjo Don Varnas pos
to komąndieriaus pareigas.

— Patersorao Moterų Klubas 
pastaruoju laiku gavo du nuo
širdžius laiškus iš Vokietijo3. 
Juose dėkojama už piniginę au
ką, kurią šis dar neseniai vei
kiąs Pabaltijo Moterų Tarybos 
lietuvių klubas pasiuntė Kalė
dų ir N. Metų švenčių proga. 
Viename laiške Vasario 16 gim
nazijos vardu dėkoja direkto
rius dr. VI. Literskis ir sekre
torius A. Makarskas. Gimnazi
jai buvo pasiųsta 20 dol. Ant
rajame laiške dėkoja St. Vyš
niauskienei, Liet. Moterų At
stovybės regionalinės valdybos 
pirmininkė. Moterims buvo pa
siųsta 100 dol.

DIDŽ. BRITANIJOJ
—Moterų suvažiavimas. Sau

sio 29 d. Craigneuk lietuvių 
svetainėje, Škotijoje, įvyko vi
suotinis L. K. Moterų Draugi
jos suvažiavimas. Jį atidarė 
pirm. U. Klesevičienė, pakvie
tusi kun. J. Gutauską sukal
bėti maldą ir vadovauti suva
žiavimui. Į suvažiavimo prezi
diumą buvo išrinktos U. Ban-

cevičienė — pirm. ir M. Tamo
šaitytė — sekr. Suvažiavime 
dalyvavo 7 atstovės iš Glas- 
govo, 8 iš Bellshill, 2 iš Craig
neuk ir 2 iš Holytown. Pir
miausiai padarė apyskaitas C. 
Valdyba ir Revizijos komisija. 
Kartu buvo duotos visų ketu
rių skyrių veikimo apyskaitos. 
Pasirodė, kad Bellshill skyrius 
turi 90 narių, Glasgovo 67, 
Craigneuk — 31 ir Holytovvn 
— 21.

X Pranas ir Magdalena Bal
siai, 4423 So. Talman Avė., at
šventė 50 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Vasario 11 d. 
Švč. P. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje Balsių inten
cija atnašautos šv. Mišios. Gi 
jubilėjinė puota buvo dukters 
ir žento Belskių namuose. Vai
šėse dalyvavo gausus būrys gi
minių ir draugų.

X Veronika Apyrubienė šven
čia 80 metų sukaktį. Jos sūnus 
Ignas su žmona dar tebegyve
na Vokietijoje. Veronika gyve
na pas anūkę Reginą ir jos vy
rą Vaitkevičių, gyv. Cicero, III.

X Algis Čepėnas, 4359 Camp
bell Avė., skubiai buvo išvežtas 
į ligoninę, kur jam padaryta 
apendicito operacija.

Šen. Ester Kefaner (D.-Tenn.) 
prisiekia kaip prezidentinis kandi
datas. Pakartodami jo paveikslą at
siprašome, kad dėl spausdinimo 
klaidos vakar dienos kaikuriuose nu
meriuose prie jo paveikslo buvo pa

liekąs klaidingas parašas.

šeštadienis. vasario 18. 19"6
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Kalbant įvairiais einamai
siais reikalais, buvo nutarta 
įrašyti surengti moterims spe
cialias rekolekcijas Mcssend 
bažnyčioje. Toliau nutarta 
kreipti dėmesio į sergančias 
nares ir ligones moteris. Dėl to 
raginamos skyrių narės ser
gančias .moteris lankyti, guosti 
ir raminti. Be to buvo ragina
ma pagal išgales remti Lietu
vių kolegiją Romoje ir Salezie
čių gimnaziją Castelnuove. ,

rodo šiandien (nuotrauka viršuje),
1956 m. išrinkta Ši valdyba* ° aPatin<’- nuotrauka pavaizduoja ją

Klesevičienė — pirm., U' Į,94®. m7 - k“! b,lvo , k-ip 
H i ryžių kūdikis ’, nes ji tada turėjo

Bancevičienė — pirm. pagelb., • maitintis ryžiais, kad pašalinus in- 
U. Brady — kasininkė ir M bgą. Šiandien jai nebereikia
Mačiokienė - raštininkė. Vai-' bet kasdien
dybos narėmis išrinktos: U.
Stalioraitienė, A. Šimanskienė,
M. Mazleveckienė, B. Truškevi- 
čienė, O. Zaleckienė ir U. Pap
lauskienė. Revizijos komisijon 
išrinktos: M. Vilsonienė, M.
Tamošaitytė ir O. Kubilienė.

U.

— Remia T. Saleziečius. Ško
tijos lietuviai yra jautrūs lie
tuviškiems reikalams ir kiek
viena proga paremia pagalbos 
reikalingus asmenis ir institu
cijas. Jie kasmet prisimena ir 
Tėvų Saleziečių gražų darbą 
auklėjant ir mokant jaunimą.

— Jieško Vlado Mikaliūno. 
Stasys Mikaliūnas, gyvenantis 
Didž. Britanijoje, jieško savo 
brolio Vlado, gimtiSib 1925 m. 
Turimomis žiniomis Vladas gy
vena Kanadoje ar kur kitur. 
Rašyti: Mr. St. Mikaliūnas, 61, 
Queen’s Rd., Bradford 8, 
Yorks, England.

— Jieško ir per Raud. Kry
žių. Anglijos lietuviai vis drą
siau pradeda susirašinėti su 
savo giminėmis, likusiais Lie
tuvoje ar ištremtais į Sibirą. 
Daug kas jiems siunčia ir rūbų 
ar maisto siuntinių, kuriuos ten 
gauna. Pasitaiko ir taip, kad 
Lietuvoje pasilikę artimieji 
jieško savo giminių, gyvenan
čių Vakaruose, per Tarp. Rau
donojo Kryžiaus organizaciją. 
Neseniai Vokietijos Raudona
sis Kryžius kreipėsi į lietuvių 
organizacijas, kad padėtų su
rasti vieno lietuvio, gyvenančio 
Klaipėdos krašte, gimines. Gi
minės buvo surasti ir Vokieti
jos Raud. Kryžius apie tai pa
informavo jieškantį. Kaikurie 
per Raud. Kryžių siunčia ir 
siuntinius į Lietuvą, sakydami, 
kad toks persiuntimo būdas 
esąs ir saugesnis, ir pigesnis.

— Sulaukė dukrelės. Nidos 
spaustuvės darbininkas E. Ma
tukas su žmona Živile Duobai- 
te-Matukiene vasario pradžoje 
susilaukė pirmagimės dukrelės. 
Kadangi tėvai gyvena Lietuvių 
Namuose Londone, mažoji mer
gaitė yra pati jauniausia tų 
namų gyventoja.

— Išsirinko naują valdybą. 
Londono Šv. Onos Moterų drau
gija vasario 4 d. sušaukė meti
nį susirinkimą, kurį malda ati
darė pirm. Černienė. Į naują 
valdybą išrinktos: Liūdžiūvie- 
nė, Jurienė, Bulaitienė, Černie
nė, Jurkonienė, Vikanienė, Mi
neikienė ; kandidatėmis liko: 
Kačinskienė ir Kairiūkštienė. 
Tame pačiame susirinkime p. 
Kairiūkštienė referavo apie 
naują Draugijos įstatų projek
tą. Po gyvų diskusijų įstatų 
projektas palikta^ ateityje per
svarstyti.

Peršovė plėšiką
\Vallace Campbell, 54 m. 

maisto krautuvės savininkas, 
peršovė vieną plėšiką ir nuvijo 
antrą, kai jie plėšė kito as
mens krautuvę 6504 S. Michi- 
gan avė.

Kai plėšikai įėjo į krautuvę 
ir liepė savininkui pakelti ran
kas, šis koja užminė alarmo 
skambutį. Išgirdęs skambutį 
atbėgo Campbell ir pradėjo 
šaudyti į plėšikus. Tris kartus 
sužeidė vieną, kurio vardas Ro- 
bert Rucker, 29 m. amžiaus, 
gyv. 1031 E. 62 St., o kitas 
pabėgo, bet sugautasis, pasakė 
jo vardą ir adresą ir jį vėliau 
suėmė.

Sužeistajam $75,000

Teismas iš anglių prekybi
ninko Stanley Ro^ers, 45 m., 
priteisė nukentėjusiam Ken- 
neth R. Bodle, 42 m., net $75,- 
000 konpensacijos. Nukentėjęs 
buvo sužeistas, gaudamas ne-

Diana Michaels, 11 metų, taip at- pagydomus stuburkaulio suža-

KAS KĄ IR KURI — Andriaus Kuprevičiaus forte- 
piono koncertas jvyks A.m. kovo 

— AL Bendruomenės Brighton! Dl' , Marijos Augštesniosios
Parko apylinkė ruošia Vasario 16 m°kyklos salėje. Pradžia 7:30 vai.

CHICAGOJE
Kl. Mačiui 16 m. kalėjimo

Kriminalinio teismo teisėjas 
T. E. Kluczynski Klemensui 
Mačiui, 15 m. berniukui, pa
skyrė bausmę 16 metų kalėji
mo. Nuteistasis prisipažino nu
žudęs 17 metų jaunuolį Ken- 
neth Slebodą, gyvenusį 3213 
S. May. Nužudymas įvyko lie
pos 1 d. ties 32 gatve ir Mor
gan. Drauge nuteisti ir 8 kiti 
nusikaltimo bendrininkai kalė
jimo bausmei nuo vienerių iki 
14 metų.

Slidžios gatvės
Vakare ir nakčia į penkta

dienį Chicagoje lijo, šalo, gat
vės pasidarė slidžios. Vien va
karo valandomis mieste įvyko 
apie 200 automobilių nelaimių.

Prieš spausdintą šlamštą
Chicagos mero sudarytas Pi

liečių Komitetas Prieš Nepado
rią literatūrą peržiūrinėja 300 
žurnalų ir knygų, svarstydami 
ar neuždrausti kurių platinimo 
dėl jų nepadorumo. Komitetą 
sudaro 12 žmonių ir jie tiria 
tuos leidinius pasidalinę. Bus 
uždrausti tie leidiniai, kurie 
skatina prie veiksmų, uždraus
tų įstatymais, kurie skatina 
prie nepaklusnumo valdžios au
toritetui, kur detaliai ar girian
čiai vaizduojami nusikalsta
mieji darbai, kur aprašomi sa
distiniai poelgiai, kur skatina
ma prie žiaurumo ar prievar
tos ar kur nusikalstamai vaiz
duojami seksualiniai dalykai.

Keltu į New Orleans
f

Fred Graefen, 39 metų amž. 
Harvey gyventojas iš 29 žibalo 
dėžių susikalė keltą, ■ prie jo iš 
lauko pritvirtino du motoru ir 
taip su tuo savo įtaisu išplau
kęs sausio 3 d. iš Chicagos pa
siekė New Orleans, dar pakan
kamai anksti, kad galėtų pasi
grožėti Mardi Gras paradu. 
Chicagon mano vėl grįžti su sa
vo keltu, dvi savaiti paviešėjęs 
New Orleans. Chicagą pasiek
siąs apie balandžio 10 d.

Jieško $19 milionų
Parmelee Transporto bendro

vė pradėjo bylą, jieškodama 
$19 milionų kompensacijos, nes 
ji nustojusi darbo — pervežti 
Chicagos keleivius nuo vienos 
geležinkelio stoties į kitą. Tą 
darbą ji vykdžiusi per 102 me
tu, o dabar jis pavestas Gele
žinkelių Pervežimų tarnybai. 
Minėti milionai jieškomi iš šios 
Geležinkelio Perv. tarnybos bei 
iš geležinkelių bendrovių.

lojimus, kai anglių prekybinin
ko sunkvežimis trenkė į nelai
mingojo automobilį.

Buvusio mero turtas iš 
varžytynių

z
Velionio buvusio Chicagos 

mero E. Kelly našlės paliktas 
turtas buvo ketvirtadienį par
duotas iš varžytinių Chicagos 
Meno galerijoje. Buvo parduo
dami • aukso žiedai, platinos 
laikrodžiai. Gautos pajamos 
bus prijungtos prie palikimo 
Mrs. Kelly, kuri mirė 1955 m 
bal. mėnesį.

Elektroninės smegenys 
farmoms

Illinois universiteto žemės 
ūkio ekonomistas dr. E. Swan- 
son savo paskaitoje agrono
mams ir mineralinių trąšų pirk
liams paaiškino, kad netolimoj 
ateity elektroninės smegenys 
bus panaudojamos ūkiuose ap
skaičiuoti kokia ūkio šaka dau
giau užsiimti, kas duos daugiau 
pelno.

Teisme už nelegalią 
operaciją

Teisiami Owen McDermott, 
48 m., ir jo žmona Agnės, 43 
m., padarę abortą 35 metų ne
tekėjusiai mergaitei, už tai pa
imdami $400. Kaltinamieji iki 
teismo buvo paleisti už $10,000 
užstatą.

Artėja didelis miesto • 
augimas

Chicaga neužilgo pergyvens 
antrą tokį didelio augimo lai
kotarpį, kokį pergyveno po 
1850 metų, kada buvo išvesti 
geležinkeliai. Tai pranašauja 
Chicagos universiteto geogra
fas prof. H. M. Mayor. Savo 
šiuos pramatymus jis išdėstė 
Amerikos Statistikos sąjungos 
suvažiavime Chicagoje.

Jo spėjimu, atidarius jūrų 
uostą Calumet ežere, atsiras 
apie 600,000 naujų darbų. Su 
sekančia karta Chicagos apy
linkės gyventojų skaičius 'galįs 
padidėti dviemig milionais.

minėjimą vasario mėn. 19 d. 3 y 
po pietų švč. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje. Mi, 
nėjimas prasidės pamaldomis Švč. 
P. Man jos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Sumos metu 10 vai. 
bažnyčioje giedos solistė Monika 
Kripkauskienė, o 12 vai. pamal
dose giedos "Dainavos” ansamb
lis, diriguojamas muziko Stp. So
deikos.

Minėjime bus sekanti programa:
1. Minėjimo atidarymas,
2. Himnai ir žuvusių karių ir 

partizanų pagerbimas,
3. Dr. J. Adomavičiaus paskai

ta,
4. Lituanistikos Mbkyklos pa* 

sirodymas,
5. Solistė Iz. Motekaitienė,
6. Tautiniai šokiai.
Solistei Iz. Motekaitienei akom

panuos M. Motekaitis. Brighton 
Parko mokyklos Lituanistinė kla
sė programą išpildys vadovau
jant tos klasės mokytojai p. S. Jo- 
nynienei. šventei ruošti Organi
zacinio komiteto garbės pirminin
ku yra prel. kleb. D. Mozeris, o 
pirmininku yra -A L B Brighton 
Parko apylinkės pirmininkas inž. 
V. Tamošiūnas, kurie tars atitin
kamą žodį. Visus hraitonparkie- 
čius ir svečius iš kaimyninių ko
lonijų maloniai kviečiame šventė
je gausiai dalyvauti. A. V.

— šauliams ir visuomenei, š. 
m. vasario m. 19 d. 2 vai. 36 min. 
Lietuvių auditorijoje, 3133 South 
Halsted St., įvyks iškilmingas Chi 
cagos Šaulių Klubo susirinkimas, 
kurio metu klubui bus įteikta J- 
AV ir Lietuvos vėliavos, trys spor 
tiniai šautuvai ir trys tomai Lie
tuvių Enciklopedijos. Ta proga 
bus pagerbti ir nusipelnę klubui 
senieji šauliai bei šauliškasis jau
nimas.

Šaulių Klubo valdyba kviečia vi 
sus šaulius ir šaules bei visą Chi- 
cakos lietuviškąją visuomenę gau
siai šiame susirinkime dalyvauti. 
Įėjimas nemokamas. Aukos nebus 
renkamos.

Chicagos šaulių 
Klubo Valdyba

— Town of Lake apylinkėje bi-
letai į dramą “Prieš srovę” iš an
ksto parduodami Zajančkausko 
krautuvėje, 4551 So. Hermitage 
Avė., o Cicero — K. Ramanaus
ko krautuvėje, esančioje 49 Avė. 
Biletų pareikalavimas j premjeros 
spektaklį, lygiai kaip ir į antrąjį 
spektaklį, didelis. Kadangi visos 
vietos numeruotos, visuomenė 
kviečiama nurodytose vietose bile- 
tus įsigyti iš anksto, kad nerei
kėtų bereikalingai gaišti prie ka
sos langelio.

Naujas sporto vadas

vakaro.
Publikos patogumui, biletai par 

duodami iš anksto šiose vietose:
Bridgeporte: J. Karvelio pre

kyboje, 3322 S. Halsted St., tel. 
YAids 7-0677.

Brighton Parke: S. Penčylos 
maisto krautuvėje, 4501 S. Tal
man Avė., tel. VIrginia 7-2758.

Marąuette Parke: Marginiuose, 
2511 W. 69th St., tel. HEmlock 
4-5488.

Cicero: P. Ramanausko mais
to krautuvėje, 1439 S. 49th Avė., 
tel. T0wnhall 3-3232.

Biletų kainos po $2.50, $2.00 ir 
$1.50.

Koncerto dieną biletai bus par
duodami prie įėjimo ntio 5:30 vai. 
vakaro.

— 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.

Kalbės kun. Urbaitis, salezietis.
Valdyba

— Kvietimas. Maloniai kviečia
me lietuvius,-es atvykti į švento 
Kazimiero Seserų Rėmėjų Drau
gijos metinę vajaus vakarienę ir 
programą, kuri įvyks šių metų 
vasario mėnesio 26-tą dieną 5 vai. 
vakare, Marijos Augštesniosios 
mokyklos patalpose.

švento Kazimiero Seserys 
ir Š.K.S.R. Centro Valdyba

— Moterų Sąjungos Chicagos 
apskrities svarbus susirinkimas 
šaukiamas šį antradienį (vasario 
21 d.) 7:30 vai. vak. Susirinkimas 
bus Moterų S-gos direktorės Ma
rijonos namuose, 4428 So. Cali- 
fomia Avė.

V. Leone, koresp.
— T.T. Marijonų Bendradarbių 

35 skyriaus vakarienė su progra
ma ruošiama vasario 19 d. |(šį se
kmadienį) 6 vai. vak. Švč. P. Ma
rijos parapijos naujoje salėje. Vi
si kviečiami. Per šią vakarienę 
norima surinkti $1,000 T.T. Ma
rijonų statybos fondui.

Valdyba
— Tėvų Marijonų Rėmėjų 5

skyriaus susirinkimas įvyksta va
sario 19 d. 3 vai. p.p. Marąuette 
Parko lietuvių partapijos salėje. 
Visi nariai maloniai kviečiami su- 
sirinkiman atvykti.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

■' Išluikomas 

Mokslinių Studijų Klubo
SEMESTRAS SOCIALINĖMS 

STUDIJOMS
Seselių Kazimieriečių KolegijojeNauju fizinio auklėjimo ir 

atletikos direktoriumi chicagos |marywoodoollegeextension 

. , Scranton, I a.
universitete pakviestas Walter

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 

kuris turi Kristaus žaizdas. Tė

vas Pijus yra garsus nepapra

stais darbais ir Dievo malonė 

mis. . Knygoje aprašoma pra

našysčių dovana, nuostabūs iš

gijimai, ekstatiniai persikėlimai 

Ir fct. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 

yra įdėti 32 paveiksmi. Kaina 

$2.00.

Galima gauti “DRAUGO" 

Administracijoje
28M So. Oakles Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS

L. Hass, buvęs tos pačios ša- 
kog direktorius Carletono ko 
legijoje, Northfielde, Minn.

Areštavo 350 automobilistų
Chicagos priemiesčiuose areš

tuota apie 350 automobilistų, 
neišsiėmusių naujų mašinų nu
merių. Chicagos mieste tokius 
areštuoti pradės po sekmadie
nio vidurnakčio.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIV

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
Ši knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra (kvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką. žodĮ. Ji yra puiki do
vana Jaunimui.

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

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILL.
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Vasario 18 d. 2 vai. p.p. Inz. 
Jonas Rugis skaitys tema: Tra
dicijos, kaip kultūros elementas.

Paskaita įvyksta Seselių Ka- 
zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.

lllllllllllllllllllllllllHIHIIIIIIIHlHHNIHIlII

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny-

^ARIJOS APSIREIŠKIMAI
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 

Ją galite gauti

“DRAUGE”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL. 
illllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIHllIlMHHm’HII

...................................................... mm

GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio ’Bradūno

Devynios Baladės

Pirkit Apsaugos Bonus!

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-iios proga

Kaina $6.00
Užsisakyti galima “Drauge” 

2334 S. Oakley Avė., Chlcago 8, Dl. 
Ir pas knygų platintojus

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

Tai yra poezijos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena Ir pasakyti Jam stebflkllngąjj 
lod|.

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

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nfra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ava. 

Chlcago 8, III. 
IIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIII

imiimiiiiiiiimiiimiiiiiiiimiimiiniiiiL
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.


