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MASKVOS MISIJA ATVYKO VID. RYTUOSNA
Kard. Pizzardo žodis Romoje 

švenčiant Vasario Šešioliktąją
Pradeda nuo prekybos, bet siūlo 

savo technikus ir medžiagas
Šventasis Tėvas įvairiose kai- kie krikščionybės ir komunizmo 

bose yra nurodęs kelią, kuriuo kompromisai nėra galimi, kad 
turi žengti tikintieji krikščionys, jokia šių dviejų blokų koegzisten 
kad būtų išgelbėtas sovietinio cija nėra priimtina, nežiūrint už-
komunizmo šiandien grasinamas 
pasaulis. Jo žodžiuose yra ir 
Jums, brangūs lietuviai, naudin
gų perspėjimų ir priminimų.

Dabartinę socialinę bei politi
nę padėtj galime šitaip apžvelg
ti. Žmonija padalinta kaip į du 
laukus. Viename vyrauja laisvės 
sąvokos ir krikščioniškosios tra
dicijos moraliniai principai, 'ki
tame gi, vadovaujamame sovieti
nės Rusijos, žmogaus asmuo in 
individualinė laisvė yra po dikta
tūra, kuri suvalstybina ūkį ir ko
voja prieš krikščionybę bei kiek
vieną dvasinį ir laisvą judėjimą. 
Šis laukas nuolat siekia išsiplėsti 
ir graso pasaulio taikai.

Deja, pirmajame lauke, kur 
vyrauja laisvės ir moralumo są
vokos pagal krikščioniškąją tra
diciją, yra sąmyšių ir netikru
mų, kurie kliudo pajėgią ir pozi
tyvią veiklą. Iš vienos pusės vieš 
patauja nepagrįstas optimizmas, 
iš kitos kraštutinis pesimizmas. 
Žmonės, sužavėti nuostabių pa
starųjų metų atradimų, linkę su
dievinti žmogaus galią. Jie ma
no, kad žmogus, juo labiau jis 
pasisavina gamtos slėpinius ir 
juos panaudoja kelti gėrybių ga
mybai ir tvarkyti jų paskirsty
mui, gali savaime sukurti sau 
taiką ir laimę.

O kiti primena, kad atradimai 
ir technikos patobulinimai tarna
vo rasinei neapykantai, viešpa
tavimo, užpuolimo, smurto ins
tinktams; jie turi prieš akis ma
sinius žudymus, dujų kameras, 
koncentracijos stovyklų baisu
mus ir t.t. Šie žmonės savo pe
simizme atsižada betkokio pasi
priešinimo blogio jėgoms ir pa
syviai pasitenkina gyventi savo 
egzistencijos akimirksnį.

Tarp jų yra minia gerųjų ir 
blogųjų, egoistų ir didžiadvasių 
sielų. Kaikurie gyvena tamsios 
ateities baimėje, kiti nieku nesi
rūpina ir yra abejingi, nesuvok
dami dabartinio momento tragiš
kumo. Jie save apgaudinėja min
timi, kad esą galima įgyvendinti 
dviejų blokų, rytinio ir vakari
nio, 'koegzistenciją, jeigu tik bu
dima ir ruošiami nauji atominiai 
apsigynimo ginklai.

Popiežius yra parodęs šios vil
ties apgaulingumą, nušviesda
mas dieviškosios Apvaizdos veik
lą pasaulyje ir Bažnyčios veiklą 
žmonijos gerovei. Kiek kartų jis 
yra kvietęs tikinčiuosius išgelbė
jimą matyti tiktai Dievo žmogu
mi tapusiame Sūnuje ir Jo evan
gelijos praktikoje? Kiek kartų 
jis yra nurodęs, kad tik Jo malo
nė, Jo mokslas ir Jo pavyzdys 
gali duoti tikrą gyvenimo nor
mą? Šis ryžtingas grįžimas prie 
Kristaus pamokymų ir pa vyzdžių 
yra betgi būtinas, jei norime at
sispirti visad tykojančiam prie
šui numeris pirmas. Jam yra pa
vykę įsiskverbti net į tikinčiųjų 
(tiek paskirų asmenų, tiek jų or
ganizacijų) nusiteikimus. Jiems 
jis yra prisistatęs kaip simpatiš
ka ir neišvengiama išdava tech
nikinės ir socialinės pažangos, 
kuri, suintensyvindama gamybą 
ir tvarkydama turtų paskirsty
mą, užtikrinsianti visiems gero
vę ir taiką.

Popiežius tačiau, kartoju, nesi
liauja nedviprasmiškai ir abso
liučiai skelbęs krikščioniškosios 
doktrinos ir komunistinio moky
mo nesuderinamumą. Jo kalėdinė 
kalba nepalieka abejonių, kad to-

sispyrimo tų, kurie norėtų joje 
rasti kokį nors susiderinimo ke
lią.

Bet Jūs, brangūs lietuviai, ga
lit man pasakyti: esame tuo vis
kuo pilnai įsitikinę, komunizmą 
pažįstame iš patirties ir nuolat 
sekame savo tautiečių kančias; 
ne tik kentėjimus dėl medžiagi
nių gyvenimo reikmenų stokos, 
bet, virš visa ko, kentėjimus mo
ralinėje srityje dėl laisvės trūku
mo, moralinės priespaudos bei vi
suomeninių ir socialinių institu
cijų, ypač mokyklos, nukrikščio- 
ninimo, dėl gyvybingiausių Baž
nyčios ir tautos organizmų sunai 
kinimo ir dėl nuolatinių deporta
cijų.

Tikriausiai lietuviai Europoje 
ir Amerikoje brangina popie
žiaus pamokymus ir supranta, 
kodėl Jis niekad nesiliauja kvie
tęs visus tikinčiuosius prisiminti 
Bažnyčios tyloje kančias ir nie
kad nepailsti prašant Viešpatį 
sutrumpinti suspaudimo dienas. 
Jis nesiliauja gaivinęs po bolše
vikiniu jungu pasilikusiuose sū
nuose prisirišimą prie Apaštališ
kojo Sosto. Jie yra stiprinami 
budraus Dangaus Valdovės žvilg 
snio, kuri Jums yra pasirodžiusi 
Šiluvoje ir kuri Jums šypsosi iš 
Aušros Vartų Vilniuje. Nors ir 
blaškomi šios audros bangų, te- 
nesileidžia įbauginami, teišlaiko 
tą tikrumo jausmą, kuris maiti
na tvirtumą tikėjimo gynime, pa
sitikėdami, kad Dievui, kuriam 
nieko nėra negalimo, nepritrūks 
būdo išsklaidyti toms jėgoms, 
kurios kyla gaivalingai išdidžios.

Garsiojoje kalboje apie istori
ją ir historicizmą X-jo Tarptau
tinio Istorinių Mokslų Kongreso 
dalyviams Šventasis Tėvas visiš
kai aiškiai išryškino Bažnyčios 
veiklą žmonijos gerovei. Jis pa
rodė, kad Bažnyčia turi sąmonę, 
jog ji yra gavusi savo uždavinį ir 
savo pareigą visiems laikams ir 
visiems žmonėms.

Ji visa tai įrodė, kada griuvus 
Romos imperijai sukūrė naujų 
tautų šeimą, sulydindama skir
tingiausius nugalėtųjų ir laimė
tojų elementus. Ji taip paveikė, 
kad nugalėtojai ne tik leidosi 
krikštijami, bet ir priėmė nuga
lėtųjų kultūrą. Bažnyčia perėmė 
naujos tautų šeimos vadovavimą 
jų pačių šaukiama: jos šaukėsi 
nugalėtieji, nes joje matė romė
nų civilizacijos tęsėją; jos šau
kėsi laimėtojai, nes popiežiuje ir 
vyskupuose gerbė dieviškąjį au
toritetą.

Šventoji Romos imperija, Baž
nyčios ir Karolio Didžiojo sutari
mu, ne tiktai privalėjo atnaujin
ti Pax Romana, tą visada gyvą 
idealą žmonių širdyse, bet taip 
pat turėjo gyveniman pašaukti 
krikščionybės principais pagrįs
tą valdžią, Res Publica, kurioje 
krikščionybė būtų gyvenimo nor
ma ne tik paskiriems žmonėms, 
bet ir pačiai bendruomenei, ku
rioje krikščionybės išpažinimas 
ir jos praktikavimas būtų esminė 
sąlyga būti jos nariu. Evangelija 
turėjo būti gyvenama viešame 
gyvenime nemažiau, kaip priva
čiame ir individualiniame.

(Pabaiga rytoj)
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Šen. McCarthy puolė

prez. Eisenhowerį
NEW YORKAS, vas. 24. — 

Šen. McCarthy Washingtono die
ną Švenčiant čia garbino gen. 
MacArthurą kaip šių dienų Wa- 
shingtoną, kuris niekad nebūtų 
ištiesęs draugystės rankos Sov. 
Sąjungai taip, kaip tai padaryta 
pereitą vasarą Ženevoje. Tai bu
vo priekaištas Eisenhovveriui.

Mūsų tikslas, anot McCarthy, 
turi būti komunizmo sunaikini
mas. Korėją, Vietnamą ir lais
vuosius kinus jis ragino imtis 
ginklo ir sunaikinti savo komu
nistus. Jie turėtų gauti tam dar
bui JAV pagalbą.

Paskubina atominių

ginklų bandymus
NEW YORKAS, vas. 24. — N. 

Y. Times teigia, kad atominių 
ginklų bandymai Pacifi'ke iš ge
gužės ar balandžio atkelti į kovo 
mėn., jei oras tuo laiku bus pa
lankus.

Tvirtinama, kad bus atlikta 
daugiau kaip dvylika atominių ir 
vandenilinių pabūklų sprogdini
mų ant bokšto, metant iš lėktu
vų ir šaudant į tolį. Bandomų 
pabūklų stiprumas bus įvairus — 
nuo kilotono iki megatono.

• V. Vokietijoje pagamintos 
sausio mėn. 89,137 auto mašinos.

, Oras Chicagoje
Apsiniaukus, lauktina lietaus 

ar sniego.
Saulė teka 6:35, leidžiasi 5:35.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Vakar jau prasidėjo derybiniai prancūzų ir marokiečių pa

sitarimai dėl nepriklausomybės Marokui suteikimo. Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeris deklaravo, kad bus patenkinti marokie
čių tautiniai jausmai kraštui pasiliekant sąjungoje su Prancūzija.

— Prez. Eisenhowerio administracinio štabo viršininkas Sher- 
man Adams oficialiai neigia žinią, kad jis paleidęs gandą, jog Ei- 
senhoweris apsisprendė už antrą terminą. Bet spėjama, kad pats 
prezidentas pasakys savo sprendimą vasario 29 d.

— Vakar buv, Fordo automašinų pardavėjas Chicagoje liudijo 
vienam senato komitetui, kad Fordo bendrovės vadovybė patarė 
Chicagos Fordo mašinų pardavėjams 1952 m. sudėti 50,000 dol. 
Fiscnho'tverio rinkimų kampanijai finansuoti.

— Brazilijos džiunglių sukilėlis kap Veloso, apie 10 dienų val
dęs Santarem miestą prie Amazonės upės, kažkur pabėgo ir sukili
mas ten pasibaigė.

— Sukilimas Peru valstybėje lųuitos mieste dar nėra pasibai
gęs. Prie miesto artėja vyriausybę palaiką daliniai, bet susirėmimo 
nebuvo. Sukilėliai teigia, kad sostinėje jų pusėje esą studentai ir 
darbininkai, bet negalį pasireikšti dėl vyriausybės represijų.

Atidar'ė'ltelią panaudoti atomo 
energiją pramonės reikalams
WASHINGTONAS, vas. 24. — Prez. Eisenhovveris leido išda

linti Amerikoje ir užsienyje 88,000 svarų urano, kad Sov. Rusija 
tikrai nepralenktų demokratijų su atominės energijos pritaikymu 
nekariškiems reikalams.

Bus dovanojamas, parduoda
mas ar nuomojamas U-235, ku
ris yra pagrindinis kuras elek
tros energiją gaminantiems reak 
toriams.

Pusė minėto kiėkio bus pada
linta Amerikoje toms bendro
vėms, kurios jau stato ar pla
nuoja statyti atomines jėgaines 
pramonės reikalams, o kita pusė 
toms draugiškoms valstybėms, 
kurios pačios savo U-235 dar ne
pasigamina. Nieko nenumatyta 
duoti Sov. Rusijai ar jos sateli
tams.

Ikšiol JAV išdalino svetimoms 
valstybėms 440 svarų. U-235 ban 
dymų reaktoriams įrengti, bet 
daug kas prašo daugiau to meta
lo, kad galėtų pradėti rengti elek 
tros jėgaines. Su 26 draugiško
mis valstybėmis Washingtonas 
turi atominio bendradarbiavimo 
sutartis; dauguma galės dabar 
gauti daugiau urano savo atomi
nėms programoms plėsti.

Pačioje Amerikoje jau septy
nios bendrovės turi Atominės

Energijos Komisijos leidimą sta 
tyti jėgaines, kurių reaktoriai 
naudos kaip kurą U-235. Vienos 
jau statomos, kitos bus greit pra 
dėtos. Dar septyni to naujo ener 
gijos šaltinio pionieriai yra pada
vę prašymus leidimui gauti. Kas 
gauna leidimą statyti atominę jė
gainę, tas turi gauti ir U-235, 
nes visas tas brangus atominis 
kuras yra JAV vyriausybės nuo
savybė. Jau būta didelio murmė
jimo dėl jo nedavimo, nes tikrai 
imta bijoti, kad JAV pramonė, 
palyginus su Sov. Rusija ir An
glija, gali būti šioje srityje pra
lenkta. Bulganino pasigyrimas 
su pirmenybe biurokratinį ledą 
pradėjo pralaužti.

Lloyds lankys arabus

ir Izraelio premjerę
LONDONAS, vas. 24. — Pats 

Anglijos užs. reikalų ministeris 
kovo mėn. lankys Izraelį ir svar
biausias Vid. Rytų arabų valsty
bes, jieškodamas būdų arabų ir 
žydų santykiams pastoviau su
tvarkyti.

Vykdamas į Pakistaną daly
vauti Manilos pakto narių tary
bos konferencijoje, Selwyn Lloyd 
sustos Kaire, Bahreino salose 
Persijos įlankoje (ten svarbūs 
naftos reikalai) ir Indijos sosti
nėje, o grįždamas turės pasitari
mų Irake, Izraelyje ir Turkijoje. 
Prieš susitikimą su Ben - Gurio- 
nu Lloyd jau turės Irako ir 
Egipto nuomones.

• Prancūzijos vyriausybė nu
tarė duoti darbininkams tris sa
vaites apmokamų atostogų. Jei 
parlamentas šiaušis, vyr ausybė 
statys pasitikėjimo klausimą.

Kalendorius
Vasario 24 d.: šv. Matas apaš

talas. Lietuviškas: Žiedūna.
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BEIRUTAS, vas. 24. — Arabų kraštuose atsirado Sov. Rusi
jos delegacija su įvairiausiais pasiūlymais vakariečiams iš tos er
dvės išstumti.

į Libaną delegacija jau atvy
ko iš Jemeno, iš mažiausiai spau
doje minimo krašto. Maskva gal 
viena težino, kodėl nuo Jemeno 
pradėta į arabų erdvę keliauti.
Žinoma, ir misijos buvimo rezul
tatai bus žinomi tik tada, jei bus 
pasisekę ką laimėti. Misijos bu
vimo Jemene nepastebėjo net 
spaudos agentūrų koresponden
tai — apie ją sužinota tik į Liba
ną atvykus.

Misijoje yra 6 asmens, specia
listai tais 'klausimais, ką norima 
piršti lankomiems kraštams. Va
dovauja ministeris Kiktevas.

Iš libaniečių jau sužinota, kad 
misija domisi prekybos išplėti 
mu ir techniškąja pagalba arabų 
kraštų ūkinį potencialą .plečiant 
Sovietai linkę pirkti visas arabų 
eksportines prekes, kad tik jie 
atiduotų jų technikams statyti 
geležinkelius, kelius, elektros jė
gaines, pravesti drėkinimo siste 
mas, tobulinti uostus. Sovietai 
siūlo ir įrankius bei mašinas.

Pažymėtina, kad misija yra 
gerai parengta — žinanti ką ku
ria kraštas nori statyti ar tobu
linti, ką jam galima ir reikia siū
lyti, kokiomis sąlygomis ir t.t.

Iš Libano misija vyksta į Sy- 
riją, kuri, manoma, Maskvos sme 
genims ir medžiagoms jau pave
dė įrengti didelę naftos valyklą.
Vyks misija ir Egiptan, nors ten 
jau prarastas Nylo užtvankos 
statymas. Reikia manyti, kad 
Egiptas, politinio oportunizmo 
sumetimais, duos ir Maskvos 
technikams ką nors statyti. Ji 
nieko gali nelaimėti Irake, Jor
dane ir Lybijoje, nes tie kraštai 
mažiausiai pyksta ant anglų bei 
amerikiečių, kurių malone jie ne
blogai gyvena.

Angly planas araby ir

žydy taikai palaikyti
LONDONAS, vas. 24. — An

glijos užs. reik. ministeris Sel- 
wyn Lloyd pranešė parlamentui, 
kad pasiūlė per Jungt., Tautų 
gen. sekretorių šitaip sustabdyti 
arabų — žydų susišaudymus: vi
si atitraukia savo karinius dali
nius vieną kilometrą nuo 1949 m. 
armisticijos sienos, o į tą juostą 
įvedamas tarptautinis patrulis.

ftiR paveikslas yra tilpęs sovietinio Berlyno spaisdoje ir tariamai vaiz
duoja amerikietiškame balione rastą radijo siųstuvą. (INS)
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Sakoma, kad anglai pasiūlė 
taip daryti po to, kai Egiptas 
pritarė planui, jei ir Izraelis pri
tars. Šiam, girdėti, pasiūlymas 
labai nepatikęs. J. T. gen. sekre
torius tebetiria plano įgyvendini
mo sąlygas.

Sudane mirė du šimtai

areštuoty darbininky
KARTUMAS, vas. 24. — Su

dane įvyko nelaimė, kuri gali su
kelti naujai gimusioje valstybėje 
pavojingus bruzdėjimus.

Pereitą sekmadienį dėl neskel
biamų priežasčių darbininkai 
Kosti apylinkėse atsisakę ati
duoti medvilnės derlių bendrovei, 
kurios pasamdyti jie dirbo. Kilo 
susirėmimas su policija, yra žu
vusių. Apie 300 areštuoti ir su
kišti į kareivines, bet rytojaus 
dieną du trečdaliai rasti negyvi, 
o dar gyvi — sunkiai sergą.

Vyriausybė susijaudinusi tiria 
mirties priežastis ir žada nieko 
nuo pasaulio neslėpti.

Siame areštuoti kom.

Kinijon važinėję
BANGKOKAS, vas. 24. — Sia

mo vyriausybė suspendavo susi
rinkimų ir demonstracijų laisvę 
bei įspėjo laikraščius neskelbti 
žinių iš kom. Kinijos, nes viena 
maža grupė (komunistų simpati- 
kų?) piktnaudojanti jau duotas 
laisves.

Tą pat dieną areštuoti aero
drome iš kom. Kinijos grįžę 12 
asmenų, jų tarpe vienas parla
mento narys. Jiems bus teismas 
dėl antikomunistinio akto sulau
žymo. Pačiuptieji ir jų klausan
tieji kelia neramumus dėl demo
kratijos stokos.

Suomiję valdys senoji 

koalicija
HELSINKIS, vas. 24. — Suo

mijos parlamento pirmininkui so 
cialedmokratui Fagerholm nau
jasis prez. Kekkonen (ikšiol bu
vęs premjeru) pavedė sudaryti 
naują vyriausybę.

Fagerholm pakvietė Kekkonen 
agrarų partiją dalyvauti vyriau
sybėje ir jau gavo jos sutikimą.
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vojo, antrą vietą. Dalyvavo lOj Šveikauskai ir T. Naginionia)

Iš olimpinių žaidimų (2)
P. GANVYTAS

Septintųjų olimpinių žiemos! jaunuolio atsparumus buvo tik- 
žaidimų ryškiausia asmenybe be rai didelis. Nors nuo nelaimės 
abejonės tenka skaityti jauną-! vietos neštuvais nuneštas, jis
jj austrą Antaną (Toni) Sailerį. 
Šis 20 metų jaunuolis išsiko
vojo 3 aukso medalius. Pirmą 
kartą sportinėje istorijoje vie
nam individui pavyko laimėti 
visas 3 alpines varžybas. Sai- 
ler laimėjo I vietą abiejose sla
lomo formose ir leidimąsi nuo 
kalno. Šis trigubas laimėjimas 
jam pelnė ir alpinių varžybų pa 
šaulio meisterio vardą. Bendrai 
laimėjimas Sailerį sulygina su 
tokiais olimpiniais herojais kaip 
J. Owens, E. Zatopek ir kt.

Jei individualinėje plotmėje 
savo pasirodymu taip smarkiai 
išryškėjo jaunas žmogus, tai 
visgi įdomu pastebėti, kad ir 
vyresnio amžiaus žmonės vaidi
no svarbias roles įvairiose var
žybose. Norisi čia tik keletą jų’ sėkmių.

sekančią dieną vėl treniravosi 
savo specialybėje. Italas foto
grafas norėjo nufotografuoti 
vieną pavojingiausių bobsley 
lenktynių'vietų ir to motyvo ve 
dinas atsistojo ant lenktynių ke 
lio krašto. Nelaimei jis paslydo 
ir atsidūrė toj vietoj, pro kurią 
ūžte praūžia greitosios rogės 
Neilgai jam reikėjo laukti, kol 
pasirodė pirmos rogės. Šios jį 
kaip kokį mažą kamuoliuką iš
metė iš arenos. Pasekmė: su
laužyta koja ir šnairavimas iš 
bobsley sėdėjusių vyrų, kurie to 
kiu būdu prarado jiems taip 
vertingas kelias sekundes. O 
visgi ši nelaimė labai laimingai 
baigėsi, nes ji labai lengvai ga
lėjo susilaukti skaudesnių pa-

komandų. 1. Central YMCA
38‘/2:lb!2r 2. Lietuviai 36l/j, 3 
Ukrainiečiai 34, Toliau estai, 
lenkai ir kt. Jei * būtų vertinta 
[Atgal ’aimėtao rungtynes, Vytis 
stoyėfų . prieš Central YMCA, 
nes lietuviai juos įveikė 3 •/£ r 
2V". Komandoj žaidė Sirutis, 
Ramartauskas, Tarvydas, Gen- 
čius, Ciplijauskas, Mačiulaitis 
ir Petrauskas. Daugiausia taš
kų pelnė Tarvydas 7 */•.»: 1'/j-

So. Bostono L. Pil. Dr-jos 
3 šachmatų komandos dalyvau
ja ta; pklubinėse rungtynėse. 
Geriausiai varosi lietuvių trečio, 
ji (D. Dikinis, Alg. Ivaška, S. 
Vaičaitis, G. Kuodis ir 5. Spi- 
rauskas) — stovi priešaky kitų 
su 4:1 po 5 rungtynių ir 15:10 iš 
partijų. Boston College (2:1, 
6:9) ir Cambndge YMCA (1:3. 
9:11). Lietuvių antroji (R. Ka
rosas, A. Giedraitis, S. Kazlaus
kas, Leopoldas ir Gediminas

turi 4 laimėjimus iš 9 rungty
nių. Laimėta prieš Air Forcė, 
Harvard Club, Intern. Studentą 
Center ir Nevytono YMCA.

— Keturakis ir Merkis atsi
stojo priešaky visų Bostono Me
tropolitan lygos paskirų žaidėjų, 
naujai pasirodžiusioj, lygos kva
lifikacijoje, kuri paliečia 130 
Bostono žaidėjų. Andrius Ke
turakis stovi pirmuoju su įver
tinimu 2091 ir Kazys Merkis 
antruoju su 2075. Trečias — 
dr.. Putzman 2048.

-- “Chess Review” vasario 
nr. paskelbtos tokios lietuvių 
žaidėjų pasekmės Postai Chess 
skyriuje: Žaly3 įveikė Karalaitį 
ir Stonkus — Frillingą ir Stra- 
han 1952 Golden Knights žai
dynių baigmėje. Namikas įvei
kė Thomas (54-Ns), Stonkus — 
Friedrichą (54-P), Škėma su
dorojo Cheeck ir Giedraitis — 
Viele (55-N). K. Merkis

Tc|. ofiso 1U„ 4-UU9U, rez. l’R 0-783:1

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
, VXt: 1—4 ir 6—9
Šeštadieniais . nuo 1 iki 4 vhl. p. p.

išskyrus kėtvirtad. ir sekmad.

J

pažymėti: 'O. Reichert (30) iš 
Vokietijos laimėjo didžiąsias sla 
lomo varžybas; suomis V. Ha- 
kulinen (31) 30 km perbėgime 
pelnė aukso medalį; šveicaras 
F. Kapus (46) vairavo 4 bobs
ley ir laimėjo pirmą vietą. Šie 
pavyzdžiai rodo, kad galimybės 
sportinėje plotmėje reikštis ne
sibaigia pradėjus savo trečiąjį 
dešimtmetį gyventi. Išvardinti 
olimpiniai čempionai mūsų spor
tininkams turėtų būti ryškūs 
pavyzdžiai.

Kaip žinome, Rusijos ledę ru
tulio rinktinei pavyko laimėti 
tos srities aukso medalį. Tuo 
pačiu jie pelnė ir Europos bei 
pasaulio meisterio tiutlus. Olim
pinių žaidynių metu geriausiai 
pasirodė šie žaidėjai: vartinin
kas amerikietis W. Ikola, 'puoli
me žaidęs kanadietis J. McKen- 
zie ir gynikas rusas N. Sologo- 
bov. Nors rusams ir pavyko 
laimėti šias varžybas, tačiau 
būtų perdaug drąsu ir netikslu 
tvirtinti, kad tuo pačiu Kanada 
prarado šios srities dominavimą 
pasaulio arenoje. Tik ateityje 
kanadiečiai turės būti uolesni 
savo rinktinės parinkime. Iki 
šiol jie pasitenkino vien kuriuo 
klubu, kuris gynė Kanados 
krašto garbę. Be abejonės atei
tyje bus bandoma šį reikalą 
rimčiau tvarkyti.

Patys žaidimai buvo pradėti 
įprastomis tradicinėmis apei- 
gomis. Estafetės būdu atnešta 
olimpinė ugnis, sportininkų pa
radui vadovavo priekyje žen
giąs graikas sportininkas ir t.t. 
Tenkia tačiau pastebėti, kad žiū 
rovų būtų galėję būti daugiau. 
Dėl savotiškos geografinės pa
dėtis ir palyginus ribotų patal
pų daugelis žaidimais susidomė
jusių atsisakė to malonumo ir 
tokiu būdu žiūrovų skaičius ne
buvo tok3, koks jis būtų galė
jęs būti. Italai parodė nepapras 
tai daug sugebėjimų organizaci
nėje srityje. Turėdami stiprią 
finansinę paramą iš futbolo la
žybų fondo, jie visus parengia- 
giamuosius bei pravedimo dar
bus atliko be priekaištų.

Žaidimų pakilią nuotaiką kiek 
sudrumstė faktas, kad gana di
delis dalyvių skaičius pateko 
medikų priežiūrom Iš viso 78 
sportininkai neišvengė nelaimės. 
Gi Iš atskirų varžybinių šakų lei 
dimasis nuo kalno slidėmis bu
vo pavojingiausias ir pareikala
vo 8 aukų. Gi tarp įvykusių 
kuriozų norėtųsi čia paminėti 2 
reiškinius. Rusas Moshkin, tre
niruodamasis atliko šuolį su sli
dėmis. Kadangi diena buvo la
bai vėjuota, jam oru beskren- 
dant ir lygsvaros neišlaikius, sli 
ties pasidarė savarankiškos ir 
lyg sutarusio^ kartu rėžė spor
tininkui į žandą. Rusas krito 
žemėn ir ją pasiekė nosimi pir
miausia, o atlikus 80 metrų šuo
lį, galima įsivaizduoti, kad su
trenkimas buvo nemažas, tačiau

Vienas savotiškų reiškinių, pa 
sitaikiusių olimpinių žaidimų 
metu, buvo faktas kaikuriais at 
vejais savo varžybose pirmai
siais startavę laimėdavo pirmą 
vietą. O. Reichert buvo pirma
sis didžiajame slalome, rusas 
Grishin pirmas pradėjo 500 met 
rų čiuožimą ir pelnė aukso me
dalį. R. Collard iš Šveicarijos 
pradėjo moterų slalomą ir laimė 
jo šias varžybas.

Už keturių metų žiemos spor 
to elitas rinksis į Ameriką, kur 
Kalifornijos iSquaw Valley bus 
pravesti aštuntieji olimpiniai 
žiemos žaidimai. Parengiamieji 
darbai jau pradėti. Reikia ma
nyti, kad numatytą sportininkų 
pajėgų demonstraciją galės as
meniškai stebėti ne vienas šia
me krašte gyvenančių lietuvių.

žinios
— Apie Tautvaišą randame 

“British Chess Magazine” sau
sio numeryje, kuriame suminėti 
Milwaukee “Open” pirmenybių 
laimėtojai, jų tarpe ir mūsų Po
vilas Tautvaiša. Tas pirmeny
bes laimėjo ispanas Pomer. New 
Yorko “Chess Review” vasario 
nr. žymi Sandriną ir Tautvaišą, 
laimėjusius 1 — 2 vietas Illinois 
valstybės pirmenybėse.

— Povilas Vaitonis pirmauja 
Hamiltono miesto pirmenybėse 
su 3:0. Pr. metų pirmenybes jis 
laimėjo sausa pasekme 8:0!

— R. Arlauskas, buv. Pietų 
Australijos meisteris, yra ragi
namas savo giminių persikelti 
iš Australijos į New Yorką.

— Dr. Nasvytis ir J. Staniš 
kis dalyvauja Clevelando tarp-; 
klubinėse pirmenybėse, žaisdami j 
už amerikiečių klubus

— Dr. Pajaujis ir dr. D. Kri 
viekas žaidžia VVashingtone D 
C. Chess lygoje už Kongreso 
bibliotekos komandą.

— Edvardas Staknys pir
mauja N. Y. lietuvių pirmeny
bėse su 4:0, M. Slapšys 4:1, 
Sakalas ir Milčius po 3:2. Viso 
dalyvauja 9 dalyviai.

— Toronto Vytis, 1955 m. To
ronto lygos meisteris, šiemet 
pirmenybėse nedalyvavo. Lai
mėjo estų komanda. Toronto B 
klasės pirmenybėse Vytis iško-

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

D R A U G 0 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.

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, 

Bigelovv, Tappan, Universal, Hoover ir Bulovą.

SUTAUPYMAS NUO 30% IKI 70%
52 nauji, vėliausios mados 2 gab. parlor setai, nupig. iki $89 ii- aukš. 
63 nauji vėliausio stiliaus miegamųjų setai, nupiginti iki $89 ir aukš. 
41 Iounge kėdės, vėliausia medžiaga uždengti, nupig. iki $19 ir aukš.
98 Inncrspriiig ir Box Spring matracai, nupiginti iki $14 ir aukščiau. 
4i Sleep-O-Loungc “liidc a beds” (lovos), nupigintos iki $59 ir aukš. 
97 nauji šaldytuvai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
66 skalbiamos mašinos, wringer (gręžia) arba automat. $98 ir aukš. 
88 elektriniai dulkių valytuvai, $15 ir aukščiau.
200 lempų, nupigintos iki $3 ir aukščiau.
99 televizijų setui, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
150 mažų radijų, nupiginta iki $10 ir aukščiau.
68 elektriniai phonografai, nupiginta iki $6 ir aukščiau.
166 gaziniai pečiai, nupiginti iki $69 ir aukščiau.
19 elektrinių pečių, nupiginta iki $69 ir aukščiau.
22 aliejiniai šildytuvai, nupiginta iki $29 ir aukščiau.
24 gaziniai šildytuvai, nuo $24 ir aukščiau.
Elektrinės indams plauti mašinos, nupig. iki $69 ir aukščiau. 
Siuvamos mašinos, nupigintos iki $39 ir aukščiau.
27 colių pločio vilnų kaurai, jk> $3 už jardų ir aukščiau.
27x54 vilnų kaurai, nupiginti iki $4 ir aukščiau.
Didelės mieros Shag Rūgs, nupiginti iki 98 centų.
6x9 kaurai, nupiginti iki $10 ir aukščiau.
9x12 kaurai, nupiginti iki $17 ir aukščiau.
9x12 liuoleums, su apvadais, $4.95 ir aukščiau.
12x15 kaurai, nupiginti iki $69 ir aukščiau.
52 gabalų indų setai, nupiginti iki $19 ir aukščiau 
52 gabalų Stainlcss silvenvare, nuo $9 ir aukščiau.
Elektriniai garu šildomi prosai (irons), nupiginti iki .......... $ 6.00
Dominion doop-frycr, automatiškas, nupigintas iki .............. $18.00
Star Low dee]>-lr.ver, nupigintas iki .......... ............................... $12.00
Automatiškas toaster, nupigintas iki ............ ......................... $ 9.00
Rotiss-O-Mat, Itotary Broiler, nupigintas iki .......................... $22.00
Majestic Inl’ra-Rcd Broiler, nupigintas iki .............................. $10.00
Popeorn l’oper, nupigintas ................................. . ..................... $ 5.00
Remington rašoma mašinėlė, atremontuota .......... .................. $24.00
Aretie Manketai, vilnų, nupiginti iki ....................................... $ 5.00
Vatiniai Manketai, nupiginti iki .............................................. $ 2.00
Didžiulės antklodės (eointortcrs), nupigintos iki ................. $ 5.95
Dideli Cuiinon rankšluosčiai, nupiginti iki 25 centų vienas.
32 colių CIown Doll, nupigintos iki 98 centų.
Nacionalini žinomų išdirbysčių rankiniai laikrodėliai,

17 akmenų, nupiginti iki $19.05 ir anksčiau.
120 basų Piano akordeonai, nupiginta iki $59 ir aukščiau.
Vidutinio dydžio gitaros (gnitars) — $5.00. Ukuleles — nupigintos

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

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

J. F. Sudrik Furniture
(INCORPORATED)

3241 So. Halsted St. Tek: CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. ir kėtvirtad. vakarais iki 9:30 P.M. Kekmad. 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 BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Wostern Avenue
Vai,: kaądien 10-12 vai, ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

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

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51 st Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21ki 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 tol.PRospect 6-1795
Rez. tel. GRovehlU 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso LAfayetto 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849, rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westera Avenue 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehlU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tol. VIrginia 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 — STeuart 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.

Ofice WAlbrook 5-2670.
Re*. Hilltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—B v. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal autartj

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 GRovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSIZ

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL 1—4 popiet, 6:30—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutartj

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare.
Butas 1526 So. 49th Avė. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2S68
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAUAELIONAITE
(Gydytoja ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ III AKUŠERIJOS 
SI’IZ'IAIJSTf:

S750 West 71st Street 
(Kampas 71st ir California)

Tel. ofiso ir r«*z. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir. Chirurgė) 

KŪDIKI V IK VAlhV LIGŲ
šului alistc

7166 South W.estern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. • ir penktad. 
nuo-lt vai. ryto —*1 v. p. p: ir nuo 
* v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Ofice tol. HE. 7-1168 
Res. tol. VVAlbrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofisu to‘L REllaut-c 5-4440-. '

Rezid. tolef. GRovehlU 6-0617,' 
Valandos: 1-8 p; m. Ir 6-tf* p. m.

Penktad. tik po pietų. ■ *■ 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Skelbkites “Drauge”! 
Rcmkite dirn. Draugą!

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4066

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČIA SKAS )

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

I'ei. ofiso GIL. 6-5300, PR. 6-4733

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGO8

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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 — PUUman 5-6766
Buto — ENglewood 4-4070

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

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

Ofiso telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Ofiso tel. CLiffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1170
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47 th Street 

(Kampas 47th Ir UerUdtage)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išakyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOwnltall 3-0050 
2534 West 68th Street

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

skambinti CEntral 6-2204.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

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

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos
6255 South YVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( V aške vičiūte )

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.

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Betliany Metbodist ligoninėje 

Tik pagal susitarimą tol. AR 1-1403

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2200 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

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

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

šaukite Y Arda 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 CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., ChicagoPirmad., antr., ketv. Ir penk.
6:30—8:30 vai. vakare 

šešt. nuo 2 Iki 4 popiet.
Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1230

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 sutarti. 
Jeigu neatsilieps viršminėtt telefonai

šaukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - Protozlstas 

Aparatal-Protezal, Mod. ban-
■ dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Supports) Ir t.t.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IiAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 20, UI. 
Tel. PKospect 6-5084.

Rcmkitc dien. Draugą!

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tol. OLympic 2-1381

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Karnp. 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. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665D

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6650 

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

VAL. 11 v, r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 85th StTeet 

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

Skelbkites "Drauge”!
DRAUGAS 

THE LITHUAN1AN DAILY FRIEND 
2334 H. OAkloy Avė., Clilcago 8, III. Tel. Vlrglnla 

Bntered Second-Class Matter Murch 81, 1916, at Chicago, 
Unde, the Act of March 3, 1879.

Member of the Catholic Press Ass'n
Publtshed dali y. ezept Sundays, 

by the
Lttbuanlan Catholic Press Soelety 
PKENUMERATA: Metams
ChlcagoJ Ir ClceroJ $9.00
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00
Užsienyje $11.00

7-6641; 7-6642
Illinois ~

subscRiption RATES 
$8.00 per year outslde of Chicago 
$9.00 per year in Chicago A Cicero 
$8.00 per year In Canada 
Foreign $11.00 per year.
H metų 

6.00 
$4.60 
$6.60

mėn.
$2.76
$2.60
$8.00

1 mėn 
$1.26 
$1.00 
I1.S6

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turlnj 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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BRAVO Komunizmo vingiai
Amerikos lietuvių visuomenės solidarumu visdėlto reikia 

džiaugtis. Tas solidarumas labai ryškiai buvo pademonstruotas 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimuose įvairiose lie
tuvių kolonijose. Tai pastebima iš gausių reportažų, kuriems 
vietos, kaip matote, nesigailime.

Pernai veik visus metelius į mūsų visuomenę pūtė žvarbūs 
vėjeliai, bandydami sudrumsti jos vienybę ir tuo pakenkti Lie
tuvos laisvinimo darbui ir aukų telkimui. Daug kam atrodė, 
kad vadinama pricšvlikinė akcija — pasitraukimas iš Vliko 
vadistinio polinkio grupių — neigiamai paveiks ir į Amerikos 
lietuvių vieningas pastangas, pakenks bendriems Vasario Še
šioliktosios minėjimams ir rinkimui aukų Lietuvos laisvinimo 
darbams finansuoti. Bet dabar su ypatingu pasitenkinimu ten
ka konstatuoti faktą, kad mūsų visuomenė tiems “vėjams” 
atsilaikė, suprasdama, kad šiais laikais, kuomet tauta veda 
žūtbūtinę kovą ne tik dėl savo laisvės ir nepriklausomybės, bet 
ir dėl savo gyvybės išlaikymo, nevalia lietuviams skaldytis į 
grupeles, tarp savęs kovoti, bet vieningu frontu dirbti, visiems 
ir auka, ir darbu jungtis prie didžiųjų tautos pastangų išsi
laisvinti.

Kiek pastebime, Vasario šešioliktosios minėjimai visur pra- zlurt' 
ėjo sėkmingai. Visur buvo stipriai pabrėžtas tautos vienybės 
reikalas. Atrodo, kad visur sudėta Altui aukų nemažiau kaip 
pernai. Visur amerikiečių spauda rašė apie dabartinę Lietu, 
vos būklę, apie jos išlaisvinimo problemą ir skatino vyriausy
bę padėti lietuvių pastangose. Visur buvo pakviesti kalbėti iy

K. S. TAUTKUS

Prijauk into vilko taktika pastarasis, kaip maršalas, am- (1956) Jugoslavija ir Rusija
Turime ir žinome daug atsiti

kimų, kur žmogus, radęs miške 
mažą vilkiuką, jį parsineša j na 
mus, augina, maitina, myli. Vil
kas auga, stiprėja, rodo prijau
kinimo žymes. Dažnai paleistas 
nubėga į mišką, bet vėl sugrįž
ta. Taip pakartoja vieną kitą 
kartą išbėgęs į mišką, susit.kęs 
su kitais vilkais, palieka savo 
geradarį, negrįžta namo ir su
sijungęs su miško broliais lieka 
tokiu pat plėšriu žvėrimi, kaip 
ir miške užaugusiais. Pasitvir
tina taisyklė — vilkas į mišką

bicingas ir išdidus, nepasidavė, pasirašė sutartį, pagal kurią rie'nGsikffėl^^

ŽMOGAUS NUSIKALTIMAS
i

•JONAS MIŠKINIS
Dabartiniu metu nusikaltėlių trasis, kaip paskiau patyriau, tai 

žmonių skaičius JAV gana didelis Amsterdu.ni, N. Y. 
yra ir neina mažyn, bet vis dar buvo \V. O. Tuo pačiu akimirks-

Tikslai vienodi

Vilko, šeško ir katės savybes 
pilnai galime taikyti ir komu
nizmui. Gali jis būti vadinamas

mūs JAV politikai arba kultūrininkai ir tuo būdu laimėta visa tautiniu (Jugoslavijos), tarp-
eilė naujų draugų ir rėmėjų

Atšventęs Lietuvos Nepriklausomybės šventę vienybės ir 
ryžto ženkle, reikia tikėtis, jog nemanysime dideliu daugumu 
atlikę savo tautines pareigas. Lietuvos išlaisvinimas ir lietu
vybės išlaikymo darbas — ne vienos šventės surengimo ir ne 
vienos dienos darbas. Jis ture būti mūsų kasdieniniu rūpesčiu.

Esame tikri, kad vyriausieji Lietuvai laisvinti veiksniai, 
kaip Altas ir Vilkas, visiems metams ir kiekvienai dienai yra 
sudarę darbų planus. Jų vadovybės nuolat budės, visas tinka
mas progas panaudos tėvynei gelbėti. Jie jieškos naujų draugų, 
naujų kontaktų politiniuose, kultūriniuose ir ekonominiuose 
sluogsniuose. Jie dairysis, kad surastų naujų priemonių dar 
plačiau informuoti pasaulį apie šiandieninius lietuvių tautos 
rūpesčius. Visuose šituose darbuose jiems bus reikalinga mūsų 
visų talka.

Ta pačia proga norisi iškelti dar vieną mintį.
Besidžiaugdami Lietuvos Nepriklausomybės šventės sėk

mingais minėjimais ir visais tais tautiečiais, kurie juose daly
vavo ir auką Lietuvos laisvinimui davė, neturime užmiršti ir 
tų, kurie dėl vienos ar kitog priežasties minėjimuose nedaly
vavo ir savo pareigos neturėjo progos atlikti. Tokiems tautie
čiams yra primintina, kad švenčių minėjimai nėra vienintelė 
proga savo tautinei pareigai atlikti ir savo auką Lietuvos lais
vinimo reikalui atiduoti. Geras lietuvis, norįs savo tautai lais
vo ir nepriklausomo gyvenimo, be abejo žino, kur yra Ameri
kos Lietuviu Tarybos centras, kur yra jos skyrių adresai. Jei 
to kas nežinotų, verta pasiteirauti ir pasiklausti.

Tiesa, yra mūsų tarpe tokių taurių lietuvių patriotų, kurie 
betarpiškai prisiunčia Altui aukų. Tačiau jų nėra daug. Ži
nant, kad į švenčiu minėjimus ne visi gali ateiti, dažnai ne visi 
ir į sales gali sutilpti, pagaliau juk ne visur ir minėjimai yra 
surengiami, todėl atskiras — asmeninis aukų tiesioginis siunti
mas Alto centrui neprivalo būti užmirštas. Kadangi vasario ir 
kovo mėnesiai yra skiriami Lietuvos laisvinimo darbui lėšoms 
telkti, tad visu mūsų nareiga to vajaus metu daugiau ar ma
žiau š'am tikslui paaukoti. Labai yra svarbu, kad mes visi ir 
savo darbais, ir aukomis dalyvautume Lietuvos išlaisvinimo 
pastangose.

Triukšmas baigėsi santykių nu
traukimu, koliojimosi ir sank
cijomis. Kova tęsėsi tol, kol mi
rė Josifas. Po jo mirties (1953 
metų kovo), triukšmas ėmė silp 
nėti ir sukurta ugnis gesti. Nau 
ji Maskvos satrapai — Bulgani- 
nas ir Kruščevas — 1955 metų 
balandžio mėn. atsiprašė Tito, 
nuvyko į Belgradą, užgesino ug
nį, pripažino Tito vedamo ko
munizmo neklaidingumą, kaltę 
suvertė likviduotam Berijai. Ir 
nuo tada lėtais žingsniais abu 
komunizmai tebežengia Į suar
tėjimą. Komunizmai tikrenybė
je yra tie patys, jie nežengia, 
bet žengia komunizmo vadų am 
bicingumas. Kaip ilgai truks, 
kol Jugoslavijos ir Rusijos ko
munistų vadai atstatys ambici
jų sugriautus tiltus giminystei, 
lieka paslaptis, bet iš ženklų ir 
darbų tektų skirti trumpesnį 
laikotarpį. Tai priklauso nuo 
Tito žingliariavimo, apskaičiuo
to dabartinės padėties jam nau
dos, ne asmeninės, bet politinės 
garbės, prestižo, o ateities komu 
nizmo fronte aukšto vadovybės 
posto užsitikrinimo.

Atvirkšti rezultatai

Antrojo karo metu, Hitleriui 
triuškinant komunizmą, Vaka
rai suteikė pagalbą, išgelbėjo 
nuo subirėjimo, Staliną pakėlė 
į komunizmo didvyrius. Klaidų 
pasekmės, juodojo magiko ap-

vietai duos Titui šių gėrybių:' užpildyti.
suko skersai gatvę į mane. Tuo
jau susipažinau su nauju draugu

kitaip sakant, Jugoslavija g?.u-| .,^.Ton®8 nuB*kalsta per savo ap-j ir pradėjom kalbėtis apie mūsų 
J J :x 1 SI,eJdlm4. nesusivaldymą ir norą jauną gyvenimą. Žinoma, įsikal-

DR. JUOZAS DAUGAIUS

RETOS NUOTRAUKOS

Naujasis “Lietuvių Dienų” nu 
meris parodo gražią jų redak
toriaus Bern. Brazdžionio incia- 
tyvą. Visų pirma — leidinys 
labai gausiai iliustruotas itin 
vertingomis nuotraukomis. Čia 
turima net tokių retenybių, kaip 
bolševikų atgabenta lietuviškų 
spausdinių krūva sunaikinti Vil
niaus popieriaus fabrike. Nuo
trauka padaryta 1941 m. Kny
gos atvežtos iš šaulių bibliote
kos, Filosofijos — Teologijos 
fakulteto, Šv. Kazimiero Dr-jos, 
Šv. Rašto knygos ir kt. Reta 
nuotrauka ir Vorkutos tremties 
stovyklos orkestrantai, kurių 
tarpe esama ir lietuvių. Įdomus 
paveikslas ir vieno Kauno va
gono su rusišku įrašu: “Ura. 
Stalinas nugaišo, bus laisvė”. 
Viršelio pirmas puslapis papuoš 
tas “Draugo” romano konkurso 
laureatės, vyr. redaktoriaus ir 
mecenato paveikslu.

I
KULTŪROS REIKALAI

“Lietuvių Dienos” savo pir
muosius puslapius skiria kultū
ros reikalams. Įdėtos nuotrau
kos kultūros valdybos narių: 
Kreivėno, Tamulaičio, Babraus- 
ko, Baltinio, Jurkūno, Manelio 
ir Muloko bei jų pasisakymai 
apie Kultūros Fondo svarbą.

Tame pat žurnale skiriama 
gausiai vietos ir menui. K. Pa
žėraitė plačiai aprašo 115 m. se
numo Pietų Amerikos lietuvį

tautiniu (Rusijos), bet abiejų 
tikslas vienodas — pavergti ir 
įsiviešpatauti pasaulyje. Nera
sime skirtumo tarp nacionalinio 
ir internacionalinio. Jie yra gi
miningi, — pagal reikalą ir ap
linkybes, — taikosi vienas prie 
kito, laukia momento, kuriam 
atėjus susijungs ir kovos gre
ta vienas kito. Tariamasis ski
limas, atsišakojimas, nukrypi
mas nuo linijos nėra ideologi
jos pakreipimas, ar naujos ko- 
munist. dvasios ir krypties vai
sius. Šiuos ženklus laikinai suda 
ro komunizmo vadų susipyki
mas, tarpusi kova, kuri tuo ir 
baigiasi. Vadai nekovoja ir ne
siekia pakeisti komunizmo ide- sukrumas komunizmui leido įsi
ologiją, bet kovoja dėl pirme
nybės, vadovybės arba asmeniš
kos ambicijos.

Tito žaidimas

Kada Tito (1948 birželyje) 
susipyko su Maskva, — teisin
giau Stalinu, — mes pergyveno 
me didelę sensaciją, pranašai pa 
darė toli einančias išvadas, lau
kėme komunizmo fronte fantas 
tinių įvykių. Bet laikas parodė, 
kad fnūsų apskaičiavimai buvo 
klaidingi, spėjimai nerealūs. 
Šiandien ano meto “sensacinga 
kova” jau matoma, aiški — ji 
iškilo dėlto, kad Tito nenorėjo 
nusilenkti Stalinui, kitaip sa
kant, kova buvo asmeninė ir 
prestižo. Stalinui norint padary 
ti savo mokinį (Tito) vasalu,

dievdirbį Adomą Trumpį, kuris 
dar prisimena laikus, kai Se
vastopoly šeimininkavo anglai 
ir prancūzai. J. Kaributas api
būdina filmų aktorių šerną. Pa 
veikslais pavaizduojama dail. J. 
Paukšienės kūryba, drauge ją 
charakterizuojant: “Paukštienė 
daug dėmesio kreipia į spalvų 
išraišką ir darną. Jos paveiks
lų nuotaika šilta, giedri ir links
ma, nors ji neužsimerkia nė 
prieš tamsiuosius gyvenimo mo
mentus. Nuoširdumu persunk
tas peisažas savo spalvų niuan
sais užlieja Kauno senamiestį, 
kaip ir betkurį gryną gamtos 
vaizdą. Neapibrėždama reljefo, 
dail. P. savo piešimo būdu ar
tėja prie neobjektyviojo meno, 
su juo tačiau nesutapdama, nes 
paveiksle matyti ne tik tema
tika, bet ir konkrečios formos”.

<
LIETUVIAI INŽINIERIAI IR 

ARCHITEKTĄ
Iš VI. Adomavičiaus straips

nio “Liet. Dienose” matyti, kad 
šiuo metu Amerikos Lietuvių 
Inž. ir Architektų. Sąjunga turi 
300 narių, kurių Chicagoje yra 
120, New Yorke — 90, Bosto
ne — 35, Detroite — 30, Phila- 
delphijoje — 20. Specialybė
mis : architektų — 7 %, statybi
ninkų — 75%, mechanikų — 
5%, elektrikų — 8%, chemikų 
ir technologų — 3%, kitokių — 
2%. Dar apie 50 inžinierių ir 
architektų nėia įsijungusių į

sąjungą. Įskaitant naują inži
nierių ir architektų prieauglį iš 
šio krašto mokyklų per ketver
tą metų tikimasi esamą skaičių 
dar šimtu padidinti.

galėti, sustiprėti ir įgalino pra
kalbėti šiandieninės tikrovės 
aukšto tono kalba. Vakarams 
atsitiko tas, kas bobutei su par
šu. Kol bobutė neturėjo paršo, 
ji nežinojo kas yra vargas. Kaip 
tik nusipirko paršą, ji pajuto 
vargą, ji turėjo iškentėti, kol 
paršas buvo paskerstas. Kas 
atsitiko su Stalinu Antrojo ka
ro metu, tas turi panašumo su 
Tito dabartimi. Norėdami Belg
rado ir Maskvos plyšį didinti, 
Vakarai Titui davė pagalbos. 
Jie teikė ginklus jo armijai, stip 
rino ekonominiai. Neoficialiais 
daviniais (1948 — 1951) JAV 
suteikė Jugoslavijai ginklais ir 
kitais armijai skirtais dalykais 
apie $500,000,000. Jugoslavijos 
ekonominiam pajėgumui davė 
600,000,000. Ir tik keturios penk 
tosios iš ekonominės pagalbos 
buvo paskaityta lengvų sąlygų 
paskola, kitos sumos — dova
na.

Jau žinome, kad sausio mėn

BIRUTE P0KELEV1C10TE

*«»</ uola t pamanąt

35 tęsinys

na iš Sovietų tokią paskolą, iš- greit praturtėti, 
mokamą per 10 metų, su 2'į I Tokius žmones daug kas vadi- 
palūkanų: a) ginklų ir kitų ar-P”"1“''“* K kopūstgnlviais, 
unijai reikmenų už $90,000,000;
b) alyvos, medvilnės, anglių —
$54,000,000; įrengimui elektros 
jėgainių, kasyklų sumodernini- 
mui — $110,000,000; c) Nacio
naliniam Bankui rezervo užsie
nio valiutos padidinimui — 30,
000,000 aukso dolerių. Čia neįei
na slaptos klauzulės, kurios ne
abejotinai buvo padarytos.

Tuo pačiu momentu buvo ve
damos derybos ir Amerikoje.
Jos jau buvo kaip ir sutartos.
Be to, Amerika buvo pasiūliusi 
Jugoslavijai atomo reaktorių ir 
jam uranijaus atitinkamą kuro 
kiekį. Šių rezultatų buvo pa
siekęs Valstybės Departamento 
sekr. padėjėjas Robert Murphy, 
kai jis 1955 m. spalio mėnesyje 
lankėsi Belgrade. Buvo sutarta, 
kad Jugoslavija atsiųs Ameri
kon savo mokslininkus ir inži
nierius susipažinti su reakto
riaus aptarnavimu ir atitinka
ma literatūra. Tik Amerika pas
tatė vieną sąlygą, kad jos in
struktoriai galėtų daryti patik
rinimą ir kad paslaptis negalė
tų patekti į trečios valstybės 
rankas. Dėl tos priežasties Ti
to pasiryžo neimti iš Amerikos 
siūlomos paskolos, reaktoriaus, 
bet susirišti su Sovietais ir pas
kolos forma leisti tą patį įreng
ti. Geresnio veidmainiavimo, 
aiškesnės laikysenos, palinkimo 
jieškoti nereikia. Tito vaidmuo, 
jo rodomos simpatijos, leidžia 
daryti išvadas, kad “ir prijau
kintas vilkas į girią žiūri”. Po
litika yra mokslas, kuris savy
je slepia daugiau blogio, apga
vysčių, kaip tiesos. Šių elementų 
vis daugiau pradeda rodytis dik 
tatoriaus Tito asmenyje, jo ve
damoje politikoje. Taip, jis kal
ba priešingai, bet dalis jo dar
bų prieštarauja žodžiams. Tek
tų daryti išvada — neužtenka 
dairytis, bet reikia elgtis atsar
giai, kad nereikėtų kentėti nuo 
tų pačių ginklų, kurie buvo duo
ti kovoti su priešu, kad nebūtų 
atsukti į pačius globėjus ir rė 
mėjus.

bėjome labai drąsiai, nes aš su 
H. Ch. ir anksčiau buvau kalbė- 
jęs apie tokius šnosus. Na ir nu

neš jie nesuvaldydami savęs pada-, tarėme dar po kelių susitikimų ei- 
ro nusikaltimą ir patenka į tuos
baisius kalėjimus, kurių čionai y- 
ra pakankamai.

Nusikaltimas pas žmones būna 
vidujinis ir išorinis, būtent, kai 
ateina pas tokį žmogų nusikaltimo 
bangos per akis ir ausis, tai toks 
žmogus tuojau nieko negalvoda
mas ima ir padaro, neatsižvelg
damas į tai, kas jo laukia po įvy
kio.

Yra dar nusikaltėliai, kurie ap
galvoja. kaip reikia padaryti nu
sikaltimus ir kaip jį įvykdžius, 
bet jų visi planai ir visi galvoji
mai nueina niekais, nes anksčiau 
ir vėliau tokie nusikaltėliai yra 
suimami ir atvežami į tą vietą, į 
kurią patys norėjo, kad juos at
vežtų.

ti pasiimti sau lengvai pinigų. Ži
noma. mažai aš rūpinausi drau
gų ištikimumu, nebent, kad jie 
mane vis labiau ir labiau traukė 
i kilpas, vis dažniau lankėsi pas 
mane ir mane įkalbinėjo. Galų 
gale einam. Nors ir nenorom, bet 
einu, nors širdis ir nujaučia ka
žin ką negerą, liet einu.

Pakliuvau į kilpas
— Ir nueinam pas tą pilietį, 

pas kurį buvom sutarę, vos spė
jom peržengti namo slenkstį ir 
tuoj suriko rankas augštyn. Mat, 
mūs jau laukė trejetas policinin
kų, kurie mano draugų buvo at
vesti. Na tai ir devintinės, pama
niau sau, dabar tai jau bus po

Reikia pasakyti, kad tokie žmo visko, žinoma, taip ir buvo. Tuo- 
nės yra tikri kopūstgalviai arba, jau, tą patį vakarą, sužinojau, 
dar geriau pasakius, yra tikri pa- kieno čia darbas, bet ant savo 
mišeliai. Bet čia ne ta pamišėlių draugų nepykau, dar dėkojau Die-
rūšis, kuri daro daug žalos ra
miems gyventojams, ne ta, kuri 
po laukus laksto.

Geras ir protingas žmogus gali 
nuo šito pamišimo ir apsisaugoti, 
nesidedant su blogais ir neįsilei
džiant į savo galvą tokių minčių, 
kurios žmogų priveda prie pami
šimo. Protingas žmogus visuomet 
rytą atsikėlęs sukalba “Tėve mū
sų” ir prašys 'Dievo palaimos vi
sai dienai. Toks žmogus tą dieną 
bus linksmas ir laimingas ir nusi
kaltimo neįvykdys. O žmogus at
sikėlęs su blogomis mintimis per 
dieną bus paniuręs ir tik lauks 
kol gaus ką nučiupti. Vadinasi, 
geras žmogus gali būti tik tas, 
kuris moka save suvaldyti ir į sa 
vo galvą neįsileisti blogų minčių 

Na: 'kaltelio prisipažinimas

vui, kad mane išgelbėjo iš dar 
baisesnių dalykų. Nors ir jie ma
ne prikalbinėjo prie to ir aš pa
puoliau į vargą, bet aš jiems at
leidau tuojau už tą mano pada
rytą skriaudą ir parašiau jiems 
padėkos laišką. Ta,i mano pirmoji 
pamoka trumpame gyvenime — 
rašo jaunuolis.
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Jau išėjo iš spaudos
ANATOLIJAUS KAIRIO

4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 
metų sukilimo ir spaudos 

uždraudimo laikų

LAISVES MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose, 

kaina tik $1.00
Viena nusikaltėlis ‘jaunuolis S. 

štai ką rašo:
— Buvo graži rudens diena.

Aš, kaip paprastai po visos savai
tės darbo dienų, sekmadienį bu
vau laisvas ir vaikščiojau po mie
sto gatves, akimis gaudžiau kiek
vieną praeivį. Dirstelėjau į kitą 
gatvės pusę ir pamačiau einant du 
dailius vyrukus, iš kurių vieną ge
rai pažinau, tai buvo H. Ch., o an- khch»<wh«kkhxhxhhxh»^^

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS,

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, III.

TRAPPIST CHEESE 
F O R L E N T

— Bonnos (Vokietijoje) klos 
ke galima gauti Pravda. Nors 
ji regimoj vietoj iškabinta, ma 
žai kas ją nuperka. Maskoliškas 
“drukas” nemėgiamas.

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

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

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

Send your order to:

FATHER CELLARER, Abbey oi Gethsemani, 
Trappist, Kentucky

Skanėstus mudviem mama visada padalina lygio
mis. Tik mes jų iš karto nevalgom.

— Tuodu vaikai ne smaližiai, — stebisi mama.
O mudviejų akys susikerta slaptu kovos ryžtu:

„Na, pažiūrėsim, katras šį kartą ilgiau išlaikys!“
Savo dalį aš dažniausiai įkišu į žieminio tėčio palto 

kišenę. Bet Vladas turi geresnių slėptuvių: aną dieną 
jis nuo augšto atsinešė šokoladinį kiškį, kurį laikė pa
slėpęs sename kalioše. Juos mudviem padovanojo ponas 
Arminas Velykoms, bet manasis seniai buvo suvalgy
tas...

Ir kai Vladas, atsisėdęs ant lovos krašto, nukando 
rudą kiškio ausį, mano gomurys vėl apsąlo švelnia koše 
ir aitriu migdolų kvapu.

Šiandien pietums mama iškepė žąsį, prikimštą sal
džių ryžių ir razinkų. Vladas stebi, kaip aš baigiu val
gyti pagruzdusią kulšį. Jo lėkštė jau tuščia.

Bet kai mama nušluosto man taukuotą smakrą, 
kai aš persižegnoju ir prasižioju įprastiniam „ačiū tė
čiui, ačiū mamai“, Vladas staiga ištraukia iš pastalės 
ranką, atgniaužia delną, o jame — suspausta saldaus 
įdaro gniūžtė! Ant staltiesės varva geltoni žąstaukių 
lašai, krinta pro pirštus ištryškę ryžiai ir Vlado akyse 
žybsi pergalės ugnys.

— Mama! — aš net pašoku kėdėj. — Mama! Aš 
jau neturiu, o jis dar turi! Dabar jis valgys, o aš žiū- kinkų - linku...

rėšiu... Mamuuute... —pravirkstu, įsikabinusi rankom 
į stalą.

— Nieko nebus, — atsisuka mama tėčio pusėn, — 
reikės įtaisyti tiems vaikams lovius. Galės baksnoti 
vienas kitą šnipais. Liaukis žliumbti, verksne tu... O 
tu, eik nusiplauk rankas. Irgi, matai, vyras pajuokavo!

Tarpdury Vladas atsisuka, kyšteli man liežuvį ir aš 
girdžiu, kaip jis tyliai kikena, klibindamas praustuvo 
snapą.

Vakare mama su tėčiu išeina kinan.
Aš sėdžiu prie atversto sąsiuvinio ir turiu rašyti 

daug „k“ raidžių. Pirmąją parodė mama, o aš turiu 
prirašyti visą lapą. Pro dulkėtą abažūrą, pro minkštus, 
šilkinius kutus krinta rausva šviesa — aš susikeliu ke
lius prie stalo ir linguoju kėdėj. Linguoja ir mano še
šėlis, ištysęs iki Virtuvės durų, su dideliu kaspinu vir
šugalvy.

Vladas lipdo savo pašto ženklus.
Kartkartėm už sienos garsiai sučiaudi panelė Vicė. 

Ji turi slogą ir guli lovoj, vietoj nosinės pasitiesusi 
rankšluostį. Mama nunešė jai medaus ir karšto pieno 
su selteriu.

Palėpės kambariūkšty senukas Masiulis pumpuoja 
primusą, niūniuodamas savo dainą apie teterviną ir jo 
pačią.

Aš prikandu liežuvį ir ant kiekvieno nago paišau 
rašalinius snukučius: vieni atsimerkę, kiti užsimerkę. 
O paskui tepu didelius, išsišiepusius veidus ant kelių.

Ir vėl sūpuosi kėdėj, vėl žiūriu į pasilenkusį Vladą, 
į nušiurusią pelėdos iškamšą ant lentynos: į klaikias 
geltono stiklo akis, į plėšrius nagus, įsitvėrusius medi
nės kartutės. Ir į juodą alavo moterį, iškėlusią galvą 
prieš vėją — jos garbanos skrieja, lyg ilgi karčiai, leng
vas rūbas užlūžta ties augšta krūtine, apsiveja liemeniu 
ir sukrinta įžambiom klostėm apie kojas. Kairėj rankoj 
jį sūpuoja švytintį laikrodžio svogūną: kinkų-linku,

— Vladai, — staiga neiškenčiu. — Žinai, ką aš 
žinau?

— Ką? — Vladas net nepakelia galvos.
— Tave sekmadienį su pana matė. Vytauto Parke 

ant suoliuko. Ponia Domeikienė ėjo į kapines ir matė. 
Tavo panos dantys kaip grėbliai — ponia Domeikienė 
sakė...

Vladas pašoka ir valandėlę žiūri į mane. Tik žiūri, 
o mano nugara nuvirpuliuoja nejaukus drebulys. Aš 
tyliai nusliuogiu nuo kėdės — mudu stovim vienas prieš 
kitą.

— Špuntą! — sušnypščia Vladas ir jo balse tiek 
pagiežos, kad aš beveik pasigailiu prasižiojusi.

Bet nėra laiko galvoti ar atsiprašinėti. Kėdės lekia 
į šalis, sulinguoja rausvas abažūras — aš sprunku pro 
stalą, peršoku virtuvėj džiūstančias malkas, įbėgu į 
miegamąjį, strykteliu ant lovos ir paleidžiu pagalve 
Vladui tiesiai į veidą. Bet jis mane sučiumpa už rankos, 
nutempia žemyn ir nykščiu ima krėsti sprandan „grū- 
šias“:

— Še tau! Še tau! — kartoja jis, pasilenkęs ties 
mano ausim. — Saldžios grūšiukės, ką ? Saldžios? Žiū
rėk savo lėlių — aš tau parodysiu mane sekioti! Dantys 
kaip grėbliai!

— Vladai! — šaukiu. — Aš tik tyčia! Aš tik tave 
paerzinau...' »

— Staiga „grūšių" lietus aprimsta.
— Ką tu man dabar darysi ? — klausiu išsigandusi 

ir suspurdu jo rankose.
Vladas staigiu judesiu užlaužia man riešus.
— Va! — garsiai nusijuokia jis. — Nagi pajudėk 

dabar! Dar, matai, ji su manim galinėsis! Slieke... Pa
jutai „džiu - džitsu“ ant savo kailio. Ką aš tau dary
siu? Užkelsiu į kiškio bažnyčią, — nutęsia jis žodžius, 
lyg svarią ištarmę.

— Ne! — surinku. — Ne!
(Boa dangiaa)
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Penktadienis, vasario 24, 1956

“VIENYBĖ TEŽYDI”
Žavingas vasario 19 d. sekma certas paliko clevclandieeiams 

dienio oras didele dalimi prisi- gražiausius įspūdžius. Kruėpš- 
dčjo prie Lietuvos Nepriklau-1 čiai paruoštos dainininkės ir pui 
somybės šventės minėjimo iš-: kių balsų solistės (G. Mačytė, 
kilmingumo ir pasisekimo. S. Pautienienė, G. Peškiene, -.

Jau 10 vai. pamaldoms, orga-j Zapolienė, J. Mileriūtė ir J. Bo- 
nizuotai su vėliavomis dalyvau-j binienė), atlikdamos rinktinių 
jant skautams, ateitininkams ir lietuviškų kūrinių koncertą, tik-
budžiams, prisirinko pilnintelė 
gana erdvi Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčia, kurioje muz. Pr. 
Ambrazo vadovaujamas choras 
pagiedojo gražių lietuviškų gies 
mių repertuarą ir kun. A. Gol- 
dikovskis pasakė tai progai pri
taikintą pamokslą. Pamaldos 
baigtos “Marija, Marija" ir 
“Lietuva, Tėvyne mūsų" him
nais.
. Gi 4 vai. popiet Šv. Jurgio 
parapijos salė buvo perpildyta 
lietuvių, atvykusių į iškilmingą 
aktą — koncertą. Nemaža žmo
nių negalėjo patekti salėn, o 
kiti klausėsi koridoriuje ir ant 
laiptų.

Sugiedojus JAV ir Lietuvos

rai parodė augštą ansamblio me 
ninį lygį ir jaunųjų dainininkių 
neabejotinus talentus.

Ansambliui dirigavo jo vado
vė, o akompanavo G. Aleksiū- 
na:tė.

su kita soliste Skiparaite duetu 
puikiai išpildė dar vieną giesmę.

Kun. K. Balčys pasakė trum
pą pamokslą, primindamas tė
vynės meilės reikšmę ir Lietu
voje persekiojamų lietuvių gol- 
gotines kančias ir vargus, pa
žymėdamas Kad ir esu gimęs 
Amerikoje, tačiau užaugau ir 
subrendau brangiojoje Lietuvo
je. Niekas Lietuvos meilės iš šir 
dies mano neišraus"...

Pamaldoms pasibaigus, cho
ras su visais dalyviais sugiedo
jo Lietuvos himną.

Pagrindinis minėjimas

Trečią valandą po pietų iškil
mingas Vasario 16 minėjimas 
įvyko ALK salėje, kurį surengė 
AL Bendruomenės vadovybė. 
Valdybos pirmininkas kun. K. 
Balčys atidarydamas susirinki
mą visus pasveikino ir po trum 
po žodžio perdavė susirinkimą 
vesti žinomam visuomenininkui 
M. Kerbeliui. lis pakvietė mies
to atstovus: teisėją T. Arlisi ir

Jų sveikinimus dalyviai priėmė vėjo ir todėl po kiekvienos dai
nos labai karštai plojo. Be to 
Armonas puikiai violenčele pa
grojo porą gražių kūrinių: Mal-' 
da ir Tėvynės meilė.

Scenoje pasirodė buvęs Vana
gaičio mokinys solistas J. Urba- 
nas. Prieš dainuosiant jis pasi
sakė, kad Lietuvos jis nematė,

labai šiltai.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
dr. V.' Majauskas iš Detroit, 
Mich. Jis yra labai žodingas, 
mintis gražiai ir įdomiai suge
ba publikai perduoti. Visi dide
liu atsidavimu ir įdomumu iš
klausė jo kalbos, kurioje vaiz-
džiai nušvietė dabartinę Lietu- mylįs Lietuvą v.sa širdimi
Vos buitį, pasiremdamas pagrįp- Jį lietuviškai-išmokė kalbėti ir
tais duomenimis. Už tokią gra- aainuoti ”lik’s Vanagaitis 
žią kalbą dalyviai dr. Majauskui P° to.31s Padaina™ Va-
nuoširdžiai paplojo.

Koncertinė dalis

nagaičio kūrybos linksmų dai
nelių, kuktos dalyviams bobai 
patiko.

nai ir išsamiai apgalvoję visos 
minėjimo eigos, nebuvo tinka
mai tam pasirengę ir todėl aiš
kiai matėsi organizuotumo trū
kumai. Tuos trūkumus dar di
dino ir permaža salė bei jos a- 
bejotinas tinkamumas tokiems 
koncertams ir minėjimams. 
Džiugu pabrėžti, kad visuose 
minėjimo programos punktuose 

himnus, Alto skyriaus pirm J. I !iemet dalyvavo žymiai daugiau 
Daugėla savo atidaromoje kai-' ncs“ metais.

Ecndrai minėjimas praėjo, ga
lima sakyti, pasisekusiai. Gaila, . „ ., , . \ . . . merą F. Martuscello tarti i su-kad organizatoriai nebuvo . . 7 . T a ...sinnkusius. Juodu sveikindami

trumpai apibūdino Lietuvos is
toriją ir patikino, kad vis vien 
Lietuva vėl bus laisva. O dėl jos 
laisvės kovoja ne tik lietuviai, 
bet ir žymūs JAV pareigūnai.

boję užakcentavo vienybės ?ei- 
kalą, siekiant Lietuvos leisvės.

Perskaitytos nuoširdžios Ohio 
gubernatoriaus ir Clevelando mė 
ro deklaracijos, skelbiančios va
sario 19 Lietuvių diena Ohio 
valstybėje ir Clevelando mieste.

Savo kalboje teisininkas prof. 
M. Mackevičius iš Chicagos stab

Lietuvių radijas, vedamas J. 
Stempužio, penktadienį translia
vo gražią programą Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės pro
ga. Skautai sekmadienį turėjo 
išk.lmingą sueigą.

TRUMPAI

Prieš dvi savaites buvo jau 
skelbiama, kad pakviesti iš Ro- 
česterio solistai. Bet kadangi tą 
dieną oras buvo blogas, tai kai 
kas net suabejojo dėl jų atva
žiavimo. Tačiau lietuviškas pa
siryžimas ir tas kliūtis nugalė
jo. Juos publika sutiko entuzias
tiškai. Jie atsivežė lietuviškų į keltoj nuotaikoj, 
dainų patriotinį repertuarą. Kai'
J. Armonienė ir J. Skiparytė 
solo ir duetu ėmė dainuoti, pub
lika jų gražiais balsais susiža-

Per 500 dolerių aukų 
Pertraukų metu salėje buvo 

renkamos Lietuvos laisvinimui 
aukos. Visi šį kilnų tikslą su
prato ir pagal savo išgales dos
niai aukojo. Surinkta per 500 
dol.

Minėjimas praėjo geroj ir pa-
J. M.

Philadelphia, Pa*
Vaikai paminėjo Vasario 16 d. 
ir meldėsi už kenčiančią Lietuvą

Šv. Kazimiero parapijos mo
kiniai, vadovaujami mokytojų 
seselių kazimieriečių, suruošė 
vasario 15 d. Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo paminė
jimą mokyklos salėje.

250 .mokyklos vaikučių, pa
siskirstę grupėmis atžygiavo į 
svetainę. Pasikvietė dvasios va
dus: prel. Ign. Valančiūną, kun. 
V. Vėžį ir kun. B. Šimkų.

Atvykus dvasios vadams, mo 
kiniai prie Amerikos ir Lietu
vos vėliavų gieda Amerikos ir 
Lietuvos himnus.

Scenoje pasirodo mokiniai ar
tistai ir dainininkai, kurie atli
ko meninę programą, pritaikin
tą Vasario 16 d.

Programa atlikta žaviai ir 
įspūdingai.

Vaikučiai po programos ėjo 
į bažnyčią melstis už kenčiančią 
Lietuvą ir jos žmones.

Ten buvęs

— Sviesto suvartoja vienas 
žmogus vidutiniškai 20 svarų 
per metus.

SOPHIE BARČUS
RKDIO PROGRAMA

I& WQER stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI VENKTAD. 

8:46 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte 

PIRMAD1ENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAU. 8:30—»:30 v. r. Iš stotie* 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29, .JI. HEmlnclc 4-2418

7121 So ROCKWELI ST

PARODAI PRAĖJUS
Kai šventine nuotaika užklydo j 

skurdo prispaustos Vokietijos lie
tuvių pastoges, atnešdama tenai 
kalėdinių dovanų, ir mes, New 
Yorko lietuvės jautėmės prisidė
jusios. Iš savo pelno gauto daly
vaujant rudeninėje tarptautinėje 
moterų parodoje, mes 100 dol. pa 
siuntėme Pabaltijo Moterų Tary
bos Lietuvių Atstovybės Regiona
linei (Valdybai Miunchene, kad te- ' 
nykščios lietuvės parūpintų dova- 
nų ligoniams ir seneliams; 50 dol. I 
išsiuntėme Vasario 16 d. mokyk- į 
los vaikučiams.

Tai tik viena tos mūsų parodos 
naudos sritis. O kiek mes laimė- i

|.m ii > IĮI
PARKHOLME SERVICE 

STATION

5000 W. Cermak Rd., Cicero, IIL 
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimąjį 
Willia.ni J. Grigelaitis, sav.

- t ,*■ į t,

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS

1rt/(HLFĮ)r
1 V. RADIO su r

(lempos-dalys -baterijos)

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

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

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

6930 S. Talman, Chicago 29, III 
Tel. GRovehill 6-7096

/v TAISYMAS 
inamuosedirbtuvėse]

—100% — 
LG4RANTI0A.

KA] [GE

— šv. Jurgio prapijos mokyk
lėlėje ties lietuvių pastangomis la, vadovaujant seselėms, Lietu- 
atgauti Lietuvai laisvę ir ties vons Nepriklausomybės šventę i jome pinigais nenuperkamo gero 
dabartine tai ptautine padėtimi. 1 klasėse paminėjo vasario 16 d. Lietuvai ir jos žmonėms! Tuks- 

Sveikino latvių ir estų atsto
giedotas Lietuvos himnas, pa
sakyti eilėraščiai, padainuota
lietuviškų dainų ir pravesti pa-1 natais> YPač šiaudiniais žaisliukais 

giečių Alice Stephens ansamblio sdialbepma1 apie nepriklauso- gos prįsįmįntį Lietuvą ir jos žmo-
koncertą. “Uždainuokim, bran-myb£S laikus" 2^ PaV®-?i’

. „ , , , , . — Vėl nenki nauii rėniėiai i- kad musų’ Cla laisveJe esančiųjųgios seses koncerto dalyje,, penui nauji rėmėjai į, -
vaizduojančioje Lietuvą 1944 sUunoė į ALRKF stovyklos rė- 
metis, girdėjome M. Petrauską, m®jų eiles: A. ir V. Brizgiai, T.
A. Stephens, Sės. M. Bernardą, Ir Grau.. niai, A. Karklius,
St. Šimkų, J. Žilevičių, Tallat - ir Damusiai ir St. ir Sm. j Moterų Vienybė Brooklyne — su- 

vedusios apyskaitą, norime viešai

vai
Arti 700 klausytojų su dideliu 

dėmesiu ir šiltai išklausė čika-

pa„K,ky metu. Klasėse buvo su
mėn. 7-13 dienomis lankė mūsų 
skyrius ir gėrėjosi lietuvių ekspo-

tikslas — kova už jų išlaisvinimą.
Jau buvo apie tą parodą rašyta 

trumpai ir plačiai, šiuokart gi, 
abidvi organizacijos — Pabaltijo
Moterų Tarybos lietuvių klubas ir

Kelpšą, Sarpalių, Gruodį, Kar-, Laniauskai. 
navičių ir K. V. Banaitį. Visas — Stasys Bizrz dūlias, JAV 
ansamblis tautiniuose drabu- Lietuvių Bendruomenės pirm., 
žiuose sudarė harmoningo vie- praėjusį sekmadienį kalbėjo Va 
to vaizdą. sario 16 proga Hamiltone ir tu-

Antroje koncerto dalyje “Ir rėjo pasitarimą Toronte su Ka
tegul dainelės šildo šaltas krū
tines”, vaizduojančioje 1956 me 
tus Amerikoje, ansamblietės sce 
noj pasirodė puošniose balinėse 
sukniose su skambiom lietuvių 
kūrėjų dainomis: “Mano gim
tinė”, “Ausk, dukrele, drobe-

nados Lietuvių Bendruomenės 
atstovais. Šį sekmadienį jis pa
kviestas į Columbus, Ohio, kur 
drauge vyksta ir J. Kazėno ok
tetas.

— Aldona Stenipužienė, po- 
pularioji Clevelando lietuvaitė

les", “Pasiilgimas”, “Rugsėjos”, solistė, dalyvavo iškilmingame
“Atsikėlus ankstųjį rytelį”, “Že
mė kryžių ir smūtkelių”, “O, Tė. 
vyne, manoji”, “Šių metų mal
da”, “Toli mūs tėviškė miela”, 
“Aš čia gyva”, “Sesei” ir 
“Šauksmas”.

Nepriklausomybės šventės mi
nėjime Hamiltone, Kanadoje.

— Arvydas Barzdukas, stu
dijuojąs architektūrą Western 
Reserve universitete, gavo 500 
dol. negrąžinamą stipendiją iš

Apie dvi valandas trukęs kon- Lietuvių Fronto bičiulių.

NIEKAS LIETUVOS MEILĖS IŠ 

ŠIRDIES MANO NEIŠRAUS...
AMSTERDAM, N. Y. — Am- vių kovą dėl jos laisvės. O L.

sterdamo lietuvių kolonija ga
na didelė. Amsterdamo lietu
viai kiekvienais metais Vasario 
16 d. pamini gražiai ir iškilmin
gai. Šiemet taip pat Lietuvos 
nepriklausomybės 38 metų at
gavimo sukaktį atšventė dideliu 
entuziazmu ir giliu tėvynės mei 
lės pasiryžimu.

Vasario mėn. 12 d. Šv. Ka
zimiero parapijos mokiniai, se
se liy mokytoj'} rūpesčiu, suren
gė mokyklos salėje įdomią, pat
riotinę programą, kurios pasi
žiūrėti buvo susirinkę daug tė
vų ir svečių. Mokinių atliktoji 
programa visiems padarė dide
lio įspūdžio.

Tą pačią dieną vakare per vie 
tos radijo valandėlę stoties ve
dėjas angliškai apibūdino Lie
tuvos garbingą praeitį ir lietu-

Hartvigas pravedė trumpą, bet 
gan vaizdų ir jausmingą monta- 
žėlį.

Vasario 19 d.
Pagrindinis minėjimas buvo 

pradėtas iškilmingomis pamal
domis. Kun. Kęstutis Balčys at
našavo šv. Mišias už Lietuvos 
laisvę ir žuvusius kovotojus. Pa 
maldų metu giedojo varg. J. O- 
lišausko vadovaujamas choras. 
Solistė Armonienė gražiai pa
giedojo Avė Marija, o po to ji

padėkoti visiems, kurie mus tame 
darbe parėmė.

Pirmiausia, ačiū Vicekonsului 
A. Simučiui, Garbės pirmininkėms 
M. Žadeikienei ir R. Budrienei; j 
kiosko vedėjai M. Varnienei, di- j 
desnę dalį eglaitei žaisliukų pa
aukojusiai p. R. Mazeliauskienei 
iš Čikagos; už dovanas ir talką:
J. Bachunui, V. J. Dabsonienei, J. 
Daudžvardienei, J. Garšvai, J. Gin 
kui, V. Gintautienei, P. Janulai
tytei, M. Jokubaitienei — Strum- 
skienei, D. Klimienei, L. Koppie- 
nei, Pr. Lapienei, Litvaitienei, Mr. 
Mrs. Lukas—:Schools kepyklos 
savininkams, J. Stukui, J. Miko- 
lainienei, S. Paškevičienei, A. Pa- 
kalkienei, O. Valaitienei, kioską 
dekoravusioms dailininkėms: A. 
Mcrker, E. Kulber, dailininkui Pr. 
Lapei už paveikslų parodos su
rengimą ir už paveikslus. Už sko
lintus paveikslus A. Galdikui, V.
K. Jonynui, V. Kiaulėnienei, A. 
Kosubienei ir A. Merker. Už tal
ką ačiū A. Varnui, J. Šimėnui, 
vienybietėms V. Zubavičienei ir 
V. Petras. Taipogi dėkojame abie
jų organizacijų narėms supratu- 
sioms savo pareigą ir visekeriopai 
parėmusioms parodą. Dėkui J. 
Stankūnui ir jo diriguojamam o- 
peretės chorui, Maironio mokyk
los šokių grupei ir jos vadovui S. 
Jankui, Skautų Vyčių oktetui su 
dirigentu Mykolu Liuberskiu, mer
gaitėms skautėms, visoms daly
vavusioms kostiumų paraduose; 
motinoms leidusioms ir lydeju- 
sioms savo vaikučius į TV pasiro
dymus ir paradus; ateitininkams, 
šviesiečiams, visuomenei gausiai 
atsilankiusiai ir spaudai įvertinu
siai mūsų darbą ir talpinusiai mū
sų skelbimus ir straipsnius.

V. Leskaitienė-Jonuškailė, Pir
mininkė, Pabaltijos Moterų Ta
rybos Nevv Yorko Klubas
P. Kimėnienė, Pirmininkė, 
Moterų Vienybė

AUKŠTAS DIVIDENDAS

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandu Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

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

ROOSEVELT FURNITURE ČO
2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3 - 4711

Felli Raudonis, sav. Ir menadžerla 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

oninnTELEVISION
(sav/inž. A.Semėnas)

3130S.Halsted-DA6-6887

7^7

Duoną ir įvairias skoningas 
buLkutes kepa

BRUHO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatome į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia j visus artimuosius 

miestus.

llemkitc dien. Brangu!

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue T*l. LA3-67P 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

AND LOAN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietkievvicz, sekr. Ir advokatas 

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

CRANE SAVINGS

MES PRISTATOME ANGLIS BEI j 
PEČIAUS ALIEJŲ

'dideliais ir mažais kiekiais ik*I * t w
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą hlo 1 

I kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. ,
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės paf’ 

'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

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

APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAI PY KITI. TVIIITAI, AI'llItA I SI (M SI II.IIIMI.OIMI IŠTAIGOJE. AI Kfičl AI!SI As, \ Al .1AI PAI >1 l>l\IAS l»l VI l»IM >AS IZ PAIII I P I \ VESTYIE.N- 
Tl SĄSKAITAS, KITI TAI PYMO SKYRIAI: OITIOYAE. HOM S. KAEfc l>U III VARACIJP SKYRIAI. GALITE TAI PYTI III PEIl LAIŠKI S. SE
TAI PYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKU S IK APMOKANT VISOKĮ ALSIAS BILAS, VEI/ITil PATAK.YAVIMAS NARIAMS lAKElCIAM III 
PAKIIEOIIA.M VALDŽIOS BONUS. NAMU -PASKOIAIS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SEZINI/r MCsy ALKSTA DIVIDENDĄ IK KITAS IN-

EOKMACI.IAS PAŠAUKIT — <iKOVEHILL B-737S.

CHICAGO SAVINGS and LOAH ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERH AVĖ.
PIRM. 12 VAU.— K VAU; ANTRAI). IR PENKT. » iki 4 VAK.; KtT. » IKI N vai. vak.j,Tirti*. UŽDARYTA VISA DIENA; ŠEŠI’. » IKI 2 POPIET

Choro vedėjus
K. Steponavičius,

savininkas

STEPHENS LIQUORS
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Franciseo gatvės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že
mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.
Visi patogumai: 
tas.

gražus baras ir bufe-

DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

A. TVERAS
LfilKaOCžIfll IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir taisymas 
2C46 W. 69th St. REpublic 7-1841

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimaL U artimu Ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

5415 S. LITUANICA AVĖ.. CHICAGO. ILL,

ANTANAS VILIMAS
TelelonM — FRontlnr 6-1881

JONAS GRADINSKflS
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos

“Parduodam pigiau, taisom geriau”
J. G. TELEVISION COMPANV

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

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GELRS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 69th Street Tel. PRcspect 6-0781
___ _______ (priešais gy. Kryžiaus ligoninę)______________

r-...... ; ;

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA“
Shv. Ant. Stanevičius

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

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai įsugedus, pribūname mi vilkiku j įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 Wcst 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. REpublic 7-9342. Namu tel. WAIbrook 5-5934

~r-
JT



Penktadienis, vasario 24, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

AUDROJ ATGIMS LIETUVA
PATERSON, N. J. Vasario 

19 d. Piliečių Klubo salėje visų 
lietuviškų organizacijų sutelk
tinėmis jėgomis buvo paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo sukaktis.

Minėjimą pradėjo Alto pati
kėtinis J. Sprainaitis ir pakvie
tė vadovauti Komiteto pirm. A. 
Gudonį, Jam tarus jautrų žodį, 
jaunoji moksleivių karta įnešė 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas. 
Komiteto garbės pirm. kleb. 
kun. J. Kintai perskaičius invo
kaciją, parapijos choras sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos him
nus, o pirm. A. Gudonis perskai 
tė Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo aktą. Miesto mero 
vardu sveikino jo atstovas J. 
Kcstko, kuris pareiškė viltį, kad 
Lietuva greit bus laisva. Meras 
paskelbė Lietuvos nepriklauso
mybės dieną.
Reikšminga J. Audėno kalba

*
Didelio dėmesio susilaukė Lie 

tuvos Laisvės Komiteto nario, 
fcuv. Žemės Ūkio ministerio Juo

išlaisvinimą, kur jau nepirmi 
metai apie 100 kongresmanų 
padaro ątitinkamus pareiški
mus, kur lietuviai kunigai skai
to invokacijas ir Amerika alsuo 
ja ryžto kovoti dėl Lietuvos ir 
pavergtųjų laisvės dvasia. Tai 
Amerikos Lietuvių Tarybos nud 
pelnas.

Ketvirtoji tvirtovė — tai Lie
tuvos Laisvės Komitetas, kuris 
drauge su kitais aštuoniais pa
vergtųjų valstybių komitetais 
atstovauja šimtą milionų pa
vergtųjų. Ir su šia jėga ypač 
skaitomasi.

Penktoji tvirtovė — tai Lietu 
vos išeivija. .-airi organizuotai 
dirba Lietuvos išlaisvinimo dar
bą ir kovoja ir turi kovoti su 
tam darbui kenkėjais, kuriais 
pirmoje eilėje yra nesusipratė
liai lietuviai komunistai. Išeivi
ja ypač atsiliepia savo materia
line pagalba
Lietuvos laisvinimui surinkta 

707 dol.

Pagerbus kritusius kovoje dėl
z0 Audėno paškaite? p'asvėiki- Lietuvos laisv5s ir p1™' A' Gu‘ 

doniui jautriai paprašius auko
ti Lietuvos išlaisvinimui, daly
viai sumetė 707 dol. Didžiausios 
aukos buvo: L Piliečių Klubo
— 50 dol., Fabijono Sarankos
— 3^dol., kleb. kun. J. Kintos 
ir kun. V. Demikio— po 25 dol., 
R. Rutkaus— 20 dol. Per kelio- 
liką minučių Petersonas išpildė, 
kaip ir kas met, Alto paskirtą 
aukų kvotą.

Meninėje dalyje Šv. Kazimie
ro parapijos choras, vadovauja
mas muziko V. Yusto, akompa
nuojant A. Presternik, gražiai 
sugiedojo Palankėj, A. Pociaus,

nęs Lietuvos Laisvės Komiteto 
vardu ir nupasakojęs, kas dabar 
vyksta rusinamoj, bolševikina- 
moj ir žiauriai naikinamo j Lietu 
voj, J. Audėnas pabrėžė, kad 
neužtenka džiaugtis Lietuvos 
praeitimi, ar liūdėti dėl to, ko 
netekome, bet reikia ir tikėti bei 
ryžtis, kad laisvė būtų atkovo
ta. Mūsų pačių darbas ir tarp
tautinė situacija pašauks Lie
tuvą laisvai gyventi. Du milži
niški frontai jau išsirikiavę vie
nas prieš kitą. Įsisiūbavimas 
stiprėja. Jau palaidota nuolai
dų ir koegzistencijos politika. 
Prezidento Eisenhowerio ir Vals 
tybės sekretoriaus kalėdiniai pa 
reiškimai bei Maskvos reakcija, 
o po to Valstybės sekretoriaus 
egzilų atstovų pasikvietimas 
rodo, kad Amerika aiškiai 
apsisprendusi už pavergtųjų 
išlaisvinimą ir, kad pa
vergtųjų balsas yra sva
rus tarptautinėje politikoje. Wa 
shingtono deklaracija gi rodo, 
kad ir Britanija tvirtai prisijun 
gė prie Amerikos politinės lini
jos. Amerika ir laisvasis pasau
lis vis stipriau tvirtinusi savo 
kariniais atramos taškais-bazė- 
mis, o mūsų priešų frontas taip 
pat grasina savo naujaisiais 
kariniais išradimais, penktomis 
kolonomis ir laisvuose kraštuo
se kaikur esančiomis stiproko
mis komunistų grupėmis parla
mentuose.

Audra artėja, ji ateis ir joje 
bus išspręstas ir Lietuvos liki
mas. Tokioje situacijoje ir Lie
tuvos laisvosios tvirtovės yra 
ypač aktingos.

Pirmoji jų yra Laisvosios Lie 
tuvos diplomatai, akredituoti 
prie laisvojo pasaulio valstybių, 
kur jie oficialiai kalba Lietuvos 
vardu ir kur prie pasiuntinybių 
plevėsuoja laisvosios Lietuvos1 
vėliavos.

Antroji tvirtovė tai yra Vil
kas, kuris, kaip politinė organi
zacija, visai nesivaržydama, ga
li kalbėtis su visomis valstybė
mis Lietuvos reikalais ir vardu.

Be šių pagrindinių Lietuvos 
tvirtovių yra ir kitos labai svar 
bios. Pirmiausia paminėtini A- 
merikos Lietuvių Taryba, kur 
visų srovių Amerikos lietuviai 
piliečiai labai aktingaj veikia 
nuo pat Lietuvos okupavimo. 
Ir labai sėkmingai. A. L. Tary
ba savo veikla sujud.no visus 
Amerikos lietuvius ir paskatino 
Amerikos politikus veikti Lie
tuvos labui. Tai rodo visuose 
Amerikos miestuose lietuvių 
rengiami Vasario 16-sios ir ki
ti minėjimai, gubernatorių ir 
merų skelbiamos Lietuvos ne
priklausomybės dienos, specia
lūs Amerikos kongreso posč-

Amerikos Lietuvių Tarybai. No
rėtumėm,’ kad ir mūsų didysis 
kaimynas Netvarkas Altui pa
ramos atžvilgiu pasitęmptų.

Jnrg.Kžer.

Pittsburgh, Pa.
A. L. Tarybos pirmininkas L. 

Šimutis pasidžiaugė Pittsbur- 

gh’o lietuvių vieningumu

Alto viętinis skyrius vasario 
12 d. įspūdingai-paminėjo Lietu 
vos nepriklausomybės atgavi
mo sukaktį.

Pamaldos už Lietuvą

Minėjimas pradėtas 10 vai. 
pamaldomis Šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje. Klebonas kun. Mag
nus J. Kazėnas atnašavo šv. Mi 
šias už kenčiančią Lietuvą, kad 
ji vėl atgautų laisvę ir nepriklau 
somybę. Kun. V. Budreckas pa
sakė pamokslą. Jis pabrėžė, kad 
mums reikia vieningai veikti ir 
kovoti už Lietuvos laisvę. Visi 
draugijų, organizacijų vadai 
veikėjai, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirm. Leonardas Šimutis 
dalyvavo pamaldose.

3 vai. p.p. Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje buvo oficiali 
minėjimo dalis. Atidaromąjį žo
dį tarė Alto Pittsburgho sky
riaus pirm. Adolphas Paleckis. 
Programos vedėju pakvietė Po
vilą Dargį, kuris visus pasvei
kino ir sumaniai supažindino 
svečius, kalbėtojus, kongremo- 
nus, atvykusius iš Washingto- 
no, ir dvasios vadus. Šiemet mi
nėjime publikos buvo daugiau 
negu praėjusiais metais.

Minėjimo pradžioje sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Invokaciją atkalbėjo kun. Wal- 
ter Karaveckas.

Vyčių choras, vadovaujamas

P.’Sic'čkri. pašoko
tautinių šokių, kuriuos paįvai
rino dainomis. Publika joms su
kėlė dideles ovacijas. • ■
Minėjimas nufilmuotas. Bus 

parodytas per televiziją. Kal
bas pasakė Pittsburgho srities 
kongresmonai, James G. Fultod 
kongr. Elmer J. Holland. Jie pa
reiškė, kad rems ir darys viską, 
kad būtų laisva ir nepriklauso
ma Lietuva, ir ragino jiems ra
šyti į Washingtoną. : ■
Ukrainietis palinkėjo, kad ki

tais metais Vilniuje plevėsuotų 

tikra lietuviška vėliava

Miesto meras atsiuntė Vasa
rio 16 d. proga proklamaciją, 
kuria buvo paskelbta Vasario 
16 d. kaip lietuvių diena. Pro
klamaciją perskaitė dr. Levins- 
kas. Miesto Tarybos pirminin
kas linkėjo Lietuvai atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę.

Rezoliucijas perskaitė adv.

Edwardas Schultz ir A. T. O- 
naitis. Pagrindinė rezoliucija 
primena, kad lietuviai reiškia 
lojalumą JAV vyriausybei, bei 
prašo dėti pastangas išvaduoti 
pavergtus kraštus, ar jie būtų 
dideli ar maži.

Paskutinis kalbėjo ukrainie
tis M. Komičiak, vietinio Ukrai
niečių skyriaus pirm. ir Radijo 
valandos vedėjas. Jo vedamoje 
radijo Valandos programoje tą 
dieną buvo sugrotas Lietuvos 
himnas. Jis palinkėjo, kad ki
tais metais Vasario 16 d. Vilniu
je, Gedimino kalne, plevėsuotų 
tikra lietuviška vėliava. P. Dar- 
gis ir L. Šimutis palinkėjo uk
rainiečiams savo sostinėje Ki
jeve iškelti tikrą ukrainietišką 
vėliavą. Publika jiems plojo. Už 
baigai kun. Alfonsas Sušinskas 
sukalbėjo maldą.

Lietuvos laisvinimo reikalams 
surinkta $788.90. F. Žilionis

Utica, N. Y.
Veiklus šios bendruomenės 

narys Stasys Klinjaitis atidarė 
minėjimą trumpa kalba.

Sveikinimo žodį tarė šios ko
lonijos Lietuvių klebonas kun. 
Justinas Grabauskas, O.F.M,, 
kurs per Mišias lietuvių bažny
čioje pasakė gražų ir priderintą 
pamokslą.

Pagrindinę kalbą salėje‘pasa
kė kun. Jonas Ruokis, dirbąs 
Italų bažnyčioje, Little Falls, 
•N. Y. Minėjimo dalyviai turėjo 
bendrus pietus ir suaukojo gra
žią sumą pinigų Lietuvos laisvi
nimo reikalams. F. K.

Remkite dien. Draugą!

SS

85

Pasisėjau žalią rūtą, J. Neiman varg_ Kazio Bazio, gražiai atli-
to ir Romovėnų maršą, J. Gaile- 
vičiaus. D. Masionytė, V. Tallat 
-Kelpšaitė ir K. Cižiūnas padek
lamavo Maironio ir Z. Gavelio 
poezijos.

Šiame minėjime buvo jautriai 
V. Čižiūno pristatytas ir pagerb 
tas karo invalidas Petras Plis- 
kevičius, kuris savo kraujo au
ką yra sudėjęs ant Lietuvos lais 
vės aukuro.

Priimtos atitinkamos rezoliu
cijos ir pasiųstos Amerikos pre
zidentui Eisenhovveriui, Valsty- 
bes sekretoriui, Senato užsienių 
komiteto pirmininkui ir vietos 
kongresmanui G. Canfield.

Salės scena Pabaltijo Moterų 
Tarybos veikėjų rūpesčiu buvo 
gražiai dekoruota. M nėjimo ko 
miteto branduolį sudarė šie as
menys: garbės pirm. kleb. kun. 
J. Kinta, pirm. A. Gudonis, ižd. 
J. Sprainaitis ir sekr. kun. V. 
Demikis.

Mūsų kolonija dar kartą įro
dė, kad ji girdi Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
balsą. Negausūs esame, bet vie
ningi. Aukos bus tuoj išsiųstos

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
NanjtM BiMN-lalus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
draudn. Pigus Ir sąžiningas 
pntarnu vliuaa.

R ŠERĖNAS
45411 S. Wood St., Chicago 9,

Illinois, ui. VI 7-2972

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISVMIJI 
PRISTATOM 
Viliokių Rūšių 
MEDŽIAGA

ko savo meninę dalį. Alto pirm 
Leonardas Šimutis pasakė pa
grindinę kalbą. Jis pabrėžė, kad 
Pittsburgho lietuviai visuomet 
buvo ir yra vieningi Lietuvos 
laisvinimo darbuose ir reikia nu 
lenkti galvas ir tiems, kurie pas 
kelbė Vasario 16 nepriklauso
mybės aktą. Ragino visomis jė
gomis remti Altą ir Vliką. Vie
ningai mums dirbant, su Ameri
kos pagalba ir pastangomis, Lie 
tuva vėl bus laisva ir nepriklau
soma.

Meninė programa buvo gra
žiai paruošta. Ją išpildė šv. 
Pranciškaus Akademijos moki
nės, vadovaujant seselei M.

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT- 
VIR’J ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisengjuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džiu nudegimų. JI taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi paSalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyftimą 
tarppiršėių. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstanėios, suskilusios odos dcdlr- 
vlntų, 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 ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et.,' 11.26, ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Milsaukee, Wlsc.,Ga 
ry. Ind.ir Detrolt, Ml- 
ehigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order į

LEGULO, Department D. 

618 W. Eddy St. Cbicago 34, III.

+

P.8i J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI UI lAlKHODfclAl 

Pardavimu ir l'abtyinau 

4102 Archer Avė., at Mozart 
Chicago 82, I1L - TeL iA 3-8817

onoi I0E3O1

1956 @

ROŽIŲ KLUBO UŽEIGOS

METINĖS SUKAKTUVĖS
įvyks š. m. vas. 24, 25, 26 dd.

Rožių Klubo Salšje ir Užengojo, 1820 W. 46th St.
Gros geras orkestras. Bus skanūs lietuviški užkandžiai ir hu
moristiniai pamarginimai. Muzika pradės groti — šešt. 8 v.v.,
o sekmad. 4 vai. p. p.

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

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

tiją — darbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną ir insta

liavimas.
• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos už 

jūsų seną televiziją. '
Be to, visokiausi radtjai, rekorda- 

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

aono=onoc=3

PIRKITE APSAUGOS BONUS.

Visus kviečia ADOLFAS Ii AMONIS

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

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

M. CESAS, patyręs auto specialistu

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITVINAS,
3039 So. Haisted St.

Tel. VIotory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
tižiai Lietuvos nepriklausomy- ati«lara kasdien nuo
. . .... ... . . 8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir
bei paminėti ir deklaruoti Ame Seštadicniaia iki 8 vai. vakaro.
rikofl nusistatymui už Lietuvos

Vestuvių nuotraukos 
lugštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe
Precin Photo Stndio

INC.

EDVARDAS ULIS,

4068 Archer Avenuc
Telefonas VIrginia 7-2481

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH D AMEN AVENUE
■* s, S

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202 
Vasario 23, 24, 25 d. d.

S E L F 
SERVICE B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

■ i
Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00

I R

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

HENNESSY, 3 STAR COGNAC FiftJi $5.19
ARMAGNAC, 20 years old

Imported Brandy • Fifth $4.69
BISQUIT THREE STAR COGNAC

T. •. • J. Į ■ > . •
Fifth $4.98■

GRAIN ALCOHOL, 190 PKOOF USP Fifth $4-99
CHERRY HEERING Fifth $5.49

KIJAFA WINE 5th $-| .69
C1NZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
RON MERITO RUM

,• į ■ f ■ r

Fifth $2-89

CREAM DE CACOA LIUUEUR 

—J—:L

Fifth $2-89
SCHLITZ, HAMMS, MILLERS OR PABST

Case of 24 — 12 oz. bottles Case $3-49

J ’' t • *

Bi " i i
— == 3F

SEGHETTI TRĄVEL BUREĄU 1
2451 So. Oakley Avenuo Tel. YArds 1-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, OEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

— -IH
Pradeki t Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
taigi, dabar nradakiie taupyti šioj. liatuviška). 

įstaigą)* BRIGHTON SAVINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki S10.000.00

RRIfiHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., i vakarus nuo California Avė

CHARLES ZEKAS 8ee>

OFISO V A LA N IMAS:
Ptrmad.. antrad., pnnktud tr 
*e*t. » t. ryto iki 4:80 p p.

Tročtad • ryto Iki 11 ... « 
Ketvlrtad. I nd lki I vak

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

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

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

“Siustas
“ 15 TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEU TUO KAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (MUKIAI 
ILGU Merų PATYRIMAS-P/SUS IR SĄŽININGAS MTARNAV/NAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. VAILnok 5-9209

MOVIMO

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

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

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED RY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Meinber of Federal Savings and Loan 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.

STANIMKI) FEDERAL SAVINGS

I_______

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

> 41‘>2 ARCHER AVI., CHICAGO 32
’HONE: VIrginia 7-1141

sujud.no
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N6 klek nedelsdamas Įsigyk «au ar 

kitam dovanų nupira

JAUNOJO GALIONO KELIU
Reiškiu mioSii.Rių pii.iikft Dr. v. *!uls MarlJr"' Pa-

Tuinasouiui už sėkmingai mini pida- 
rytas dvi operacijas, už riipestingą 
gydymu ir priežiniii, ir taip pal. aš 
ir mano vyras nuoširdžiai dėkojame 
už pareikštų mums užuojautų po mus 
ištikusios sunkios automobilio katas
trofos ir už atsisakymų dėl tos prie
žasties nuo dalies honoraro, kuris 
dar datų priklausė už padarytas o- 
pe racijas.

PADĖKA
DR. V. TUMASONIUI

skelbtojo

DOMINIKO SAVIJAUS

MBNfcASTlS DRAUGAS, CHICaGO, ILLINOIS

PAJIEŠKOJIMAS
Dr. Aurelija Bartkaitė pajieško 
JUSTINOS MEŠKYTfiS gyvenan
čios Kanadoje. Laiškas iš Lietu
vos. Atsiliepti: 10512 So. Indiana 
Avė. Chieago 28, UI.

PROGOS — OPPORTUNITIES

DRUG STORE. įsteigta prieš 25

Penktddienis, vasario 24, 1956

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERT1SEMENTS
metus. Prie pemėdimo kampo. Kai PROGOS ~ OPPOĮtTUNITIBS REAL ESTATE

Su pagarba
Eugenia ir Alex Baranauskai

1956 uit. vasario 22 d.
Detroit, Mieli.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIII
ĮKVĖPIMŲ KNYGA

Jurgio Gliaudės

Raidžių Pasėliai

Romanas
ftl knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuviškų žodj. Ji >ra puiki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
311 psl., Broniaus Murino viršelis, 
kaina $3,00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 
Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiut
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PO P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVA&DIENfl

garsaus Jaunuomenės mylėtojo — Sv. 
Jono Bosko auklėtinio gyvenimų, 
lietuvių saleziečių Italijoje meniškai 
išleistų 158 pusi. kietais viršeliais, su 
62 didelėmis spalvotomis iliustracijo
mis knygų. Kuinu, tik $2.

Užsakymus ir pinigus siųskite

DRAUGAS. 23X4 S. Oakley Avė., 
___________ Chieago 8 111.____________

PAJIE&KOJIMAS

ALFONSAS INDRIŪNAS, sūnus 
Povilo, gimęs 1919 m., prašomas 
atsiliepti. Yra žinių iš Lietuvos. 
Rašyti: Elena Karpauskas, 12066 
Kentueky Avė., Detroit 4, Mlchl- 
gan...

na $3,500. Dėl kitų užsiėmimų no
ri skubiai parduoti. Pamatę įver
tinsite gerą pirkinį 1071 Roosevelt 
Road.

Telefonas — U Anai 6-9715

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

J
HELP VVANTED — MALĖ

ENGINEERS
=^1

KEPYKLA (1 Vi man shop). Pil
nai įrengta. Gerai einųs biznis. Kai
na $4,000. Nori skubiai parduoti. Pa
matę įvertinsite gerų pirkinį. 34108 
W. MadLson Ht. Susitarimui skam
binti savininkui — SAcraniento 2- 
4000 nuo U Iki 6 vai. šiokiadieniais.

RESTAURANT — gerai einųs biznis. 
24 vietos. Pilnai įrengta: air-condi- 
tioned. Ideali vieta porai. Nuoma 
$85, gera sutartis, apšildymas. Vie
nas negali apselt, nori skubiai par
duoti, nebrangiai — $2,300. Reikia 
pamatyti, kad įvertinus gerų pirkinį. 
3326 N. Marsbfield Avė. Skambinti 
savininkui — BElmont 5-0100.

LINGERIE — SPORTWEAR SHOP. 
Gerai einųs biznis; daug prekių. Mo
dernūs įrengimai. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Įkainuota skubiam 
pardavimui, vienas negali apseit. 
Apžiūrėję įvertinsite gerų pirkinį. 
2516 E. 791h St. Arba šaukite savi
ninkų — SAginaw 1-4608.

CLEANING STORE. Seniai įsteigtas, 
pilnai įrengtas, gerui einųs biznis. 1- 
deali vieta siuvėjui. Nuoma $85, ge
ra sutartis, apšildymas. įkainuota 
skubiam pardavimui. Parduoda dėl 
kitų interesų. Turite pamatyti, kad 
.įvertinus gerų pirkinį. 433 W. Il5th 
•SU RoNcland'e, arba šaukite savinin
kų — COimnmlore 4-8117 arba HIU- 
top 5-3914 po 4:30 v. v.

MAISTO PRODUKTU IR MP..SOS 
HARDI OTl'Vfi, su gražiu f, kuilį. bu 
tu prie krautuvės. Gerai veikianti 
prekyba. Daug prekių. Žema nuoma. 
Gera sutartis. įkainuota greitam par
davimui. .Turi parduoti dėl silpnos 
sveikatos. Įteikia pamatyti, kad įver
tinti. Geras pirkinys. 40 St. ir Sacra- 
mento apylinkėje. Telefonuokitb dėl 
apžiūrėjimo Virginiu 7-8893.

CICF.ROJE. Mūrinis 2-jų butų po 
5 kamb. Arti 22nd ir 56 Avė. Ga
ražas. Karštu oru apšilti. $22,900; 
įmokėti $6,000. SVOBODA, 6013 
Cermak liti. OLympic 2-6710.

“DRAUGAS” AGENCY
65 East Wa.shington Street 

Tel. DEarborn iu-2484

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

RCBV VALYKLA 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% So. Archer Avė. ar skam
binkite savininkui LAfayette 3-5764.

CONEECTIONERY STORE ir 2-Jų 
butų namas. 2 % 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 j sav. 
tel. SEeley 3-8761.

GAS STATION — SINCLAIR. Gerai 
einųs biznis. Pilnai įrengtas. Ideali 
Vieta mechanikui. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Nori skubiai parduoti 
dėl ligos, nebrangiai. Apžiūrėję įver
tinsite gerų pirkinį. 6901 S. Normai 
arba skambinti savininkui susitari
mui apžiūrėti — STcvvart 3-9741.

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-1793 
Padeda plrkltl - parduoti namui 
Iklua, biznius. Parūpina paskola* 
lraudlmua ir daro vertimus. Tvark< 
migracijos dokumentus. Ofisas atda
•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 parduodam 
aamus, biznais, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOB 

2405 West 61 St. 
WAlbrook 6-6030

PRospeet 8-3579 (vak. Ir

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

ioe: locao

BUILD1NG & REMODELING 
NA.M\: STATYBA

V. ŠIMKUS

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

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 3 2, ILLINOIS

ANTAHAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 ra 
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenė, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenoe,

CHICAGO 8. ILL.

2334 So. Oakley Avė.

•(iiimtiiMiimiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiifiitn

lllIMlilimillllllllllllllltlimiimmiiiiilii

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijų 
rinkinys Nedidelis skaičius Siot 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge", 2334 So. Oakley Avė 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kairu 
kietais viršeliais $2. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiL

Tikrai verta pamatyti ir įsigyti

CHICAGOS LIETUVIŲ 
METRAŠTĮ

Čia aprašomos įstaigos, spauda, 
meno kolektyvai, organizacijos, klu 
bai, finansinės įstaigos ir t. t.

400 vertingų nuotraukų, patraukia 
visų akį ir padaro jį tikrai maloniu 
leidiniu.

243 puslapini, didelio formato, kai
na $3.50.

Užsakymus adresuokite:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

AEROJET
Jn,

SACRAMENTO and LOS ANGELES
CALIFORNIA

A LEADER IN THE FIELD 0F 
ROCKET PROPULSION

Offers o-utstanding opportunities and diversified assign- 
ments on long range programs.

Positions Hew Open fer—_
ENGINEERS

MECHANICAL
AERONAUTICAL

CHEMICAL
for

TESTING DESIGN RESEARCH DEVELOPMEHT
To work in the following fields — Hydraulic com- 
pressible and incompressible fluid dynamies, liquid atom 
ization, mass and heat transfer combustion and cham- 
ber design, thermodynamies, strength of materialš, spark 
systems, combustion and high pressure flow systems, 
vibrations phenomena, gas turbines, pumps.

STRESS ANALYSTS
Experienced in aireraft struotures, and aireraft propul- 
sion systems.

SYSTEM ANALYSTS
BSME, BSAE experienced in analysts aireraft and 
missile propulsion pystems.

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog
Coders Analysts
Prcgrammers
Experienced and traineeg

CHEMICAL ENGINEERS 0R PHYSICISTS
Experienced in thermodynamies, combustion and applied 
chemistry for research in solid rocket combustion. Also 
position open in opties, applied mechanics, theory of 
elasticity and fibre glass structure. BS, MS and — or 
PhD required.

CHEMISTS — CHEMICAL ENGINEERS
Experienced in polymers for procesą development.

METALLURGISTS
For failure investigation, material property testing, new 
material evaluation, nondestructive testing, experience 
in stainless Steel super alloys and light materialš pre- 
ferred.

ELECTRICAL and ELECTRONIC ENGINEERS
For control system design, reliability testing, magnetic 
Circuit elements design and application.

Also DRAFTSMEN
Detail-Design-Layout

CHICAGO INTERVIEWS
February 17th thru February 26—all day and evening 

Mr. William Goss
Engineering Representative

FRanklin 2-2100
Firm committment may be made at this time.
U. S. Citizenship Required.
If unable to apply—send resume to Personnel Director.

AEROJET
TELEVIZIJOS

Ir Radlo Aparatų Taisymai
Sąžiningas ir garantuotas darbai 
M. RIMKUS, 4617 S. Savvyer St 

Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

GENERAL CORP.
P. 0. Box 1947 

SACRAMENTO, CALIFORNIA
Suhsidiary of The General Tire And Rubber Company

TAVERNA IR NAMAS. 4 kamb. už
pakaly. Visi modernūs įrengimai. 
Air-conditioned. Eeer garden. Aly
va apšildymas. 2 autom, garažas. 1 % 
sklypo šalia. Pilnas rūsys. Gerame 
industr. ir rezid. rajone Brighton 
Parke. Vienas negali apseit, nori sku 
biai parduoti, nebrangiai. Pamatę 
įvertinsite gerų pirkinį. Tuojau gali
ma užimti. Šaukite savininkų po 6 v. 
v., susitarimui. Virginiu 7-9384.

RESTAURANT. Seats 24. Real mo- 
ney-niaker. Ideal spot for couple. All 
modern stainless steel eųuipment. 
Reasonable rent, 5 year lease. Prlced 
for ąuick sale; cannot handle alone. 
Mušt be seen to be appreciated. A 
real buy. 2750 W. 5Sth St. or eall ow- 
ner after 4 P. M. GRovehlll 0-9633.

HELP VVANTED — VYRAI

MACHINISTS
With bench and 

machine experience; 

job shop work; 

day ,work; 

overtime.

H. & K. MFG. CO
4646 So. VVestern

LIQU0R SALESMEN WANTED
Wliolėsale distributor of leading 

brands has territories nvailable.

“Draugas”, Box. 3739, 2334 S. Oak

ley Avė., Chieago 8, III.

HELP WANTED MOTERYS

TYPIST
Permanent position with na- 

tionally known organization. 

Shorthand not required. Com- 

pany benefits, pleasant asso- 

nates. Please apply motor 

ruck dist. Office.

International Harvester
611 W. ROOSEVELT RD. 

PERSONNEL DEPT.

CONFECT1ONERY STORE-Ll’NCH. 
Gražios gyvenimui patalpos užpaka
ly. Gerai einųs biznis. Geroj vietoje. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Ide
ali vieta porai. Įkainuota skubiam 
pardavimui dėl ligos. Pamatę įvertin
site gerų pirkinį. 3807 N. VVestern 
Avė. arba šaukite savininkų Jl'niper 
8-9758.

ET.ECTRTCAL MOTOR REPAIR 
SERVICE. Įsteigta prieš 13 metų. 
Pilnai įrengta. Prieinama nuoma, ge
ra sutartis. Kaina $4,500. Nori sku
biai parduoti, apleidžia miestų. Pama 
tę įvertinsite gerų pirkinį. 1949 N. 
Pulaski arba šaukite — DIekeas 2- 
5056.

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

RESTORANAS & BARAS — B-Q 
Visi de luxe įrengimai. 20 vietų. 
Tikrai pelninga vieta. Prieinama

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviška: 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltls J

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield, tek LAf. 3-3881

giiiiimiimiiiimiiiiimiiiiiiiimiiimim':
= LIETUVIŲ STATYBOS =
= BENDROVE =

I MŪRAS !
Š BUILDERS, INO. =
= Stato gyvenamuosius na- E 
5 mus, ofisus ir krautuves pa- S 
5 gal standartinius planus ar E 
g individualinius pageidavimus. E 
Ę Įvairūs patarimai staty- = 
E bos bei finansavimo reika- S 
E lais, skiciniai planai ir na- s 
E mų įkainavimas nemokamai. = 
E Statybos reikalais kreiptis 5 

BROKFRS - * reikalų vedeja šiuo adresu: =
9016 S. Cottnge Grove Avė., Clilcago šlONAS STANKUS = 

s kasdien nuo 4 vai. popiet. E

Vai.
/ak.

Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
Seštad. nuo 9 v. r. Iki 8 v. v 
Trečladinelals uždaryta.

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS

Tel. Hl'dson 3-7828 
Namų I’liospect 8-2530 = Tel. PRospeet 8-2013 arba E 

= LEdlovv 5-3580. =
= 6800 SO. CAMPBELL AVTEL, 5 
5 Chieago 29, Illinois =
5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiirc

KAMPINIS 2-jų butų namas. 5 
ir 4 kamb. Apylinkėje 26th ir 
Avers. 2 autom, garažas. Pajamų 
$60 į mėn., plius butas. Dideli —
mieg. kamb. Du įėjimai. Bargenas. j
$14,900; įmokėti $3,800. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LAtvndale 
1-7038.
BROOKFIKLD. 2-jų mieg. kb. “Doll 
House” — namas, "expandable". Ga
zu apšild. Garažas. Pilnas rūsys. Tile 
virtuvė, spintos. Tile vonia. Sieteliais

nuoma, gera sutartis. Ideali vieta uždaryta patio. Gera transportacija 
porai. Įkainuota skubiam parda
vimui. Pamatę įvertinsite gerą pir
kinį. Apylinkėje 39th ir South 
Park. Susitarimui skambinkite 
MUseum 4-3134 tarp 11:30 v. ryto 
ir 4 v. popiet arba vakarais DRe- 
xel 3-1980.

ir krautuvės. Tuojau galima užimti. 
Savininkas. 3139 Oak Avė.

PAKELIAME NAMUS
Įtaisome balkius, stulpus ir nau
jus pamatus. Sutaisome smunkan

čias grindis.
J. ANO K. CONSTRUCTION

BOulevard 8-2738

MDSCEJLLANKOUS 

{vairūs Dalykai

LUNCHROOM IR NAMAS. Ber- 
wyne — 6735 Roosevelt Rd. 40 
vietų. Vieno savininko 15 m. 5 
kamb. butas užpakaly. Alyva ap
šild. Rūsys. 2 autom, garažas. Į- 
kainuota skubiam pardavimui. Ap 
žiūrėję įvertinsite gerą pirkinį. 
Susitarimui skambinti savininkui 
po 2:30 ------ GUndersoro 4-2880.

CLEANING STORE. Pilnai įreng
ta. Įsigyvenęs gerai einųs biznis. Gy
venimui patalpos užpakaly. Ideali 
vieta siuvėjui. Įkainuota skubiam 
pardavimui, nori greit parduoti dėl 
kitų interesų. Pamatę įvertinsite ge
rų pirkinį. 1602 N. Tripp. Prieinama 
nuoma, gera sutartis, garu apšild. 
Susitarimui apžiūrėti skambinti sav. 
BKImont 5-4300.

CLEANING STORE. Geroj apylin
kėj, įsigyvenęs biznis. Puiki vieta 
siuvėjui. Užpakaly krautuvės yra di
delis kambarys. Žema nuoma, gera 
sutartis. Vienas negali apseit, nori 
skubiai parduoti, teisinga kaina. Ap
žiūrėję pamatysite, kad geras pirki
nys. 3848 W. Chieago Avė. Arba su
sitarimui skambinkite Mekens 2- 
1410 nuo 9 v. r. Iki 6 v. v.

KOMBINUOTA LIKERIŲ KRAU 
TUVfi IR BARAS — 2-jų butų
mūrinis namas,, fikčeriai ir pre
kės, $27,000 už viską. Arti 47th

Reikalinga moteris prižiūrėti 1 m. 
mergaitę nuo 7:30 v. ryto iki 4:30 
popiet. Geras atlyginimas. 6928 8.
Maplewood Avė. PRospeet 6-3369. jr Rockwell Street.

Tel. LAfayette 3-8827

CICERO 4 butų namas, 5-3-3-2 
kamb. Pajamų $4,300. Apylinkėje 
Austin ir 16tb St. $35,500; įmokėti 
$12,000. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. BIshop 2-2162.

2-JŲ BUTŲ MfRlMS. Arti 73iil ir 
Kmerald Avė. 5 ir G kamb. Naujas 
Kewanee boileris, Winkler stokeris, 
aluminum žieminiai langai. Naujai 
perce'mentuotas (uiek-pointed) mū
ras. Kaina tik $17,500.

IVAIIL W. TURNQUIST, INC. 
7826 Cottage Grove, TR 4-1044

LIET. Al’DRAVDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė., Chieago 36, III.

IŠNUOMUOJAMA

Apstatyti kambariai vyrams. 
Visi patogumai. 1231 N. GREEN- 
VIEW AVĖ. 2-ras augs, iš priekio.
IŠNUOMOJAMAS ŠVIESUS kam
barys su atskira vonia.

6922 So. Rocktvell
MARQUETTE PARKE išnuom. 
kambarys. Gaminamas valgis.

WAlbrook 5-7396

«0UR Wz>,

t
RESTORANAS. Geroj vietoj. Air- 
conditioned. Gali būt atdaras 24 

.. ,»,«_!» j*___ - valandas. Įkainuotas skubiam par
neš jis yra plačiausiai skaitomas javįjnuj, savininkas eina pensijon.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka

lietuvių dienraštis, o ■ skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

Reikia pamatyti, kad galėtumėt 
įvertinti gerą pirkinį. 728 S. State 
St. ar šaukit sav. susitarimui — 
BIttersweet 8-9085 po 2 vai. p.p.

ALCIRDAS LANbSbERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka
UkMikytnua au pinigais siųskit*:

88G psL, kaina $2.50 
DRAUGAS, SSS4 8. Oakley Ave^ 

Ohlos<o 8, PI

Alos nuostabios Ir nepaprasto* kny
gos personalu* Nltatp įvertina ra
šytojas Gliaudą: "...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turi* 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo eemSs, 
drąsu* be drąsos, nes a p ra n tą* pa
vojaus beprotSJlmo procese”.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas ir A. Lapkus

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

Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai.
ryto iki 5 vai. vakaro.

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympic 
2-6752 ir OLympic 2-8492

AUTOMOBILE^ — TRTJCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WE8TERJI AVĖ.. RE 7-9533

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

7207 So. Maplevvood Avenue 
Te,. PRospeet 6-9819 po 6 v. v.

Pirkit Apsaugos Bonus!
HELP WANTED — FEMALE

ATTENTION, JANUARY GRADUATES ! 
Beglnners

GEN. OFFICE — TELLERS CASHIERS — TYPISTS
Congenial vvorking conditions with long establishcd Southwest 
Financial Institution. 40 hour week.
Detail experience, age, marital status and references. For in- 
terview see MR. HENRY J. WOLSKE.

ARCHER-HOYNE FEDERAL SAVINGS & LOAN ASS’N 
3521 Archer Avenue Tel. FRontier 6-1234

J
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Penktądienis, vasario 24, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS '•'"r z
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MAŽA LIETUVIŠKA SALA
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI PI TNĄME • ‘

• Lietuvos nepriklausomybes. “Dainava’’ pirmininkė. Ji -J/.Pet
cvnntn aiAmnt- D n 4 v* a z-v . Z"''T>..i_ ' 1_ — ' _ i’

tuvos problemomis. Ypač stu- stacijos, penktadieniais 7 vai.

šventė šiemet Putname, Conn., 
vėl buvo paminėta tarp ameri
kiečių. Annhurst kolegijoje yra 
tikrai nepaprastai puikios sąly
gos Lietuvos vardui garsinti. 
Didelis laimėjimas buvo pada
rytas šiemet įvedus lietuvių kai 
bos pamokas kolegijoje, kurias 
dėsto kun. V. Cukuras. Begalo 
palanki lietuvaitėm studentėm 
yra kolegijos dekanė, sesuo Ger 
trude Emilie. Jos dėka ir kun. 
V. Cukuro rūpesčiu bei nuošir
džia visų lietuvaičių studenčių 
kooperacija šių metų vasario 
16 dieną Lietuva galėjo būti 
taip gražiai prisiminta.

Vasario 16 d. buvo valandai 
nutrauktos paskaitos kolegijoje 
ir toji valanda paskirta Lietu
vos nepriklausomybės atgavimo 
38-tajai sukakčiai paminėti. Mi 
nėjimą pradėjo pati dekanė, la
bai šiltu žodžiu prisimindama

. janti . Putnąrp© , HetuvaiČitį stu 
kaičiūi diriguojant ir D. Papie
vy tei . iš Hartfordo akompanuo- 
denčių ir moksleivių (kurios ta 
proga buvo atleistos nuo popie
tinių pamokų iš High Shool), 
choras sudainavo ketvertą liau
dies dainelių. Programa buvo 
užbaigta tautiniais šokiais.

Minėjime dalyvavo visas ko
legijos personalas akademiniuo 
se rūbuose, o svečių tarpe ma
tėsi ir lietuvių studentų iš gre
timo University of Connecticut.

Po minėjimo kolegijos deka
nė suruošė arbatėlę Lietuvos 
šventės proga. Svetainėj susi
būrę laisvų pamokų metu ame
rikietės studentės bei profeso
riai klausėsi Čiurlionio ansamb
lio įdainuotų plokštelių, o lietu 
vaitės studentėm noriai jiems 
kalbėjo apie savo tėvynę.

Taip pat kolegijos biblioteko
je, R. Tonkūnaitei ir T. Ivaškai- 

Lietuvą ir lietuvaites studentes. teį vadovaujant, buvo suruošta
Kun. J. Jutkevičius iš Wor- 

cesterio puikia anglų kalba da
vė trumpą, bet nepaprastai vaiz 
džią ir turiningą Lietuvos isto
rijos sąntrauką nuo pat pirmų
jų turimų raštų, kuriuose mi
nimas . Lietuvos vardas iki da
bartinės okupacijos. Tačiau kal
ba nebuvo vien sausų/ faktų 
grandis, bet pavyzdžiais iliust
ruotas Lietuvos religinis ir kul
tūrinis gyvenimas. Kiek ilgiau 
kalbėtojas sustojo prie lietuvių 
kalbos. Ją įvertino iš grožinio 
ir mokslinio taško, pasireda- 
mas žymesnių kitataučių moks
lininkų žodžiais. Nepamiršta bu 
vo ir liaudies meno.

Kun. J. Jutkevičiaus kalbą 
palydėjus gausiu plojimu, sekė 
meninė dalis, kuriai pranešinėjo 
R. Žukaitė, Lietuvių k. klubo

lietuviško liaudies meno, žur
nalų bei knygų parodėlė, kuria 
ypač domėjosi kitataučiai.

Nebuvo pamiršta ir pasimels
ti už Lietuvą. Nek. Pras. vie
nuolyne vasario 16 d. buvo pra
dėta iškilmingomis šv. Mišiomis 
ir bendra šv. Komunija, o už
baigta šv. valanda, kurią prave
dė kun. J. Gutauskas, prisimin
damas tėvynėje kenčiančius bro 
liūs ir ypač pabrėždamas trū
kumą lietuviško jaunimo pasi- 
šventusio Dievo tarnybai.

Visą dieną vienuolyno sody
boje plevėsavo Lietuvos trispal
vė, lyg pravažiuojantiems pro 
šalį bylotų, kad štai beribėje a- 
merikiečių jūroje yra mažutė 
lietuviška salelė, kuri švenčia 
savo nepriklausomybės šventę 
šiandien. A. Valaitytė

dentijai ir jaunimui būtų' nau: 
diųga..Jie lems mūsų visuome
ninį ,ir. politinį gyvenimą, tad 
turėtiį parodyti ir tšm’ tikrą .po
litinį " subrendimą bef sūsidomė- 
jimą.

Racine, Wis.
TRUMPAI

— Altoriaus Puoš'mo drau
gijai pirmininkauja ONA VA
SILIAUSKIENE. Draugija ruo
šia “Card Party” vasario 26 d. 
3 vai. p.p. lietuvių parapijos sa
lėje. Pelnas skiriamas altorių 
papuošimui.

— Kun. Antanas Spurgis ves
misijas Šv. Kazimiero parapijo
je lietuviams. Misijos prasidės 
vasario 27 d. 7:30 vai. vakare. 
Baigsis su 40 valandų atlaidais 
Šv. Kazimiero dieną, kovo 4 d.

Lietuviai pasinaudokite misi
jom. Tai pirmos misijos per 10 
metų.

— Parapijos vakarienė bus
kovo 11 d. netuvių parapijos 
salėje.

— St, Casimir’s Club — jau
nų vyrų ir moterų draugija — 
ruošia metinį koncertą balan
džio 21 d. 7 vai. vakare Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Atvyk 
sta koncertuoti Vyrų choras iš 
Chicagos.

— Parapijos komitetas ruo
šia pareingimą balandžio 8 d. 
Pelnas skiriamas įrengti spal
vuotą langą prie didžiojo alto
riaus Albin Gregory atminimui. 
Jis buvo parapijos sekretorius.

— Louis ir Louise Stankai 
šiomis dienomis susilaukė dide
lio džiaugsmo. Įdukrino mergai
tę (adopted a giri) iš Šv. Vin
cento prieglaudos, Milvvaukee, 
Wis.

— Lietuviams ypatingos pa
maldos gavėnioje: trečiadie
niais kas vakarą 7:30 vai. bus

vak. bus atnašaujamos Mišios. 
Taip bus fisą gavėnią.

White Plains, N..Y. •
Lietuvių Bendruomenės nauja 

valdyba
LB White Plains apylinkės 

narių susirinkime vasario 11 d. 
išrinkta valdyba ir kontrolės 
komisija: Valerijonas Ruokis, 
Ona Holdeferhr, Petras Mažei
ka, Stasys Dailydėnas (perrink 
tas 2-iems metams), Vincas Ka- 
liasas (perrinktas 3-iems me
tams). Kandidatais liko Vladas 
Veselauskas, Kazys Prapuole

nis, Ant. Usinas ir B. Slipikas. 
Apylinkė, teturėdama tik 24

narius, sugebėjo 1955 metais 
Žemaitis nurengti Vasario .16 d. 'minėji

mą, pobūvį ar gegužinę? Liętū-
‘Vos laisvinimo reikalams ’ (Al
tui) surinko 57 dol., Vasario 16 
d. gimnazijos namų išpirkimui 
— 54 dol. ir Lietuvių Studentų 
Sąjungai — 9 dol. Senoji valdy
ba baigė darbo metus su 224 
dol. apylinkės kasoje.

Šiais metais Vasario 16 d. mi
nėjimas įvyks kovo mėn. 3 d. 
7 vai. vakare Šv. Antano baž
nyčios salėje, Silver Lake. Po 
minėjimo bus bendra vakarienė.

Valdyba

KETURIOLIKTŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

’ A. A.
KAZIMIERA GILVIDIENE

Jau suėjo keturiolika metų, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą seserį. Netekome savo 
mylimos 1942 m. vasario mėn. 25 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą mes užprašėme 10 gedulingų šv. Mišių 
Holy Family bažnyčioje nuo vas. 25 dienos ir 10 šv. Mi
šių T.T. Jėzuitų kopi, 5541 S. Paulina St., nuo vas. 25 d.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimy
nus ir pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Kazimieros sielą.

Nuliūdę: Sesuo ir švegens — Zofija ir Julijonas Šiauliai

KAZIMIERUI SČESNULEVIČIUI, šen.,
mirus, jo sųnui miškų inž. Kazimierui su šeima, jo duktė- . 
rims bei sūnums nuoširdžią užuojautą reiškia

V. Žemaitis, P. šilas, J. Plaušinaitis,
J. Kastantas, J. Žebrauskas — su šeimomis

PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ
A. P. BAGDONAS

Chicagos Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Sąjungos valdyba savo 
organizuotų paskaitų cikle turė
jo 5 paskaitas. Temos buvo įvai 
rios ir aktualios, liečiančios gy
vybinius Lietuvos sienų klausi
mus.

Prelegentais buvo kviesti sa
vų sričių specialistai, kurie pa
tiekė nemaža naudingų minčių.

Prof. G. Galva savo pirmąja 
paskaita “Mūsų kovos dėl pa
jūrio”, pradėjo tą ciklą, sušilau 
kė verto susidomėjimo.

Mūsų tautos likiminėj kovoj 
už savo būvį mes nepakankamai 
įvertinom savojo pajūrio reikš
mę, leisdami ten įsigalėti sveti
miems.

Išsklaidę jėgas rytuose nete
kome daug veržlių jėgų, kurios 
be naudos ištirpo slavų masėse. 
Šiandien norėdami tapti vakarų 
kultūros tauta pilnąja to žodžio 
prasme, turime visomis pastan
gomis veržtis prie jūros ir ją 
užvaldyti. Nuo to priklausys, ar 
mes liksime skurdžių tauta, ar 
sukursime tinkamą ekonominį 
ateities gyvenimą. Tam tikslui 
mes negalime pasitenkinti taip 
vadinamu Klaipėdos kraštu, bet 
turime kovoti už lietuviškus S 
Kalnijos, Nadruvijos ir iš da
lies Sambijos plotus. Šie užda
viniai mus įpareigoja budėti ir 
dirbti vieningai su Maž. Lietu
vos broliais.

Antrasis prelegentas Em.
Nauburas patiekė istorinę Ma
žosios Lietuvos likimo apžval
gą, išryškindamas svarbesnius 
momentus, nuo kurių priklausė 
to krašto ateitis. Tai kovos su 
Prūsijos ordenu, kurių metu žu 
vo beveik visi senieji prusai, ir 
1709-10 metų maras, išnaikinęs 
2/3 gyventojų. Po to sekusi ko
lonizacija sudavė lietuviškajam 
elementui skaudžiausius smū
gius. Paskum išmetimas lietu
vių kalbos iš mokyklų pastū

mėjo germanizacijos darbą mū 
sų nenaudai. Tai vis faktai, ku
rie lėmė to krašto likimą, tolin
dami jį nuo Didžiosios Lietuvos 
gyvenimo.

Ben. Babrauskas supažindino 
su rašytojais, kilusiais iš Ma
žosios Lietuvos, ypač su pirmo
sios lietuvių knygos autorium 
Mažvydu. G. Valančius dviejo
se paskaitose nagrinėjo išlais
vinimo galimumus bei įvairias 
būsimas situacijas, kurios lems 
Maž. Liet. likimą. Ypač iškėlė 
ekonominę Karaliaučiaus reikš
mę būsimai Lietuvai, kuri turi 
tapti industrijos ir tranzito ša
limi visai Gudijai, bei jos gami
niams.

Tie, kurie galėjo tų paskaitų 
mintimis pagyventi, jautėsi lai
mingi ir dvasiniai praturtėję. 
Gaila tik nedaug susidomėjimo 
parodė mūsų visuomenė.

Šios paskaitos tęsiamos ir šį 
penktadienį, t. y. š. m. vas. 24 
d. 7 vai. vakaro Liet, auditori
joj. Kalbės kun. dr. V. Bagda 
navičius, MIC. Kanto lietuvis 
kūmo klausimu.

Draugija pageidautų iš Chi
cagos visuomenės tam tikro su
sidomėjimo ir paskaitomis ir 
prelegentais iš Mažosios Lie

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

2443 WEST «3RD STREET 
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HELEN,1 ĮSiOLOY
(Pagal tėvus PETKOSHUS)
Gyv. 1434 S. "51st Ct., Cicero.
Mirė A-a h. 32' d., 1956, 14:45* 

vaĮ. ryto, sulaukus 4 4 m. .
Gimė Cicero, III..
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

sūnus George, motina Elena 
Petroshus, 3 seserys: sesuo M 
Anita, kazimierietė, Chrlstine 
Gasiūnas, švogeris Charles ir 
jų šeima: ir Stella Zacker, švo- 
gerls Edivard ir jų šeima. 2 bro 
liai: William, brolienė Sylvia ir 
jų šeima ir John. brolienė Ber- 
nice ir jų šeima, dėdė Ted Pet
roshus, jo žmona Stella, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklgusė Šv. Kazimiero Aka 
demijos Draug. 9-to skyr.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyičoje, 1410 S. 50th 
Avė., Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks šešt. vas. 25 
d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta Į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: sūnus, motina, sese
rys, broliai ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, Townhall 3-2109.

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

• . A. 4L »z VLADISLOVAS- 
MARTišlONAS (MARTIS)
. Brolis* mirusio: ftun.l Jtfozo 

Maitišjūno. ' ‘
Gyveno tJinelių* Prlęgiaudoje. 

Daug‘metų gyvenęs Gary, Ind.
Mirė vas. 22 d., 1956, 5 vai. 

vak., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil

kaviškio apskr., lAinkellškių pa 
rapijos ir kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
brolių valkai: Uršula Eideitis, 
jos vyras Vladas, Jų sūnus Bru
no, kun. Albinas Martišiūnas, 
gyv. West Virglma, Valentinas 
ir jo žmona Aldona ir jų šeima, 
Frances Bartulis, jos vyras An
tanas ir jų šeima, Marcelė Mar 
tin, gyvenanti Cleveland, Ohio, 
3 pusseserės: Stefanija Mažutis, 
Natalija Zakaras n Ona Petke
vičius ir jų šeimos, giminaičiai: 
Veronika Vaiantiejus, jų sūnūs: 
Juozas ir Dr. Jonas Vaiantie
jus, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. Lietuvoje liko daug gi
minių.

Priklausė Liet. R. K Sus-mo 
kp, 163; buvo amžinas narys 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
Draugijos ir T. T. Pranciškonų 
Rėmėjų Draug.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Evans kopi., 6845 S. VVestern.

Laidotuvės įvyks šešt. vas. 25 
d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Švenč. Panelės 
Gimimo parapijos bažnyčią, ku 
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: giminės.
Laidotuvių direktorius Ma- 

žeika-Evans. Tei. RE 7-8600.

LIODĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIUKTOHAI '

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
1-M09 — 7-8661 Automobiliams visto 
karia gyvsna kitos* miesto dalys*; gausius

koplyčią arčiau jūsų namų.

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
ParaM:

B. P. MARTIN

t'Ą'

Sis kelias, kuris neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes, j kurias Dievas ved6 Šv. Tere
sei©, yra ne tik galimas, bot ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv. Augistinas, „negali pada
ryt) ką nors didelio". Tačiau kas ne
gabi melstis, nusižeminti Ir mylėti?

P. P. Plūs XI
Siame amžiuje sv. TeresBlBs Ma 

žąsis Kelias yra geriausias. Tikrumo
je tėra vienintelis kelias, vedąs Į am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „Iš tikrųjų sakau jums, Jei 
neatsiversite ir nepasidarysite kaip 
kūdyklai neįeisite Į dangaus karalys
tę". Dangus Ir žemB praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis...

Knygute turi 150 puslapių Ir kai
nuoja tik f 1.00. Su kietais viršeliais 
$1.50.

KAIP IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS

Nacijai išleista veikalėlis kuris duot 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite šį 
veikalėlį, nes kiekvienas krikščionis tu
rčių perskaityti.

Kaina 46 centų
Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

Chlrsgo 8. I1L

Lietuvos Gailestingųjų Seserų narei 

ALEKSANDRAI STEPONAVIČIENEI, 

jos mylimam vyrui

JUOZUI STEPONAVIČIUI
mirus, širdingai užjaučia ir kartu liūdi

Lietuvos Gailesį ingy jų Seserų Draugija

Skaitykite ir platinkite dienraštį Drau^".

MŪSŲ BRANGIAM DRAUGUI ATS. PULK. INŽ.

JUOZUI STEPONAVIČIUI mirus,
jo žmonai ALEKSANDRAI reiškia gilią užuojautą ir kartu 
liūdi

VINCAS ŠARKA SU ŠEIMA 
IR O. PLEPIėNft

Gilaus liūdesio valandoje,
A. f A.

KAZIMIERUI ŠČESNULEVIČIUI
mirus, jo dukroms Elenai Leparskienei, Laimai Bin
kienei ir sūnų Kazimierui ščesnuleviČiui gilią užuo
jautą reiškia

Lydija Važgauskiene

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad po sunkios ir ilgos širdies ligos, sulaukęs 67 
m. amž., š. m. vasario 23 d. mirė mano mylimas vy
ras, brangus tėvelis, uošvis ir senelis

A. -f A.

DIP. AGR.

JULIJONAS ŠPAKEVIČIUS
Giliai nuliūdusi žmona, dukterys, sūnus, žentai ii 
anūkas.

esį. r, s

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

>914 West 11 Ith Street
Vienas bloku ano kapinių.

•idilanaias paminklam* plaaų 
pa»1 rinkimu mieste.

Talei. CEdarcrest 3-6355

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- jjSį Mea turime koplyčias
rimu dieną ir nak- TO Chicagoa ir
tj, Reikale šaukite Roselando dalyse ir

mua- tuojau patarnaujame

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

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

659 West 18th STREET
PETRAS P. GURSKIS

Tel. SEeley 3-5711

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10321 8. M1C1UOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2223

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTUAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ., CICERO. III. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1OI6 W. 46th STREET YArds 7-0731

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 6»th STREET REpubllc 7-1213 (

'2314 W 23rd PLACE VIrginia 7-6072
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Penktadienis, vasario 24, 1956

/ mus
X Metinė šv. Kazimiero Se

serų rėmėjų vakarienė įvyks 
vasario 26 d. 5 vai. p. p. Mari
jos Augšt. mokyklos salėje. 
Dalyvaus vysk. V. Brizgys. 
Kalboms vakarienės metu va
dovaus nauja3>s seselių kape-i 
lionas kun. Ar.t. Zakarauskas.! 
Po vakarienės bus išdalinami 
pažymėjimai amžiniems na
riams. Programa bus didžiojo
je Marijos Augšt. mokyklos 
salėje. Mokyklos mergaitės vai
dins veikalėli. “Mylėk, lietuvi, 
tą brangią žemę”. Pasirodys 
mergaičių orkestras ir lietuvai
čių moksleivių choras. Orkest
rui diriguos Br. Jonušas, o cho
rui seselė Bernarda.

X lietuvių Bendruomenės 

Bridgeport apylinkės metinis 
narių susirinkimas įvyko vasa
rio 19 d. Lietuvių auditorijoje. 
V. Lankauskas pranešė apie L. 
Bendruomenės veiklą. J. Gri
gaitis patiekė Kontrolės komi
sijos pranešimą. Į L. B. Bridge- 
porto apylinkės valdybą išrink
ti šie asmenys: pirmininkas A. 
Gintneris, vicepirm. ir sekreto
rius J. Tijūnas, kasininkas F. 
Valinskas, kartotekos vedėjas 
P. Šimoliūnas, valdybos narys 
P. Dambrauskas. Kandidatai 
— K. Daknevičienė ir J. Budri- 
kas. Kontrolės komisiją suda
ro A. Juodka, J. Grigaitis ir 
B. Kižauskas.

X Lietuvių Prekybos Namų 

(Furniture Center Ine.) meti
nis narių susirinkimas įvyko 
vasario 18 d. Susirinkimo pir
mininku buvo išrinktas M. Rėk
laitis, o sekretoriumi — J. Ma
žeika. Svarstyta metinė paja
mų ir išlaidų apyskaita. Pa
skirstytas pelnas ir priimta są
mata. Išrinkti penki direkto
riai, kurie tvarkys bendrovės 
reikalus. Naują valdybą suda
ro šie asmenys: E. Rudaitis, 
A. Gaška, J. Šklėrius, A. Gint
neris ir J. Lieponis.

X Lietuvos konsulas dr. P. 

Daužvardis š. m. vasario 26 d. 
pasakys kalbą Lietuvių audito
rijoje, minint Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo sukaktį. 
Jonas Variakojis, savanoris- 
kūrėjas, Vyties kryžiaus kava
lierius, invalidas, pulkininkas, 
perskaitys Lietuvos nepriklau
somybės aktą. Minėjimą ruošia 
nepriklausomos Lietuvos kari
nės organizacijos: savanoriai, 
šauliai, birutietės ir kt.

X Chicagos futbolininkai

nuo šio pavasario žada įsijung
ti į amerikiečių futbolo pirme
nybes. šis klausimas plačiau 
bus apsvarstytas Chicagos Lie
tuvių Futbolo Klubo narių su
sirinkime šį šeštadienį, vasario 
mėn. 25 d., 7 vai. vak. Club 
Vainutas patalpose, 4258 So. 
Maplewood Avė.

X Vyčių salėj teniso stalas. 

Jaunimas laisvalaikiu mėgsta 
žaisti stalo tenisą. Jau seniai 
buvo pageidaujama, kad L. 
Vyčių salėj būtų įrengta nuo
latinė to sporto aikštelė. Pa
galios Namo taryba nutarė to
kią aikštelę įrengti ir darbą 
pavedė J. Juozaičiui, vienam

A
namo direktoriui. Stalo tenisas 
bus įrengtas ruimingame namo 
rūsyje. Darbas jau pradėtas.

X Liaudies dainiaus kunigo 

Antano Strazdelio gyvenimas

buvo margas, kaip margos 
strazdo pluksnos. Linksmi nuo
tykiai, pasakojimai ir gausūs 
anekdotai apie A. Strazdelį ir 
jo laikotarpio amžininkus išsi
laikė iki mūsų dienų. Visa tai 
chronikine tvarka vaizduojama 
dramoje “Prieš srovę“, kurią 
Chicagos vaidintojai stato ko
vo 3—4 dienomis. Strazdelio 
asmenį vaidina du vaidintojai. 
Vienas vaidina jaunąjį Straz 
delį, išryškindamas jo gaiva- 
lingą jaunystę, kitas — Straz
delį senstantį ir pasenusį. Ta 
pirmas bandymas lietuvių 
scenoje. Pastatymo atžvilgiu 
tokio veikalo nesam turėję.

X Alice Stephens ansamblis

užsisakė penkis biletus į T. T. 
Marijonų Statybos banketą, 
kuris bus kovo 18 d. Sherman 
viešbutyje. Alice Stephens an 
samblis praeitąjį sekmadienį 
atliko meninę programą Cleve- 
lande, Ohio, minint ten Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mo sukaktį. Minėjimas įvyko 
Šv. Jurgio parapijos salėje, ku
ri buvo perpildyta žmonių. Cle- 
velandas sužavėtas čikagiečių 
chorisčių programa ir jos iš
pildymu.

X Dailininko Tado Sparkio 

meno paroda atidaroma š. m. 
kovo 17 d. Lietuvįų auditorijo
je. Dailininkas pirmą kartą pa
sirodo su savo kūriniais Chica- 
goje. Ši paroda yra skirtinga 
nuo kitų tuo, kad dailininkas 
yra natūralistas. Lietuviškoji 
visuomenė maloniai kviečiama 
atsilankyti ir pasigerėti šia įdo
mią paroda, kurioje bus išsta
tyta per 35 paveikslai, alieji
niais dažais tapyti.

X Mokytojas Antanas Gul- 

binskas šiandien (vasario 23 
d.) per “Margučio radiją kal
bės tėvams, mokytojams ir ki
tiems kultūrininkams. Kalbos 
tema: “Visi susirūpinkime jau
nimo ateitim“. Prašoma pasi
klausyti aktualios paskaitos ir 
savo pastabomis prisidėti prie 
auklėjimo ir lietuviškojo .mo
kymo pagerinimo.

X Algirdas Gustaitis jau 

antrą kartą patikslina didžiau
sią pasaulyje žemėlapių kom
paniją Rand McNally kaip ra
šyti Lietuvos vietovardžius. Jų 
žemėlapių redaktorius Richard 
L. Forstall padėkojo už pasta
bas ir ateityje visose Europos 
kontinento laidose Vilnius ir 
kt. Lietuvos vietovės bus rašo
mos sekant tų gautų nurody
mų.

X Kun. Petras P. Cinikas, 

MIC, T. T. Marijonų Spaudos 
vedėjas Chicagoje, vadovaus 
Kolumbo vyčių rekolekcijoms 
kovo 11 d. T. T. Marijonų se
minarijoje. Kolumbo vyčiai 
kasmet ruošia 4-to laipsnio na
riams rekolekcijas.

X Dipl. agronomas Julijonas 

Špakevičius, 67 metų, gyvenęs 
Brockton, Mass., mirė 23 dieną 
po sunkios ir ilgos širdies ligos.

X Aušros Vartų parapija šių 
metų vasarą švęs auksinį jubi- 
lėjų. Parapijos klebonas yra 
kun. P. Malinauskas, MIC.

X Antanas Stašaitis, Lietu
vos nepriklausomybės kovų sa
vanoris, buvęs Lietuvos aviaci
jos majoras, mirė sąnarių už
degimu 1948 m. kovo 18 d.

X Vytautui ar Broniui Jan- 

čiams yra svarbus laiškas 

“Draugo“ administracijoje.

JI MOKA KEPTI VYŠNIŲ PAJŲ

Annette Hunt, 17 metų, Tndianapolis, Tn<l., laimėjo vyšnių pajaus ke
pimo čempionatų Chicagoje. Konteste dalyvavo f>0 amerikiečių ir ka
nadiečių mergaičių, nuo 14—21 metų amžiaus. (INTK)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvis draudimo broke

ris Juozas Andriušis suteikia 
rūpestingą ir reikiamą patar
navimą visuose draudimo rei
kaluose. Per jį savo pasirinkto
se draudimo įstaigose galima 
apdrausti namus, baldus, auto
mobilius, šaligatvius ir visa ki
ta. Norint apsidrausti ar gauti 
kokių nors informacijų ir suži
noti vėliausius pakeitimus, ga
lite kreiptis i Juozą Andriušį, 
238 Leonard St., Brooklyn 11, 
N. Y., telefonas EV 7-8247.

— Studentų dėmesiui. Pa
skutinė diena užsiregistravimui 
į Liet. Stud. S-gą yra š. m. ko
vo mėn. 15 d. Iki tos dienos ne- 
užisregistravę ar nesumokėję 
nario mokesčio studentai netu
rės teisės dalyvauti Centro val
dybos rinkimuose, kurie jau ne
betoli. Skyrių valdybos prašo
mos iki to laiko pristatyti ga
lutinus savo skyriaus sąrašus 
su nario mokesčiu. Paskirai 
studijuoją prašomi registruotis 
tiesioginiai Centro valdyboje, 
Lith. Student Association, %

Pr. Joga, 1481 E. 65th St., Cle- 
veland 3, Ohio, prisiųsdami kar
tu 1 dol. nario .mokesčio.

— Dr. Vytautas Majauskas,

Detroit, Mich., buvo pagrindi
nis kalbėtojas Liet. Nepr. šven
tės sukakties minėjime, įvyku
siame vasario 19 d. Amster- 
dam, N. Y.

Kalba buvo aktuali, turinin
ga, jautri ir menišku subtilumu 
persunkta. Skaitlingas dalyva
vimas, nepaprasta auditorijos 
rimtis kalbos metu, keliamos 
ovacijos ir gausios piniginės 
aukos Lietuvos laisvinimui liu
dija, kad dr. Majausko žodžio 
galia yra stipri, užkurianti, o 
paliktas įspūdis gilus ir nedil- 
stantis.

— Kun. J. J. Valau tie jus,

Waterburio liet. parapijos ilga
metis klebonas, beviešėdamas 
pas savo gimines New Bufalo, 
Mich., aplankė lietuvius salezie
čius prie Cedar Lake, Indiana, 
šalia Chicagos. Jis pasigerėjo 
įsigytosios vietovės gražumu ir 
tinkamumu lietuvių jaunimui 
atostogauti.

Andriulis ir Pruseika 
policijos priežiūroje

Raudonojo dienraščio “Vil
nies” redaktoriai Vincas An- 
drul.s ir Leonas Prūseika nie
kaip ntgali atsižadėti kapitalis
tinės Amoriko« ir nesutinka 
grįžti į Sovietiją ar į bolševikų 
okupuotą Lietuvą. .JAV įstai
gos nor. juos deportuoti, o jie 
spiriasi kiek tik begalėdami ir 
tuo gad.na raudonajai propa
gandai vilioti tremtinius grįžti 
į tėvynę. Jeigu jau ištikimi rau
donojo marksizmo tarnai kra
tosi grįžimo, ka p gi gali kiti 
sutikti ten važiuoti?

Vincas Andrulis dabar turi 
66 m. amžiaus. Amerikoje išgy
venęs 45 metus. Leonas Prū- 
seika jau yra 68 metų amžiaus, 
Amerikoje išgyvenęs 44 metus. 
Tarp kitų, prieš kuriuos yra 
užvestos deportacijos bylos, 
yra dar Lietuvoje gimusieji 
Agnės Deikus, 64 m. amžiaus, 
Jonas Semoško, 84 m. amžiaus, 
Karolis Čirvinskas, 62 ,m. Jie 
visi dabar gyvena policijos prie
žiūroje (supervisory parole).

Gelbstint juos nuo spaudimo 
kraustytis į sovietinį rojų, ko
vo 18 d. Chicagoje raudonųjų 
ir jų bendrakeleivių organizuo
jama vadinama Vidurvakarių 
konferencija atšaukimui Wal- 
ter McCarran įstatymo.

10 mil. dolerių fabriko 
tobulinimui

International Harvester Co. 
paskelbė t panaudosianti dešim
tį milionų dolerių sumodernini* 
mui savo fabriko — \Visconsin 
Steel Works, 2701 E. 106 str.

Lakūno lavonas
Pietinėje Oidahomoje, netoli 

Madill miestelio, rastas per
šautas lavonas lakūno Roger 
C. Timm, 20 m. amžiaus, gyve
nusi Evanstone. J ieškomas 
Prentice Frank Day, 22 m. am
žiaus, iš San Antonio, kurį ma
tė važiuojant nužudytojo auto
mobiliu.

Nauja bažnyčia
Nusistatyta nugriauti jau 

pasenusią šv. Rožančiaus baž
nyčią ties 108 ir Perry gatvė
mis ir pastatyt' naują, drauge 
su klebonija, už pusę miliono 
dolerių.

Plaukymo varžybos
Šį savaitgali 33 Illinois augš- 

tesniosios mokyklos varžysis 
dėl plaukymo čempionato New 
Trier plaukymo baseine Win- 
netkoj.

Mirė stoty
Caroline O’Meara, 69 m. am

žiaus, belaukdama traukinio 
Union stotyje gavo širdies ata
ką ir mirė ten pat.

sipuoš trispalvėmis vėliavomis 
ir tautiniais rūbais.

Kad Dainų šventė pilnai pa
vyktų, reikia visų lietuvių ben
dro susiklausymo ir darbo. Juo 
daugiau lietuviškųjų organiza
cijų bei draugijų įsijungs į Dai
nų šventės darbus, tuo ji ge
riau pasiseks. Šiuo Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Kana
dos Lietuvių Dainų Šventės 
Komitetas kreipiasi i visas Chi
cagos lietuvių organizacijas, 
parapijas, draugijas, klubus ir 
sambūrius ir prašo liepos 1 d. 

neruošti jokių piknikų, išvažia

vimų bei subuvimų, o jau da
bar raginti savo narius daly
vauti Dainų šventėje. Komite
tas taip pat prašo, kad stovyk- 
jaujančio jaunimo vadovybės 
surastų galimybes jaunimui da
lyvauti Dainų šventėje. Tą die
ną turime visi ir be išimties 
būti šios šventės liudininkais, 
nes ji bus visų mūsų bendro 
darbo vaisius. Lietuviškųjų jė
gų skaldymas prisidėtų prie 
Dainų šventės silpninimo, 
kenktų jos pasisekimui ir pa
greitintų lietuvybės nykimą. 
Ruoškimės visi dalyvauti šioje 
didžiojoje lietuvių kultūrinėje 
demonstracijoje, kuri mūsų iš
eivijoje bus :V paprastai svar
bus įvykis.

JAV ir Kanados Lietuvių

CHICAGOS ŽINIOS

X Apie Balio Sruogos poezi

ją šį šeštadienį skaito Augštuo- 
siuose Lituanistikos Kursuose 
Benys Babrauskas. Dr. P. Jo
nikas dėsto 'ietuvių bendrinės 
kalbos kursą, dr. V. Sruogienė 
— Lietuvos istoriją. Paskaitos 
vyksta 2—6 vai. Tėvų Jėzuitų 
namuose, 5541 So. Paulina St.

Peršovė automobilių vagį
Burlingtono geležinkelio sto

ty, Lisle, netoli Chicagos, areš
tuoti du aut.omobil:ų vagys, 
kurių vieną policija begaudyda- 
ma peršovė į petį. Areštuotųjų 
pavardės — William Harr, 17 
m., iš Lisle, ir Jerry Samarco, 
16 m., iš Chicagos.

J. Pautieniaus kūrinių 
parodoje

Lietuvių auditorijoje Chica
goje bene prieš porą metų teko 
matyti grafikų parodą, vėliau 
dailininkės J. Paukštienės, o 
dabar jau vyksta ir sukaktuvi
nė tapytojo J. Pautieniaus dar
bų paroda. Menininkai pamatę, 
kad minėta vieta palieka tuo 
tarpu labiausiai savųjų lanko
ma, nutarė tuoj pat po šios pa
rodos ten suruošti dar dvi me
no parodas, būtent jauno dai
lininko Tado Sparkio, o kiek 
vėliau ir čikagiškiams jau pa
žįstamo dailininko V. Vaitekū
no darbų parodą.

Dailininko .T. Pautieniaus su
kaktuvinė paroda jau pirmomis 
atidarymo dienomis susilaukė 
gražaus pasisekimo. Be eilės 
visuomenės atstovų joje lankė
si ir svečiai iš VVisconsino ir 
Michigano valstybių.

Parodą aplankė ir baleto stu
dijos dalyviai su jos vedėju S. 
Velbasiu, o kiek anksčiau pa
rodą apžiūrėjo tautinio an
samblio nemaža grupė. Be kitų 
parodoje buvo ir čekų grupė su 
menininku A. Dobat; svečiai 
pareiškė, kad dailininko J. Pau
tieniaus kūryba pas žymi origi
nalumu ir jautriu spalviniu 
vaizduojamųjų temų atlikimu. 
A. Dobat įsigijo vieną iš pilko
jo kolorito J. Pautieniaus kū
rinių.

Parodai ruošti komitetas jau 
gavo žinių, kad dar šią savaitę

parodą lankys organizuotai lie
tuvių moksleiviai.

Pažymėtina, kad parodos 
eksponatai gerai apšviesti, nes 
salė gauna arti pustrečio tūks
tančio žvakių šviesos, tad iš
statyti kūriniai ne ką nuken
čia neturėdami dienos apšvieti
mo.

Dail. J. Pautieniaus paroda 
truks iki kovo mėn. pradžios. 
Ji kasdien atidaroma nuo 2 iki 
10 vai., o šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 12 iki 10 vai.

Parduoti 4 kūriniai. Nupir
ko: Standard Builders Ine. — 
“Prieblandą”, skulp. P. Vėbras 
— “Gėlyną”, A. Dobat — pil
kojo kolonto peisažą ir kun. dr. 
P. Celiešius — “Nemuno kilpą”.

Lankytojų jau buvo apie 400.
S. S.

Pacientas nužudė gydytoją
Cook apskrities hgon.nėje 

mirtinai peiliu subadytas inter- 
nas gydytojas Bruno Epštein, 
25 m. amžiaus. Žudikas greit 
~uvo suimtas. Jo vardas — 
Lin Go, 77 m. amžiaus kinas, 
gyvenąs 2127 S. Wentworth. 
Jis buvo tos ligoninės pacien
tas. Jam buvo padaryta trūkio 
operacija, po kurios jis pajuto 
skausmus ir sugrįžo į ligoinę. 
Jis prašęs daktaro Epštein 
vaistų, bet šis nedavęs. Įsitiki
nęs, kad jis mirsiąs, nutaręs 
gydytojui atkasyti. Nelaimin
gajam gydytoiui 6 colių peiliu 
buvo subadyta krūtinė ir vidu
riai. Jis su savo tėvais 1939 
metais buvo atvykęs į šį kraštą 
iš Austrijos.

Rinktinė mergaitė
Chicagos parkų distriktas 

buvo paskelbęs konkursą ge
riausiai besimokančių, akty
viausiai veikiančių ir geriau
siai besielgiančių jaunuolių. 
Vasario mėnesio laimėtoja išė
jo Sheila Claire Conlon, 15 m 
amžiaus, Dievo Motinos Augšt. 
mokyklos auklėtinė, gyvenanti 
9815 Damen avė. Ji turi labai 
gerus pažymius, kitas mergai
tes moko nerimo, šokių, daly
vauja vaidinimuose kaip akto
rė, yra narė katalikų akcijos 
sąjūdžio. Ji vadovauja moks
leivių istoriniam klubui, yra 
moderatorė Glee klube. Ji uoliai 
lanko pamaldas šv. Bernabo 
bažnyčioje. Vėliau iš mokslei
vių bus renkamas šių metų lai
mėtojas, kurs gaus $500 moks- 
lapinigių.

Šuo išgelbėjo nuo gaisro
Jeigu Buxton šeima, 6607 S. 

Stevvart, tebėra gyva, tai jie 
daug yra dėkingi savo vokiškos 
aviganių veislės šuniui, 5 metų 
amžiaus: savo smarkiu lojimu 
jis prikėlė, kai prasidėjo gais
ras. Išgirdusi skardų šuns loji
mą Dorothy Buxton nubudo ir 
pajuto dūmus. Prikėlė ir vyrą 
ir jiedu patyrė, kad susijungus 
elektros laidams pradėjo degti 
jų butas. Iššaukti ugniages.ai 
nebeleido gaisrui išsiplėsti to-

Teskamba lietuviška 

daina
Kaip yra skelbiama, didžioji 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Kanados Lietuvių Dainų 
Šventė įvyksta šių metų liepos 
mėn. 1 d. Chicagoje

Tą savaitgalį į Chicagą suva
žiuos labai daug ne tik choris
tų ar muzikų, bet ir kitų kul
tūrininkų. Chicagos lietuviai 
bus šeimininkai ir jie savo vai
šingumą panaudos suvažiavu
siems svečiams pagerbti ne tik 

iiš JAV, bet ir Kanados. Antro
ji lietuvių sostinė pasaulyje pa-

Išgelbėjo narkotikų vergą
Policijos areštas išgelbėjo 

gyvybę Edvardo Thomas, 23 
Į m. amžiaus, gyvenančio 4349 
Greenwood avė. Jis jau buvo 
beleidžiąs sau ’ ranką tokį di
delį kiekį heroino, kad tai būtų 
buvusi .mirtina dozė. Nelaim n- 
gasai nežinojo, kad jo turimas 
heroinas yra taip grynas ir 
koncentruotas. Vėliau policijai 
padėkojo už jo gyvybės išgelbė
jimą.

5,000 svarų sūris ,
Marshall Field bendrovės 

krautuvėje vyksta maisto pa
roda, kurioje yra išstatytas 
5,000 svarų sūris. Jį darant su
naudota 55,000 svarų pieno. 
Reikėtų 700 žmonių, kad jį su
valgytų per metus laiko. Sūris 
pagamintas Bristol, Wisc. Jo 
svaras parduodamas po 69 cen
tus.

PAJIEŠKOJIMAS

Pajleškomas PRANAS KRI TIKAS 
( 1950 m. buvo Omaha. Nebraska). 
sūnus Juozo, kilęs Iš Kybartų apskr.. 
Teta prašo atsiliepti arba žinantieji 
apie J) pranešti šiuo adresu — Anna 
Kiimiiskas, 2IOO .Mamnn St., Detroit 
(»), Miehl^an.

Dainų šventės Komitetas

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ
INSTITUTAS

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARYWOOD OOLUEGE EXTENSION 

Scranton. Pa.

Vasario 25 d. 2 v. p.p. Kun. Dr. 
Andrius Baltinis skaito tema: 
Daiktas ar žmogus.

Paskaita įvyksta Seselių Ka- 
zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marąuefte Rd. Prašo- 
na nesivėlinti.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $l.C0

Užsakytos knygos siunčiamos paštu. 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite;
‘‘DRAUGAS’’

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III.

Popiežius dovanojo
Teresei Neumannaitei 
šv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanoji 
šv. Kryžiais relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neutnan- 
naitei.

Apie Teresės Neumanaitės gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESft NEU* 
MANAITft. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės pergyvenimaiH. Gražus J 
Kelečiaus viršelis. Knyga didolir 
formato, 268 pus. Kaina $8.00.

Pinigus su užsakymais siųsti-
‘'DRAUGAS”,

2884 S. Oakley Avė..
Chicago 8, III.

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

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

Butchas, Richard A.......$5.00

Dunda-i, St. ir B.............................5.00

Atkočiūnas, Mrs................................3.00

Palevlčius, Vladas .... 3.00

Batūras, Veronica................ 2.00

Bernatavičius, D...............................2.00

Braž?lis, Andrius ................ 2.00

Bujauskas, Jonas ................ 2.00

LružJauskas, Povilas . . 2.00

Jurgutis, Jonas ........................ 2.00

Krivickas, Stanley .... 2.00 

Šidlauskas, Stasys .... 2.00 

Babrickas, Leonas .... 1.00

Dovidonis, A..................................... 1.00

Genis, Helen.................. 1.00
Grasys, A. ...................................... 1.00

Gudelis, Vincas .................... 1.00

Kandrotas, Antanina . . 1.00

Katasiūnas, S. G....................... 1.00

Kundrotas, K................................... 1.00

Ma<-teika, Juozas ................ L00

Madzcliauskas, Stasys . 1.00 

Motuzienė, Elzbieta ... 1.00

Patlaha, Juozas .................... 1.00

Pūkelis, Jurgis............................ 1.00

Ruseckienė, Irena ................ 1.00

Sajauskas, A. ............................ 1.00

Shopis, Antanas .................... 1.00

Stonkus, Jonas .................... 1.00

Trimakas, Stasys ................ 1.00

Viskantas, A.................................... 1.00

Žebrauskas, Pr. .t......... 1.00
Žilys, J........................................................... 1.00

“DRAUGO” STATYBAI 

AUKOJO:

Balkaitis, Viktoras .. $2.00 

Gubista, F............................................ 2.00

Pirkit Apsaugos Bonos!


