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ŠIANDIE F0RM0ZOJ SVARBI KONFERENCIJA 
Dar iš leongresmanų kalbų apie 
Lietuvą Vasario 16-sios proga 

T. J. Dodd (Conn.) — Kad: S. N. Fricdel (Md.) — Bendra 
šiandien rastume lietuvius, reik- j visų lietuvių viltis, prie kurios h 
tų dairytis po visą Sibirą ir Cen- j mes amerikiečiai jungiamės, yra 
tralinę Aziją, kur jie deportuoti. | ta, kad jų mažas kraštas vėl būtų 
Kam tas lietuvių tautos genoci- j laisvas ir demokratiškai tvarky-
das? Carų svajonė buvo paversti tusi. Mes sveikiname visus lietu-
Baltijos jūrą savu ežeru. Kol; vius, kuriame pasaulio krašte jie 
lietuvių tauta buvo savo žemėje, bebūtų, už jų dvasios patvaru-
carų sapnas neišsipildė. Jie ne-|mą. Jie laisvos tėvynės vizijos 
įstengė surusinti lietuvių tautos niekad iš akių neišleido, 
ir negalėjo jaustis saugūs prie G. H. Fallon (Md.) — Aš žadu 
Baltijos jūros 

Rusijos komunistai žinojo, 
kaip palaužti lietuvių užsispyri
mą ir meilę savai žemei, savai 
kalbai bei kultūrai. Sovietų bru
talų atsakymą davė prieš 15 me
tų NKVD geenrolas Ivan Serov, 
kuris išleido žemiausios rūšies 
įsakymą deportuoti šimtus tūks
tančių lietuvių. 

Maskvai pavertus Lietuvą ru
sų provincija, JAV pirmosios ii 

aktyvią pagalbą sudarant komi
tetą komunistų agresijai toliau 
tirti, kai tas reikalas bus atsto
vų rūmuose iškeltas. 

M. A. Feighan (Ohio) — Aš 
tikiu, kad atėjo tinkamas laikas 
laisvajam pasauliui imtis pilnos 
politinės ofenzyvos prieš komu
nizmo konspiraciją. 

Aš jungiuosi su kitais viltyje, 
kad mes netrukus pradėsime tik
rą kryžiaus karą už laisvę politi-

laisvųjų tautų pasaulyje prabi-; n ė s ofenzyvos prieš Kremlių for-
lo žodžiais, kuriais šiandien kiek j m o j e T a i vienintelis būdas išlais 
vienas amerikietis didžiuojasi. | v i n t i nerusiškas tautas ir išven<? 

Mes šiandien negalime nieko t } t r c č i o p a s a u i i n i o k a r o 
geresnio padaryti, kaip tik pa
kartoti tuos iškilmingus Summer 
Wells žodžius, kaip išreiškian
čius nekintamą ir nepajudinamą 
Amerikos žmonių nusistatymą. 

J. Lesinski (Mich.) — Esama 
daugelio tokių, kurie nenori tikė
ti visa tuo, kas vyksta už gele
žinės uždangos. Kad tokiems pa
rodytume kas ten vyksta, Kers-
teno komitetas turi būti atgaivin 
tas. Tai vienas būdas kovoti su 
komunizmu ir kelti aikštėn jo 
nežmoniškus metodus. 

Vera Buchanan (Pa.) — Mes 
tikime ateisiant dieną, kada Lie
tuva vėl bus laisva ir švęs savo 
nepriklausomybės sukaktis. 

H. J. Addoniziū (N. J.) — Lie
tuviai yra tauta, kuri kovoja už 
savo asmenybę, kuri kovoja už 
tai, kad palaikytų gyvą bent ki
birkštėlę savo religinės dvasios. 

Todėl šiai didingai tautai iš
tieskime ranką simbolišku mos
tu niekad nenykstančio draugiš
kumo ženklan. Kelkime balsą su 
visais, kurie siekia teisybės pri- m u s ; J i e i r g i t i l p o t o s ^ o g o f i . i 
spaustiesiems. Junkimės su lais Į c į a l iame kongreso leidinyje. Čia 
vaisiais pasaulio žmonėmis mal- pasitenkinsime pateikdami tokių 
dingoj suplikacijoj, kad Lietuvos j kongresmanų pavardes: Fino 
sielos nenugalėtų žiaurus pri- ( N Y . ) , Ford (Mich.), Patter-

A. B. Kelly (Pa.) — Aš esu 
tikras, kad visi laisvę branginą 
žmonės pasaulyje džiaugiasi ir 
kartu verkia šią Lietuvos nepri
klausomybės dieną dėl jos liki
mo. Mūsų vienintelė viltis, kad 
kurią dieną artimoje ateityje lie
tuviai vėl džiaugtųsi laisve, kuri 
jų širdžiai taip artima. 

C. A. Vanik (Ohio) — Aš ti
kiu, kad labai rimtos Ramiojo 
vandenyno problemos nesuma
žins mūsų pastangų padėti ir 
spąstuosna patekusiems Europos 
žmonėms. 

Kitų kongresmanų pareišMmai 

Augščiau buvusiomis ištrau
komis baigėme pateikti vieną ir 
kitą mintį iš kalbų, pasakytų at
stovų rūmuose vasario 16 dieną. 

Pastebėtina, kad tą dieną ne
užteko skirto laiko visiems no
rintiems kalbėti, todėl eilė kon
gresmanų raštu įteikė savo pa
reiškimus ar kitų asmenų pasa
kytų kalbų tekstus bei jų verti 

spaudė jas. 
T. S. Gordon (III.) — Aš jun

giuosi su jumis sveikindamas lie
tuvių tautą jos nepriklausomy
bės dieną ir meldžiu Dievą, kad 
Lietuva greit sulauktų taikos ir 
laisvės. 

A. N. Sadlak (Conn.) — Aš 
linkiu, kad sekanti Lietuvos ne
priklausomybės sukaktis būtų 
geresnėse sąlygose, kad laisvės 
ir nepriklausomybės viltys vėl 
galėtų realizuotis. 

h. A. Garmatz (Md.) — Si su-} 
kaktis teikia mums progos pastų 
dijuoti būdus sušvelninti imigra
cijos įstatymus, kad galėtų at
vykti daugiau tremtinių; ir to
liau tirt ina Sovietų agresija Pa
baltijo valstybėse ir Sovietų vy
riausybės ten padaryti nusikal
timai. 

C. / . Zablocki (Wisc.) — Tol 
nenurims laisvojo pasaulio sąži
nė, kol laisvė ir teisybė nebus 
grąžinta k raš t ams , kuriuos šian
dien dengia t amsūs total i tar iniai 
debesys. Mes turėsime padirbėti, 
kad to tikslo pasiektume. 

T. M. Machroicicz (Mich.) — 
Kersteno komitetas padarė man 
prieinamus faktus, kurie nuosta
biai liudija apie Lietuvos žmonių 
didelę laisvės meilę ir jų narsų 
priešinimąsi komunistų agresi
jai. 

son (Conn.), Sadlak (Conn.), 
Garmatz (Md.), van Zandt (Pa.), 
Pat Kearny (N. J . ) , Anfuso (N. 
Y.), Ostertag (N. Y.), Rogers 
(Mass.), McVey (111.), Forand 
(R. L) , Kluczynski (111.), Dono-
hue (Mass.), Multer (N. Y.). 

Pastebėtina taip pat, kad su 
vasario 16 d. pareiškimai nepa
sibaigė — jie buvo tęsiami sena
te ir atstovų rūmuose ir sekan
čių dienų posėdžiuose. 

Peronas panaikino 
provincijų valdžias 

BUENOS AIRES, kovo 3. — 
Argentinos prez. Peron pašalino 
trijų provincijų rinktus guberna
torius, suspendavo jų parlamen
tus ir provincijas pavedė valdyti 
diktatorių teisėmis savo atsto
vams, kurie turi teisę ir teismus 
kontroliuoti. Dekretai nurodo ir 
žygio priežastį — gubernatoriai 
nerodę jokios iniciatyvos, nevyk 
dę savo teisių ir nebendradarbia
vę su federalinė vyriausybe. Gu
bernatoriai 1952 m. išrinkti 6 
metams kaip Perono partijos at
stovai. 

Argentinos konstitucija tokias 
teises prezidentui suteikia, bet 
Peronas pirmą kartą jomis pa
sinaudojo tik visai neseniai, kai 
nusiuntė savo diktatorių į Cor-
doba provinciją išmėtyti iš teis
mų, mokyklų ir įstaigų asmenis, 
kurie buvo įtarti organizuoją 
prieš Perono režimą nukreiptą 
krikščionių demokratų politinį 
sąjūdį. 

Dulles sustiprino 
Vietnamo premjerą 

SAIGON, kovo 3. — Foster 
Dulles apsilankymas Vietname 
sustiprino premjerą Diem ir da
vė suprasti prancūzams, kad jų 
privilegijos Vietname, Laos ir 
Kambodijoje turi pamažu išnyk
ti. 

Dulles pasakęs Diem, kad 
prancūzai daug kartų norėję už
vesti kalbas apie jo pašalinimą, 
bet jis niekad nesutikęs tuo rei
kalu kalbėti ir dabar galįs pasa
kyti, kad Diem pozicija stipri ne 
tik Washingtone, bet ir Pary
žiuje. 

Prancūzams Dulles .pasakęs, 
kad JAV neturi noro užimti pran 
cūzų vietą Vietnamo, Laos ir 
Kambodijos ūkyje, tačiau pran
cūzai turi žinoti, kad jų ūkinė pa 
dėtis čia turės susilpnėti vien to
dėl, kad Vietnamas, Laos ir Kam 
bodija nebėra privalomai suriš
tas su prancūzų franku ir dole
rius gaudamas tiesiog iš Ameri
kos gali sau reikalingų prekių 
pirktis ten, kur gaus pigiau (pir
miau prancūzų prekės turėjo pir
menybę). Kadangi bus konku
rencija, tai, pavyzdžiui, Japoni
jos tekstilė gali išstumti Vietna
me, Laos ir Kambodijoje pran
cūzų tekstilę, bet šiame reikale 
JAV negali Prancūzijai padėti. 

Dulles buvo supažindintas ir 
Vietnamo armijos organizavimo 
bei apmokymo klausimais ir iš
vyko patenkintas ,kad visi gin
čai su prancūzais esą išrišti ame 
rikiečių tezės naudai. 

Izraelio kaimynai 

Trys admirolai ir Foster Dulles 
aptars spaudimo atlailcymą 

Džiaugiasi gy\i išlikę. — Kovo 1 d. pernai portorikiečiai naciona
listai apšaudė posėdžiaujančius kongresmanus, iš kurių penkis 
sužeidė. Visi savo gautas žaizdas išsigydė ir nelaimingo įvykio 
metines paminėjo kartu suvalgydami pietus. Jie čia matomi ant 
kongreso rūmų laiptų (iš kairės dešinėn žiūrint): Alvin Bentley, 
Ceorge Fallon, Ben Jensen, Clifford Davis ir Kenneth Roberts. 

Demokratai žada tęsti kovą del 
pajamų mokesčių sumažinimo 

pakilo kariauti 

Grotewohl pasiūlė 
ginklų- plebiscite 

WASHINGTON, kovo 3. — Du senato finansų komisijos na
riai pietiečiai demokratai Byrd ir George prisidėjo prie 7 respubli
konų ir gavosi 9 balsai prieš 6 išbraukti iš atstovų rūmų jau priim
to jstatymo paragrafui, kuris numatė asmenų pajamų mokesčių 
sumažinimą po 20 dol. galvai per metus. 

Tas pats įstatymas numato 
korporacijų pajamų mokesčių ir 
akcizo rinkliavų pratęsimą — jis 
komisijos patvirtintas. 

Demokratai pajamų mokesčių 
sumažinimo šalininkai kovą ma
no tęsti toliau. Senate bus bando
ma atstatyti tą paragrafą patai
sos formoje, o jei ta forma nepa
sisektų, tai atskiras, vien tik tą 
reikalą tvarkąs, įstatymas bus 
patiektas atstovų rūmams, kur 
yra dauguma tokiam mokesčių 
sumažinimui pravesti. 

Demokratų lyderio pareigas 
senate einąs sen. Clements pa
reiškė, kad mokesčių sumažini
mas mažų pajamų asmenims yra 
viena iš būtinų priemonių įpįrki-
mo pajėgumui padidinti, todėl 
jis negalįs suprasti prezidento 
pasipriešinimo. Respublikonų pa 
sipriešinimas atsiradęs tik todėl, 
kad demokratai šiais metais nori 
padaryti tai, ką respublikonai 
buvo numatę siūlyti kitais me-

TAIPEH, kovo 3. — šiandien čia įvyksta labai svarbi konfe
rencija, kurioje amerikiečiai gal ir galutinai nusistatys kiek ka
rinės pagalbos teikti Chiang Kai - shekui iš kom. Kinijos einančiai 
grėsmei apvaldyti. 

Konferencijoje dalyvauja vals 
tybės sekretorius J. Foster Dul
les, JAV laivyno operacijų vir
šininkas adm. Camcy, laivyno 
Pacifiko grupės vadas adm. 
Stump, Formozą dengiančios 7-
sios grupės vadas adm. Pride ir 
kiti JAV kariniai bei diplomati
niai pareigūnai Formozoje. An
troji konferencijos fazė bus pasi
tarimai su Chiang Kai - sheku 
ir jo patarėjais. 

Konferenciją iššaukė netikė
tas komunistų susistiprinimas 
200 mylių ilgumo ruože prieš For 
mozos sąsiaurį. Atsiėmę iš na
cionalistų Yikiangshan, Yushan, 
Ichiang, Tachen, Pishan, Nan-
chishan ir Taishan salų gruj)es, 
komunistai pastūmė savo jėgas 
į pietus ir jas sugrupavo prieš 
pat Formozą tarp Quemoy ir 
Matsu salų grupių ,dar tebesan
čių nacionalistų kontrolėje. 

Kinija paleidžia 
Amerikos lakūnus? 

PARIS, kovo 3. — Agence 
France Presse skelbia, kad dalis 
Kinijoje nuteistų amerikiečių la
kūnų jau galinti būti pakeliui į 
Hong Kongą, Žinią agentūra ga
vusi iš amerikietiškų šaltinių 
Hong Konge, tačiau vakar jos 
niekas nenorėjo ten patvirtinti, 
nors keleivių iš Kinijos buvo 
laukta. 

Kinijos grėsme tyčia 
v « 

BERLIN, kovo 3. — Sovietiš 
kos Vokietijos premjeras Grote 
wohl vakar pasiūlė surengti vi 
soje Vokietijoje plebiscitą, kad I bombardavimo. Abu tie faktai 

Du nauji faktai Quemoy ir 
Matsu salas pastatė į didelį pa
vojų: abiejų salų grupių kiek
vieną pėdą jau siekia priešo ar
tilerijos ugnis; prieš Formozą iš 
dygo nauji aerodromai, iš kurių 
sprausminiai lėktuvai gali be įsi 
tempimo (nuotolio atžvilgiu) 
operuoti ne tik ant Quemoy ir 
Matsu, bet ir ant Formozos. Sun 
kiai prileidžiama, kad komunis
tai susilaikytų nuo Formozos 

visi 18 metų sulaukę vokiečiai 
galėtų atsakyti į šiuos klausi
mus : ar nori V. Vokietijos atgin-
klavimo pagal Paryžiaus sutar
t is? Ar nori neutralios, bet su
vienytos Vokietijos, pravedant 
visuotinus rinkimus 1955 m. ? 

Jei V. Vokietijos vyriausybė 
norėtų, Grotewohl sutiktų, kad ) f l , . . . „ ^„i,„„i • , i -

, , . '., .. . \ ., turima pakankamai lakūnų jiem 
plebiscitą prižiūrėtų tarptauti
nis organas. Galėtų V. Vokietijos „demokratinių partijų" kalbėto
jai atvykti į sovietišką zoną, nau 
dotis viešais pastatais ir dalinti 
literatūrą, jei tos pačios teisės 
būtų suteiktos sovietiškiems kai 
bėtojams vakaruose. V. Vokieti
jos oficialioji reakcija dar neži-

tais (1956 m. renkamas preziden n o m a , bet Grotevvohl pasiūlymą 
tas) . Jis pažadėjo telkti visas 
pastangas, kad mažų pajamų mo 
kesčių mokėtojai gautų nors ma
žą palengvinimą. 

Tokio įtempimo nebuvo, kai 
ėjo kalbos apie algų padidinimą 
kongreso nariams. Apetitą pasi
didinti algas dar po 10,000 dol. 
per metus ir prisidėti kitokių len 

atmesti yra labai keblu. 

Kambodijos karalius 
vel pasitraukė 

SAIGON, kovo 3. — Netikė
tai pasitraukė judrus ir vakarie
tiškai nusiteikęs Kambodijos ka
ralius Norodom Sihanuok, sostą 

gvatų pagadino sen. Morse savo j a t i d a v ę s s a v o tėvui, kuris nie 
įdomiomis pataisomis, todėl vie-,| k a d karaliumi nėra buvęs. 

A. Gromyko, Rusijos užsienio 
reikalų viceministeris, baigiąs 
sugriauti Londone vykstan
čius nusiginklavimo pasitari
m u i (INS.) 

CAIRO, kovo 3. — Ryšium su 
įvykiais prie Gazos, Izraelio kai
mynai arabai suveržė diržus prie 
žydų valstybės sienų. 

Egiptas pasiuntė į Gazos juos 
tą kariuomenę, paskelbęs karo 
stovį perėjus į aktyvią fazę. Dip
lomatiniame fronte pasiųstas 
protestas į Jungtines Tautas su t 
įspėjimu, kad negavę t inkamos' 
kompensacijos patys pasirūpins 
savo reikalų apsauga. 

Jordano Arabų Legionas su
st iprino savo pasienio postus, o 
Syrija pažadėjo teikti Egiptui 
pagalbą, jei šis tokios paprašys. 

Jungtinių Tautų paliaubų prie 
žiūros komisija savo pirmame 
pranešime Saugumo Tarybai tei
gianti, kad užpuolikas yra Izrae
lis, atsilyginęs Egiptui vienu 
smūgiu už visos eilės smulkius 
pasienio kivirčus. 

toje 10,000 dol. ir kitų lengvatų 
praėjo tik 7,500 dol. be jokių ki
tų priedų. Dalis tų pinigų dar 
grįš iždui mokesčių pavidale. 

Tame pačiame įstatyme padi
dintos algos federaliniams teisė
jams ir valstybės gynėjams, o ko 
misijose tebevartomi du įstaty
mų projektai, siūlą pakelti atly
ginimus kitiems federaliniams 
tarnautojams 10 proc , o pašto 
t a rnau to jams 5 proc. Su ja is 

Narodom pasitraukė protes
tuodamas prieš prokomunisto 
buv. premjero Song opoziciją; šis 
politikas kėlė žmones prieš kara
lių skleisdamas gandą, kad ka-

esanti pučiama 
CHICAGO, kovo 3. — Čia 

spaudai pareiškimą davęs sen. 
Fulbright papeikė respublikonų 
administraciją už Kinijos pavo
jaus išpūtimą ir Europos reikalų 
apleidimą, nes jis mano, kad jė
gos balansas tarp JAV ir Rusi
jos yra ne Kinija, bet Europa. 

Kinija, anot senatoriaus, be 
Rusijos ginklų yra tik žmonių 
masė ir nebus pavojinga tol, kol 
neturės savo pramonės. Esanti 
nesąmonė laikyti teisingu Lenino 
posakį, kad kelias į Paryžių eina 
per Peipinga. Sen. Knowland tą 
posakį nuolat kartoja, bet Ful
bright mano, kad „Knowland mo 
kykla" daro tai partiniais išro-
kavimais — kaltinimai dėl Kini
jos praradimo padėję respubliko
nams laimėti rinkimus 1952 m., 
todėl Kinijos grėsmės pavojin
gumą jie norį ir dabar palaikyti 
ypatingai gyvą. 

Iš kalėjimo išėję ten 
vel turės sugrįžti 

NEW YORK, kovo 3. — Dova
nojus po trečdalį bausmės už ge
rą elgesį, išėjo iš kalėjimų 6 pir
maeiliai kompartijos vadai, nu
teisti 1949 m. su kitais penkiais 
už sąmokslininkavimą jėga pa
keisti Amerikos režimą. 

Išėję iš kalėjimų visi tuojau 
vėl buvo areštuoti, nes vieniems 
iškeltos deportacijos bylos, o ki
tiems keliamos bylos už priklau
symą komunistų partijai. Atli
kus arešto formalumus, visi pa
leisti už 5,000 dol. užstatą. Ne 
visiems teks antrą kartą kalėji-

čią vasarą važiuoti per Rusiją i man eiti, nes sutiko išvykti į sa-
automobiliu. Įvažiuosią į Rusiją I vo gimtuosius kraštus už geleži-
per Persiją. Į nės uždangos. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Iš Maskvos i šva romas amer ik ie t i s ka ta l ikų kun igas , 

ku r i s a p t a r n a v o ten d ip lomat in io korpuso ka t a l i kus . J i s tu r i 
aple is t i Rusi ją iki kovo 5 d. 

— Saugumo Taryba rytoj susirenka nepaprasto posėdžio 

nacionalistų padėtį žymiai pablo
gino. Šiandien vykstančios kon
ferencijos tikslas yra surasti bū
dą tai padėčiai apvaldyti. 

Pirmiausiai reikia sustiprinti 
Formozos aviaciją, bet sprausmi 
nių lėktuvų senesnio tipo tik ne
seniai Formozai duota, todėl ne 

operuoti ir aerodromų persona
lo jiems žemėje aptarnauti. To
kios komunistų grėsmės taip 
greit nelaukta, todėl tinkamai ne 
pasirengta. Šios dienos konfe
rencija bandys reikalus galimai 
geriau sutvarkyti. Bet komunis
tai rankų susidėję ant kranto į 
saulę žiopsodami nesėdės — jų 
artilerija pradės „minkštinti" 
Matsu ir Quemoy salas. I r tai 
sukels naują krizę. 

• W. Douglas, JAV augs. teis
mo narys, gavęs leidimą ateinan-

• Balkanų Santarvės pakto 
kraštų (Jugoslavijos, Turkijos ir 
Graikijos) užsienio ministeriai 
renkasi posėdžio Ankaroje. 

Kalendorius 
Kovo 3 d.: šv. Kunegunda. 

Lietuviškas: Toleina. 
Oras Chieagoje 

Kiek apsiniaukus, temperatū
ra be žymesnio pasikeitimo. 

ralius parsiduoda europiečiams svarstyti Egipto skundo prieš Izraelį dėl Gazos įgulos užpuolimo. 
— amerikiečiams ir perdaug štai 
giai modernina džiunglių kara
lystę. 

Neseniai surengtas plebiscitas 
parodė esant krašte didelį prita
rimą karaliaus politinei linijai, 

ateis ir pašto tarifų padidinimas, todėl jo pasitraukimas buvo ne
tikėta staigmena. Spėjama, kad 

— Naujoji Prancūzijos vyriausybė vėl įplaukė į pavojingus 
vandenis, kai nutarė statyti pasitikėjimo klausimą biudžeto reika
lu. Balsavimas būsiąs penktadienį ar šeštadienį. 

— Vakar pranešta, kad pakeisti Sov. Rusijos sovehozų ir an
glies pramonės ministeriai, kurių darbai senokai spaudoje* kriti
kuojami. Taigi pamažu pakeičiamas buv. Malenkovo vyriausybės 
sąstatas. 

Prez. Eiserihotver vakar patvirtino Churchill nuomonę, kad. 
Vakarai tebėra stipresni už Rusiją vandenilio ir atominėmis bom
bomis bei kitais atominiais ginklais, tik jis negalįs nuspėti, kaip 

Vos prieš kelias dienas karalius i ilgai toji pirmenybė bus išlaikyta. 
tarėsi su jį aplankiusiu Foster j — Viceprez. Nixon baigia savo kelionę Centralinėje Amerikoje 
Dulles dėl Kambodijos armijos! ir šeštadienį sugrįžta į Washingtoną. 

tai gali būti manevras savo poli
tiniams priešams sutramdyti. 

suorganizavimo. 
• Austrijos katalikų žinių 

agentūra skelbia, kad Lenkijoje 
vėl vykdomi maš'iniai kunigų ir 
seserų vienuolių areštai. 

i — Viena JAV strateginės aviacijos grupė gaus Šį pavasarį 
didžiuosius B-52 bombonešius, kurie gali nunešti vandenibio bom
bas į kiekvieną to žygio vertą pasaulio kampą. Jie skraido labai 
greitai ir labai augštai. Laikui bėgant jie pakeis visus B-S6 bom
bonešius. 
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Medžiagą siųsti Sluo adresu : Vyt . Kadžius, 6936 So Fairfieid A ve. 
Chicago 29, HL Telefonas: REpublic 7-0235. 

KRIKŠČIONIŠKOJI LIETUVIŠKA ŠEIMA 
Straipsnis, At-ku Str. Konkurse laimėjęs II premiją 

J. ŠOLICNAS, Cliicago, m . 

Lietuviška šeima, sukur t a pa- st iprinti svarbiausia y r a s t ipri 
gal krikščioniškuosius principus, krikščioniška, lietuviška šeima, 
y r a st ipriausias laidas, garan-l Jeigu mes šiandien tu rė tume 
tuojąs ilgiausią laiką išlikti išti-! pakankamą skaičių šeimų, kurių 
kimais gimtosios žemės vaikais širdys ir pro ta i vadovautųsi tik-
mums, gyvenantiems emigraci-1 m krikščioniškosios šeimos prin 
joje. cipų, jeigu šiandien būtų už

tektinai tėvų ir motinų, kurie su 
p ras tų tikrąją meilę, t a i ki tos 

'V . - "; ; problemos būtų išsprendžiamos studentai ateitininkai buvo ^ , .„_ . * *• , 
i J- T^ T , pasakišku lengvumu. Kai p n e -

n n k ę i studijų dienas Kale-! f , ° . w 

i šas, okupavęs kraštą, nori su-
I naikinti tautą, j is jos naikinimą 
pradeda nuo šeimos. J u k ir ko
munizmas savo pavergtuose 
kraš tuose pirmiausia pradeda 
naikinamąjį darbą nuo šeimos. 
J ie ten pirmiausia sunaikina 
meilę, o visa ki ta paskum seka 

Mintys po studijų dienų 

Tokia mintimi vadovaudamie
si 
susi 
dų atostogų metu Chicagoje. 
Trijų dienų laikotarpyje apie 
pusšimtis s tudentų išklausė ke
turių prelegentų paskai tas , ku
riose prelegentai su pedagogiš
ku aiškumu teikė žinias apie 
krikščioniškąją šeimą bei jos 
reikšmę gyvenimui. Daugumas 

*. J - J - J I ULM i savaime, 
studijų dienų dalyvių paskai tose dalyvavo ne tik jų klausydamie
si, bet i r aktyviai dalyvaudami 
diskusijose. J iems šios paskai
tos buvo kaip išalkusiam mažas 
duonos kąsnelis. Juk jau pen
kerius metus esame šiame kraš 
te, o dar tik pirmą kar tą jauni
mui buvo sute ikta proga pla
čiau išgirsti keletą minčių šiuo 
gyvybiniu klausimu. 

Paga lba jauniesiems 
Šiuo metu į mūsų šeimas 

skverbiasi pragaiš t ingos libera-
listinės į takos, kurios vis dau
giau r anda aukų, kadangi jos 
tur i stiprią aplinkos gyvenimo 
talką. Šiai žalingai idėjai ats i
spirt i ir išlikti kovoje nesužeis
tiems, reikia labai smarkia i ko
voti. Kovą galima bus laimėti, 
jeigu mūsų jaunimas žinos kr ikš 

J a u daug dienų prasėdėjo mo- čioniškosios šeimos svarbą. Kad 
kyklos suole mūsasis akademi- mūsų akademinis ir visas ki tas 
nis jaunimas. J is ten įsigijo ži- jaunimas žinotų tokios šeimos 
nių apie paskutiniuosius techni- svarbą gyvenime, y r a būt ina 
kos laimėjimus, girdėjo daug , juos supažindinti su tokios šei-
paskaitų apie šių dienų politinio mos kūrimo principais. Reika-
gyvenimo problemas, išmoko to- l inga duoti j am nurodymų atei-

D I E N R A f l U S DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

R a š i n i o k o ii k u r s a s 
1. Moksleivių Ateit ininkų Są- Visi jie t ampa MAS Chicagos 

jungos Chicagos Apygardos Vai- ' Apygardos Valdybos nuosavy-
dyba skelbia rašinio konkursą. ' be. 

10. Autoriai , siųsdami raši
nius komisijai, sut inka, kad jų 
rašiniai būtų a tspausdint i "Drau 
g e " ("Iš Ateitininkų Gyvenimo" 
skyr iu je) , ' A t e i t y j e " a r " Jauno
se Mintyse". , 

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS 
Chicagos Studentų Ateitinin

kų draugovės susir inkimas bus 
antrąjį kovo mėn. sekmadienį 
(kovo 13 d.) . Susirinkimo da ta 
pakeista, nes ateinant į sekma
dienį turi įvykti šv. Kazimiero 
šventes minėjimas, ku r i ame visi 
draugovės nariai dalyvauja. 

Draugovės Valdyba 

Augštųjų mokyklų rūpesčiai 
Apie 1,000 a ts tovų buvo su

sirinkę į augštųjų mokyklų 
dėstytojų konferenciją Chica-

. i> . 

Paskut inė da ta konkurso rasi 
niams įteikti yra 1955 m. balan
džio 9 diena, 

2. Rašinio t ema : "KODĖL A š 
KLAUSAU SAVO T Ė V Ų ? " 

3. Už t r i s geriausius rašinius 
skiriamos šios premijos vasaros 
stovyklos išlaidams padengt i : 
a) augštesniųjų mokyklų moks
leiviams, esant iems I, II, I I I a r 
IV klasėse, I premija — 35 dol., 
I I — 25 dol. ir UI — 15 dolerių; 
b) pradžios mokyklų mokslei
viams, esantiems I, II, III , IV, 
V, VI, VII a r VIII skyriuose, 
I premija — 25 dol., I I — 15 
dol. ir I I I — 10 dol. Premijų me 
cenatai — LIETUVIŲ P R E K Y 
BOS NAMAI — 50 dol. i r Vin
cas Matikiūnas — 75 dol. 

4. Premijuotiems raš in iams 
įvertinti MAS Chicagos Apygar
dos Valdyba sudarė šių asmenų 

skųsta , kad nedaugelis gabių ITel- o f i s o V L f-oeoo, rez. vi . 7-730S 
žmonių te l inksta užimti dėsty
tojų pozicijas universi tetuose 
ir kolegijose. J auč iamas suma
žėjimas naujai stojančių mer
gaičių studenčių. Augštosios 
mokyklos neparuošiančios s tu
dentų t inkamai orientuo t i s 
t a rp tau t inės politikos klausi
muose. 

komisiją: teisin. A n t a n a s Rep- goję. Pas i ta r imuose buvo nusi- \ 
šys, "Draugo" redaktor ius kun. 
Kazimieras Barauskas , dr . Ali
cija Rūgytė , žurnal is tas Vladas 
Būtėnas ir MAS Chicagos Apy
gardos a ts tovas Aleksandras Ša
tas . 

5. Rašinio i lgumas: 2 — 3 
puslapiai. Pageidaujama, kad 
rašinys būtų pa ra šy t a s mašinė
le. Rašyt i t ik vienoje lapo pu
sėje. Siunčiantieji r a n k a rašy
tus rašinius prašomi rašyt i labai 
aiškiai. 

7. Konkurse gali dalyvauti vi
si MAS Chicagos Apygardos 
moksleiviai ateit ininkai (Chica
gos, E a s t Chicagos, E a s t St. 
Louis i r Springfield, 111.). 

8. Rašinius siųsti šiuo adresu : 
Al. Šatas , 1528 So. Ridgeway 
Ave., Chicago 23, UI. 

9. Rankrašč ia i nebus grąžinti . 

TeL oflao HE. 4-6849. re*. H E . 4-2824 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAP 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir.. penkt 1-4 Ir 7-9 
AJitr. 1-S, treg. Ir lest. Datai sutarti 

Dr. Zenonas Danilevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6317 South Western Avenue 

Chicago 29, I1L 
Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161 
Ofiso valandoms skamb. YA. 7-3526 

DR. ALINA D0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CfflRURGfl 

8PEC. REUMATINES IR 
SĄNARIU LIGOS 

Ligonius priima ketvirtadieniais 
4:80—8:30; kitu laiku pagal susita
rimą. Tel. GArden 4-5869. 

4038 Archer A veuna 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAB 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 vai. 
rak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel.: VIrginia 7-0086 
Rezidencijos: BEverly 8-S244 

ini l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l i i f ! ! : : i i iui i i i i i 

DĖMESIO! 

buliau var tot i svetimąją kalbą, 
tačiau apie šeimos problemas la
bai šykščiai ką nors tesužinojo. 
Studijuodami nekatalikiškuose 
universitetuose, jie neturėjo pro
gos pažinti šeimos gyvenimo 

ties gyvenimui. Būt ina jiems pa 
dėti savo žiniomis, kad jie ga
lėtų atsispir t i aplinkos į takai. 
Taip pa t mūsų vyresnieji turė tų 
būti pavyzdžiu, kuris skat intų 
juos siekti visa to, kas y ra ver-

problemų, nors ta i j iems y ra la- t inga, visa to, kas y ra b rangu 
bai svarbu. Šiandien s tudentas i r kilnu kiekvienai krikščioniš-

starieji , naudodamiesi įgytomis 
žinomis ir patar imais , ku r s šei
mas pagal krikščioniškosios šei
mos principus, i J / tuki+j 
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žino, kad netolimoje atei tyje j i s 
gali susidurt i su šia problema, 
todėl jo domėjimasis šiuo reika
lu nebuvo papras tas žingeidumo 
patenkinimas. 

Studentas atei t ininkas, savo 
tėvų augintas ir auklėtas kr ikš
čioniškos dvasios prieglobstyje, 
nori žinoti ir kaip turė tų būti 
šeimos gyvenimas tva rkomas 
pagal krikščioniškuosius princi
pus. Nors jį dabar i r supa vi
sur laisvai galvojanti aplinka, ta 
čiau, jis nenori pasiduoti jai . J is 
priešinasi visokiomis priemonė
mis prieš veikimą i r galvojimą, 
kuris y r a priešingas krikščioniš-
kiesiems gyvenimo principams. 
Ta rp tų principų vienas svar
biausių ir y ra krikščioniškasis 
šeimos principas, kuriuo remian
tis y r a kur iama lietuviškoji šei
ma. 

Nūdieninis s tudentas ateiti
ninkas y r a dėkingas savo tė
vams i r mokytojams, kuriems 

kajai lietuvio šeimai. 
Šios t r y s tur iningos studijų 

dienos buvo šviesus spindulys, 
kuris bent t rumpai apšvietė t am 
soje paslėptą šeimos problemą. 
Suprantama, kad nukrikščionė-
jęs pasaulis gali tyčiomis igno
ruoti šeimos problemą, t uo bū
du J n e š d a m a s šeimon savų idė
jų, tačiau visas krikščioniškasis 
pasaulis, kur iam rūpi ateit is , 
turė tų begaliniai daug parodyt i 
susidomėjimo šiuo klausimu. 
Ypatingai šiuo klausimu turė tų 
būti susirūpinta mūsojo ak ty
vaus katalikiškojo judėjimo. Ža
lingų idėjų nenugalėsime, ste
bėdami gyvenimą iš šalies. Tu
rime aktyviai i]sijungti į kovą 
dėl krikščioniškosios šeimos. 
Jeigu pra ras ime šeimą, tai pra
rasime visa. Todėl daugiau dė
mesio šeimyninėms problemoms. 

Ateityje, reikia manyt i , atei-
tininkija šios problemos nagrinė 
j imą išplės. Duos daugiau žinių 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 South Halsted St. 

Telef. CAIumet 5-7238 

RAKANDAI 
TELEVIZIJOS 
RADIOS 
REFRIGERATORIAI-
PLOVYKLOS 
PEČIAI 
KAURAI 
JEVVELRY 

Prekes geriausių išdirbysčių. 

LletuviSka Radio Valanda Bud riko 
leidžiama iš stoties WMFC, 1450 kil. 
kas ketvirtadienį nuo 6 iki 7 v. vak. 
Atdara Sekmadineiais 10—5. Pirma
dieniais ir Ketvirtadieniais iki 9:30. 
Kitomis dienomis nuo 9 iki 6 v. vak. 

padedant , j is išliko ir sutvir tė- vyresnieji jaunesniesiems, o pa 
jo aplinkoje, kurioje norėjo j o ' 
tėvai. Tačiau s tudentas mokosi, 
savo žinojimu tobulėja, todėl ir 
reimos klausimuose žinių j a m 
reikia vis daugiau. Ugnį būti
na kurs tyt i , norint, kad j i ne
gestu. 

Gyvos diskusijos 

Šių studijų dienos, kurioms te 
mą par inko Studentų Ateitinin
kų Centro Valdyba, pilnai a t i t i 
ko šių dienų reikalavimus. Kad 
tema buvo aktual i , parode gy
vas paskai tų nagrinėjimas, dis-
kutaviirias. Tiesa, kad diskusi
jų metu s tudenta i klausdavo4 

daug klausimų, kurie buvo nai
vus, ka r t a i s vaikiški. Betgi tie 
klausimai parodė kaip tik temos 
auktaulumą. Šiandien spaudoje 
mes daug šnekame apie lietu
vybės išlaikymą. N ė r a abejo
nės, kad lietuvybei išlaikyti ir 
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RAKANDAI 
Ilgiau tarnaus, gražiau atrodys, mažiau kaštuos 

iš pirmos ir seniausios 
LIETUVIŲ BENDROVES 
KRAUTUVES CHICAGO 

^ -t 4181-83 ARCHER AVE. 
Tel. LAiayette 3-3171 

Brighton Parko kolonijoje 
(KASDIENA ČIA RASITE DIDŽIAUSIAS PREIKIŲ VERTYBES, 
Naujausių madų, gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, te!e-' 
'vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikams rakandų ir visų j 
I kitų namams reikmenų. 

LENGVI IŠSLMOKfiJLMAI PRITAIKOMI VISIEMS 

Ar žinai?... Jaunimo diena — 
švento Kazimiero šventė keliama 
i sekmadieni kovo men. 6 dieną. 
Ar jau visose lietuvių parapijose 
katalikiško jaunimo organizacijos 
ruošiasi tą šventę iškilmingai pa
minėti? 

Tik už tris dolerius turėsi va
saros jaunimo stovyklas didesnėse 
lietuvių kolonijose, liksi katalikiš
kos spaudos globėju, katalikiškų 
organizacijų rėmėju. Tavo inten
cija Romoje kasmet bus laikomos 
šv. Mišios. Įsirašyk dar šiandien į 
Katalikiškos Akcijos Fondo na
rius, metinis mokestis 3 doleriai, 
pasiųsk tai A.L.R.K. Federacijos 
sekretoriui kun. A. Juška, 1644 
VVabansia, Chicago 22, UI. 
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0R. JUZE AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGa 

Vaikų ii motery Hr <* 
5159 South Damen Avenue 

Plrraad., tretiad. 10—4; antrad. Ir 
oenktad. 10—i p.y. Ir nuo 6—9 T.v. 
* Seštadlenialfl 10—12 vai. pietų 

Ofiso tel — PR 6-7800 
Namų tat — TR 4-1765 

DR. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2300 West 51 Street 
Vai.: pirm., ant. 10—12 v., ketv. ir 
penkt. 6—8 v v. treč., šeSt. susitarus 

Ofiso tel. Pftospect 6-1795 
Namų tel. Tllianjcle 4-1765 

Tel. ofiso HE. 4-Gfll>9. rez. PR. 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvir tad ir s*kmad. 

DR. ANNA BALIUNAS 
Akių, ausų, nosies ir gerkles li<oa 

Pritaiko akinius 
6322 South Western Avenue 

Valandos: Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. Seitad. 
nuo 10 ligi 12 ir nuo 1 ligi 8 v. p. p. 
Kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso telefonas: PR. 8-S229 
Rez. telef. VYAlbrook 5-5076 

Tel. ofiso AR 6-0161; rez. G B 2-9203 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTfcTVVEST MEDlCAt. CENTER 
2336 W. Chicago Ave., Chicago 22,111. 
Vai. 12:30-3:30, 6 - 9 p.p. pirmad., 
antrad., ketvirtad. ir penktad.; 11 vai. 
ryto iki 2 vai. p.p. ieštad. Tik susi-
tarua trečiadieniais. 
TeL ofiso PR. 8-1717, res. RE. 7-7868 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8148 West 68 Street 
Kasdien 1—S. Vakarais 7—8. tiktai 
antradieniais Ir penktadieniais. Tre-
Siadien. ir sekmad. ofisas 'iždarytas 

Rerfd. S241 W. 66th PLACE 

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

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer ir California Ave 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p, 

išskyrus sekmadienius 

Ofiso telef. INterocean 8-7654 
Buto telef. iNterocean 8-878S 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 10756 So. Michigan Ave 
Vai.: Kasdien 9 — 12 vai. ryt. ir 
1 — 4 vai. vak., išskyrus trečiadienį, 
šeštad. 10 — 3 v. Kitu laiku susi
tarus. 

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 85-ta gatve> 

VAL. 1—4 ir 6:10—8:30 p. p. kas
dien, Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehill 6-4020 
Rez. Hllltop 6-1666 

Dr. Alexander J. Javoli 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Bd. 

Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad Ir fteštad Dasral sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-8838. rez. R E . 7-J»18» 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 

(LIETUVIS GYDYTO J Afti 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
tkl 9 vai. Trečiad. ir les t . uždaryta 

GRovehi l l 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTU 

PRITAIKO AKINIUS 
valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagas 

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marąuette Rd. 

Ofiso Ir buto tel. OL. 1-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 South 49th Court, Cicero 

Kasdien 10—12 ryte ir b—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2; trečiadieniais tik 
nuo 10 iki 12 valandos. 

Butas 1832 So. 4»th Ct. 
• " • • • " ! • » • < « • " — i — — — — — — I I I I • ! ! — — — • • • ! ! • • ••Ml I— l » — — 

Telefonas REIiance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU! 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 VVest 59th Street 

VAI.. 1—4 popiet, 6:80—8:30 vak. 
Uždaryta trečiad ir ieštad. vakarais 

TeL ofiso Ir buto OLympio 3-4130 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
1435 So. 49th Ct., Cicero 

Kasdienai—8 v. Ir 6—8 v. vakar* 
Šeštadieniais 12—2 v. Ir I—5 v. v 

Butas 1528 So. 4»tb Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, Jei 
neatsiliepia, saukite KEdzle S-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

4146 S. Archer Ave. 
VAI. Kasdien popiet nuo 12-2:80 • 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v 
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DR, FRANK C. KWIW 
(KVIECINSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
1651 We*t 47th Stmft 

MGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 8 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 , t i k j>~ 5 -

DR. FL. TALLAT KELPS' 
DR. E. TALLAT KELPS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGA 
Maronette Parko of isas Foi 

Medical Arta BĮ d*. 2654 W. «8rd b 
( k a m p a s Washtenaw Ir 63rd) Va 
kasdien 8—6 ir 6—8. Treč ir 6e* 

v v Išskyrus trečiad. ir i e t tad 

Tel. ofiso GR. 6-6899. PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
2428 West 63rd Street 
(kampas 68 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Sešt. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. "įdaryta 

DR. JULIJA MONSTAVICIUS 
Vidaus, vaikų ir moterų ligos 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 10 v. v. 
šeštadieniais nuo 1 iki 5 vai. popiet 

Tel.: Ofiso — PUUman 5-«7Ci« 
Buto — i:Nglewood 4-4979 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2614 W. 63rd St . 
Ligonius priima pagal susitarimą. 

Susitarimui skambint i GRo. 6-1821. 
jei neatsi l iepia — skambinti j rez. 

BKverlv 8-G102. 

Telefonas — PRospeoc f-864* 
Cicero ofisas: 5002 West 16th • 

Vai.: 1—8 ir 6—8:80. fieit 
— 1 . 2—4. 
Telef. TOwntaall S-0959; namu telsf. 
KEmlook 4-7080. Kitu laiku susitarus 

DR. VYT. TAURAS-
TUP6IAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bendra praktika ir spec Motery lis 
Ofisas ir rezld.: 8410 W. 6lst St 

(antras namas nuo Western Ave.) 
Ofiso ir rezid. telef. PRospcct 8-123} 
Ofiso vai.: Pirm. 8—19 v. v. Antr 
Trefc ir Penkt. 6—9 v. • . Ir Ketv. h 
Sešt. 2-4 v. p.p. Kitu laiku tik susi> 

TeL ofiso H F. 4-2123, res. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfc 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
6255 South VVesteni Avenue 

Vai. 2—4 ir 7—9 v. p. p. šeštadieniai* 
2—4 vai. p. p. Trečiadieniais ir sek 
madieniais uždaryta. 

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ ER VIDAUS LIGOS 

6757 South Westeni Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penktad. 6:80—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. fieštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

DR. J. PAUKŠTYS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
4253 S. Archer Ave. 
Įėjimas iš "VVhipple St. 

Vai. kasdien nuo 10 iki 12; 2 iki 
C; 7 iki 9. Išskyrus trečiad., sek
mad. šeštad. nuo 10 iki 2 popiet. 
Tel. LAiayet te 3-4949. 

n a m ų Ciularcrest 3-7780 

DR. ALSINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 
GYDYTOJAI LR CHLRURGAJ 

3259 South Halsted S t 
Kasdien 8—6 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak. 
Kitu laiku pagal susitarimą 

Telef. VIctory 2-1484. liesta. 2257 W. 
23 PL Telef. F B . 6-5941. 

Ofiso telefonas — BLsliop 7-252S 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
( K a m p a s Kedsle ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus 

TeL ofiso: DAnube 6-1128 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA* 

3267 South Halsted Street 
VaL L iki 4 v. p. p. Ir 6—8 T T*. 

šeštadieniais 1—4 v. n. p, 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Telef. REpubUo 7-1290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir B—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 6 iki 8 v.v. 
Šeštad. 10-12 vai. Kitu laiku susitarus 

Tel. Ofiso C JL. 4-0253, rez. GB. 0-8870 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA LR CHIRURG1 

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Pirmad.. antr., ketv. ir penkt 

6:30—8:30 vai. vakare. 
Šeštadieniais 2—4 vai popiet 

Rez. 8053 S. Campbell Ave. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tel. REIiance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehill 0-0617 
Valandos: 1—8 p. m. 7—8 p. m. 

Penktadieni tik popiet. 
Trečiad. ir šeštad. pacal sutarti 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., sei
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PR. 6-19S0 
Jei neatsilieps viršminStl telefonai, 

saukite MIdwar 3-0001 

Ofiso tei. Cliffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayclte 3-1179 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 W. 47th S t 
Kampas 47th ir Hermitage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šečtad. nuo 2 iki 6 vai. išskyrus sek. 

1 Ards 7-3526 YArds 7-7410 
DR. G. J . BYLAITIS 

Nervų, vidaus ir vaiku ligos 
Vai.: antrad., penktad. 7—8:80 p. p 
Best. 12:30—1:30 popiet Kitomis die 
nomis tik susitarus. 

DR. 1. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAis 

VaL: kasdien 6:80—8:80, Sešt *-~ 
4038 So. Archer Ava 

TeL ofiso PRospcct 6-9400 
Rezid. PRosiHJct 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vaikevičtūte) 

GYDYTOJA IR CHIRURG* 
6248 S. Kcdzie Ave. 

Vai. kasdien 1—S p. p. ir nuo f-
v. vak. fiešt 1—4 p. p. Trečiad ' 
kitu laiku tik susitarus. 

TeL ofiso Ylctory 2-1581, 
rez. Ylctory 2-0743 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS LR CH1RURGA8 

802 West Slst Street 
Kampas Halsted ir 81-mos gatvių 

Pr iėmimo valandos: 2—4 p. p. b 
6—8 v. v. Šeštad. 2—4 v. po pietų. 

Tel. of iso P R . 6-6446, res. H E . 4-3.1*4 

DR. F. C. W1NSKUHAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2420 West Marąaette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir Šeštad. pasai sutarti 

TeL ofiso CA. 6-0237, re*. P R , 6-G6&t 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 66O0 8. Artesian Ave 

VAL. 11 v. r. iki 3 ». n.; «—9 r. 

P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Orthopedas - Protezistas 

Aparatai-Protezai, Med.Ban 
dažai. Spec. pagalba Kojom* 

(Arch Supports) ir 1.1. 
9-4 ir 6-S. Šeštadieniais 8-.« VAU: 

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
1011 \V. 58-th SU. Chicago 36, Ullno4* 

TeL: PRospcct 6-5084 

DR. ATKOČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3147 So. Halsted St., Chicago, DL 
ir 

1446 So. 49th Court, Cicero, DL 
Susitarti tel. — OLympic 2-4276 

DR. G. SERNER 
LDBTUVIS AKIŲ GYDYTOJAa 

18 naetn patyrimas 
TeL YArds 7-1831 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso 
Ofisas tr akiniu dirbtuvi 
766 Weet S5tfa Street 

VAL. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12: lestadL 10—S B. p. 

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

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

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Teist, ofiso l.Afayette 8-6048 

Rez.: WAlbrook 5-3048 

Šeškai y r a ger i žiurkii: me
džiotojai. 

DR. IRENA KURAS 
(Gydytoja ir ChlrurgS) 

KtiDIKIŲ IR VAIKŲ LdGTJ 
SPECIALISTE 

7156 So. Western Ave. 
(MEDICAL BUILDLNO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktaa 
nuo 11 vai. ryto — I v . p.p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — i v . p.p. šeštad. 11 
vai. ryto — 8 v. p.p. 

Ofise tel. RE. 7-1108 
Rez. teL \VAlbrook 5-3706 

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

Naujausių knygų mėgėjas negali 
likti neskaitęs gabaus laikrašti
ninko ir rašytojo Broniaus Dau-j 
baro apysakos. 

M£LYNA SUKNELĖ 
Čia nuostabiai valzdžiais Žodžiais 

nusakoma gyvenimas ir meil§ trem
tinių hostelyje Anglijoje, sovietinių 
žvalgybininkų Įvykdyti pagrobimai, 
lietuvaites ryžtingas laikymasis tar
dymo kamerose. Daug psichologinių 
išgyvenimų ir gausi intiguojančių 
nuotykių pynS. mylinčios moters tra
gedija ir jos nuotykingas išsiveržima* 
Iš raudonųjų agentų. 

Šios patrauklios knygos kaina $1.50. 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

D Ė A U G A S 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, DL 

DR. S. VAITUSH. 0PT. 
Palengvinu akių įtempimą kuris yri 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
ir skaudančių akių karščio. Atitaisąs 
trumparegystę ir toliregystę, 

Prircnku teisiklingai akiniu. Viii eg 
saminavimai daromi tu elektriniais instm 
mentais rodančiais mažiausias trūkumas 
Speciali atyda kreipiama į mok. vaiku* 

4712 S o . A s h l a n d A v e n u r 
Y A r d a 7-1373 

VaL: 10:30—7 v. v., ieštad. 10:30—4 
•ekm. ir tr-č uždara 

Skaitykite "Draugą"! 

file:///VAlbrook
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D R A U G A S 
T H E L I T H U A N I A N D A I L Y F R I E N D 

2S34 R. Oakloy Ave., Chicago 8, 111. Tel. Vlrglnia T-6640; 7-0041; 7-0042 

2334 R. Oakley Ave.. ChlcaRO 8, 111. Tel. Vlrglnia 7-0040; 7-0041; 7-0042 
Entered as Second-Class Matt^r Mareli I I , t t t f , at Chicago, Illinois 

l'nd*>r the Aet of Marrh 3. 1879. 

M^mbor of tho Catholii^ Prrss Ass'n 
PublishPtl dally, f>xcopt Kurulaya. 

by the 
Li thuanian C'atholic Trcss Society. 

SURSCRIPTION RATES 
$S.IH» por year otitstde of Chicago 
$9.00 per ypar in Chicago & Cicero 
$8.00 pf-r vcar in Canada 
Fon ign $11.00 por year. 

PRENUMERATA: 
Chieagoj ir Ciceroj 

Kitur JAV ir Kanadoje 
T"ž.sienyje 

Metams 
$9. no 
$t.o« 

$i].oo 

14 mttij 
$5.00 
$4.50 

$5.50 

men. 
$2.75 
$2.50 

$3.00 

1 men 
$1.25 
$1.00 
$1.35 

GYVENIMAS, PRtyEISTAS UŽ 
VIENUOLYNO SIENŲ 

Kad lietuviai neverktų, kaip Kristus žiūrėdamas 
į Jeruzalę 

JUOZAS P R U N S K I S 

Tyli, nuoširdi, uoli lietuvė — mą už vienuolyno sienų. Ar jau-
motina Immaculata — sulaukė tlatės laiminga? 
75 metų amžiaus. Jei jos tėvai — Kiekvienas darbo gyveni-
būtų buvę labai "modernūs", mas yra surištas su kančia, ta-
mes jos neturėtume, nes ji bu- čiau galiu pasakyti, kad laimin-, 
vo šeštas kūdikis Dvaranauskų giausioji mano gyvenimo diena 

K^iakrija straipsnius taiso savo nuožiūra", tesunaudotų straipsnių ne- šeimoje, davusiose du kunigus ir kaip tik ir buvo tada, kai pada-
So. juos grąžina tik H anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini j ą — ŠV. K a z . ' m i e r o V i e n u o l i j o s r i a u V i e n u o l i š k u s "Žadus. R o d o s 

HELEN KELLER SVEIKINA INDIJOS MINISTERĮ PIRMININKĄ 

neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

JAPONIJOS RINKIMŲ REIKŠME 

seseri. Ji gimė 1880 m. vasario gyveni nebe ant žemės, o su Die-
24 d. Žečkalnių kaime, Pilviškių vu. 
parapijoje. Nuo mažens ji bu
vo smagi mergytė ir ją, vos tik 
trejų metų amžiaus pas save 
išsivežė dėdė kun. Vincas Dva-
ranauskas į Ž. Panemunę. Ji bu
vo dvidešimties metų, kai mirė 
motinėlė. Našlaitę išmokslinti 

Neseniai įvykusiems rinkimams Japonijoje tenka pripažinti 
ypatingą reikšmę. Anot "New York Times" vedamojo, vienu at
žvilgiu jie yra sveikintini, kitu — gana liūdni. 

Balsuotojai grąžino vyriausybės priekin premjerą Hatoyamą 
ir jo (demokratų) partiją. Turėdamas liberalinių konservatorių j S ^ ^ ^ ^ J E S l i ™ 2 
partijos paramą, jisai galės netrukdomai dirbti, vadovauti. Dau
guma yra užtikrinta. Blogoji pusė yra ta, kad dvi socialistinės 
grupės, turėjusios komunistų pagalbą, pakankamai daug laimėjo 
atstovų, kad galėtų sulaikyti reikalingus pravesti konstitucinius 
pakeitimus. Jiems pravesti reikia dviejų trečdalių balsų. Ir tuo 
premjeras Hatoyamą yra gerokai susirūpinęs. 

Šiuo metu Japonijoj yra aktualus krašto apginklavimo klau
simas. Pozicija, neturėdama dviejų trečdalių daugumos parla
mente, negalės jo įgyvendinti. Socialistai, jei jie nepakeis savo 
nusis ta tymo, šiam reikalui pastos kelią. Tuo būdu kraš to apgink
lavimo reikalas bus delsiamas toliau ir tai sudaro nemažai pa
vojų jo saugumui ir, apskri tai , visų Tolimųjų Rytų padėties s ta
bilizavimui. 

i 

Kad Japonijoj yra nesveikų vėjų, galima numanyti iš paties 
premjero Hatoyamos elgsenos rinkimų metu. Jisai žadėjo bal
suotojams pakelti krašto ekonominę būklę ta prasme, kad už
megs prekybos ryšius su Sovietų Rusija ir su komunistine Kini
ja. Tuo pačiu akcentavo reikalą dirbti ranka rankon su Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis, kurių parama yra neabejotinai rei
kalinga Japonijos saugumui ir pačiam išsilaikymui 

Japonija stabilizavo savo politinę ir ekonominę padėtį gana 
greit ir sėkmingai, nes turėjo visokeriopą JAV paramą. Atrodo, 
kad tą paramą ji ir toliau vertins. Tačiau nesuprantama, kokiu 
tikslu siekiama santykių su komunistais, kurie yra suplanavę ir 
Japoniją, ir visą Aziją pasigrobti ir žmonių laisvę pasmaugti. 

Atrodo, kad siekimas santykių su komunistais turi ne vien 
ekonominį pagrindą. Japonija gal tikisi iš komunistų teritorinių 
koncesijų. Jai rūpi Kurilų salų kontrolė, pietinis Sachalinas ir 
žvejyba Kamčatkos pusiasalyje. 

Prieš rinkimus iš Kremliaus ir Peipingo buvo paleista labai 
gudrių propagandinių sugestijų, kad prekybos pagalba ir diplomą- j 
tinių ryšių užmezgimu Japonija galėtų ir daugiau ką laimėti. Toji 
propaganda į Japonijos visuomenę padarė šiek tiek įtakos ir su 
tuo partijos vadovybė, norėdama patraukti daugiau balsų savo 
pusėn, turėjo skaitytis ir duoti tam tikrų pažadų ta kryptimi. 
Reikia manyti, kad vyriausybė nesiskubins tuos pažadus vykdyti, 
nes ji gali būti tikra, kad nė iš Sovietų Rusijos, nė iš komu
nistinės Kinijos pusės ji absoliučiai nieko nelaimės, nors ir 
nežinia kaip daug pradėtų pataikauti komunistams. Pralai
mėti tikrai gali. Ir tai pralaimėti viską, net patį brangiausiąjį 
turtą — laisvę. 

Šiaip j au tenka pripažinti, kad Japonijos r inkimai praėjo 
tvarkingai, be ypatingesnių nuotykių. Tuo japonai parodė gana 
ryškų subrendimą tvarkyti savo kraštą demokratine tvarka. 

džių ji mokėsi privačiai Pilviš
kiuose ir Marijampolėje, o pas
kiau buvo išsiųsta mokytis į 
Šveicariją. Lietuvoje tuo metu 
buvo rusiškos mokyklos, ir ne
mėgstamos. 

— Kaip jūs, Motinėle, ryžotės 
įstoti į vienuolyną.? — paklau
siau ją atlankęs Šv. Kazimie
ro vienuolijos centriniame na
me Chicagoje. 

— Jaunystėje buvau gyva ir 
linksma. Lietuvoje tada mergai
čių vienuolių nebuvo, bet šven
tųjų gyvenimus beskaitydama 
apie jas buvau sužinojusi. Kartą 
mano brolis kun. Vincas manęs 
paklausė: "Judituke, ką tu ma
nai daryti ateityje?" Jam atsa
kiau: "Aš noriu išeiti kur nors 
toli, kur manęs niekas nepažin
tų. Manau, kad žmonių nepa
žįstama galėsiu geriau Dievui 
tarnauti"... Apie tą laiką iš Švei 
carijos grįžo mano brolio kun. 
Vinco draugas kun. J. Naujo
kas, kuris pasakojo, kad Kazi
miera Kaupaitė mokosi pas Šv. 
Kryžiaus seseris Šveicarijoje ir 
kad ji planuoja steigti lietuvai-

| čių vienuolyną... 
Ir taip Judita buvo išsiųsta į 

Šveicariją, susipažino su Kau-
I paite ir buvo viena iš pačių pir-
I mųjų trijų seselių, sudariusių 
kazimieriečių vienuolyno bran
duolį. 1907 m. Scrantone, Pa., 
ji priėmė vienuoliškus drabužius 

— Iš karto Jums teko pradė
ti mokyti lietuvius vaikučius. 
Kaip sekėsi? 

— Darbas su jais buvo mie
las, tačiau pati maža į mokyklą 
beveik nebuvau ėjusi. Neturėjau 
patyrimo. Kai atėjo kunigas 
c , . , . . . . j . - . Akla ir kurčia Helen Keller (antroji <lešm<~ie) sveikina Indijos munster i pirmininką .hnvaharlad Nohrii (y.iuns 
b t a n i U k y n a s p a t l K n n t l , Ką v a i - j j Q ) N p w r ^ , , ; priėmime, k u r ; RUru©ftė <lr. Ra.ion.lra Praaatt lsėdįs kairė je) , Indijos prezidentas. Prie dr . 
k a i m o k a , a t r a d o , k a d j i e m o k a Keller sėdi Polly Thoinspon (dešinoje). Dr. Keller kėliau J«_IK> Indiją irJMetryėiu Aziją ir skaito pankai t M 
daug, bet atmintinai. Kai padą- akliesiems, (1NS)| 
vė jiems paskaityti kitą tekstą, = = = = = 
jie neįstengė. Pažiūrėjo kunigas 
į mane, nieko nepasakė, bet ma
ne tas žvilgsnis persmelkė. Il
gai klūpojau prieš altorių ir čia 
supratau, ką reikia daryti ki
taip. 

— Jus esate iš paties p'rmojo Immaculatos vardu pareina 13 tas lietuviškas nuotaikas puo 
Šv. Kazimiero seselių būreTo. lietuviškų laikraščių, ir ji pasi
sakykite, su kokia mintimi šis 
vienuolynas buvo steigiamas 
kas liečia lietuvišką auklėjimą? 

— Vienuolynas tam ir buvo 
Tada lietuviškos mokyklos steigiamas, kad būtų kas vaiku-

dar neturėjo pripažintų teisių, j čius lietuviškai auklėtų. Lietu-
Pirmoji gavo pripažinimą Auš-'vių kunigų parinktas vienuoly-
ros Vartų parapijos mokykla! ną globoti kun. Staniukynas ta-
Chicagoje. Tai įvyko tokiomis da traukė lietuviškus vadovėlius 
aplinkybėmis: kartą paklausiau iš Lietuvos, juos ruošė čia. I r 
adv. Bagdžiūną - Borden (tada tas lietuviškas auklėjimas nėra 
dar teisių studentą), kodėl jo sunkus. Reikia tik pasirūpinti, 
vaikai neina į mūsų mokyklą, kad vaikai pamėgtų lietuvių kai-

POLITIKŲ RŪPESTIS 
Prezidentiniai rinkimai bus dar tik 1956 metais, tačiau po

litinių partijų vadovai jau dabar pradeda gyventi jų rūpesčiais. 
Tenka pasakyti, kad ne vien tik respublikonams labai rūpi iš
aiškinti klausimą, ar prezidentas Eisenhoweris kandidatuos ant
ram terminui, ar ne? Jis lygiai rūpi ir demokratams. 

Respublikonų kandidatų problema būtų pigiu būdu išspręsta, 
jei p. Eisenhoweris jau šiandien pasisakytų dėl savo kandida
tūros. Jie būtų veik tikri rinkimų laimėjimu. Prie dabartinės 
padėties jie vargu galėtų laimėti su kitu kandidatu. Demo
kratai taip pat jau dabar norėtų žinoti, ką darys p. Eisen-
howeris. Jiems ir reikalingas parinkti kandidatas ir jis iš anks
to išpopularinti, kad rinkimams atėjus jis turėtų laimėjimo ga
limumų. 

Bet p. E.'senhoweris vis dar tyli. Matyt, kad asmeniškai 
jis neturi per didelio noro ir vėl kandidatuoti. Aišku, kad par
tija jį spiria. Ir, jei jis pasiduos partijos "bosų" spaudimui, no
rėdamas partiją išgelbėti, jisai jų valią pildys. Kitu atveju jis 
gali neigiamai pasisakyti. 

Jei šį kartą p. Eisenhoweris nebekandidatuotų, ir respubli
konų partija rinkimus, pralaimėtų, galime būti tikri, kad ji ne
greit beatsigriebtų. Todėl prezidento Eisenhowerio kandidatū
ros klausimas respublikonams yra svarbesnis, negu betkas gali 
sau įsivaizduoti. 

CHICAGOS RINKIMAI 
Už mėnesio Chicagoj ir vėl turėsime rinkimus. Šį kartą 

galutinai pasisakysime už vienos a r kitos partijos kandidatą 
į merus — Robert E. Merriam ar Richard J. Dal-ey. 

Kaip buvo įdomūs kandidatų parinkimo (primary) rin
kimai, ,taip jie bus įdomūs ir balandžio mėn. Primary rinki
muose daugumoje balsavo tie, kurie buvo susidomėję partijų 
kandidatais. Galutiniuose rinkimuose išeis balsuoti ir visi tie, 
kurie nesidomi partijomis, bet balsuoja už tokį kandidatą, ku
ris, jų manymu, yra tinkamiausias vienai ar kitai pozicijai už
imti. Kurio kandidato link pasuks šitų "neutraliųjų" balsuoto
jų daugumas, tuo tarpu dar sunku būtų pasakyti. 

dus. Toje Šveicarijos vietoje, 
Ingenbohle, kur ji anksčiau bu
vo, mokėsi 10 lietuvaičių, bet tik 
t rys tapo seselėmis ir išvyko į 
JAV. 

— šiemet j au bus a r t i 50 me
tu , kaip J ū s pasir inkote gyveni-

Jis mokyklą aplankė, pasidžiau
gė vaikų išlavinimu, bet pasakė, 
kad čia purvina, patalpos netin
kamos. Jam pasakiau: "Išmo-
kymas yra mūsų dalykas, bet 
patalpų sutvarkymas — para
pijos komiteto reikalas; esi jo 
narys, padarykite ką". I r jie 
suorganizavo parengimą, gavo 
lėšų, išpuošė mokyklos kamba
rius. Kai tada paklausiau, a r 
jis leis savo vaikus, atsakė, kad 
mokykla neturi teisių, jis pats 
vargęs tokią išėjęs, nenorėtų, 
kad jo vaikai tuos sunkumus tu
rėtų. 

Tai buvo akstinas šį reikalą 
sutvarkyti. Vaikus ėmėme labai 
rūpestingai ruošti. Pakvietėme 
valdžios egzaminatorius. Vaikai 

bą, kad jie norėtų, tada bus 
lengviau. Baltimorėje mes tu
rėjome vaikus septynių tautų. 
Ir visi vaikai mokėsi lietuvių kai 
bos. Niekas nesipriešino. Nė 
vienas vaikas nebuvo išskirtas 
iš lietuviškų parengimų progra
mos. Kitataučiai džiaugėsi, kad 
šą l a anglų, jų vaikai pramoks
ta ir kitos kalbos. 

stengia juos paleisti per rankas. 
Ji gauna, kas užsako lietuviškus 
laikraščius seselėms mokyto
joms kur į tolimesnes misijas. 
Kur tik gali, pasistengia vie
nuoliško namo bibliotekėlėn pa
rūpinti lietuvišką religinio gy
venimo knygą. 

— Koks būtų Jūsų žodis iš 

selėti. Naujokių magistrą se
suo Marijona maldas, meditaci
jas išaiškina lietuviškai. Naujo
kės rekreacijos metu noriai kal
ba lietuviškai. Net kitatautės 
naujokės mokosi lietuviškai ir 
dėl lietuvių kalbos nė viena kan
didatė neišėjo. Jei daugiau lie
tuvaičių mergaičių stotų į vie
nuolyną ir pasišvęstų lietuviš-

tremties atvykusiems žmonėms? k a m vaikučių auklėjimui mokyk 
— Visų pirma, jie patys turi! l°se, daug geros lietuviškos įta-

gyventi lietuvišku, krikščioniš
ku gyvenimu. Pasirūpinti, kad 
tokia nuotaika viešpatautų na
muose, ir kad namai būtų pa
trauklūs. Vaikų reikia daugiau 
paisyti, kaip pinigų. Jei parėję 
iš mokyklos vaikai neranda mo 

kos padarytų. Dabartinė vie
nuolyno vyriausioji — motina 
Teofilė pati myli lietuvių kalbą, 
lietuviškai kalba, lietuviškai ra
šo ir kitas prie to skatina. Jos 
pranešimai yra daromi lietuviš
kai. Kai buvo Lituanistikos In-

tinos (kuri išėjusi į darbą), jie s t i t u o paskaitos, jos seselių bu-
jieško draugų gatvėje, ir šie nė- t

 v o multiplikuojamos ir išdalina-
ra visada geri ir pavyzdingi. m o s » i r daugelis vienuolyno va-

— Kokia buvo šv. Kazimiero dovių neidavo gulti tų paskaitų 
vienuolyno steigėjos mof.ncs neperskaičiusios. 

— Koks būtų Jūsų patarimas, Marijos linija lietuviškumo at-
kaip išlaikyti vaikuose lietuvis- žvilgiu? 
ką dvasią? 

— Pirma svarbu laimėti vaikų 

— Kaip dabar Jūs dienas pra 
leidžiate? — Paklausiau motiną 
Immaculata. 

ir vėliau padarė pirmuosius iiža- juos pasveikino viena angliška 
daina ir "Lietuva brangi, mano 
tėvyne". Klausinėjami vaikai 
drąsiai atsakinėjo. Įspūdis buvo 
puikus, ir mokykla gavo valdi
nes teises. Baigę 8 skyrių ga
lėjo be egzaminų eiti j valst, 
augštesnes mokyklas. 

— Mums visoms labai gilų 
Įspūdį padarė kun. Bartuškos 

simpatijas, kad jie auklėtojus žodžiai seselėms. Jis priminei — Daug skaitau, daug mel-
pareigą lietuviškai auklėti vai-' džiuosi. Daug seselių ateina pa
kučius, kad lietuviai, žiūrėdami sitarti joms rūpimais klausi-
į savo pastatytą vienuolyną, ne-1 mais. Gaunu nemažai laiškų, j 
verktų, kaip verkė Kristus, žiū-' kuriuos tenka atsakyti, 
rėdmas į Jeruzalę. Motina Ma-j I r a t s a k y d a m a ji nepamiršta 
rija tuo labai rūpinosi. Vieną! p a k l a u s t i _ k a i p s u lietuviška 
vasarą nustatė, kad nevalia ki- d v a s i a m o k v k i o s e ? 
taip nė žodžio ištarti, kaip lie
tuviškai. Ji prašydavo net laiš
kų jai kitaip nerašyti, kaip lie-

mylėtų, gerbtų, tada jie ir klau
sys, čia reikia glaudaus moky
tojų ir tėvų bendradarbiavimo. 
Namuose neturėtų kitaip kalbė
ti, ka îp tik lietuviškai. Iškelti 
savo tautos garbę, parodyti, kad 
lietuviai gabūs, jais ir kiti di
džiuojasi. 

Iš kitur teko girdėti, kaip ji 
j aunoms seselėms mokytojoms 
pasuka lietuvišką laikraštį, lie
tuvišką knygą, kad tik jos dau
giau skaitytų. Pačios motinėlės 

Tikroji meilė reikalauja, kad 
tuviškai. Jei parašys kitaip, ir. tu duodamas vargšui išmaldą 
j i nea tsakys , tai žinos kodėl. I ka r tu ir savo širdyje pada ry tum 
Dabartinė vadovybė stengiasi! jam vietos. Rytų išmintis 
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46 tęsinys 

— Amerikų norėe pamatyt, ale be ta senia! — 
Atšovė Bronė. Ji buvo mačiusi amerikoną sekmadienį 
Rageliuos. Gražiai apsitaisęs, bet pilvotas, išdribusiu 
gurkliu, raudonas, plikas. Pagalvojusi apie jį kaip vy
rą, ji net nusispjovė į spalius. 

— Nespjauk šulnin, Branyt, kad neraiktų atsi
gert. — Įspėjo Sklėriuvienė. 

— Neraiks, dedien. Geriau nutrokšiu, bet neger
siu. 

— Nu, nu! Nesakyk teip. Gyvenimi viską pasi
taiką. 

— Taigi šnekėja mergas, kad Matuzonis nori bro-
lia Kastutį amerikonui pripiršt. 

— Ar Matauša Kastutį? Dabok! 
— Aš nežinau, nedėliaj mergas ir bobas mala le-

žuvju. 
— Kai pradeda malt, tai ir išmala. — Paslaptingai 

pasakė Sklėriuvienė. Jai buvo dėl šito vistiek, o viltis 
būsimų kalbų ir naujienų džiugino kiekvieną moterį. 

Valandėlę jos tylėjo, kirsdamos ir kirsdamos lino 
bluostą. Girdėjosi jų duslūs ritmiški, vienas kitą veją, 
kirčiai. Apačioj mykė katra karvė arba subliaudavo 
avelė. Virš tvarto stogo ir apie sienas ūžavo žiemys. 
Jų mintys sukėsi kas sau, apie minėtus ir nutylėtus da
lykus. Bet neilgam žodžių kirbinė nutrūkdavo. 

— Jegu teip jau in bagočių spjaudai, tai gal turi 
sau kakį patinkamų, nusižiūrėjus ? — Taip sau paklausė 
Sklėriuvienė. 

Bronė krūptelėjo. Gal šeimininkė nujaučia ką? 
Gal spėja? Ir ji dirbtinai nusikvatojo. 

— Tai, dedien, jegu turėč, tai ir turėč. Visi žinotų. 
— Mažir Silva ? Nebijok, ir aš turiu akis: matau, 

kaip anas un tavi duntis galunda. 
— Silva! — Kvatojosi Bronė atvirai ir pasigar

džiuodama. 
— A kalgi, Silva neprastas bernas: anas ir pre 

visokia veikimą pritinka, ir taupus, ir darbinykas, ir 
skabrus, ir baika pažiūrėt... — Ir norėjo pabaigti: „Kur 
tu, vaikei, geresnį gausi", bet susilaikė. 

— Aš nesakau, kad anas blogas, dedien. — Atsi
duso Bronė. — Ale ne man. 

— Aš, tavim būdama, tai ja nebrokyč. 
— Ar dedien išrinksi kavalierių sava dukteriai? 

Neišrinksi. — Jai rūpėjo nusukti kalbą į Niną. 
— Aš ir nerenku. Bet, kalbu kad kalbėt. 2inai, 

boba. 
— A kaipgi Nina? Ar da neturi kavalieriaus? — 

Bronė stūmė kalbą į tą pusę. 
— Gal ir turi, gal ir ne, kų ti gali žinot. Jai dau

giau mokslas rūpi, a ne kavalieriai. Rašą dabar, kad 
tiek turi darbą, tiek darbą... — Sklėriuvienė mielai trau
kėsi į kalbą apie dukterį; galėdavo apie ją valandas 
.prakalbėti. 

— Aš vis misliau, — pertraukė ją Bronė, kad Ni-
nas kavalierius Runkeliukas Povilas... — Ir jai net kva
pą užėmė, belaukiant atsakymo. 

— Mažir Povilas, a kų gi aš žinau. Sustinka, pa
sišneka, pasišaipą, jaunų negali suprast, a da mokytų. 

Bronė tylėjo. • 
— A kalgi, Pauliukas man patinka: razumnas ir 

gražus berniokas. — Tęsė kalbą Sklėriuvienė. 
Bronė vis tylėjo. 
Sklėriuvienė ėmė garsiai svajoti. Kaip Nina moks

lą pabaigs, kaip ištekės, kad ir, sakysim, už Pauliaus, 
kaip susilauks vaikų, kaip motina nuvažiuos pas ją... 

— A jegu Nina numirs ir nieką nebus? — Kaip 
kulka iššovė Bronės klausimas. Jos mintyse, Sklėriu-
vienei pasakojant, radosi toksai sąmyšis, toksai pavy
do, pykčio, pagiežos, sulaikomų ašarų ir kažinkokio be
viltiško kvatojimo viduje mišinys, kad nebežinojo pati 

*ką kalba ir kodėl toksai klausimas atsirado jos lūpose. 

— Jegu Nina numirs ? — Su pasibaisėjimu pažvel
gė į Bronę Sklėriuvienė. — Iš kur tau, vaikei, takias 
mislys! 

Bronė susijuokė šaltu ir piktu juoku. 
— Nugi, visi mirsma. 
Sklėriuvienė atsiduso giliai, lyg iškvėpdama bai

mę. 
— Taigi, visi mirsma, žinioj. Ale kam gi ana, jau

na ir mokyta, turėtų mir t? Pagyvinsma, pasidžiaugs-
ma, paskui mani pakavas,- sava vaikus išauklas, tadu 
atais ir jas aile. 

Jos ilgą laiką tylėjo. Gūdžiai švilpavo žiemys. 
Bronę slėgė baisi nykuma. Ji staiga pasijuto apleista, 
skurdi ir menka šiame pasauly. Bet greta šitų minčių 
joje augo pagieža, tvinko noras keršyti. Bet kam ? Už 
ką? Jei dar niekas jos tikrai nenuskriaudė? Ne, ne 
keršyti, aiškėjo jai, bet nepasiduoti, kovoti, bėgti už 
akių ir nustumti visus, kas mėgins ją nuskriausti. I r 
pamažu joje susiformavo mintis, kuri pirma dar nesą
moningai buvo prasiveržusi klausimu: Nina mirusi, 
Paulius lieka jai. Be nuovokos kirsdama skiausčia 
brauktuve linus, ji nežymiai pradėjo šypsotis, ausda
ma tolimesnes savo svajones. 

— Jegu Untasiute be laika numirtų, tai man ne-
bebūt didesnes Dievą bausmes... — Pratarė garsiai dalį 
savo minčių Sklėriuvienė. 

Bronė krūptelėjo. Ją visą nusmelkė šaltis. J i pa
tylėjo truputį ir tada pradėjo raginti šeimininkę pietų. 
Pilvas jau gurguliuojąs iš alkio, ir ranka baisiai nu
tirpusi nuo braukimo. 

— Aš jau senai narėjau tavi vadint, ale par tas 
kalbas ir ažmiršau. Ir man jau žarna žarnų ryja. — 
Pri tarė Sklėriuvienė. 

Jos aptvarkė nubrauktuosius linus, susivyniojo 
keletą kuodelių pakulų, kad turėtų ką verpti vakarais, 
ir, pralinksmėjusios, užkliudydamos kalboj vėl visokius 
nerūpestingus niekus, nulipė žemyn. Viena šoko liuobti 
gyvulius, o kita — praustis ir, dar kiek paverpėjusi, dėti 
ant stalo pietus. 

(Bus daugiau) 
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AUGŠTESNIOJI LITUANISTIKOS 

MOKYKLA 

šią valandėlę reikėtų grąžinti 
visuomeninei organizacijai — 
Amerikos Lietuvių Balso radi
jo klubui, įies Detroitas jau 
turi 1 privačią Ralph Valatkos 
asmenyje. 

PASISEKUSI PARAPIJOS 
VAKARIENĖ 

jale, 

vietoje? Gal vieną iš "Stanta 
ros" filosofų? Tiktų, bet 
per jaunas. O gal galvojai 
kad Alto pirmininkas, tos die
nos vyriausias kalbėtojas Leo
nardas Šimutis turėjo manda
giai palaukti už durų, kol pro-

rieniauti, ir man neaišku, tur
būt, kad Tamstai būtų progos 
šią "tragediją" aprašyti. 

Visgi leiskite suabejoti, argi 
ne pagiežai ir pykčiui skirtos 

lankys Puerto Rico, Venecuelą 
ir kt. P. Amerikos kraštus. 
Grįžta kovo mėn. pabaigoj. 

— Juozas ir Rože Mikniai ir 
dukrele Stela naujuoju Packar 

gramos vedėjas jį pakvies kai-, nebūti dalykai vienybės ir at 
bai? Galėčiau net po priesaika gimimo vardu. 

Tamstos mintys minėtame j du išvyko į San Francisco, Ca-
straipsnyje, jeigu prasimanoma j lif., paviešėti pas žentą ir duk

terį. 

Toks straipsnis pasitarnauja Dievo Apvaizdos parapijos paliudyti, kad prezidiume L. 
suruoštoje vakarienėje dalyva-1 Heiningo ne tik aš, bet ir visi 'nebent dirvai, kurioje auga 

Kiekvienais metais šeštadie-i v ° P er 300 žmonių. Skaniais dalyviai nematė. Jis atsirado j piktžolės... 
ninė mokykla išleisdavo tbūrel į igo" skiltyse pažymėjo, kad pietumis pavaišino ir gražiai ant scenos tik po iškilmingo' 
vaikų, baigusių tą mokyklą, i Amerikos Lietuvių Balso radijo i aptarnavo svečius sumanios šei akto ir ilga kalba nevarginda- TRUMPAI 
bet neturinčių galimybių litua- klubo valandėlė, bekeičiant kon mininkės, Lietuvos Dukterų mas publikos, pavyzdingai at-į __ "Lithuanian Melodies" ra-
nistiką tęsti toliau. Buvo to-1 stituciją, yra likusi keletos as- draugijos narės. Prie šio darbo liko pavestą darbą, pravesda- dijo valandėlė ruošia koncertą 

prisidėjusi p. Krivickienė, ne- mas salėje rinkliavą. Bet kam įr balių balandžio mėn. 17 d. 

— Juozas ir JosephLae Saka-
(Nukeita į 5 pusi.) 

būdama narė daug pasidarba- jam prisegei parapijos choro 
kių, kurie baigę šią mokyklai menų įrankiu. Tos valandėlės 
vėl grįždavo į ją, kad tik dau- I reikalu spaudoje tilpusios ko-
giau pasisemtų žinių. Bet tai irespondencijos rodė, jog eina vo, o taip pat padėkos sušilau- veikėjo titulą? Tiesą pasakius 
retos išimtys. Dauguma, netu-, kova tarp minėto klubo naujai k e p. A. Nieks, gėlių krautu- nėra taip blogai. Sąžiningas 
rėdama progos mokykloje įgy- išrinktos valdybos ir progra- vės savininkė. Svečiams buvo choristas daro daugiau naudos, 
tas žinias pagilinti, jas greit , mos direktorės Hellen Rauby. paskirstyta 10 dovanų — visos nei tariamų liberalų "kleboni-
pamiršdavo ir tik dalyvaudami, Viena žinutė skelbė, kad Hel- praktiškos. Parengimas davė1 jos" visas aktyvas! Sakote L. 
jaunimo organizacijose pajus-1 len Rauby su radijo stotimi su j gražaus pelno parapijai. Šimutis pasigyrė, kad be jo pa 
davo tų žinių trukumą. Šią | darė naują sutartį, pasiimda-1 KAį p E R j ^ ^ ^ MELUOJAMA iI s t a n ? ų š i a n d i e n Lietuvos pa-
spragą matė tėvai, mokytojai ir jma asmeniškai vadovauti klubo, j siuntinybė VVashingtone nebetu-
visuomeninio gyvenimo vado-,žinioje esančiai valandėlei. Šias š. m. vasario mėii. 24 d. "Dir r^U pripažinimo. Netiesa! Jis 
vai. Gražūs projektai nueidavo žinias sekė visuomenės nepasi-! vos" 8 Nr. įsidėjo Z. V. Reka- ^ priminė, kad Altas yra tuo 
niekais, nes sąlygos buvo nepa- tenkinimas, gal net nustebimas, šiauš straipsnį "Ir mes minė- reikalu daręs žygių, bet sau 
lankios. Tačiau LB Detroito kaip visų gerbiama ir visuome- jame..." Išpranašavęs (deja ne šių nuopelnų nesisavino! Kam 
apylinkės vadovybė, pasiėmusi nei žinoma Hellen Rauby gale- visai teisingai), kaip kiti laik-
rūpintis šeštadienine mokykla, jo apvilti jai klubo suteiktą pa- raščiai aprašinės šį minėjimą, 
neapleido ir šio opaus klausimo sitikėjimą ir pasisavinti lega- aiškina: "Visuomenės iškilmin-
išsprendimo. Šią savaitę detroi lios organizacijos valandėlę, guose minėjimuose kviečiami 
tiškiai lietuviai išgirdo malonią Daugelis tuo netikėjo, bet de-i garbingi visuomenės nariai" ir 

t.t. Pamoka Organizacijų Cent
rui! Organizacijų Centras susi
dedąs iš esančių Detroite orga
nizacijų ir srovių, šiandien kaip 
mergaitė rausta sugėdintas šio 
jaunuolio... O gal jis mano, 

naujieną: Detroito augštesnio- ja, š. m. vasario mėn 27; dieną 
ji lituanistinė mokykla š. m. minėto klubo narių susirinki-
kovo mėn. 5 d. pradeda darbą! me paaiškėjo, kad Amerikos 
Per spaudą, radijo ir sakyklą Lietuvių Balso radijo klubas 
tėvai paraginti leisti savo vai- neturi valandėlės, nes Hellen 
kus į šią mokyklą. Pamokos — Rauby praėjusių metų pabaigo-
paskaitos vyks Šv. Antano pa- je su radijo stotimi pasirašė I kad atėjo laikas vos tik pernai 
rapijos mokykloje šeštadieniais naują sutartį, dar senai neišsi-
nuo 12:30 iki 4:00 vai. po pie- baigus ir tebesant galioje. Be 
tų. Veiks dvi paralelės klasės, to, už 1954 m. spalio, lapkričio 
Lietuvių kalbą ir literatūrą dė- ir gruodžio mėn. nei direktorė, 
stys Jūratė Pečiūrienė ir Lie- nei programos vedėjas nepris-
t u v o s i s t o r i j ą — d r . V i n c a s M i - t a t e v a l a n d ė l e s a p y s k a i t ų . P a - I s t a b i a u s i a , k a d D L O C p i r m i n i n 
siulis. Baigę šeštadieninę mo- galiau ir už klubo narių susi-j ką "nustumia" į šalį, negirdė-

džiaugtis, kad pinigų šiais me
tais mažiau surinkta. Paduoda-
te netikslius duomenis, geriau 
pasiklauskite Organizacijų Cen 
tre. Skirtumas tarp praėjusių 
ir šių metų labai mažas — ne
sudaro nė 10%. Ir tai dar šio 
nuopelno neskiriu staneikiškai 
spaudai, bet sumažėjusiam dar
bui. Taip, stotyje svečią pasiti
ko Organizacijų Centro valdy
bos atstovai. Apie 10 min. nė 

buv. lietuvių svetainėje. 
— Lietuvos D»kterų draugi

ja su minėta radijo valandėle 
gegužės mėn. 29 d. Birutės dar
že ruošia didelį pikniką. 

— Arlauskaitės scenos sam
būris š. m. kovo mėn. 5 d. vyk
sta į Kanadą, ir Londono, Ont., 
lietuviams duos spektaklį S. 
Čiurlionienės "Aušros Sūnūs". 

— Adv. J. P. Uvick su žmo
na išvyko į šiltus kraštus. Ap-

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR Iš TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdrnuda> 
($930 S. Tai man, Chicagn 20, 111. 

Tol. GKovclUU 0-7090 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADI0 PROGRAMA 

Iš WGES stotiea — Bauga 1390 
PIRMAD. ir P E N K T A D . 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryt* 

P I R M A D I E N I O vak. nuo 7—8 v. 
Sekmad. 8:30—9:30 v. r. iš stot ies 

\VOPA — 1490 kil. 
Chicago 29, III. H E m l o c k 4-2411 

7121 SO. ROCKWELL ST. 
į . ^ 

* 

i 

Vestuvių nuotraukos 
ftugšfes rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe 

Precin Photo Studio 
INO. 

EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrąinia 7-2481 

tif 

įsisteigusios "Santaros" atsto- "partija" nosies nekišo, kol iš-
vui pakilti į garbės vietą? Kan- sikalbėjo su svečiu. Ko jie liko 
trybes! Visuomene įvertins jū- t e n stovėti, kada svečias išva-
sų darbus ir paaukštins gal n e t ' ž i a v o s u bendraminčiais vaka-
daugiau negu ant scenos... Nuo 

kyklą, prašomi užsiregistruoti, rinkimo paskelbimą per radiją 
, klubas turėjo mokėti savo va-
i landėlės programos direktorei. 

GAVĖNIOS PAMALJ>OS 
Šv. Antano bažnyčioje 7 vai. 

vak., Šv. Petro bažnyčioje 7:30 
vai. vakare ir Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje 8 vai. ryte trečiadie 
niais ir penktadieniais per vi
są Gavėnios laikotarpį bus pa
maldos. Trečiadieniais kalba
mas rožančius ir penktadie
niais — apvaikščiojami Kry
žiaus Keliai. 

REKOLEKCIJOS 

Šv. Antano parapijos bažny
čioje rekolekcijos prasidės ko
vo mėn. 13 d. ir tęsis visą sa
vaitę iki 20 d. Pamaldos vyks 
vakarais nuo 7 vai. Rekolekci
jas praves tėvas Kubilius, S.J., 
iš Montrealio. 

Hellen Rauby kalbėdama tele
fonu su korespondentu pasakė, 
kad ji tikrai pasirašė sutartį 
su radijo stotimi ir nuo š. m. 
sausio mėn. 1 d. minėtą valan
dėlę turi savo vardu. Esą ra
dijo stotis yra linkusi turėti 

JCS jo gražios įžanginės kalbos, 
į garbės vietas susodina kata
likus — Krikščionių demokra
tų partiją! Ir stebisi: "Tokios 
partijos jėgos demonstracijos 
Detroito lietuviai nematė nie
kada" ir t. t. Nenustebkite p. 
Rekašiau, kad šiemet DLOC 
nutarus, garbės prezidiumo 
kaipo tokio nebuvo, buvo tik 

MOVING 
A. BENIULIS htiieki: įvairius pet 
kraustymus ir pervežimu* iš toli 
mų ir artimų atstumų. 

Telef . S E . S 2 1 4 6 

arba BI. 7-7075 

1885 CANALPORT 

S A U G U S 
B A L D Ų 

PERKRAUSTYTAS 
18 ARTI I R TOLI 

Naujas 1955 specialus dide
lis sunkvežimis su pilna ap-
drauda. P igus ir sąžiningas 

patarnavimas. 
Saukite: 

R. š K R F N A S 
4546 S. Wood St., Chicago », 

111. Tel. VI. 7-2972 

B U I C K ' A S 

L I E T U V I Š K A S 

A U T O M O B I L I S 

'^Jli^: '-^ssg^aes^; r^^^^^s- '^s^^^^^-. ~ ^ ^ - ^ " ~>=£į^m 
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CONRAO'AS- FOTOGRAFAS 
(Lietuvis 

Moderniškai irengt-
vieta. Įvairioms nuo 
raukoma. Specialy 

o*—vestuvSs. j au -
tavedžiama duoda
ma puiki ir brangi 

dovana. Sąžiningas 
Ir gražiai atl****, 

arhaa 

€14 WEST 63rd STREET 
reJ. ENfc. 4-.%*S* mr+m VSte 4-MW 

\//-

S 

/JEI TELEVIZIJA NEVEIKIA, 
TUOJ l -DAINA- KREIPTIS 

^ <^RE/K/ĄJ^-^^ 
SĄŽININGAS TAISYMAS SU GARANTIJA 

inž A. SEMČNO priežiūroje 

IAI poro J C U M ) comiy 
II II CquaUf1«H •ng ineers ' s«rvTčF) 
3130 S. Halsted-DA6-6887 

^"'V 

^ • • : : , 

reikalus su jai žinomu asme- darbo prezidiumas. Į garbės 
niu, o ne su organizacija. Ji prezidiumą atėjo tik svečiai, 
pareiškė, kad dirbant su seną- Tai kogi pykstate, jei ir jūsų 
ja valdyba buvo daug nesusi- gerbiamo DLOC pirmininko F . 
pratimų, nebuvo kooperavimo, Motuzo priprašyti (jūsų "par 
priekaištavo, kad valdyba im ti jos" matyti nepriprašė) ka- I 

,»» "ŽIURKIŲ KAMERA 

Ši J. Griniaus 3 veiksmų dra 

dama algas jai nieko nepadėjo, j talikai atėjo atlikti jiems pas-
Dėlto sumažėjusios skelbimų j kirtos pareigos. Juk katalikai 
pajamos ir sumenkėjusi valan-1 eina dirbti visur. Jie ir apylin-
dėlės programa. Be to, ji pa-; kės bendruomenėje ir Balfe ir 
reiškė, kad naujai išrinktą vai- į pan. Jeigu jie jau daugumą su-
dybą laikanti neteisėta ir ne- j daro, matyti, kad ir Lietuva 
pripažins, nors ir 10 kartų bū-j (tik. ne "Laisvoji Lietuva") bu
tų išrinkta to paties sąstato. Ji vo perdėm katalikiška! Na at
mananti, kad gal būtų galima virai sakykite, ką jau Tamsta 
rasti kompromisą padėčiai su- j norėtumei matyti invokaciją 

atkalbėjusio kun. B. Dagilio 

piHUIUItfHWiiaiHtahlllHIMllillWWNKIIIIUIIWIW 

I PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudin*aL Iš artimų ir | 

(tolimų distancijų. Šauiute &ekan5iai: 

ANTANAS VILIMAS I 

I.A.V. P I L I E T Y B E I 

ma yra tik mažytis epizodas! tvarkyti. Sakosi esanti klube 
iš milžiniškos lietuvių kovos! įga lė jus ių intrigų auka. 
su raudonuoju okupantu. Čia! Išsikalbėjus su senaisiais vei-
parodomas tikrasis komunizmo! kėjais, visi vienodai reiškia nuo A r J a u t u r i t e Ž 8 * ^ vadovėli-
veidas. Komunistinė sistema j monę, kad už šios moters Į c K A I P P A S I R U O Š T I 
niekina Dievą, tikėjimą, tiesą j čių yra pasislėpusi "juoda ran-
ir meilę. Žiaurūs ir brutalūs ka", tvarkianti šias nešvarias 
"rojaus" vaizdai, nebe reikalo, kombinacijas. Kaip ten bebūtų, 
jaudina žiūrovą, nes jis pama
to lietuviškų herojų tragišką 
likimą. ]tam^os viršūnėje išky
la dilema — sulaužyti savo 
principus, arba pačiam žūti ir 
kitus įstumti j kančias ir mirtį. 
V. Braziulis su savo scenos 

sutdija pastatė šį veikalą Chi-
cagoje (prieš tai Clevelande) 
susilaukė gražaus atsiliepimo 
spaudoje. Reikia tikėtis, kad 
jis neapvils ir Detroito. 

Spektaklis Detroite įvyks š. 
m. kovo mėn. 26 d. 7 vai. va
kare (laikas — kovo 19 d. — 
(pakeistas dėl įvykstančių re
kolekcijų) Holy Rcdcemer sa
lėje, 5671 W. VVernor prie Junc-
tion gatvės. 

Del pasitaikančių žiaurių sce 
nų, vaikai iki 16 metų į salę ne 
bus įleidžiami. 

RADIJO VALANDĖLĖS 
REIKALAI 

3415 S. LITUANICA AVE., CHICAGO, HJL Į 
Telelonas — FRontier 6-1882 

MOVING M0VINC 

r*w IS TOLI IR ARTI # / » J 
NAUJI OIOEU TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO ĮRANKIAI 

ILGU MBTŲ PATYRIMAS-PISUS i*SĄŽININGAS PATARNAVIMAI 

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

lii!i!ii!iii!iiiiMi!»'in;'i'i::!iiiii!Tiir'|ii'!ii»!i!ii'iii'imii"i'!'!'i!!iHnii.' 

SPECIALUS NUPIGINIMAS 1 

Lietuvių Enciklopedijos 4 to
me patalpintą Detroito aprašy-

&VO UZa>A»EJ>»£JUSIC 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ I 
IR ATVIRA ODOS LIGŲ 

Tie, kurie ken«ia nuo SENTJ, AT 
VIRTJ ir SKAl«*>ŽIŲ 2AIZDŲ. Jit 
negali ramiai ffSdetl ir naktimi* 
miegoti, nes jų u£»isenSjuBios žaizdom 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tu 
niežėjimą ir s k a u ^ j i m ą . seny atvi
ru ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybės palengvins jūsų skaudeji 
mą ir galėsite ramiai miegoti nan 
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau 
džių nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSOR1A-
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadins mos ATHLETE'S FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarpirščių. Yra t inkamas vartoti nuo 
džiūstančios. suski lus ios odos dedir 
vinių, odos išbSrimų ir t. t , taipg1 

t inkamas vartoti va ikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
U ų . J i s yra gera gyduole nuo UI 
virSinių odos l igų Le-
gulo Ointment yra 
parduodamas po 75 
ot.. $1.8*, Ir $*.60. 
Pirkite vaist inėse Cht 
cagoj. ir apyl inkėse— 
Milwaukee. Wisc. Ga 
ry. Ind. Ir Detroit, Mi 
cnlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo-
ney order J: 

R00SEVELT FURMITURE 
C0MPANY, INC. 

2310 West Roosevell Road 
Telef. SEeley 3-4711 

Hide away Bed — Sofa-Iova $ 100.00 
SOFA-LOVA ir krėslas . . ^ ( 6 9 J ° 
Nauji 1955 modelio Frigidaire šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik S | £9-00 
Pasinaudokite šiais nupiginimais ir 
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVĘ.' 
Atdara ir sekmadieniais nuo 11 vai. 
dieną iki 5 vai. vakaro. 

AUTOMOBILIU TAISYMAS IR GAS0LIN0 STOTIS 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

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

M. ČESAS, patyręs auto specialistas 

TIKSLŪS IR RŪPESTINGAS -
PAJAMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS 

2737 Wcsl 43rd St. Telef. CL 4-2390 
Kasdien nuo 9 vai. ryto ligi S vai. vak . ; Šeštadieniais nuo 10 vai. ryto 

ligi 7 vai. vak. Trečiadieniais uždaryta 

ŠIMAIČIAI, 
REALTY, BUILDERS. INSURANCE 

Jr 

LEGULO, Department D. 

Jei neturite, pasiskubinkite įsigy
ti, nes jau baigiama parduoti laida. 
Tekstą peržiūrėjo teisėjas Alfonse 
F. Helis. Spaudai parengė Pr. Su-
laitis. Anglų ir lietuvių kalbomis 
patiekti klausimai ir atsakymai, 
kuriuos klausinėja teisėjai per pi
lietybės egzaminus. 

Vienas iš daugelio išlaikiusių pi-
lietybes egzaminus, rašo: 

"Patyriau, kad geriausia Amerikos 
pilietybei gauti medžiaga yra Prano 
Sulaieio paruoštoj knygelėj "Kaip 
pasiruošti J.A.V. pilietybei". I š šios 
knygelSs pasiruošiau ir gerai išlai
kiau pilietybės egzaminus, TodSl re
komenduoju visiems būtinai piliety
bes eg/.aminums ta vadovė!) jsigyti. 
1954.9.5. Chieugo. Algirdas B." 
Leidinio kaina 60 centų. 

L I E T U V I Š K U ISTHrlGA 
5AFETV OP YOUR 
SAVINGS 

ŝ 

l o r a o i a o c a o i IOE3C1 a o n o c 

mą papildydamas, J. G. "Drau- ssig w . £dd> St , Chi«afe H Oi , ^ 

Pinigus su užsakymais siųsti 
"Draugas" 2334 So. Oakley Ave. 
chieago & III 

MES PRISTATOME ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ — 
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS. 

Mes taipgi perkraustome jūsų bal
dus saugiai keletą blokų ar keiiasde-
šimts mylių. Reikale šaukite mus. 
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreip
kitės pas mus. Tur]s daug metų patyrimo per 
kraustymo darbe. 

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne Ave. Tel, Vlrgiiua 7-7097 

TAUPYKITE 
Chicagos Stipriausioj Taupymo įstaigoj 

T U R T A S S53.000.000 
ATSARGOS FONDAS 54,000.000 

JUSTIN MACKIEVVICH, President and Manager 
ĮSTAIGOS Kasdien, įskaitant iestad., nuo 9 v. ryto iki 4 p. p. 
VALANDOS: Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

CIIARTEKED AND SUPERVIZED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
i L 

A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
OF C H I C A G O 

BĮf 4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 
PHONE: Vlrginio 7-11 4 I 

1 ' ' • • ^ ^ r =3= »i i>» l 8 U 
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Ketvirtadienis, kovą 3a MM M DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

D E T R O I T O Ž I N I O S Indiana Harbor, Ind. 
(Atkelta iš 4 psl.) 

lai, "Radaro" savininkai, išvy
ko atostogų j Floridą. Jų sū
nus Rudy, atlikęs karinę prie
volę JAV armijoje ir baigęs 
Ann Arbor universitetą, moks
lo baigimo proga, išvyko drau
ge su tėvais. 

— J . Variakojyte WWJ-TV 
televizijos programoje, daina
vime laimėjusi 2 vietą, yra dė
kinga savo tautiečiams, laiš
kais atkreipusiems stoties dė
mesį. Ji studijuoja muziką Mi-
chigan valstybes kolegijoje. 

— Petras ir Margarita Ku-

džiai vaišino. O raginti ir ne
reikėjo, blyneliai patys bėgo į 
burną. 

Numalšinus alkį, skautai 
pradėjo dainuoti. Sesių dai
noms vadovavo tuntininkė, o 
broliams — vyresnieji broliai 
VI. Vaitiekaitis ir A. Banionis. 
Balsai vis stiprėjo, kol susilie
jo į gražią sutartinę. 

Vėliau pasirodė "Bičių" skil
tis su specialiai paruoštu mu-j 
zikiniu ir komišku vaizdeliu Seinuose. Pavikaravęs po pus 

mėtį Krosnos ir Simno parapi 

Prel. K. Bičkauskas 30 metų 
8v. Pranciškaus parapijoje 

Šių metų balandžio 12 dieną 
bus lygiai 30 metų, kaip prel. 
K. Bičkauskas klebonauja šv. 
Pranciškaus parapijoje, India
na Harbor, Ind. 

Jis gimė Lietuvoje, 1888 m., 
Prazariškių kaime, Žaslių vals., 
Trakų apskr. 

1913 m. įšventintas kunigu 

<? 

"Oi per naktį buvo baugu, šmėk 
los arde tylą". Nors ne naktis 
ir salėje triukšmas, vistik at-

činskai, Pranas Gedvilą ir J e a - l s i r a d o "šmėklos", o vėliau 
- i wx»» *•*-• * ' * » / \ l * * i * * l ^ r t * i ? * V I A C*S\VrSt I 

i r 

nie Jakštys šiomis dienomis pa 
minėjo savo gimtadienius. 

— Vincas Kirtiklis, sulaukęs 
69 m. mirė vasario mėn. 20 d. 

— Jonas Galinskas, teno
ras, čia gimęs lietuvis, vasa-

pats "velniukas" pašoko. Kliu
vo broliams, nes "šmėklos" iš
skaičiavo visas jų "nuodėmes". 
Juokas ir plojimas palydėjo 
vaizdelį. Po to, buvo dainuoja
ma su dar didesniu ūpu. Buvo 
išdainuota daug gražių skautų 

S. BARANAUSKAS 

jose, 1914 m. karo audros nu
bloškė Rusijon. Prie bolševikų 
valdžios pateko Sibiran. Iš ten 
1921 m. grįžta Lietuvon. Po 
metų atkeliavo į JAV ir keletą 
metų darbavosi lietuviškose pa 
rapijose rytinėse Amerikos vai 
stybėse. Chicagiečių kviečia- T a a . u ^ ^ 
m a s l 9 2 5 m. atvaz.avo J Eas t , ^ 
Chicago, vadinamą Indiana' 
Harbor, ir tapo klebonu šv. 

KOVO 13 0. (SEKMAD.) 4 VAL P. P. MARIA HIGH SCN00L AUDITORIJOJE (67th ir CAUFORNIA AVL 
* % , 

^ 

][ v v k s t d -~~" 
S. GRIŠKAITĖS IR S. BARANAUSKO 

DAINŲ IR ARIJŲ 

KONCERTAS 
AKOMPANUOJA: A. KUČIONAS 

PROGRAMOJE: K. V- Banaičio, Gruogio, J ak ube no, 
Račiūno, Šimkaus, Brahmso, Giordano, Verdi ir kitų 
kūriniai. 

Bilietai nuo $1.50 iki $2.50 
Bilietai gaunami šiose vietose ir koncerto dieną prie įėjimo nuo 2 v. 
MARQUETTE PARKE — V. S. Stancelio laikrodžių dirbtuvėje, 

2437 W. 69th St. Tel. R E 7-1776. 
BRIGHTON PARKE — V. S. Penčylos maisto produktų krautu

vėje, 4501 S. Talman A*e. Tel. VI 7-2758. 
BRIDGEPORTE — J. Karvelio prekyboje. 3249 So. Halsted St. 

Tel. DA 6-1136. 
CICERO — Stambergo maisto produktų krautuvėje, 1439 So. 

49th Ave. Tel. OL 2-9463. 
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viams, kurie gėdisi pasirodyti rio mėn. 27 d. padainavo per 
"Lithuanian Melodies". * b u d i e s dainų. Dar r a u d o n - 1 » « . ' £ į ^ parapijoj. e S ^ h e t u y i a l s i r V1

v
esų m i n e 3 l m ^ fctuvlų 

ū-.šlipsis brol&kas ipadeklamavo rrancisKaus iieiuvių p a x a P J j n e b e s u g e b a s u r u o š t i , nors dau-1 * 
Būdamas jaunas, energingas, 

i ška lbus i r d a r b š t u s p e r po rą 

Thonuu Plunkett besirū- j šlipsis brol&kas i padeklamavo 
pinant laike "bowling" — kėg-)'eilėraščių. 
l i a v i m o s u r i n k t i k u o d a u g i a u 
taškų ir sėkmingai daužant kėg 
liūs, nežinomas asmuo nesėk
mingai išmušė jo pastatyto au
tomobilio šoną,.. 

—Stasys Garliauskas 

e s e 

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS 

įvyko vasario mėn. 27 d. šv. 
Antano parapijos mokyklos pa 
talpose. Sumaniai pirmininkavo 
Algis Šimoliūnas. Skyriaus val
dyba darė pranešimus apie N. 
metų sutikimą ir studijų dienų 
bei Užgavėnių vakaro išlaidas 
ir pajamas. Iš gauto pelno $100 
pasiųsta centro valdybai. 

P o b ū v i s b a i g t a s m a l d a . 
tuntininkė padėkojo mamy
tėms už vaišių paruošimą. 
Skautai,-ės linksmoj nuotaikoj, 
tvarkingai išsiskirstė namo. 

—Buvęs. 

BUS RODOMAS SPALVOTAS 
FILMAS 

Detroito Lietuvių Kultūros 
klubo nariai (ir nenariai) susi
renka kovo mėn. 13 d. 3 vai. p. 
p. Tarptautinio Instituto salėn, 
111 E. Kirby — Woodward. 
Valdyba renkasi. 2 vai. p.p. 

Valdyba nutarė plėsti Kultū
ros klubo veiklą. Visuomenė 
prašoma paremti ir prisidėti 
prie šio lietuvių tautai naudin

gumą žmonių nori ir laukia to
kių, lietuvybę žadinančių, šven
čių. Tad pabuskime ir atsimin
kime, kad esame lietuviai. 

—Koresp. 

metų atbaigė bažnyčios įrengi
mo darbus, pastatė kleboniją, 
seselėms namus ir įkūrė lie
tuvišką mokyklą, kurioje lie
tuvių kalba (šalia angliško-, ̂  , _ 
šios) yra dėstoma Amerikos j G r a i K l R a p i d s , M l C D 
lietuviams pradedamuoju būdu' 

Skelbtis "DRAUGE" apsimate 
aes jis yra plačiausiai skaitoma* j 

dienraštis, o skelbimi j 
fcaina yra prieinama visiems. 

"'MiiiiiiiuiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnffliiiniiiinnmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiM 

Lietuvių namai 

Kazys ir Petronėlė Seniūnai 
iki dabar, o naujų ateivių vai
kams normalia pamokų tvar
ka lituanistikos dalykai sustip- ' nupirko erdvius namus prie pat 
rintu būdu. lietuvių parapijos bažnyčios. 

1929 m. lietuvių parapija pra j Tuos namus dera vadinti ir Lie 
turtėja sale, o 1952 — vaikų į tuvių namais, nes ten vyksta 
darželiu. 

Į Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centrą atstovais išrink- , 

I , ^-i n t . K-a7v0 Na S° d a r D o - Tarptautinio Institu-
ti : Algis Gilvydis ir Kazys X\a- ^ . . . 

xi.i5 j * ^ p a t a i p 0 s e rvyksta jvairios 
Z? \ L ~*- IQ*£ Maniu I m e n o Parodos, čia dalyvauja 
Nutarta rengti 1956 Naujų, V~ . , . 

& -kelios dešimtys tautų, juk ir metų sutikimą. Išrinkta komi- . * y J 
E • a? ,;,-moo n n 1 i a i lietuvių tauta turi būti tmka-

siia: Algis Simoliunas, Dana. . . . _ • . . 

Už bažnytinius nuopelnus ir 
darbštumą 1953 m. šv. Pran
ciškaus parapijos klebonas 
kun. K. Bičkauskas vyskupo 
pasiūlymu Romos Kurijos pa
keliamas i prelatus. 

Įrodydamas savo ištverme 
parapiniame darbe jis atžymi 
savo 30 metų šioje parapijoje 
klebonavimą bažnyčios atnau
jinimu ir dekoravimu. O para 

įvairūs posėdžiai, vaidinimų re
peticijos, visuomeniški pasita
rimai ir pan. Patys Seniūnai 
daugelio lietuviškų organizaci
jų uolūs veikėjai ir visokio vi
suomeniško darbo dideli rėmė
jai. V. P. 

mmth "Drauge"! 
B u l g a r a ^ k a i t ė i r K 8 » y S . N a v a - i , " a ' . . a

i
t s t O T a " J a m a - . U«tat kas - i a i r o d d a m i d ė k i n gumą 

g į l k l s l c l l r n e b u v o S 1 ° k l u b 0 n a " ! savo klebonui, ji pagerbia ban-
klausimas r v a ' * * " a t e l n a - T a i vienintelė j k e t u k u r j s į v y k s KOVO m S n . 6 

saitis. 
Vakaro 

K l a u s y k i t e 
UTHUfiNIflN MELODIES 

rengimo , .x . , j u ; organizacija, kur nėra jokių 
paliktas kitai valdybai. H t i n i r i e t i r i n č J 

Skyriaus valdybai paves ta '^ . * . * , 5
 u . . y ' , . + „ ; ^ n a t

 V1S1 gražiai bendradarbiauja. inkorpomof skyr.u ta p pat T r e m i a m . J 
nustatyt , kokmmokykh , ^ L ^ , l i e t u v i a , P

( K u l t
ę

ū r o s 

dieną 6 vai. vakare parapijos 
salėje. J^'ias Ervydas 

dentai gali priklausyti 
stud. Sąjungai 

Liet. 
St. Clair, Pa. 

klubo susirinkimas paskyrė Va j žmones domisi Vasario 16 d. 
švente 

Vasario 20 d. St. Clair, Pa. 
rūmams .- m - ; sa r io 16 gimnazijos Vasario 16-tos gimnaz. os ru. ^ « 

mams išpirkti paskirta $10. 
Susirinkime buvo iškelta j Šį pavasarį ir vasarą numa-1 Šv. Kazimiero lietuvių parapi 

daug pDzityvių minčių, neišveng| tomos organizotos ekskursi-1 jos Rožančiaus draugijos pas 
ta ir išsišokimėlių. Nežiūrint Į jos: bus lankomos įdomios is- • •*•»-»*»<—*- - ~ i * ^ i x*~. 
to, reik tikėtis, Detroito lietu- i tprinės Detroito vietovės, 

1050 kik. 

1:30 p. p. 

Ann Arbor — WPAG 
cycles 

Sekmadieniais 1:00 -
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure -— Dctroit 27, 
Michigan 

BRoadway 3 ZlH 

mū
viu studentų skyrius augs h^zėjai ir t.t. Bus rengiami lite-
stiprės, o įvairių pažiūrų stu-1 ratūros vakarai, paskaitos, kon 
dentai ras bendrą darbą. Tik j certai — tai platūs kultūrinio 
daugiau darbų, maž.au kalbų,! darbo dirvonai. Ateikite ir pa-
daugiau širdies, mažiau tul- j dėkite tą darbą nuveikti. Lię-

P. Natas j tuva laukia jūsų. 
Oficialiai daliai pasibaigus, 

bu.1 rodomas p. Stokaus spal-

zies: 

NAUJOS SESIŲ GRETOS 

Detroto "Gabijos" tunto, "Vi 
Ii jos" draugovės skaučių gre
tos praturtėjo naujomis skau
tėmis, kai š. m. vasario 13 d. save. 
iškilmingoje sueigoje 15 skau
čių kandidačių davė įžodį ir ga
vo geltonus šlipsus. Tai buvo 
sesės: Boreta Salytė, Aušra 
Anužytė, Viktorija Čiunkaitė, 
Aušra Marliauskaitė, Violeta 
Gubilaitč, Ilona Čekauskaltė, 
Irena Bitinaitė, Gina Staniuly-
tė, Eugenija Kaselytė, Liucija 
Mingėlaitė, Juraitė Jokšaitė, 
Viktorija Vizgirdaitė, Nijolė Na 
ruševičiūtė, Saulė Buividaitė, 
Albina Stakaitė. 

SKAUTŲ BLYNELIAI PATYS 
MAii) [ B t KN \ . . 

Vasario mėn. 20 d. 12 vai. 
skautai,-ės, po pamaldų bažny
čioje, susirinko erdvioje svetai
nėje. Baltai pakloti stalai pa
puošti gėlytėmis ir besisklcidęs 
iš virtuvės gardus Užgavėnių 
valgių kvapas žadino apetitą... j 
Skautai.-ės, susėdę prie stalų1 

ir sukalbėję maldą, pradėjo vai 
gyti. Kelios mamytės ir tunti
ninkė sesė fcelvyra Buknytė ne
šiojo Uitus valgius ir nuošir-

M. MIŠKINIS, M. D. 
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY 
393 West Grand Boulcvard 

tangomis salėje buvo suruoštas I cor- S h a dr L a n e , **%** įf;7^khi8ar 
b J | NamŲ telef. VI 1-7970 

61 metų Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo minėjimas. 
Įžanginius žodžius tarė kleb. 
kun. P. Laumakis ir Rožan
čiaus draugijos pirmininkė Ne
lė Kližytė. Kun. Raila iš She-
nandoah, pasakė kalbą apie 
nuveiktus darbus Lietuvos ne
priklausomybes laikais ir jos votas filmas. Kaip kaleidosko-1 dabartinius vargus. Pritaikintų 

pe prabėgs gražūs vaizdai iš dainų pynę išpildė pakviestas 
Detroito, iš Kalifornijos ir Flo- iš Shenandoah Šv. Jurgio pa-
ridos. Daug kur matysime ir rapijos choras, vedamas muzi-

I ko J. Mačiulio. St. Clair lietu-, 
L. K. K. Valdyba viai džiaugiasi minėjimu ir yra 

! oėkingi savo klebonui kun. P. 
Laumažkiui, parodžiusiam šiam 
minėjimui didclj pritarimą, o 
taip pat ir Rožančiaus draugi
jos valdybai, kuri garsino ir 
dirbo, kad minėjimas geriau 
pavyktų. Parapicčiai. gali di
džiuotis savo mylinm klebonu 
ir pasiaukojančiais veikėjais. 

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

Telef. TA 6-0686 

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan 

Tel. WI0. 4-6165 
GKNKRAL CONTKACTOR 

Atlieka įvairius statybos, pataiay-
I nio ir pertaisymo darbus — stalinin-

kystes cemento, mūrijimo, e lektros 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų įrengimas 
n;istoepso ir skiepuose. 

KAZĮ K FURNITURE C0. 
1506 W. 63rd. PR 8-1331 

Naujose erdviose patalpose, i 
| lengva pasiekti gatvėkaiiais ir I 
| automobiliams pastatyti yra vie- | 

tos, be jokiu apribojimo,. 
Turime di<lžiausĮ pasirinkime | 

įvairių, rūsių baldų ir kitų naiiu. | 
| reikmenų. Kviečiame mus ap | 

lankyti ir pasirinkti kas yra rei- | i 
kalinga jūsų Balionui, miegama-1 j 

s jam, valgomajam ir kt. kaniba-1 j 
| riams. 

Atdara sekmadieniais nuo 11 1 
I iki 5 v. popiet. 

Juozas ir Kazimiera Kaži kaičiai | 
ir Aleksas Antanaitis : 

-•.iiiiiiiiiiiiHiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiitiii»iiDiiiiiinmiiiiiii!iiiiiii*imHiiHJiiii'-';:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

GL.LIŲ KRAUTUVE 
P E O P L E S F L O R I Š T 

• Skintos geJes • Vestuviniai bu
kietai • Laidotuvių vainikai. Mo 
derniškai atl iekame visus užsaky
mus. Kreipkitės i mus. 

H. ir O. HOMKO, savininkai 
Kalbame lietuviškai 
1850 We*t 47th S t 

Telef. LAfayett* S-1786 

KOVO MEN. 4, 5, 6 DIENOMIS (penk

tadienį, šeštadienį ir sekmadienį) maloniai 

kviečiame draugus ir pažįstamus į 

B A L I O P A K Š T O 
SVETAINĖS ATIDARYMĄ 

3139 South Halsted Street. 

Svečiai bus vaišinami lietuviškais užkan

džiais. Gros trijo. 

V: •==-? 
«h(miHnllHllhUIUI!lUIHll!llli:'lHlli:ilh!lHiMMiil(llHIIUIIIIII«IMII«lhltttllllllll«lilllll!IHI(IM(WU».jltHI»WllHll«ll unihllili r •-••' : 'Ii: ' |H: i l i ; ! t lH^ 

1 JŪSŲ KRAUTUVE DEL KRAŠTE ŽINOMŲ FIRMŲ 1 
BALDŲ !R MATRACŲ! ( 

j Simmons — Seeley — Šeria — Columbia — Brandwein ' 
| Kai jums bus reikalinga baldu ir namu įrengimu, 

pprekiaukit* su šia draugiška jūsų apylinkes krau
tuve, kur rasite gerą patarnavimą. 

At idaryta sekmadieniais nuo 
11 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
Specialė nutlaida duodama 
perkantiems sekmadienį. 

— o — 

I 
Grynais pinigais a rba išsi-

mokčjimo sąlygomis, kurios 
jums patiks. 

SOUTHVVEST FURNITURE Co. 
f 6200 So. Vtfestern Ave. (priešais Sears & Roebisck) 
p •Hiniiii ini!i"Įii m iiiininiiihiii-i'iiMi'iiii' l'llHi|.MIII'lii;,|n)iiii|<iim »n,ui|in>N 

tir 

! 

duoiią ir įvairias bkoulngas 
bulkutcs kepa 

mŠčŠM: 
BRUNO'S KEPYKLA 

3339 S. LITUANICA AVE. 
Tel. CLifside 4-6376 

Pristatotuo j vūsas k raut u vos 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia j visus artimuosius 

miestus. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU RCSIŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITVVTNAS. Pre*. 
8039 So, HALSTLJ) ST. 

1YI. Vlctory *-1278 
APKATNAVIMĄ IR P R E K I Ų PR* 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINE ATIDARYTA kajudion nu 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro I 
Aefttadlenlats lkl S vai vakare 

iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii 

L O R E T A 
MERGAITĖS LIKIMO ROMANĄ* 
Parašyta Lietuvoje Stasio Buda ve 
ir an t ra laida išleista Bendrijos — 
Anglijoje. Šis įdomus romanae 
paunamas "Drauge" , 2334 South 
Oakley Ave., CHICAGO 8. ILL. 

Kaina $1.80 
%!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiii 

10 PATARIMŲ 
1. NEPRALEISK visų uždirbtu pinigų. 
2. ATSKIRK tam tikrą dalį padėti į Taup. Sąskaitą. 
3. NESLĖPK pinigų namuose. 
4. PRIE PIRMOS PROGOS ATIDARYK pas mus 

Taupomją Sąskaitą. 
5. NELAUK, kol daug sutaupysi. Mes priimame ir 

mažomis sumomis. 
6. NEIEŠKOK didelių nuošimčių ar bonų, nes gali 

apsivilti. 
7. DEK savo santaupas į apdraustas Taupymo ir 

Skolinimo Bendroves. 
8. PASIRINK LIETUVIŠKA TAUPYMO bendrovę, 

kuri geriausia patinka. 
9. NEKREIPK daug dėmesio į pagyrų puodus. 

10. VISUOMET ATMINK— 

UNIVERSAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted St. Chicago, IU. 

^ 

iNSURCD' 

Tel. HAyraarket 1-2028 
Atdara uno I ryte iki 4 vai. vakaro. Trfnndieniais uždaryta. 

Ketvirtadieniais atdara iki % vai. \akaro. 
Automobilistams tuščias lotas šalimais 

^ 

<? 

Vai Peterson, Civilines apsau 
gos direktorius, pareiškė Senato 
ginkluotų jėgų pakomitetui Wa-
ahingtonc, kad jis ruošias planus 
dėl didelio ir plataus žraonuj e v a " | ik 
kuavimo atominės bombos atveju, i ^ ; 

1% BONAS EXTRA U2 SANTAUPAS 
Pradedant naujus 1955-tus metus, CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION įsteigia NAUJ£ BONŲ SKYRIŲ. Siame skyriuje, 

be mūsų nuolatinio augšto dividendo, taupytojas dar gaus iki 1% extra bonusą. Ypatingai šis skyrius taikomas ir skiriamas vaikams bei 
jaunuoliams. Bet suaugusieji taip pat yra kviečiami juo pasinaudoti. 

Kviečiame tėvus atidaryti bonų sąskaitą savo vaikams pačioje jų jaunystėje. Paaugusius atsiveskite į mūsų raštinę. Supažindinkite 
juos su taupymo svarba. Tegu jie patys, Jūsų priežiūroje, tvarko savo taupymo reikalus. Tai bus geriausia ateities dovana, kokią galite 
duoti savo vaikui. Jei norite platesnių informacijų, tai pašaukite arba patys atsilankykite į mūsų raštinę. CHICAGO SAVINGS yra pirmoji 
taupymo bendrovė visoje pietinėje miesto dalyje, kuri yra atidariusi tokį svarbų taupymo skyrių. 

Padėkite taupomus pinigus į šią progresyvę, tvirtą — su viršum 14 H milijonų dolerių — taupymo bendrovę, kurioje visi indėliai v ra 
apdrausti iki $10,000.00... Kur norimi pinigai taupytojams yra išmokami pagal pareikalavimą ir kur be pertraukos duodamas augstas di
videndas. 

Indėliai padėti iki 15-tos šio mėnesio dienos gaus dividendą už pilną mėnesi. 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų. Ketvirtadieniaii 

nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 vai. po pietų. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6234 So. Western Avenue JOHN PAKEL, Prezidentas Tel.: Gfcovehill 6-7575 

^ 

«£S ase = M & 
J 
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6 DHCNTIASTIS DRAUGAS, CfltČAGO, f t L f f i d t t ketvirtadienis, kovo 3, 1955 

gimsta, miršta ir praleidžia 
trečdalį savo gyvenimo". 

Mullet yra vienintele iš žu
vų, kurią galima kepti ant jos 
pačios riebalų. 

JVAIRIOS ŽINIOS 
Kupranugariai ir vanduo 

Kai kurio kupranugariai iš 
karto (per 10 minučių) išgeria 
?*Q galionų vanii^ns ir pi to 
£ali leistis j ilgą kelionę, kurio
je* ne kirk negauna vandens. Automobilių konstruktoriai 
Kupranugariai gali ilgai būti p r o j e k t u o j a pailgnti pryšakinę 
regėrę dėl to, jog jie maršo a u t o m o b i l i o d a l | f k a d p e r tai 
metu minimališkai prakaituoja., s u m a ž č t ų u ž s imušimų skaičių: 
Jų organizme nėra jokio spe
cialaus organo vandens atsar-
£ i; laikyti. 

automobilių susidūrimo 
juj. 

PAJIESKOJIMAS 

a t v e - ^Cr^^<P*Q^<^<CU<(^Q^CP1<Q^(rs<Cl^cC 
j.TAU PASIRODĖ KNYGŲ RTNKOJR > 

D I R R A \ Č I V . n ' APSAUGAI 

VARTOJAMI 

Pajkškoma KAJAUS .VTLČIN DARBO TEISES TERMINAI 
Spauda i paruodė P r a n a s šidaitLs. 

CLASSIFIED & HELP WANTED A D V E R T I S E M E N T S 

RK0, atvykusio j l | kraštą i S 
tremties. Rašyti šiuo adresu — 
JONAS KAKAŠKA, 1312 S. 4th 
St., Philadelphia 47, Pennsylvania. 

Skaitykite "Draugą"! 

Julius VValker iš Columbia, 
S. C , pastatė paminklą lovai. 
Paminkle yra toks įrašas: "Lo 
vai, kurioje dauguma iš mūsų 

IŠPILDOME VISOKIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSŲ BLANKUS 
K A T N O S V I E N O S IŠ Ž E M I A U S I Ų V I S A M E M I E S T E 

504 West 33rd Street (Arti Normai Ave.) 
Susitarimui tt'.efoniioiutc VICTORY 2-3486 

20 METŲ PATYRIMO PRANAS SALEMONAYlClUS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro kiekvieną dieną neišskiriant nei 

šeštadienio, nei sekmadienio. 

Lietuvių Prekybos Narna! 
1 3222-24-26 So. Halsted St. Tel. - VIctory 2-4226 

Atidaryta: SEKMADIENIAIS 10—5 VALANDOS VAKARE 

IR NESKAITOMA JOKIŲ TAKSŲ 

Prosi:£mo elektrines mašinos tik $75-00 
Virtuvėms porcelano virimui pečiai Gas Rangs, visų dydžių po $ 8 9 0 0 

Skalbimo mašinos, Maytag, Speed Queen, Thor ir kitos, po $89-00 
Šaldytuvai 7.5 cu. f t. Porcelano — Admiral, VVestinghouse, Norge, Crosley, 

P° $149-00 
Televizijos aparatai — Admiral, Zenith, Dumont, Crosley, Traveler 17 inch, . . $ | 2 9 - 0 0 

21 inch . .$149-00 
21 inch, F. M.. . $ 199.OO 

5 dalių chromo setai virtuvėms, stalai su Formica Top . . $39-00 
2 dalių Parlcr setai, Nylon ar vilna, 10 m. garantija $ 149.OO 
5 dalių ąžuolo miegamieji, riešuto ar ąžuolo spalvos $ j 99.OO 
Matrasai visų dydžių, cotton $ 12.00 

Spyruokliniai matrasai, 10 m. garantija $29-00 
Hollywood lovos, su "box" ir spyruoklių matracu, 10 m. garantija $49-00 
Kilimai 9x12. Grynai 100ro vilna $69-00 
Gelems staliukai šviesūs ar riešuto spalvos $1.25 

Telefonui staliukai, šviesūs ar riešuto spal vos $ 1.25 
Kavos staliukai visų spalvų $fi.50 

Linoleum 9x12, įvairių spalvų $5.50 
Knygom spintos stiklo durim _ $29-00 

FURNITURE CENTER, Inc. 
Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOMS 

.3222-24-26 So. Halsted St. Tel. - VIctory 2 - 4226 
Atidaryta pirm.-ketv. 9 v. r. iki 9:30. v. v. kitom dienom 9 v. r. iki 6 v. v. 

Sekmad. 10 v. r. iki 5 v. v. 

Šiam P Darbo THsfs Terminu žo
dynėly telpa tie anglu kalba žodžiai 
ir sąvokos, jpnve .spt»cialine reiUSme. 
bevartojant «larho santykius tvar
kant: daugrelis yra tarmiški išsireiš
kimai, išeiną i.š v< ikianeiu įstatymu, 
liečiančiu darbo santykius. Spausdi
nami terminai anglų kalba ir pa
tiekti tų terminų platūs paaiškini
mai lietuvių kalba. 

Leidiny* 11G pusi. Kaina $1.00. 
Pinigais su užsakymais siusti: 

" D R A r G A S " 

SS14 S. Oakley Ave., 

Chlcsipro 8, 111. 

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS 

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge", 2334 So. Oakley Ave., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2. 

• "DRAfTGAS" AGENCY * 
55 East Washiogton Street 

Tel. DEarborn 2-2434 

2834 South Oakley Avenoe 

TeL Vlrgrinia 7-6640; 7-6641 

RKALi ESTATTC REAL ESTATE 
• • • ! • • • • • 

Daugiausia sutaupysite pinigų* Pid>tts namų, bizniu. apartam^n-
p i r k d a m i m u S ų į s t a i g o j n a m u s , ' t'l. sklypų pasirinkimas. Sudaroma 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI Į m°nriciu», paskolas, nuosavybių do-
LABAI VERTINGŲ BARGENU * 0

U ™ . ^SSSSL^^SS^Si 

BUILDING & REMODELLNG 

NAMŲ STATYBA 
įvairūs pataisymai »r pardavimas 

Jei norite pirkti ar užsakyti namą., 
kuria būtų gerai išplanuotas, pato-
pus. gražus ir pigus, pirkite ar užsa 
kykite paa 

V. ŠIMKŲ 
Sn Įtarti saukit RFIlance 5-8201 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

Adresas: 4645 So. Keattng Ave. 
CH1CAOO 32. ILL. 

k O N T R A K T O R I U S 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18 S t Chicago 16 

A. Gintneris, pirmininkas 
V. Petrauskas , statybos vedSjaa 

CH S-1535 
l ietuvių Statybos Bendrove stato na

mus pardavimui, pagal užsakymus ir a; 
lieka remonto darbus. 

visoj Chicagoj. Patikrinkite! 
A I , G B U D R E C K A S 

REALTY 
1839 W. 47 St. Tel. LAf. 3-3384 

(Ir sekmadieniais) 

$7,300 PILNA KAINA, 5 KAMB. 
NAMAS. Centrinis apšild. Spintos 
virtuvėje. Jmokėti $2,000. SVO-
BODA, 3739 W. 26th St. LAwn-
dale 1-7038. 

S5.000 ]MOKKTI. S. Reruyn. arti 
Stiekney. .Medinis 3-jų butų — f>. 4 
Ir 4 k. Naujai atremontuotas; karš
tu vandeniu al iejum apšild. "Rriek 
Insul Siding". Pajamų $140 j mė
nesį, plius butas savininkui. Skly
pas 50x125; 2 automob. gar. Pilna 
kaina $20,500. 

CICERO 
Gražus medinis 7 kamb. namas. 2 

mieg. kamb. apačioj ; 2 mieg. viršuj. 
Arti Mary Queen of Heaven bažny
čios. Karštu vandeniu al iejum ap
šild. 2 automob. garažas. Kaina tik 
$15,000. 

Z. UMBRAŽCNAS 
F. H. H A L V O R S E N CO. 

SI45 W. SSrd St., tol H F m l o c k 4-4SOO 
POrtsmouth 7-2000 

JEIGU Ieškot pirkti namu. bl .nlų 
sklypų, ūkių, arba norit ką parduoti, 
atsiminkit . Jog mielai Ir aailnlngai 
patarnauja 

P. L E O N A S 
REAL. ESTATE 

2444 W. 68rd S t Antras anglta* 
PR. 8-0097 

— i •„ • • • •„ , - - n i , . „ • - , „ — , ., — I I . » .iii.ii . i . „ , 

Prieš pirkdami ar parduodami 
barnus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus. 

KITRA-NORKTJS REALTY 
Real Estate-Insurance 

2406 West 51 S t 
I»Ro«peot 6-7238 

PRospect 8-S570 (rak. Ir sekmad. ) 

ŠIAS KNYGAS 
parašytas kun. dr. J. Prunskio, ga 
įima Jsigj-ti "Drauge": 

"Ką. ir kaip rašyti J laikrašti' 

(20c ) . "Aušros Varty Marija" (25c) 
"Compar^tive Law, Kcclesiastical an< 
Civil, in Lithuanian Concordat" (stu 
dija apie valstybes ir P.ažnyčios san 
tykius Lietuvoje; $1.50). 

Užsakymus su pinigais s iuskite: 

" D R A U G A S " 

2334 So. Oakley Avemie, 

• CHICAGO 8. ILL. 

ANTANAS LUKAS & SŪNUS 
KONTRAKTORIAI 

Stato naujus ir pataiso senus na
mus ir garažus. Kreiptis adresu— 

0450 S. F A I R F I E I J * AVE. 
Tel. HKMLOCK 4-5881 

CICERO 
J vakarus nuo Austin Rlvd 

5S=J--.^<SS5 

Neseniai pasirodė P. šulo išleista 

BUTKŲ JUZĖS R A Š T A I 
kur atspausdinta autoriaus plati bio
grafija, Audrone, o kas svarbiausia 
—įdomios žemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2) 
Ont inona Barbelės kapą, 3) Kaip 
žemaitis iš Kuliu j Klaipėdą važia
vo ir Žemaičių stiprybe. JM pusi. 
Knyga iliustruota. Kaina tik $1.53. 

Pinigus su užsakymais siusti: 
"DRAUGAS" 

2334 S. Oakley Ave., 
Chicago 8, 111. 

P L U M B I NG 
Licensed, bonded plumbers 

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

Tel. GRovehill 6-6708 arba 
WAlbrook 5-3451 

Cermak Rd. C kamb. Georgian sti
liaus namas. Duplex rezidencija. 10 
m. senumo. 2 automob. mūr. gar. 
Kaina $17,700. 

PERGL REALTY 
5517 W. 22nd Place 

T0wnhall 3-3612 
SAVININKAS PARDUODA k a m 

pini 0 kamb. namą, 37',š pėdų skly
pas, plieno konstrukcija, • ,arches", 
karnyzai, koklių vonia, spintos vir
tuvėje. Namas insuliuotas, t inkuo
tas rūsys, porėius, "poNvder room" 
rūsy. Karštu vandeniu apšild. 2-jų 
automob. gar. ._ 

1400 W. 71s< Rlace 
Hl 'dson 3-7044 

Kaa, perkant arba parduodant na-
, mus, norite aažiningo ir lietuviškai 

^-^-^-.Aui-C nuoftirdaus patarnavimo kreipkitės | 

J VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfleld Ave. 
Tel. LAfayette 3-3881 

Turime dldelj pasirinkimą namų 
Ir biznių įvairiose miesto dalyse. 

P. STANKOVIČIU8 
RKAL EST. Ir LN8UR. BROKESBU 

LIETUVIŲ AUDITOBJJ A 
S13S So. Hateted 8t 

P h . DAnube a.fl7M 
namu TArds T-Ctl l 

Padeda pirkti - parduoti oamus 
akiua, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras 9—12 Ir 4—T. 

Naujasis Testamentas-
Šventas Rastas 

Vertė" lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivya 
kupas Metropolitas. IV laida. B 
leido "LUX" 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

' ' D R A U G E " 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kitiems. 

Pradekit Taupyti Šiandier, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHT0N SAVINGS and L0AN I 
Kiekvieno taupytojo Indeliai apdrausti Ud fl0JM0.ee 

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS'N. 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo Califomia Ave 

CHARLES ZERAS, See'y 

PROGOS-OPPORTUNITIES 

GROSERNE — PIETVAKARIŲ 
MIESTO DALY. Arti mokyklos ir 
bažnyčios. Gyvenimui patalpos. 
Karštu vandeniu apšild. 

4505 MILVVAUKEE AVE. 

DRIVK IX. Nuolatinis vis iems me
tams biznis. Air-conditionod, moder
niški įrengimai - fikčeriai. Didel6 
programa statomij fabriku apyl in
kėje. Kaina $16,000. 

šaukite POrtsmouth 7-4718. 

PROGA RESTORANO BIZNIUI 
tavernoje — jokios nuomos, mažos 
iAlaidos. \ i .si įrengimai. I>ėl infor
macijų skambinti — 

COmmoilore 4-9598 

I Š N L O M U O J A M A ~ 

I š N I O M . 2 atskiri miegamieji 
kambariai. Galima naudotis virtuve 
ir visais patogumais. 

PRospect »i-S9C2 

>USCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai 

OFISO VAIiANDOS: 
Plrmad., s s t r a d . psnktad Ir Trečl»d. t ryto Iki 11 t . d 

•estad f v. ryto Iki « : • • p. p. KstMrtad. t ryto Iki S r a k 

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO 
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

U I I T V I S K A A P D R A U D U 
AGENTCRA 

Gyvybes, l igonines, automobiliu. 
baldų, namu ir visos kitos apdraudo* 
— asmeninis , profesionalams ir blz 
nio įstaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas i f inrormact-
Ja. Valstybės patvirtintos ka'.ios 
Smulkesniai informacijai gauti skara 
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
I N T E R S T A T E INSURANCE 

AGENCY 
5900 4S. Ashland Ave., Chicago SO, Ui. 

Tel. WAlbrook 5-5671 
Agentų Ir brokerių dėmesiui ! 

Prieš drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaei lės kompanijos — augs-
čiausi komisai. Savi pas savus! 

Pirkit Apsaugos Bonus! 
Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kitiems. 

CICERO — P A R K H O L M E Apylin
kėje 2-jų butu mūrinis, 6 ir 6 kamb. 
Aliejum apšild. 2-jų automob. mūr. 
gara/.as. Geriausias pirkinys metų 
laikotarpy — $21,500. Kreiptis pas 
LEVICKĄ. TO«Tihall 3-4858. 

P r i K l ' S 2 augStu mūro namas arti 
Maria High School. Nepaprastai ge
ros pajamos. Parduos už geriausią 
pasiūlymą. 

2-J V' P»rTl,T su 3 miegamais iais mū
rinis namas arti Oicero. Naujas mū
ro garažas. Statykit $18.500, arba 
duokit savo pasiūlymą! 

MAISTO PRODL'KTr ir mėsos 
krautuve su visais įrengimais bei 
prekėm Brigbton Parke. Yra ir bu
tas gyventi. Galima tuojau pat 
užimti. Kaina tik $3,000. 

šaukite: E. K I R S I L'S. I .Awndale 
1-4077. arba PRospect 8-00*7. 

P. LEONAS, Real Esette, 
2444 \V. OSrd St. 

Verta pamatyt i ir palyginti Marquet-
tf Parko apylinkėje parduodamas 
puikus 5 kamb. mūrinis bungalow. 
turintis dar pastogėje įrengtą didelį 
miegamąjį. KarStu vandeniu apšil
domas. Plytelėmis mušta moderni 
vonia. Ti««k išorėje, tiek viduje vis
kas gerai sutvarkyta ir labai gerame 
stovyje. Jaukus sodelis ir 2-jų ma
šinų garažas. Idealus pirkimas b* t 
kokiai ramybe mylinčiai šeimai. Re
ta proga už $H.950 . f mokėti gal už
tektų net $4,0<»0. Teirautis pas Z. 
IMRRAŽfN'A. HKmlook 4-4300 arba 
POrtsmouth 7-2009. F. H. Halvor-
sen Po. 

2-J P AUG.šTV MCR1NIS. Krautu
vė ir 4 kamb. butas 1-me augšte; 6 
ir 4 kamb. butas 2-me augšte. Pi l 
nas rūsys; karštu vandeniu apšild. 
$3.00o" pajamų į metus . Reikal ingas 
m a / a s įmokėjimas. Saukite savinin
ką M r. Edwards, DRexel 3-S713. 

Chicago š iauriniame rajone par
duodamas įdomus - rooming hous. •" 
biznis ir mūro nuosavybe. Dvigubas 
sklypas. Pastate yra 5: kambariai 
suskirstvti taip: 6 apt. po 3 k.; 16 
apt. po 2 k.: ir 4 po 1-kamb. Viso 
yra 12 vonių, 25 šaldytuvai. Taip 
pat eina visi baldai, patalynė ir 1.1. 
Pajamų į metus mažiausiai $12.000. 
Biznio ir pastato kaina. $37.500. 
Rimtas pirkėjas gali pirkti su 1 mė
nesio bandvmu sąlyga. Teirautis pas 
— Z. UMBRAŽCNAS. HEmlock 4-
430u arba POrtsmouth 7-2009. F. H. 
Halvorsen Po. 

CICERO — BUNGALOW. bar-
genas, 5 kamb. Aliejum apšild. 50 
pėdų sklypas. $10,900. Tuojau 
užimkite. įmokėti $2,500. SVOBO-
DA, 6013 W. Cermak Rd., BIshop 
2-2162. 

Remkite dien. Draugą t 
HELP WANTED VYRAI 

CHICAGO SAVINGS & L0AN ASSN. 
6234 S. Westem Are. Chicago 36. m. 

CHANE SAVINGS t L0AN ASSH. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, m. 

DISTRICT SAVIHGS A L0AH ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III. 

ST. ANTH0HY SAVINGS & L0AN ASSH. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50, m. 

UNIVERSAL SAVINGS & L0AN ASSH. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8, m 

Draftsmen 
DETAILERS STOCK BILLERS 

WITH 
STORE FIXTURE EXPERIENCE 

Exeellent opportunity with the oldost and larjrest store fixturp manu-
faetunn^ conipany on the west coast. Year round employment for 
those who can ąualify. 
Rate up to $2.50 per hour. Paid Holidays. Paid Siek Loave after One 
Year. Yacation atter one year. Transportation vili be cousidered. 
Replies held confidential. 
AYrite AYeber t o d a y stating qualifications, eondition of health, 

ex]>erienee and wc will send you details. 

WEBER SHOWCASE & FIXTURE CO., 
INC 

5700 AVAL0N B0ULEVARD 
LOS ANGELES 11. CAUF0BNIA 

http://fl0JM0.ee
file:///i.si
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Ketvirtadienis, kovo 3, 1955 DIKNR ASTT8 DRAUGAS. CHICAOO. ILLINOTH 

BALTIMORĖS ŽINIOS 
LAIŠKAS PARAPIEČIAMS kiekvieną Gavėnios dieną tai pa-
Prieš pa t Gavėnią prel. Men- daryt i . Korteles prašo sugrą-

delis kreipėsi laišku j kiekvieną ž'nti Verbų sekmadienį. Šiuo 
šv. Alfonso parapijos šeimą, keliu surinktos aukos bus pa-
Pranešęs Gavėnios pridemąsias siųstos katalikų misijoms*. 
l ietuviškas pamaldas ir paragi-j 
nęs gyventi Gavėnios dvasia J ATSIMINĖ T R E M T I E S 
Pre la tas visus lietuvius kviečia' DRAUGUS 
laikytis savo parapi jos bei baž- ' Baltimorėje veikia jaunesnių-
nyčios ir nepamiršt i nei savo ] jų ateitininkių būrelis, tur įs 10 
kalbos, nei savo Bažnyčios, narių. Jo pirmininkė y r a Ra-
Laiškas baigiamas š i ta ip: "Iš mutė Kudirkaitė. Užgavėnių 
savo pusės, a š duodu J u m s vi- ' proga būrelis sugalvojo ir įvyk-
siems, mano viengenčiams, sa- j dė gražų dalyką: pačios būrelio j Aukokime Raudonajam Kryžiui 
vo garbės žodį, kad aš nepailsiu narės prikepė meduolių a r kito-į ___ 
Jūsų tarnyboje. Nė ra man bran ! kių saldžių skanėstų ir ja is ap

dovanojo kaimynus lietuvius, 
drauge paprašydamos aukų Va
sario 16 gimnazijos mokiniams. 
Šitaip sur inktas aukas , iš viso 
15 dol., mergai tes su visų pasi
rašy tu bendru laišku pasiuntė 
gimnazijos direktoriui. 

Praeitą, pirmadienį įvyko dien
raščio "DRAUGO" leidžiamosios 

gesnio žmogaus už lietuvį, ku 
r iam a š galiu pa ta rnau t i bet 
kokiu būdu. Iki pa t paskut inės 
savo gyvenimo dienos stengsiuo
si būt i lietuvis, kunigas, Jūsų 
dvasios vadas, ir ka r tu kiekvie
no lietuvio nusižeminęs t a rna s " . 

GAVĖNIOS PRIDEAMOSIOS 
pamaldos šv. Alfonso bažnyčio
je šiais metais y ra šios: trečia
dieniais vakare 7:30 vai Grau
dūs Verksmai su pamokslu apie 

Lcrvvrence, Mass. 

BALFO SKYRIUS 
savo metinį susirinkimą turėjo 

T r u m p a i 

— šv. Pranc iškaus lietuvių 
parapi jos choras, Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga, 
vasar io 13 d. išpildė programą 
parapijos salėje. Kovo 27 d. 
choras rengia religinį koncertą 
šv. Pranciškaus parapijos baž-

Kr i s taus kančią, penktadieniais landė, pranešimą padarė N. Ras 
(7:30 vai. vak.) ir sekmadie-! tenis. Apie Balt imorės skyriaus 

vasario 20 d. Lietuvių svetaines nyčioje. Programą sudaro Du-
salėje. Iš visuotinio Balfo sky- bois oratori ja "Septyni Kr is taus 
rių susirinkimo, įvykusio Cleve- žodžiai". P rogramą ruošia Iz. 

Vasyliūnas. J is repetuoja ir u 

niais ( vai. popiet) Kryžiaus Ke
liai. 

KVIEČIA AUKOTI MISIJOMS 
Prel. Mendelis pasiuntė kiek-

veikimą pranešė valdybos na
riai, kiekvienas apie jam paves
tą sritį. Apie pranešimų duome 
nis painformuosiu sekantį kar
tą. Nauja valdyba išr inkta šios 

solistais. 

— Mūsų kolonijoje susikūrė 
J A V Lietuvių Bendruomenės 

KANADOJE ! L i e t u v i ų Katal^ Spaudos 
I draugijos veikla 

Windsor, Ont. 
Rekolekcijos l ietuviams 

*• 4. i ^^ A 7.on,roi b e n d r o v e s . Lietuvių Katalikų Spau 
Šių metų kovo 11 d. 7.30 vai. d 0 a Draugijos, metinis direktorių 

vak. prasidės t r i jų dienų reko- susirinkimas, 
lekcijos St. Francis bažnyčioje, Lietuvių Katalikų Spaudos Drau-
+ r,Ar\ i l k n A rnAin* w u K g l J ° s direktoriai renkasi sykį me-
1749 Albert Rd. Telef. W H 5-( t u o s e i § k l a u s y t i finansinių rapor-
7413. Vakara is 7:30 vai. k o n - t ų ir bendrai pasitarti apie drau-
ferencijos ir palaiminimas Šven-, įį^J^SįS* Y į k l o s „ d a r b u s L įI 
čiausiuoju. Kiekvieną vakarą 
bus klausoma išpažinčių. 

Kovo 13 d. 12 vai. iškilmin
gas šv. Mišias a tnašaus i r pa
mokslą pasakys J. E . vysk# V. 
Brizgys. VVindsoro lietuviams 
ka ta l ikams trijų dienų rekolek
cijas ves J . E . vysk. V. Brizgys. 

Visus VVindsoro miesto ir pla
čiųjų apylinkių lietuvius kviečiu 
ir p ra šau Dievo malonėmis pa
sinaudoti . 

Kovo 13 d. 6 vai. vak. para
pijos salėje mūsų gera jam Ga
nytojui rengiama išleistuvių va
karienė — kavutė . Visus malo
niai kviečiu dalyvauti . 

Kun. V. Rudzinskas 
VVindsoro Jietuvių klebonas 

CHICAGOS ŽINIOS 
Darbininkai prašo neturtė

lius šelpti pilnai 
Chicagos Darbo federacija 

pasiskirstyti įvairiom pareigom 
laikraščio leidimui, knygų spausdi
nimui ir kitų svarbių darbų įvyk-
dinimui. 

Šiais metais direktorių skaičius 
padidintas iki 15 asmenų ir du 
nauji direktoriai priimti vietoj at
sistatydinusių. Dar, be to, buvo 
išrinktas naujas direktorius a. a. 
Jono Brenzos vietoj. 

Naujieji direktoriai yra šie as
menys: Kun. Vytautas Bagdana-
vičius, MIC, dienraščio DRAUGO 
redakcijos moderatorius ir Lietu
vių Knygų Klubo direktorius: kun. 
Vincas Parulis, MIC, TT. Marijonų 
Chicagos namo ekonomas ir Sta
tybos vajaus vedėjas: kun. Vikto
ras Rimšelis, MIC, TT. Marijonų 
Šv. Kazimiero provincijos viršinin
ko pagelbininkas, ir TT. Marijonų 
Seminarijos rektorius, Clarendon, 
111.; Antanas Rudis, Rockwell 
Engineering kompanijos pirminin
kas. 

Direktorijato pirmininku per
rinktas prelatas Ignas Albavičius, 
Šv. Antano parapijos klebonas; 
vicepirmininku išrinktas inž. An
tanas Rudis; iždininku perrinktas 
kun. Valentinas Atkočius, MIC, 

į TT. Marijonų Šv. Kazimiero pro
vincijos viršininkas; sekretorium 
perrinktas kun. Petras P. Cinikas, 

vienam parapijos nariui "Gavė- j sudėties: EI. Armanienė — pir-
n 'os apsimarinimo" kortelę. J i i mininkė, N. Rastenis — vioe-
yra taip pagaminta, kad kiek-! pirm'ninkas, K. Matuliauskas — 
vienai Gavėnios dienai skirtoje j iždininkas, Br. Budreikaitė — 
vietoje gal ima įdėti 10 centų. į iždo sekretorė, J . Laukai t i s — 
Gavusieji tą kortelę prašomi sekretorius. P . K. 

apylinkė ir išr inkta valdyba. Į pasiuntė te legramą gubernato- MIC, TT. Marijonų spaudos vedė-
valdybą įeina J . Valiukoins - j r t a i S t r a t ton p r ^ « W taip Į į ^ T S S L S S ! % ^ ' & > £ 
pirm., S. Malinauskas — vice- nors suras t i lesų, kad nebūtų n u l i s 

pirm., EI. Vasyliūnienė — sekr . , 110% numažinta pašalpa Chica-
V. Gecevičienė — ižd. ir J . Li- gos varguomenei . 
sauskierė narė . Apyl inkės! , ._ S jūpes t inga . II p i g i a i t a i s a i 

ima nada Bombardavo pašto dėžutes 
Policija areš tavo dar du Pa - Į L C L C Y i Z/ 1 J %J S 

Cambridge, Ohio 
Nuliūdo kapais apsiklojus 

tėvynė... 

švietė uždarydamas dr. Juozas 
Meškauskas. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Po to buvo dai
nos, šokiai ir žaidimai. 

Viso pasaulio lietuviai gyvena Lietuvos laisvinimo reikalams 
Lietuvos atgimimo dvasia. Pr i - aukojo dr. Juozas Meškauskas 
sikėlimo aušros savo tėvynei ir šeima — $75, dr. Ju rg i s Bal-
t rokš ta ir maža Cambridge ko- čiūnas ir šeima — $50, dr. Pet-
lonija. Šios kolonijos lietuviai r as Kazlas ir šeima — $50 ir dr. 
skverbiasi į ki tataučių tarpą, Jonas Stankai t is ir šeima — 
skleisdami Lietuvos prisikėlimo $50. J . St. 
būtinumą, ir randa jų šiltą pri- — 
tarimą. Ypatingai šiltai likome 
suprast i vietinės katalikų bažny
čios, kur savo noru mūsų ken
čiančios tėvynės intencija pa
dvigubino net pamaldas. Šv Mi
šios buvo a tnašaujamos vasario 
16 ir 20 dienomis (prašy ta tik 
vasario 16 d.) . 

valdybai įdomų pranešimą padą 
rė Loko pirmininkas prel. J. Bal-
kūnas. Posėdis ivyko kleboni
joje ir jame, be minėtųjų asme
nų, dalyvavo ir prel. P . Ju r a s . 

— Vietine Lawrence spauda 
paminėjo prel. Pr . Ju ro buvimą 
VVashingtone, įdėjo invokacijos 
turinį ir plačiai aprašė vėliavos 
įteikimo apeigas. 

— Prel . P . J u r a s gavo iš kon-
gresmano McCormack raštą, 
kurio turinį sudaro vėliavos įtei
kimo ak tas . S. J . 

latine mokyklos auklėtiniu, ku
rie prisipažino, kad jieškoda-
mi nuotykių šeštadienį bombar 
davo paš to dėžutes. Jų va rda i : 
Robert Hummell, 16 m., ir Jack 
Poellien, taipgi 16 metų. 

A P A R A'T U S 
Garantuoja darbą ir dalis-
J. M I G L I N A S 
Tel. HUmboId 6-103* 

fCESOE ^ l ' ^ M O I JO) 

Automobiliu pirkimas — pardavimas 
Tarpininkaujame visų rūšių vartotų ir naujų automobilių 

pirkime bei pardavime Kreipdamiesi i lietuvišką prekybą CALL-
ME-MOTORS CO. kiekvienu atveju sutaupysite šimtus. 

5759 S. VVestern Ave Tel. GRovehiil 6-1719 
Vasario 16 d. lietuviškos radi

jo valandėlės programą išipldė | 2 3 
dr. Pe t r a s Kazlas, jo sūnus Juo
zas ir Iz. Stankait ienė. Dr. P. 
Kazlas nušvietė mūsų tau tos 
kančią, Iz. Stankait ienė apibū
dino ir demonstravo lietuvių 
liaudies dainas, o jaunasis Juo
zas, "ex fron£o" egzaminuoja
m a s iš Lietuvos ir Amerikos is
torijos, tiksliai atsakinėjo ta i 
lietuvių, ta i anglų kalbomis. 

Vasario 20 d. visa lietuvių ko
lonija priėmė Šv. Komuniją, i r 
tos pačios dienos 1 vai. skonin
gai papuoštoje Knights of Co-
lumbus salėje susirinkome iškil
mingam posėdžiui. Posėdis ati
da ry t a s deklamacija "Pažvelk, 
o Viešpatie' kaip Lietuvoj tam
s u " (Iz. S tankai t ienė) , ir pianu 
išpildant "Nuliūdo kapais apsi
klojus tėvynė" (Krist ina Stan
kai ty t ė ) . 

Dr. P. Kazlas savo kalboje 
kreipėsi j kiekvieną jaunuoli i r 
gyvais pavyzdžiais įtikino, kad 
jaunuolio pa togus gyvenimas 
čia y r a tik nepriklausomos Lie
tuvos dėka. 

Meninėje dalyje Jonas Meš
kauskas skai tė Tamulaičio "Su
grįžimą i r pianu išpildė "Ap
saugok, Augščiausias". Antonia 
Balčiūnaitė padeklamavo du ei
lėraščius, Juozas Balčiūnas •— 
vieną eilėraštį. Romualdas Mi
s iūnas ir Juozas Kazlas pade
klamavo po eilėraštį i r paskam
bino pianu. Krist ina Stankai ty-
tė paskambino p-anu. Izabelė 
Stankai t ienė i r duktė Kristina 
išra iškos šokiais išpildė "Oi, 
varge, v a r g e " ir "Kas subatos 
vakarėlį". Joms grojo tėvas ir 
vyras . Minėjimas praėjo labai 
taur io j nuotaikoj . Tokį jį ir nu-

taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bendrovės laikomi pinigai y r a apdraus t i iki $10,(XX 

Pradėk t aupy t i tuojau. Mes mokame augš tus dividendus 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
1038 Archer Avenue Telef. LAfayetie 3-6719 

Sekretor ius AUGUST SALDUKAS 
Už Taupomus Pinigus Mokame 3'/2 Nuošimčio 

TELEVIZ IJOS 
Ir Radio Aparatu Taisymas 
Sąžiningas ir Garantuotas Darbas 

M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037 

oi 0 C 3 0 C [0E2O1 

G U 2 A U S K Ų 
BEVERLY IIILLS GEUNYČIA 

Geriausios gėles dSl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2443 WB8T 63IU> STREET 
Tel. PRospcct 8-0833 Ir P R 8-0834 

l ė l e i . uEpubUc 7-5803 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR A L I V^OS 
PARDAVIMAS 

Visu rūšių, namu apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

m a s ir pa ta isymas 
Grei tas , sąžiningas i r pigus 

pa ta rnav imas 

AT1AS FUEL CO. 
A t s t o v a s 

4919 So. Paul ina S t 
PRospect 6-7960 

Nuotykingas vyresnių gimnazistų 
ir 'gimnazisčių gyvenimas Kaune ap- j 
rašomas naujausioje talentingo jau
no rašytojo R. Saplio apysakoje 

A N T RIBOS 
— t. y. ant ribos j subrendimą. Kas 
skaitė to paties autoriaus puikų vei
kalą "Gatves berniuko nuotykiai", 
čia ras daugelį pa/.jstamų veidų. 
Moksleivių nuotykiai klasėje, spal
vingi jų pasilinksminimai, t r iukš
mingos sporto varžybos, užsidegan
čios meiles liepsneles, vargingo ide
alisto veržimasis j mokslą. gilios 
meiles persunkti motinos laiškai vi
sa tai aprašyta su didele intryga 
šiame veikale. Ne veltui latviai 
R. Spalio veikalus verčia ir spaus
dina savo laikraščių atkarpose. 

Knyga 482 pusk, kietais viršeliais. 
Kaina $5.00 

galima gauti 

" D R A U G A S " 

3334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

PLANINGAS TAUPYMAS VISADA 
NEŠA GERUS DIVIDENDUS 

licmkite dien. Draugą! 
Pirkit Apsaugos Bonus! 

FRAMK G. Y0UNG 
Gyveno 13 North "VVoodstoek 

Ave. Clarendon Hills, III. 

Mirė kovo 1 d., 1955 m.. S 
vai. vakaro, sulauk vs 58 m. 
amžiaus. 

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona ("onstanee (po tė
vais Vabrin), sūnus Thomas, 
sesuo Caroline Maslinikas, švo-
geris Alfonse Vabrin ir švoger-
ka Betty Ali man, gyvena Calt-
fornia, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas I,acka\viez 
koplyčioje 242 4 W. G9th St. 

Laidotuvės {vylia ie i tad. ko
vo B d., iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėtas ) St. Adrian's 
parapijos bažnyčia. 71st St. ir 
Waslitena\v Ave., kurioje |vyka 
gedulingos pamaldos už velio-
nies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

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

N u I i fu Iv: žmona ir sūnus. 

Laidotuvių direktorius Ste
ponas Lackawic«. Tel. REpub-
lie 7-1213. 

355 
M U T U A L 
tyąRokailjbattiJigd 

, , JOHN J. KAZANAUSKAS. President 

2202 W. Cermtk Rd. Chicago 8, OL Phone VI | 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

— SAVININKO — 

SAINT CAS IMI R 
M O N U M E N T C O . 

3914 West I I Ith Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimas mieste. 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

JONAS GRADINSKAS 
T E I J E V I Z I J O S , RADIO, PATEFONŲ 

TAISYMAS 
"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 

— ATVAŽIUOSIM POPIET" 
J. G. Television, 944 W. S5th PI. 

Telefonas FRontier 6-1998 
Pas lietuvį — ir geriau ir pigiau! 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimi 
Visi perka ir skaito Liudo Zeikaue 

romaną 

LAIPTAI Į TOLUMAS 
242 pusi. Kaina $2.6> 
Užsakymus kar tu su pinigais siuskit 

" D R A U G A S ' 
2334 S. Oakley Ave. 

CHICAGO 8. ILL. 

UllllllllllllllllllllllllllllllllllNllimiliiičIi 

1211-31 

Vaikams ir jaunimui puikūs p» 
siskaitymai: 

N. Butkiene — 
VELYKŲ PASAKOS S 00 

Mykolas Vaitkus — -
ČIRIKŠAS SIAUBE > ' 4 

Užsakymus siųskite: 
" D R A U G A t. 

2334 So. Oakley Ave, 
CHICAGO 8, ILL. 

ANATOLIJAUS KAIRIO 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS 

AUKSINE SĖJA 
Kaina $2.00 

Užsakymus Ir pinigus siųskite: 
„DRAUGAS" 

2334 So Oaklev Ave. 
Chicago 8, Dl 

Lietuvos nepriklausomybes ko 
vų savanorių-karių kraujo aukas 
ir pasišventimą, nuostabius žygius 
ir laimėjimus kaip * veidrodyje re
gėsi skaitydamas 

pulk. J. Petraičio atsiminimus 

LAISVĘ GINANT 
I m a s tomas: Kovos su bolševi

kais ir bermontininkais, 200 
psl.. kaina $2.00 

II-ras tomas: Kovos su lenkais, 
312 psl., kaina $3.00 

Užsakymus siųskite: 
" D R A U G A S " 

2334 So. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, ILL. 

STEPONAS C. LACKAMTICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS: 
2424 W. 69! h St. 
2314 W. 23rd PI 
10756 S. Michigan Ave. 

REpublle 7 i 2 l 3 
Vlrginia 7-6672 
PUIIman 5-1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 SO. 50th AVE 
• CHICAGO, ILL CICERO, ILL 

GRovehiil 6-2345 
TOvmhaU 3-2109 

JOUN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
r R Y S MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenut 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

* 

4330-34 South California Aveniu 
Telefonas LAfayettė 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

j ji 
LIODĖSIO VALANDOJ 

UmklU 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 S. Western Ave. 3 atskiros air-Cond. koplyčios 
REpublle 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieU 

Tl«ma, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulaitsų palar i iaU-

dieiitį Ir n a k t J. Kr i -

kale šaukite 

m ua. 

Mes tur ime koplyčia* 

T i s o s c l'hfcagos ir i 

HoHclaudo d a b s e i r i 

tuojaua patarnaujame 

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

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SEeley 8-5711, 

ALFREDAS VANCE 
'177 WOODSIDE Rd., Riverside, LU TeL OLvinpic 2-5245 

POVILAS I . RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Telephone YArds 7-1911 

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

a m t p. MHMM 
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-1138 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. * Tel. LAfayetie 3-35721 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILJU Tel. OLympic 2-1003 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOTS Ketvirtadienis, kovo 3, 1955 

i mus 
X [domią paskaitą tomą "Lie 

tuvio būdas tautines kultūros 
perspektyvose" skaitė Stasys 
Tamulaitis lietuvių rašytojų 
mėnesiniame pobūvy, kuris 
buvo vasario 20 d. Lietuvių au
ditorijoje. Paskaitininkas nuš
vietė matriarchalinę įtaką lie
tuvio bude, teigiamai ir neigia
mai pasireiškiančią mūsų me
ne, literatūroje, kultūrinėje 
veikloje, politikoje. Diskusijo-

PREKYBOS ROMŲ BANKETAS 
Jau pradėti pasiruošimo dar- kos santvarką. Tai labai reikš-

bai tradiciniam Lithuanian mingas įvykis Lietuvos istori-
Chamber of Commerce of llli-jjoje. Labai svarbu nušviesti šį 
nois banketui, kuris šiais me- laktą amarikiečių visuomenei, 
tais įvyks gegužės mėn. 15 d. 'ypač dabar, kai Kremliaus val-
Tai bus trečiai gegužės mene- j dovai visaip mėgina suklastoti 
sio sekmadienis. 6j diena Cham | lietuvių tautos valią turėti savą 
ber oi Commerce vadovybės' nepriklausomą valstybę. Yra 
yra parenkama iš anksto. Prieš gražu, kad Chamber of Com-
metus jau rezervuota Bismarck merce organizacija savo meti-
viešbučio didžioji salė ir suda- 'nių banketų programą suriša 
ryta programa. Prekybos Rū- su vienu ar kitu Lietuvos isto-
mų banketai virto Chicagos lie- riniu įvykiu ir tuo būdu plač!o-
tuvių reprezentacinėmis iškil- je amerikiečių visuomenėje pra 
mėmis, kur kartą per metus lie veda Lietuvai palankią propa-
tuviai pademonstruoja, kad jie gandą. Praeitais metais meti-
yra neatskiriama Didžiosios niam.2 bankete Bismarcko vieš-
Chicagos dalis. Kaip afeime-j būtyje buvo paminėta Lietuvių 
name iš praeitų Chamber of spaudos 50 metų atgavimo su-

ANOLIJOS PRINCESE 

se, kuriose išreiškė savo nuo- Commerce banketų — juose, ! kaktis. Apie lietuvių tautos 
mones B. Babrauskas, V. Ci- i paprastai, dalyvauja rinktinė | kovą už savo spaudą plačiai ra-
vinskas, A. Valentinas ir kiti, j Chicagos lietuvių visuomenė. Į še visa amerikiečių spauda 
dar daugiau buvo nušviestos 
paskaitoje iškeltosios mintys, 
kurios tikrai yra vertos ir pla-

iškilmes taip pat atsilanko ne-1 šiais metais minint Steigiamo-
maža amerikiečių valdžios pa- jo seimo 35 metų sukaktį; tiki-
reigūnų ir visuomenės veikėjų, 

čiosios visuomenės susidomėji-1 Garbės svečiais ir kalbėtojais 
mo. Be nuolatinių būrelio n a - v į s u o m e t būna augšti pareigū
nų pobūvin atvyko ir svečių: n a į Praeityje kalbėtojais yra 
Danutė Augienė, kun. dr. V. D u v c gubernatorius Adlai E. 
Bagdanavičius, V. Civinskas, stevenson, senatorius Paul H 

Restorano savininke 
sugavo plėšiką KAS, KĄ IR KM 

— iv. Kazimiero Seserų rėme-
Kena Chesi, 34 m. amžiaus, JŲ 2 skyriaus svarbus susirinki-

labai supyko, kai į jos restora- m a s b u s k o v o 4 *• tuojau po pa-
! na iėies nlMIkna ia naembe Ti iV i a I^ * v. Jurgio parapijos nau-
(ną jejęs piesncas ją pagroDe. Ji j o s klcbonijo3 susirinkimų salėje. 
paleido j plcsiką buteliu ir stik-
line, paskiau jį iš savo restora
no 209 S. Dearborn emė vytis 

masi taip pat bus tinkamai at
žymėtas šio krašto laikraščiuo
se. 

Kadangi Bismarcko viešbu
tyje esamas tik ribotas vietų 

dr. A. Margeris, kun. dr. J . | D uoglas , ' kongresmanas Char- s k a i č i u s ' t a d visuomet, papras
tai, bankete gali dalyvauti tik 

Bahamas gubernatorius žygiuoją kartu su Anglijos princese atvykus jai 
į Nassau. ' ( i \ S ) 

— ' > 

Valdyba 
— LRKSA Chiragos apskrities 

susirinkimas j vyksta š. m. kovo 4 
Praeiviai plėšiką sulaikė State į\ i^kt^dien!J: 7 : 3 ° v a l- v a k -

• J Liet. Vyčiu salėje. 
ir Adams gatvių sankryžoje.' LRKSA pirm. L. šimučio pra-
Jis pasisakė esąs John Fonzino, nefi'mas iš Centro pusmetinio po-
Qr ™ .«»*t»»- r>^r^;^„; ^„:„; sėdiio ir kiti svarbūs reikalai, be 
3 . m. amžiaus. PoLcrjai pnsi- a b e j o k v i e č i a a p s k r i t i e s ^ J ^ o . 
pažino vienu metu jau sėdėjęs ir kucpų valdybų narius bei Susi-
kalėjime už plėšikavimą. Res- vienijimo veikėjus gausiai susi-

. . , _ . . , , rinkti, 
torano savininke pasakojo, kad Apskrities valdyba 
jis įėjęs i restoraną užsisakė „ , .. 

\ŽZ. • • i • ..-.-. — Budnko radijo programa, ŠĮ 
sumuštini ir paskiau, Įsidėjęs vakarą Budriko radijo programo-
ranką į kišenių, lyg jis ten gin- je iš stoties WHFC, 1405 kil. nuo 
klą turėtų, pareikalavo pinigų. 6 i k i 7 v a L ^girsite kas laimėjo 

P:*u:.skis ir kt. Svečias torontie \es j Kersten ir kt. Šiais me-
tir p. Prielgauskas papasakojo t a į s numatytas pakviesti sena-
įdomių atsiminimų apie Vincą | torius Everett M. Dirksen. Be 
Krėvę diplomatinėje tarnybo- j t o > ^ų m e t ų Lietuvių Prekybos 
Je Rusijoje. Pobūvio šeiminin-j banketas bus skirtas paminėti 
kas buvo Stasys Tamulaitis. j 35 m e t ų Lietuvos Steigiamojo 

Kitas pobūvis įvyks kovo 20, s e imo sukakčiai. Steigiamasis 
d. Lietuvių auditorijoje v a k a - | S e m i a s pareiškė Lietuvos žmo-
rienės metu tuojau po Litera- j n u } vajją — atstatyti laisvą ir 
tūros vakaro programos, kurio- > nepriklausomą valstybę ir jai j 15 d. Kviečiame visus iš anks-
je bus pagerbtas šių metų Lite-•• p a r i n k o demokratinės respubli- to rezervuoti vietas, 
ratūros premijos laureatas. j . _ ^ _ _ _ _ r _ - = = - - = 

Prieš Vasario Šešioliktosios 
tie, kurie is anksto pasirūpina | m i n § j i m ą k u r i g . k o v a g a r i o 

pakvietimais. Pakvietimai I j ^ 1 9 M T o r o n t o 

banketą jau atspausdinti ir ^ ^ d a v § k a n a d i e č i a m g g k į r_ 
juos galima gauti pas rūmų di 
rektorius. Prašome visų atsi
minti: Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois metinis 
banketas bus gegužės mėn. 

kanadiečių tarpą šiais metais tolaitytė ir Aldona Stempužie-, dama skersgatviu Damen ir 31 
KLB Toronto Apylinkės Valay-1 nė. Jų solo dainos ir duetai gatve, pastebėjo, kad keli pa-
bai pavyko geriau, negu bet j taipgi buvo didelis Vasario Še- auguoliai apiplėšia pastatytą 
kada anksčiau. šioliktosios minėjimo laimėji- automobilį. Kai piktadariai pa-

mas. Nors jos abi turi nedide- matė policiją, ėmė bėgti, tačiau 
liūs balsus, bet jų gražūs temb-' vieną policija sugavo, ėmė vy
rai ir pavydėtinai aiški dikcija ] tis ir kitus, kurie bėgo automo-
jnešė nepaprastos šilumos į lie- biliu. Jų mašina atsitrenkė į 
tuviškas dainas ir operų arijas, sunkvežimį ir šie tacįa bėgo 
Ypatingo dėmesio verti duetai, 
nes jų išpildymas didele dalimi 

praeitos savaitės kontesta. taipgi 
pasigerėsite gražiomis dainomis, 
kurias sudainuos žinomas solistas 
Algirdas Brazis. Užpraeitos sa
vaitės Budriko premijas laimėjo 
Feliksas Sereicikas, 4507 South 
Talman a ve.; Angelą Bendoraitv-
tė, 920 W. 19 St , ir Elena Ubar-
taitė, 4436 S. California Avenue. 
Klausykitės Budriko radijo pro
gramos ir dalyvaukite konteste. 1 Kiekvienam yra proga laimėti do-

Policijos mašina, pravažiuo- vaną. R. S. 

Jis paėmė $10 ir dar kiek smul 
kių ir ėmė tėgti . Tada ir pa
leido savininkė į j j buteliu, ta
čiau nepataikė ir tik išmušė 
stiklą duryse. 

Sugavo jaunuolius, apiplė
šinėjimus automobilius 

tus pusvalandžius anglų kalba 
apie Lietuvą. Jų programas lie
tuviškomis dainomis paįvairino 
solistas Vaclovas Verikaitis i r 'pr iklauso nuo balsų derinimosi 

X Lietuvių Bendruomenės 
North Sidės apylinkės susirin
kime vasario 27 d. išrinkta nau 
ja valdyba: pirmininkas L. 
Pračkaila, vicepirm. — J. Kui-

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Šv. Jurgio parapijos, She-
nys, iždininkas — A. Griškė-' n a n doah , Pa., mokiniai (aštun 
nas, sekretorius — N. Reikalą, t o i r k e t v i r t o skyriaus) puikiai 
ir valdybos narys — V. Paalks a t l i k o s a v o d a ų m i n i n t Lietu-
nis. Atstovais į apygardos su- v o s nepriklausomybės šventę. 
sirinkimą išrinkti V. Struoga ir 
A. Griškėnas. Revizijos komisi
ją sudaro M. Klikna, p. Žemai
tis ir p. Bačinskas. Apylinkės 
būstinės adresas: J. Kuinys, 
1666 N. Mozart St., Chicago 47, 
UI. Telefonas EVerglade 4-
7368. Naujoji valdyba užsibrė
žusi pagyvinti savo veiklą. 

X Vytauto Mačernio minėji
mas. Prieš 10 metų Lietuvoj 
tragingai mirė jaunas, gabus, 
daug žadantis ir tik ką studi
jas baigęs poetas Vytautas Ma
černis. Ateitininkų meno drau
gija "Šatrija" Gavėnios metu 
Chicagoje ruošia jo minėjimą 

Pradžioje aštunto skyriaus 
auklėtiniai sugiedojo "Sveika 
Mirija" ir suvaidino trumpą 
veikalėlį "Lietuvos Karžygiai"; 
paskiau pasirodė su dainomis: 
Ko liūdi, berželi; Kur Nemu
nas ir Dauguva; Kur banguoja 
Nemunėlis. Buvo padeklamuo
ta "Lietuva Brangi" ir keletas 
moksleivių papasakojo šį tą iš 
Lietuvos istorijos. 

Ketvirto skyriaus mokslei
viai paaiškino Vasario 16 d. 
prasmę ir padainavo: Ko liūdi, 
berželi, Daug daug dainelių, 
Vijo vilkas voveraitę. Paskiau 
pasirodė su poezija: Valio Lie-

Pagrindinį žodį apie Vyt. Ma- j tuva, "Dievas ir Tėvynė, Daina 
černj pasakys rašytojas Pau
lius Jurkus, specialiai j tą mi 

tėvynei. Minėjimas buvo baig
tas Lietuvos himnu. Šios pat-

nėjimą atvykstąs iš New Yor-.'riotines moksleivių programos 
ko. Tikslus laikas ir vieta bus i pasižiūrėti buvo atėjęs ir kle-
pranešta vėliau. b o n a s k u n - Karalius. Programą 

paruošiant stropiai pasidarba-
X K. V. Banaičio turiningą j v o mokytojos sesuo Korona ir 

muzikos kūrinį "Aš Per Naktį" s e s u o oiga, už ką joms prlklau-
ir J. Gruodžio retai girdimą !

s o p a dėka. 
"Rudens Tylumoje" tenoras S. i 
Baranauskas atliks dainų ir — Dr. Gediminas Grinevi-
arijų koncerte, kuris bus kovo čius ir Aldona Grudzinskaitė 
mėn. 13 d. 4 v. p. p. Marijos susituokė vasario 20 d. Apreiš-
Augšt. mokyklos salėje. Kon
certe, be to, dalyvaus New 
Yorke pagarsėjusi solistė Su-
zana Griskaite ir muzikas A. 
Kučiūnas. 

X Komp. Vyt. Jančys para
šė smuikui kūrinį, pavadintą 
"Devintas Sonetas". Šį puikų 
kūrinį smuikininkas Alfonsas 
Paukštys išpildys rečitalyje, 
kuris įvyks kovo 5 d. 7:30 vai. 
vak. Lietuvių auditorijoje. Re
čitalį rengia Balfo Chicagos 
apskr. valdyba. 

x P a s Vincentą ir SteUą Pet
kus, 926 W. 52 st., porą mėne
sių viešėjo duktė Estella ir 
žentas Frugh su šeima, atvykę 
iš Arabijos, šiandien išvyko vėl j ruošiasi paminėti šį įvykį 
Arabijon. 

X Anis Bukas prašomas 
"Draugui" atsiųsti savo adresą 
— yra laiškas; 

kimo bažnyčioje. Vestuvinė 
puota buvo Gayheart Ball-
room. Gražias sveikinimo kal
bas pasakė JAV lietuvių veikė
jas dėdė Juozas Ambraziejus, 
dr. J. Pajaujis, dr. Kazickas, 
p. Venslauskas, T. Alinskas. 
Jaunieji povestuvinei kelionei 
išvyko Floridon. Dr. G. Grine
vičius turi savo ofisą netoli 
Chicagos Monee miestelyje. 

KANADOJ 
— "Lietuviai apkaltino So

vietus genocidu" — t o k i a 
antrašte įdėjo Vasario Šešiolik
tosios minėjimo Toronte apra
šymu vietinis kanadiečių dien-

"Vargo" choras, vadovaujamas 
muziko St. Gailevičiaus. Vienas 

. iš tų pusvalandžių buvo trans
liuotas per CBC radijo stočių 
tinklą visai Kanadai. 

Lig šiol Toronto lietuviai ne
kartą mėgino į Vasario šešio
liktosios minėjimus kviesti To
ronto burmistrus. Deja, jie vi
sada atsisakydavo, atsiųsdami 
savo pavaduotojus. Nathan 

ar nesiderinimo. Atrodo, Kriš-
tolaitytė ir Stempužienė yra 
geriausias derinys duetams vi
same Amerikos kontinente: | bil 
viena turi nepaprastai ryškų ir 
švelnų sopraną, o antroji lygiai 
tokios pat kokybės mezzo sop-
praną. Tikėkime, kad į šias 
dvi daininkes atkreips dėmesį 
ir kitos lietuvių kolonijos. 

Maža pradžios mokyklos mo-

pėsčiomis, bet vėliau taipgi 
areštuoti. Tai buvo jaunuoliai 
17—19 m. amžiaus. Pas juos 
buvo rasta pavogtos padangos, 
automobilių radijo aparatai. Jie 
buvo apiplėšę devynius automo 

Phillips ne tiktai atvyko į mi -k inukė Živilė Stančikaitė, ap-
nėjimą su žmona, bet pasakė rengta tautiniais drabužiais, pa 
gana šiltą kalbą daugiau dėme- rodė puikių duomenų deklama-
sio skirdamas Lietuvai, negu cijoje, gražiai perduodama ga-
pačiai Kanadai. Dėl burmistro na ilgą Bern. Brazdžionio eilė-

Girtuokliui — metai 
kalėjimo 

1 
Jame Milburne, 50 m. am- • 

žiaus, nubaustas metams kalė- ' 
jimo už tai, kad buvo sugautas ' 
girtas bevairuojąs automobilį 
ir kad užvažiavęs ant 24 m. am 
žiaus moters pabėgo iš nelai-1 
mes vietos. 

Meldžiasi už miesto tarybą 
Auroros miesto taryboje esą 

tiek nesutarimų ir nedžentelme 
niškumo, kad kaikuriose to 
miesto bažnyčiose tikintieji ra
ginami melstis už savo miesto 
tarybą. 

Augštesni mokesčiai 
Cook apskrities klerkas R. 

Daley pranešė naujus mokesčių 
pakeitimus. Pagal juos 25-se 
Chicagos priemiesčiuose ir še
šiuose netoli Chiagos esančiuo
se miestuose padidinami mokės 
čiai nuo turimos nuosavybės. 

dalyvavimo, aišku, minėjimo 
aprašymams kanadiečių spau
da suteikė daugiau vietos, negu 
paprastai. 

Prof. Kazys Pakštas savo 
paskaitoje iškėlė sveikų minčių, 
mėgindamas nušviesti dabar
ties ir ateities problemas, bet 
nepaliesdamas visiems iki gyvo 
kaulo nusibodusių istorinių 

rastis "The Telegram", cituoda 1 , T . . . . . 
^ ~ „ v . - • . • , duomenų. Lietuvos istoriją nuo 

mas KLB Krašto valdybos p i r - \ ^ M O . - . , , , 
. . , . __ ,. , _ ._f 1918 m. vasario men. 16 d. mininko J. Matulionio žodžius, _ , m , , . TT., . , ,. . v. ,. « . r, 1 Tautos Tarybos akto Vilniuje kad ligi šios dienos Sovietų Są- .«, . . „ . 

&.v . . , . * " iki pirmosios Sovietų okupaci-
junga is Lietuvos yra deporta-

X Elzbieta Jonušiene bus 
vyriausia šeimininkė dail. Ado
mo Varno pagerbtuvių vaka
rienėje kovo 26 d. Lietuvių au
ditorijoje. Ji paruoš lietuviškų 
valgių. 

X Sophie Barčus, radijo va
landos vedėja, paaukojo Moks
leivių Tautiniam Ansambliui 

vusi daugiau 520,000 lietuvių. 
Straipsnio autorius taipogi pa
citavo kaikurias prof. Kazio 
Pakšto mintis: "Sąjungininkai 
užsiaugino Frankenšteiną, ku
ris vieną dieną, jeigu jie nebus 
pakankamai budrūs, nužudys 
juos pačius"... Taip prof. K. 
Pakštas savo kalboje apibūdi
no pokarinį Sovietų Sąjungos 
iškiUmą. Vakarų politikams jis 
taipgi priminė, kad didžiausias 
nusikaltimas yra Vokietijos pa
dalinimas, kuris anksčiau ar 
vėliau pasaulį vėl įstums į ka~ 
rą. Tačiau karo atveju už gele
žinės uždangos Vakarai turės 

jos Lietuvoje kiekvienas Toron
to lietuvis žino atmintinai. To
dėl prolesoriaus bazavimasis 
dabartimi ir ateities problemo
mis buvo maloni staigmena to-
rontiečiams. 

raštį. 
Minėjimo pabaigoje padaina

vo keturias dainas Toronto lie
tuvių choras "Varpas", vado
vaujamas muziko St. Gailevi
čiaus. Čia tektų atkreipti dė
mesį į paties dirigento naujai 
sukurtą dainą mišriam chorui 
"Vėtroj gimę" (Bern. Brazdžio
nio žodžiai). St. Gailevičius pa
rodo puikių duomenų kompozi
cijos srityje. Būtų tikrai svei
kintina, jeigu jis sukurtų dau
giau dainų, praturtindamas 
chorų repertuarą. 

Minėjimas, kaip paprastai, 
baigias Tautos himnu. 

Džiugu, kad pats minėjimas 
šį kartą užsitęsė tiktai tris va
landas. Vadinasi, ir šioje srity-

Maloni staigmena buvo vieš- je Torontas daro pažangą 
nios iš Clevelando — Juzė Kris- Vyt. Kastytis 

CHICAGOS ŽINIOS 

Imigracijos punktas 
aerodrome 

Chicagoje esąs Midway aero
dromas patvirtintas kaip imi-i 
gracijos punktas, kurs pradės 
veikti nuo kovo 15 dienos. Tai 
pasidarė reikalinga, kai kaiku-į 
rios linijos pradėjo leisti savo 
lėktuvus iš užsienio valstybių 
tiesiai į Chicagą, be nusileidi
mo kitur. 

r&&į 

Balsuotojų buvo 1,016,699 
Oficialiai pranešama, kad va 

sario 22 d. Chicagoje renkant 
kandidatus į miesto merus ir 
renkant seniūnus 

Darbininkai turi $140 

gyventojus, laukiančius išsilais 
vinimo valandos. 

"Aš taip pat esu lietuvis" — 
užfiksavo Toronto naujojo bur
mistro Nathan Phillips žodžius 

$50. Ansamblio kanklininkai k i t a s T o r o n t o ^ n r a š t i s 'The 
gražiai pasirodė S. Barčus pa- D ^ S t a r " ' primindamas savo 

apie 160 milionų sąjungininkų 1,016,699 asmenys, ta gi 51,779 
sovietų pavergtųjų tautų Į balsais daugiau negu buvo ne-

rengimo programoje. 

X Kun. dr. A. Juškai, Šv. 
Mykolo parapijos vikarui ir or
ganizacijų veikėjui, šiemet su
kanka 15 metų kunigystės. Šv. 
Mykolo parapijos organ'zacijos 

X Aušros Vartų pa.apijo* 
bažnyčioje rytoj 7:30 vai. va
kare bus atnašaujamos šv. Mi
šios; 

skaitytojams, kad dabartinis 
Toronto burmistras Vasario 
Šešioliktosios minėjime prisipa
žino, jog jo abu žydiškos kil
mės seneliai prieš šimtą metų 
gyveno Kalvarijoje. 

Trečiasis Toronto dienraštis 
"The Globė and Mail" pakarto
jo panašius- burmistro žodžius 
po gražia "Vargo" chorisčių 
nuotrauka. 

Mėginimas išvilkti Lietuvą i 

oficialiai pranešta. Iš viso bal
savo 52.68% turinčių teisę bal
suoti. Daley iš viso gavo 369,-
362 balsu, Kennelly 266,946, 
Adamowski 113,173. 

Įkliuvo mokesčių 
rinkėjas 

Mokesčių rinkimo pareigū
nas Melvin A. Fetscher pateko 
i "bėdą": jis buvo pažymėjęs, 
kad turi išlaikyti mažą mergai
tę, tačiau, tikrumoje pasiroi'e, 
kad jis mergaitės neturi. Dabar 
apkaltintas, kad vengė mokėti 
pilnus mokesčius už savo paja
mas, kurios siekia $16,633 per 
metus. 

milionų 
Sears Roebuck bendrovės 

14,539 darbininkai dalyvauja 
i tos bendrovės pelne ir taupymo 
plane. Iš viso tie darbininkai 
savo fonde jau turi $140 milio-

Tikrai jūsų pasaulio literatūros ži
nojimas bus n* pdnas. Jei Jua • « £ £ 
skaitysite didžiojo rusų klasiko Dos
tojevskio romaną 

NUSIKALTOIAS IR 

BAUSME 
Jau paMrodg knygų rinkoje visos 

6 dalys, S knygose, kaina visų knygų 
tik 18.60. 

Romanas vaizduoja šiurpia žmo
gaus tragediją. Silpnas doroves jaus
mas, sumiesčiončjusi siela, didysis 
meiles ilgesys ir pasiaukojimas. 

Gilus vidinio žmogaus piūtis ir ne-
tilstantis sąžines šauksmas jums at
skleis didžiąsias žmogaus sielos pa
slaptis. 

V i s u o m e t gfs l i t e r a t ū r o s v e i k a l a s 
puoš jūsų bibliotiką ir jo nepakeisite 
jokiomis knygomis. 

Tuo reikalaukite pas visus knygų 
platintojus arba adresuokite: 

D R A l) G A S 

2334 So. Oakley Ave, 

CHICAGO 8, ILL. 

Hmrijoi apsireiškime F&timAJe 
1917 metais aprašymas. 
188 trasi. Kaina $1.00 

UIaakymu" su pinigai* siuskite: 
"DRAUGAS" 

2384 e»o. Oaktar Ave, 
Ctfoago 8, I1L 

(Jlsakytoa knygos siunčiamo* paltu 

T Ė V A S P I J U S 
istorijoje yra pirmasis kunigas, 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tevo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveikslai. Kaina 
$2.00. 

Galima gauti "DRAUGO" 
Administracijoje 

2334 So. Oaklef Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

J. V. MOKESČIŲ 
DEPARTAMENTO AGENTAS 

ANTANAS VALŪNAS 
(WAL0NS) 

Pildys Mokesčių Blankas 

DRAUGO Skaitytojams 
VELTUI 

Nuo vasario 28 dienos iki 
kovo 4 dienos, 1955 m. 

nuo 9 vai. ryto ikr 5 vai p. p. 
Atvykite į 

D R A U G 4 
2334 S. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, ILL. 

D R A U G O R A D I J A S 
W 
O 
p 
A 

5 KARTUS SAVAITĖJE NUO 8:30 V. V. 

Per radijo STOTĮ WOPA (1490 AM — 102.3 FM) 

• Politinis Žinios • Filmų Apžvalga 
• Chicagos 2inios • Sporto Kronika 
• Religine Valanda • Politinė Apžvalga 
• Lietuviška Muzika • Kultūrine Kronika 

KLAUSYKITE DRAUGO RADIJĄ 
Atsukite radiją i stotį WOPA (1490 AM i r 102.S FM 

Kas vakarą 8:30 iki 9 vai. vakaro 

^ a 


