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EISENHOWER SIEKS DAR ANTRO TERMINO!
Lietuviai Sibiro tremtyje

Grįžusieji iš Sov. Rusijos vokiečiai atsiminė ir pavardes kai- 
kurių mūsų tautiečių, sutiktų vergų stovyklose. Čia skelbiamas 
Eltos personalo sudarytas sąrašas.

Abeze: Adomas Arlauskas, gi
męs bene 1929 m. Tėvai ištremti 
į Sibirą. Pamišęs. Vytautas Gry
bas, gimęs 1928 m., dirba kaip 
felčeris, serga tbc, tėvai irgi Si
bire. Ireniejus Janutis — iš Pa
langos, tėvai Sibire. Medicininės 
komisijos buvo pripažintas inva
lidu dėl tbc, bet juridinė komisi
ja tokį pripažinimą atmetė, nes 
apkaltintas buvęs partizanu. Mar 
tynas Kunkis — iš Nemerzatės 
prie Palangos. Gyd. Melikovas iš 
Kauno, moka lietuviškai, supara- 
ližuotas, suėmė 1945 m. Kaune. 
Mat, prieš karą jis priklausė Lie 
tuvos Raud. Kryžiui. Daug rašė 
visokių protestų Maskvon, ypač 
dėl vaistų stokos stovyklose. Vla
das Nacevičius — nubaustas 25 
metams. Serga tbc, bet stinga 
vaistų. Kun. Pivariūnas, serga 
tbc. L. Povilionis — laikomas 
stovykloje Nr. 1. Ramanauskas, 
buv. ūkininkas. Gyd. Šimkūnas, 
jau atleistas, bet tebedirba kaip 
vyr. gyd. pavaduotojas centrinė
je ligoninėje. Martynas Titika3 
— apie 25 metų amžiaus. Abeze 
iki 1954 metų buvo laikomas ir 
fizikas prof. A. Žvironas, bet vė
liau išgabentas Maskvon. Ar mi
rė Lietuvoje ,ar dar Sov. Sąjun
goje — grįžusieji tiksliai nežino.

Černagorsko mieste: 'Emilija 
Jocienė. Dniepropetrovske — Jo
mantas iš Kauno. Chakaske (Ob- 
ščij sovchoz, Ust - Abakansko 
rajonas): Budreikienė su sūnum, 
Dirkintis, Jašelskių šeima, Kaš- 
gailis (elgetauja, nes nepajėgia 
dirbti, o iš valdžios negauna jo
kios pašalpos). Lapžindžių šei
ma, Makalauskų dvi šeimos, Met 
kų, Norvaišų, Petrauskų, Rimkų, 
Šimučių ir Valaičių šeimos. Ši
mutis elgetauja, nes neįstengia 
dirbti, valdžia nešelpia.

Intoje: Jonas Balčiūnas, Pra
nas Dabrovolskis (apie 34 me
tų), Dailidė (apie 25 metų), Ka
zys Daukšas (apie 24 m.), Jonas 
Jonaitis, jaunas vyrukas iš Kau
no, rašo gražius eilėraščius; Ju
cius — kokių 21' metų amžiaus. 
Kazlauskaitė mirė džiova. Stasys 
Masionis. Stovykloj Nr. 2 laiko
mas klaipėdiškis gydytojas Ka
zys Matutis, gyd. Kazys Nasvy- 
tis iš Šiaulių. Gyd. Molis pasida
rė akių specialistas — išmoko 
pats bestudijuodamas literatūrą, 
jau paleistas, bet tebedirba cen
trinėje ligoninėje. Trys seserys 
Uogaitytės iš Kauno; viena iš jų 
gyvena Razdolnoje. Genutė ište
kėjo už gruzino. Stanislovas Pe
čius — gimęs 1914 vasario 18 d.; 
Jonas Rutkauskas, kokių 40 me
tų amžiaus, serga širdies liga. 
Žvinakavičius Antanas — apie 
24 metų amžiaus.

Javos stovyKloje laikomas 
kun. B. Gilevičius. Dirba elektros 
brigadoje.

Karagandoj invalidų name Nr.
1 laikomas ats. gen. Kraucevi- 
čius, nubaustas 10-čiai metų. Grį 
žusieji iš Magadano mini kaunie
tę Marytę Kavaliauskaitę.

Matygine: Jurgis Audinis — 
apie 25 metų. Paleistas grįžo Lie
tuvon. Vyt. Baraniškis gyvena 
su žmona ir vaikais, gimusiais iš
trėmime. Petras ir Vytas Bike- 
įiai su motina. Petras buvo nu
baustas 10 metų, o motina su Vy
tu vėliau buvo ištremti iš Lietu- 

’vos. Ciplijauškas, laikytas vir
tuozu violončelistu, jau paleistas.’ 
Ciplijauskas Vytas, menininkas, 
dabar studijuoja Irkucke. Sesuo 
Marytė 1954 m. išvyko į Novo- 
jerodą, vyras yra Norilske, dirba 
kaip gydytojas. Jonas Ceplys mi

rė vėžiu. Danelevičiūtė Anelė pa
leista į Lietuvą. Dausas Kazimie
ras, dirbęs Kauno un-te. Grėb- 
liauskas - Grėbliūnas, buv. švieti
mo ministerijos juriskonsultas; 
turėjo tris brolius, du bene bus 
mirę. Dirba kaip normininkas. 
Jurgelevičius Juozas dirba elek
tromonterio darbą. Gyvena su 
žmona, uošve ir pusantrų metų 
dukrele Birute. Abu atliko po 
penkeris metus priverčiamojo 
darbo bausmę Vorkutoje. Kačer- 
gytė Zoja ir sesuo Jadvyga. La
bai vargsta. Buy. gimnazijos di
rektorius Kriukis jau miręs. Ats.* 
kap. Lapurka. 60 m. amžiaus pe
dagogas Laurinaitis gyvena su 
žmona, valkai bus bene jau išmi
rę trėmimų metu. Buv. švietimo 
ministerijos inspektorius P. Pa- 
pečkys dirba kaipsiuvėjas. Juo
zas Pelikša gyvena su tėvais, 
bausmę jau atlikęs. Jonas Re- 
gelskis gyvena su žmona ir dviem 
sūnumis. Dirbo prie statybos, o 
vėliau buvo motoristas. Perkelti

Traukinių susidūrimai Bostono apylinkėse pūgos metu. — čia matomas katastrofos vaizdas
Swampbcott, Mass. Žuvo 14 keleivių. Kita katastrofa įvyko prie Revere, Mass. Abejose katastrofose su
žeista per 100 žmonių. Du traukiniai įlėkė j kitus du. # (INS)

Alžyro arabai sako,

kad nevengs kovos
PARYŽIUS, kovo 1. — Dau

guma Prancūzijos laikraščių 
premjero įkalbą apie Alžyrą suti
ko skeptiškai ir kritiškai. Aišku,

yra pne

Respublikonai džiūgauja, tikri 
dėl nominavimo ir išrinkimo

. . , ., . , kad ji nepatenkino nė Alžyrol Krasnojarsko miestą Algirdas arabų nė prancūzų kolonistų - 
Sliesoraitis, tarnavęs Finansų pirmiejį norėjo ką konkretesnio 

išgirsti ,o kolonistams persilpnasMinisterijoje. Su juo yra ir 3 sū
nūs. Gyvena kartu su žmona. Su 
šeima suėjo tik 1952 m. Trėmimų 
metu 1941 m. buvo atskirtas ir 
nubaustas 10 metų. Šeima buvo 
išgabenta į Irkucką. Buv. medi
cinos studentas Juozas šalaševi- 
čius dirba felčerio darbą. Atsar
gos kapit. Šinauskas mirė 1955 
m. birželio mėn. Žmona serga ir 
guli Krasnojarsko ligoninėje. 
Matygine gyvena du sūnūs — 
Eduardas ir Lėliu’kas. Tvariniai, 
trėmimų metu vaikai buvo at
skirti, bet dabar gyvena drauge. 
Duktė Dangutė serga džiova. Al
gis yra puodininkas Krasnojars
ko mieste. Stepas Vanulaitis — 
gimęs 1932 m. Labai gabus poe
tas ir tapytojas. 1955 m. paleis
tas į Kauną. Jonas Vareikis, bu
vęs kunigų seminarijoje. Vaške
lis, buv. matininkas, dirba topo
grafijos skyriuje. Buv. docentas 
Antanas Verksnys. Sesuo kažkur 
priverčiamųjų darbų stovykloje. 
Algytė Veršelaitė buvo nubausta 
10 metų, bet paleista Lietuvon. 
Paulius Vilkas, buv. miškininkas, 
dabar dirba kaip topografas. 
Agr. Steponas Vilys dirbo Gre- 
bino sovehoze. Žmona su 9 metų 
sūnumi atvyko 1954 m.

Čia stengiamasi paduoti visos 
smulkmenos, kiek jų grįžusieji 
atsimena, kurios galėtų padėti 
minimuosius asmenis geriau at
pažinti. Tačiau daug būdingų 
dalykų vokiečiai, besirūpiną pa
tys savo likimu, yra pamiršę ar 
neatsimena, lig laiku į jas neat
kreipę reikiamo dėmesio. Todėl 
jų ir negalima čia visų sužymėti, 
bet duodama, kiek tik tokių 
smulkmenų teko patirti.

Italijos prezidentas kongrese; 
primena, kad rusai nepasikeitė
WASHINGTONAS, kovo 1. — Kongrese kalbėjęs Italijos prez.

Gronchi pasisakė neturjs pagrindo tvirtinti, kad šio meto pasaulio Yra gandų, kad Nixonas turi di 
padėtis būtų geresnė už prieš du ar tris metus buvusią. 1

Taip jis mano ir po to, kai 
kaikam atrodo, jog Sov. Rusijoje 
esą pasikeitimų gerojon pusėn.

Nereikėtų perdaug optimistiš
kai Rusijos vadų taktikos pasi
keitimo vertinta bet greičiau ją 
suprasti kaip *oandymą „naujų 
priemonių tiems patiems tiks
lams pasiekti. Šaltasis karas da
bar Sov. Rusijos arsenale sulau
kė naujo ginklo — bolševikai 
bandys užkariauti pasaulį ir ūki
nėmis priemonėmis.

Todėl Gronchi mandagiai pri
minė tiems, nuo kurių priklauso 
Amerikos pinigų skirstymas, kad 
jie tą fa;ktą turėtų prieš akis ir 
nepasigailėtų pinigų įveikti nau
jųjų Sov. Rusijos užmačių.

Laisvieji ir savo tarpe esą rei
kalingi didesnio ūkinio ir socia
linio bendradarbiavimo, nes ūki
nis vieno nario silpnumas mažina 
ir kitų jėgas. Atlanto bendruo
menė ikšiol ypatingą dėmesį krei 
pė į karinį bendradarbiavimą, ta
čiau naujoji Rusijos vadų kovos 
taktika verste verčia Atlanto ben 
druomenę kreipti daugiau dėme
sio į ūkinius jos narių reikalus.

buvęs grasinimas palaužti sukili
mą.

Premjeras pasiūlė arabams 
nutraukti sukilimą ir pažadėjo 
rinkimus po trijų mėnesių nuo 
sukilimo pabaigos. Alžyro parti
zanų vadas Kaire pareiškė, kad 
sukilėliai prašys ginklų iš Sov.
Rusijos, jei prancūzai sustiprins, 
kaip žadėjo premjeras Mollet, ka 
rinę veiklą Alžyre.

Chruščevas valdys

rusų respublikų
MASKVA, kovo 1. — Rusijos 

respubliką, didžiausią adminis
tracinį vienetą Sov. Rusijoje, pa
ėmė tiesioginiai valdyti bolševi
kų partijos centro komiteto su
darytas specialus biuras, pirmi
ninkaujamas paties Chruščevo.

Biure yra 10 asmenų. Jų tarpe 
yra ir Jasnovas, šių metų sausio 
24 d. paskirtas respublikos mi- 
nisteriu pirmininku. Dabar tos 
pareigos pavestos Chruščevui, 
valdymo organą pavadinus biuru 
ir jį padarius bolševikų partijos 
organu. Reiškinys labai įdomus, 
jei jis būtų ir kitur pritaikintas.

Taip padaryta su Rusijos res
publika todėl, kad reikėję sustip
rinti jos vadovybę. Tas motyvas' 
buvo panaudotas ir Lietuvoje kurios posėdžius Sov. Rusijos at- 
Gedvilą pakeičiant į Šumauską.

Rusija siūlo Azijai ;

atominę energiją
TOKIO, kovo 1. — Čia posė

džiauja UNESCO Azijos grupė,

• Prancūzijos darbininkams 
duos tris savaites apmokamų 
atostogų. Jau yra parlamento 
pritarimas.

• Europoje oras atšilo, bet lie
tus ir sniego griuvimai nuo kal
nų kelia naujus rūpesčius.

Vid. Rytų reikalai buvo aptariami uždarame senato užsienio reikalų 
komisijos posėdyje, čia matomi vyriausi*veikėjai (iŠ kairės deSinėn 
žiūrint): Foster Dūlias pwvaduotojas H. Hoover Jr., komisijos pir
mininkas s«n. Georpe ir Štabų viržininkų pirmininkas bdm. Radfofd.

W ASHINGTONAS, kovo 1. — Prez. Eisenhoweris vakar 
pranešė, kad apsisprendė už antrą prezidentavimo terminą, 
jei partija jį nominuos ir tauta išrinks.________________________

Trumpas pranešimas buvo pa- „ 7

darytas spaudos konferencijoje, Syngman Rnee nOFJS 
o sprendimą pagrindę faktoriai
buvo išdėstyti vakar vakare per 
radiją ir televiziją pasakytoje 
kalboje.

Gydytojų sprendimas, 'kad jis 
dar bent penkis metus gali pakel
ti prezidento pareigas, buvo svar 
blausias sprendimą nulėmęs mo
tyvas.

Antras motyvas buvęs noras 
vadovauti kovai už taiką.

Užvakar vakare dar kovojęs 
su savim kaip apsispręsti, bet pa 
sitaręs ar ne su šešiais draugais 
nutaręs siekti nominacijos, jei 
tarp dabar ir respublikonų par
tijos konvencijos jo sveikatos 
reikalai nepablogės.

Jis atsisakė ką nors pasakyti 
dėl kandidato viceprezidento vie
tai, bet ta proga šiltai atsiliepė 
apie dabartinį viceprez. Nixoną.

dėlę opoziciją savo partijoje, ta
čiau prez. Eisenhoweris niekad 
nėra parodęs, kad Nixonas jam 
nepatinka.

Tankai Saudi Arabijai

plaukia žydo laive
NEW YORKAS, kovo 1. u_

Vienos bėdos dažnai neužtenka,
žydų skausmą dėl tankų geriausia naujiena Amerikai ir

stovas panaudojo pasiūlyti, kad 
būtų pasisakyta prieš atominius 
ginklus, kad kitos tautos būtų 
paragintos pasinaudoti sovietų 
atomine energija taikos reika
lams.

Maskvos kalbėtojas nė susirin
kimo dalyviams nė vėliau spau
dos atstovams nesutiko paaiškin
ti, kaip tas Maskvos pasiūlymas 
dalintis atomine energija atro
dytų praktiškai.

Amerikos medvilnė
geidžiama rinkon

WASHINGTONAS, kovo 1. — 
Žemės ūkio sekretorius Benson 
skelbia, kad JAV nuo rugpjūčio 
1 d. paleis į pasaulio rinkas jos

daugiau kariuomenės
SEOULAS, kovo 1. — P. Ko

rėjos spauda skelbia, kad prez. 
Syngman Rhee prašo Amerikos 
pagalbos beveik dvigubai padi
dinti armiją ir žymiai sustiprinti 
laivyną bei aviaciją. Karo jis ne
rengiąs, bet taip reikią padalyti 
komunistams nuo karo atgrasin
ti.

Vėl atnaujinamas spaudimas, 
kad būtų atsimesta nuo paliaubų 
sutarties, nes komunistai jau ją 
sulaužė, o sąjungininkai jos lai
kydamiesi silpnina Korėjos ir ki
tų saugumą.

Lietuvoje pasidavę

penki partizanai
Tarptautinio Komiteto Krikš

čioniškajai Kultūrai Ginti vokie
čių sekcija savo informacinėje 
tarnyboje skelbia apie bolševikų 
pastangas suvilioti Lietuvos po
grindžio kovotojus, kad jie pasi-

Suprantama, kad respubliko-' duotų. Bolševikai tikisi galėsią
nų partijos vadai džiūgauja. 
Anot pirmininko Hali, tai esanti

išvežimo į Saudi Arabiją padidi 
no faktas, kad tankus vežančio 
laivo savininkas yra žydas. Lai
vas yra išnuomotas Hellenic 
Lines bendrovei.

Laivo savininkas įsakęs kapi
tonui grįžti su tankais į Ameriką 
arba išmesti juos į jūrą, jei lai
vas vyktų ne į S. Arabijos, bet į 
Egipto uostą. Tankų eksporteris 
abejoja, ar laivo savininkas turi 
teisę tokį įsakymą duoti.

Japonams pasiūlė
vadovauti Azijoje

TOKIO, kovo 1. — Prekybos 
rūmų nariams čia kalbėjęs tarp
tautinių ūkinių projektų finansa
vimo patarėjas amerikietis John
son siūlė laisviesiems Azijos 
kraštams siekti ne dovanų iš 
JAV iždo, bet ilgamečių ir ma
žais procentais paskolų, kurias 
turėtų kanalizuoti ir adminis
truoti viešosios teisės korporaci
ja. Paskolos turėtų būti duoda
mos nuo 20 iki 50 metų.

Japonijai jis siūlė pasiimti pa
grindinę Azijos kraštų ūkio plė
timo misiją, nes yra pajėgi su
teikti ūkiškai atsilikusioms sri
tims technišką pagalbą. Japoni
jai trūksta tik kapitalų, kurie 
gautini paskolomis iš Amerikos.

Turkija kiek atlygins

graikams nuostolius
ANKARA, kovo 1. — Turki

jos parlamentas 262 balsais prieš 
10 nutarė leisti atlyginti Turki-\duoti maisto produktų

pasauliui. Nixonas pareiškė, kad 
Eisenhoweris bus nominuotas 
aklamacijos būdu ir išrinktas.

Demokratų Trumanas ir Har- 
rimanas pareiškė, kad demokra
tai šį kartą ir Eisenhowerį su
muš.

Seni mokesčiai
WASHINGTONAS, kovo 1. — 

Atstovų rūmų mokesčių komisi
ja rekomendavo palikti iki 1957 
m. balandžio 1 d. tuos pačius ben
drovių pajamų mokesčius ir ak
cizus (expise taxes). Taip prašė 
padaryti vyriausybė, nors ant 
popieriaus biudžetas jau ir susi
balansavo.

Prie individualinių pajamų mo 
kesčių klausimo dar neprieita, 
bet čia spaudimas bus didesnis, 
nes demokratai rinkiminiais me
tais norės ką nors daryti. Vy
riausybė siūlo šiemet ir tų mo
kesčių nemažinti.

• Mirė buv. Filipinų preziden
tas Quirino, dominavęs pokarinio 
laikotarpio politinį gyvenimą. 
Paskutiniuose rinkimuose buvo 
naujų jėgų nugalėtas.

Kalendorius

Kovo 1 d.: šv. Albinas. Lietu
viškas: Ilgvaris.

įvairiausiais pažadais suvilioti 
paliestuosius. Iš tuo reikalu pa
skelbto saugumo komiteto atsi
šaukimo, kaip pažymima toliau 
vokiečių biuletenyje, matyti, jog 
bolševikai yra pasiryžę kiekvie
na kaina palaužti pasipriešinimą, 
bet kiekvienas lietuvis gerai ži
no, kiek jis gali tikėti jų pareiš
kimams.

Kiek anksčiau minimasis „vals 
tybės saugumo komiteto prie 
LTSR Ministerių Tarybos prane
šimas“ buvo paskelbtas okupan
tų organe „Sovietskaja Litva“ ir 
„Tiesoje“, o 1956. II. 2. pakar
totas ir per Vilniaus radiją. 1946 
m. bolševikai taip pat mėgino 
tuometinio vidaus reikalų liau
dies komisaro Bartašiūno lūpo
mis suvilioti pogrindžio kovoto
jus, kad jie sudėtų ginklus ir pa
siduotų. Pasidavusiems tada bu
vo išduodami pasai, panašiai pa
sai žadami išduoti ir dabar tiems, 
kurie pasiduos ir savo kaltę ap
gailestaus. Bet visi žino, kaip 
bolševikai tąsyk mėginusius 
jiems pasiduoti skaudžiai apga
vo. I

Sovietinio saugumo komiteto 
pranešime be 5, sužymėtų pavar
dėmis (Jono Barono, Vytauto 
Vaitiekūno, Vlado Tijūnėlio, Pet
ro Jakšto ir Juozo Našta jaus), 
minima „ir eilė kitų“ pasidavu
sių, bet jie neišvardijami — ma
tyti, tokių nėra.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Čekoslovakijos komunistų vyriausybė nepriėmė JAV dova

nos šalčių padarytiems nuostoliams sumažinti. Amerika pasiūlė

jos graikams per didžiąsias riau
šes padarytus nuostolius. Kom
pensacijos suma neturi viršyti 
30 mil. dol.

Riaušės įvyko 1955 rh. rugsėjo 
mėn. Smirnoje ir kituose mies
tuose, kur yra didelės graikų ma
žumos. Tai buvo kerštas už rei- 

kainomis didžiules savo medvil- Į kalavimą jungti Kįpro salą prie 
nės atsargas, sukauptas palai- Graikijos. Per riaušes žuvo daug
kant medvilnės kainas iždo pri- 
mokėjimais.

Tikimasi ,kad šitas žygis lai
mės jo žemės ūkio kainų politi
kai daugiau balsų kongrese.

• Susirgimai difteritu pasiro

dė Miehigan valstybėje.

asmenų, buvo sunaikintos grai
kų bažnyčios, biznio įstaigos, 
net kapai išniekinti.

Oras Chleagoje

Dalinai apsiniaukus, šiltas ir 
minkštas oras.

Saulė teka 6:26, leidžiasi 5:42.

— Izraelio vyriausybė nutarė spausti Washingtoną pasakyti 
jau dabar ar parduos prašytų ginklų. Izraelis nusistatęs ginklų 
gauti, todėl negavęs Amerikoje turės jų kitur jieškoti. Prancūzija 
gavo reikalingą Washingtono leidimą parduoti Izraeliui 12 naujo 
tipo sprausminių lėktuvų naikintuvų.

— Anglijos užsienio reikalų ministeris Šelvy n Lloyd jau išvy
ko į Pakistano sostinę dalyvauti Manilos pakto narių tarybos posė
džiuose, kurie vyks kovo 5—8 d. d. Ta proga jis aplankys Indijos 
premjerą, arabų kraštus ir Izraelį.

— U koalicijos pašalintas V. Vokietijos demokratų partijos 
vadas reikalauja spausti vyriausybę, kad ii tiesioginiai derėtųsi su 
Maskva dėl Vokietijos suvienijimo, bet pirmiau Adenaueriui pata
riama gauti JAV, Anglijos ir Prancūzijos sutikimą.

— Prancūzijos vyriausybė pašalino ii vyriausiojo štabo virši
ninko pareigų gen. GuiUaume ir tas pareigas atidavė kariui ir 
lanksčiam diplomatui gen. ElyK Sakoma, kad atmainos padarytos 
ryšium su nesutarimais dėl Alžyre vestinos politikos.
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Kedaguoja JONAS 6OL1PNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Telefonas — PRospect 6 - 2796

Medžiagą siųsti: Jonas Šolidnas, 1213 Main Str., Lrbana, Illinois

lija Vilimaitė ir jaunesn. giedri- 
ninkės — E. Lauciūtė, D. Lau- 
kytė ir Irena Žilinskaitė, o iš 

tūros premijos įteikimo šventė- Šatrijos korporacijos — vyr. 
je balan.'ž o 14 d. Chicagoje. 1 šatrijiet'ė D. Augienė ir jaun.

— “Ateitie?’ administracija' šatrijietės — A. Jaaaitytė, Ir. 
ragina vi3Us ateitininkus įsigy
ti “Ate t es” išleistą V. Augus
tino Lietuvos vaizdų albumą 
“Lietuva“. Dabar yra tikrai ge
ra proga, nes artėja Velykų 
šventės, ir albumas padėtų iš
spręsti do/anų klausimą. Užsa
kymus galima siųsti “Ateities” 
administracjai.

— Audronė Gaigalaitė daly
vaus Korp! Šatrijos ruošiama
me koncerte — jaunimo 1‘tera-

rinkimas. Kviečiami atsilan
kyti vyresnieji Šatrijos nariai. 
Susirinkime bus nagrinėjama 
Jurgio Jankaus knyga “Namas 
geroj gatvėje”. Valdyba

Apie savęję spaudą
Vasario mėnesis buvo pa-1 kai, nepajėgsime išlaikyti šio 

skelbtas katalikiškosios lietuvis-1 žurnalo, tai visi mūsų mokslo
kos spaudos mėnesiu. Jis jau 
baigėsi, tačiau spauda ir toliau 
gyvuoja ir gyvuos. Vertėtų 
mums, ateitininkams, giliau ir 
atidžiau atkreipti dėmesį į savo 
spaudą. Ar mes tinkamai rūpi
namės ja? Ar pakankamai ben-

laipsniai mums gali suteikti ne 
pasididžiavimų, bet nuraudimą.

Šios kelios mintys, tikimės, 
privers sustoti ir pagalvoti apie 
spaudą, kuri šiuo metu visur 
vaidina vieną svarbiausių vaid
menų. J03 svarbumu ir mes tu-

dradarbiaujame joje savo plunk rime pasinaudoti, parodydami
sna? O kaip su skaitymu ir pre
numeravimus! ? Gal kartais sa
voji spauda mūsų nedomina, ne
atlieka savo uždavinio? Tai 
klausimai, kurie iškyla, begal
vojant apie ateitininkiškąją 
spaudą.

Turime pripažinti, jog mūsoji 
spauda nėra gausi. Ji yra at
stovaujama “Ateities” žurnalo 
ir šio skyriaus “Draugo” dien- 
rašč'

pasauliui savo laimėjimus, skleis 
darni katalikiškąją mintį ir siek
dami tobulo gėrio.

R. Mickevičius

KRONIKA
— Jonas Dėdinas, veiklus Bal 

timorės stud ateitininkas, De- 
leware universitete įsigijo ma
gistro laipsnį chemijos inžineri

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
DOMESIUI

Visi Chicagos studentai atei
tininkai kandidatai, norintieji 
duoti priesaiką studentų ateiti
ninkų šventėje, renkasi kovo 7 
d. 7:30 vai. vak. Tėvų Jėzuitų 
namuose. Ten bus pirmasis eg- 
zam'nins pašnekesys.

Kursų Rengėjai

ŠATRIJOS RAGANOS 25 M.

MIRTIES SUK. MINĖJIMAS

Šatrijos ir Giedros korpora
cijos ėmėsi inicatyvos š. m. ba
landžio 8 d. 3:30 vai. p. p. Ma
rijos augštesn. mokyklos audi
torijoje surengti viešą Šatrijos 
Raganos - Marijos Pečkauskai- 
tės 25 n. etų mirties sukakties 
minėjimą

Lozaitytė ir A. Stakytė
Minėjimo programa susidės 

iš platesnės paskaitos, nušvie
čiančios Marijos Pečkauskaitės 
gyvenimą, darbus bei kūrybą, ir 
iš meninės dalies, kurioje d'des- 
nę dalį užims išpildymas atitin
kamų jos veikaii*.

Pasirengimas minėjimui vyks 
ta visu spartumu, nes prelegen
tų ir svečių yra laukiama ir ie 
tolimesnių vietovių. Ir. La.

CHICAGOS STUDENTŲ

ATKŲ SUSIRINKIMAS
Šį kartą susirinkome į St. Ba- 

sil’s bažnyčią ir jos parapijos 
salę susirinkimo. Nors susirin 
ko gana didel s dalyvių skaičius, 
tačiau didžiulėje salėje jautė
mės labai mažas būrys.

Kadangi programa buvo pa 
rucita Kęstučio korporacijos, 
jos narys kol. J. Štuopis pirmi

ninkavo. .
Referatą “Tarp idealizmo ir 

tikrovės” skaitė kol. J. Končius.
Po įdomaus referato sekė il

gokos d'skusijos. Kol. F. Pa
lubinskas paskaitė iš Vienuolio 
raštų ir buvo parodytas filmas

ret ofiso HE. 4-UU0U, rez. FU 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. ir aekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

8822 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-13 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 16-1 vai. Trečia
dieniais ušdaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: P lt 8-3220
Rez. telef. UAIbrook 5-5076

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West <51 et Street

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

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

Ofiso tel.PRospect 6-1705 
/ Rez. tel. GRovehlU 6-5603

čio puslapiuose. Tenka pri- joje Dabar išvyko į Pittsburgh, 
pažinti, kad Ate tis yra vie«- pa kur yra pakviestas atsakin
gas puikiausių ir grasiausiai lei- gon tarnybon.

Šiam minėjimui surengti yra Kęstučio korporacijos baliaus
sudaryta speciali komisija, ku
rion įeina vyr. giedrininkė Emi-

DR. IRENA KURAS
(Gydytoju Ir Chirurge) 

KŪDIKIU IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7158 South Western Avenue
(MEDICAL B U lt DINO) 

Pirmad., antr&d., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Ir. p. p. teštad. 11 
vai. ryto lkl 8 vai. popiet

Ofloe tol. 11E. 7-1168
Rea. teL UAIbrook 5-3705

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso tol. RLliance 5-4410 

Keilil. telef. Gltovehill 6-0017 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso YA 7-5557, rez. RE. 7-4000

DR. FRANK C. KWINN
(KV1F.C1NSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Weat 47th Street

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

Ofiso tel. CLlffside 4-2800 
Rezidencijos: LAfuyctte 3-1173
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kaiui>as 47th ir Hermltage) 
Val.: nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 

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

Tel. ofiso GR. 6-53O0, PR. 6-4732

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

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

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

Trečlad. ir sekmad. uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnhall 3-0059 
2534 West 68th Street

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

skambina UEntral 6-2204.

džiamų lietuviškų žurnalų. Kiek 
tai liečia jaunimo žurnalus, ge-' 
resnio lietuviai neturi. Ne tik 
lietuviai, bet ir kitos tautos. Ne 
be reikalo pernai metais viena
me “Pax Romanos” suvažiavi
me buvo pripažinta, jog “Atei
tis” yra geriausias jaunimo žur
nalas v'same Š. Amerikos kon
tinente. Už tai pagarba ir pa
dėka tenka redakcijai ir admi
nistracijai. Jei būtų galima 
skųstis “Ateitimi”, tai tas skun
das liestų tik mus, tuos, kure 
galime, tačiau nenorime bendra, 
darbiauti šiame žurnale. Dažnai 
nusiskundžiama, jog “Ateitį” už 
pildo vis tie patys žmonės. Tei
singai, nes neatsiranda naujų 
veidų, naujų plunksnų, kurios 
savo straipsniais ir kūriniais 
stengtųsi “Ateitį” padaryti dar 
pilnesne ateitininkiškojo gyveni
mo pulso skleidėja. Didžiausia 
kaltė čia tenka jaunimui — stu
dentams ir moksleiviams. Jei jie 
nesukrus ir nebandys šio skau
dulio pašalinti, mes galime po 
kurio laiko nustoti “Ateities”. 
Daug kalbame, tačiau mažai dir 
bame. Jaunimas turi jausti pa
reigą bendradarbiauti, rašyti 
“Ateityje”. Čia yra pati geriau
sia dirva išbandyti savo litera
tūrinius sugebėjimus.

Jei jaunimas turi uoliau ben
dradarbiauti, tai mes visi pri
valome “Ateitį” remti materiali
niai. Kiekvienas ateitininkas y- 
ra įpareigotas užsiprenumeruoti 
“Ateities” žurnalą. Atlikdami 
šią pareigą, padėsime žurnalui 
vis kilti augščiau ir tobulėti.

Apie šį skyrių taip pat tektų 
tarti vieną kitą žodelį. Girdėti, 
jog redakcija skundžiasi, kad 
korespondentai neuoliai atlieka 
savo pareigas, beveik tie patys 
žmonės kiekvieną kartą rašo 
straipsnius. Tai yra tiesa. Čia 
irgi reikia parodyti daugiau ge
ros valios. Parašyti korespon
denciją daug laiko netrunka. Gi 
mūsų organizacijos gyvenimas 
pilnas įvairių įvykių, faktų, tin
kamų šio skyriaus užduočiai. 
Jais turime pasdalinti su visais 
ateitininkais. Taip pat straips- 
į.lai, neilgi, tačiau aktualūs, la
bai pagyvintų šio skyriaus skil
tis. Visi, kurie valdo plunksną, 
turi susirūpinti ir ateityje daž
niau nukreipti savo straipsnius 
šio. skyriaus redakcijos adresu.

Kalbant apie katalikiškąją 
spaudą, verta pris'minti ir ne
tiesioginiai nu mŪ3ų organizaci
ja susijusią spaudą. Į šią kate
goriją įeitų “Draugas”, "Aidai”, 
“Darbininkas“, Tėviškės 2ibu- 
r.'ai” ir visa eilė kitų. Skaityda
mi šią spaudą, paremsime ka
talikiškąją mintį. Ncklysiu sa
kydamas, jog kiekvieno inteli
gento butą turėtų lankyti “Ai
dų” žurnalas. Jei mes, katali-

— Putnamo ateitininkės ruo
šia savo metinę šventę balan
džio 29 d. Šiuo metu jos ruo
šiasi šv. Kazimiero minėjimui ir 
“Pax Romanos” dienai. Pra
ėjusį savaitgalį visos studentės 
at-kės dalyvavo rekolekcijose.

— YYoreesteįio šen draugiai 

at-kai kovo 11 d. rengia lietu
viškų dainų koncertą. Progra
mą atliks Bostono Šv. Petro pa
rapijos choras, vad. muziko J. 
Kačinsko, ir solistai.

— Urbanos studentai at-kai 

šį savaitgalį ruošia rekolekcijas 
visiems Urbanos lietuviams stu
dentams. Rekolekcijas pravesti 
sutiko tėvas B. Markaitis, SJ. 
Urbaniečiai jau pradeda ruoštis 
tradicinei pavasario šventei - 
suvažiavimui, kuris numatomas 
balandžio 28 — 29 dienom s. 
Kaimyninės draugovės prašo- 
šomos šiam suvažiavimui reng
tis. Draugovei šiuo metu va
dovauja J. J-odelė, padedamas Š. 
Užgirio ir V, Cerškutės.

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

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

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

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:
DRAUGAS 

2331 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

PAKKHOLME SERVICE 

STATION

6000 W. Cermak Rd., Cicero, III
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas 

William J. Grigelaitis, sav.

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujai specialus didelis 

Mink ietimis nu pilna ap- 
drauda. Pigiu, Ir sąžiningus 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4516 S. Wood St., Chlcago 0,

Illinois, tel. VI 7-2972

11 V.RADlOSUt
(lempos-oalys-baterijos)

TAISYMAS .
įnamuosedirbtuvėsej

—100% —■ 
L®4RANTĮ0^

Sen^hBgĖI

lAi-DOm

U-U television
(sav. inž. A.Semėnas)I
3130S.Halsted-DA6-8887j

Einamųjų reikalų metu drau
govės • pirmininkas perskaitė L. 
Vyčių kvietimą į jų šventę ir 
kvietė ko gausiausiai dalyvauti. 
Draugovės šventė buvo nutarta 
atkelti į balandžio 28 d. A. S.

ŠATRIJOS KORPORACIJOS
SUSIRINKIMAS

Penktadienį, kovo 2 d., 7 vai. 
vak. Tėvų Jėzuitų namuose į- 
vyks Šatrijos korporacijos susi-

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chlcago 20, 11L 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubllc 7-4000 

Rezidencija: GRovehlU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0038

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

DR. JULIM MONSTAVIŠIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
l&skirus trečlad. šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6766
Bato — EN'glevvood 4-4970

DR. VYT. TAURAS- 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENBRA PRAKTIKA IR 
SPEO. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezld.: 2410 W. 51st St 
rel. PltOMiH-ct 8-1223 arba WE 6-5577 

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Ofiso Ir buto teL HEmlock 4-5815

DR. A, NARBUTAS
PLAUČIŲ 1B VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Aveniu
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:80’v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimu.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginčs ligos
6255 South Westem Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimą. 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. RepubUc 7-8818.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Vestuviy nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybe
Precin Photo Studio

INC.
EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornla Avė. 

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

Ofiso telef. YArds 7-1168 
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta gatvB) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vul.

MAROUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 
Saviuiukai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS
2743 West 691h Street Tet. PRespect 6-0781

(priešais flv. Kryžiaus ligoninę)

MES PRISTATOME ANGLIS BEI j 
PEČIAUS ALIEJŲ

OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-' 

Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. į
, Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pae‘ 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
'2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7Ū97|

C R A N E SAVINGS A‘\D^AN
2555 WEST 47 th STREET " LAfayette 3-1083

B. R. Pletkieuicz, prez.; E. R. Pietkieuie/., gekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkante valstybės bonus. Taupytojams patarnauvimai .veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt nuo 9 iki vidurdienio.

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

“Parduodam pigiau, taisom geriau“
J. G. TELEVISION COMPANY

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

Ofiso telefonas — ltlshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMIS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllc 7-22DO 
SPECIALYBĖ CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 We9t 69th Street 

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

Tel. ofiso I’Rospect 6-0400
Rczid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIŠIUS
(V aške vičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso Ir buto tel. OLymplo 2-1881

Ofloe WAlbrook' 5-2670.
Rez. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javoit
(JOVAIŠA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUE7TTE MEDICAL CENTER 

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

Trečlad. Ir šeštad. pagal .utartj

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

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

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

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

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

susitarimą išskyrus trečiadieniua
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

Tek ofiso Ir buto OLymiric 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 ▼. vakare.
Butas 1526 So. 40th Avė. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. I-Afayetfe 3-3 2(0, Jei 
neatsilleplA, šaukite KEdzie 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:10 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Or. Mina KRIŠUULIŪHŠITI
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTKRŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
8PECIALI8T*

2750 W«it 71«t Street 
(Kampas 71st Ir Callfornia)

Tel. ofiso Ir rea REpubUe 7-4140 
Vai. 11-2 Ir 4-0 V. v. šešt 1-4 p. p. 

KHn talku narai Susitarime

Skclbkitės "hrauge”! 
Remkite tlicn. Draugi

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

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

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

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik lusitarus.

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.0-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. AsMand Avė., Ohicago 
Pirmad., antr., ketv. Ir penk. 

6:30—8:30 vai. vakare 
Šešt. nuo 2 lkl 4 popiet.

Rez. 8053 8. Campbell Avė. .

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 8-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps vlršminčtl telefonai
šaukite Mldway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthnpedas - Protezlstas 

Aparatai-Protezal, Mod. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir t.t.
Vai.: 9-4 Ir 6-1. šeštadieniais 9-1. 
0RTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chioago 29, I1L 
Tel. PRospect 6-5084.

SW

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

Rcmkite dien. Draugą!

2834 8.

Entered

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Bd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0659

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

1821 So. Halsted Street 
Rezld. 6000 S. Artcslan Avė.

VAL. 11 v, r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAU

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

ištaiso.
Ofisas ir akinių dlrbtuvš 
756 West 35th Street

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

virs za

4T

Vai.

Palengvinu aklų įtempimų, kuris 
yra priežastis galvos skaudtjlmo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
| mokyklos vaikus.
* 4712 South Ashland Avenue

Tel. YArds 7-1373
Vai. 10:30 lkl 7 v. vak. šeštad 10:80 
iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSN, OPT,

DRAUGAS 
THE CITHUAN1AN DAILY FKIEND

Oakley Avė., Chlcago 8, UI. Tel. Vlrginia 7-6641; 7-6642
Seoond-Clam Matter March 81, 1916, at Chlcago,

Under the Act ot March 8, 1879.
SUBSClItl^riON RATE8

38.00 per year outslde of Chlcago
Member of the Cztholln Press Ass'n 
Publlshed dally, ezept Bundays, 

by (hs
Ltthuanlan Catholle Prasa Soclety 
PRENUMERATA: Metams
Chlcago] ir ęiceroj |9.00
Kitur JAV Ir Kanadoje 38.00
Užsienyje >11.00

Illinois

39.00 per year tn Chlcago A Cloare 
38.00 per year ln Canada 
Forelgn 111.00 per year.
H metų S mGn. 1

5.00 >2.76
34.50 >2.60
36.60 >2.00

1 mln 
31.15 
>1.00
>1.86

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos gręžios tik iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą
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AR RAŠYTI LAIŠKUS Į LIETUVĄ ?
šis klausimas labai aktualus 

Amerikos lietuvių tarpe. Susi
tikęs pažįstamą dažnai išg.rsti 
prašant patarimo: rašyti, tei
rautis ar tylėti? Rašyti gundo 
palikę giminės, draugai, pažįs
tami, šeimos nariai. Baimės 
jausmas verčia giliai apsigalvo
ti: ar tuo žy^u nepakenksiu 
ten gyvenantiems, žinant, jog 
bolševikinė sistema viską seka, 
stebi, registruoja ir, reikalui a- 
tėjus, niekam nedovanoja.

Patarimo jieškantiems paro
dysime keletą pavyzdžių, kurie 
gal įneš tam tkros šviesos atsa
kymo jieškantiems — rašyti ar 
nerašyti.

Nebėra paslaptis, jog pasku
tiniaisiais metais Amerikos lie-' dabar įsikūrusi Chicagoje duo- 
tuvių susirašinėjimas su Lietu- da aiškų susirašinėjimo vaizdą.

nuotrauka. Platesnis Lietuvos rasinėj mą. “Jiem rūpi susida- 
gyvenimo vaizdas ir nuotaikos ryti visai tiksi ą kartoteką iš 
nutyl.mos, - i Lietuvos pasitraukusių, antra,

Gaunama ta škų, kuriuose iš- j*ems rūpi patirt., kas iš l.ku- 
skaitomas įspėjimas geriau ne
rašyti. Čia lemia ne noris pa
žintį nutraukti, ne išd durnas ;r 
ne scviet nis žmogius perauk
lėjimas, tet kitos aplinkybės. 
Sovietiniame režime tai visai su 
prantama. Atsargumas pirmoje 
eilėje. Pavojų ir taip daug, tad 
nereikia jų didinti.

Kaip laiškai Lietuvoje 
siunčiami į užsienį

Stasė Norkutė, 1954, metais 
iššokusi iš sovietinio laivo Da-

sių Lietuvoje yra pasinešęs į 
dažnesnį sus.žinojimą su pabė
gusiais”. Pirmuoju, atveju sovie 
tai pabėgusiųjų kartotekas turi, 
bet jos nepilnos, pasenusios. So 
vietai neturi tikresnių žinių 
kas pakeliui mirė, žuvo, kas vi
siškai neatsiliepia. Sovietai įtą- 
ria, jog kaikurie asmenys nėra 
išbėgę, bet slapstosi miškuose, 
gyvena kitom pavardėm kur 
nors Lenkijoj ar kitur. Jie labai 
domisi ar tokie žmonės yra A- 
merikoj ar kur kitur, ar jų ten

PO MALDOS KONGRESE VASARIO 16 D.

Senatorius Paul Douglas (iŠ Illinois) rodo preL Ignui Albavičiui Kon
greso oficialųjį leidinį — Congressionnl Record (Vasario 16 d. laidų), 
kurio pirmajame puslapyje yra atspausdinta graži ir reikšminga prel. 
Albavičiaus malda, kurią jis atkalbėjo Vasario šešioliktosios dienos 
Senato sesiją prariedant. Senato vadovybė įteikė mūsų Prelatui ir tą 
Amerikos vėliavą, kuri plevėsavo virš kapiloliaua Lietuvos S'eprikjiu-' 
somybės dieną.

nijoą vandenyse, išsigelbėjusi ir visai nėra. Yra eilė laiškų, ku-

voje esančiais pažįstamais ar gi 
minėmis labai pagyvėjo ir pa-

PAGALBA ARTIMUI
i ’ ' ,

Šiandien pradedamas Amerikos Raudonojo Kryžiaus me
tinis vajus. Jis tęsis visą kovo mėnesį.

Berods nėra reikalo įrodinėti, kodėl visi turi būti šios gar
bingos organizacijos nariais ir jai aukoti. Visi labai gerai ži
nome, kokius darbus dirba Amerikos Raudonasis Kryžius, kiek 
daug gero padaro tiems žmonėms, kurie patenka į vienos ar 
ar kitos rūšies nelaimę. Nežiūrint kur įvyksta nelaimė, Raudo
nasis 'Kryžius pats pirmas skuba ir teikia pagalbą nelaimės 
ištiktiems žmonėms. Toji greitoji pagalba yra-.teikama globa
liniu mastu. Vadinas, nepaisant kuriame pasaulio krašte įvyksta 
betkokia katastrofa: epidemijos, potvyniai, *žemės drebėjimai, 
gaisrai ir kitoki sukrėtimai, Amerikos Raudonasis Kryžius visur 
ir visiems ištiesia savo gailestingą ranką.

Raudonojo Kryžiaus vaidmuo padidėja karo atvejais. Daug 
kas atsimename II Pasaulinį karą ir karą Korėjoje. Kaikurie 
atsimename ir I Pasaulinį karą. Sunku net įsivaizduoti, kiek 
gero padarė ši organizacija karo laukuose sužeistiems kariams 
ir taip pat nuo karo nukentėjusiems žmonėms.

Pernykščiai metai ir dalimi jau ir šių metų pradžia buvo 
toki, kad jie pareikalavo iš Raudonojo Kryžiaus beveik tiek 
lėšų, kiek jų paprastai pareikalauja karo metas.

1955 m. rugpjūčio mėnesį šešias rytines valstybes palietė 
didieji potvyniai. Sugriauti namai, sunaikintas maistas, suar
dytas susisiekimas. Skubi pagalba buvo reikal'nga penkiolikai 
tūkstančių še rnų, likusių be pastogės, be maisto, daug jų pa
reikalavusių mediciniškos pagalbos. Tam reikalui Raudonasis dažnėjo. Aštuonetą pokario me- 
Kryžius išleido $18,000,000. tų susirašinėjimas tebuvo labai

Neseniai ir Californiją palietė potvyniai, ši organizacija silpnas. Laiško iš Lietuvos atė- 
ir to krašto žmonėms pagelbsti ir jau išleido $8,000,000 jų pa- jimas oro paštu ilgai užsitęs- 
šalpai. Oklahoma ir Kansas valstybėse siautėjęs viesulas prieš davo. Paskutiniaisiais metais pa 
keletą dienų taip pat padarė ddelių nuostolių. Ir ten buvo pa- dgtis pasikeitė. Susirašinėjimas 
rei a au a e ų mi įonų o erių. Taigi per metus vien augščiau pagyVėjo įr jaį§ko atėjimas oro 
minimų nelaimių paliestų žmon ų pagalbai išleista daugiau kaip
$27,500,000. Jei pridėti visus kitus Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pernai atiktus gailestingus darbus, turėsime tikrai gerą 
vaizdą, kodėl kiekvienas mūsų turime būti šios organizacijos 
nariai ir aukotojais.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus gailestingoji ranka ne vie
nam ir mūsų tautiečiui pernai padėjo, kai Conneciticut vals
tybės miestai ir miesteliai, kuriuose ir, lietuvių daug gyvena, 
potvynių buvo paliesti. Ir jie buvo neaplenkti.

Amerikos Raudonasis Kryžius ir Lietuvai yra suteikęg pa
ramos, kuomet ji buvo pati reikalingiausia, būtent pirmomis 
jos nepriklausomo gyvenimo dienomis tuoj po I Pasaulinio karo, 
kuomet L/etuvos žmonės turėjo gintis nuo užpuolikų, pasikė
sinusių pasmaugti tik ką atstatytą krašto laisvę ir kuomet jai 
trūko būtiniausių medikamentų ir kitų sanitarinių priemonių 
sužeistiems kariams gelbėti. To užmiršti lietuviai neprivalo.

Pažymėtina, kad Amerikos Raudonasis Kryžius šiemet šven
čia jubilėjų. Kaip tik šiemet sukanka 75 metai, kai jis įkurtas.
Trumpame rašinyje sunku būtų suminėti bent dalį tų gailestin
gųjų darbų, kuriuos jis yra atlikęs per tuos metus.

Vajaus vadovybė yra paskyrusi Chicagai $3,700,000 kvotą.
Visame krašte siekiama sukelti kelis šimtus milionų dolerių.
Vajui Chicagoje vadovauja žymus pramonininkas George A.
Poole. Šio miesto būstinės adresas: 9 W. Washington Str.,
Chicago 2, III. Į vajaus darbą stoja keli tūkstančiai savanorių, 
kurie lankys mūsų namus. Mes iš savo pusės jų pastangas 
paremsime savo auka.

TIKROJI DIPLOMATIJA 

DAR TYLI

Montrealio “The Gazette” Ka
nadoje cituoja žymųjį amerikie
tį komentatorių Walter Lippma- 
hą:

“Bulganino korespondencija 
su prezidentu Eisenhoweriu vėl 
pabrėžė tikrąjį viršūnių sustiki- 
mo Genevoje pagrindą. Ten su
sitikta, kad atominis karas bū
tų nepakenčiamas dalykas. Vis
kas kitkas palikta, kaip buvo. 
Ir dažnai cituojama, kad Gene- 
vos dvasia pasiliko ta pati, bū
tent — kiekviena pusė laukia 
ir tikisi (ir net reikalauja), kad 
kita su ja sutiktų. Nė vienu 
rimtu klausimu dar niekur ne
pabandyta rimtai diplomatiniai 
pasiderėti. Atominės pusiau
svyros pagrindu susidarė negy
vas politikos taškas. Nė viena, 
nė kita pusė nesijaučia kieno 
nors spaudžiama, ar silpna, kad 
nusileistų”.

VftL SAUSAI PAMILŽO

Bostono “Christian Science 
Monitor” bendradarbis Paul 
Wohl rašo:

“Sovietų Sąjungos biudžetas 
slepia kito sauso piliečių išmel- 
‘žimo faktą. Stalinas 1947 me
tais nuvertino rublį 90 kapeikų 
ir sausai gyventojus iščiulpė. 
Tada vilnų daugiausia neteko 
ūkininkai, šį kartą kišenės iš
kratytos valdininkams ir darbi
ninkams. Pirmiausia nukirstos 
kainos žaliavai ir kitkam, ką 
komisarai perka savo penkių 
metų planui, bet paliktas bran
gumas, kuriuo piliečiai reikme
nis perkasi. Po to apkarpytos 
algos, darbininkus perrūšiuojant 
iš geriau apmokamų vietų į ma 
žiau apmokamas. Ši operacija 
pavadinta “biurokratų perkūno 
jimu našesniam darbui”. Tekio*

mis priemonėmis, palyginus su 
praėjusių metų kainomis, komi
sarai gavę 32 bilionus rusiškų 
rublių”.

Dany spauda atskleidė
sovietų suktybes

Iš Sovietų Sąjungos grįžusie 
ji belaisviai suteikė žinių apie 
netoli Maskvos esančią Kruko- 
vo darbų vergų stovyklą, kuri 
pagal planą rodoma užsieni 
nėms delegacijoms .lankančioji 
Sovietų Sąjungą. Stovykla yra 
tik už 40 kilometrų nuo Mask 
vos, joje laikomi apie 830 suim 
tųjų. Kam nors iš užsieniečių 
Maskvos lankytojų pasiteiravus 
apie darbo vergų gyvenimą, po 
tam tikro delsimo parodoma 
Krukovo stovykla. Lankytojam 
leidžiama pasikalbėti su stovyk
los kaliniais, bet šie atsakinėja 
taip, kaip iš anksto yra komu
nistų įmokyti, gerai žinodami, 
kas jų lauktų, jei išdrįstų pa
sakyti tiesą.

Šį sovietų žaidimą neseniai 
atskleidė danų spauda, paskelb 
dama vokietės Buber-Neumann 
pasakojimus apie tikrąjį gyve
nimą Krukovo stovykloje. Skau 
dūs šios, iš Sovietų Sąjungos 
grįžusios vokietės išgyvenimai 
aiškiai rodo, kad ši stovykla 
yra įkirta tik “tik užsieniečiams 
turistams parodyti”.

Sovietinės diktatūros .meto
dais viskas esą pravedama taip 
rafinuotai, jog lankytojams su
sidaro įspūdis, tartum Krukovo 
stovykla būtų ne bausmės vie
ta, o sanatorija. Tačiau kiekvie
nas akylesnis turistas lengvai

keliu pagreitėjo. Susidaro vaiz
das, jog komunistinė sovietų 
valdžia pasirūpino pagreitinti 
susirašinėjančių aptarnavimą.

Susirašinėjimo pagyvėjimas 
ir laiškų transporto pagreitini
mas sutampa su sovietų pradė
ta koegzistencijos ofenzyva. Tie 
sa, koegzistencijos vardas visų 
skambumu suskambėjo tik nuo 
praeitų metų vasaros Genevos 
didžiųjų susitikimo. Bet nerei
kia učžmiršti, jog sovietai nieko 
nedaro atsitiktinai. Jie viskam 
pasiruošia. Ilgesnį laiką jie ruo 
šėsi ir koegzistencijos gundy
mui. Buvęs Anglijos ministeris 
pirm. Churchill koegzistencijos 
bandymo mintį pradėjo piršti 
tuojau po Stalino mirties. Ber- 
mūdos konferencijoj Churchill 
apie koegzistenciją plačiau lū
pas atvėrė. Sovietams toji min
tis patiko. Jie parodė visą eilę 
gestų, jog koegzistencija gali
ma. Vienas tų gestų būvo pra
plėsti susirašinėjimą ir paspar
tinti jo aptarnavimą. *

Kas rašoma laiškuose iš Lie
tuvos? Laiškų turinys būna 
paprastas: vaizdas artimos apy 
linkės, kas mirė, kas vedė ar iš
tekėjo, koks oras, kas kokiame 
kolchoze dirba ar persikėlė į 
miestą. Dažnai prašoma vaistų 
ir kitokių dalykų atsiųsti. Ne
retai įdedama viena kita foto

pastebi, kad toliau nuo rodomų 
vietovių ilgiausios žmonių eilo3 
grūdasi vieni už kito, norėdami 
nusipirkti būtiniausių reikmenų*.

Ji ilgesnį laiką dirbo sovietinia
me pašte, koegzistencijos var
das dar nebuvo nukaltas ir su
sirašinėjimas nebuvo didelis. 
Jos atpasakotas vaizdas toks: 
į užsienį siunčiamo laiško nega
lima įmesti į pašto dėžutę. Laiš
kas turi būti pasirašytas ir ne
užklijuotas atneštas į pašto 
įstaigą. Tik toks laiškas gauna 
eigą į užsienį. Didesniuose paš
tuose į užsienį siunčiamiems 
laiškams skaityti yra įpareigo
tas vienas pašto tarnautojas. 
Būdingesnius laiškus peržiūri 
slaptosios policijos pareigūnai. 
Tikra, jog daromos laiškų foto 
nuotraukos. Provincijos mies
telių paštuose į užsienį siunčia
mus laiškus skaito pašto virši
ninkas. Perskaitytą laišką jis 
išsiunčia ar duoda dar perskai
tyti slaptosios policijos atsto
vui. Jei pašto viršininkas yra 
žmoniškesnis ar savo pareigas 
atlieka tik paviršutiniškai, ne
retai siunčiamų laiškų į užsienį 
ir neskaito. Tokie atsitikimai 
būna tik mažų miestelių paštuo- 
tuose. Tokiu -būdu per smulkius 
bažnytkaimių paštus siunčia
muose laiškuose galima daugiau 
ir laisviau parašyti, ir laiškas 
gali pasiekti adresatą net ne
skaitytas. Bet tokių galimybių 
maža ar visai nėra didesniuose 
paštuose.

Iš užsienio laiškų vieni gauna 
daugiau, kiti mažiau, o daugu
ma visai negauna. Pašto virši
ninkas įpareigotas pranešti slap 
tajai policijai kas laiškus iš už
sienio gauna, ypač kas dažniau 
gauna. Mažuose paštuose ir šis 
reikalavimas dažnai apeinamas

Kodėl sovietai \ palengvino 
susirašinėjimą

Brooklyne leidžiamas “Dąrbi- 
ninkas” nurodo dvi priežastis,

nuošė kaip tik pirmoj eilėje 
klausiama apie tokius asmenis, 
kurie patys tyli ir kiti jų var
do niekur nemini. Susipratusio 
lietuvio pareiga susirašinėjant 

neminėti kitų pavardžių. Kas 
susirašinėja, tas rizikuoja (tik 
savimi ir sjjjvo likusiais pažįs
tamais. Antruoju atveju sovie
tai nori sužinoti pasitraukusių
jų Lietuvoje likusius gimines. 
Tuojau po karo pildant anketas 
Lietuvoje daug kas užsigynė, 
jog pabėgusių giminių neturi. 
Sovietai viskam nori raštiško 
įrodymo. Net mirti pasmerk
tiems jie kankinimais išgauna 
raštišką prisipažinirhą prie ne
būtų dalykų.

“Darbininkas” savo straips
niu įspėja: “Nereikia savęs pri
gaudinėti ir manyti, kad bolše
vikai yra atleidę varžtus ir pa
sidarę žmoniškesni. Ne, jie yra 
pasidarę tik labiau suktesni ir 
atradę dar vieną priemonę savo 
piktiem tikslam siekti”.

Baigdami prisiminsime estų 
pavyzdį. Estų tautinio komite
to pirmininkas dr. Juhan Vasar 
pareiškė, jog estai patikrino 
1500 gautų laiškų iš gen. Mi- 
chailovo “sniego akcijos”. Pa
tikrinus nustatyta, jog 75% ad 
resų yra išvogti iš estų laikraš
čio Vakarų Vokietijoj, 15% iš 
tų, kurie susirašinėja su Estijoj 
palikusiais ir 10% surankiota 
kitais būdais. St. Dns,

3.579. 100 dirba New Yorke
New Yorko miestas užima 

319 kvadratinių .mylių plotą, 
bet beveik du trečdaliai preky
bos sutelpa 9 kv.’ myliose žema
jame Manhattan’o salos gale.

Paskutiniaisiais statistiniais 
duomenimis remiantis, 3,579, 
100 žmonių dirba metropolyje, 
iš kurių 2,289,100 randasi dirb-

kodėl sovietai palengvino susi- tuvėse, fabrikuose ir įstaigose.

Europa šiandien yra pavojuj

Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris neseniai pasakytoje 
kalboje pareiškė, kad šv. Tėvo 
jam suteiktas ordinas skatina 
jį dar uoliau dirbti Vokietijos 
ir laisvojo pasaulio gerovei. “Jei 
ne komunizmo grėsmė, — pas
tebėjo tarp kitko kancleris, — 
Stengčiausi nusiimti nuo savo 
pečių šią didelę pareigų naštą, 
kuri mano amžiuje yra sunkiai 
slegianti. Iš Maskvos grįžau su 
įsitikinimu, kad Europa šiandien 
stovi prieš dilemą: likti krikš
čioniška ar žūti. Jei komuniz
mas įsigalėtų Europoje, pasėkos 
visam pasauliui ir Bažnyčiai bū* 
tų baisios”.

Burmos ministeris U-Nu 
apie religijos reikšmę

Burmos ministras pirminin
kas U-Nu, tas pats, kurį sovie
tai norėtų laikyti savo ištiki
miausiu bičiuliu, neseniai pasa
kė kalbą pirmojo Burmos ka
talikų tautinio eucharistinio kon 
greso proga. 25-iems tūkstan
čiams Burmos katalikų ministe
ris pirmininkas U-Nu pareiškė 
savo gilų įsitikinimą, kad “re
ligija yra vienas iš reikšmin
giausių veiksnių, kurie gali pa
kelti palūžusius žemos moralės 
asmenis ir pasipriešinti tiems, 
kurie dega demoniška neapykan 
ta, norėdami sugriauti visą pa
saulį”. “Katalikų Bažnyčia, — 
pabrėžė Burmos ministeris pir
mininkas, — niekuomet nesiki
šo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 
į politinius Burmos reikalus ir 
rūpinosi religine sritimi. Kata
likybė mūsų krašte, — pareiškė 
U-Nu, — daug prisidėjo prie 
tautinio solidarumo ugdymo.
titucijos garantuojamų teisių.

*

Riebiausias žmogus 
pasaulyje

Robertas Karolis Hughes iš 
Fishhook, III., pasinaudodamas 
specialiai įrengtu “sunkvežimiu 
savo 900 svarų kūnui sutalpinti, 
išvyko į .Texas dalyvauti cirko 
gastrolėse.

Visiems verta perskaityti istorini 
romaną

KRAŽIŲ SKERDYNĖS
I tomas 324 pusi., kaina $3.00. 

Romanas parašytas pagal istorinius 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus ir vietoje 
autoriaus surinktų medžiagų. Gražūs 
Ženlaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano intryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai šventovei ir gimtajam 
kraštui. Visas romanas skaitytojui 
teikia gražiij prisiminimų, vaizdų.

Pažymėtina, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių Skerdynės Lietuvoje 
buvo premijuotas ir plačiai skaito
mos.

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė..

Chicago 8, UI.

Illllllllllllllllilllllilllllllllllilhlllllllllllll

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžiu Pasėliai

Romanas
Si knyga, _ pasakodama kovos už 

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

Ijietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
311 psl., Broniaus Murino viršelis, 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiik

BIRVTt PCKBLKV1C1CTĖ

39 tęsinys
— Kur mano plunksnos? Vėl prikaišiojai šitų iš 

sišiepusių. Atiduok mano plunksnas!
Aš sėdžiu užsikniaubusi ant savo geografijos vado 

vėlio. Vladas trinkteli kumštim į stalą.
— Mama! — suspiegiu, — Vladas mane muša!
Ir jau įtraukiu pečius, susigūžiu ir pasirengiu smū

giui, bet Valdas staiga užsisuka: *,
— Traukyk, ryk mano plunksnas. Jau neilgai bū

sim drauge...
Mudu tylim.
Pagaliau aš atsidustu, įkišu ranką į savo žiursto 

kišenaitę, ištraukiu naująsias Vlado plunksnas ir pa
bertu ant stalo.

Pro atdarą langą dvelkia ankstyvo pavasario vėsa.
Toli, sodo gale, tėtis kasa duobes jaunoms obelai

tėms. Žvilga įkaitęs kastuvas, tėčio alsavimas sklais
tosi lengvu garu, atplyšta riebaus molio luitai ir dundė
dami subyra grumstais ant išverstos krūvos.

Žemė laukia nuolanki ir įnoringa, lyg užkariauta 
mylimoji: plačiai atvėrusi neramų savo glėbį, amžiams 
pasiglemžusi aklus gyvybės slėpinius, dosni ir alkana.

Medeliai stovi atremti į augštą tvorą. Susiglaudę, 
vaikiškai nuogi ir skaistūs. Plonų šakų susikabinimas, 
rausva, pumpuruojanti žievė, vos nuvokiama ateinančių 
pavasarių našta, žiedų ir vaisių kasmetinė atnaša. Tai
alyviniai ir vyniniai obuoliai, tai saldžiarūgščiai antani-'kriaušių, ar 'nebėgiojo ta pačia Seirijų gatve, pro seną 
niai, auksinės renetos ir didžiuliai sportai, šviesiai arbatinę su nupiešta cukraus galva ir pro dulkėm ap-

žali ir tamsiai raudoni, atsargiai nuraškyti ir be gailės- neštą šventąją Agotą, atitvertą surūdijusiais virbais,
r*i/Y n 11TY11 mil+inori ■»»» rv»»ilvTi«lrn AiilAiu n vviaKmA-! _________________________ •  1 •cio nupurtyti, miltingi ir pritvinkę sulčių, aptraukti 
šiurkščia žieve ir permatomi, lyg stiklo žaislai.

Kita gatvės puse praeina ponia Statkuvienė, krai
pydama apvalias savo šlaunis. Šaligatviu nukalena 
smailanosiai bateliai, numaskatuoja dvi lapių uodegos... 

Mūsų lazdyno šakose skamba geltoni žirginai. 
Liūdna... Ir nežinau, kodėl.
Gal dėl to, kad kitą pavasarį Vlado jau nebebus?...

Pagaliau Vladas baigė gimnaziją. Per dešimtį me
tų.

Tą vakarą mes ilgai nėjom gulti. Sėdėjom sode ir 
aplinkui kvepėjo vasaros nakties žiedai. a

Mama atnešė tiršto vyšninio likerio, karstelėjusio 
kauliukų branduoliais, o tėtis išsiėmė portsigarą ir pa
siūlė Vladui papirosą. Pirmą oficialų dūmą.

Vladas užsitraukė, sprangtelėjo ir ėmė kosėti.
• — Na, na — nevaidink pradedančio rūkoriaus. Gi

žinau, kad puti, kaip kaminas.
— Oi tu, Juozai! — nusijuokė Vladas.
O tėtis patapšnojo jam per petį. Draugiškai, lyg 

geram bičiuliui. Lyg broliui.
Nes, argi nebuvo juodu broliai ?
Keista, aš tik pirmą kartą šitaip pagalvojau.
Argi nebuvo juodu broliai, išsupti tame pat lopšy, 

siūbuojančiam ant kablio dūminėj pirkioj, kur tarp sie
nojų kyšo pakulos ir miško samanos, kur ant palangės 
stovi butelys, prikritęs musių, kur vėlų rudens vakarą 
baimingai krūpčioja iškelta balanos spinksulė...

Argi nerankiojo juodu pakluony tų pačių smalėkių

molinėj rankoj laikančią nuskeltą gaisro kepalėlį; ir 
pro Mataušo kalvę — atėjūno iš Nedzingės, kur ūžčioja 
dumplės ir toli, kalvės gilumoj, nuplieksti žaizdro lieps
na, žioruoja paties Mataušo skruostai. Juodu žindo pa
saldintą ruginės duonos zyzlių pro marškonį skudurėlį 
ir srėbė tą patį sūrų mutinį: nusunktą nuo bulvių van
denį, užbaltintą pieno šlaku ir pritrupintą išmirkusių 
plutų.

Argi nebuvo juodu broliai ?
Tos pačios pilnos lūpos, užbrėžtos juslingais pus

lankiais, tos pačios šnervės — godžios, išplėstos, nera
mios, ir akys: pilkšvos rainės, besikeičiančios nuo marš
kinių ir nuo dangaus spalvos, miško liūnai su juodų 
lėlučių blizgančiais akivarais.

O už jų tebemirgėjo Oktos ežero vakarinė sutema, 
kai tylioj pakrantėj žvilga aštriabriauniai ajarai, lyg 
vandens paviršiun susmaigstyti peiliai, kai į patį vidurį 
išplaukia pilka kuoduotųjų narų pora ir nardo vasaro- 
šiltėj gelmėj ir kai pro Trako mišką pakyla pilnas mė
nuo, aprėžtas drignės auksiniu ratu.

Ir nederliaus vasaros, Dzūkijos smėlynų ir dirvonų 
sausros: kaitroj išdegę lubinai, skurdžios varpos, ne'ne- 
šančios nei septinto grūdo, pilki nušiurę akuotai, svėrės, 
skalsės, metėlės — ir vargdienio pūslėtas delnas, ir ty
lus atodūsis.'

Ant kalno, kaimo kapinėse, kur linguoja liūdnos 
pušys, trupėdamos sausais spygliais, kur šiurena pa
rudavę smilgos ir rugpjūčio naktį gailiai čirpina žiogai, 
egliniuose karstuose guli žemdirbių genties numirėliai: 
'kaulėti seniai ir mažučiai vargo kūdikiai, žaliūkai vy
rai - ląžininkai ir jų atsivestinės nuotakos. Guli sese
rys, marčios, mošos, motinos. Lyg iškirstos obelys, ati
davę giminės^gyvybei sopulingą vaisių.

(>■• iasglaa).
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Mieli Detroito lietuviai!

Ilgai puoselėta ALRKF idė
ja — įsigyti tLikąiną žemės plu. 
tą t hieagos, Uleiekudo, Detroi
to trikampy — yra įgyvendinta: 
prie Manchester, Mieli., apie 60 
mylių nuo Detroito, nupirktas 
230 akrų ūkis, pasipuošęs na
tūraliu ežeru, kalvomis, miške
liais, ąžuolais.

Čia nutartu kurti katalikiš
kumo — lietuvybės centrą, ku
ris patenkintų minėto trikam
pio lietuvius, suteikdama^ j ems 
(Lašinį ir fizinį poilsį. Vasaros 
stovykla javainiui, gegužinių 
(piknikų) aikštės, senelių na- 
n ai, lituanistikos mokyk'a, va
sarnamiai atostogautojams, są
lygos uždaroms rekolekcijoms 
— tai uždaviniai, kurie prašosi 
art'mesnėje ar tolimesnėje at
eityje būti sprendžiami.

Prelatas J. Balkūnas, ALR
KF dvasios vadas ir kartu at
stovavęs Kunigy Vienybę, nese
niai lankėsi Detroito vyskupijos 
kurijoj, kur gano pilną pritari
mą stovyklos kūrimui.

Stovyklą administruoti sutin
ka Švč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seserys iš 
Puiriam, Conn.

Stovyklos statybos komitetas, 
įsikūręs Detroite, paruošiamuo
se darbuose yra toli pažengęs: 
specialistai inžinieriai su didžiu 
pasišventimu atlieka vietoje ap

skaičiavimus ir rengia statybos 
planus.

Globos komitetai, kurių tiesio 
g'nis uždavinys yru parūp'.nti— 
sutelkti staty bai lėšas, įsteigti 
ar steigiami Detroite, Clevelan- 
de, Chicagoje, Graud Rapids, 
YVindsorc, Custer, Kocliestery, 
New Yorke ir kitose didesnėse 
JAV vietovėse. Bendrai paėmus, 
visuomenė šiai idėjai pi įtaria ir 
ją remiu.

Praeitis parodė, kad Detroito 
lietuviai visada jautriai reaguo
ja ir pozityviai sutinka tas idė
jas, kurios? sprendžiami svar
būs, i -'dualūs ar net gyvyb'n’ai 
lietuvybės reikalai. Ar negau
su: č iroitiškių aukos kasmet 
Va a.-.o 16 proga? Ar ne pir
moje vietoję stovi Detroitas 
pernykščiame Maldos ir Darbų 
Žyg'o vajuje?

ALRKF ir stovyklos globos 
komitetus tiki, kad detroit’iškiai 
pilnai supras, kokią df.diinlę 
reikšmę Vidurio Amerikos lietu
viams, ypač mums, turės minė
to centro įkūrimas. Detroito 
kaimystėj, ir kartu prašo savo 
dosnumu remtį šį kilnų tikslą, 
paliekant kesibeldžiantiems ne- 
užtrenktas duris ir atvirą lie
tuvišką širdį.

ALRKF1 Stovyklos Globos 
Komitetas Detroite

100 METŲ VINKŠNA

Vinkšna, apie 100 metų amžiaus, kertama kapitoliaus aikštėje, 
\Vashingtoiic, D. C. Medis “susirgo”. (INS)

Vasario 16 gimnazija ir rėmėjai
L'etuvių Vasario 16 gimnazi

ja išgyvena materialinius sun
kumus. Kaip matyti iš jos va
dovybės laiškų, jaučiamas pa
vargimas šalpos darbe — prade
da nykti būreliai. Sakoma, kad 
daugelis būrelių yra atsilikę mė
nesiais ir metais. 1955 m. gruo 
džio 1 d. nepriteklius buvo 17,- 
000 DM, o skolų per 40,000 DM. 
Tik Kalėdų švenčių proga tau
tiečiai gausiau aukojo ir gim
nazijai pavyko nepriteklių ir 
skolas sumažinti per 10,000 DM. 
Gimnazijos vadovybė deda visas 
viltis Į geros valios lietuvius.

Kad tos viltys pasiteisintų, 
neužtenka atskirų asmenų, ku
rie yra tarsi atramos taškai be- 
simokslinanč'o jaunimo šelpime, 
darbo ir pasiaukojimo Reikia 
didesnės visuomenės paramos. 
Priešui yra labai svarbu netie
sioginiai sunaikint5 šį gražų mū
sų kultūros židinį. Jis sugeba 
vokiečių spaudoje ir net mūsų 
visuomenėje sukelti nuotaikas, 
kurios kenktų gimnazijai eg- 
z’stuoti. Mokinius vadina agen- 
1ais subversyvinei veiklai Pa
baltijo kraštuose, o visuomenė 
gąsdinama, kad aukotojų sąra
šai patenka į sovietų rankas ir 
po to jie gauna raginimus grįž
ti kilmės kraštą. Žinoma, kai- 
kur e tuo patiki ir iš rėmėjų pa
sitraukia. Priešas savo pasie
kia. Tokiu atveju būrelių vado
vai yra priversti rasti vis nau
jus rėmėjus arba sumažinti 
siunčiamų pinigų sumą.

Neseniai išleistas šios gimna
zijos 1954 — 1955 m. metraš
tis duoda bendrą būrelių veik
los vaizdą. Jame mes randame 
Detroite veikiančius būrelius: 
19 — vadovė I. Neveravičiūtė, 
40 — D. Anužis, 44 — J. Mit
kus, 73 — V. Žemaitis, 105 — 
Z Mikšienė, 55, 56, 90 ir 180 — 
1’. Vcdeika, 130 — G. Viskan
tienė ir 185 — V. Bublys. Taip 
jiat gimnazijai yia pasiuntę au
kų M. Naras, B. Kotkienė COr- 
ganizacijų Centro pastangomis 
surinktus!,'R. Bulota, Z. Mik
šiene ir E. Barakausk:enė. Iš 
organizacijų paminėta Rezisten
cinės Santarvės skyriui? ir Balio 
76 sk. Atrodo, kad sąrašas yra 
nepilnas, galimas dalykas, kad 
ne visi duomenys buvo nusiųsti 
spausdinant metrūstį.

Norėtųsi atkreipti dėmesį į 
P. Vedckos vadovaujamus 4 
būrelius. Vienam žmogui juos 
aprėpti nėra lengva. Juo labiau, 
kad būrelio nariai gyvena pla-

čiai išsisklaidę. Vadovas be tie
sioginio darbo fabrike dar dirba 
savo biznyje ir nėra visada 
pajėgus kiekvieną aplankyti ar 
pamatyti. Šių būrelių gyvavi
mas priklauso nuo narių sąži
ningumo laiku atsiteisiant. Pas 
jį galima gauti ir Vasario 16 
gimnazijos metraščių. Kalbant 
apie kitus būrelius, reikia pri
minti, kad nuolat vyksta pasi
keitimai, yra tendencijos dėl 
menkos priežasties pasitraukti. 
Daugiausia žalos padaro paski
ri asmenys su neapgalvotomis 
kalbomis, kaip minėjau į priešo 
siekiamų tikslų pinkles pakliu
vę- .

Prie progos paminėsiu, kad 
būreliui Nr. 49 vadovauja ne D. 
Anužis, ka’p metraštyje pažy
mėta, bet E. Katkienė.

MOTERYS REMIA 
VETERANES

Kareivių Motinų Klubui sųsi- 
likvidavus, CJetroito moterys nu 
tarė ir toliau tęsti savo veiklą 
Jos jau persiorganizavo į Ame
rikos Lietuvių Veteranų Moterų 
Grupę ir š. m. vasario 20 d, 
Dievo Apvaizdos parapijos sa
lėje buvo jų visuotinis susirin
kimas, kurio metu išrinkta nau
ja valdyba: pirm. Mrs, Petronė
lė Medonis, vicepirm. Mrs. Ann 
Valatka, artra vicepirm. Mrs. 
Helen Petcrs, protokolų rašti- 
n'nkė Mrs. Eugenia Molis, fin. 
rast. Miss Joscphine Janutaitė, 

, ižd. Mrs. Auna Kremlcsc, iždo 
! glob. — Mis. Theresa Medonis 
ir Mrs. Audrey Keblailis.

Ši organizacija turi tikslą 
remti veteranus, ypatingai jų 
namų statybos fondą, nes šie 

j jauni vyra:, licję savo kraują 
į už Amerikos ir kitų tayį.ų lais-

SOPHIE BARČUS
RADI0 PROGRAMA

Iš WOF,8 stoties — Banja 1830 
NUO P1KMAD. IKI PENKTAI,

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

PIRMAOIENNIO vak. nuo 7—8 y 
SEKAI). K: 30—0:30 v. r. U stotie* 

WOPA — 1490 kll.
Chicago ,29, I. HEmlocfc 4-2418

7 12, So ROCKWEU ST

ru?
TELEVIZIJOS

!r Radi* Aparatu Taisymai
Sąžininga* ir garantuota* darbu 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawy«r St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8087

vę, yra nusipelnę turėti vetera
nų namus. Šis namas bus pa
minklu ir tiems kovos drau
gams, kurie kiito karo lauke ir 
savo gimtinės niekada nebema
tys. Iniciator'ai norį ko daugiau 
suorganizuoti narių. Moterys, 
kurios šioje veikloje aktyviai 
negalėtų dalyvauti, yra kvie
čiamos būti neaktyviomis narė
mis, savo metiniu mokesč'u pa
remiant šį gražų darbą.

ši organizacija š. m. kovo 11 
d. buv. lietuvių svetainėje, prie 
25 ir Vernor gatvių, ruošia lie
tuviškus pietus. Biletus iš anks 
to rė kia užsisakyti pas valdy
bos narius. Visas pelnas skiria
mas veteranų namų statybos 
fondui.

ATVYKSTA VYSKUPAS
Š. m. kovo 4 d. 2 vai. p. p. į 

Šv. Antano parapijos bažnyčią 
atvyksta vysk. Donovan. Jis 
suteiks Sutvirtinimo sakramen
tą apie 100 asmenų.

Š. m. kovo 4 d. Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje pradeda
mos vienos savaitės rekolekci
jos, kurias ves kun. Pečkys, SJ.

ALRKF SK. SUSIRINKIMAS
ALRKF 4 skyriaus susirinki-

DETROirT BtfNIERNU*

IR PROFESIJONALAI
MK 3NM£ 38H&K- "'■»
Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Btergardenus — 
alines, ūkius«ar vasarvietes, kreip
kitės į

ĘLSEA REALTY & INVEST- 
MENT ČOMPĄNY

atstovą

VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 We»t Grand Boulevard 

cor. Sliady Lane Detroit 16. MichigaL
Namų telef. VI 1-7970 

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

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel WE. 4-6165
* GENERAL COVIUACTOR 

Atlieka jvatrl-is statybos, palalsy
ino Ir pertaisymo darbus — stalinių- 
kystAs cemento, mdrljiaio, elektros 
pliirnbtngo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų {rengimai 
onstogėse Ir skiepuose.

Klausykite 
LITHUANIAN MELODiES

Ann Arbor — WPAO — 1050 kilo 
cycloa

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
i Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure — Detroit 27,.
Į Miebigan

mas įvyks š. m. kovo 2 d. Šv. 
Antano parapijos mokykloje. 
Kviečįąmį organizacijų atstovai 
ir paskiri asmenys. Pradžia — 
7:30 vai. vakare. St. G-kas

PATIKSLINIMAS

“Draugo” vasario 23 d. lai
doje, Detroito žinių skyriuje, 
buvo paskelbta, kąd Petras 
Brundza mirė š. m. vasario 16 
d. Vakar iš Detroto mums pra
nešė, kad P. Rnrniza gyvas. La
bai atsiprašome už klaidingą ži
nią.

DETUOITIEČTŲ SPAUDA
V OKIETIJOS SKAUTĖMS
Džiugus reiškinys, kad kaiku- 

rie tautiečiai ne tik patys skai
tydami palaiko lietuvišką spau
dą, bet ją užsako ir Vokietijon 
savo artimiesiems arba jauni
mui. 1956 metams per Skaučių 
Seserijos Socialinio skyriaus ve
dėją K. Kodat'enę užsakė “Mū
sų Vytį” Vokietijos skautėms 
šie detroitiečiai: Wm. J. Adams, 
J. Br'edi3, Č. Staniulis, K. Lek- 
nius, J. Auga.tis, M. Bukaus
kienė, V. Misiulis, P. Marcinkė- 
nas, J. Sąplys ir Detroito Lie
tuvių Kultūros Klubas.

Šis skautų vadų ir vadovių 
laikraštis yra miela ir naudin
ga dovana užjūrio skaiftėms. 
Remk'me savą jaunimą viso
kiais būdai, kas ir kaip pajė
giame ! K.

Sudbury, Ont.
Ruošiamasi statyti liet. namus

Susitarė iniciatorių grupė, ku 
rį pasiryžo aplankyti visus Sud- 
burio ir apylinkės lietuvius rink 
dama pasižadėjimus lietuvių 
namų statybos akcijoms pirkti. 
Tikimasi, kad atsiras pakanka
mas skaičius akcininkų, kad na 
mų statyba jau būtų galima pra 
dėti šį pavasarį.

Lietuvių namai mūsų koloni
jai yra tikrai reikalingi ir būtų

labai gera priemonė lietuvybei 
išlaikyti. Čia galėtų persikelti 
ir lietuvių šeštadieninė mokyk
la, čia vyktų visi lietu vički pa
rengimai, vestu/ės, krikštynos, 
skaitykla ir b.blioteka. Sudbu
ry ir apylinkėj yra apie 300 dir
bančiųjų ir gerai uždirbančių. 
Be to, turime patyrusių staty
boj lietuvių kontraktorių. INGO 
visuomet duotų keletą tūkstan
čių. Reikia tik vieningumo ir 
pareigingumo, o svajonė grei
tai pavirs tikrovei Sudburiškis

Pinigai niekis
— Brangioji, — aiškina vy

ras. žmonai, — šie drabužiai tau 
labai pritinka, bet ir jų kaina...

— Pinigai niekis, brangusis! 
Svarbu, kad tik aš tau patik
siu.
iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiii

P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZ£ DAUžVARDIENfi

P.Sč J. JOKUBKA
IV, DEIMANTAI III DA1KKODZ1AI 

Puidai Imas Ir Taisymas 

4102 Archer Avė., n* Mozart 
Chicago 32, UI. — Tel. i^A 3-8617

't3jesrasrEJSraj|

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

Tel. BL 7-7075 arba 
RE 7-9842

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
J. MIGLINAS

Telef. — HUmbold 6 1038

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

. (Kampas Francisco gatvės)

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

i- •» ■

Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.

Choro vedėjas
R S‘SSr DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00 1 LaacfcgU 1 ► *

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

ROOSEVELT FURNITURE GO
2310 WE»f BOOKBVIILT BOAD T«l SOlej S.tlll

Kr.«„.YSMg5itsa.=sa’., iulsmnuo<?Br4lil 4:30.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

IENOROVĖ

4038 Archer Avenue Td. IA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Pr.zld«nta»

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Suv. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 
{lenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

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

Parduodame akumiliatorius, padangas Ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)

Tel. REpublic 7-9M2. Namy tel. WAIbroek f-5934
*7“ 1 -**1 —

Tai nepaprasta knyga. Virs 200 re 
ceptų grynai lietuviškų valgių gaml 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dienė, kuri dažnai pasakodavo api> 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 

, dijo ir televizijos stotis, surinko pa 
čius {domiausius lietuviškų valgit 
receptus ir DKAJGAS juos išleidi 
labai parankioje fui moję. Pirmų kar 
tų tokia knyga paairoao knygų rin 
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
liškai skaitantiems lietuviams 

Kaina — S'Z.OO
Užsakvnius kartu su pinigais siųskite

“ D K a U G A S“
2334 So. Oakley Avenue, 

CHTCAGO S TLL
imilIHIltlIlMIlIlIlIlIlHlllimillliiiltmin

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
(legali rainiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisi nėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGUI.O Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiųi miegoti nak
tį. Vartokite-jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižiustančios, suskilusios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tink&ma vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi 
cagoj ir apylinkėse—
Milivaukee, Wisc.,Ga 
ry. ind.ir Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
oey order {

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:
PERKRAUSTYMAP— MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 
tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontler 6-1882
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGEHYBČS

Pardavimas ii taisymas
2646 W. 69ih Si. R Epu b l ;c 7-1941

Pradėkit Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lieti>»'*koje 

įstaigoje BRIGHTON SAVINOS and LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki SlOJMtU.OO

BRIGIITON SAVIMS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė

CHARLES ZEKAS, Sec^a

OFISO VALANDOS:
Ptrmad . sotraii , penkt&d. tr Trečlad • ryto tki 13 y., o 
*«*t. 9 v ryto lk.1 4:30 p. p. Ketvlrtad. • vs.1. lk.1 8 trok.

t _

BUICK’AS

II E T,U VISKAS

AUTOMOBILIS
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Didžiausias dramospastatymas Chicagoje
Dalyvauja 30 Chicagos lietuviu vaidintoju. 6 skirtingi scenovaizdžiai. Sulenkėjusiu 

bajory siausmas ir lietuviu baudžiauninku kančios. Istoriniai skriaudėju ir skriaudžia
mųjų kostiumai. Visa tai parodoma nepalyginama pasisekimą turėjusioj Lietuvoje vai
dintoje J. Petrulio dramoje.

“PRIEŠ SROVĘ”
(Liaudies dainiaus kun. A. Strazdo—Strazdelio gyvenimas)

Statoma kovo 3 ir 4 d. Marijos Augštesniojoj Mokyki. California ir Marųuette Kd. kaiup. 
KOVO 3 d., ŠEŠTADIENĮ, PRADŽIA 7 VAL. 30 MIN.
KOVO 4 d., SEKMADIENI, PRADŽIA 3 VAL. 30 MIN.

Pamatysite, kaip baudžiauninkai buvo mainomi j šunis ir šaudomi vietoj zuikių..
Sunkieji baudžiavos laikai primins dabartinę raudonąją baudžiavą pavergtoje Lietuvoje. 

Vietos numeruotos. Įsigykite biletus iš anksto, kurie platinami visose Chicagos lie
tuviškose apylinkėse.

JAV Lietuviu Bendruomenės Chicagos Apygardos Valdyba

TARĖSI PASAULIO LIETUVIŲ 
SEIMO KLAUSIMAIS

LB New Yorko apygardos at
stovai savo metiniame suvažia
vime peržvelgė praėjusių metų 
veiklą ir nusistatė gaires atei
čiai. Suvažiavimas įvyko vasa
rio 25 d. Baltre Free House pa
talpose.

Tai buvo jau f ntras iš eilės 
metinis LB New Yorko apygar
dos atstovų suvažiavimas. Pir
masis įvyko bernai vasąrlo 5 
dieną.

Dvejiems mi tams išrinkti vai 
domieji organai. Į valdybą slap 
tu balsavimu išrinkti adv. J. 
Šlepetys, K. Krušinskas, prof. 
dr. V. Kanauka, ekon. A. Reveu 
tas, dr. Ant. skėrys, A. Vakse 
lis ir J. Baužinskas. Kontrolės 
komisijon išr’nkti adv. A. Ošla- 
pas, adv. Ant. Sodaitis ir Kip
ras Bielinis.

Šiemetinis suvažiavimas, pa
lyginus jį su pernykščiu, bv.vo 
žymiai gausingesnis. Viso daly
vavo net .54 atstovai iš 15 apy
linkių, kaikurie atvykę net iš už 
400 — 500 mylių. Iš toliausiai 
(Rochesterio) buvo atvykęs ra
šytojas Jurgis Jankus. Be to 
suvažiavime buvo ir daug sve
čių. Suvažiavimas, savo darbus 
pradėjęs 4 vai. popiet, juos už
baigė tik 11 vai. nakties.

Įvairiais klausimais buvo pri
imtos penkios rezoliucijos, ku
rių vienoje pasisakoma dėl Pa
saulio Lietuvių Seimo. Newi 
Yorko apygardos atstovai pasi
žadėjo visomis jėgomis talki
ninkauti, jei paaiškėtų, kad tas 
seimas bus rengiamas New 
Yorke.

Bendrai apie Pasaulio L'etu- 
vių Seimą ir jo reikšmę lietu
vybei ir bendruomenei praneši
mą patiekė buvęs Loko pirminiu 
kas, o dabar JAV Lietuvių Ben
druomenės garbės narys prel. 
J. Balkūnas. Jis labai teigiamai 
vertino seimo šaukimą, remda
masis savo patyrimais iš nese
niai atliktos kelionės po Pietų 
Ameriką, kurioje jis lankėsi 
grįždamas iš Eucharist:nio kon
greso Rio de Janeiro mieste.

Adv. J. Šlepetys, ligšiol sėk
mingai vadovavęs New Yorko 
apygardos valdybai ir dabar į 
ją vėl išrinktas, pranešė apie 
apygardos valdybos veiklą. Šiuo 
metu visoje apygardoje, ka’:p iš 
jo pranešimo paaiškėjo, yra 15 
apylinkių, apjungiančių daugiau 
1,000 aktyvių bendruomenės na
rių. Adv. J. Šlepetys, kaip ži 
nia, yra ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos pirmininkas, 
toms pareigoms išrinktas per
nai liepos 1 — 3 dienomis tose 
pat patalpose įvykus ame pir
majame tarybos suvažiavime.

Apie iždo padėtį pranešė K 
Krušinskas, o kontrolės komisi
jos vardu pranešimą patiekė 
adv. Ant. Senikas. Suvažiavi
mas priėmė praneš’mus, patvir
tino padarytas išlaidas ir pa
reiškė padėką valdybai už gerą 
veiklą.

Kultūros Tarybos pirm. Ad. 
Dimas ir apyg. valdybos narys 
kultūriniamą reikalams J- Kiau
nė patiekė pranešimą apie lietu
viškos kultūros reikalus. Val
dybos narys organizaciniams rei 
kalams kap. Vacį. Alksninis 
pranešė apie nuosavų patalpų 
įsigijimą ir ilgiau sustojo ties 
kitais ekonominiais reikalais.

Be šių pagrindinių, buvo pra
nešimai ir iš pask'rų vietovių, 
kuriuos patiekė apylinkių ir se
niūnijų atstovai. Diskusijos bu
vo gyvos ir draugiškos. Daly
vavusieji vėlia u reiškė pasiten
kinimą bendra graž a nuotaika-

Apygardos atstovus, suvažia
vusius peržvelgti bendruomenės 
darbo veiklos rezultatus ir nusi
statyti planus ateičiai, b velkino

v’sa eilė svečių. Jų tarpe buvo 
gen. Lietuvos konsulas J. Bud
rys, Vliko pirmininko pareigas 
einąs prof. J. Kaminskas, Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirm 
V. Sidzikauskas, New Yorko Al
to pirmininkas adv. A. Ošlapas, 
Pabaltijo Moterų Tarybos lie
tuvių atstovybės pirmininkė L. 
Bieliukienė, tos atstovybės New 
Yorko moterų klubo pirm. Vin
cė Jonuškaitė - Leskaitienė ir 
“Darbininko” vyriausias redak
torius prof. Simas Sužiedėlis. 
Raštu buvo gautas sveikin’mas 
iš JAV Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos pirm. Stasio Barzdu- 
ko iš Clevelando.

sį rodo lietuvybės išlaikymo pro. 
blemai. Patyręs iš pranešimų, 
kad Philadelphijos Lietuvių Kul 
tūnos Taryba yra nusprendusi 
ateiti į talką Šv. Kazimiero se

ro minėjimą savo nariams ren
gia kovo 4 d. Vis: vyčiai per 10 
vai. šv. Mišias priims šv. Komu
niją, melsdami Lietuvos šventą
jį pagalbos kenčiančiai L etųvai

serims Ltuanistinės literatūros Po šv. Mišių įvyks bendri pus
ryčiai su attinkama Šventojo 
pagerbimo programa. Šitoks šv. 
Kazimiero minėjimas Philadel- 
phijos vyčių rengiamas nuo se
nų laikų ir vyčiai šią gražią tra
diciją labai nuoširdžiai tęsia.

Vasaros išvykų aikštė 
Philadelphijos lietuviams

aprūpinime, nusprendė ir jis 
prie šio reikalo p ris dėti ir va
sario 14 d. seserims kazimierie- 
t'ėms įteikė 23 nemažos vertės 
naujesnius lituanistinio pobū
džio leidinius. Iš jų pam nėtini: 
Šapokos “Lithuania trough thė 
Abes”, Vizgirdos “Vilnius the 
Capital of Lithuania”, Baltru
šaičio “Lithuanian Folk Art”, 
Balio “Liet. tautosakos skaity
mai”, dr. Senn “The Lithuanian 
Language”, dr. Norem “Time- 
less Lithuania”, Beliająus “The 
Evening Song”, Ivinskio “Šv. 
Kazimieras” ir kt. '‘Nelengva 

Suvažiavimui vadovavo prezi- man buvo su šiomis neperseniau
diurnas iš adv. Ant. Sodaičio, J 
Pakalkos ir K. Maceikos. Suva- 
žiav'mą pradėjo ir susirinkusius 
pasveikino apygardos pirm. adv. 
J. Šlepetys. Tarp kitų dalykų, 
jis priminė, kad šiemet suėjo 
dešimt metų nuo Liet Bendruo
menės įsteigimo Vokietijoje. Iš
minėjęs tos bendruomenės dar
bus, jis konstatavo, kad jį sa
vo paskirtį Vokietijoj atliko. Ta 
pačia proga jis vylėsi ir linkėjo, 
kad savo paskįrtį atliktų ir 
JAV Lietuvių Bendruomenė.

S. Narkėliūnaitė

Philadelphia, Pa.
Graži Juozo Janulaičio talka
Juozas Janulaitis, .prieš šeše

rius metus iš Pennsylvanijos 
angliakasių apylinkės (New Phi 
ladelphia) persikėlęs į Ph'ladel- 
phiją visą laiką gražiai dalyvau
damas L. Vyčių bei Liet. Bend
ruomenės veikloje, didelį dėme

siai įsigytomis knygomis skir
tis, bet aš tikiu, kad pas seseris, 
parodžiusias norą turėti litua
nistinį knygynėlį, jos atliks di
delį vaidmenį”. Toliau jis pa
sakojo, kad seserys šią dovaną 
priėmė su nuoširdžiu džiaugs
mu, pareikšdamos, kad anksčiau 
daug kartų pas jas teiravosi ko
legijų studentai medžiagos apie 
Lietuvą, bet deja jos to3 me
džiagos neturėjo. Dabar jau 
bus galima beve:k kiekvieną rei
kalavimą patenkinti.

Reikia manyti, kad ir LB Phi 
ladelph'jos apylinkės valdyba 
greitu laiku įvykdys Kultūros 
Tarybos projektą, kuriam, kaip 
žinia, jau ir lėšų šiek tiek pa
skirta. Galimas dalykas, kad 
gražų J. Janulaičio pavyzdį ir 
kiti paseks, knygos auka prisi
dėdami prie labai aktualaus rei
kalo.

Šv. Kazimiero minėjimas
L. Vyčių 3 kuopa šv. Kazimie-

Prieš kurį laiką pradėti pasi
tarimai dėl nuosavos žemės skly 
po įsigijimo, kur vasaros metu 
galėtų vykti įvairios išvykos, 
vaikų stovyklavimai ir hutų ga
limybė suorganizuoti lietuvių su 
sibūrimą, žiemos metu klubo 
formoje yra įgavę konkrečią for 
mą. Antrojo pasitarimo metu 
sudarytoji organizacinė komisi
ja jau parengė šios nuosavybės 
įsigijimo projektėlį. Š. m. kovo 
7 d. 8 vai. vak. lietuvių banko 
patalpose šaukiamas tuo reika
lu suinteresuotų Ph'ladelphijos 
lietuvių bendras susirinkimas, 
kuriame bus galutinai priimtas 
šio sumanymo vykdymo pro
jektas.

GERI AUSIOS
net 8 8 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
KOYAL didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.'

4-jl šimtinė baigiama siuntinėti 
užsisakantiems. Pranešę adresų dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

NEPASILIKITE ŠIEMET BE KULTOROS ŽURNALO

AIDŲ
“Aidai” į jūsų namus atneš rimties ir iš kasdieninių rūpesčių pa
kels į Švicą bei grfožį.

Prenumerata: visur 6 dol. mėtoms

Adresas: 680 Bushwiek Avenue, Brooklyn, N. Y.

J. L. GIEDRAITIS

1632 Broad St,, Harford 6, Conn., 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

ID’Q S E L F 
OIMr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202
KOVO 1, 2, 3 DIENOMIS

MARTELE THREE STAR COONAC Fifth $4.98
DURELE, Imported Freneh Krandy Fifth >3.29
MUITE UOKSE SOOTCII 5th $4 >19
GRAIN ALCOIIOL, 196 PROOF USP Fifth $4*89
GALVA DOS, IMI Proef Imported Fifth $6.29
KIJAFA WINE 5th $1-69
CINZANO VERMULTH

Sweet or Dry Fiftb $1.39
FLORA DELLE ALPHI

Gurdini, Fifth $6-95
1943 VINY ADE, Imported Grapc Wlne Fifth $1.89
11K|NKKENK IMPORTEP BEER. Gase 

of 24 bottles -7i.00

t
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Trumpai
— Dr. J. Tuzinas vasario 18 

d. buvo išvykęs į New Yorką, 
kur vieno susirink’mo — pobū
vio metu kalbėjo apie Vilnių.

— B. Raugas, Baltimorės lie
tuviu kviečiamas vasario 19 d. 
ten kalbėjo Vasario 16 minėji
me.

— Meno ansamblio vaidinto
jų būrelis kovo 11 d. vyksta į 
Baltimorę, kur suvaidins V. A- 
lanto “Buhalterijos klaida”.

— Lietuvių bankas — Liber
ty Federai Saving3 anl Loan 
Association — per praėjusius 
metus priaugo 4 mil. dolerių. 
Dabar jo kapitalą sudaro $23,- 
447,953.

Moterys geriau pakenčia
kraujo spaudimą

Northwestern universiteto 
medicinos profesorius — asis
tentas dr. Franklin Kyser kli
nikinės medicinos konferenci
joje, kuri dabar vyksta Chica
goje, savo paskaitoje pažymė
jo, kad moderniųjų laikų ligą 
augštą kraujo spaudimą — mo
terys lengviau pakelia, negu 
vyrai, ir vyresnio amžiaus žmo
nės — lengviau negu jaunes
ni. Daktaras davė daugiau vil-

1956
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų m8n. pilną garan 

tlją — darbas Ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir ląsta 

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZEL18

I*E3OE IOE

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2491 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

NARIAI LIETUVI U TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 810,000.00 
III

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

OHIOABOi SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

KRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chieago 32, III

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
J 800 S. Halsted St. Chicago 8, III.

ties tos rūšies ligonims: švel
nūs raminantieji vaistai, svorio 
numušimas, pašalinimas įtem
pimą sukeliančių aplinkybių 
gerai pagelbsti augštą kraujo 
spaudimą turintiems asmenims.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE 117 Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
6930 S. Talman, Chicago 29, III 

Tel. GRovehill 6-7096

Olt lum 1 ■
_ AT

INSUH E D 
UPTO-W Lili

FEOERBL 
5BVING

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

MUTUAL FEDERAL 
SAVI N G S

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividenduą.

& LOAN 2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. VIrginia 7-7747

JOHN T. KAZANAUSKAS. Pres.

Chartered and Supervised by the U. S. Government

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak, SeStad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Treėiad. visai neatidaroma.

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

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

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

20 METŲ PATYRIMO

MOVIMU

" IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OIDEll TUO KAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (PANKIAI 

ILGU MĘTU PATYRIMAS-PISUSIP SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. UAItaok 5 -920$

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 
ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 
States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 
garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

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

CHARTERED AND MUPERVIHED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of iėderal Savings and Loan Insurance Corporation 

JGSTIN MACKIEVVICH, Presklent
t

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

SiAMIAlil) I'EIOAL SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION 

O F CHICAGO

B
 į 4197 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: VIrginia 7-1141
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“PULKIM ANT KELIŲ”...
Kuris mūsų nežino šios gra- ti “Pulkim ant kelių", knystelė-

žios giesmės, nuo seno gieda
mos kiekvienoj lietuvių bažny
čioj? Bet ar bent vienas, su- 
klu})damas prieš šv. Mišių auką, 
pagalvoja apie tą didįjį lietuviš
kosios liaudies, lietuv.ų “muži
kų”, baudžiauninkų draugą, už- I r^ 
tarėją ir gynėją kun.gą A. Straz 
delį - Strazdą, melodingosios 
“Pulkim ant kelių" giesmės ir 
daugelio dainų autorių? Apie 
tą paprastutį, nuo saulės ir lie
taus nušutusia sutana, kunigą, 
liaudies dain ų, kuris baudžia
vos laikais vienas iš nedaugelio 
vedė kovą prieš sulenkėjusį po
nų — bajorų luomą. Dėl to 
Strazdelis nebuvo nė ponų, nė 
savo konfratrų mėgstamas, daž 
nai net pajuokiamas. Tačiau, 
turėdamas nepaprastą sąmojų, 
visokiomis progomis sugebėda
vo jiems įgelti. Šimtai jo gy
venimo įvykių, susikirtimų su 
pasidavusiais lenkiškajai srovei 
ar niekinančiais ir taip vargstan 
čius, nepabaigiamo darbo ir ne
teisybių prislėgtus lietuvius bau 
džiauninkus; tikrų atsitikimų, 
net anekdotais tapusių, išliko 
ligi šių d'enų

Strazdelis nemirė. Strazdelis 
gyvena. Lygiai kaip ir visa eilė 1 
vyskupų ir kunigų,* vedusių ko
vą už savo tautos ir žmogaus 
gerovę: Valančius, Baranaus
kas, Tumas - Vaižgantas, Mai- 
ron s ir daug kitų. Jie gyveno 
ir gyvens lietuvių tautos širdy
se. O Strazdelis yra toks arti
mas ir toks mielas mums. Poe
tė J. Augustatytė - Vaičiūnienė 
sako:

“Nešuos iš girios žabarų
ryšelį

Sukurt ugnelei, susišilt
rankas.

Ir kunigą susitinku Strazdelį
(Galėtų čia jį susitikt bet

kas).
Norėjau šaukti jį sugrįžt prie 

ugnelės,
Kuriai sukurti žabelius nešu...
Toks panašus tas mūsų kelias, 
Kaip du vandens lašu”.

LB globojamas Chicagos Lie 
tuvių Teatras pasirinko J. Pet 
rulio veikalą, buvusį labai mėgs
tamą Kauno ir kitų teatrų sce 
nose — “Prieš Srovę” —, ku
riame vaizduojamasis baudžia 
vos laikotarpis Lietuvoje apima 
visą kun. Strazdelio gyvenimą 
nuo pat jaunystės ligi mirties.
Š’s milžiniškas šešių scenovaiz
džių veikalas bus suvaidintas 
Marijos augštesn. mokyklos sa
lėje kovo 3 ir 4 dienomis. Ko
dėl “Prieš Srovę?” Nes Straz 
delis neplaukė su lenkiškąja sro 
ve, bet visomis jėgomis yr.-si 
prieš ją.

Rašančiam šias eilutes visai 
nekilo minties Strazdelį rekla
muoti. Jis per didelis, kad bū
tų reklamuojamas, kaip koks pi
gus paveikslas ar literatūros 
kūrinys. Tik praėjusį sekma
dienį bažnyčioj, pradėjus giedo

jo kažkas širdin. Ir Strazdelis 
atsistojo prieš akis kaip gyvas. 
Apsuptas vyžuotų ir sermėguo
tų baudžiauninkų minios. Augš-

tas, kiek palinkęs, vieną ranką 
prispaudęs prie krūtinės, o de
šinę ištiesęs kartu su savo se
natvės. bendrakeleive lazda kaž
kur į tolį, į taip tolimą, bet pa
siekiamą laisvę. J. Alksnis

HELP WANTED — FEMALE

ZATTENTION, JANUARY GRAOUATES 
Beginners

GEN. OFFICE — TELLERS _ CASHIERS — TYPISTS
CongcniaI working conditions with long established Southwest 
Financial Institution. 40 hour week.
Petail experience, age, marital Status and references. For in- 
terview see MR. HENRY J. W0LSKE.

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

HELP WANTED — MALĖ

=^1

ENGINEERS

CLASSIEIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
“DRAUGAS” A6EHCY

55 Kast VVashlngtoo Street 
Tel. bljirlHirn L-2484 

2834 Sounth Oakley Avenue 
Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641
=ioe3oe==ioz

PROGOS — OPPORTUNITIES—i . .............--------- .
GAS STATION — SINODAI R. Gerai 
einąs biznis. Pilnai (rengtas. Ideali 
vieta mechanikui. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Nori skubiai parduoti 
dfil ligos, nebrangiai. Apžiūrėję įver
tinsite gerą pirkini. <1901 S, .Normai 
arba skambinti savininkui susitari
mui apžiūrėti — STewart 3-0741.

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

Tel. LAfayette 8-8827

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIU
ParaM:

B. P. MARTIN

šia kelias, kuris neabejotinai ui 
tikrina visiems pasiekti tas aukšty 
bes. j kurias Dievas vedi šv. Terr 
sSlę, yra ne tik grallmas, bot Ir vi 
friems prieinamas. Visas pasauli, kai) 
pastebi Iv. Augtstinas, negali pada 
ryt) ką nors didelio”. Tačiau kas ne 
g»',l melstis, nusltemlntl ir mylitl 

P. P Plūs XJ
Siame amžiuje Sv. TeresClBs Ml> 

tašu Keltas yra geriausias. Tikrumo 
je tirs vienintelis kelias, vedąs | am 
tinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „11 tikrųjų sakau jums. Jei 
neatsiversite ir nepasidarysite kaip 
kfldykial neteisite } dangaus kkralya 
tę". Dangus ir žemi praeis, bet ma 
no žodžiai nepraeis...

Knygute turi 160 puslapių Ir kai
nuoja tik >1.00. Su kletaU vi risi tais 
>1.60.

KAIP IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS

Nacjai išleista veikalėlis kuris duos 
naudingų patarimų mums patieks ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite i) 
veikalelį, nes kiekvienas kriUčionis tu
rėtų perskaityti. K

Kaina 40 oentų
Užsakymus su nlnigaU siuskite:

DRAUGAS
2884 8o. Oakley Ars. 

<W»goJ*,nL

AEROJET
to

SACR AMEN TO

C A L I F O RNIA
A LEAOER IN THE FIELO 0F

ROGKET PROPULSION
Offers outstanding opportunities and diversified assign- 
ments on Tong range programa.

Positions New Open for——
ENGINEERS

MECHANICAL
AERONAUTICAL

CHEMICAL
for

TESTING DESIGN RESEARCH DEVELOPMENT
To work in the following fielda — Hydraulic com- 
pressible and incompressible fluid dynamies, liquid atom 
ization, mass and heat transfer combustion and cham- 
ber design, thennodynamics, strength of materials, apark . 
8ystema, combustion and high pressure flow aystems, 
vibrations phenomena, gas turbinea, pumpa.

STRESS ANALYSTS
Experienced in aireraft atruoturea, and aircraft propul- 
sion Systems.

SYSTEM AMALYSTS
i

BSME, BSAE experienced in analysts aircraft and 
miasile propulsion aystems.

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog
Coders Analysts
Programmers
Experienced and trainees

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

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

Alse DRAFTSMEN
Detail-Design-Layout

CHICAGO INTERVIEWS
February 27th to March 6th 

MR. JOHN GAY

Engineering Representative

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

AEROJET 
GENERAL CORP.

P. 0. Box 1647 
SACRAMENTO, CALIFORNIA

. Subsidi&ry of The General Tire And Rubber Company

TAVERNA IR NAMAS. 4 kamb. už
pakaly. Visi modernūs įrengimai. 
Alr-condltioned. Bęer garden. Aly
va apšildymas. 2 autom, garažas. 1 Vi 
sklypo šalia. Pilnas rūsys. Gerame 
industr. ir rezid. rajone Brighton 
Parke. Vienas negali apseit, nori sku 
biai parduoti, nebrangiai. Pamatę 
Įvertinsite gerą pirkini. Tuojau gali
ma užimti. Saukite savininką po 6 v. 
v., susitarimui. Vlrginia 7-0384.

CLEANING STORE. Seniai įsteigtas, 
pilnai Įrengtas, gerai einąs biznis. 1- 
deali vieta siuvėjui. Nuoma >85, ge
ra sutartis, apšildymas. Įkainuota 
skubiam pardavimui. Parduoda dėl 
kitų interesų. Turite pamatyti, kad 
{vertinus gerą pirklnj. 433 W. 115th 
St. Roseland’e, arba šaukite savinin
kų — COmmodore 4-8117 arba H1U- 
top 5-3914 po 4:30 v. v.

BAKERY FOR SALE

Ėst. 25 years on South Side 
Two rnen sbop. Priee only $6,000 

This bakery has been doing 
$41,600 per year 

Call WA5-3985 after 6:00 p. m.

IŠNUOMUOJAMA '

UCIR1MŠ LANbŠfctRGIS
KELIONĖ'

V. AdamkevkHaui apianka 
Ultolk j mus su pinigais siųskit*:

869 paL kafam «K69 
DRAUGAM, 1**4 8. Oakley Aviu,

s, m.

Šios nuoetabios ir nepaprastos kny
gos personažus Mtatp Įvertina rū
kytojas Gliaudą: **...Weisas — pa
niekintas niekintojas, bet toris 
nevyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti als
ios sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo ir nesuvokiąs Jo eamta. 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotžjlmo proaese".

HELP WANTED MOTERYS

Seselių vienuolynui reikalinga vi
rėja. Gyventi vietoje — 2 atskiri 
kamb. su atskiru jėjimii. Visi mo
dernus patogumai. ST. JOACHIM’S 
C0NVENT, 9020 Langley Avė. (ar
ti Cottage Grove Avė.). Kreiptis nuo 
3 iki 5 ir nuo 7 iki 8 v. v.

IŠNUOM. biznio patalpa su 4 kam. 
butu — Brighton Park rajone. Kam
pinis namas, tinka bet kokiam biz
niui. Sn.'itarimui skambinti

Vlrginia 7-8413

IŠNUOM. 3 k. butas su šiluma. 
Dviem asmenim. 6437 S. Washtenaw 

Avė. TeL PRospect 6-4275.

IŠNŪOM. 4 kamb. butas (2139 W. 
23rd Pi.) 2-me augšte. • Kartu par
duodami geri 4 kamb. baldai — la
bai nebrangiai. Yra gazinis pečius 
apsišildymui. Kreiptis telefonu

WE.ntworth 6-2729.

MARQUETTE PARKE išnuom. 
kambarys vyrui ar moteriai. Kreip
tis tel. PRospect 6-0853 po 6 v. v.

IEŠKO NUOMUOTI

Jaunam vyrui reikalingas gražiai 
apstatytas kambarys su atskiru įė
jimu. Pageidaujama su maistu ir ga- 
gražų, bet nebūtina. Rašyti: DRAU
GAS, Box 3824, 2334 So. Oakley
Avė., Cbicago 8, UI.

AUTOMOBIBE8 — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 S. WE8TERN AVĖ., PR 8-S533

D fi M E S I O

REAL ESTATE

EXPERIENCED W0MEN

Needed to work 
on Sausage Casings

SPRANER CASING CO. 

3714 So. Sangamon

CLERK-TYPIST

Truckline experience
Consolidated Freight Co.

3200 S. Archer 

VI. 7-1430

ĮSIGYKITE DABAR ’»

NEĮKAINUOJAMOS VERTES 
KNYGA a

Nors nuo spaudos atgavimo per 
keliasdešimt metų jau daug knygų 
išsileisdinome ir jomis apsigyrė- 
me, bet sąžiningai svarstant — 
nedaug jų turime tokių, kurios 
yra tikros nesenstančios verty
bės mūsų tautos kultūroje. Prie 
tokių nepalyginamos reikšmės 
knygų priskiriame 18-tojo am
žiaus K. Donelaičio “Metus” ir 
19-tojo — Simano Daukanto “Bū
dą”. Šis pastarasis, dabar iš nau
jo gražiai išspausdintas, mums 
yra kaip brangi relikvija, kaip są
moningo lietuvio pasididžiavimas. 
Šiandien mes, toli nuo savo tėvy
nės gyvendami, jos ilgėdamiesi ir 
dėl jos likimo kentėdami, turėtu
me. nuolat ir nuolat skaityti šią 
Daukanto knygą — eilutę po eilu
tės, puslapį po puslapio, neskubė
dami, persvarstydami, įsigilindami, 
širdin įsidėdami...

* *

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per Šių įstaigų, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Chieagoj. Teiraukitės:
AL G. BUUDRECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijoa) 

Telef. LAfayette 3-3384

Ilgus dešimtmečius S. Daukan
to “Būdas” žadino lietuvio patrio
tinius jausmus ir kėlė jo pasidi
džiavimą praeitimi. Reikia tikėtis, 
kad šios laidos pasirodymas bus 
palankiai sutiktas emigracijoje 
gyvenančių lietuvių ir ypač jau
nuomenės, kuriai labiausiai trūks
ta Lietuvos praeitį liečiančios lite
ratūros.

* *
•_

Pro pusantro šimtmečio dienas, 
skausmus, džiaugsmą, ir vėl skaus
mus, Simanas Daukantas, tas že
maičių žemės vargo pelė, iškyla 
vis didesniu ir patrauklesniu lie
tuvių tautos vyru. Todėl ir jo Bū
dą Senovės Lietuvių Kalnėnų ir 
Žemaičių naujai sulaukus reikia 
tik džiaugtis ir jį skaityti.

* *
*

Tai tik maža dalelė spaudos pa
sisakymų apie šią mūsų kultūros 
istorijai neįkainuojamos reikšmės 
knygą.

Būdas senovės lietuvių 
Kalnėnų Ir žemaičių

yra dailiai išleista knyga, kurią 
puošia Viktoro Petravičiaus dviejų 
spalvų viršelis. Knyga turi 393 psl. 
Jos kaina — 4 doleriai.

Visi, norintieji įsigyti, yra pra
šomi paskubėti, nes atspausta la
bai nedidelis egzempliorių skaičius.

Užsakymus siųsti:

.“DRAUGAS”

2384 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8. ILL.

Įsteikit Lietuvišką šventovę 
Savo Rauuose I

Jei Jūs norite, kad Dievu laimin
tų Jūsų namus, lžstatyklte Jo buvi
mo ženklą savo namuose. Mums Die
vo gerumą geriausiai primins Jo my
limosios MotlnUžs Marijos paveiks
las. Marijos Metals savo namuose 
įsteikite Marijos Iventovę. ,

Mums lietuviams Dievo Motinėlė 
Itin artima. Mūsų leme gausi Mari
jos žventovgms, mūsų tauta pavesta 
los Nekalčiausios širdies globai. Tai
gi steigdami Marijos metų tventovę 
savo namuose, padarykite ją kartu 
ir DIETUVIŠKĄ.

Islgykime Aušros Vartų Marijos 
paveikslą ir pakabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose.

Puikų Aužros Vartų liarijos spal
votą paveikslą 18>4xl7^ colių ga
lite Įsigyti Šiam tikslui už >1.00. 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite)

“DRIUGH”
2334 So. Oakley Avė. 

Cliicago 8. Illinoii

MISCELLANBOUS 
įvairūs Dalytai

Perskaitę “Draugą" 
kitiems!

duokit*

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI? 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.

Ph. DAnubę 6-1793 
Padeda plrkltl - parduoti namna 
Ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turte pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS

P- LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOB 

8406 West 61 St. 
WAlbrook 6-6080

PRospeet 8-S57D Ivak. ir

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI
IKI 40 METŲ AMŽIAUS
Išmokti sekančius amatus:

AUTOMOBILIŲ RODY IR 
FENDERIŲ MECHANIKAI
PLASTIKINIŲ MODELIŲ 

DIRBĖJAI
METALO TEKINTOJAI

Devyniasdešimt penki iki šim
to dolerių į savaitę pradžiai.
• Draudimas nemokumai
• An tvatami žiai

Pirma, antra ir trečia pamaina. 
Nepaprastai gera ateitis.

Darbo ofisas atdaras šešta
dienį iki 1 valandos popiet.

NATIONAL LEAD 
COMPANY 

1710 S. Peoria St.
Tel. — CAnal 6-3710 

MR. WALTERS

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo ir lletuvUka. 
auofiirdaus patarnavimo krelpkltls i

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Fairfield, teL LAI. 8-8881
VaL Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 vai 
vak- Seštad. nuo 9 v. r. iki > v. v 

Trečladlnelals uždarytu.

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. RUdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

2-.IV BUTŲ MŪRINIS. Arti 73rd ir 
Emerald Avė. 5 ir 6 kamb. Naujas 
Kewanee boileris, Winkler stokeris, 
aluminum žieminiai langai. Naujai 
percementuotas (tuck-pointed) mū
ras. Kaina tik $17,500.

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

Parduodamas namas Šv. Leono pa
rapijos apylinkėje, arti 79-tos gat
vės ir Vincennes avė., 2-jų augštų 
medinis namas; šiltu vandeniu ap
šildymas pirmame aukšte; abu butai 
šešių kambarių; labai gerame stovy
je; geras automobiliui garažas; arti
mas susisiekimas su miestu ir gra
žus rajonas. Namas parduodamas 
dėl mirties. /Skambinkite vakarais 
tarp 6 ir 8 vai. ir iki 3-čios vai. po
piet sekmadienj: Vincennes 6-7881.

MAYW00D
3 BEDROOM BRICK

CAPE COD
Gas heat, basement, gatage, side 

drive. 75 l'oot lot. Iramediate posses- 
sion. $19,250. Owner, Berwyn.

GUndenson 4-8501

ROSELANDE — parduodami 2 na
mai. Naujas mūrinis.— 2 mieg. 24x 
40 pėdų. "Tile” prausykla, rūsys po 
visu namu, sklypas aptvertas "cyc- 
lone” tvora. Medinis namas — 2
mieg. Uždari porčiai. Garažas. Skly
pai — 31 pėda. Parduoda savininkas. 
34» W. l«8th Place. Tel. IN 8-8738. 
Atdara apžiūrėjimui kovo 4 d. 1-5

_________________________
RCBŲ VALYKLA. Pilnai jrengta, ge 
ral einąs biznis liet. kolonijoje, jud- 
drioj biznio vietoje, išnuomojama ide
ali vieta siuvėjui arba siuvėjai. Nuo
ma nebrangi, sutartis pagal susita
rimą. Pamatę Įvertinsite. Kreiptis 
kasdien pof 3 vai. popiet. 2439 W. 
69th St.

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Not&rlatss. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudss kitur 
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS,
WAIBF»ok 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 8. Ashlaml Avė., Chicago 36, ni

ŠILDYMAS
A. Stančlauflkas Ir A. Lapkiu

liutoliuoja visų geriausių Ameri 
kog firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (fumaoes), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardo* 
darbus.

1546 S. 49th GOURT, CICERO
Tel. OLympic 2-9811 nuo 8 vai.

ryto iki 5 vai. vakaro.
Telef. nuo 6 vai. vak.: OLympic

2-6752 Ir OLympic 2-8492

816,000 BUYS 3 BEDROOM 
BRICK RESIDENCE

Gas Hot Water Heat; 2 ©nelosed 
porches; l*/2 baths.

61 st ir So. Campbell Avė.

MC CARTHY BROS.
2412 W. 63rd Street 

Tel. REnublic 7-6000

GRAŽUS 2-,jų butų po 4 kamb. 
Gazu apšilti. Arti 26th ir Koatner.

autom, naujas garažas. Gerame 
stovy. $13,500. Tuojau galima už
imtu SVOB()I)A,'3739 W. 26tb St.
LAwndale 1-7038.

Pili M B I Nfi
Licensed, bonded piumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tet REpubUc 7-6644 
WAlbrook 6-8451

MACHINISTS
With bench and 

machine experience; 
job shop work; 

day work; 
overtime.

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

EXPERIENCED MASSEUR

Salary and bonrs open. Good op- 
portunity for rigbt man.

Apply Mr. Preitag 
SOUTHTOWN YMCA 

6545 S. Union, WE 6-7300

WELDERS

MACHINISTS

FULD TIME — PAID VACATION 
Ideal Working Conditions 

I’lenty of Overtime
J & L Engineering Co., Ine.
< 1113’tjee St..: Despiaines

VAnderbuilt 7-1914

PARDAVIMUI

Parduodamos elektrinės svarstyk
lės firmos “Toledo“ — tinkamos 
krautuvei. Beveik naujos.

Tel. LAfayette 5-5892

BUILDING & REMODELING 
NAAIV STATYBA

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

čias grindis.
J. AND K. CONSTRUCTION

BOulevard 8-2738

V. ŠIMKUS

Įvairūs pataisymai ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
kuris j)ūtų gerai išplanuotas, pato
gus. gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

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

Keating Avė.

ILLTNOTS
Adresas: 4645 S.

CHICAGO 32.

ANTANAS LNKAS IR SONUS 
2717-19 Wesi 7lst Street

BUILDING IMINTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja genus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881
e.................. ..

imimiiiiiiiimiiimiiiiiiimimmimiiu: 
LIETUVIŲ STATYBOS =

BENDROVE =
MŪRAS f

BUILDERS, INO. = 
Stato gyvenamuosius na- S 

mua, ofisus ir krautuvea pa- = 
gal standartinius planus ar = 
individualinius pageidavimus. S 

Įvairūs patarimai staty- = 
bos bei finansavimo Reika
lais, skiciniai planai ir na- 
mų jkainavimas nemokamai, s 

Statybos reikalais kreiptis g 
s J reikalų vedėja šiuo adresu: s
I JONAS STANKUS |
3 kasdien nuo 4 vai. popiet, a 
s TeL PRospect 8-2018 arba S 

LUdlote 6-3580.
= 8800 SO. CAMPBELL AVĖ, 
r Chicago 29, Iiltnois 
5lllllllllllllllllllllllllllllllUUIUIUIIIIIIl£

=

Remkitc dien. Draugą!

I
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Ketvirtadienis, kovo 1, 1966

M. BRAKAS PABRĖŽĖ LIETUVIŲ 

VIENYBES REIKALĄ
VASARIO 16 ELIZABETHE, N. J.

Šiemet pirmą kartą Eliiabe- ta 270 dol. Po 10 dol. aukojo 
the, N. J., Vasario 16 miesto kun. Kemežis, kun. Karaievi- 
mėro N. La Corte buvo prokli- čius, kun. Pragulbickas, J. By- 
muota Lietuvos diena. Si jo pro la ir dr. Petrauskas. Ne visi E- 
klamacija buvo perskaityta ne- lizabetho lietuviai minėjime da- 
priklausomybės minėjimą, kuris lyvavc.
įvyko vasario 19 d. Lietuvių 
Laisvės salėje. Pagrindihiu kal-

DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Prieš sumą bažnyčios aikšte- 
betoju buvo M. Brikas iš Lietu- 'Prie ^aviškojo kryžiaus 
vos Laisvės komiteto. Savo pas- buvo Padėtas ^arnikas žuvu- 
kaitoje, trukusioje 45 min., kai
bėtojag ypatingai akcentavo vie 
nybės reikalą išeivijoj ir ryšių 
su kraštu palaikymo reikšmę. 
Be to minėjime kalbėjo kun. 
M. Kemežis, vietos liet: parapi
jos klebonas. Invokaciją paskai
tė kun. J. Pragulbickas. Meni
nę programą atliko Carol Bo- 
wen, akompanuojant muz. J. Ži
levičiui, padainavusi dvi liet. dai 
nas; vyrų choras, vad. irgi J. 
Žilevičiaus, dainavęs keturias 
dainas; ir skautai, pašokę ketu
ris tau t. šokius. Minėjimą atida 
rė Lietuvai Gelbėti komiteto 
vicepirm. J. Bagočius, pravedė 
— St. Dzikas.

Aukų minėjimo metu surink-

siems už Lietuvos laisvę pagerb 
ti ir atgiedota Llbera bei Vieš
paties angelas. Čia dalyvavo 
vietos skautai su vėliavomis ir 
gausus būrys lietuvių. Bažny-

Waterbury, Conn.
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 

SUSIRINKIMAS

Jaunieji paėmė skyriaus 
vadovybę

Metinis krikščionių demokra
tų susirinkimas įvyko vasario 
26 d. po 11 vai. pamaldų Holy 
Name salėje.

Išrinkti valdybcn jau žinomi 
veikėjai: ligšiolinis pirmininkas 
Antanas Paliulis, Jonas Valys 
ir darinkti iš jaunųjų: Elena 
Norkeliūniatė, Gintautas Že
maitaitis ir Juozas Karmūza.

Susirinkimas nutarė aps'dė- 
ti $2 nario mokesčiu. Bendrai 
susirinkimas praėjo taip jau su

tory- bus išspausdinta lietuvio organizaciją atviras kiekvienam

čioje sumą atlaikė kun. M. Ke- gyvomis diskusijomis ir organi-
mėžis, pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. V. Karalevičius.

Vietos amerikiečių publikai 
Vasario 16 proga buvo surengta 
miesto bibliotekoje lietuvių liau 
dies meno paroda, trukusi nuo 
vasario 12 d. iki 25 d. Per tą 
laiką parodą aplankė apie tūks
tantis svečių, kurių pusę suda
rė amerikiečiai. Kolektyviai pa
rodą apžiūrėjo keletas mokyk
lų klasių su savo mokytojais. 
Joms išsamius paaiškinimus da
vė kun. V. Karalevičius. D.

spręstų surengti kitą rečitalį, 
reikia tikėtis, kad visi muzikos 

apie Izidorių Vasyliūnų mylėtojai vėl ateis pasidžiaugti 
jo teikiamu neabejotinu meno

Amerikiečių spauda

Š. m. sausio mėn. žinomas 
mūsų smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas, dabar gyvenąs Law 
rence, Mass., surengė tame mies 
te savo pirmą koncertą, apie 
kurį kiek plačiau buvo parašy
ta to miesto dienraštyje “Law- 
rence Daily Eagle”. Trumpai to 
aprašymo turinį čia perduoda
me. Straipsnis rašytas Rodolphe 
Janson-La Palme. Ten nurodo
ma, kad Izidorius Vasyliūnas, 
naujas amerikietis surengė sa
vo koncertą Methuen Memorial 
Music salėje. Iš anksto to mies-

groziu.
Vytenis-Marija Vasyliūnas, 

jo 17 metų sūnus, akompana
vo simpatiškai ir gabiai, duoda
mas įspūdį, kad yra muzikalus 
ir teikiąs vilčių. M.

Sioux Gty, Iowa
Lietuvos laisvinimui surinkta 

$111.00

Šių metų vasario 12 d. lietu
vių parapijos klebonas kun. S. 
Morkūnas atlaikė sumą už ken
čiančią Lietuvą ir pasakė du pa

to spaudoje buvo paskelbta Iz. mokslus. lietuviškai ir angliš 
veikla Eu-Vasyliūno muzikinė kai apie lietuvius kenčiančius

ropoję ir Pietų Amerikoje. Tai pavergtoje Lietuvoje ir ištrem-

zaciniu sklandumu.
Nuo skyriaus įskūrimo buvęs 

valdybos narys A. Petrauskas 
naujojon valdybon neįėjo. Nau
joji valdyba pasiskirstė parei
gomis tuojau po susirinkimo: 
pirmininku perrinktas ligš'olinis 
pirmininkas Antanas Paliulis, vi 
cepirm. Jonas Valys, sekretorių 
mi Elena Norkeliūnaitė, iždinin
ku Gintautas Žemaitaitis ir na
riu Juozas Karmūza.

Susirinkime buvo gyvai dis
kutuota per frontininkų suva
žiavimą Waterbury scenoje pa
sirodęs klaunas pajuokti prel. 
M. Krupavičiui. Tuo reikalu su
sirink mas priėmė protesto re
zoliucijas ir jos bus paskelbtos 
spaudoje.

Dėl veiklos buvo aptarta pa
rengimai, kuriuos naujoji val
dyba su narių talka suorgani
zuos vėliau. Ant. Petrauskas

Lietuvių prekybininkų 

vadovas

Lithuanian Chamber of Com- 
merce of Illinois direktorių ta
ryba pradėjo paruošiamuosius 
darbus Chicagos lietuvių preky
bininkų vadovui Išleisti. Į Jų va
dovą bus įtraukti visi Chicagos 
lietuviai biznieriai ir profesio
nalai, Lithuanian Chamber cf 
Commerce nariai. Vadove-direc

verslininko vardas, pavardė, jo 
turimo biznio pavadinimas, ad
resas ir telefono numeris. Tai 
jau bus 15-ta šios rūšies kny
gelės laida. Ja labai plačiai nau
dojasi lietuviai, kurie nori su
rasti jiems reikalingo biznie
riaus ar profesionalo adresą ar 
telefoną. Šioje knygelėje, ligi 
šiol buvo atspausd narni apie 
350 lietuvių veršini nkų adre
sai, tačiau Chicagoje turime lie
tuvių biznierių keletą kartų dau 
giau. Šiais metais norima įtrauk 
ti į šį vadovą galimai didesnį 
lietuvių prekybininkų skaičių. 
Turime deš mtys tūkstančių lie
tuvių šeimų, kurios nesinaudo
ja lietuvių prekybininkų ar pro
fesionalų patarnavimais tik to
dėl, kad nežino lietuvių laiko
mų įmonių adresų. Norėdami, 
kad lietuviai naudotųsi savųjų 
patarnavimais,- turime padėti 
jiems susirasti savuosius. Be 
specialaus vadovo tai labai sun
ku. Todėl kiekvienas lietuvis 
prekybininkas ar profesionalas 
kviečiamas įsijungti į Lithua
nian Chamber cf Commerce of 
Illinois organizaci ją. Kelias įsą

sąžiningam lietuvių kilmės pre
kybininkui, nepaisant kokio 
dydžio yra jo įmonė. Didelės 
įmonės išauga iš mažųjų, todėl 
visi lietuviai biznieriai yra kva
lifikuoti būt Lithuanian Cham- 
ber of Commerce nariais.

Dėl smulkesnių informacijų 
prašome kreiptis į Kūmų narių 
reikalų vedėją iStaniey P. Bal- 
zeką, 4030 Archer Avenue, te
lefonas VIrginia 7-1517. A. B.

Mirė 123 metų
Francisca Cruzat iš Santia- 

go, Čilėje, pagal jos giminaičių 
paliudijimą, mirė sulaukusi ma 
žiausiai 123 metų amžiaus.

GUDAUSKŲ
BEVERLY HILLS OĖLINYČIA
Geriausios gėlėa dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

»44S ĮVEST 63KI) STRKET 
Tel. PKospect 8-08SS ir I*R 8-0834

paskatino daugelį muzikos mė
gėjų nueiti į koncertą. Iš duo-' 
tos programos ir jos atlikimo 
galima konstatuoti, kad Vasy
liūnas pasirodė esąs puikus 
smuikininkas, muzikas ir meni
ninkas.

Jo tonas buvo aiškus, šiltas, 
ryškus, lankstus ir aiškus, y- 
pač lėtesnėse vietose. Tik kele- 
toj greitesnių momentų buvo 
galima pastebėti tam tikrų sun
kumų išpildyme. Nuo pradžios 
išpildant Grave Arcangelo Co- 
relli sonatos in D major pasida
rė aišku, kad jis kalbėjo ta pa
čia kalba, kaip ir kompozito
rius. Ne tik jo intencijos buvo 
tikros, bet jis padarė tai, kad 
jos skambėjo tikrai ir puikiai.

Toliau eidamas jis savo išdirb 
ta technika ir sugebėjimu išryš-

tug į įvairias Rusijos vergų sto
vyklas. Taip pat jis kalbėjo ir 
po kitų Mišių apie Lietuvą ir ko 
munizmo pavojų pasauliui.

Trečią valandą po pietų įvy
ko Vasario 16 minėjimas para
pijos salėje. Minėjimą pradėjo 
didžiojo choro dalyviai “Marija, 
Marija”.

Kun. klebonas S. Morkūnas 
skaitė paskaitą, tema: “Lietu
vio pareiga savo tautai”. Po to 
vyrų choras sudainavo keletą 
patriotinių dainų. Parapijos sce 
ną labai meniškai papuošė mo
kytoja Nikšienė ir ponia Plauši- 
naitienė. Minėjimas baigtas Lie
tuvos himnu.

Vasario 16 proga Lietuvai 
laisvinti aukojo šie asmenys: 
kun. S. Morkūnas $20; po $10 
— Antanas Nikšas, Stasys Meš

kino ir apšvietė kiekvieną fra- kauskas, Marija Bulotienė, Vai- 
zę. Visada getai valdydamas sa tiekus Tamašiūnas; po $5 — 
vo puikų instrumentą, ir jo ne- Kristina Katinienė, Juozas A-
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A. A.
KOTRYNA ŠEŠTOKAS 

(Vasiliauskaitė)
Gyveno 884 7 Houston Avė.

Mirė vas. 29 d., 1956, 1:30
vai. ryto, sulaukusi senatvės.

t Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr.. Važiuoklių pa
rapijos.

Amerikoje išgyveno 46 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

sūnus Henry, marti Helen, 2 
dukterys: Mary Price, žentas 
Anthony; ir Julie Petrošius, 
žentas Stanley, 4 anūkai, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė švenč. Jėzaus Šir
die^ Draugijai (šv. Juozapo pa- 
rap.).

Kūnas pašarvotas Sadowski 
koplyčioje 8832 Commereial 
Avė.

Laidotuvės įvyks šešt. kovo 
3 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėta Į šv. Juozapo 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: sūnus, dukterys,
marti, žentai ir aniįkai.

l.aidotuvių direktorius Sa- 
<lowski. Tel. SO 8-9033. ,

A- A-

JURGIS POŠKEVIČIUS
(PASKIKR)

Gyveno Johnston City, 111. 
t

Mirė vas. 26 d., 1 956, sulau
kęs pusės amižaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Straz 
dų kaimo, Rudaminos parapi
jos.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marcelė (Bastytė), duk
tė Alice Paulus, žentas Anton, 
2 anūkės: Miehele ir Susan, sū
nus George, marti Ann, 2 anū
kai George ir Lynn Ann, bro
lis John, brolienė Margaret ir 
jų šeima, sesuo Klizabeth su 
šeima gyvenanti New Yorke, 
Uiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Herrin, 111. Citi- 
zens’ Club, Rx-Miner's Club ir 
L. D. S.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje 6812 S. Western 
Avė.

Laidotuvės įvyks penktad. 
vas. 2 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į švenč. Pa
nelės Nekalto Praaidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į' ŠV: Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, sū
nus, marti, žentas ir anūkai.

laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. GRovehill 6- 
2345.

A. A.

JULIA MAROS (MAROZAS) 
Brinkute

Gyveno 3120 W. 3Sth l’lace. 
Tčl. VIrginia 7-4505.

Mirė vas. 29 d., 1956, 4:55 
vai. ryto, sulaukus 45 m. am
žiaus.

Gimė Westville, iii.
Pasiliko dideliame nuliUiiime 

vyras Ąugust, duktė Lillian 
Perry, žentas RoLert, 2 sUnūs: 
Ronald ir Leroy, 2 broliai: Juo 
zaptts ir Jonas, brolienė Agnus, 
sesuo France* Libauskas, , su 
šeima, gyv. Gary, Ind., kiti gi
minės. draugai ir pažįstami.

Priklausė Liet. Darb. Sus- 
inui Amerikoje. Kp. įpi.

Kūnas bus pašarvotas 1 vai. 
popiet John F. Eudeikio kop
lyčioje 4330 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. kovo 
3 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į švenč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: vyras, duktė, sūnūs 
ir žentas.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis, Tel. LAfayette 3- 
0440.

A. A-
ONA VISCHULIS

YUSAITfi

Gyveno 5333 S. VVashtenavv 
Avė.

Mirė vas. 28 d., 1956, 8:30
vai. ryto.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 53 iii.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Margaret Gregpr, žentas 
Ray, sūnus Vytautas marti Hs- 
tlier, 4 anūkui: Aldona. Iti- 
chard, Estelle ir llobert, 3 pro- 
,anūkai. 5 seserys: Magdalena 
Visehuiis, Kotryna Katvevi- 
čius, Helen Buchinskas, Mary 
Martinaitis ir Elzbieta Shatas 
ir jų šeimos, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Soltes kop 
lyčioje .2744-46 W. 51st St. —

Iaiidotuvės įvyks šešt. kiro 
3 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėta į St. Clare of 
Montefalco parapijos bažrtyčių, 
55th Washtenaw Avė, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų Ims 
atlydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdž’ai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
daįyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, sūnus, mar
ti, žentas, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius John 
Soltes. Tel. Prospect 6-7257.

LlODfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DDUCKTOBIAI -

6845 8. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
7*8666 — 7-8661 Automobiliams viste 
k«ri* gyv«n* kitos* mleoto dalys*; gausim*

koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. ,1410 SO. 50th AVĖ. 

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

T0wnhall* 3-2109

suskaitomus tonų niuansus sy
kiu su gyvu rrtiminiu pajautimu 
p. Vasyliūnas išpildė kiekvieną 
kompoziciją įspūdingai ir pa
traukliai.
Įspūdingas buvo ligi tam tikro 

laipsnio jo tiesug ir paprastas 
priėjimas prie išpildytų sonatų 
taip, kad kiekviena pasirodė su 
savo specifiniu individualumu. 
Taip atžymėtinai menininkas 
tai atliko, kad jis pasiekė ypa
tingo stiliaus jose visose. Tokiu 
būdu jis ne tik išvengė pasikar
tojimo ir monotonijos pavojaus, 
kuris visada yra galimas išpil
dant vieno kompozitoriaus kū
rinius, bet ir pasiekė laimėjimų 
iš kiekvieno muzikinio ir meni
nio Corelli, smuiko muzikos tė
vo, ypatingumo ir tai padarė 
tikrai tokiu būdu, kurį reikia 
laikyti nuostabiu.

Lawrence miestas gali di
džiuotis laikydamas šį meninin
ką savu. Jei p. Vasyliūnas nv-

leksynas, Mamertas Luneckas, 
Bronius Plaušinaitis, Pranas 

Rozmanas, Ona Vakulskinė, O- 
na Kavolienė; po $3.00 — D. 
Petrauskas, Jonas Skuja, Ka
zimieras Žolpys; po $ 2.00 — 
Juozas Jurkuvėnas ir Juozas 
Mikalauskas; po $ 1.50 — An
tanas Mikėnas ir Martinas Skar 
nulis. Viso surinkta $111.00.

Vletinii.

Telef. REpoblic 7-6bu3 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšfldymo 

sistemos Įvedimas, perdirbi

mas Ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
A t $ t o v a s

4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960
:OE3oc=r
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GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradūno 

Devynios Balades

Turinio skyriai: Prologas, Variaci
jos, Apeiginė, Metamorfozė, Milžin
kapiai. Lunatikai. Kapines, Vitražas, 
Grabdirbls, Apuole, Lptlogas.

Tai yra pneatJoB kayga. kuri nori 
atsimerkti skaitytųjų! kSUMUška šyp
sena Ir paaakyM Jam stebūklJngųJJ

IJrtuviškua Knygos Klirbn lcklhiya,
141 psl.. dali. V. Petravičiaus aplau- 1 
kas, kaina 12.80.

LU-turMkne IHeratūron ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

’Jšsakymus su pinigais siųskite:DRAUGAS 
2884 So. Oakley Ava 

CHeago 8, HL 
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Atsargos Pulk. Inž.

JUOZUI STEPONAVIČIUI
mirus, jo mylimai žmonai Aleksandrai šir

dingą užuojautą reiškia ir liūdi kartu su ja

Marija Jurkšienė

Mielam kolegai

JULIUI ŠPAKEVIČIUI ir artimiesiems, 

jo tėveliui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuviu Studentų Sąjungos 

Bostono Skyrius

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YBA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patam*. Mea turime koplyčias

rimas dieną Ir nak- Chicagos ir
! tĮ, Reikale šaukite Roselando dalyse ir

'H'1* tuojau patarnaujame

AUTOMOBILI* TAISYMAS IR GASOLIRO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t MOBILGAS benzinas, įvairių rūiių alyva, 

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

ML CB8AS, patyręs aute

44* - f* « f* . --aw. 5

PIRKITE TIESIOG KUO 
MR. NELSON

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

MI4 West lllth Street
x Viena* blokas aso kapinių.

MdRaaslM paminklam* plaai 
pailrinkiaM mieste.

TeleL CEdarcrest 3-6335

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

— ANTANAS M. PHILLIPS-*“ “
3367 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

~~ PETRAS P. GURSKIS
659 Wewt 18th STREET Tel. SEelcy 3-5711

ALFREDASVANCE
177 WOODSIDE Rd„ Riverside, III. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HAI^TED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVLMAL

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ gl«.OOO,OOO fKTAJGOJE. AUKŠČIAUSIAI, NA! JAI PADIDINTAS DIVIDENDAS U* PAII) UP INVESTMF.N- 
Tįl SĄSKAITAS, K T II TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. K ALF. DU IR VAKACIJU SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IAKEIAIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUftlNOT MCSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITA8 IN
FORMACIJAS Pašaukit — urovehill a-1575.

CHICAGO SAVINOS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRM. 13 VAU—'S VAU; ANTRAI). IR PENRT. » UU 4 VAK.; KET. » IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; SĖST. U LRJ 3 POPIET

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuMic 7-12131

' 2314 W. 23rd I’IACK VIrginia 7-6672

1
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X ftv. Mykolo lietuvių para

pijoje 40 valandų atlaidai pra
sideda šį sekmadienį (kovo 4 
d.) 10 vai. rytp ir baigsis ant
radienį (kovo 6 d.) 7:30 vai. 
vak. mišparais, pamokslu ir iš
kilminga procesija. Kan. F. Ka
počius pasakys pamokslus ko
vo 4, 5 ir "6 d. d. 7:30 vai. vak. 
Kun. klebonas A. Valančius 
kviečia visus parapiečius, ypač 
toliau gyvenančius, atvykti į 
pamaldas ir pasinaudoti Dievo 
malonėmis.

X Mr. ir Mrs. K. Zansytis iš 
Chicagos paaukojo T. T. Mari
jonų Statybos fondui $100, 
įamžinant a. a. Kazimiero Ka

X 30 lietuvių vaidjntojų ne
pagailėjo nei brangaus laiko, 
nei vargo sėkmingesniam dra
mos “Prieš srovę” pastatymui. 
Aktorius Z. Moliejus, gyvenda
mas E. Chicagoje, Ind., įsijun
gė į darbą, kiti iš Cicero ir ki
tų tolimesnių vietovių. Pasta
tyme dalyvauja šie vaidintojai: 
J. Balutis, J. Monkutė, E. Blan- 
dytė, S. Petkus, J. Raudonis, 
E. Radvila, Z. Moliejus, V. Ste
ponavičius, S. Gadliauskas, J. 
Tarnas, N. Ničius, V. Petrika
ms, K. Jodelis, F. Krištopaitis, 
S. Lukoševičius, S. Bernatavi
čius, S. Zabarauskas, S. Vaba- 
laitis, V. Kanišauskas, V. Ma- 
cieža, O. Lukoševičienė, R. Lu- 
koševičiūtė ir K. Ražemėnė. 
Rež. padėjėjas Br. Macevičius.

šeštadienį pradžia 7 vai. 30 
min., sekmadienį — 3 vai. 30
min.

X Religinio meno parodoje
dalyvauti užsiregistravo rekor
dinis dailininkų ir architektų 
skaičius. Paskutinieji parodos 
ruošimo darbai jau baigiami.cino vardą. Jonas Jagminas iš

Chicagos (Roselando kolegi- (Paroda atidaroma Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje kovo 11 d. 5 v. 
p. p. Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
tą pačią dieną 3:30 vai. p. p. 
įvyks religinės vargonų muzi
kos koncertas, atliekamas lie
tuvio vargonų virtuozo Z. No- 
meikos.

X Jonas Gradinskas, turįs 
didžiulę TV krautuvę, šiomis 
dienomis pradėjo demonstruo
ti pačius moderniausius ir žino
miausių firmų televizijos ir ra
dijo aparatus. Būdamas labai 
geras šios srities specialistas 
ir turįs šios srities didžiulę bib
lioteką, Jonas Gradinskas susi
rinkusiems papasakoja nepa- 
prastai įdomių dalykų, kas šio
je technikos srityje yra atsiek
ta.

X Amerikos Lietuvių Ben
druomenės pirm. St. Barzdu- 
kas, valdybos narys kultūros 
reikalams muz. A. Mikulskis ir 
kiti kovo 10 d. atvyksta į Chi- 
cagą tartis pirmojo Amerikos 
ir Kanados lietuvių Kultūros 
Kongreso reikalais. Jie daly
vaus religinio meno parodos 
atidaryme ir religinės vargonų 
muzikos koncerte.

X Stepas Kairys, Skautų 
Brolijos Vyriausias skautinin
kas, šį savaitgalį atvyksta į 
Chicagą ir dalyvaus šv. Kazi
miero šventės minėjime, kurį 
rengia Chicagos skautai atei
nantį ^ekmadienį 3 vai. p. p. 
Dariaus ir Girėno salėje.

X Kazys Smalys, teisinin
kas, Morgan Women’s Club 
pakviestas, kalbėjo apie Lietu
vą ir atsakinėjo į narių paklau
simus apie gyvenimą naujųjų 
ateivių Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

X Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje, kovo mėn. pirmojo 
penktadienio proga, šį penkta
dienį (kovo 2 d.) šv. Mišios 
bus atnašaujamos ir 7:30 vai. 
vakare.

X Dr. Vladas Kuzma, dirbąs 
Southtown ligoninėje, yra mė
giamas ne tik pacientų, bet ir 
amerikiečių gydytojų. •

jos) paaukojo naujai T. T. Ma
rijonų vienuolyno koplyčiai 
$100. Veronika Balturas iš Chi
cagos nupirko naujai T. T. Ma
rijonų koplyčiai mišiolus, pa
aukodama $120. Mundelein Ko
lumbo vyčių kuopa paaukojo 
T. T. Marijonų Statybos fondui 
$25.

T. T. Marijonų vienuolynas, 
koplyčia ir ‘.‘Draugo” spaustu
vė statoma 63-čioje gatvėje 
prie Kilbcurn St. Kiekviena au
ka greitina minimų pastatų 
statybą ir jų įrengimą. Aukos 
siunčiamos Marian Fathers 
Building Fund, 2334 S. Oakley 
Avė., Chicago 8, III., telefonas 
BIshop 7-7864.

Marijonai ir Statybos fondo 
direktoriai taria geradariams 
didelį, ačiū.

X Į didžiulį T. T. Marijonų 
Statybos banketą biletus nusi
pirko šie asmenys: Illinois vai-, 
stybės senatorius ir Mrs. Mi- 
chael Rnddy, Syrena restorano 
savininkai (47 St) ir Universal 
Contracting Co. Banketas bus 
kovo 18 d. 6 vai. vak. Sherman. 
viešbutyje. Kitataučiai remia 
T. T. Marijonų vienuolyno ir 
“Draugo” spaustuvės statybą. 
Mes lietuviai, kuriems rūpi lie
tuviška spauda, ypač paremsi- 
me “Draugo” spaustuvės sta
tybą ir T. T. Marijonų užsibrėž
tus planus.

X Reginos ir Vinco Vaitke
vičių, buvusių dainaviečių, šei
moje praėjusį šeštadienį Cice- 
roje įvyko vaišės jų sūnaus 
Vytauto vienerių metų am
žiaus sukakties proga. Vaišėse 
dalyvavo beveik išimtinai tik 
dainaviečių šeimos. Vaišės pra
ėjo pakilioj ir jaukioj nuotaiko
je. Ponios Reginos Vaitkevičie
nės, nors ir jaunos šeiminin
kės, kulinariniai sugebėjimai 
stebino svečius. Vincas Vaitke
vičius yra didelis dainos ir mu
zikos entuziastas. Jis keletą 
metų buvo “Dainavos” an
samblio ir Chicagos Vyrų cho
ro nariu ir Balio Pakšto kape
los dalyviu.

X Liet. Enciklopedijos re

dakcija, kaupdama medžiagą 
apie lietuvius Sibire nuo se
niausių laikų, gavo iš ilgai Si
bire gyvenusių kun. A. Bar- 
dausko ir prof. Br. Prapuole
nio labai vertingus aprašus lie
tuvių vidurio Sibire ir Irkuts
ke. '

X Dar dvi premijos. Religi
nio meno parodos kūriniams 
premijuoti po $100 paskyrė Šv. 
Kryžiaus parapijos klebonas 
kun. Anicetas Linkus ir Lietu
vių Dailės Institutas. »

IŠ ARTI IR TOLI

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Svarbi telegrama iš Lietu 

vos. Kaip kitų kraštų, ta'p ir D. 
Britanijos lietuviai, gaudami 
vis daugiau laiškų iš Lietuvos, 
pradėjo ne tik drąsiau su saviš
kiais susirašinėti, bet ir siunti
nių ir pinigų siųsti. Be abejo, 
rašydami laiškus ar siųsdami 
siuntinius, jie nenori artimie
siems pakenkti, nors beveik kiek 
vienas patylomis baiminasi, ar 
jo pagalba nebus pagalba ko- 
mun'stams sulikviduoti dar vie
ną nekaltą auką.

Kovo .mėn. pabaigoje Londo
no pašte buvo gauta lietuvių 
kalba telegrama iš Lietuvos. Ji 
buvo siųsta vieno lietuvio var-

DiENftAflTta DRAUGAS, OTTCAGO, ILLINOT9

ĮTEIKIA STAMBIĄ AUKĄ

Žinomas Chicagos lietuvis pramonininkas ir veikėjas Antanas J. Rudis 
įteikia $2,500.00 čekį garsiajam Amerikos pramonininkui Pierre S. du 
Pont, Amerikos Imigracijos Muzčjaus vykdomojo komiteto pirminin
kui, tapdamas pirmuoju lietuviu nmzėjaus\steigėju. Kaip jau žinoma, 
yra susidaręs didelis komitetas, kuris siekia sukelti $5,000,000, kad 
prie laiisvės Statulos New Yorke pastatytų Imigracijos ,Muzėjų, ku
riame hutų pavaizduotas įvairių tautybių imigrantų įnašas į Jungtinių 
Valstybių ekonominį, kultūrinį ir politinį gyvenįuuj.

CHICAGOS ŽINIOS
Apalpo mokytoja 

sužeis.a 7
S/

Lake View augštesn'osios 
.mokyklos dėstytoja ltuth F.tz- 
hugh, 51 m., nualpo bevairuo
dama autcmob.lį. Nekontro
liuojama jos maš.na pasinešė 
į šaligatvį Ashland ir Pratt 
gatvių sankryžoje, sužeisdama 
septyn.us vaikus. Pasigirdo 
skardus klyksmas, o mokyto
jos automobilis sustojo prieš 
delikatesų krautuvę kitoj gat
vės pusėj, atsimušęs į “Stop” 
stulpą. Tik tada mokytoja atsi
gavo. Yra vaikų ir sunkiau su
žeistų: sulaužytais klubais, su
daužytomis galvomis. Nukentė-

KERTINIO AKMENS ŠVENTINIMAS
“DRAUGO” ROMAI AUGA PILNU TEMPU. — ĮMŪRYS 

LIETUVOS ŽEMES IR GINTARO SAUJELĘ
Lietuviškoji visuomenė žino, prieš didįjį “Draugo” statybos 

kad dienraštis tik tada jai tin-banketą. Šventinimo apeigas Park. 
kamai patarnaus, kai turės rei- atliks J. E. vysk. V. Brlzgys. 
kiamas sąlygas. Dienraščio re- Jo Ekscelencijai asistuos TT. 
daktoriai negali visą gyvenimą Marijonų provinciolas kun. Va- 
praleisti kambariuose be sau- lentinas Atkočius, MIC ir prel. 
lės, ir darbininkai — negali pa- Ignas Albavičius.
silikti surūkusiame rūsyje prie 
senų mašinų.

“Draugas” yra pirmas užsie
nio lietuvių dienraštis, kurs 
įstengs pastatyti specialias pa
talpas, pritaikytas spaudos rei
kalui. To gali pasiekti tik lie
tuviškos visuomenės šiltos pa
ramos dėka.

Mūsų dienraščio ir prie jo 
statomų vienuolyno pastatų 
augimas vyko taip intensyviai, 
kad jau išmūrytas visas mūras.
Dedamas stogas, įvedamas lai
kinis šildymas, vykdomi tinka-

Į kertinį akmenį bus įmūry
ta žemės iš Lietuvos ir gintaro 
iš Baltijos jūros. Tai bus lyfc 
simbolis, kad laikraščiams, ku
rie ten bus leidžiami, ir žmo
nėms, kurie ten gyvens, Lietu
vos žemelė bus visada miela ir 
kad jie puoselės Lietuvos lais
vės mintis, skaidriai, kaip gel- 
tonasai gintaras.

Iškilmes praves statybos fon
do vadovai kun. V. Parulis ir 
adv. E. Stasukaitis,
bendrojo statybos
pirmininko inž.

Ketvirtadienis, kovo 1, 1956

Azalijų paroda
Garfieldo ir L.ncolno parkų 

šiltadaržiuos? vyksta azalijų pi 
rodos, kurios tęsis iki kovo 4 d. 
imtinai. Numatoma, kad paro
das aplankys apie 200,000 žmo
nių. Garf.cldo šiltadaržy yra 
1,000 azalijų, šešiasdešimties 
rūšių. Lincolno parko šiltadar
žy — 300 azalijų. Jcs žydi įvai
riausiomis spalvomis. Kaikurios 
iš jų yra net 65 metų amžiaus, 
išlikusios iš Kolumbo parodos 
1893 m.

Areštavo 5 narkotikų 
naudotojus

Detektyvas Charles Wilson 
ištisą mėnesį dirbo, kol pavy-

talkinami
komiteto

Ant. Rudžio.
vimo darbai. Į pavasarį staty-' Iškilmės vyksta prie naujųjų 
ba dar paspartės ir jau .mes pastatų: 4501 W. 63 Str. (Kil-

jusieji vaikai yra 6—8 metų, ko susekti gaują narkotikų 
amžiaus. Visi jie grįžo iš Kil- 
mer pradžios mokyklos.

Dėl brolio degtuko mirė 
sesuo -

Dvejų metukų mergaitė Don- 
na Marie Williams mirė gaisre, 
kurs kilo iš degtuko, kurį įbrė
žė bežaisdamas jos 6 metų bro
liukas. Nelaimė įvyko jų na
muose 109 S. Harlem, Forest 

Jų motina, 30 .m. amž., 
ir močiutė išgelbėjo tris vaikus, 
bet dūmai ir ugnis sukliudė 
motinai išgelbėti Donną Marie.
Ugnis nusiaubė pusantro augš- 
to namą, palikdama šeimą be 
pastogės. Žuvusią mergaitę 
liepsnos pagavo jos augštame 
lopšy. Gaisras prasidėjo iš ka
napos, ant kurios žaidė berniu
kas su degtukais.
Atlyginimo minimumas $ 1

Šiandien, ketvirtadienį, viso
se JAV-se įsigali nuostatas, 
kad atlyginimas negali būti 
mažesnis, kaip $1 valandai.
Chicagoje ryšium su tuo padi
dės atlyginimas gal tik kokių 
12,000 žmonių. Kiti jau ir šiaip 
gaudavo žymiai didesnį atlygi
nimą.

ir spekuliantų. Areštuota 5 
žmonės ir konfiskuota narkoti
kų už $25,000.

Nušovė banditai
Trys jauni banditai įsiveržė } 

maisto ir delikatesų krautuvę 
1133 S. Homan Avė, Chicagoje, 
ir, kai savininkas Isaac Berger 
68 m. amžiaus, šaukėsi pagal
bos, jį mirtinai nušovė.

T
Ekspres. kelias į aerodromą

Cook apskrities inžinieriams 
įsakyta ištirti galimybes — su
jungti O’Hare aerodromą su 
Chicagos miestu ekspresiniu ke
liu, tam panaudojant Šiaurinės 
Illinois ekspresinį kelią.

Važinėja šunimi
Dės Plaines gyventojai — W. 

Hoerning šeima — laiko yra iš
siauginę Aliaskos šunį, kurs šei
mininkei einant apsirūpinti' pir
kiniais, traukia vežimėlį, kuria
me susodinti du vaikai, 

žuvo gaisre
Trečiadienio rytą gaisre 4654 

Malden avė. žuvo Lasater šei
ma — vyras ir žmona, abu apie 
20 su keleriais metais amžiaus, 
ir jų 2 metų sūnus. Begeslnant 
gaisrą apdegė du ugniagesiai.

KAS KĄ IR KUR
— Bud riko radijo valanda tran

sliuojama iš radijo stoties WHFC 
1450 k. šį ketvirtadienį (kovo 
mėn. 1 d.) nuo 6 iki 7 vai. vaka
ro. Girdėsite geros lietuviškos mu 
zikos ir dainų, svarbių ir naudin
gų pranešimų, naują mįslių kon- 
testą ir kam teko stambioji už 
mįslių atspėjimą dovana. Bus pra
nešta kaip laimėti naujame Bud
riko dovanų konteste ir daug ki
tokių įdomybių, šias lietuviškas 
radijo programas leidžia kiekvie
ną ketvirtadierų turtinga Budriko 
baldų, televizijų bei brangenybių 
krautuvė, 3421 So. Halsted St., 
Chicagoje. Nepraleiskite šios va
landos. Jonas špokas.

— Pagerbtuvės ir susirinkimas.
Lietuvių Raudonos Rožės klubas 
šaukia mėnesinį susirinkimą šį 
penktadienį (kovb 2 d.) 7:30 vai. 
vak. Liberty salėje, Cicero, III. 
šiame susirinkime bus gera pro
ga visiems nariams užsimokėti 
metinę duoklę. Khlbas svarsto šių 
metų veikimo planus. Dėl to svar
bu, kad kiekvienas narys atsilan
kytų į susirinkimą. Banketo pla
nai bus baigti. Banketo metu pa
gerbsime mūsų ilgametį finansų 
sekretorių Ben Tumavičę. Pagerb
tųjų banketas bus šį sekmadienį 
(kovo 4 d.) 4 vai. p.p. Liberty 
salėje. Visi kviečiami į banketą.

Pagerbtųjų bankete dalyvaus 
pralotas Ignas Albavičius, šv. An
tano parapijos klebonas, ir John 
Kimbark, lietuvis kandidatas į 
Cicero miesto asesorius.

K. Deveikis

—šv. Petronėlės draugijos su
sirinkimas kovo 4 d. 1 vai. p.p. 
Šv. Jurgio parapijos klebonijos 
kambaryje, 32 PI. ir Lituanica 
Avė. Visos narės k ječiamos j su
sirinkimą. Stelle Kaulakis
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Jau išėjo iš spaudos
ANATOLIJAUS KAIRIO 

4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 
metų sukilimo ir spaudos 

uždraudimo laikų
LAISVES MEDIS

Reikalaukite jsuose knygynuose, 
kaina tik $1.00

Užsakymus su pinigais siųskite: 
' DRAUGAS.
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, III.
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NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

esame išvakarėse didžių iškil
mių — kertinio akmens pa
šventinimo. Šios iškilmės įvyks 
kovo mėn. 17 d. 2 vai. 30 min. 
rf. p., šeštadienį, išvakarėse

bourn ir 63 gatvė),
Tai bus lyg įžanga į didįjį

statybos banketą, kurs įvyks 
kovo 18 d. 6 v. v. Sherman vieš
butyje.

du, tačiau nurodyto adreso na- kų oru. Vasario 19 d. po Lėtu
muose jis nebuvo rastas. Paš
tas tada telegramą perdavė Lie 
tuvių Namams. Toje telegramo
je rašoma: Mes siuntinį ir pini
gus gavome. Dėkojame. Dau

giau nesiųsk nieko. Lauk laiško. 
M.”. Kol to laiško niekas nega
vo, sunku pasakyti, ką ta tele
grama reiškia. Tačiau ar jau ir 
tų kelių perspėjančių žodžių nė- 
užtenka tiems, kurie norėjo įti
kėti, kad Lietuvoje viskas pa
sikeitė ir kad jau galima laisvai 
palaikyti ryšius su Lietuvoje pa 
liktaisiais ?-

— Skautų aikštelė. Notingha- 
me kukliai įsirengę gyvena jau
na inteligentų šeima, kurios vi
sur pilna — ir kultūrinėje veik
loje, ir organizacijose, ir paren
gimuose. Tai p. Vilius ir Danu
tė Fidleriai, kurių pirmasis ren
gia doktoratą Nottinghamo uni 
versitete ir aktyviai dirba su 
studentais ir skautais, o p. Da
nutė vargonuoja bažnyčioje pęr 
pamaldas, yra Moterų draug - 
jos valdytoje, skaučių vadovė, 
tautinių šokių šokėjų instruk
torė, Vargo mokyklos mokyto
ja ir t.t. Abu dirbdami su skau
tais, p. Fidleriai pastebėjo, kaip 
sunku, kai neturima nė savos 
aikštės, nė mažutės galės. Dėl 
to, kai pasitaikė proga palygiri- 
ti pigia kaina įsigyti gabalėlį 
žemės, juodu nesvyruodami tą 
žemę su mažu pastatėliu užpir
ko ir ten rengia skautams aikš
telę. Pavasarį, kai atšils oras 
ir skautų veikla vėl sujudės, 
Nottinghamo ir apylinkės skau 
tukai turės kur stovyklauti, iš
kylauti ir pakvėpuoti tyru lau-

vių pamaldų, kai visų lietuviš
kų organizacijų atstovai susirin 
ko pasitarti einamaisiais reika
lais, visi noriai aikštelės reika
lams paaukojo kelis svarus.

Ir toliau tęsiantis šalčiams ir 
dėl to nesant gerų sąlygų, laiki 
nai Nottinghamo lietuvių sek
madienio mokykla nutraukė dar 
bą ir taipgi laukia pavasario.

Pasidavė j ieškomas 
komunistas

Chicagoje išaugęs komunis
tas Gilbert Green, 49 m. am
žiaus, policijos jieškomas, pa
sidavė New Yorke, pradėdamas 
atlikinėti jam uždėtą penkerių' 
metų kalėjimo bausmę. Green 
yra buvęs Illinois komunistų va 
das ir buvo nuteistas drauge 
su 10 kitų komunistų, rastų 
kaltais priešvalstybine veikla.

Miesto mokesčiai
Chicagos miestas nutarė už 

nekilnojamą nuosavybę imti ,mo 
kesčių po $3.598 už kiekvieną 
$100 oficialiai nustatytos ver
tės įkainojimo metu.

SKUBU—SVARBU 

Pirksiu vartotą automobilį. 
Siūlyti — >

YArds 7-0677 

HEmlock 4-7931

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

z Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARYWOOD COLLEGK EXTENSIO> 

Scrantbn. Pa.

Kovo 3 d., 2 vai. p. p. ALEK
SANDRAS PLATERIS skaito te
ma: Žmogus ir visuomenė.

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

Nuoširdus pakvietimas visiems DRAUGO skaitytojams

DALYVAUTI STATYBOS FONDO BANKETE
Sekmadienį, kovo 18 d., 1956 m.; 6:00 v, v.

SHERMAN VIEŠBUTYJE, Clark ir Randolph gatvių kampas, Chicago, Illinois

Gražioji Sherman viešbučio salė

Naujos patalpos DRAUGO spaustuvei, redakcijai ir administracijai jau dabar statomos. 
Statybos Fondo vajus dabar eina pirmyn ir jenas is svarbesnių vajaus parengimų yra šis ban
ketas. Dalyvaujant bankete yra geras būdas paremti Statybos Fondą.

Šis iškilmingas banketas paminės kertinio akmeną šventinimą, kuris įvyks kovo 17 d., 1956 
m., dieną prieš banketą. Siame didžiajame bankete dalyvauja: J. E. Kardinolas Samuel Stritch, 
Chicagos arkidiocezijos arkivyskupas: Chicagos majoras Richard J. Daley. Vyskupas Vincentas 
Brizgys, ir daug kitų žymių Chicagos valdinin kų, biznierių ir profesijonalų.

Meninę programos dalį išpildys S. BARANAUSKAS; jam akompanuos A. Kučiftnas.
Kviečiame ir Jus dalyvauti, brangūs DRAUGO skaitytojai.
Biletų kaina $25.00 asmeniui: Prie stalo yra 10 jetų.

Užsakymus siųskite: KUN. VINCAS PARULIS, MIC.
2834 S. Oakley Avė., Chicago, III.

'* '’OI < i s

“Draug o” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Gra.mšas, Vikt.......... . . $5.00
Paurazas, Ig............. .. 5.00
N. N......................... .. 5.00
Bartkai, Alf. ir Ona .. 3.00
Uuscza, John ......... . . 3.00
Mickevičius, Ant. . . .. 3.00
Ašoklis, Augustas . . . . 2.00
Barauskas, Eugenija . . 2.00
Klimaitis, St............. . . 2.00
Leščinskienė, Aldona .. 2.00
Mallas, Agota ......... . . 2.00
Pavinksnis, M. Mrs. .. 2.00
Varnelis, A.............. . . 2.00
Vllniškaitis, Vytas . . .. 2.00
Žvinkllenė, Rozalija . .. 2.00
Ališauskas, Vytautas . . 1.00
Diliauskas, Antanas . . 1.00
Gelažis, K. . .,....... . . 1.00
Grižas, M................... . . 1.00
Jachimavičienė, Mar. . . 1.00
Jurkevičius, Brigita .. 1.00
Josiukienė, Ona . . . . . 1.00
Levulis, Petras . .. . . . 1.00
Mataitis, Stasys .... .. 1.00
Norkus, Ona ......... . . 1.00
Paliulis, Jonas ......... .... 1.00
Pūkelis, Marijonas . . .. 1.00
Račkaitis, Kazys ... . . . 1.00
Rekas, Vincas ......... 1.00
Sakalauskas, Ona . . . . 1.00
Semėnas, Paul ....... . . 1.00
Steinys, A................. .. 1.00
Stočkus, Albertas .. 1.00
šeškūnas, Kazys . . . . . 1.00
Simoliūnas, Paulius . . 1.00
Teisiunas, Bronius .. .. 1.00
Traškaus kas, Juozas r. 1.00
Vaicik, Joseph ....... . . 1.00
Vydas, Juozas ....... . . 1.00
N. N......................... .. 1.00

“DRAUGO” STATYBAI 

AUKOJO:

Staškevičius, Vladas . .$2.00

i


