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PRADEDA PASITARIMUS SAARUI ATJUNGTI
Lietuvoje mažiau gyvulių

SIMAS MIGLINAS, Vokietija
Baigiantis Lietuvos komunistų partijos devintajam suva

žiavimui, buvo priimtas ataskaitinis nutarimas, tačiau jis per 
Vilniaus radiją buvo paskelbtas dvylikai dienų po suvažiavimo 
praėjus.

Ataskaitiniame nutarime pir. 
miausia pažymima, jog Lietu
vos komunistų partija savo “su
važiavimą sutikusi sustiprėjusi 
idėjiniu ir organizaciniu atžvil
giu.”

Toliau nutarime kalbama 
apie penktojo penkmečio įvyk
dymą, ir “pirma laiko įvykdy
mą pramonės gamybos apim
ties atžvilgiu.”

Taip pat minimi pasiekti “žy
mūs laimėjimai” mokslo, kultū
ros bei literatūros srityje.
Pripažinimas ūkinių negalavimų

Pavergtosios Lietuvos spau
doje, o taip pat ir per Vilniaus 
radiją pastaraisiais metais ne
maža buvo kalbama apie pasie
kiamus vis didesnius laimėjimus 
kolchoziniame ūkyje. Ir tik ret
karčiais pasitaikydavo bolševi
kinės saviplakos. Tačiau jau 
praėjusiais metais raudonąsias 
vėliavas suteikiant Dotnuvos, o 
Vėliau ir Marijampolės rajo
nams už kiaulių ūkį bei atžy
mint kitus kolchozus už gyvu 
lininkystės kėlimą, pateiktieji 
skaičiai kaip tik rodė, kad ap
dovanotųjų, taigi pirmaujančių
jų, esama gerokai atsilikus nuo 
Lietuvos nepriklausomybės me
to ūkio.

Šemetinis Lietuvos komunis
tų suvažiavimas galiausiai pri
imtajame nutarime atvirai pa
sisako dėl negalavimų tiek gy
vulių ūkio, tiek žemės ūkio sri
tyse. Nutarime sakoma:

“Respublikos kolūkiuose pra- 
ėjusia’s metais sumažėjo gyvu
lių skaičius ir nusmuko jų pro
duktyvumas.”

Toliau nusiskundžiama, kad 
tai esanti pašarų gamybos atsi
likimo pasekmė. Pašarų gamy
ba atsiliekanti nuo “gyvulinin
kystės reikmių. Dėl to per pa
staruosius kelerig metus žymiai 
sumažėjo žemės ūkio produktų 
gamyba.”

Galiausiai nutarime kalbama 
apie mašinų traktorių stočių trū 
kumus. Pripažįstami “stambūs 
trūkumai respublikos tarybinių 
ūkių darbe.”

Sovietai didžiuojasi gyvulių 

skaičiaus padidėjimu

Lietuvos komunistams darant 
viešus pareiškimus apie ūkinius 
negalavimus, Sovietų Sąjungos 
Statistikos Valdyba prie minis
trų tarybos paskelbė duomenis 
apie valstybinio plano įvykdymą 
1955 metais. Pateikti duome
nys taip pat ir apie gyvulių 
skaičių Sovietuose. Vienerių 
metų būvyje, kaip matyti iš 
duomenų, ypač padidėjęs mel
žiamų karvių skaičius. Jis pa
kilęs 1 milionu ir 700,000. šiuo 
metu visoje Sovietų Sąjungoje, 
pagal paskelbtus duomenis, 
esama 29,2 milionai melžiamų 
karvių.

Šiuo metu Sovietuose gyven
tojų ska'čius siekia 214. milio
nų. Ta'gi septyniems gyvento
jams tektų viena karvė. Lietu
vos nepriklausomybės metais 
(1939) Lietuvos ūkininkija tu
rėjo 805,450 melžiamų karvių, 
arba apie 3,5 gyventojo teko 
viena karvė. Taigi Sovietuose 
šiuo metu karvių ūkis yra du 
kartus atsTikęs nuo Lietuvos 
laisvės meto ūkio. Gi atsižvel
giant į nepaprastai žemą Sovie
tuose karvių pieningumą visoje 
eilėje rajonų (kaip matyti iš

Chruščievo pareiškimų), gali
ma daryti išvadą, jog šiuo me
tu Sovietuose pieno ūkis dar že
miau stovi. Jis labai atsilikęs 
nuo Vakarų Europos pieno ū- 
kio. Pavyzdžiui Vakarų Vokie
tijoje metinis karvė3 išmilžis 
artėja prie 3,000 litrų, kai So
vietuose išmilžio vidurkis vos 
prašoka 1,000 litrų.

Miręs tėvas „rašo”

sūnui į Angliję
Dienraščio “Hels'ngin Sano- 

mat” vakarinė laida aprašo, 
kaip vienas Anglijoje gyvenąs 
lietuvis gavo per Michailovo ko
mitetą iš savo tėvo, mirusio 
1941 m., la šką, kviečiantį sū
nų sus’prasti ir grįžti namo, 
kur gyvenimas “tiesiog žydįs”. 
Kadangi savo tėvo laidotuvėse 
laiško gavėjas yra pats dalyva
vęs, tai visai aišku, joj sovie
tai net ir mirus'us įtraukia į 
bolševikinę “grįž'mo namo” 
propagandą. Iš tikro čia tėvo 
vardu veikia tik bolševikiniai 
agentai, padarę net ir bolševi-Tač'au tenka pastebėti, jog , ... 

šiais metais Sovietai karvių klskoJnis sąlygomis neįprastą
skaičiumi jau kiek prašoko Ru
sijoje 1916 metais turėtą kar
vių skaičių. 1916 metais Rusi
joje buvo 28,8 milionai melžia
mų karvių. Sovietams paskel
bus turint 29,2 milionug karvių, 
skaičiumi būtų 1916 metų kar
vių ūkis pralenktas 400,000. Ta
čiau neišleistinas iš akių gyven
tojų skačiaus padidėjimas. 
1916 metais Rusijoje gyventojų 
skaičius tesiekė apie 140 milio- 
nų, o tuo tarpu dabar Sovietuo
se gyventojų skaičius yra 214 
milionų. Taigi sovietinis gy
ventojas nepas:ekę3 1916 metų 
aprūpinimo lygmens.

Tremtiniams Sibire
būsią galima padėti

Švedų dienraštis “Dagens 
Nyheter” rašo, kad susidaro 
naujų galimumų padėti Sibiro 
darbo vergų stovyklose laiko
miems pabaltiečiams. Švedijo
je gyveną pabaltiečiai susitarė 
su viena tarptautine organizaci
ja, kad jos tarpininkavimu būtų 
į Sibirą ištremtiems pabaltie
čiams siunčiami maisto siunti
niai. Pagyvėjus susirašinėjimui 
laiškais tarp Sibiran ištremtų 
pabaltiečių ir Švedijoje gyven- 
nančių jų tautiečių, pavyko 
gauti žymesnį kiekį tokios pa
galbos reikalingų žmonių adre
sų.

Maisto siuntinėlius ištremtie
siems ir anksčiau siuntė visa 
eilė privačių asmenų, bet tokie 
siuntinėliai nevisados pasiekda
vo tikslą, nes rusų muitininkai, 
be:eškodami tariamųjų kontra
bandinių prekių, siuntinėlius su 
cukrum ir miltais perplaudavo. 
Be to, rusų nustatytieji muitai 
už daugumą prekių esą nepa 
prastai augšti. Tačiau dabar ti 
kimasi, kad šie sunkumai bus 
nugalėti. Pabaltiečiams padėti 
įsikūrusi draugija dabar renka 
pinigines aukas ir mėg'na per 
minimąją tarptautinę organiza
ciją siųsti standartinius siunti
nius. (Elta).

• Vokietis raketų ekspertas 
teigia, kad sovietai bando 2,500 
mylių siekiančią instrumentais 
valdomą raketą.

neapdairumą

Nauja kryptis rūsy
■japonų derybose

LONDONAS, vas. 20. — Čia 
informuojama, kad Japonijos 
— Sov. Rusijos taikos derybos, 
prasidėjusios Londone prieš 9 
mėnesius, nėra toli pažengusios, 
nes Japonija nori atgauti praras 
tas salas, o Maskva nelinkusi jų 
atiduoti (išskyrus vieną kitą ma
žytę Kurilų grandinėje).

Nors derybos vyksta Londone, 
tačiau naujus pasiūlymus Mas
kva įteikė sausio 20 d. ne Japoni
jos derybininikui Londone, bet 
privačiai Japonijos premjero Ha- 
toyamos patikėtiniui per savo 
neoficialų atstovą Japonijos sos
tinėje.

Maskva pasiūlė visą reikalą 
taip sutvarkyti: tuojau paskelb
ti karo padėties panaikinimą; 
Rusija paleidžia pas save turi
mus sulaikytus japonus; tuojau 
užmezgami diplomatiniai santy
kiai pasikeičiant ambasadoriais; 
po dipl. santykių atnaujinimo tę
siamos derybos dėl nesutvarkytų 
klausimų, jų tarpe ir teritorinių. 
Reparacijų Maskva iš Japonijos 
neprašo.

Japonijos vyriausybė dabar 
turinti apsispręsti ką daryti: vi
sai nutraukti derybas ar priimti 
tą trumpąją taikos sutartį ir ti
kėtis geresnių laikų kitiems rei
kalams sutvarkyti. Sprendimas 
būsiąs kovo mėn.

Rusai siūlosi rodyti
balionus Amerikoje

MASKVA, vas. 20. — Sov. 
Rusija Amerikos ambasadoriui 
įteiktoje notoje nepriėmė Wa- 
shingtono aiškinimo, kad Rusi
jon patekę Amerikos balionai y- 
ra skirti atmosferos sąlygų ty
rimo reikalams

Dar kartą protestuojama ir 
siūloma surengti Rusijoje su
gaudytų balionų ir juose rastų 
instrumentų parotlą Washingto- 
ne, New Yorke ir kituose JAV 
miestuose, jei jie to panorėtų. 
Turima tiek daug pagautų balio 
nų, kad būtų galima surengti 
jų parodas ir kituose 'kraštuose.

♦
Popiežius Pijus XII kantriai pozuoja, kai parengiamas sakyti kalbą 
per radiją ir televiziją. (INS)

Vėl panaikintas draudimas
ginklams į Vid. Rytus išvežti

YVASHINGTONAS, vas. 20. — Apie 48 valandas pasvy
ravus, JAV vėl atšaukė draudimą, vežti ginklus ir kitokį ka
rinį turtą į Vidurinius Rytus.

Saaro partijos kovos už greitą 
atjungimą, Paryžius priešinsis

BONNA, vas. 20. — šiandien Paryžiuje turi prasidėti V. Vo- 
dėl Saaro krašto grąžinimo Vo

1955 m. Amerikos keliuose auto katastrofose žuvo 38,330 asmenų. Juo
dai pažymėtose valstybėse nelaimingų atsitikimų skaičius, palyginus 
au 1954 m., buvo žymiai mažesnis. (INS)

Taigi gali jau-4šplaukti į Sau- 
di Arabiją 18 tankų, dėl kurių 
New Yorko žydai sukėlė didelį 
triukšmą (jie piketavo krantinę, 
kur Brooklyne tankai buvo krau 
narni į laivą), kurio aidas tuojau 
pasigirdo kongrese.

Kad sugraibytų pamestus siū
lus ir apsidairytų kuo čia vis
kas baigsis, prezidentas įsakė lai 
kinai sulaikyti visas licencijas, 
duotas kariniams dalykams į vi
sas Vid. Rytų valstybes išvežti. 
Aiškinama, jog norėta įsitikin
ti, ar viskas atitinka įstatymams 
ir tai politinei linijai, kurios no
ri laikytis JAV, norėdamos iš
laikyti taiką Vid. Rytų erdvėje.

Ištyrus reikalą paaiškėję, kad 
visi ikšiol duoti ir dar neįvykdy
ti leidimai eksportuoti ginklus ir 
kitokį karinį turtą į Izraelį ir 
arabų valstybes toms sąlygoms 
atitinka, todėl prez. Eisenhowe- 
ris leido juos įvykdyti. Ir tie S. 
Arabijai skirti 18 tankų įeina į 
jau seniai duotų, bet dar neįvyk 
dytų eksporto leidimų tarpą.

Nuimant draudimą įsakmiai 
pabrėžta, kad tai nereiškia, jog 
tuo pačiu sutikta patenkinti ne
seniai Izraelio įteiktą prašymą 
parduoti jam sunkiųjų ginklų už 
maždaug 50 mil. dol.

• Kai tik žinia apie embar
go nuėmimą pasiekė Nevv Vor 
ką, šios erdvės zionistai pra
dėjo traukti prie krantinės, 
kur ant baržų stovi Saudi 
Arabijai skirti tankai, laukią 
pakrovimo Į laivą.

Peru sukilimas

dar plečiasi?
LIMA, vas. 20. — Sukilimas 

Peru valstybėje, kur sukilėliai 
valdo 50,000 gyventojų Iųuitos 
miestą, nėra numalšintas. Sosti
nėje uždarytas La Prensa laik
raštis ir areštuotas jo štabas, 
nes jo leidėjas esąs sukilimo in
spiratorius.

Vakar dalis laikraščio redak
cijos štabo paleista, bet būta įs
pūdžio, kad sukilimas persimetė 
į Tumbes miestą, kur yra cfidelė 
karinė bazė prie Ekvadoro sie
nos.

Sovietai turį ginklų
Amerikai pasiekti

MASKVA, vas. 20. — Komu
nistų kongrese kalbėjęs marša
las Žukovas teigė, kad Rusija tu 
ri galingų robotinių ginklų. Jei 
vakjarai pradėsią karą, rusai api 
pilsią atominėmis ir vandenilio 
bombomis Amerikos miestus. 
Kiekvienas karas būsiąs didelis 
karas, nes sovietai turį priemo
nių sugriauti Vakarų planus ap
riboti karą tik Europa.

Sovietų karinės pajėgos esan 
čios pagrindiniai perorganizuo
tos, turinčios įvairių atominių ir 
vandenilio ginklų, galingi) bepi- 
lotinių raketų, jų tarpe tolimo 
skridimo. Sov. Rusija turinti 
pirmos rūšies sprausm'inę avia
ciją. Tass paskelbė tik Žukovo 
kalbos santrauką.

Dvi labai skaudžios
lėktuvų nelaimes

MALTA, vas. 20. — Pereitas 
šeštadienis buvo tragiškas Ang
lijos ir JAV karinėms pajėgoms.

Kalifornijoje atsimušė į kal
ną marinų korpo lėktuvas ir žu
vo visi jame buvę 38 kariai, skri 
dę į surinkimo bazę vykti į už
jūrius. Tragedija dar padidinta, 
kai kitu lėktuvu skirtų skristi 
karių giminėms pranešta apie jų 
žuvimą, nors jie buvo gyvi. Su
maišyti 'keleivių sąrašai.

Maltos saloje Viduržemio jū
roje nukrito ir sudegė aerodro
me britų kaleivinis lėktuvas ir 
žuvo 50 keleivių, jų tarpe iš 
Egipto į Angliją vežti 45 kariai. 
Lėktuvas buvo pakilęs iš Maltos 
aerodromo, bet pastebėjus trū
kumų po kelių minučių grįžo at 
gal ir ten žuvo.

• Sovietų ir Norvegijos laivy
nai ateinančią vasarą pasikeis 
vizitais.

Kalendorius

Vasario 20 d.: šu. Mildredas. 
Lietuviškas: Šarūnas ir Auksuo
lė.

Oras Chicagoje

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra apie 30 laipsnių.

kietijos ir Prancūzijos pasitarimai 
kieti jai.

Saaro premjeras Ney lankėsi 
Bonnoje, kad įpirštų jos vyriau 
sybei Saaro provokiškų partijų 
pažiūras ir užtikrintų joms di
desnį baUą derybose su prancū
zais.

Paryžius jau yra apsipratęs 
su mintimi, 'kad Saaro kraštas 
turi būti grąžintas Vokietijai, 
tik nori iškalkuliuoti, kad tas 
grąžinimas būtų kiek galint to
liau nustumtas ir kad Prancūzi
jai liktų dar kiek ūkinės naudos.

Bonnos vyriausybė nori pripa 
žinti, kad Prancūzija turi ūkinių 
interesų Saare ir nori taip susi
tarti, kad vardan Europos vie
nybės nesuirtų Vokietijos-Pran- 
cūzijos bendradarbiavimas, bet 
to tikslo bus galima pasiėkti tik 
tuo atveju, jei Prancūzija bus 
protingai nuolaidi dėl Saaro grą 
žinimo termino ir dėl ūkinės 
naudos dydžio, nes Bonnos vy
riausybė turės skaitytis su da
bar Saarą valdančių politinių 
partijų reikalavimais.

Saariečių gi reikalavimai 
griežtesni ir didesni už tuos, ku
riuos galėtų derybose atstovau
ti V. Vokietijos vyriausybė. Jie 
nori greito* Siaro prijungimo 
prie Vokietijos (ne dešimt me
tų, kaip Paryžius prasitaria) ir 
Saaro išėmimo iš ūkinės sąjun
gos su Prancūzija. Saaras, žino
ma, nebesutiks, kad Prancūzijos 
pinigas būtų ir jo pinigas. Var
giai prancūzai gaus ir tas ka
syklas bei fabrikus, į kuriuos tie 
šia savo rankas.

Pasmerkta viskas, kę

atstovavo Stalinas
MASKVA, vas. 20. — Tikra 

staigmena yra Sov. Rusijos vice
premjero Mikojano kalba, pasa
kyta 'kompartijos kongrese. Jis 
kritikavo 20 Stalino diktatūros 
metų ir paskelbė esant klaidin
ga ne tik Stalino ūkines pažiū
ras, bet ir neteisingai nušviestus 
faktus „Trumpojoj komunistų 
partijos istorijoj”, kuri Stali
no laikais buvo komunistams 
privaloma tikėti dogma.

Galima iš Mikojano kalbos 
padaryti išvadą, kad smelkia
mas ir Stalino įvykdytas seno
sios bolševikų gvardijos (Troc
kio, Zinovjevo, Bucharino, Ka- 
menevo ir kitų) išžudymas.

• Japonijos pramonė pradeda 
savo tankų gamybą.

Brazilijos džiungles?

vykstęs sukilimas
RIO DE JANEIRO, vas. 20.— 

Du Brazilijos aviacijos karinin
kai pradėję sukilimą tolimame 
Amazonės slėnyje ir dabar valdą 
tris aerodromus. Sukilimo vietai 
artimos įgulos esančios rengia
mos sukilėliams sugaudyti.

Manoma, kad sukilėliai prik
lauso tai aviacijos ir laivyno ka
rininkų grupei, kuri bandė su
trukdyti prez. Kubitscheko in
auguraciją.

Komunistų vingiai

su pakrantės zona
TOKIO, vas. 20. — Iš Kinijos 

paleisti grįžę japonų žvejai pra
neša, kad Peipingas teritoriniais 
vandenimis laiko 15 mylių gilu
mo pakrantės juostą. Žvejus pa
leidę, jiems pažadėjus tokį Pei- 
pingo nusistatymą gerbti.

Japonijoje manoma, kad savo 
teritorinių vandenų zonas sauva- 
liškai nustatinėdamos, Sov. Ru
sija ir kom. Kinija nori priversti 
Japoniją užmegzti su jomis dip
lomatinius santykius.

• Anglijos karalienė baigė Ni
gerijos lankymą ir sugrįžo namo.

• Egipte susemta daugiau 
kaip šimtas komunistų agentų.

• Irrazmjos prezidentas įspė
jo tautą, 'kad krašto ūkinė padė
tis yra labai rimta. Reikės didės 
nių mokesčių ir didesnio darbin
gumo.

Anglijos iždo kancleris Macmillan, 
pateikęs parlamentui infliacijos su
laikymo programą. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Vakar atidarytas tiesioginis susisiekimas lėktuvais tarp Suo

mijos ir Maskvos. Dabar jau Suomijos lėktuvai galės skraidyti į 
Maskvą sutartu laiku ir keliu.

—Vakar Graikijoje vyko parlamento rinkimai. Rungėsi minis- 
terio pirmininko ir liberalų vadovaujamo demokratinio fronto gru
pės. Si pastaroji turinti ir komunistų pažadėtus balsus.

—Vakar Egipte plačiai rodyti iš komunistų bloko nupirkti lėk
tuvai. Premjeras Nasser pareiškė, kad Izraelis kiekvieną momen
tą, pavasariui artėjant, gali pradėti karą.

—Prez. Eisenhoweris vakar davė reikalingus sutikimus panau
doti valdžios sandėliuose esančius žemės ūkio produktus Europos 
šios žiemos šalčio dabartinėms ir dar būsimoms aukoms šelpti.

—Jau maždaug sutarta, kad Sovietų bolševikai Bulganinas ir 
Chruščevas savo vizitą Anglijoje pradės apie balandžio 15 d. Ka
dangi nė vienas jų nėra valstybės galva, tai karalienei nereikės 
rengti valstybinio banketo — ji tik priims juos \Vindsoro pilyje 
kaip pro šalį vykstančius turistus.

—Jugoslavijos viršūnės nepaprastai esančios patenkintos Rusi
jos kompartijos kongrese vykstančiais įvykiais ir pakartotinai 
tvirtina, kad Rusijoje vyksta pasikeitimai. Jie net tvirtina, kad 
ir satelitai turėtų daugiau nepriklausomybės, jei vietiniai komu
nistai apsižiūrėtų ir daugiau drąsos turėtų.

\
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ĮTEMPIMAI KANKINA KOL 
GRABORIUS VARTUS ATRAKINA

1)K. A. VALIU SKIS, Otumwa, Iowa

Modernaus gyvenimo sąlygų 
sukurtieji fiziniai ir dvasiniai į- 
tempimai tapo nuolatiniais žino 
gaus gyvenimo palydovais. Daž
nai ramybės nebėra net poilsio 
valandose. Keista ir nesuderina
ma, kad į didelių techninių pa
togumų augštybes pašokusi 
žmonija užuot laimėje džiaug
tis, lyg karštame alyvos kati
le, savąjame kailyje nebetilpda
ma, “verda”.

Rūpestingas kaktas raukšlė
mis išvagoję susigraužimai, pro 
pagandos suagituotas, sveiko 
proto nebesuvaldomas, pyktis 
brolių tarpe ir dar žemesni reiš
kiniai verčia žemės valdovą iš 
lygsvaros, šitoji “praktika” ken 
kia ne tik geram sugyvenimui, 
bet ir sveikatą labai žaloja. Be
viltiškas sielvartas ir išbujoju
si neapykanta dar niekad gerais 
vaistais nebuvo.

Nepaprastas greitis įtempė 
vairuotojo nervus; mirties bai
mėje sėdi jo greitvežimyje bend 
rakeleiviai. Įtempimai naikina 
šeimos židinio jaukumą; grau
žiasi senbernis pražiopsojęs mer 
gėlę. Ne vienam dėl to ir plau
kai sidabro spalva nusidažė, jei 
be laiko nenubiro. Jei dar to už
tektų. Deja, nerviniai sukrėti
mai tapo nebeatskiriama moder 
naus gyvenimo dienų dalimi sri
tyse. Kas gi kitas bėra atsakin
gas industrinės bendruomenės 
negailestingame kelyje dėl tų 
panarintų — rūgščių į namų 
židinį iš darboviečių grįžtančių 
veidų ?

Sveikatos gerovei

Palikę nuošalyje kitas plačią
sias žmogaus gyvenimo sritis, 
kuriose įtempimai vykdo dide
lį griaunamąjį darbą, stabtelė
sime arčiau jų žalingumo svei
katai. Jokia paslaptis, kad fi
zinės ar dvasinės kilmės įtem
pimai kenkia sveikatai. Tai ži
nodamas ne vienas bando įky-

spaudimas, o aplink lyg ankš
tas raištis ją veržia. Taipogi ir 
kitose kūno dalyse nemalonūs 
įtempimai centre — galvoje at
siliepia skausmais.

Kraujo indų padidėjimo sukę 
liami migreniniai galvos skaus
mai dažnai tiesioginiai priklau
so nuo rūpesčių ir nervuotumo. 
(Tarp kitko, jautrumas tam tik 
ram maistui arba medžiagoms 
taip pat gali iššaukti migreną, 
kuri kartais net iš tėvų pavel
dima).

Nors kartais galvos skaudė
jimas yra rimtos ligos pasėka, 
bet paprastai tai yra įspėjimas, 
kad vienaip ar kitaip žmogus 
persitempė. Galbūt, susinerva
vimas, susikrimtimas dėl pas
tarųjų išgyvenimų ar nepasise
kimo dėl galvos skausmų yra 
atsakomingas. Iš kitos pusės, 
perviršijimas jėgų darbe, žaidi
me ar nedamiegojimas iššaukia 
galvosopį. Persivalgymas ar per 
didelė dozė išgėrimo taipogi ran 
dasi neabejotinų galvos priešų 
tarpe.

Pagalba ir atoslūgis

Kiekvienu atveju galvos skau 
smas tuojau stengiamąsi paša
linti arba net sušvelninti. Kar
tais laikinai pagelbsti aspirinas, 
tačiau nemalonaus klausimo pil 
nai neišsprendžia. Tais vaistais 
pasitikėti negalima, ypač ilges
nį laiką vartojant jie kenkia 
žmogaus sveikatai.

Kitos galvos skausmus pa
lengvinančios priemonės yra 
sekančios: atsigulti ramiame 
tamsiame kambaryje, prie gal
vos dėti karštus arba šaltus 
kompresus. Kurie tuo atveju ge 
riau veikia prie tų ir pasilikti. 
Šiam tikslui galimą naudoti su
drėkintą drobę, bet sniego pa- 
kietas arba karšto vandens bon- 
ka yra patogiau. Bandyti ran
kas įmerkti į šaltą vandenį vie
nai minutei. Kartoti tris kartusrių, liūdnoką būklę dar labiau 

skaudinančių rūpesčių atsikra- kas Pusvalandį. Kartais kojų 
tyti. Gaila, retai kada tepavyks! mirkymas karštoje vonioje pa
tą iš įtempimų klampynės iš-deda- Krauj° apytakai pasikei- 
sikapstyti, kas jau kartą jon|tus Ser°j°n Pusėn- Salvos skaus 
pakliuvo. Sveikatos ir ramybės j mai Praeina’ Dauguma galvos 
dėliai vis dėlto verta dar ir dar I skausmus šalinančių vaistų ra-
kartą mėginti iš tos nelemtos1mina nervi* sistem^ Tuo atvėJu 
grandinės pančių išsivaduoti. | Salvos skausmams praėjus, juos 

Su kažkuriomis įtempimų prie' iššaukusi nervinė priežastis vis 
žastimis mėginsime susipažinti. | lieka nepašalinta, tik taip 
kad sėkmingiau galėtume pasi- vadinamas įspėjamasis ženklas 
saugoti bereikalingų galvos H galvos skausmas) išjungia-
skausmų, blogo virškinimo, bei 
tam tikrų dvasinių sukrėtimų 
išvengti. Turint prieš akis dau
gumoje smulkius, tačiau nema
lonius įtempimus iššaukiančius 
reiškinius, galbūt, kova prieš 
tada bus veiksmingesnė.

Galvos skausmai

Pradėsime nuo vyriausios 
žmogaus kūno vadovietės — 
galvos. Palikę nuošalyje galvos 
ligas (smegenų augliai, votys, 
galvos nervų uždegimai), sužei
dimus bei paprastuosius galvos 
skausmus (“Sveikata Brangus 
Turtas” praeitų metų gruodžio 
mėn. 20 dienos numeryje išsa
miai išnagrinėti), stabtelsime 
prie galvos sopėjimų sąryšyje 
su įtempimais.

Daugelis žmonių kankinasi! 
nuo įvairių bereikalingų galvos 
skausmų. Nervuotus, piktus, su 
sigraužusius, bei dėl cento ne-1 
vertų smulkmenų susi jaudinami 
čius asmenis galvos skausmai 
dažnai prilanko. Neretas virši
ninkas (“bosas”) dėl persitem
pimo tampa galvėsopio auka. 
Nemalonūs skausmingi reiški
niai galvoje tarpais pranyksta 
nuotaikai prablaivėjus, bendro
ji žmogaus savijauta pasitaiso. 
Deja, šis palengvėjimas tetrun
ka iki sekančio nemalonesnio 
įvykio, kurių kasdieniniame gy
venime niekad nebuvo per ma
žai. Galvoje vėl zvimbia, stau
gia, jaučiasi nenormali įtampa,

mas, kad nebeskelbtų pavojaus 
Sveikatai. Išvada: tąja laikina 
pagalba negalima pasitenkinti.

Jeigu galvos skausmai daž
nai pasikartoja, nors ir gerai 
užsilaikoma, tai jau yra ženk
las, kad reikia kreiptis į gydy
toją. Gydytojui prirašius veiks
mingesnių vaistų už paminėtuo
sius galvos skausmas praeis, o 
svarbiausia gydytojas pajieškos 
tų skausmų tikrosios priežas
ties.

Savo keliu reikia stengtis iš
sivaduoti iš įtempimų vergijos, 
kuri dažniausia yra ne tik kitų 
blogybių, bet ir galvos skaus
mų priežastim. Savaime supran
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tama, tai nėra taip paprasta. I užsienių įvežamų ligų pavojin- 
Daug slidesnis kelias veda į į- gus nematomus gemalus apsau- 
tempimų nelaisvę. Pradžioje pa-' ga dar nėra pakankama. Reikia 
sistengti nesijaudinti dėl smulk užkirsti gyvulių ligoms kelią iš 
menų, neperdažyti jų juodomis kitų kraštų. Nuo kaikurių gy-
spalvomis. Šiandieniniai rūpes
čiai ir bėdos juk daug švelnes
niais atrodo sekančią dieną. Su
sikrimtimas ir pyktis galvos 
skausmus didina, todėl verta 
daugiau žvelgti į šviesesniąsias 
gyvenimo puses, nors ir su skau 
dančia galva.

Apie įtempimų reiškinius ki
tose žmogaus kūno dalyse pa
kalbėsime sekantį kartą.

Įvežamųjų ligų pavojus 
nepašilintas

Iowos Veterinarijos Gydyto
jų Sąjungos metiniame suvažia
vime dr. H. H. Quin atkreipė da 
lyvių dėmesį į tai, kad prieš iš

1DL1NOI
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vulių ligų nukenčia ir žmonės.
Per paskutinius penkerius me 

tus dvi avių ligos buvo įgaben
tos iš Afrikos. Šiuo metu jau 
sulaikytas jų plitimas krašte, 
bet reikėjo daug laiko ir kaš
tavo daug pinigų.

Reikia sustiprinti inspekciją 
ir kitas su tuo susijusias apsau
gos priemones, kad būtų užkirs
tas užsieninėms ligoms kelias į 
JAV.

— Kiek suvartoja kavos. Vie

nas asmuo Amerikoje suvarto
ja per metus 20 svarų kavos. 
Amerikiečiai nugalėjo jau nor
vegus, švedus, kurie anksčiau 
kavos daugiausia išgerdavo.

Tebejieškoma pavojingos 
draugystes

Iš Toronto, Kanadoje, prane
šama, kad Kanados Moterų 
Kongresas pakvietė grupę rusių 
moterų aplankyti Kanadą gegu
žės mėnesį.

Antropolog! štai įrodinėja, 
kad žmogaus kaukuolė darosi 
plonesnė, bet mes nepastebime, 
kad ji įleistų daugiau šviesos.

— Chicago Sun-Times

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPEC 1 AUSTE

7166 South Westem Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Ofiee tel. RE. 7-1168 
Rea. tel. WAlbrook 5-8765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso tel. ItEliance 5-4410 

Benki. telef. GRovehlll 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m. 

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

Tel. ofiso HE, 4-6699, rez. FR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvlrtad. ir sekmad.

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4B06

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Weat 47th Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 VVest 47th Street 

(Kumpus 47th ir Hennitage) 
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

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

Atdara sekmadienį nuo 10 iki 5 valandos.

BUDRIK'S
“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 gal), pailor setai, nupig. iki $8!) ir aukš. 
(i-i liauji vėliausio stiliaus miegamųjų setai, nupiginti iki $89 ir aukš. 
41 lounge kėdes, vėliausia medžiaga uždengti, nupig. iki $19 ir aukš. 
98 lnnerspring ir Box Spring matracai, nupiginti iki $14 ir aukščiau. 
47 SIecp-()-Lounge “Inde a beds” (lovos), nupigintos iki $59 ir aukš. 
97 nauji šaldytuvai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
liti skalbiamos mašinos, wringer (gręžia) arba automat. $98 ir aukš. 
88 elektriniai dulkių valytuvai, $15 ir aukščiau.
290 lempų, nupigintos iki $3 ir aukščiau.
9!l 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 pečiai, nupiginti iki $69 ir aukščiau.
19 elektrinių (iečių, nupiginta iki $69 ir aukščiau.
22 aliejiniai šildytuvui, nupiginta iki $29 ir aukščiau.
24 gaziniai šildytuvai, nuo $24 ir aukščiau. «
Elektrines indams plauti mašinos, nupig. iki $69 ir aukščiau. 
Siuvamos mašinos, nupigintos iki $39 ir aukščiau.
27 colių pločio vilnų kaurai, po $3 už jardą ir aukščiau.
27x54 vilnų kaurai, nupiginti iki $4 ir aukščiau.
Didelės mieros Sliag Rūgs, nupiginti iki 98 centų.
6x9 kaurai, nupiginti iki $10 ir aukščiau.
9x12 kaurai, nupiginti iki $17 ir aukščiau.
9x12 linoleums, su apvadais, $4.95 ir aukščiau.
12x15 kaurai, nupiginti iki $69 ir aukščiau.
52 gabalų imlų setai, nupiginti iki $19 ir aukščiau 
52 gabalų Stanikas silvenvare, nuo $9 ir aukščiau.
Elektriniai garu šildomi prosai (irons), nupiginti iki ......... $ 6.00
Dominion deep-frycr, automatiškas, nupigintas iki ............. $18.00
Star Low deeji-fryer, nupigintas iki .....................................  $12.00
Automatiškas toaster, nupigintas iki .................................. $ 9.00
Rotiss-O-Mat Kotary Broiler, nupigintas iki .......................  $22.00
Majestic Infra-Red Broiler, nupigintas iki ........................... $10.00
Popcom Poper, nupigintas .................................................... $ 5.00
Remington rašoma mašinėlė, atremontuota ........................... $24.00
Arctic Manketai, vilnų, nupiginti iki .................................... $ 5.00
Vatiniai blanketai, nupiginti iki ......................................... $ 2.00
Didžiulės antklodės (comt'orters), nupigintos iki ................ $ 5.96
Dideli Cannon rankšluosčiai, nupiginti iki 25 centų vienas.
32 colių Clown Doll, nupigintos iki 98 centų.
Nacionalini žinomų išdirbysčių rankiniai laikrodėliai,

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

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

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

J. F. Budrik Furniture
( INCORPORATED)

3241 So. Halsted St. Tek: CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. ir ketvlrtad. vakarais iki 9:30 P.M. Sekmad. 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.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ER 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: P it 8-3229
Rez. telef. WAlbrools 5-5076

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI Ilt CHIRURGAI 
2300 West 51’t Street

Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto, 
21kl 4 ir 6 iki 9 popiet: ketv. ir 

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

Ofiso tel.PItospect 0-1795 
Rez. tel. GRovehlll 6-5603

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chicago 29, iii. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GKovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofloe WAlbrook 5-2670.
Rea. Hllltop 5-156T

Dr. Alezander J. Javola
(JOVAIŠAS) *

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

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

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

Telefonas GRovehlll 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—1 2 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marąuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—S v. ir 6—8 ▼. vakare.
Butas 1526 So. 49th Avė. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ) 

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

Trečiadieni tik susitarim

Or. Nina KRIAUtELIONAITE
(Gydytoja ir Chirurge) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTU 

8750 West 71st Street 
(Kampas 71st Ir Callfornia)

Tel. ofiso ir rez. RPlpuhUc 7-4146 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. šeit. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal .unitarinių

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

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

2423 West 63rd Street
.(Kampas 63rd ir Arteslan) 

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-S 

Telef. TOwnhall 3-0959 
2534 VVest 68th Street

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

skambiną CEntral 6-2294.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURae 

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

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

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

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

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA LR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezidu 2410 W. 51st St 
rel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South VVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Itezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcviėiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

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

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

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

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė. .

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps viršmlnėtl telefonai
šaukite MIdway 3-OOOI

P. ŠILEIKIS, 0. P.
frd Ortliopedas - Ih-otezistas 
MC Aparatat-Protezal, Mod. ban-1 dažai. Spec. pagalba kojom 

(Areli Supports) ir t.t.
Val.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St. Chicago 29, Iii. 

Tel. PRospect 6-5084.

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

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

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street

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

Palengvinu aklų Jtempimų, kuris 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:30 
iki 6 vai. Sek m. ir treč. uždara.

DR. S, VAITUSH, OPT.
Jei turite parduoti ar iinuomo- 

d, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
ikyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu: Vlrginla 7-6640.

ftemkite dien. Draugą!
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, Hl. Tel. Vlrginla 7-6641; 7-6612

Entered as Second-Class Matter Mareli 81, 1916, at Chicago, Illinois 
Undey the Act of Mareli 8, 1879.

Member of the Catholic Press Aas'n 
Publlahed dali y, ezept Sundays,

by tbe
Lltbuanlan Catholic Press Society 
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Užsienyje f 11.00
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LIETUVOS LAISVINIMAS
NEPRIKLAUSOMYBES SUKAKTIS

Atšventėme Lietuvos nepriklausomybės atgavimo sukaktį 
su prideramu iškilmingumu. Malonu yra stebėti, kaip Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvės Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
darosi plataus masto visuomeniniu įvykiu, kuris yra minimas 
miestų, valstybių ir federalinio kongreso bei senato. Reikia la
bai džiaugtis, kad taip darosi. Ir negalima praleisti iš akių, 
kad ta reikšmė, kurios Lietuvos nepriklausomybė susilaukia 
Amerikos politiniame gyvenime, yra žymia dalimi Amerikos lie
tuvių visuomeninės veiklos padarinys.

Lietuvos nepriklausomybės reikalas, pats savyje paimtas, 
yra toks politinis faktas, kuris yra vertas gana plataus dė
mesio, išeinančio net anapus lietuvių tautos ribų. Lietuvos ne
priklausomybės tarptautinė reikšmė šių eilučių autoriui ypač 
iškilo tada, kai jam teko perskaityti vieną studiją, paskelbtą 
Notre Dame universiteto politiniame žurnale. Jos autorius 
F. C. Barghoorn apžvelgia tautinės problemos istoriją komuniz
me. Jis atkreipia dėmesį į faktą, kad pirmojoje komunizmo pli
timo stadijoje, kuri užsibaigė 1924 m., komunizmo santvarka 
buvo be Rusijos įkurta dar visoje eilėje kitų valstybių. Taip 
jis mini, kad sovietinės respublikos buvo įsteigtos dar Suomi
joje, Vengrijoje, Estijoje, Latvijoje, šiaurės Irane. Net Bavari
joje keletą savaičių išsilaikė komunistinė valdžia.

Tuo tarpu Lietuva, nepaisant betarpiškos komunistinės 
grėsmės ,nebuvo savo iniciatyva įsteigusi komunistinės vals
tybės. Vietoj to, ji išsyk pasiskelbė demokratiškai nepriklau
soma ir sugebėjo savo nepriklausomybę apginti tol, kol jos 
pajėgų šiam reikalui užteko.

LEMTINGAS LIETUVOS APSISPRENDIMAS

Kai Lietuva buvo nepriklausoma, tai mums atrodė savai
me suprantama ir natūralu. Ir mums niekad nekilo klausimas, 
kodėl Lietuva yra nepriklausoma. Atrodė, kad kitaip ir nebu
vo galima. Šiandien jau mes matome, kad ir kitaip buvo gali
ma. Dabar jau mes pradedame pastebėti, kokį lemtingą ir pa
vojingą perėją L'etuva laimingai praėjo savo nepriklausomybės 
metais. Kas buvo tos jėgos, kurios sulaikė lietuvių tautą nuo 
nelaimingo komunistinio bandymo ir tačiau nesulaikė jos nuo 
visuomeninės, techninės ir kultūrinės pažangos? Tai buvo ne 
kas kita, kaip sveikos krikščioniškos jėgos, jau Valančiaus lai
kais sukilusios, kurios drąsiai pasisakė už pažangą, likdamos 
tvirtai ištikimos teisingumo principui. Naujoji Lietuva pasirin
ko principų tvirtumo ir gyvenimo pažangumo derinį. Šiuo savo 
deriniu ji nugalėjo abu jai grėsusius pavojus: ji drąsiai nu
traukė valstybinius ryšius su kitomis valstybėmis ir net su se
noviškomis socialinėmis formomis, bet ji nenuėjo su komunizmu. 
O tas jos nuėjimas būtų suteikęs visiškai kitą istoriją ne tik 
Lietuvai, bet ir visam Pabaltijui. Vargiai ar Latvija su Estija 
būtų įstengusios savo komunistinių bandymų atsisakyti, jeigu 
Lietuva būtų tapusi komunistiška iš pirmųjų dienų.

Komunizmo kelias į Pabaltijį eina per Lietuvą. Taip įvyko 
ir 1941 m. Tik Lietuvą užėmę, komunistai atėjo į Latviją ir 
Estiją. Taigi jaunutė Lietuvos kariuomenė, apgindama savo 
nepriklausomybę, faktiškai apgynė ją visame Pabaltijy. O kai 
lenkiška visuomenė su vadinamu Varšuvos stebuklu atstūmė 
stiprias komunistines pajėgas, tai susidarė ta Vidurio Europos 
politinė erdvė, kurioje mes, tarsi kokiame šiltadaržyje, turėjome 
progą išaugti, iki šaltoji komunistinio- ledyno srovė iš naujo 
pasijudino Vakarų link.

LIETUVOS LAISVINIMO BYLIOS STOVIS

Kokioje būklėje dabar stovi Lietuvos laisvinimo byla? 
Kalbant apie Lietuvos laisvinimo bylos stovį dabar, galima su
tikti dvi viena kitai priešingas nuomones. Vieni mano, kad 
tas reikalas yra visiškai beviltiškas ir visos pastangos šia kryp
timi yra bereikalingas jėgų eikvojimas. Kiti, nors tiki šio rei
kalo svarba, bet liūsta, kai ilgai nesulaukia savo vilčių išsipil
dymo. šios abi nuomonės, nors yra labai skirtingos, bet turi 
tą bendrą trūkumą, kad neapima visos problemos kartu: ir jos 
principinį vertingumą, ir jos konkrečias aplinkybes.

Problemos pilnumui iškelti labai naudingai pasitarnavo Chi- 
cagos lietuvių visuomenės Vasario 16 minėjimas, labai sėkmin
gai praėjęs praeitą sekmadienį. Visos minėjimo kalbos buvo 
pasakytos realistinėje dvasioje: tiksliai suprantant ne tik esa
mas aplinkybes, bet ir didįjį mūsų tautos uždavinį. Buvo pa
stebėta, kad jis vis tvirtesnę vietą užsikariauja didžiųjų tarp
tautinių problemų tarpe. Kiekivenam, kuris abejoja mūsų lais
vinimo politikos sėkmingumu, užtenka nors bendru žvilgsniu 
peržvelgti tą raidą, kurią Lietuvos laisvinimo problema yra nu
ėjusi per paskutinius 10 metų. Iš nelaimingo klausimo, kurio 
paminėjimas sapudoje ar politiniuose sluogsniuose buvo lai
komas netaktu, šiandien šis klausimas yra pasidaręs beveik 
madinga politine problema. Ja šiandien yra sėkmingai ope
ruojama Amerikos vidaus politikos gyvenime ir apie ją kal
bama didžiuosiuose politiniuose susitikimouse.

Šį stovį Lietuvos laisvinimo klausimas yra pasiekęs ne 
be mūsų visuomenės ir jos politinių organų veiklos. Ir visiems 
tiems, kurie tik pesimistiškai sugeba vertinti mūsų politinę 
situaciją, šis platus žvilgsnis būtų labai rekomenduotinas. Jis 
sudarytų galimybę nugalėti visas mūsų siaurumas ir jų su
keltą mažavertiškumo kompleksą.

NAUJOS NUOTAIKOS IR NAUJOS GALIMYBES

Kaip toli yra pažengusi Lietuvos laisvinimo byla, galima 
pastebėti ir iš Edeno pasitarimų su Eisenhoweriu. Iki šiol mes 
buvome pripratę matyti Anglijos politiką labiau svyruojančią 
pavergtos Europos laisvinimo klausimu. Dėl tos priežastis daž
nai iš tarptautinių dokumentų iškrisdavo Lietuvos reikalai. Pa
baltijo tautos, nebūdamos satelitinėmis valstybėmis, turi tam 
tikrų politinių privilegijų, nes neturi nė kiek atsakomybės už 
komunistų daromas neteisybes. Tačiau, kalbant apie satelitinių 
valstybių išlaisvinimą, jos neretai būdavo pamirštamos. Kon
sulas Daužvardis taikliai pastebėjo, kad Eisenhowerio ir Edeno 
pasitarimuose yra keliamas išlaisvinimas ne tik tų valstybių, 
kurios turi fiktyvinę “laisvę” Sovietų Sąjungoje, bet ir tų 
valstybių, kurios yra “inkorporuotos”.

Labiau praktiškos atrodė šiais metais ir valst. sekretoriaus 
bei šen. Douglas vardu atsiųstos lietuviškai visuomenei tele
gramos. Jose jaučiamas reikalas pereiti nuo žodžių prie darbų. 
Ypač šiuo atžvilgiu yra pažymėtina inž. Rudžio ir šen. Douglas 
veikla, norinti Lietuvos laisvinimą pastatyti ant tvirtų eko
nominių pagrindų. Šen. Douglas žada iškovoti senate, kad iš 
sumų, skiriamų užsienio pagalbai, būtų tam tikras nuošimtis 
skiriamas Pabaltijo ir kitų pavergtų Europos tautų vadavi
mui. V. Bgd.
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DEL LAIŠKŲ f LIETUVĄ

“Darbininkas” š. m. vasario 
10 d. numeryje šuo svarbiu 
klausimu rašo:

“Šis klausimas nevienam rūpi. 
Iš vienos pusės rūpi sužinoti, 
ar palikusieji Lietuvoje dar te
begyvena: iš antros pusės rūpi 
jiems nepakenkti. Antras's rū
pestis, susijęs su baime, ilgai 
buvo stipresnis už norą pra
skleisti nežinojimo uždangą. Bet 
kai geležinė uždanga pradėjo 
tartum pati prasiskleisti, no
ras sužinoti nugalėjo baimę ir 
net atsargumą. Laiškų iš Lie
tuvos dabar ateina nemažai ir 
prašoma taip pat nemažai. Ar 
tai yra gera?

— o —
Nereikia savęs prigaudinėti 

ir manyti, kad bolševikai yra 
atleidę varžtus ir pasidarę žmo
niškesni. Ne, jie yra pasida
rę tik labiau suktesni ir atradę 
dar vieną priemonę savo pik
tiems tikslams siekti. Galima 
nurodyti du tokius jų tikslus, 
siekiamus padažnėjusia kores
pondencija: viena, jiems rūpi 
susidaryti visai tikslią kartote
ką iš Lietuvos pasitraukusiųjų: 
antra, jiems rūpi patirti, kas iš 
lakusiųjų Lietuvoje yra pasine
šęs į dažnesnį susižinojimą su 
pabėgusiais.

— o —
Pirmam reikalui bolševikams 

rūpi papildyti tos žinios, kurias 
jau turi apie pasitraukusius iš 
Lietuvos. Tas žinias jie yra su
rankioję iš laikraščių, iš savo 
agentų, iš pavogtų kartotekų 
ir išleistų žinynų bei vardynų. 
Tie žinynai ir vardynai bolševi
kams yra daug pasitarnavę, Bet 
kai ko bolševikams dar trūksta: 
trūksta žinių apie asmenis, ku- 
rię bėgties kelyje žuvo, greitai 
mirė ar viešiau niekur nepasi
reiškė. O gal liko ir Lietuvoje ? 
Yra atėjusių laiškų, kuriuose 
teiraujamasi apie tokius dingu
sius asmenis. Savaime supran
tama, kad buvo įsakyta to pa
siteirauti. Tokiu būdu rašantis 
iš Lietuvos jau įtraukiamas į 
tam tikrą tarnybą. Niekas ne
sakys, kad tokia korespondenci
ja jam maloni ir galbūt visai 
jam nenorint ji yra prasidėjusį. 
Ar nebus kaltas tasai, kuris pir
mas iš čia pradėjo rašyti?

Antras re: kalas, kurig bolševi
kams rūpi: tai atidengti Lietu
voje likusių gimines. Čia yra 
šiokio tokio skirtumo, kai bol
ševikai vietoje nustato, jog iš 
giminių kas nors užsienyje atsi
dūrė, ir kai jie gauna laiškais 
patvirtinimą, kad taip yra, ir 
dar susirašinėjamą. Bolševiz
mas yra žiauri stichija, kuri 
šluoja viską be pagailos, bet 
laikosi ir tam tikros tvarkos. 
Žinios iš anapus rodo, kad by
lai sudaryti vis dėlto reikia

nori kokių popierinių įrodymų. 
Kam gi jie verčia kaltinamąjį 
pas.iašyti sau kaltinimo aktą? 
Laiškas yra jau įrodymas, gau
tas ir be prievartos. Rėkia 
manyti, kad gelež nė uždanga 
tam ir buvo praskleista kores
pondencijai bei siuntiniams, kad 
galėtų susidaryti kartoteką 
žmonių, kurių jie jau nepaleis 
š akių, ypač jei prasidėtų koks 

didesnis tarptautinis sukrėti
mas. Kas neapdairiai rašo laiš
kus, vargu ar apie tai pagalvo
ja?

— o —
Atskirą žodį teikia tarti ir 

dėl siuntimų. Kiekvienam aiš-j 
ku, kad bolševikai čia prilupa) 
milioni^, ir to jau pakanka 
jiems siuntinius įsileisti. Bet 
siuntėjai turi gerai pagalvoti, ar 
tuo padeda sunkiame varge, ar 
įtraukia dar į didesnį, kai iš 
Lietuvos gauna padėką su pra
šymu: “dabar jau lauksiu pri- 
siunčiant rūbo mirčiai, nes ma
no gyvybė gęsta". Būkime at
sargūs, net ir siųsdami, kad tos 
gyvybės per anksti neužpūs- 
tume savo pagalba!

PRIMINE DIDŽIĄJĄ 

SKRIAUDĄ

Vasario 16 išvakarėse toron- 
tietis laikraštininkas Pr. Alšė- 
nas parašė Toronto dienraščio 
“The Telegram” redaktoriui at
virą laišką, užvardintą “Balta 
in Iron Grip”, kuris buvo at
spausdintas dienraščio vasario 
11 d. laidoje. Laiške rašoma: 
“Žiūrėkite, kaip Sovietų Rusija 
ro savą respektą Jungtinių Tau
tų Chartos principams ir ide
alams. Nežiūrint sutarčių su 
Lietuva, Estija ir Latvija, rau
donieji pasirašė slaptas sutartis 
1939 m. rugsėjo 28 d. su naciš
kąja Vokietija ir okupavo tas 
tris, buvusias laisvas ir gražiai 
klėstė jus'as valstybes.

Ir šiuo metu Lietuva, Estija 
ir Latvija dar tebėra geležinėse 
okupantų sovietų replėse. Su 
Pabaltijo valstybėmis visas pa
sirašytąsias sutartis raudonieji 
sulaužė.

Perskaičius gerai žinomo pe
dagogo ir dai- geriau mums pa
žįstamo laikrašt.įlinko, publicis
to bei redaktoi iaU3, K. Moc
kaus, st ra ipenį, pavadntą: "Dėl 
‘Draugo’ romano konkurso” 
(Žiūr. “Draugas”, iš 1956 m. 
sausio 24 d.), skaitytojo galvo
je kyla tam tikrų asosijacijų.

Tarp kitų minčių, kurias p. 
Mockus minėtame straipsnyje 
iškel'a, smailiu galu tenai kišo 
ir toji yla, kuri durte duria į 
vieną skaudžią lietuvių lyg ir 
prigimtinę ydą — nepasitikėji
mą savaisiais, savo tautos geni
jumi.

Stl a'panko autorius pasi- 
dž augia, jog “Draugo” ruošia
mi konkursai iškėlė į viešumą 
eilę naujų vardų mūsų literatū
roje ir tenai pat švelniai nusi
skundžia, jog tie konkursai, <vis- 
dėlto, “kolkas neiškėlė roma
nų lygio ligi reikiamo augš- 
č.'o”. Į šitą švelnutę aimaną nie
ko negalima prikišti. Galimas 
dalykas, kad taip yra. Tačiau 
reikia kantrybės. Tikėkime, 
ateitis atneš gerų vaisių. Juk ir 
pats garbusis straipsnio auto
rius kiek tolėliau teigia, jog 
“didieji talentai negimsta pagal 
užsakymą”.

Vienok šiomis eilutėnrs, kaip 
jau minėta, norisi iškelti vieną 
konkretesnį ir, sakyčiau, itin 
skaudų reikalą, kuris, nors 
mums jau žinomas, bet dar dau
giau išryškėja iš p. Mockaus 
straipsnio, — tai tas nelemtasis 
nepasitikėjimas savaisiais.

K. Mockus, kaipo buvęs pr. 
metais “Draugo” romano kon
kurso komisijos narys, aname 
straipsnyje iškelia tokią revelia- 
ciją, pro kurią sunku tylomis 
praeiti. Išsitardamas apie nau
jai iškilusio, nors nejauno am
žiumi, J. Gliaudos, “savotišką 
padėtį” konkursuose, p. Moc
kus išryškina šitokį aspektą: 
esą, “dėl griežtai išlaikomo kon
kurso anonimiškumo vienoje 
komis'jų už jo veikalo premi
javimą balsavo net toki komi
sijos nariai (įsidėmėkime: ne 
narys, bet nariai — Pr. Al.), 
kurie jam ligi tol ir net' po to 
(mano pabr. — Pr. Al.) nenori 
pripažinti rimtesnės vietos mū
sų lteratūroje”...

Sakykite, ar tai nėra liga 
mumyse, lietuviuose, kurios 
vardas — “nepasitikėjimas”? 
Matome, kad šioj žemėj, gal 
ypatingai mūsų tarpe, “neįtikin- 
člų Tomų” netrūksta...

Sakytame gi atvejuje yra dar 
blogesnė situacija, negu aname 
— Šv. Evangelijoj aprašyta
me: “Kol neįdėsiu pirštų į Kris
taus žaizdas — neįtikėsiu.”

Juk. ne vienas, bet net keli

Rumunai ir Roma
Tarp Romoje gyvenančių ru

munų pabėgėlių yra steigiama 
organizacija, kurios tikslas — 
kelti sąjūdį už Rumunijos orto
doksų bažnyčios susijungimą 
su Šv. Sostu.

Šito sąjūdžio steigėjai skel
bia, kad paklusimas Romai 
esanti sena rumunų svajonė. Ji 
sustiprėjusi ypačiai paskutiniu 
laiku, kai Maskvos patrijarkas 
kišasi į Rumunijos ortodoksų 
bažnyčios reikalus.

Be to, yra ir antras motyvas: 
tai sovietų pastangos įjungti 
rumunus į slavų pasaulį, kuriam 
jie nepriklauso, ir nutrinti ro
mėniškos kilmės likučius.

Tikima, kad tie motyvai yra 
pakankamai svarūs, ir bent Va
karuose gyveną rumunai su lai 
ku pasiduos Romos jurisdikci
jai.

uotai ntmaMt

31 tęsinys.

Prietemoj šmėkščiojo vien šešėliai. Tik paskui, (kai 
jie visi ėmė kopti laiptais augštyn, tik tada aš pamačiau 
tarp raudonarmiečių kepurių šviesią moteriškės galvą. 
Atrodė, jog ji plėšosi, bandydama pasprukti, bet vyrų 
nugaros susistūmė dar ankštesniu ratu ir jie išsi vedė ją 
pro duris.

Ar tai nebuvo toji pati šviesiaplaukė, pametusi ma
mai ant kelių kažkokį labai jai brangų daiktą?

Dabar mes vienu šuoliu prišokom prie lovų. Tik 
ponia Mačiūnienė pamiršo, kad vienoj jau miega Jonu
kas. Mudvi su Rima sulipom į antrąją, kaip vakar, o 
Elvyrai Vietos nebeliko, nes kitos lovos buvo viena- 
augštės.

Aš dar mačiau, kad mama bėga į kitą kambario 
kampą, pastvėrusi Elvyrą už rankos, kad Elvyra palen
da po lova, kad ponia Mačiūnienė kloja ant viršaus 
kažkokią margą antklodę ir nuleidžia visą jos šoną iki 
pat žemės.

Ir mudvi su Rima atsigulėm.
Daugiau mes jau nieko nebematysim. Tik gir

dėsim.

N KPASm Kf;JIM AS S A V A J SI AIS
PRANYS ALŠENAS, Kanada

nariai, pasakytume, "įdėjo pirš
tus į žaizda?." vadinasi, pasira
šė po konkurso komisijos pro
tokolu ir visvien "neįtikėjo”, 
kad J. Gliaudą yra vertas ge
ro rašytojo vardo...

Negana to, kad an'e "neįtikė
jo”, bet gi ir pats čia komen
tuojamojo straipsnio autorius, 
p. Mockus, kaip matyti, yra 
skeptiškas jaunųjų, bei.škilančių 
rašytojų atžvilgiu.

K. Mockus straipsnyje pasi
sakęs apie tai, kad, ka'p ten 
bebūtų, su i omanu dar nesame 
įplaukę į gilesnius vanden's, 
nežiūrint kas tų romanų laivelį 
vairuotų — senieji — pripa
žinti rašytojai ar naujieji — 
“Draugo” konkursuose beiški- 
lą ir atidavęs mažytę kompli
mentų duoklę jauniesiems, v's- 
dėlto, atsidūsta ir apgailestau
ja: “kodėl konkursuose nepasi
reiškia tokio lygio beletristai, 
kaip J. Jankus, Pulgis Andriu
šis?” Vadinasi, jau ir čia nepa- 
sit'kėjimo gaidelė “nepripažin
tiems”, ne autoritetams, naujai 
iškylantiems rašytojams.

Gi skaitančiajam šitokį p. 
Mockaus apgailestavimą, kyla 
galvoj contra mintis: o gal net 
geriau, kad konkursuose nepa
sireiškia tie, kurie ir taip jau 
pripažinti? Tas leidžia drąsiau 
išeiti į viešumą ligi šiol negir
dėtiems vardams. Kas gi būtų, 
pav., jeigu poezijos konkursų 
atlaiduosna tesuplauktų tik 
Brazdžioniai, Aisčiai, Bradūnai 
ir kiti; žinomi “maldininkai”, o 
romanų — Jankai, Ramonai, 
Andiiušiai, Mazalaitės ir pan. 
Tuomet gal būtų nesiryžę atke
liauti į “atlaidų aikštę” Gliau
dos, Landsbergiai, Nakaitės, 
Pūkelevičiūtės, ar negalėjo taip 
būti?

Iš kur mūsuose įgautas tas 
nepasitikėj'mo savaisiais jaus
mas — sunku tikrai pasakyti, 
tačiau, kad jis mūsų tarpe gy
vas — yra faktas. Galimas 
dalykas, jog tai dar “matuškos 
Rusijos” palikimas, išbuvus 
mū?ų tautai šimtą su viršum 
metų pavergtai, gal kitų oku
pacijų padarinys, kur galėjo su
sidaryti lyg ir tradicinė nuo
monė, jog ką nors didingo, iš
radingo tegali pasiekti tik “pa
teptieji”, taip lygiai ir valdyti 
— tik “autoritetai”...

Su mumis, žinoma, gal taip 
blogai dar nėra, kaip su rusų 
tauta, kuri, anot vieno buv. 
ukrainų ilgamečio profesoriaus, 
dabar Kanados parlamento rū
mų šlaviko, tegalinti būti val
doma tik baslio pagalba... Ją 
toki<s metodais, esą, valdė 
baltieji, o dabar valdo raudonie
ji carai. Girdi, jeigu jiems kas 
nors ir leistų patiems valdytis, 
išsirinkti tokią valdžią, kokios 
jie norėtų, vargu bau, ar pajėg
tų tai padaryti... Esą, priprato, 
o pripratimas — antra prigim-
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Kap. Nelson 0. Brown iš Salt 
Lake City, Vt., JAV oro jėgų pa
reigūnas Morot-e, žuvo nuo užpuo
likų kulkos. (INSj

lis. Nepripraskime ir mes 
prie to.

Taigi, kratykimės nepasitikė
jimo savaisiais jausmo, nes to
kią galvoseną puoselėdami — 
stebuklų nepadaiys'me. Neuž
tenka mums, kad turime Jan
kų, Andriušį, Mazalaitę ir ki
tus, bet vaižgantišku atydumu, 
jo rodyta anais laikais kantry
be, jieškokime naujų “pragie
drulių”, naujų deimančiukų, ku
rių jieškojimui ypatingai didelę 
duoklę atiduoda dienraštis 
“Draugas” kasmet skelbdamas 
literatūrinius konkursus ir vis 
po vieną naują talentą suras
damas.

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 knvgą 
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.

Illllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllll
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje. 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“D R A U G E”

2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.
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Bet dabar rūsy buvo tylu. Rusai išėjo, o mūsiškiai 
sėdėjo net nesišnabždėdami.

Aš gulėjau, pakėlusi akis į lubas; jų kraštu ėjo 
vandentiekio vamzdfe, aptrauktas švelniu drėgmės rū
ku. Pačiame kampe, ties staigiu jo alkūnės posūkiu, 
kabėjo pritvinkę vandens lašai.

Iš apačios pleveno rausva žvakės šviesa.
Aš žiūrėjau į tuos lašus, karts nuo karto kapsin- 

čius žemėn ir galvojau, kad šiandien yra Didysis Antra
dienis.

Šį vakarą mudu su tėčiu eitumėm į „Maistą“ parsi
nešti kumpio. Paskui prakištumėm kartutę pro ryšulio 
virves, tėtis nusitvertų už vieno kartutės galo, aš — už 
kito ir mudu koptumėm į kalną Ožeškienės laiptais.

Ant radijo stulpų jau degtų velykinis kryžius, kurį 
užžiebia tik per Didžiąją Savaitę, kaminų dūmai jau 
kvepėtų pirmaisiais švenčių tešlainiais, nes visur, kiek
vienoj krosny rausta saldžios žvaigždės, širdys, pusmė
nuliai — apibarstyti kapotais riešutais...

Ir vis dar tebežiūrėdama į lubas, lėtai nusiėmiau 
savo laikrodį ir atžagaria ranka įstūmiau jį pagalvėn. 
Toji pagalvė buvo dar iš Kauno. Mama ją išsiuvinėjo 
didžiulėm aguonom. Jos visos pynėsi tarp savęs plonai 
suregztom virvutėm; tarpai buvo iškarpyti ir pro juos 
švietėsi šilkinis pagalvės dugnas.

Ten aš įkišau ir Žiedą — dailų gintarą, apkaustytą 
tamsiu sidabru. Jį man kadaise padovanojo mama ir 
tėtis Palangoj.

Praėjo gal kokia valanda,

Mudvi su Rima bent gulėjom lovoj, o vargšė El
vyra ten kampe, ant cementinių grindų.

— Rima, — pasisukau staiga į savo draugę šo
nu. — Kaip Elvyros pavardė?

— Bartkūna'itė, — atsakė ji, nei kiek nedvejo
dama.

— O katro tavo dėdės ji duktė ?
Mudviejų veidai buvo visai arti. Ir akys. Didelės,

žalsvos Rimos akys buvo čia pat. Net ir mūsų lūpos 
beveik siekė vienos kitas. Atrodė, jog mudviejų šnabž
desys — mano žodžiai ir jos žodžiai — tepalieka šitame 
siaurame tarpe.

— Tu jo nepažįsti...
Rima jau norėjo nusisukti, bet aš pastvėriau ją už 

rankos.
— Klausyk, ar ji tikrai tavo pusseserė?
Valandėlę mudvi tylėjom. Tik nuo lubų vėl kapte

lėjo lašas.
— Kam tu mane kamantinėji? — vos girdimai su

šnabždėjo Rima. —Tokiu metu...
— Ji ne tavo pusseserė. Ji žydelkaitė. Aš žinau. 
Rimos blakstienos virptelėjo. Bet paskui vėl ra

miai atsitiesė — man net pasirodė, kad ji šypsosi:
— Kas tau dabar atėjo į galvą ?
— Rima, ar tu manęs bijai? Tokiu metu... — pa

kartojau jos pačios žodžius. — Aš gi matau, kad ji žydė. 

(Bus Bangia■)
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS SUKAKTIS |ninkai- evangelikų mokinių ra
telis.

Skautų "Aušros” tuntuiDR. A. VALAITIS
su

4 Pirmadienis, vasariu 20, 1 !>;*(*

Sunki pradžia

Prieš penkis metus buvo su 
organizuota ir Vasario 16 var
du pavadinta vienintelė pašau 
lyje grynai lietuviška gimnazi
ja, šiais metais vasario mėn. 
16 d. sukanka lygiai 5 metai, 
kaip ši mokslo įstaiga tuo did
žiuoju ir mums visiems taip 
brangiu vardu pavadinta. Prieš 
penkis metus vasario mėn. 16 
d. buvo didelės gimnazijos iškil 
mes, kuriose ji buvo paskelbta 
tuo iškilmingu vardu.

Tuo laikotarpiu man kaip tik' 
teko būti tos gimnazijos direk
torium- Tada teko smarkiai su
sirūpinti gimnazijos atkūrimu 
ir jos perorganizavimu. Prieš 
tai buvo laikai, kada lietuvių 
bendruomenė Vokietijoj turėjo 
20 gimnazijų, 7 profesines mo
kyklas, apie 97 pradžios mokyk
las ir daugybę vaikų darželių.' tautinius šokius, p. Ad. Vens- 
Nustojus Unros ir vėliau IRO.lauskas, tada dirbęs V. Kr. Val-
organizacijų veiklai, visiškai pa 
kitėjus Vokietijoj gyvenimo są
lygoms, smarkiai pakitėjo sąly
gos mūsų nenaudai ir visam mū 
sų švietimui. Mūsų visas švieti
mas ligi to laiko gražiai ir pa
vyzdingai veikęs, sugriuvo, nes 
nebuvo jokių sąlygų jam išsi
laikyti.

PLB Vokietijos Krašto Val
dyba susirūpino, žūt būt, išlai
kyti bent vieną augštesnę mo
kyklą. Tąją ji numatė Diephol- 
z’o gimnaziją. Einant tuo V. Kr. 
Valdybos nusistatymu reikėjo 
tą gimnaziją atkurti, perorgani 
zuoti ir pritaikinti prie naujai 
susidariusių gyvenimo sąlygų 
Vokietijoj. Tai buvo be galo di
delis ir sunkus darbas. Dėl kiek
vieno dalyko reikėjo šimtus kar 
tų klabenti vokiečių įstaigų du
ris, rodyti daug lankstumo, mo
kėjimo prisitaikyti prie naujų 
gyvenimo sąlygų ir naudoti įvai 
rių įvairiausias progas.’ Nebuvo
lėšų mokytoj”, algoms mokė-igo perdavimo aktas taip pat bū
ti, nei .mokiniams išlaikyti. Rei- vo filmuotas.
kėjo steigti bendrabuti, nebuvo .. . A, . -; , , . , , . . Šios šventes pasisekimas la-patalpų, nebuvo paklodų nei uz- . . . 5 ......
klodų, žodžiu, nebuvo nieko. bal gimnaziją. Vokie-

Vokietijos Krašto Valdybos cn' vaWzlos a,k5'se. «‘mn' ?aa"
- • . darė rimta mokslo įstaiga, vertalietuvių bendruomenes pirm. bu........ . -n' paramos ir užtarimo. Musų lie-vo ir ligi šiai dienai yra įnz. Pr. 1 . . ,r. ix tuvių visuomenes akyse gimn.Zunde, o švietimo inspektorium ® ,, _ „ m- j vardas pasidarė popularus. Mo-buvo Pranas Karalius. Tie du . .f .... , - ,... xix - • kytoiai ir mokiniai pamate, kad vyrai ir buvo to kieto uzsispy- J J 1

x ; ,• x., dirba neveltui,rimo, išlaikyti bent vieną lietu
višką gimnaziją. Jų veikla lietu
vybės išlaikymo atžvilg.u yra
neįkainuojama. Ypatingai p.’ Nuo šio laiko ši mokslinė 
Zundei priklauso dideli nuopel- įstaiga pradeda stiprėti ir aug
liai. Jis ir ligi šiai dienai gimn. ti- ^ar pažymėtini du didesni 
išlaikymu sielojasi ir labai daug S*mn- parengimai įvykę tais pa- 
šioj srity padaro. Į čiais metais, kurie gerokai pri-

Esant tokiom skurdžiom są- sidėjo P™ jos vardo išgarsini- 
lygom gimnazijai išlaikyti, ,ma- mo- Tai literatūros vakaras, su- 
rxc V. Kr. Valdyba pakvietė di- traukęs visus žymesnius Vokie- 
rektoriauti. Nuvykau pasižiūrė- tijoj gyvenančius lietuvius ir 
ti. Gimnazijos mokytojų kam- dauS dauS vokiečių pareigūnų, 
bary, kuris buvo kartu ir gim- ir anglų kalba vakaras, suruoš- 
nazij’os raštinė, radau tuolaikinį tas specialiai anglų skautėms, 
direktorių p. Šileiką ir gimna- Caritui ir kitoms anglų ir ame
zijos ūkio reikalų vedėją p. inž. 
Alf. Bimbirį. Su jais nuoširdžiai 
pasitariau visais gimn. liečian
čiais klausimais. Juodu taip pat 
buvo labai susirūpinę gimn. iš
laikymu. Gavau įspūdžio, kad 
apverktinai sunki padėtis šiuo 
atžvilgiu, bet padrąsintas p. Pr. 
Karaliaus ir p. Zundės ryžtingai 
ėmiausi šio darbo.
Gimnazijos suorganizavimas

Pirmiausia buvo susirūpinta 
kuo daugiau mokinių sutraukti, 
sudaryti reikalingą mokytojų 
kadrą ir kiek galima plačiau pa 
skleisti tarp pasaulio lietuvių 
rėmėjų būrelių įdėją, visur pra
šant steigti būrelius gimn. rem 
ti. Taip pat buvo susirūpinta 
gimn. ir mokinių bendrabučio 
patalpų vidaus atremontavimu. 
Tais remonto darbais buvo pa
vesta rūpintis gimn. matemati
kos mokytojui inž. Alf. Bimbi- 
riui. Po gana trumpo laiko šio
se srityse jau buvo pasiekta ga
na žymaus pagerėjimo.

dideliu pasisekimu vadovavo bu
... - . . . . . i vęs tuo laiku bendrabučio ve-simto, mokytojų sudarėme jau • , . „ „ .n * i u . x deJas skt. O. Gesventas. Skau- 11. Patalpos buvo atremontuo- . i , . . . , .. tai k.ekvieną sekmadienį rytais 

iškeldavo, o vakarais nuleisda-

Mokinių skaičius pašoko arti

tos. Į paleistą mintį steigti rė
mėjų būrelius, po visą pasaulį 
išsiblaškę mūsų tautiečiai la- vo prie gimnazijos tautinę vė-
. ■ , , . . . ... . _ . i kavą. Tokiomis progomis susi-bai palankiai atsiliepe. Tuoj pra1 • , . .... . ,. , _ . rinkdavo visa gimnazija ir didėjo steigti turelius ir siųsiu ... , . . .. J... , , c‘cle dal s stovyklos gyventom,gimn. pagalbą, pinigais, drabu 1
ziais ir įvairiais .maisto produk
tais. Gimnazijai viskas buvo be 
galo reikalinga, kiekvienas, nors 
ir menkas daiktelis, stiprino 
gimnaziją medžiaginiai ir ma
terialiai vyklas, iškylas ir t.t. “Aušros” 

Tuoj buvo pradėta ruoštis mi tuntas leido labai turiningą ir 
nėtai gimnazijos šventei. Muz. i gražų laikraštėlį “Gairelė”, 
mokytojas p. Janonis, tik ką at-l Ateitininkams gražiai ir su- 
vykęs j gimnaziją muzikos dės- maniai vadovavo gimn. kapelio- 
tyti, padėjęs labai daug energi- nas kun. čirčius. Jie ruošė suei
jos, gana gražiai paruošė gimn. 
chorą. Gimn. * mokyt. p-lė I. 
Skirpstūnaitė puikiai paruošė

dyboj, suorganizavo ir pastatė 
labai reikšmingus gyvuosius pa
veikslus, ir visi kiti mokytojai 
tos šventės pasisekimui dirbo 
su didžiausiu atsidavimu. Ši 
šventė puikiai pavyko. Ji su
traukė Vokietijos valdžios net 
pačius augštuosius pareigūnus 
ir mūsų visą Vokietijoj esančią 
bendruomenę. Kalbas pasakė 
Bonnos vyriausybės ministeria- 
tas ir kiti augšti vokiečių val
džios pareigūnai, Vilko pirm. 
prel. M. Krupavičius, Dr. Vy
dūnas, Balfo pirm. J. Valaitis, 
inž. Zunde ir kt. Dalyvavo didės 
nių Vokietijos laikraščių repor
teriai ir vienos vokiečių fjlmos 
bendrovė, kuri svarbesnes pro
gramos vietas filmavo ir vėliau 
Vokietijos kino teatruose rodė. 
Šios šventės metu gimnazija bu 
vo pavadinta Vasario 16-tos var 
du ir kaip tokia Vliko pirm. 
prel. M. Krupavičius man ją iš
kilmingai perdavė. Šis iškilmin-

Kultūrinė veikla

Nuo šio laiko ši

rikiečių organizacijoms Vokie
tijoj, gerokai prisidėjusioms 
prie gimn. rėmimo.

Anglų kalbos vakaro progra
mą suorganizavo su mokiniais, 
anglų kalbos dėstytojos: 1. 
Skirpstūnaitė ir Skvirblienė.

Mokiniai pradėjo gražiai reikš 
tis ir organizacinėj veikloj. La
bai gerai veikė skautai, ateit.-

&

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

j?

Mokiniams tai buvo tautinio 
auklėjime valandėlė, kitiems da 
lyviams tas sudarydavo gilaus 
įspūdžio. Skautai ruošė taip pat 
iškilmingas sueigas, šventes, ku 
riose visuomenė dalyvavo, Sto

gas, atitinkamas šventes ir vys
tė gana plačią savo veiklą.

Evangelukų mokinių rateliui 
sėkmingai vadovavo mokinys 
Diksaitis. Ratelis leido net savo 
gana rimto turinio laikraštėlį, 
redaguojamą to paties mokinio 
Dikšaičio.

Pedagogų Taryba tada susi
dėjo jau iš 11 mokytojų: E. 
Krygerienė, I. Skirpstūnaitė, 
Skvirblienė, kun. Girčius, Dir- 
velis, Alf. Bimbiris, Vadopalas, 
A. Mikalkevičius, Stauskas, Ge- 
šventas. Visi mokytojai dirbo 
su didžiausiu pasiaukavimu. At
lyginimas buvo labai mažas, bet 
jie dirbo ne už pinigus. 4-riems 
mokytojams buvo išrūpintas iš 
vokiečių valdžios atlyginimas. 
Jie visi 4 savo atlyginimus dė
jo į bendrą gimn. algų katilą, 
iš kurio po atitinkamą dalį bu
vo mokama visiems mokyto
jams. Po kiek laiko V. Kr. Val
dyta į tą katilą šiek tiek pri
dėdavo, kad mokytojams trupu 
t; pakelti atlyginimas.

Greitu laiku gimnazija virto

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatu Taisymas

Sąžiningas ir garantuotu darbu 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tcl. VI 7-0087 — VI 7-3037

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujau specialus didelis 

sunkvežimis su pilnu up- 
draudu. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
45 l« S. Wood St., Chlcago O,

Illinois, tcl. VI 7-2972

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apka inavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo

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

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PEI NINGI PATARNAVIMAI.

»1«,000,000 IŠTAIGOJE. AUKŠČIAI’SIAS, YAI JAI PADIDINTAS DIV ll»EM,\s I Z p»||, I P l\VI STVII \I A. h1.?! TAiPY!“0 SKYRIAI: OPT1OKAL, BONUS, KAUią IR V AKACIJŲ SKYRIAI. GAUT • TAI PYTI IR i i i I AKI I š s,
IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARĮ AUS IAKI IKI AM i'n «•«««• urs, „„..Ksiį mhJXV.“

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERH AVĖ.
PIRM. 12 VAU-» VAL.; ANTRAD. IR PENKT. U Iki 4 VAK.; KET. 0 IKI 8 vai, vnk.; Tnrf. UŽDARYTA VISA HIENA; SESI. U IKI 2 POPIET

tikra lietuviškumo sala Vokie
tijoj. Tautiškas auklėjimas ir 
visose srityse lietuviškas gyve
nimas augo. Iš Mažosios Lietu
vos kaikurie mokiniai, atėję į 
gimnaziją, nemokėjo gerai lie
tuvių kalbos, bet dėjo didžiau
sias pastangas tuoj pramokti.

Peržvelgus šios gimnazijos 
nueitą kelią, reikia lrbai dž aug 
tis. Per tuos . penkis metus yra 
labai daug padaryta. Gimnazija 
šiandien turi savo namus, jos 
vardas yra tinkamoj aukštu
moj, mokinių skaičius pašokęs 
arti 200, gražiausiais savo pa
sirodymais stebina neWužsienie- 
čius. Tą viską buvo galima pa
siekti tik mielų jos rėmėjų dė
ka.

Brangus rėmėjau, ši mūsų 
mokslo įstaiga yra Tavo garbė 
ir pasididžiavimas. Jei ne Tavo 
duosni ranka, jos šiandien ne
būtų. Nebūtų to jaunimo, kuris 
neša mūsų lietuviškos, tautiš
kos kultūros žiedą ir krauna į 
pasaulio kultūros lobyną, kad 
mūsų tauta ten gyventų, kad 
joks okupantas jos niekuomet 
nenustelbtų. Tavo į šią gimna
ziją įdėtas doleris kitas, duoda

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WGES stoties — Banga 1890 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAU. 

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

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAU. 8:30—9:30 v. r. iš stoties 

WOPA — 1490 kll.
Cblcago 29, HEmlock 4-2418

"121 Ho ROCKWELL ST.

PARKHOLME SERVICE 

STATION

5000 W. Cermak Rrt., Cicero, III
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
VVillia.ni J. Grige lai tis, sav

Rooseveli Furniture Miegame Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00 1 b 1 Ir- *

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

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2810 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3-4711

Fellx Itandonlf). sav. Ir menadžerla 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:«0.

e

» a.

CRANE SAVINGS A7s^'N
2555 WEST 47th STREET S-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletklewlcz, sekr. ir advokataa 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
Išperkama valstybės bonus. Taupytojams patarnauvimai veltui 
ATIDARYKITE S^SKAIT^ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

MES PRISTATOME ANGLIS BElj 
PE6IA0S ALIEJŲ

SMĖLIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį1
Mes taipgi perkrauBtome jūsų baldus saugiai — keletą blo 

1 kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 

'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tol. Vlrginie 7-7097(

neapsakomai didelius nuošim
čius, gimdo jėgas, jokio okupan 
to nenugalimas. Ši gimnazija 
yra mūsų tautos vienybės gar
bės ir pasididžiavimo simbolis. 
Saugokime, kad šis tautinės gar 
bės švyturys augtų ir klestėtų. 
Jaunimas yra didžiausia tautos 
pajėga. Jei mes savo jaunimą 
tautiškai gerai išauklėsim, mū
sų tauta visus sunkumus nuga
lės. Tai nuo mūsų visų pareina.

P.& J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pariluvlniaa Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

Chlcago 82, UI. — TeL lA 8-8617

VYT. DOMKUS

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

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

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

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU-

K. EIDCKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
6930 S. Talman, Chicago 29,111 

Tel. GRovehill 6-7096

■»-’ !

V

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

Tel. BI 7-7075 arba 
RE 7-9842

A. TVERAS v
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas 
2S4S W. St. REpublic 7-1941

GERIAUSIAS PIRKINYS — NAUJAS 
1956 METŲ FORDAS

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

Kreipkitės į Vladą Brazauską

CROSSTOWN MOTORS, INC., 
3945 Arc'isr Avė., Ch;«aso Tel. Viešnia 7-5C50

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

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

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

CHARLES ZEKAS, Sec’a

r

I Pirmad., antrad., penktad. Ir 
4e4t. » v. ryto Iki 4:S0 p. p.

OFISO VALANDOS:

Trečiad. » ryto Iki 1J v., o 
Ketvirtad. 3 vai. Iki 8 vak.

_________________i (SUOBsT’

PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigus, sąžiningas darbai. Visi apdraudimai. U artimą ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai;

8416 8- LITUAN1CA AVĖ., CHICAGO, ILL,

ANTANAS VILIMAS
Telelonas — FKontier 6-188S

JONAS GRADINSKAS
1 elevizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijoj

“Parduodam pigiau, taisom geriau’’
J. G. TELF.VISION COMPANY

2512 W. «47th St. Tel. FRontier 6-199£
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išnuomavimui

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GELfi.S VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidara vakarais ir sekmadieniais.
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDO.M) STANIULIS

2743 West 69ft Street Te!. PRospect 6-073
___ _______ (priešais fe v. Kryžiaus ligoninę)

BE

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaiižimus ir
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, prlbūnamc su vilkiku i įvairias vietas. 

Parduodame akiimiiiaLoriut, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas I aiman Avė.)

Tel.JREpubiic 7-5342. Namų tei. YJAibrook 5-5934
=737; “■F

-=-a
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1956 ©
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-Jų mSn. pilnų, garan 

tijų — darbas ir dalys.
į » Nemokamai vidaus anteną Ir insta

liavimas.
, • Iki J 100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

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

vimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS DIETUV1SKAH 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAIumct 5-7252 

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS E. ENDZELIS

3 O d O r—— — ■ -t o E3 O i1-"" —-i

-<
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Pirmadienis, vasario 20, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS R

KANADOJE

GRAŽI PRAMOGA MAŽIESIEMS
TORONTO, Ont. Vasario 12 

d. Toronto lietuviškojo vaikų 
darželio (vedamo lietuvaičių se
selių vienuolių) rėmėjai suren
gė Prisikėlimo parapijos puikio
je salėje vietos mažųjų lietuviu
kų kolonijai puikią pramogą —' 
Meškino Pūkio Lėlių Teatrą.

Mažieji teatro “mėgėjai”, ly
dint tėvelių arba mamyčių, už
pildė beveik visą gana didelę 
salę.

Prieš pradedant programą, a- 
tidaromąjį žodį per garsiakalbį 
tarė Teatro “direktorius” Meš
kinas Pūkis. Na, ir po to lėlių 
teatro vaidinime mažieji turėjo 
progą pamatyti Rudnosio sū
naus nuotykius ir bėdas, pasta
rajam nenorėjus mokintis jokių 
mokslų. Galiausiai, netgi audi
torijoje Rudnosiukas nerado už
tarimo, nes mažieji taipogi ne
pritarė jo užsispyrimui nieko 
ncsimokinti. Juk ir priežodis sa 
ko: “Kas nedirba, mielas vaike, 
tam ir duonos duot nereikia”...

Antrasis lėlių vaizdelis buvo 
suvaidintas “Vardinės”, o tre
čiasis ir paskutinis — “Afriko
je”-

Po vaidinimo Meškinas Pū
kis dar turėjo draugišką pasi
kalbėjimą su auditorija per gar

Winnipeg, Maru
Dainį* vakaras

Š. m. vasario 11 d. Liet. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje vie
tos lietuvių choras surengė dai
nų vakarą. Pradžioje moterų 
kvartetas sudainavo dvi dainas, 
dvigubas mišrus kvartetas su- j 
dainavo penkias dainas ir vyrų 
choras dvi. Visos dainos išpildy 
tos gerai. Paskiau buvo suvai-1 
dinta vaizdelis “Oi kur buvai 
dieduk mano”. Vaidino E. Ja
nuškienė ir V. Simanavičius. Su 
vaidinta labai gerai ir publikai 
labai patiko.

Po programos visų dalyvių 
vardu p. Šmaižienė padėkojo 
visiemfct daininkams ir vadovui 
J. Sodaičiui. Dar buvo linksmai 
pasišokta iki 12 vai.

siakalbį, o vėliau — jis pasiun
tė porą savo draugų: kitą meš- 
kinioką ir zuikutį nuo scenos 
į salę su krepšiais saldainių, ku 
riais buvo apdovanoti visi vai
kučiai dalyvavę programoje. Vie 
nas kitas saldainis teko dar ir 
jų tėveliams...

Po 5 minučių pertraukos V. 
Simanavičiūtė ir G. Uogintaitė, 
akordeonu pritariant A. Žioba- 
kui, pašoko tautinių šokių py
nę. Šokėjas paruošė mokyt. A. 
Šadeikienė.

Užbaigus originaliąją vaidy
bos dalį, vaikučiams buvo paro
dytos trys jų skoniui ir amžiui 
pritaikintos filmos.

Prie įėjimo buvo dalinamos 
Teatro programos ir renkamos 
aukos L. Vaikų darželio išlaiky
mui.

Džiaugėsi mažieji ir jų tėve
liai tokia gražia rengėjų inicia
tyva. Pageidaujama tokių gra
žių pramogėlių ir daugiau, nes 
taip mažųjų širdelėse iš anksto 
skiepijama ir puoselėjama lietu 
vybės kibirkštėlė.

Namų savininkai laimėjo

Metropolitan (jungtinio su 
priemiesčiais) Toronto taryba 
jau antri metai kėsinosi pridė-

■ 4W ___
Prezidento Eisenhoweno gomn..-. 

maišas, kurį padovanojo Mr. ir Mis. 
Plės It. Swan iš Flint, Mieli. (INS)

Pemai metais posėdžiaujan
tis provincijos parlamentau to
kį Toronto tarybos pageidavimą 
atmetė. Šiemet — jie vėl nubal
savo kreiptis į šiuo metu bepo- 
sėdžiaujantį parlamentą, pra
šydami ta prasme įstatymo pa
pildymo. Deja, ir šioje sesijoje

l parlamentas tokį nelogišką pa
geidavimą atmetė.

Šis reikalas parlamento sesi
joj buvo svarstytas vasario 10 
d. Įstatymo papildymą, pagal 
pavedimą, sesijoje referavo Mu
nicipalinių Ryšių ministeris W. 
Goodfelovv. Po jo žodį tarė On-

tario provincijos premjeras 
Frost, pabrėždamas, jog užkro-' 
vimas dvigubų mokesčių namų 
savininkams būtų politinė savi
žudybė. Tokioj nuotaikoj prašo
mas įstatymo papildymas ir bu
vo atmestas.

Kas gi tie namų savininkai,

kurie dalinasi savo patalpomis 
su kitais? Tai neturtinga dar
bininkija, jaunos poros, nese
niai pradėjusios šeimyninį gy
venimą, pensininkai, na, ir nau
jieji ateiviai. Jie, laikydami nuo 
mininkus, gelbstisi didžiules na
mų skolas mokėti. P. A.

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

Klijenty sąskaitos neparduodamos Financvi kompanijoms.
» ■

SPECIALUS PASIŪLYMAS VASARIO MENESI
Trijų kambarių moderniški baldai už žemiausią kainą Amerikoje!

— Amerikos prezidento alga 
pirmąsyk buvo pakelta 1789 — 
iki 25,000 dol. per metus; jau 
1873 buvo pakelta iki 50,000 
dol.; 1909 iki 75,000, o 1949 iki 
100,000.

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Tclef. — HUmbold 6 1038

į
NUO UŽSISENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IIS ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes Jij užalsenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą seną atvi
rą ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
J.EGI'LO Ointrnent. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džiu n.įdegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
HI8. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHI.ETE’H FOOT. su- 
Stabdo džiovinimą odos ir perplyfttmą 
tarpplršėių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstanėios, suskilusios odos dedir- 
vinlų, odos Išbėrimų ir t t, taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Ointrnent yra 
parduodama po 75 
et., 11.25, Ir 43 50.
Pirkite valHtlnėseChi 

ragoj ir apylinkėse —

Milwaukec. Wisc.,f»a 
rv. Ind.ir Detrolt, Ml- 
rhigun arba rašyki
te ir atsiųskite Mo
tieji order J

LEGULO, Department D. 
618 W. Kddy St. Chicago 34, III

ti dar 50% mokesčių tiems na
mų savininkams, kurie laiko 
nuomininkus. Tokiam mokesčių 
assessmento pakeitimui — rei
kalingas Ontario provincijos vy 
riausybės, taigi parlamento, 
pritarimas.

Buys Everything You Need For A Cozy
3-ROOM HONI

NARIAI UETUVIU TAI P. IR SKOMO
B-VTŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namą Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

“Sesias ™
1$ TOLI IR ARTI <l'>

NAUJI OI&CLI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTTMO (RANK/AI 
ILGU METŲ PATIKIMAS-PIGUS IRSĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Td. VJAII^ok 5-9209

MOVIMO

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

.ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Banda ir Veteranų pcrokolag, kurios yra 60% 
garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš................................. £57,000,000.00

Atsargos Fondas..................... £4,500,000.00

CIIAKTKRKD AM) 8IIPERVI8ED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Eederal Savings and Eoan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEWICH, President

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

STANliARI) FtlltRAl SAVIM,S

ii

AND LOAN ASSOCIATION 
. OF CHICAGO

Bflj 4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32 

PHONC: Vlrginio 7-1141

$299

2-jų dalių vilnos ar nylon sofa ir fo
telis naujausio stiliaus Reg. 249.00, 
dabar ............................................... $149.00

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

Nylon ar vilna modernūs foteliai par
duodami $99.00, dabar.................. 49.00

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

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

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

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

Knygų spintos riešuto ar ąžuolo su
stiklo durim Reg. $69.00, dabar .. 49.00

Kilimai grynos vilnos garantuoti JO 
metų, parduodami po $150.00, da
bar ................................................... 109.00

Sofos su puikiais nakčiai Simons mat- . 
racais, naujausių spalvų Reg. 
$250.00, dabar po ........................... 173.00

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

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

Televizijos 21 inch, Admiral, RCA,

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

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

2- jų dalių ąžuolo miegamieji patrauk
laus stiliaus Reg. $150.00, dabar . 99.03

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

5 dalių miegamieji puikaus moder
naus stiliaus reg. $299.00, dabar . 199.00

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

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

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

dabar ............................................ 89.00
Virimui plytos porcelano Universal,

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

5 dalių Formica stalai, naujo stiliaus 
Reg. $69.00, dabar......................... 39.00

7 dalių chromo Formica stalai 3 kart 
-chromuoti reg. $130, dabar ........ 99.00

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

FURNITURE CENTER Ine.
3222 South Halsted Street
Įmonė atidaryta pirmad. ir kot- 
virtad. 9-9:30; kitom dienom 9-6.

Įmonės
JUSTAS

Vedėjas
UEPONIS

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

V



G Ž)ffiXkASTTS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Pirma.Ven's, vasario 20. 1956

Drožlės
Maskva, pasirodo, suprato, 

kad amerikiečių balionai (ypač 
propagandos), amerikoniškai 
tariant, visai ne ‘'baloney";

meilę ir norą eiti pareigas mū- 
ir laiku prisiunčiant administ- 
sų spaudai — pavyzdžiui, kad 
racijai savo prenumeratą.

P. F.iliukas

Ats. Pulk Inž. JUOZUI STEPONAVI

ČIUI mirus, jo mylimai žmonai Aleksan

drai reiškiame gilię užuojautą.

CLASSIFIED & HELP WANTED A D V E R TIS E M E N T S
HELP VVANTED — VYRAI

301

Gaila, kad daugelyje lietuviš
kų šeimų be televizijos apara
tų nėra aparatų ugdyti tėvynės

Perskaitę “Draugą", duokite 

*i tiems!
Marija Petkevičienė ir 
Stefanija ir Aleksandras Traška!

rojęs LiBSildJS

"Iš Sibiro šakiečiai. slntautiečiai, 
vilkaviškiečiai Jleško savųjų. Gustai- 
niai, Steponaitienė, Rubikas, Vaičiū
nai. Jieškotnas Dailidė Pranas iš Kuo 
dilų km.. Kazimiera Zikaltė Jieško 
Oną Strlmelienę (gyv. Chicagoje?) 
Balčluvienė Ona, Nauburaitytė duk
tė Prano pajieško savo sesers ir jos 
vyro.

Kulikauskas Jonas, sūnus Juozo — 
Jleško Kulikauskienės Antosės, dukt. 
Prano, ir jų dukterų: Roma ir tęsė. 
Kilę nuo Gelgaudiškio Stanaičių,

Adelė Pranaltytė (Nauburaltlenė) 
jieško Jono Sutkaičlo ir Matildos La- 
pėnlenės (gyveno Chicagoje). Anice
ta šatkutė, Agnieškos duktė, Jleško 
Bettcky Juozas, Bettcky (Belskus?) 
Stasių ir Norkų Leoną (gyveno Chi
cagoje). Racevičlenė Agota jieško 
Valtiekaltlenės Onos. Daniušaltė O- 
na (Labanauskienė) Jieško Frank 
Donls (Daniuš's ir Peter Labanausko 
(gyvena Chicagoje). Rašyti tuo rei-

R. J. Riauba, Custer, Mich.

A’SKŲ
u ' Ef’IA HILLS OĖLINYC1A 

a ilsios gėlės dėl vestuvių, banke 
'aidntuviu Ir kitų papuošimu 
-M4S \VEKT 63RD STREET

lel PRospect 8-0833 ir FR 8-0434

* Vestu vly nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybė
Precin Photo Studio

INO.
EDVARDAS ULIS, sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

DEL ŽILŲ PLAUKŲ

Pašalink plaukų šilimą su PLO- 
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 skalpą 
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 kartą į savai
tę, ar dvi, ar tris kartus į mėnesį, 
pagal reikalą. Čia jokio nemalonumo 
nėra.

Kaina $2.00. Kanadoje ir kitose 
valstybėse $3.00.

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

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

H f Daugelis lietuviif jau žino, kad pas savo 
tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že
mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.

Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.

Choro vedėjas

KS'S“„'S“’ DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičlaus apianka 
Užsakymus su pinigais siųskit*:

259 psL, kaina $2.50 
DRAUGAS, 2U4 S. Oakley Ave^

Ohloego 8, 11L"

Šios nuostabios ir nepaprastos kny
gos personažus šitaip įvertina ra
šytojas Gliaudai “...W e Įsas — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angelico angelų varsų 
gama. Tatjana—nesuprantanti als
ios suvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Jullua... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvoktus Jo esmSa, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotSJlmo procese”

s- A L E S M E N 
Intangibles

Who want to Eam #10,000 to 15,000

EXCEPTIONAL OPPORTUNITY FOR 
AGGRESIVE SALESMEN 

35-55
OONTINUING EXPANSION

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

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

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

Proven record of sales accomplishment 
is essential.

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

Salary, commission and bonus plan.

IMMEDIATE OPENINGS
Phone for Appoinfmenfs 

Financial 6 - 3460

GEORGE S- MAY CO-
205 West Wacker Drive

Chicago 6, Illinois

Dr. Konradą Karnauską ir ponią,
jų pusbroliui JERONIMUI KUBILIŪNUI staiga mirus 
Kolumbijoje, Medellino mieste, giliai užjaučia ir kartu 
liūdi

V ELENA IR STASYS

MISIŪNAI

WILL TRAIN 
RELIABLE YOUNG MAN 

FOR
STOCK MAN

Excellent opportunity for High 
School graduate. Stock expe- 
rience desirable būt not neces
sary. $1.381Ą per hour.

See Mr. Werdenck
EUGENE DIETZGEN CO. 

2425 N. Sheffield

PLA TER
GOLD AND SILVER

F. H. NOBLE & CO.
559 W. 59th Street

HELP WANTED — MALĖ

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. Ff. LABORATORY ADDITION
This new work area will assure an uninterrupted 
continuity in the planned expansion of our activities 
for industry and govemment . . . during the past 
year more than 600 persons have been added to our 
staff to meet the requirements.
We believe there are entirely new concepts and 
approaches in the field of Computers, Solid State 
Techniques. Data Processing and Transmission, 
Automation and Process Control . . . and to find the 
ideas needed to meet the challenge of kidustry and 
govemment, we are offering unlimited opportunity 
for a paralleled personai growth to qualified people 
in all levels of engineering, physics & administration. 

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

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

MECHANICAL ENGINEERS
Exper*d in Aircraft instrumentation, Components and 
Systems, also major assembly of Digital Computers.

PROGRAMMERS
To Program Digital Computers.

LOGICAL DESIGNERS
Experienced in Logical Design of Digital Computers.

PROJECT ENGINEERS
To supervise projects 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 Techniques 
Transistors, Magnetic Cores and Relays.

APPLICATIONS ENGINEERS
For Design and Development or packaging of Com- 
mercial Electronic Equipment and Instruments us- 
ing the Magnetron Beam Switching Tubes.

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

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

In Addifion to Pay 
COMMENSURATE With Your Ability 

. . . you can receive cooperative educational aid, 
liberal pension plan and all the usual health and 
hospitalization benefits for you and your family 
PLŪS delightful suburban surroundings and ain 
ideal community life for your children, only 30
minutes from Philadelphia.

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

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

BURROUGHS CORP-
RESEARCH CENTER PAOLI, PA.

HELP WANTED MOTERYS

W0RK NE AR HOME! 
STENO — EXPERIENCED

Good starting salary 
37^2 hour wcek

Company paid insurance 
1335 W. 47th St YA 7-2200

PROGOS — OPPORTUNITIES

CLEANING & TAILORING SHOP. 
Rūbų valykla Ir siuvykla. Pilnai Jreng 
ta. Įsteigta prieš 26 metus. Nuoma 
$75. Dėl silpnos sveikatos nori sku
biai parduoti, nebrangiai — $1,500. 
Pamatę įvertinsite gerų pirkinį. 2130 
W. Chicago Avė., ARmitage (1-5698.

MAISTO PRODUKTŲ IR MĖSOS 
PARDUOTUVft, su gražiu 5 kinb. bu 
tu prie krautuvės. Gerai veikianti 
prekyba. Daug prekių. Žema nuoma. 
Gera sutartis. Įkainuota greitam par
davimui. .Turi parduoti dėl silpnos 
sveikatos. Reikia pamatyti, kad įver
tinti. Geras pirkinys. 4o St. ir Saera- 
mento apylinkėje. Telefonuokite dėl 
apžiūrėjimo VIrginia 7-8893. 

PARDAVIMUI — L I Q U O R 
KRAUTUVĖ IR BARAS.
Kreiptis: 4046 Archer Avenue

RŪBŲ VALYKliA su butu. Ideali vie 
ta siuvėjui. Gerai veikianti. Pilnai 
įrengta. Nuoma $55.00. Apšildyta. 
Gera sutartis. Įkainuota greitam par
davimui. Parduota dėl silpnos svei
katos.

4887*4 So. Archer Avė. ar skam
binkite savininkui IjAfayette 3-5764.

CONFECT1ONĖRY-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 
gerų pirkinį. 6113 AV. Grand Avė., 
TUxedo 9-9754.

CONFECTIONBRY STORE ir 2-jų 
butų namas. 2*4 kamb. butas užpa
kaly krautuvės; 4 kamb. butas vir
šuj. Gazu apšildoma. Gerai einųs biz
nis. geroj vietoj. Dėl silpnos sveikatos 
nori skubiai parduoti, įkainuota tei
singai. Apžiūrėję įvertinsite gerų pir. 
kinį. 937 W. 18th St. Kreiptis į sav. 
tel. SEeley 3-87U1.

GROCF.RY & MEAT MARKFT. Ge
rai einųs biznis. Maža gyvenimui pa
talpa; rūsys; karštu vandeniu apšild. 
Pilnai įrengta. Nuoma $75; 2*4 m.
sutartis. Kaina $2,000, įskaitant ir 
prekes. Nori skubiai parduoti, vienas 
negali apseit. Reikia pamatyti, kad 
įvertinus gerų pirkinį. 656 E. 93rd 
St. STevvart 3-1223.

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

Kreiptis j savininkę

REpublic 7-5914
CONFECTIONERY STORE-LUNCH. 
Gražios gyvenimui patalpos užpaka
ly. Gerai einąs biznis. Geroj vietoje. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Ide
ali vieta porai. Įkainuota skubiam 
pardavimui dėl ilgos. Pamatę įvertin
site gerų pirkinį. 3807 N. AVestern 
Avė. arba šaukite savininkų JUnlper 
8-9758.

ROOMING HOU8E IR MŪRINIS 
NAMAS. 10 kambarių. Geroj vietoj 
arti mokyklos Ir žaidimo aikštės. Tei
singai įkainuota, dėl kitu Interesų no
ri skubiai parduoti. Reikia pamatyti 
kad įvertinus gerų pirkinį. 1424 W. 
Jnckson. Susitarimui apžiūrėti kreip
tis Į sav. tel. MOnroc 0-1050.

CLEANINO-TAILORING-SHOE RE- 
PAIRING & HAT BLOCKING SHOP. 
Pilnai įrengta. Įsteigta prieš 28 me
tus. Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Dėl silpnos sveikatos nori skubiai par 
duoti. Apžiūrėję įvertinsite gerų pir
kinį. 5445 W. Belmont arba šaukite 
savininkų susitarimui — TUxedo 9- 
3203.

“DRAUGAS” AGENCY
55 East Washingtou Street 

Tel. DEarborn L-2434

2334 Sounth Oakley Avenue 
Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

REAL ESTATE

$3,000 JMOKANT galitp pirkti nuo
savybę, nešančių $2,400 pajamų į nn-- 
tus. Mūrinis 5 ir 4 kamb. 3 autom, 
garažas sunkvežimiams. Pajamų iš 
krautuvės. Pilnas rūsys. Pilna kaina 
tik $10,900. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAmidale 1-7038.

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSVR. BROKERI, 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Ph. DAnnbe 6-2793
Padeda plrkltl parduoti aam. 
aklus, biznius. Parūpina paskola, 
iraudlmus ir daro vertimus. Tvarh 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atd» 
as kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P- LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduoda n 
aamus, bitnuis, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-LNSURANOB 

2405 West 61 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospeet 8-3579 (vak. Ir sekmad.

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo ir lietuviška, 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltis I

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Fairfield, teL LAf. 3-3881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
vak. fiėštad. nuo 9 ▼. r. iki 8 v. v 

Trečiadlnetals uždarrta

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9010 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. MUdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

$10,300 pilna kaina už 2 butų mū
ro namą. 5 ir 5 kanth. Garažas. Ge
ram stovy. Arti 28tb ir Sawyer. 
Įmokėti $3,000. SVOBODA, 3739 W.
26th St. LAwndale 1-7038.

CICERO 6 kamb. mūrinis bunga- 
low. Švarus. Arti 22nd ir 59tb Avė. 
34 pėdų sklypas. $17,900. SVOBO
DA, 6013 Čermak Rd. Blshop 2- 
2162.

IŠNUOMUOJAMA

IšNUOM. -2 kamb. su baldais nau
jai atremontuotame Imte.

6933 So. Woleott Avė.
Tel. HEmlock 4-0442

TRITCK RF.PAIR SHOP-GARAGE. 
Pilnai įrengta. Ideali vieta, labai pel
ninga. Prieinama nuoma, ilga sutar
tis. Įkainuota skubiam pardavimui, 
apleidžia miestų. Pamatę įvertinsite 
gerų pirkinį. 1620 W. 83rd St. arba 
Saukite savininkų tel. LAfayctte 3- 
3017 arba HEmlock 4-7240.

CICERO. Mūrinis pajamų na
mas 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. Bl
shop 2-2162.

Bt lLDlNG X KEMUDEUN41 
NAMŲ STATYBA

V. ŠIMKŪS
(vuirūs luttuisymui ir paniūrimas.

Jt-i norite pirkti ar užsakyti natrių, 
kuris butų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite RElianee 5-8202
nuo 5 vai p p kasdien ir taipgi 
seklliadleiiiuis nuo io iki 4 vai.

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

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 Wesf 7lst Streef

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ta senus Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

iiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
5 LIETUVIŲ STATYBOS 
= BENDROVĖ

I MŪRAS
F BUILDERS, INO. _
į Stato gyvenamuosius na- E 
H mus, ofisus ir krautuves pa- E 
S gal standartinius planus ar E 
E individualinius pageidavimus. E 
r. Įvairūs patarimai staty- = 
E oos bei finansavimo reika- = 
E lais, skiciniai planai ir na- s 
E tnų įkainavimas nemokamai. = 
5 Statybos reikalais kreiptis S 
= į reikalų vedėja šiuo adresu: 5
flONAS STANKUS 1
= kasdien nuo 4 vai. popiet. E
= Tel. PRospect 8-24)13 arba E 
" LUdlow 5-3580. r
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ., S 
E Chicago 29, Ulinois f
aiisiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiič

MISCELLANE0U8 
įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGF.NTfRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAIbrook 5-5671

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

ŠILDYMAS
A. Stančlanskas ir A. Lapkus

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

AUTOMOBILES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
štliekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
I 5759 S. WESTERN AVĖ.. RE 7-9533

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, OEL2KEL1AIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti j Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti j užsienį. TUPJMĖ IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivituB. Pasinaudokite.

//■

tAes PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

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

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

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

20 METŲ PATYRIMO
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Pirmadienis, vasario 20, 1056 DIEN KASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PASISEKUS KAUKIŲ BALIUS
l Vyrų choro kvietimą atvyk

ti į kaukių balių atsiliepė beveik 
700 tauriųjų lietuviškos dainos 
mylėtojų. Plaukė mašina po ma 
šinos, o ir valdiškasis vežimas 
iš visų pusių atveždavo būrius 
tautiečių. O plaukti buvo ko, 
nes visą mielą dienelę dribo šla
pias sniegas ir geriausio opti
misto širdyje nebebuvo vilties, 
kad nustos snigti. Rengėjų vei
dai ištįso ir jaudinimuisi nebu
vo galo, nes tai nešė didelius 
nuostolius. Bet... juk la'.mė vi
sada vyrų pusėje, tad ir šį kar
tą jų neapleido.

Vasario 11 d. prisirinko pil
nos puošnios Keymens klubo 
salės žmonių, ir jei būtų buvę 
gražus oras, rengėjai nebūtų su 
talpinę publikos. Jau prie įėji
mo augštų ir plačių durų iš to
lo svečius pasitiko elektros švie 
sų raidės, skelbdamos, jog čia 
vyksta Vyrų choro didysis ir 
paskutinis prieš gavėnią balius. 
Viduje gi pasivėlavusius svečius 
pasitiko kitataučių orkestras, 
bet nuotaikos niekam nesugadi- 
ho, kadangi buvo pirmaeiliai 
griežikai. Mat, vieno orkestro 
dalyvio (lietuvio) skundas uni
jai vos nesukliudė pastangų tu
rėti lietuvišką Pakšto orkestrą, 
tik salės šeimininkų (kitatau
čių) palankumas padėjo reika
lą išspręsti lietuviams reikiama 
kryptimi.

įvairi programa
Programa buvo pradėta apie 

10 vai. Joje pasirodė riteris su 
savo feljetonu, buvo dainuoja
mi kupletai, sekama hegzamet
ro pavyzdžiu legenda ir kitos 
įvairenybės. Susirinkę teisėjai, 
kuriais buvo I. Sprindienė, pir
mininkė; A. Stephens, dail. K. 
Žoromskis, J. Paštukas ir V. 
Mažeika, išrinko originaliausiais 
rūbais apsirengusius žmones, 
kurie pritiko kaukių baliaus 
nuotaikai. Šiuo atveju teisėjų 
buvo parodyta daug sumanumo, 
kadangi buvo ir neatitinkančių 
linksmaus pokylio dvasiai. Pir
mąją premiją laimėjo B. Žido
nienė, vaizdavusi “Nakties ka
ralienę” juoduose ilguose iškil
minguose rūbuose. Pasirodo, tie 
rūbai buvo pagaminti namuose 
jos pačios vyro rankomis. Ant
rąją premiją nusinešė 2 šikšno
sparniai, kurie visą vakarą 
skraidė po salę, plasnodami sa
vo ilgais sparnais. Jais buvo dvi 
seserys Barkauskaitės. Trečio
ji premija buvo paskirta vienai 
moteriai už lietuviškąjį simbo
lį — tulpes tautiniuose rūbuo
se. Jos tikrojo vardo nepavyko 
sužinoti. Buvo ir daugiau, ku
rios atkreipė į save dėmesį, pvz. 
viduramžių riteris, olandė, či
gonė ir kt. Iš viso salėse matė
si 20 kaukių, tačiau originalu
mu bei išradingumu jos nepasi
žymėjo. Šia proga norėtųsi, kad 
į tokius balius, kaip kaukių, ne
reiktų įvesti perdaug rimtą mo
tyvą, kuris yra labai skau
dus ir nesiderina su ta nuotai
ka, kuriam vakaras skirtas.

Baliui įpusėjus, A. Ivanaus
kas buvo patenkintas, laimėjęs 
pilnai maistu paruoštą 4 žmo
nėms staliuką ir su saviškiais! 
suvalgęs gardžią vakarienę.

Vyrų chcras mėgstamas

Tarp kitų įvairenybių, buvo 
ir balionų šokis, kuris sudarė 
gana įvairiaspalvį vaizdą did
žiojoje baliaus salėje šalia rožė
mis papuoštų stalų.

Šokiams visą laiką grojęs or
kestras, kurį veda Balys Pakš
tas, dar kartą įrodė savo pir
maeilį sugebėjimą patraukti 
publiką ir žavingos muzikos gar 
sais nukelti pilnas sales žmonių 
į meniškas gclmcš. Dainavęs 
kvartetas yra vertas dėmesio. 
Gaila, kad Chicagoje niekas ne
sugeba suorganizuoti kvarteto, 
kuriam dirva būtų labai pato
gi. Rašančiam kilo mintis, kad

apie tai galėtų pagalvoti ir Vy
rų choras, kuris turi gerų dai
nininkų.

Veikė ir valgių bufetas, ku
ris greitai buvo ištuštintas, ners 
jame buvo įvairiausio pasirin
kimo. “Nepoleonas” išgaravo 
net per 10 minučių. Bufetą pa
ruošė Aldona Motuzienė.

Pakili nuotaika lydėjo visus 
dalyvius, kurių tarpe matėsi 
daug dainos žmonių, muzikų, 
daktarų, inžinierių, solistų ir 
daug gražaus jaunimo.

Baigiant šį aprašymą, norėtų 
si vistik pasidžiaugti mūsų tau
tiečių gausiu atsiliepimu tam 
vakarui. Jei prie tokių oro są
lygų suvažiavo tiek daug žmo
nių, tai yra aiškus įrodymas, 
kad Vyrų choras yra mėgsta
mas ir tas moralinis paskatini
mas tikriausiai įgalina juos e- 
nergingai tęsti kultūrinį darbą 
ir toliau. Jie yra jau seniau pa
sižymėję visuomenėje gerais or
ganizatoriais ir drausmingais 
vyrais, , lietuviškos dainos ne- 
keičią į nieką, bet ryžtingai sie
kią savo pasirinkto tikslo. Lauk 
sime kito jų parengimo. V. B.

A. A.

JOHN BRUSHKIS
Gyveno 4351 South Talmun 

Avėnue, Chicago, Illinois.

Mirė vasario 17 d., 1956 m., 
8:00 vai. ryte, sulaukęs se
natvės.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 4o me

tų.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Gertrude (po tėvais Bu- 
dreckaitė); posūnis Alexander; 
2 podukrės Martha Smith ir vy
ras Eduardas ir Stella Kodonis 
ir vyras Juozapas ir jų šeimos; 
ir daug kitų giminių, draugų 
bei pažjstainų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioje, 4330 South 
California Avė. laidotuvės j- 
vyks antradieni, vasario 21 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 

_nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę žmona, posūnis, po
dukras ir gimines.

Laid. direkt. John F. Eudei- 
kis, tel. LAI'ayette 3-0440.

per metus pagamins 5,000.
— Bendrabutis studentams.

Skelbiama, kad Kaune Micke- 
| vičiaus gatvėje pradėta statyti Į 
politechnikos instituto studen
tams naujas bendrabutis. Pa
statas bus 4 augštų.

— Sovictika. Bolševikai ssel- • 
bia, kad okup. Lietuvoje žemės’ 
ūkio artelės 1955 m. gavo per 
600 sunkvežimių, 127 lengvą
sias automašinas ir per 100 
specialių automobilių.

— Vilniaus klinikinėje ligoni
nėje yra “sanitarinės aviacijos 
skyrius”, kurio vedėja Urbu- 
tienė giriasi, jog per trejus me
tus sanitarinės aviacijos lėktu
vai padarę apie 500 skridimų. 
Buvę pervežta į klinikas iš įvai
rių rajonų daugiau kaip 150 
sunkiai sergančių žmonių. Sa-jl 
nitarinės aviacijos lėktuvams 
nutūpti didesniuose rajonų sto
ties filiale yra Kaune.

— Turėjo duoti bolševikinę
“ataskaitą”. Vilniuje buvo su-

. „ • • , „ , , . .. šauktas “jaunųjų gyvulinkys-_ Iš Vilniaus Į Rumuniją tams , kad jų kelionė būtų įdo- darbuotoj sąskridls", tu. 
buvo pasiųsti 9 “turistai . Jie ,mi
buvo “supažindinti su šalies

GLORIA DE HAVEN IR JOS SUŽIEDUOTINIS

Aktorė Gloria Dc llaven susižiedavo su Ricliard W. Fincltei, 
automobilių pardavėju. (INS)

ŽINIOS IS OKUP. LIETUVOS

su
sostine Bukareštu”, pasiųsti 
pakeliauti po Karpatų kalnus 
etc. Turizmo biuras “Karpa”, 
kaip dabar skelbiama, sudaręs 
visas sąlygas šiems “turis-

— Kai: ’o “Metalo” gamykla 
išleido pirmuosius “planetos” 
tipo purentuvus, pritaikintus 
giliam tarpelių kaupimui, taip 
pat įdirbti pasėliams sunkiose 
žemėse. Tokių purentuvų įmonė

rėjęs duoti bolševikinę “ata
skaitą”. Šiame pirmajame tos 
rūšies sąskridyje turėjo daly
vauti apie 500 parinktų melžė
jų, kiaulininkių, veršininkių, 
avių augintojų, gyvulinkystės 
fermų vedėjų ir kt.

A. A.

VERONIKA JUSEVIČIENĖ
(PO TĖVAIS TAMAKAITĖ)

Gyveno 2139 YVest 23rd Place, Chicago, Illinois.
Mirė vasario 17 d., 1956 m., 6:55 vai. vakare, sulaukusi 

69 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kilo iš Panevėžio apskr., Ramygalos pa

rapijos, Jutainių kaimo. Amerikoje išgyveno 45 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Pranciška ir švogeris 

Juozapas Poviloniai, sesers dukterys Pranciška ir Stella Shir- 
mulis, jos vyras Albinas, sesers,sūnus Juozapas, krikšto duk
tė Angelą Kurchak, pusseserė Katarina Bochulis (Toronto, 
Canada), giminaitis Gracijonas Jusevičius (Hamilton, Cana- 
da), Grace Ruėienė su šeima ir daug kitų giminių, draugų 
bei pažįstamų. Lietuvoje liko brolis Kazimieras Tamakaitis 
su šeima ir brolio Mykolo vaikai.

Priklausė prie Lietuvių Keistučio Pašalpos klubo, Altorių 
Puošimo, Maldos Apaštalystės, Gyvojo Rožančiaus ir Lab
darių draugijų, Tėvų Marijonų, šv. Kazimiero Akademijos, 
Nekalto Prasidėjimo Seserų Rėmėjų Draugijų amžinasis 
garbės narys.

Kūnas pašarvotas S. Lackawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Place. Laidotuvės įvyks antrą^iienį, vasario 21 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: sesuo su šeima ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius S. Lackawicz, tel. VIrginia 7-6672.

A. A.
JUZEFĄ URBONAS

(l >a gal pirmų vyrų Petraitis, 
po tėvais Jovaišaitė)

Gyveno 12230 So. Emerald 
Avenue.

Mirė vasario 17 d., 1956 m.,
11:45 vai. vak., sulaukusi pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio, Naujamiesčio 
parapijos, Tar'nagalių kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdinu.' 

vyras Stanley, du sūnūs — 
John Petraitis, marti Gorothy, 
Stanley Petraitis, marti Loret- 
ta, duktė Julia I’ruitt, du posū
niai — Krank Urbonas, marti 
Phyllis, Charles Urbonas, mar
ti Josephine, septyni anūkai, 4 
proanūkai, pusbrolis Joseph Fa- 
\vosz, jo žmona Auna ii- šeima, 
švogerka Catherine Yovvays ir 
jos šeima ir daug kitų giminių, 
draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas L. Bukaus
ko koplyčioje, 10821 So. Miehi- 
gan Avė. laidotuvės jvyks an
tradieni, vasario 2 1 d. Iš ko
plyčios 8:45 vai. ryto bus atly
dėta J Šv. Petro ii' Povilo parap. ■ 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sie
lų. l’o pamaldų Ims nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
ualyvauti šiokie. laidotuvėse.

Nuttiūdę: vyras, sūnūs, mar
čios, duktė ir kiti giminės.

Laid. direkt. L. Bukauskas -— 
tel. COmmodore 4-2228.

Gilioje liūdesio valandoje, Lietuvos Ka
riuomenes Inžinieriui Pulk. Leitenantui

A. -j- A.
JUOZUI STEPONAVIČIUI 

mirus, jo žmonai Aleksandrai ir gi
minėms nuoširdžią užuojautą reiškia

CHICAGOS ROMUVĖNAI

A. f A.
JUOZAPAS VAIŠVILAS

Gyveno 6147 So. Washtenaw Avenue, Chicago, Illinois.
Mirč vasario 17 d., 1956 m., 9:45 vai. vak., sulaukęs 66 m.
Gimė Lietuvoj, Raseinių apskr., \ iduklių par., Vaijukių km.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Pranciška (po tėvais 

Spudviliutė); 2 sūnūs — Kun. Leonardas, Gimimo Panelės 
Švenč. parap. vikaras, ir Raymond ir marti Betty su 2 anū
kais Thomas ir Lconard; brolis Pranciškus ir jo šeima; sesuo 
Stanislova Petkus ir švogeris Antanas ir jų vaikai — Edu
ardas Petkus ir Helen Phillips ir jų šeimos; švogerka Ona 
Musteika ir jos šeima; švogeris Pranciškus Diekon ir jo šei
ma; pusseserė Bronė Wabeleckis ir jos šeima ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė šv. Vardo draugijai Gimimo parap. ir buvo am
žinas narys šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų draugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. VVest- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 22 d. Iš koply
čios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Paneles švenč. 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamnldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, sesuo, švogeriai, švogerkos, pus
seserė ir gvninės.

Laid. direkt. Mažeika-Evans, tel. REpublic 7-8600.

VIENER1Ų METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A. A.
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tiirpo mylimą žmoną, dukterį, seserį
JUNE D. VAIKASAS

(PAGAL TĖVUS KĘSTAS)
Gyveno 1747 South Halsted Street.

Netekome savo mylimos 1955 m. Vasario mėn. 20 d. 
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias su eg

zekvijomis vasario mėn. 20 d., 7 ir,8 vai. ryto Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a.a. June D. Vaikasas sielą.

Pasiliko dideliame nuliūdime: mylimas vyras Kazimieras, 
motina Marijona Kuzma (pagal tėvus Adomaitytė), sesuo 
Marijona Winskūnas, jos vyras Mateušas ir jų šeima, bro
lis Thomas, jo žmona Beatriče ir jų šeima, brolis Boleslo
vas, jo žmona Rozalija ir jų šeima, uošvė Marijona Vai
kasas, švogeriai Pranciškus, jo žmona Jean ir Stanislovas, 
žmona Millie ir jų šeima, dėdė Karolis Adamonis, jo žmona 
Julijona ir jų šeima, teta Rozalija Tuskenas, jos vyras An
tanas ir jų šeima, pussesere Ona Malecky, jos vyras Jonas, 
pusbrolis Antanas Balaišis ir jo šemia ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą”.

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— 8AVINTNKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

1914 West lllth Street
Virau bloku ano kaplnlą.

PUtlsasiu paminklams plaaą 
pas!rinkimu miesto.

TeleL CEd&rcreit 3-6335

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DUEKTOR1AI -

6845 S. VVestern — 3 atskiros air-cond. koplyčios
BKp«btU 7-6604 — 7-8601 Automobiliams rieto 

TUma, kurt* gyvena kito** miesto dalys*; gausta**
koplyčia arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. - 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

BEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patams- Mes turimo koplyčias
rimas dieną ir nak- visose Chicagos ir

Reikale šaukite Roselando dalyse Ir

mu*- tuojau patarnaujame

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, IU. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IU. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpoblic 7-1213
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IŠ ARTI IR TOLI
pronMjms draugas, chicago, illctois

/ mus

Pirmad'en's. vasario 20. 19?6

X Fred MorelU, CoEseum 
amfiteatro vedėjas, nupirko T. 
T. Marijonų statybos vajaus 
banketo 4 biletus. Biletus par-' 
davė žurnalistas Stasys Pieža. 
Fred Morelli ypatingom sąly
gom išnuomavo amfiteatrą 
Dainos šventės komitetui, tar
pininkaujant Alice Stephens.

X Šv. Kryžiaus parapijos 

Lituanistikos mokykla, vado
vaujama mokytojos F. Taru- 
lienės, suruošė Vasario 16-sios 
minėjimą. Lituanistikos klasių 
mokiniai gražiai padainavo lie
tuviškas dainas, pašoko tauti
nius šokius ir padeklamavo tai 
dienai pritaikytus eilėraščius. 
Be to keli mokiniai paskambi
no pianu. Pabaigoj buvo sugie
doti Amerikos ir Lietuvos him
nai. .

X Juzė Daužvardienė, Lietu

vos konsulo dr. Petro Daužvar- 
džio žmona, kalbėjo Chicagos 
Miesto Švietimo Tarybos moky
tojų posėdyje vasario pradžio
je. Ji kalbėjo apie Lietuvą ir lie
tuvių tautą. Po kalbos mokyto
jai patiekė klausimų, j kuriuos 
Juzė Daužvardienė atsakė. Taip 
pat ji turėjo pašnekesį su pas
kirais mokytojais ir Tarybos 
viršininkais.

X Dana ir Feliksas Kaspera

vičiai susilaukė sūnaus. Audė 
ir Kazimieras Jiešmantai taip 
pat susilaukė sūnaus. Danė Kas 
peravičienė ir Audė Jiešmantie- 
nė yra sesutės. Tėvai džiaugia
si naujagimiais, o Al.šiai anū
kais.

X Chicagos Lietuvių Metėtų 

klubas praėjusį ketvirtadienį 
paminėjo Vasario 16 d. šventę. 
Kalbą pasakė Juzė Daužvardie
nė, o solistė Genovaitė Giedrai- 
teinė padainavo. Akompanavo 
Aldona Brazis.

X Chicago Daily News įdė
jo Dariaus ir Girėno paminklo 
nuotrauką, pažymint, jog tai 
yra viena įdomybių Chicagos 
mieste.

X Aldona M. Grudzinskaitė- 

Grinis, dr. Gedimino Grinio 
žmona, baigė Roosevelt univer
sitetą Chicagoje, gaudama bio
logijos bakalaureato laipsnį.

X Alfonsas Endziulis, 1446 
W. 79 St., iškeliavo į New Or
leaną ir Havaną Kuboje. Jis yra 
radijo ir televizijos taisymo įmo 
nes savininkas.

X “Ateities” šokėjų grupė 

vasario 25 d. vyksta į Barring- 
ton, III., kur bus tradicinė Jung
tinių Tautų šventė.

X John ir Josephine Pakel 

su sūnum ir jo šeima išvyko a- 
tostogų į Floridą.

X Grasilda Gedvilienė, 10544 

So. Perry Avė., bedirbdama pa
slydo ir susilaužė per riešą ran
kos kaulą.

PATIKSLINIMAS
Per klaidą buvo paskelbta, 

kad per TT. Marijonų Bendr. 
10 skyr. vakarienę Bridgeporte 
Pranciška Leščinskienė pati ir 
savo mirusį vyrą Benediktą 
įrašė į Tėvų Marijonų Bendrad. 
garbės narius, sumokėdama 
$200, turi būti Pranciška Les- 
čiauskienė.

KAS KĄ IR KUR
— Vyčių sendraugių dėmesiai.

Antradienį, vasario 21 d. 8 vai. va- 
knre, Vyčių salėj įvyks mėnesinis 
vyčių sendraugių kuopos susirinki
mas, į kurį kviečiami nariai skait
lingai atsilankyti. Susirinkime bus 
praneSta naujos valdybos sąstatas, 
(aip pat vasaros ir rudens veikimo 
planai. — Vfcldyba

J. A. VALSTYBĖSE
— Jaunųjų moterų rekolek

cijos įvyksta Nekalto Prasidė
jimo Seserų vienuolyne (Put- 
nam, Conn.) kovo 2, 3 ir 4 d.d. 
Veda jėzuitas tėvas Kidykas. 
Norinčios dalyvauti rekolekcijo 
se laišku ar telefonu registruo
jasi nedelsdamos: Sister Super- 
ior, Immaculate Conception Con 
vent, R.F.D. 2, Putnam, Conn. 
Telef. VVAlnut 8-5828. Mokes
tis tik $7.00.

PRANCŪZIJOJ
— Pranefieijos IJetuvių Ben

druomenės naujieji organai. Š.

m. sausio 29 dieną įvyko nau
josios Pr. Krašto Lietuvių Ben
druomenės išrinktosios tarybos 
posėdis.

Pr. Krašto Lietuvių Bendruo- 
menės Valdybon išrinkta:

Pirmin. O. Bačkienė, vice-pir- 
mininku ir iždininku kun. J. Pet 
rošius ir sekretorium — E. Vai- 
ciekauskas; kand. P. Klimas, jr. 
ir B. Venckuvienė.

Pr. Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos pirmininku išrinktas 
pulk. J. Lanskoronskis.

Kontrolės komisijon išrinkti 
šie asmenys: E. Turauskas, P. 
Klimas, jr. ir B. Venskuvienė; 
kand. E. Turauskienė ir O. Ge- 
caitė-Peruche.

Pr. L. B-nės garbės teisman, 
pagal visuotinius rinkimus, iš
rinkta: dr. S. Bačkis, Pr. Dule- 
vičius ir A. Michelevičius.

Krašto Tarybos posėdyje da
lyvavo Lietuvos atstovas Pran
cūzijoje dr. S. Bačkis.

— Birutė Šlepetytė Vencku

vienė šiuo metu ruošiasi dokto
ratui Sorbonos universitete Pa
ryžiuj. Pereitų metų rudenį ji 

atstovavo lietuvius krikščionių 
demokratų jaunimo sekcijos 
tarptautiniame suvažiavime Tut 
zinge, Bavarijoje.

ISPANIJOJ
— Europos federacija ir lie

tuviai. š. m. sausio 28 d. Mad
ride Didžiojoje Santiago kolegi
joje, kuri turi specialų semina
rą dabarties problemoms studi
juoti, dr. Z. Brinkis skaitė pas
kaitą tema “La federation Eu- 
ropea y los lituanos” — Euro
pos federacija ir lietuviai. Se
minarui vadovavo Madrido un- 
to teisių prof. Antonio Deyring. 
Salė buvo pilna klausytojų. Da
lyvavo ne tik augščiau minėto
sios kolegijos vadovybė ir stu
dentai — atstovaują net 14 tau
tybių, — bet buvo ir svečių: bu
vęs estų gen. konsulas Anglijo
je dr. V. Raud ir kt. Po paskai
tos buvo diskusijos, kuriose ak-
tyviai dalyvavo svečiai ir stu- pę šio instituto nariais, gauna
dentai, gyvai domėjęsi Lietuva 
ir jos pažiūromis į Europos fe
deraciją.

ITALIJOJ
— PLB Italijos krašto valdy

ba pradėjo leisti informacinį 
biuletenį lietuvių kalba Italijoj 
gyvenantiems lietuviams. Fer
mas numeris yra kruopščiai ir 
gražiai estetiškai paruoštas,, tu 
ri 8 psl. Jame sudėta nemaža 
žinių ir informacijų, skirtų Ita
lijos lietuviams.

— Italijos Raud. Kryžius su
ruošė Romoje, Venecijos rūmuo 
se, parodą, pavadintą “Fanciu- 
lio nei mondo” (Vaikas pasau
lyje). Joje pasirodė ir sovietai 
su atskiru paviljonu, pasivadi
nusiu “Socialistinės Sovietų 
Respublikos”. Deja, visi ekspo
natai, knygos ir kt. buvo gry
nai rusiški. Išimtis padaryta lie-
tuviams: buvo eksponuotos lie- (kų pinigų rinkinys, naujai ga- 
tuvių k. keturios vaikams kny- minti tautiniai kostiumai ir kt.
gos, kurias nupirko Elta-Press 
redakcija.

— Arkiv. Jurgio Matulevi
čiaus kanonizacijos bylos pos- 
tulatorius (Via Corsica I, Roma)

išleido italų kalba trumpą šio 
didžio Bažnyčios ir lietuvių tau
tos vyro biografiją. Leidinėlis 
turi 50 prI., išleistas gerame po
pieriuje ir papuoštas arkiv. Jur 
gio Matulev.čiaus paveikslu.

— šv. Kaz'miero Lietuvių 

Kolegijos Rainoje auklėtinei 

išleido neperiodinį “Fraterni- 
tas” 8 numerį, apimantį 12 di
delių puslapių. Šio leidinio tiks
las — palaikyti ryšius su bu
vusiais Kolegijos auklėtiniais, 
išsiblaškiusiais po platųjį pa
saulį.

ARGENTINOJ
— Dr. A. Babelis yra Obera 

Misiones ligon.nės direktorius, 
o jo sūnus dr. St. Babelis dir 
ba. kaip gydytojas Patogonijo

— Lietuvaitėj grožio karalai
tės Argentinoje. Argentinos 
naftos 1956 m. grožio karalai
te išrinkta lietuvaitė Elena An- 
driušytė, o spaudos meno kriti
kos mokyklos grožio karalaite 

kita Buenos Aires lietuvaitė 
Birutė Cibavlėiūtė.

— Jonas Baliukas Argentino
je tarnauja Žemės Ūkio minis
terijoje. Buvo išvykęs į Pata- 
goniją, kur Rio Negro ir kitose 
vietose tikrino medžių sodinimo 
procesą.

— Liet. Bendruomenės Tem- 
perley, Argentinoje, apylinkės 
valdybą sudaro: Motiejus Povi
laitis, Mykolas Markūnas, Vy
tautas Bartulis, Vincas Pečiu
lis, Jonas Černiauskas, J. Zak- 
rys ir Vladas Cibavičius.

AUSTRALIJOJE
— Adelaidės Lietuvių Namų 

statyba sunkiai juda iš vietos. 
Jau seniai užmanyta, bet vis ne
surenka tiek pinigų, kad galė
tų pradėti statybą. Ypač namų 
statybą remia jaunimas, kuris 
šiaip neturi patalpos kur prisi
glausti.

— Eugenijus Kalibatas ir Jo
nas Morkūnas mokosi Adelaidė
je Christian Brother kolegijoje. 
Abu savo klasėse yra pirmieji 
mokiniai.

— Sydnėjaus lietuvių namų 
įsigijimo reikalą remia ir organi 
zacijos. Kiek anksčiau savo įna
šus yra davusi Australijos 
“Liet. Kat. Kultūros Draugija”, 
Rezistencijos Buv. Politinių Ka 
linių Komitetas, o dabar įnašus 
sudėjo taip pat Liet. Inžinierių 
ir Architektų Draugijos, be to, 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau 
gijos Sidnio skyriai.

— Inž. St. Jarembauskas, iš
laikęs nustatytus egzaminus, 
priimtas į Australijos inžinierių 
institutą nariu. Emigrantai, ta-

lygias teises su šiame krašte 
baigusiais mokslą inžinieriais.

— Sydnėjaus lietuvių jauni
mo teatras-studija, vadovauja
mas V. Saudargienės, vasario 
25 d. stato “Eglę žalčių kara
lienę”, o Sydnėjaus Lietuvių Te 
atras Atžala, sėkmingai pasiro
dęs su K. Binkio “Atžalynu”, 
ruošia komediją “Mokyklos 
drauga”’. Režisuos K. Daugu- 
vietytė-šniukštien,".

— Lietuvos žemė ir kiti He- 
tuviški vertingi daiktai Aust
ralijoje. Lietuviai skautai labai 
gražiai pasirodė tarp tautin ame 
skautų Pan-Pacifįc sąskrydyje. 
Lietuvių liaudies dainų, gintaro 
ir spaudos parodėlė susilaukė 
gyvo dėmesio, ir tiesiog minios 
ją lankė. Brangūs eksponatai 
buvo dėžutė su Lietuvos žcyne, 
natūralūs gintaro gabalai, 10 
gintaro karolių eilių, Lietuvos 
pašto ženklų kolekcija, lietuviš

Parodėlę aplankė apie 15,000 
žmonių. Išdalinta 5,000 specia
liai sąskrydžiui atspausdintų la 
pelių apie Lietuvą, 100 brošiū
rėlių apie religinę padėtį Lietu-

LAUKINIS BUIVOLAS

Laukinis buivolas (gauras), 19 metų, iŠ pietrvčhj Azijos, 
IVashingtono zoologijos sode. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Knygų savaite

Vasario 19 — 26 dienomis pa
skelbta Katalikų Knygų savai
tė. Tuo metu katalikai skatina
mi daugiau susidomėti knygų 
skaitymu. Bostono arkivysku
pas R. Cusriing skatina plėsti 
bendrą šeimos skaitymą — vie
nam skaitant, kitiems klausan
tis. “Kasgi galėtų būti naudin
gesnio šeimai, kaip atrasti nau 
jas idėjas ir naujus žodžius ben
drame skaityme”, — kalba ar
kivyskupas. Šios savaitės pro
ga JAV-se bus paskleista 450, 
000 lapelių su sąrašu 95 geriau
sių, rekomenduotinų skaityti 
knygų. Apie 12,000 bibliotekų 
suruoš specialias parodas.

Kardinolas Bahamų salose

Chicagos kardinolas Stritch 
buvo nuskridęs į Bahamų sa
las, kur Nassau mieste pašven
tino naujus šv. Ksavero kolegi
jos rūmus.

$7 milionai statybai 
parkuose

Šiais metais Chicagos parkų 
distriktas planuoja pravesti pa
gerinimus, kurie kainuos sep
tynetą milionų. Numatoma 
naujai išgrįsti Michigan gatvę, 
pastatyti du nauju pramogų 
namu parkuose bei naujai iš
grįsti 22 mylias bulvarų.

1...... aaeaaaess

voje, padovanota 150 skautų 
albumų skautų vadovams ir žy
mesniems svečiams ir kitų ver
tingų knygų augštiems skautų 
pareigūnams. Lietuviai su kitais 
egzilais skautais iš už geležinės 
uždangos labai gražiai pasiro
dė per egzilų laužą. Reprezenta
ciniam lietuvių skautų vienetui 
vadovavo šie pareigūnai: viene
to vadovas V. Dainutis, parodė
lės — A. Krausas, pasirodymų 
— A. Gavas ir ūkio vadovas A. 

Žilinskais.

— Alfredas Olšauskas civili
nės inžinerijos kursą baigė Syd
nėjaus universitete.

— Geelongo lietuvių namų 

pradėta 1955 m. statyba šiemet 
vykdoma toliau. Tie namai — 
tai cementinių čerpių sumūry
ta salė su scena ir užkulisiais.

— Paminėta Kla'pėdos išsi

vadavimo sukaktis. Kaip ir ki
tuose kraštuose, ir Australijoje 
gražiai paminėta Klaipėdos iš
sivadavimo sukaktis. Minėjimą 
suruošė M,. Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Sidnio skyrius. Jį pra 
vedė skyriaus pirm. J. Reizgys, 

kuris taip pat skaitė paskaitą. 
Graži buvo ir meninė dalis.

TĖVAS PI1US•r
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveika/ai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO” 

Administracijoje

2384 So. Oaklas Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS

Pirkit Apsaugos Bonus!

Medicinos misionierė
Jauna čikagietė mergaitė bu-į 

vo tarp 22 naujų seselių, kurios 
padarė įžadus Mediciniškų sese
rų vienuolyne, Phdadelphijoje. 
č.kagletės vardas — sesuo Shei 
la. Mediciniškų seserų vienuoly
nas įsteigtas 1925 metais. Jos 
turi 25 mediciniškų misijų cent 
rus Indijoje, Pakistane, Afri
koje, Indonezijoje, šiaurės ir 
Pietų Afrikoje,

Galima gauti 
mokslapinigius

šv. Rožančiaus kolegija (Ro- 
sary College) duoda mergai
tėms stipendijas-mokslapini- 
gius. Paskutinė diena įsiregist- 
ruot’ konkursiniams egzami
nams yra kovo tnėn. 1 d. Minė
toji kolegija yra Chicagos daly
je, vadinamoje River Forest.

Auklėtojų suvažiavime
Conrad Hilton viešbuty pra

sidėjo suvažiavimas kolegijų, 
kurios ruošia mokytojus. Su
važiavime kalbėjo sesuo M. 
Madeleva, skatindama daugiau 
studijuoti šv. Raštą ir klasikus, 
kaip Homerą, Šekspyrą. Ji ska
tino daugiau šventraščio teks
tų skaityti studentams.

Naujas atomų sprogdintojas
Atominės Energijos komisi

ja praneša, kad netoli Chica
gos esanti Argonne atominė 
laboratorija gaus naują atomų 
sprogdintoją, kurs kainuos apie 
15 milionų dolerių.

$20,000 studentėms
Mundelein kolegija savo stu

dentėms konkurso keliu pas
kirstys $20,000 mokslapini- 
giams. Kolegija yra šiaurinėje 
Chicagos dalyje, mokslas joje 
yra augštai pastatytas, čia stu
dijavo ir visa eilė lietuvaičių.

; Specialūs muzikos kursai
i De Paul universiteto muzikos 
, fakultetas duos specialų ketu- 
I rių paskaitų kursą vargoninin- 
j kams, chorvedžiams, kunigams 
; apie naujus pakeitimus giedoji
me Didžiosios savaitės metu.

Universiteto paskaita apie 
komunizmą

Loyolos universitete vasario 
17 d. buvo paskaita apie dabar
ties komunizmo etiką. Ją laikė 
autoriuj daugelio straipsnių a- 
pie komunizmą kun. Bochenski.

Kalbūs apie darbininkiją

Katalikų Darbo sąjungos rū
pesniu vasario 24 d. vadinama
me John A. Rayan forume, Chi
cagoje, kalbės Clinton S. Gol
de, buvęs augštas pareigūnas 
lokomotyvų inžinierių ir kitų 
darbo unijų, bei Harold Rutten- 
berg, Starddill-Keystone bend
rovės prezidentas, abudu eks
pertai darbininkijos klausimais. 
Jie kalbės tema: “Kurlink suka 
darbininkija”.

Pagalba misijoms

Sekmadienį visose Chicagos 
bažnyčiose buvo skaitomas kar
dinolo Stritch laiškas, kuriame 
primenamas reikalas daugiau 
paremti misijas. Ateinantį sek
madienį, vasario 26 dieną, Chi
cagos bažnyčiose bus daroma 
rinkliava misijoms ir tikimasi, 
kad gerieji katalikai parems 
kaip vidaus, taip ir užsienio mi
sijas. Ypač dabar svarbu su
stiprinti misijų veikimą Arti
muosiuose Rytuose, kur bando 
savo įtaką išplėsti raudonieji.

Greit sugavo plėšiką
Banditas negras, įėjęs į dra

bužių valyklą 1257 So. Kedzie 
avė., pagrobė $4 ir išėjęs įsė
do į autobusą. Valyklos tarnau
tojai įsitėmijo autobuso nume
rį ir greit pranešė pravažiuo
jančiam policininkui. Tas auto
busą pasivijo, sustabdė, šofe
riui liepė laikyti duris uždary
tas ir su revolveriu rankoje 
greit atrado įtariamąjį, kurs 
pasirodė esąs Edw. VVashing- 
ton, 24 m. amžiaus, gyvenąs 
1632 S. Chrlstiana. Banditas 
prisipažino moterį apiplėšęs ir 
policininkui įteikė pagrobtus 
pinigus ir savo revolverį.
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ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos 

Raidžių Pasėliai
Romanas

ši knyga, pasakodama kovos už 
spaudos laisvę žygius, yra Įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuviškų žodį. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Kluho leidinys, 
311 psl.. Broniaus Milrino viršelis, 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietinių darbus. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
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Vytauto Augustino
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 

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

ALBUMAS LIETUVA
yra gražiausia dovana
Vasario 16-sios proga

Kaina $6.00
Užsisakyti galima “Drauge”

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III. 
Ir pas knygų platintojus

Areštavo lošėjus
Vienas vyras Chicagoje slap

tame pokerio lošime pralaimė
jo $3,000. Supykusi jo žmona 
pašaukė polįciją, kuri areštavo 
9 vyrus ir dvi moteris lošėjas.

Plinta tymai
Šiuo metu Illinois valstybėje 

smarkiai plinta susirgimai ty
mais. įregistruoti net 4,148 su
sirgimai nuo šių metų pradžios 
iki vasario 10 d. Apie pusė tų 
susirgimų — Chicagoje.

Ypatingai išaugęs laikraštis
Chicagos arkidiecezijos laik

raščio “The New World” jau 
spausdinama 200,511 egzemplio 
rius. To pasiekta pravedus eilę 
labai sėkmingų platinimo vajų.

Tarsis Vaikų darželių 
vedėjos

Illinois katalikų vaikų darže
lių vedėjos turės savo pasitari
mą vasario 22 d. Marillac na
me, 2822 W. Jackson, Chicago
je. Posėdžiai prasidės 9 vai. 30 
min. ryto.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

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

K. V. C........................ $7.00
Kun. Vincas Slavynąs . .5.00
Smolinskas, Albinas . . 3.00
Kun. Pranas Baltrumas 2.00
Balmontienė, Barbora 2.00
Dambrauskas, Matas . . 2.00
Ivanauskas, Adolfas . . 2.00
Kielienė, S. Mrs............... 2.00
Kuzinskas, Jonas ir An. 2.00
Maciulaitis, Bronius .. 2.00
Meiluns, Leo ............. 2.00
Paškevičius, Juozas . . 2.00
Plechavičius, L. Dr. . . 2.00
Shimanski, M.................. 2.00
Baltrušaitis, J................. 1.00
Barauskas, Stasys .... 1.00
Bartašius, K.................. 1.00
Elsbergas, Genovaitė . . 1.00
Jarulaitis, Julius ........... 1.00
Jucaitis, P. ...............  1.00
Kasperavičius, Feliksas 1.00
Kasuba, Antanas .... 1.00
Komaras, Mykolas .... 1.00
Račinskas, V.................. 100
Skvarnavičius, Izidorius 1.00
Šlyžys, Jurgis ..............  1.00
Tauchas, Anton ........... 100
Ubartas, Bronė ........... 1.00
Vasinauskas, Bronius .1.00
Želvys, A. ................... 100

“DRAUGO” STATYBAI 

AUKOJO:

Mrs. Geo. Watkins . . $4.00
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Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.
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GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bredūno

Devynios Balades

Turinio skyriai: Prologas, Variaci
jos, Apeiginš, Metamorfozė, Milžin
kapiai. Lunatikai, Kapinės, Vitražas, 
Grabdlrbis, Apuolė, Epilogas.

Tai yra poezijos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena ir pasakyti jam stebuklingąjį 
fcxl|.

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

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2384 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, OL
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