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ANGLIJOS KARIAI PALIEKA JORDANĄ
Šventės aidai kongrese

Jau esame patiekę ištraukų iš senatorių kalbų, pasakytų Va
sario šešioliktosios proga. Dar kalbėjo 4 senatoriai ir grupė kon- 
gresmanų, kurių mintys žemiau seka.

Šen. E. M. Dirkaen iš III. su
įžanginiu žodžiu patalpino Lie
tuvos konsulo Chieagoje Dr. P. 
Daužvardžio kalbą, pasakytą Ma
ria Augštesnėje mokykloje tvas. 
12 d. minėjime.

Šen. J.. M. Butler iš Md. pa
skelbė savo pareiškimą vasario 
27 d. Jis pasakė: „Komunistų 
valdovai neleidžia lietuviams at
virai švęsti Vasario šešiolikto
sios gimtajame krašte. Nors su
sirinkimo laisvė jiems atimta, jo
kia galia pasaulyje neįstengs iš
braukti tos narsios tautos gar
bingą praeitį iš istorijos lapų nei 
iš Lietuvos žmonių širdžių užsi
degimą bei atsidavimą laisvei ir 
nepriklausomybei.

Lietuvių drąsa ir nepalaužia
ma valia priešintis prispaudėjui 
didėja su kiekvienu išniekinimo 
aktu, papildytu tų, kurie siekia 
būti ne tik lietuvių kūno, bet ir 
dvasios valdovais.

Mes Jungtinėse Valstybėse ir 
laisvajame pasaulyje paliksime 
ištikimi kovai už Lietuvos išlais
vinimą iš komunistų jungo. Mes 
pasisemsime drąsos iš Lietuvos 
žmonių narsumo. Mes būsime ska 
tinami jų atsidavimu bendrajam 
reikalui. Mes tęsime kovą visom 
įmanomom priemonėm. Mes siek 
sime nugalėti tą rykštę, bedievis 
ką konspiraciją, kuri siekia pa
vergti visą pasaulį. Mes nenu
krypsime nuo savo nusistaty
mo... Mes turime save pusėje tik
rai paskutinį atominės gadynės 
ginklą — laisvo žmogaus tikėji
mą Dievu ir savo paties likimu.

Lietuvos žmonės, mes sveiki
name jus nepriklausomybės die
ną. Jums priklauso mūsų nemirs 
tarnas tikėjimas ir pagarba. Mes 
meldžiame Dievą suteikti jums 
jėgos ištverti“.

Kongresmanų pasisakymai
J. W. McCormack iš Mass. — 

Daugiau kaip 2000 metų lietu
viai gyvena savo istorinėje tėvy
nėje. Kaip etninė grupė jie skait
lingiausia iš visų baltų, jų šalis 
didžiausia iš visų Pabaltijo kraš
tų. Jų didumas negali būti ma
tuojamas ta augšta vieta, kurią 
jie užima Europos ir pasaulio is
torijoje. Iš visų Rytų Europos 
tautų jie užima pirmaeilę vietą 
kaip kariai, kaip darbštūs ūki
ninkai, kaip atsidavę krikščio
nys, kaip narsūs neatimamų tei
sių gynėjai.

Dera, kad mes prabiltume šiuo 
se Rūmuose ir kitur Amerikoje, 
kad mūsų žodžiai būtų perduoti 
gyvenantiems Lietuvoje kaip jų 
netolimos nepriklausomybės ir 
laisvės viltis.

Daniel J. Flood iš Pa. — Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tis primena pasauliui, kad Lietu
va yra tarsi Sovietų kolonializ
mo ir imperializmo paminklas.

Lietuvos žmonėms siunčiame 
savo nuoširdžiausius linkėjimus. 
Tebūnie jie užtikrinti, kad mes 
jų neužmiršome ir niekuomet ne
užmiršime. Jei kada buvo tauta, 
kuri užsitarnavo žmonijos pagar
bos, tai toji tauta yra lietuvių 
tauta. Lietuviai — kankiniai už 
laisvę. Jie ilgisi dienos, kada lais 
vė ir nepriklausomybė jiems bus 
grąžinta.

P. J. Hillings iš Calif. — Aš 
manau, kad mūsų šalis gali gė
rėtis Amerikos lietuvių patriotiz
mu ir jų pasišventimu laisvės ir 
teisės principams. Aš tikiu, kad 
Lietuva dar kartą bus laisva ir 
nusikratys Sovietų vergovės jun
go-

R. L. Iiruaka iš Nebr. — Lie
tuvių kova už laisvę nelygioje 
kovoje yra paminklas tos tautos 
di*ąsai, ryžtingumui ir amžina
jam laisvės žibinto patrauklu
mui. Kol mes galėsime sakyti pa
vergtoms tautoms, kad jos neuž
mirštos... mes galime su pasiti
kėjimu laukti dienos, kada neįvei 
kiami lietuviai vėl atgaus apsi
sprendimo teisę.

JI. A. Williams, Jr. iš N. J. — 
Aš manau, kad šiandien mes visi 
suprantame įsipareigojimą ne tik 
Lietuvos žmonėms, bet visiems 
Sovietų tironijoje. Tas įsiparei
gojimas verčia mus rūpintis tų 
tautų laisvės grąžinimu.
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Ray Madden iš Ind. — Jis bu
vo bene pirmasis kalbėtojas Lie _ ,
tuvos Nepriklausomybės sukak- Syngm. Rnee nebenorįs 
ties proga. Kalbėjęs vasario 8 d.,
jis pasakė ilgoką kalbą, duoda
mas Lietuvos istorinę apžvalgą.
Suminėjo Lietuvą po rusų carais,
I pasaulinio karo okupacijos me
tą, nepriklausomybės paskelbi
mą, Sovietų pažadus Lietuvai, 
vėliau jos okupaciją. Iškėlė da
bar lietuvių vedamas kovas prieš 
Sovietų despotus. Madden prie 
savo kalbos prijungė ir Indianos 
gubernatoriaus proklamaciją.

Streikas Suomijoje
tikrai visuotinis

HELSINKIS, kovo 6. — Pu
sė miliono Suomijos darbininkų 
padėjo darbo įrankius ir kraš
tas apmirė. Visoks susisiekimas 
nutrūko ne tik krašto viduje, 
bet ir su užsieniu. Vežiojamas 
tik diplomatinis paštas. Tuo tar
pu tik elektros stotys aptarnau
jamos, bet jau grasinama apteim 
dyti miestus, ligoninių neišski
riant.

Darbo unijų federacija prašo 
pakelti atlyginimą 6 proc., jei 
vyriausybė nenori numušti mais 
to produktų kainas, leistas pa
didinti prieš Kalėdas.

Pavydūs vyrai
BERNAS, kovo 6. — Šveica

rijos Berno kantono vyrai ir šį 
kartą pasisakė prieš balsavimo 
teisės suteikimą moterims. Tik 
47 proc. turinčių teisę balsuoti 
dalyvavo referendume.

Pasiūlymą atitinkamai pakeis
ti kantono konstituciją parėmė 
52,929 asmenys, prieš balsavo 
62,971.
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šitos grasinančios Nike raketos saugoja New Yorką nuo netikėto priešo lėktuvų užpuolimo.

būti prezidentu
SOULAS, kovo 6. — P. Ko

rėjos prez. Syngman Rhee pra
nešė savo liberalų partijos suva
žiavimui, kuris jį vienbalsiai no
minavo prezidentiniu kandidatu 
trečiam terminui (rinkimai lie
pos mėn), kad nominacijos ne
priima dėl šių priežasčių: nesą 
trečio termino precedento, jis 
perdaug senas, nepajėgė su
jungti Korėjos, savo gyvenimo 
didžiausio tikslo.

Bet ta gudri politinė lapė pa
liko atviras duris išeiti atgal į 
politinę areną, nes pabrėžė sa
vo laiške, kad fiziniai yra pajė
gus prezidento pareigas eiti. 
Jis tik laukia ne vien savo par
tijos, bet ir masių pakvietimo. 

Australų darbiečiai

pralaimėjo provinciją
SYDNEY, kovo 6. — New S. 

Wales provinciją Australijoje 
15 metų valdė Darbo partija, 
bet šį savaitgalį vykę parlamen
to rinkimai jos gadynę bus už
baigę.

Iš 94 atstovų darbiečiai turi 
43, federalinę vyriausybę kont
roliuoją konservatoriai gavo 44, 
dvi vietos teko nepriklauso
miems, penkios paaiškės tik po 
kelių dienų.

Minimoji provincija yra tirš
čiausiai apgyventas Australijos 
gabalas.

• Stalinas mirė prieš 3 metus, 
bet dabartiniai Rusijos bolševi 
kai apie tai neprisiminė nė vie. 
nu žodžiu.

Maroko premjeras Bekkai (kairėje) spaudžia deiinę Prancūzijos užsie
nio reikalų ministeriui Pineau pasiražiute protektorato panaikinimo 
susitarimą. Tai pirmas žingsnis pilnos Maroko nepriklailsomybs link.

Didelis Egipto-Arabijos judrumas 
įtraukti Jordaną savo blokan

(INS)

Berlyne skelbia šiurpias žinias

LONDONAS, kovo 6. — Edenas pranešė vakar parlamentui, 
kad nepasitenkinimui ir apgailestavimui pademonstruoti britai at
šaukė iš Jordano visus savo karininkus, kurie buvo palikti Arabų 
Legione jo vadą ir dar du karininkus atleidus.

Bet tariama, kad tai buvo tik 777 7 7 777
labai kartaus kąsnio nurijimas I^iprO Salai S1U1O
išoriniai prestižo nepažeidžian- -i • Plltt>nnrni;a
čiu būdu, nes tie karininkai buvę tiktai autonomiją
namų arešte gen. Glubb, jo štabo LONDONAS, kovo 6. — Ang 
ir žvalgybos viršininkus atleidus lijos kolonijų m nisteris pranešė 
ir ištrėmus. Į parlamentui, kad Kipro salai

Britai dabar jau neslepia, kad duodama autonomija, bet negali 
Washingtonas seniai pataręs pa- j dabar būti kalbos apie balsavi- 
imti gen. Glubb iš Jordano ir jo mą, kam sala tur’ėtų priklau- 
kariuomenės vadovybei parengti syti.

Tą klausimą bus leista spręs
ti tik pasaulio politinei padėčiai 
gerojon pusėn pasikeitus ir vi
daus autonomijos praktikai pa
aiškėjus, nes britai atsakingi ne 
tik už graikus, bet ir už saloje 
gyvenančius turkus.

Italijos komunistai
stipriai laiko unijas

ROMA, kovo 6. — Italijos 
Darbo Federacijos vadu Vėl iš
rinktas komunistas Vititorio. Jis 
tvirtino suvažiavimui, kad fede
racijoje dar yra penki milionai 
narių, nors antikomunistinių u- 
nijų centrų vadai teigia, jog 
pastaruoju metu iš jo atimtas 
bent vienas milionag narių. Toji 
federacija duoda daugiausia bal 
sų komunistams renkant par
lamentą ar miestų bei provinci
jų tarybas.

Ramūs rinkimai
SAIGONAiS, kovo 6. — Pieti

nio Vietnamo steigiamasis sei
mas išrinktas tik vieną žmogų 
sužeidus ir kelis namus apgadi
nus. Tai jau didelis įvykis de
mokratiškai vo3. pradedančiame 
tvarkytis krašte. Saigone ir jo 
pakraščiuose buvo susprogdin
tos tik keturios granatos.

Išrinkti 123 atstovai per 45 
diena3 turi duoti kraštui konsti
tuciją. Kiek anksčiau premjeras 
Diemas su balsavimo kortele iš
jungė iš krašto reikalų prancū
zams pasidavusį ir tik savo as
mens reikalais besidomintį buv. 
imperatorių Bao Dai.

Dešinieji įkvėpėjai

Peru sukilimo
LIMA, kovo 6. — Peru prez. 

Cdria paskutinių politnių nera
mumų kaltę suvertė kraštuti
nės dešinės grupėms, susijun
gusioms į tautinę koaliciją ir 
kritikuojančioms jo valdymą. 
Toji grupė rėmusi gen. Merino 
vadovaujamos divizijos sukili
mą Iųuitos mieste. Sukilimas 
nepavyko, nes pradėta veikti 
perdaug toli nuo sostinės.

kompetetingą vietinį karininką. 
Jordano kariai, politikieriai ir 
kiti balsą turį asmens dabar ne
begalėjo ilgiau pakęsti, kad jų 
karines pajėgas valdytų pasam
dytas svetimtautis. Todėl netu
rėtų pykti anglų diplomatija an
tausį gavusi.

Kai Palestinos karo pavojai
AflIP I A+Vlinę ClirilCinimA Pridėjo, anglų parlamentarai ir apie LaTVI|O5 surusinimą laikraščiai partines linijas per

žengdami kritikuoja savo ir JAV 
diplomatus už netinkamą reikalų 
tvarkymą. Patariama Anglijos, ir 
JAV užsienio reikalų ministe- 
riams daugiau namie sėdėti ir 
rimtai į reikalus gilintis, o ne 
pusę savo tarnybos laiko praleis
ti po pasaulį trankantis. Tos jų 
kelionės nieko nedavusios, tik 
prestižą sumažinusios.

Abu peikiamieji, Foster Dulles 
ir Selwyn Lloyd ir dabar ne na
mie — abudu tariasi Pakistano 
sostinėje kaip Vid. Rytų košę su 
tvarkyti.

Atrodo, kad Jordano karalius 
dabar groja savo krašte pirmu 
smuiku — vysiausybės kaip ir 
negirdėti — visos minių ovacijos 
skiriamos karaliui. Jis pasakė 
viešai, kad arabų vienybės ne
skaldys, kad Izraelis yra didžiau 
sias priešas, kad pakvietęs arabų 
valstybių galvas atvykti į Jorda
ną pasitarti. Nebūtų nuostabu, 
jei Jordanas prisidėtų formaliai 
prie Egipto, Syrijos ir S. Arabi- 

atstovai vėl
renkasi skubiam pasitarimui.

O čia dar nervus draską nera
mumai prie Izraelio — Egipto 
ir Izraelio — Syrijos sienų. Ge
rai, kad šį kartą joks arabas ne
užmuštas. Galilėjos ežere tik žy
dai nukentėjo.

Visame tame arabų nacionaliz
mo aistrų katile Irakas lieka at
siskyręs ir izoliuotas. Jis taipgi 
turi jatfną karalių, kuris gali pra 
dėti pavydėti kaimynui Jordane 
didvyrio vardo.

BERLYNAS, kovo 6. — Pabaltijo valstybes neseniai lankę V. 
Vokietijos vokiečiai teigia, kad Lietuva, Latvija ir Estija jau pa
darytos šimtaprocentinėmis Rusijos provincijomis.

Dešimt metų į Pabaltijo vals- ~ 7 7 777
tybes nebuvo įleidžiamas nė vie-, Komunistai millOTlUS 
nas užsienietis, bet neseniai, kaip
vakarinio Beri j. ae spauda teigia, 
trys turistų grupės gavo leidimą 
keliauti per Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Jų tarpe buvo ir Vokieti
jos evangelikų bažnyčios delega
cija.

Laikraštis Der Abend spausdi
na daug žinių apie Rygos miestą 
ir Latviją. Žinių apie Lietuvą tuo 
tarpu nėra. Spėtina, kad žinios 
gautos iš evangelikų delegacijos, 
kuri ypatingai, žinoma, domėjosi 
Ryga, kaip protestantiškos Lat
vijos religiniu ir kultūr. centru.

Teigiama, kad Rygos gatvėmis 
žygiuoja rusų kariuomenė, susi
siekimą tvarko rusai policinin
kai, kavinėse, restoranuose ir 
viešbučiuose tik rusiškai kalba
ma, geležinkelių tvarkaraščiai, 
užrašai, iškabos tik rusiškai at- 
spausdinti, studentai universite
te tik rusiškai klausinėjami, nors 
kartais dar turį teisę latviškai 
atsakinėti.

Paduodami Rusijon deportuo-

surinko Indonezijoje
J AK ART A, kovo 6. — Pa

skelbti galutiniai Indonezijos 
parlamento rinkimų duomenys, 
pasiskirstę į keturias dideles 
grupes. Pastovios vyriausybės 
nematyti.
Antivakarietiški naci onalistai 
gavo 8,434,653 balsus ir 57 at
stovus, vakarietiškiai nusiteiku
si muzulmonų Masjumi grupė —
7,903,886 balsus ir 57 atstovus, 
muzulmonai ortodoksai -— 6,- 
955,141 balsą ir 45 atstovus,j 
komunistai — 6,176,914 balsų ir 
39 atstovus. Kitos 24 grupės 
pasidalino likusius 59 atstovus.

Medaliais saldinama
sunkaus darbo naštabos grupės, gurios

BERLYNAS, kovo 6. — So
vietinės Vokietijos statistika 
skelbia, kad 43 proc. visų dar
bininkų sudaro moterys. Jų tar
pe esą 78,000 aktyvisčių, 35,000

tų latvių skaičiai per visą okupa- turi medalius už gerą darbą, 
cijos laiką, likusių Latvijoj žmo
nių gyvenimas kietas ir tragiš
kas, nes rusai ateiviai paėmė jų 
namus, jų žemę, naikina jų kul- 

. i turą — kad latvių žemėje niekas 
latviško nebeliktų.

Adenauerio partija

laimėjo rinkimus
BONNA, kovo 6. — Badeno - 

Wuerttembergo valstybės par
lamento rinkimai parodė, kad 
dr. Adenaueris su savo demo
kratų partija tebėra populiarūs 
krašto politiniame gyvenime. 
Pats Adenaueris rezultatai la
bai patenkintas ir mano, kad tai 
labai geras ženklas belaukiant 
kitais metais federalinio parla
mento rinkimų.

Baden -Wuerttembergo rinki
muose krikšč. dem. surinko 42.6 
proc. balsų ir gavo 56 atstovus 
(6 daugiau negu turėjo), komu
nistai surinko tik 3.2 proc. ir 
prarado visus 4 turėtus atsto
vus, socialdem. gavo 28.9 proc. 
ir 36 atstovus (du prarado), 
vadinami laisvieji demokratai, 
sukėlę revoliuciją prieš Adenau- 
erį Reno - Westfalijos provin
cijoje ir išmesti iš federalinės 
koalicijos, čia prarado balsų ’
2 atstovus (turės 21).

321 turi garbingų aktyvisčių 
vardą, 20 pavadintos darbo d d- 
vyr'ėmis, o keturios pagerbtos 
kaip išradėjos.. Apie ketvirta
dalis parlamento atstovių irgi 
esančios moterys.

Oras Chieagoje

Lietus baigsis, bet kiek šal
čiau.

Saulė teka 6:19, leidžiasi 5:47.

Kalendorius

Kovo 6 d.: šv. Viktoras. Lietu
viškas: Sunigaila, Raminta.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Pakistanas turi jau konstituciją ir vakar išsirinko pirmąjį 

prezidentą. Juo yra buv. gen. gubernatorius Iskatder Mirza. Pa
kistanas pasidarė respublika, bet pasilieka, kaip ir Indija, britą 
commonwealthe.

— Šiandien Pakistano sostinėje pradeda pasitarimus Manilos 
pakto valstybių atstovai Vid. Rytų krizės šešėlyje, nes braška Bag
dado paktas, Manilos pakto satelitas.

— Europai gresia dideli potvyniai, nes jau išėjo iš vagų Rei
no, Dunojaus, Elbės, Wcscrio, Isaro ir Inn upių intakai. Dunojus 
ir Reinas taipgi pilni kaip akis ir pasirengę išsipilti per kraštus.

— Prez. Eiscnhotoerio atsakymas Bulganinui vakar buvo 
įteiktas Maskvoje, o šiandien bus paskelbtas Washingtone. Pasiū
lytas paktas bus vėl atmestas, o Maskva prašoma bendradarbiaut 
nusiginklavimo sukant.

— Izraelio premjeras Bcn - Gurionas vakar įspėjo arabus, kad
Izraelis sutriuškins kiekvieną arabų pasikėsinimą sunaikinti Izrae
lį. Jo pareiškimas paleistas po dviejų susirėmimų prie Syrijos ir
Egipto sienų. ,ę*en- Kilgore, demokratas iŠ W.

— Vyriausias teismas vakar nutarė, kad rasinė segreqacija y,rKini*» komiiijoa pirnūnin-
neteisėta ir valdžios remiamose kolegijose bei universitetuose. metų (INS)
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Rašo DR. AL. RAČKUS’

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avd., Chicago, 32 

Klimato pakeitimas

' turi -daugiausia vitamino B. 
Atsakymas J. S. — Vitam no

B daugiausia yra geruose javų 
miltuose (su sėlenomis ir dai
gais), kepenyse, kiaušiniuose, 
piene, mielėse, liesoje m'čsoje ir 
žuvyje.

Atsakymas A. D.

Mirė vyskupas
Airijoje mirė vyskupas J. Gal 

vin, steigėjas misionierių vie
nuolyno, pasivadinusio tėvų Ko- 
lumbanų vardu. Vyskupas mi-> 
rė susirgęs leukemija, gauta 
kenčiant raudonųjų kalėjime Ki

Praėjusį sykį buvo rašyta a-| Miesto oras, ypač kur daug 
pie naudą ir nenaudą sveikatai automobilių dūzgia, yra visada 
pasivoliojus prieš saulę Floridos pilnas dulkių, dūmų ir dujų

tyli d.agnozą, ar ligon s turi “o- 
^eną”, ar “halitozą”, tegali tik 
gydytojas. Geriau yra gydytis 
gydytoja priežiūroje ir reikia 

Tokį orą kvėpuoti ir sveikiems klausyti visų jo nurodymų. “Hapajūryje. Dabar reikia bent pa
viršutiniškai aptarti, ar naudin
ga lietuvio sveikatai kaitalioti
klimatą. į miją ar šiaip silpnesnės sveika-' kiau.

Karo audros išblokštiems ir tos žmogui tokioje aplinkoje gy
savo tėvynės netekusiems lietu- Į venti ir suterštą orą alsuoti — 
viams dažniausiai tenka gyventi tikra nelaimė. Tokiems reikia 
didmiesčiuose. D i d miesčiuose bėgti ši miesto ir gyventi, kur

nėra sveika. Gi turint chroniš
ką bronchitą, džiovą, azmą, ane-

yra daug dirbtuvių ir daugiau 
progų užsidirbti sau duonos 
kąsnį. Be to miestuose yra mo
kyklos, bibliotekos, muzėjai ir 
kitokios kultūrinės įstaigos bei 
lengvos sąlygos jas lankyti. 
Naujame pasaulyje naują gyve
nimą bepradedąs lietuvis ne 
vien tik duona gali būti gyvas 
Jis trokšta daugiau negu duo
nos — kultūros ir savo tėvy
nei laisvės dar nemiręs lietuvis 
trokšta. Tad semia, ką gali, ii 
taupo, kiek gali, ne be tikslo. 
Ir taip mieste begyvendamas nė 
nepajunta, kai jo sveikata pra
deda šlubuoti.

Kaimo žmogui nelengva mies
te aklimatizuotis. Nors Ameri 
kos miestuose veikia “noise ab- 
atement” įstatymai, diaudžią 
gatvėse rėkauti, šaudyti, trau
kiniams bliauti ir automobi
liams triūbyti, tačiau miesto o- 
ras virpėte virpa nuo įvairiau
sių motorų bei mašinų garsų. 
Miesto ūžesys ir miesto minios 
nuolatinis skubėjimas blogai vei 
kia į žmogaus nervus ir svei
katą. Jei tiktai dėl to lietuvio 
sveikata pradeda šlubuoti, ir jis 
mano, kad išvažiavus į kitą A- 
merikos miestą jo sveikata su
stiprės, gali labai ąpsivilti. Be
veik visi Amerikos miestai, nuo 
Atlanto iki Pacifiko, nuo šal
tojo Bostono iki šiltojo Miami 
ar Los Angeles, yra vienodai 
triukšmingi ir beveik vienodai 
veikia žmogaus nervus. Tad 
klimato ar miesto pakeitimas 
norinčiam gyventi ir dirbti mies 
te žmogui nervų nesustiprįns, 
neurasteniko nepagydys. Ta
čiau gali būti ir išimčių. Jei 
žmogus gyvena tokiame miesto 
rajone, kuriame mašinos vis 
ūžia ir kvapai nosį lietuviui rie
čia ar keista muzika gaišiausiai 
“radijušuoja” ir neleidžia ra
miai paliesti, išsikrausčius į ki
tą to miesto rajoną, nervai pasi- 
sitaisys. Miesto triukšmo ne
mėgstantiems ar nuo to ser
gantiems, išsikrausčius į miesto 
pakraštį, gali pagelbėti. - To
kiems nereikia nei klimato, nei 
miesto keisti.

nėra miestinių dulkių ir nedaug

litozą” lengviau pagydyti, bet
ozeną” pagydyti yra daug sun-

Nusta- nijoje. Jo įsteigtoji misijų vie
nuolija šiuo metu turi 650 ku
nigų ir 400 studentų. Jie dar
buojasi Korėjoje, Japonijoje, 
Buimoje, Fiji salose ir Pietų 
Amerikoje. Jų centrai yra St. 
Columbans, Nebr. Jų leidžiamas 
laikraštis — “Far East!

dovanojo geriausių Prancūzijos 
muzikos kūrinių plokštelių rin
kinį.

Šventąjį pagerbs 600,000 
jaunuolių

Kovo 11 d. sueina 400 metų 
nuo mirties jėzuitų ordino stei
gėjo šv. Ignaco. Šį didįjį šven
tąjį pagerbs 600,000 jaunuolių, 
besimokančių šio krašto jėzuitų- 
augštesn. mokyklose, kolegijose 
ir universitetuose.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKI I, IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South IVestern Aveniu
(MEDICAL BU1LD1NO) 

Pirmad., antrai!., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet

Oflcc U-l. ItE. 7-1168
Kės. U-L tVAlprook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofisu U-l. REliance 5-4410 

Rezid. telef. GKovehiU 0-0617 
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šoštad. pagal sutartj

Atsakymas J. P. — Tamstos 
klausimas apie nefrolithiazą 
(akmenis inkstuose) ir apie ak
menų atsiradimą tulžyje yra

automobilių pravažiuoja. Mažas PerPlatus ir perdaug komplikuo
miestelis nevisuomet tinka lie 
tuviui gyventi, jei per miestelį 
eina didysis vieškelis ir kasdien 
tūkstančiai automobilių prava
žiuoja. Kartais ir mažame mies
telyje būna nemažesnis “smo
gas” negu didžiajame Los An
geles mieste. Sunku lietuviui 
sveikam gyventi, kur “smogas” 
žmones smaugia, kur dažnai ty
resnio oro stinga.

,Kas turi sezoninį dusulį (a&th 
ma) nuo tūlų žiedadulkių, arba 
jei serga kasmet šienlige, gali 
pasveikti, jei pakeičia klimatą 
ir apsigyvena, kur toki auga
lai (barkūnai, motiejukai, us
nys, ąžuolai) neauga ir nežydi. 
Tačiau, jei žmogus turi tokį du
sulį, kurio kaltininku yra katė, 
šuo, koks nors drabužis ar kos
metinis preparatas, arba jei ■ 
yra alergiškas kaikuriems vai-! 
giams ar kitokiems jo vartoja
miems dalykams, jis veltui eik
vos savo pinigus ir laiką bejieš- 
kodamas naujo klimato. Joks 
klimatas nepagydys ir nepaleng 
vins tos rūšies dusulio. Klima
to pakeitimas nepagydo ir širdi- 
nės rūšies dusulio.

,, ' i
DAKTARO ATSAKYMAI Į 

KLAUSIMUS

Klausia J. S. — Malonėkite at 
sakyti “Drauge”, koks maistas

tas, kad galima būtų keliais sa
kiniais ar keliomis spaudos skil
timis tinkamai išspręsti. Jei 
tamsta buvai ligoninėje ir in
jekcijomis buvo tirpdyti esantie
ji inkstuose akmenys, tamstai 
gydytojas turbūt ir nurodė, ko 
turi saugotis, kad akmenų augi
mas nepasikartotų

Lederle laboratorijos padova
nojo prieš pasiutimo ligą skubiems 
atvejams skiepų veterinarijos gy 
dytojų apsaugai, kadangi jie su
sidurdami su pasiutusiais šunimis 
randasi ypatingame pavojuje ap- 
sikrčsti.

HINSURF.D ’ * " 
UPTO- j a
zoooy L
FEDERAL 
5AVING

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LFEWINAS, 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.

St LOAN

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 dividendus.

2202 WEST CKKMAK ROAD 

Tel. Vlrginla 7-7747
JOHN J. KAZANAU8KAS. Pres.

Chartered and Supervhed by the U. S. Government

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki B vai. po piety. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto Iki 8 vai. vak. šeštad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma.

Imsiąs
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OI D S L! TPOKAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO (BAHKIAI 
H6U PtCTŲ PATYRIMAS • PIGUS IR SĄtlR/K&AS PATARKAVINAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69St.CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Albmok 3*9209

Prancūzų dovana 
Vatikanui

Vatikano radijas mini 25 m. 
sukaktį nuo jo įsteigimo. Ta 
proga Prancūzijos vyriausybė 
šiam sukaktuvin'am radijui pa-

rcL ofiso HE. 4-6699, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir sekmari

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. BE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 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. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfuyctte 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 VVest 47th Street 

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

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

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš rOLI.UI

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ii apdraudas
6930 S. Talman, Chicago 29, III 

Tel. GRovehill 6-7096

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesaus, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

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

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš  ...............................$57,000,000.00

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Membcr of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEWICH, President

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

hk ' '"-Vi"

STANDARD FEDERAL SAVINGS
ANO LOAN AS5OCIATION 

OF CHICAGO
• 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

PHONE; Vlrginio 7-1141

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELZKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

NARIAI LIETUVIŲ TAIIP. IR SKOLINIMO

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE!

»
Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 

IR
Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Weste ra Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9* vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

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

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

gydytoja! IK CHIRURGAI 
2300 VVest 51 et Street

Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto, 
2iki 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 6-1795 
Rez. tel. GRovehill 6-5(103

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
^ntr. 1-5. treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chicugo 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublic 7 -4900

Rezidencija: GRovehill 6-8161

TeL Ofiso G R. 6-5399, PR. 6-4732

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

2123 West 63rd Street
(Kampas 63rd ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 t. vak. 
šeštad. 2—4 popiet

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso- tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOnnliall 3-0959 
2534 VVest 68th Street

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

skambinti CEntral 6-2294.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS 

6757 South VVest e ra Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pag'al susitarimą.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

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

Ofiso telefonas — BIsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR

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

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street 

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

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

DR. Y. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Spec. chirurginės ligos
6255 South VVestera Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvičiūtė)

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.

Ofiso telef. YArds 7-1106 
•Rezidencijos — STcnart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofioe UAlbrook 5-2670.
Rez. HlUtop 5-1560

Dr. Alezander J. Javais
(JOVAIŠAS!

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL OENTER 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 VVest 63 r d Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTfi

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

susitarimą. išskyrus trečiadieniu*
2422 VVest Marųuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. IŲRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4933 W. 15th St., Cicero •

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare. 
Butas 1526 So. 19th Avė. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepiu , šaukite K Edžio 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAUDELIONAITC
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IK AKU ŠERU O* 
SPEZILALISTft 

8750 West 71st Street
(Kampas 71 irt ir California)

Tel. ofiso Ir re*. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. ŠeAt. 1-4 p. p.

Kitu laiku pagal .ualtaiLui*

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

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

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

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

vak.11 šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJ AS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso I’It. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad, šeš
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Antradienis kovo 6, 1956 MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KODĖL IKE KANDIDATUOJA?
Jei prez. Eisenhovveris kandidatuoja antram terminui, ne

atsižvelgdamas net j savo sveikatos padėtį, matyt tai daro ne 
be priežasties.

Iš praeities yra žinoma, kad retas kuris buvusiųjų prezi
dentų yra atsisakęs kandidatuoti antram terminui. Mat tokia 
tradicija.

Prez. Eisenhovverio atveju galima ir tai pasakyti, kad jis, 
būdamas ambicingu vyru, nori užbaigti tuos darbus, kuriuos 
jis pradėjo per pastaruosius trejus mėtus. Vieno termino jiems 
baigti jokiu būdu neužteko.

Savo ruožtu jis negalėjo neparodyti ištikimybės savo drau 
gams ir rėmėjams, kurie tikrai nuoširdžiai norėjo, kad jis su
tiktų būti nominuotu dar ketveriems metams. Jie jam padėjo 
ir pirmuose prezidentiniuose rinkimuose, ir po rinkimų, todėl 
dabar p. Eisenhoweris negalėjo jiems nugaros atsukti ir juos 
apvilti.

Kaip anuo kartu jau rašėme, svarbus ir partijos vienin
gumas. Eisenhoweris ir jo draugai žinojo, kad respublikonų 
partijoje vienybę išlaikyti tegali tik Ike. Be jo partija susi- 
skaldytų ir dėl to rinkimus galėtų pralaimėti.

Pats Prezidentas pareiškė, kad jis jaučiąs pareigą ir atsa
komybę ir toliau tarnauti kraštui, jei žmonės to nori.
' Ir iš tikrųjų krašto viduje ir užsienyje didėtų netikrumų 

nuotaikos, jei būtų pajusta, kad pasikeis vyriausybė, o gal ir 
politika. Taikos programos vykdymas pasaulyje ir vidaus rei
kalų stabilizavimas, pradėti 1953 metais, galimi palaikant vy
riausybės vadovybę tose pačiose rankose.

Respublikonai dabar yra tikri, kad, turėdami p. Eisenho- 
werį savo partijos kandidatų- sąrašo priešakyje, rinkimus lai
mės. Ir visas pasaulis bus labiau užtikrintas, kad p. Eisenho- 
veris ir toliau vadovaus laisvosioms tautoms. Vidaus politika 
turi nesutrukdyti pradėtųjų globalinio masto darbų.

Labai yra svarbu, kad Kongresas šiuo metu atidėtų į šalį 
partinius reikalus. 1954 metų kongresiniuose rinkimuose de
mokratų partijos vadai pažadėjo duoti vyriausybei reikalingą 
pagalbą užsienio politikos reikaluose. Bet šis pažadas, kaip tik 
šiomis dienomis yra sulaužomas. Savo neapgalvota kritika lei
džiama sovietams ir jų bendradarbiams suprasti, kad mūsų 
parlamentarai yra susiskaldę, ir todėl sovietai gali drąsiau pla
nuoti tolimesnius agresijos žygius. Be pagrindo buvo puolamas 
valstybės sekretorius John F. Dulles, kuris padarė keletą pa
reiškimų, liečiančių užsienio politikos reikalus. Tie jo pareiški
mai buvo vietoje ir šiuo momentu reikalingi. Vietoje puolimų ir 
aštrios kritikos partiniais išskaičiavimais, Valstybės Sekreto
rius turėjo susilaukti abiejų partijų parlamentarų pritarimo ir 
paramos, kad tuo būtų pademonstruota vienybė, kad jis, vesda
mas užsienio politiką (šiuo metu besilankąs Azijoje), visam 
pasauliui galėtų leisti pajusti, jog jo užnugaryje stovi visas 
kraštas — abi didžiosios partijos. Tai turėtų daug teigiamos 
įtakos į Azijos tautas.

Atrodo, kad šiuo ir kitais atžvilgiais padėtis būtų dar blo
gesnė, jei prez. Eisenhoweris būtų atsisakęs kandidatuoti. Dau
gumas Amerikos žmonių stovi jo užnugaryje. Valstybės Sek
retorius užsienio politikos reikalais kalba jo vardu ir į jo kalbas 
reikia rimtai atsižvelgti. Amerikiečių daugumas tikrai nuošir
džiai nori, kad vyriausybei sektųsi ne tik vidaus, bet ir užsienio 
reikalus tvarkant.

Visi motyvai, kuriais remdamasis p. Eisenhowerig apsispren. 
dė kandidatuoti, yra rimti ir įtikiną.

Mūsų jaunuomenes pastangos 
S. TAMULAITIS, Chicago, IU.

Prieš akis štai matau lietuvių 
skautų laikraštėlį “Gairės”. 
Laikraštėlis spausdintas rotato
riumi, yra stamboko formato, 
gero popieriaus, dailiu, spalvo
tu, meniškai papuoštu viršeliu 
ir puikiai, be jokių priekaištų, 
techniškai sutvarkytas. Visur — 
skonis, jaunatviškas grakštu
mas, lygsvara, estetinė elegan
cija.

Sukaupę visas savo jėgas bei 
pastangas, tokius laikraštėlius 
anuomet mes, jauni, nepalaužia
mi, pilni vilčių ir jaunatviško 
įkarščio entuziastai, leidome Lie 
tuvog gimnazijose, įdėdami į jų 
turinį savo ilgesį, neįvykdomas 
svajones, savo kilniuosius šven
tuosius dvasios polėkius, savo 
meilę tėvynei.

Minimąjį laikraštėlį leidžia lie 
tuviai skautai Chicagoje: mer
gaičių skaučių Aušros tuntas ir 
berniukų skautų Lituanicos tun 
tas. Šių, 1956, metų balandžio 
mėn. sueis metai, kai šia perio
dinis leidinys išvydo pasaulio 
šviesą.

Laikraštėlį redaguoja R. Bliū- 
džiūtė, V. Pavilčiūtė, V. Stri- 
maitytė, V< Gedvilą, K. Zapkus 
ir E. Zigaitis.

Laikraštėlio iniciatoriai ir į- 
kūrėjai — Pranas Nedzinskas 
ir Gabr. Gedvilą.

Išleidžiama nuolat 200 egz. 
Tai palyginius nemažas tiražas, 
nes leidinį perskaito dar kiti 
200 — 400 asmenų. Laikraštė
lyje bendradarbiauja visi veik
lesni Chicagos skautai ir skau 
tės. Puikius, trumpus ir nuošir
džius įžanginius straipsnius pa

LIETUVIAI, DĖMESIO ALIARMAS
J. PAJALGAVAS. Chicago, III. L

gučius, prisimink'me varge esani 
čius, alkstančius ir paliegusius. I . .... „
Paskirtame nors malą dalelę t.n.lt0W pnska.to jau 16 milionų.

Kanados statistika gyven-

Prieš porą metų “Draugas” siuoju Višinskio melu aiškinamą 
sušuko “Lietuviai, netylėkime”, si?
kada Višinskis per United Na-į Juk teirautis galima. Ne tik 
tions asamblėją nerausdamas galima, bet pr.valome, nes mes 
visam pasauliui pamelavo, kad atliktume tai, ką padarytų mū- 
Lietuva pati savo noru kvietė sų kenčiančioji tauta už geleži- 
sovietus, laisvai balsavo už ko-'nes uždangos, jei jai būtų su- 
munizmo įvedimą Lietuvoje,'teikta tam teisė. Bet ji tos tei- 
kad kariuomenė ir šauliai buvo sės neturi, neturi tos teisės nei 
išformuoti tautos noru, o g.nk- pačių sovietų išrinkti “preziden 
lai pačių lietuvių nupirkti, per- tas” Paleckis, motinžudys Sneč 
duoti raudonarmiečiams, taip kus, Gedvilov ir kiti “Liubim- 
pat, tautai pareiškus page:da-
vimą. Gerai atsimename kcng- 
resmano Kersteno Komitetą, 
kaip reakciją tokiam kvailam 
“protingiauaiių” * sovietų vadų 
melui.

ca.
Kaip veikti?

Proga betarpiai išbandyti jėgas 

ir pasiinfomuioti

Dabar ir vėl tenka laisviesiem 
lietuviams nusipurtyti rakinan
čio snaudulio, šį kartą — ne me 
lui atremti (tą jau sugebėtų 
kiekvienas iš mūsų). Dabar rei 
kalas yra sudėtingesnis, vingiuo 
tesnis. Proga, kurios mes taip 
laukiame ir jieškome. Proga, ku 
ri taip retai pasitaiko ir gali 
nebepasikartoti.
Sovietai prisipažino pridarę klai 

dų. Sovietai kaltina Staliną, sa

vo dievaitį. Sovietai gailisi

• sušaudytų

Tos mintys buvo pareikštos 
tų pačių Stalino bendradarbių. 
Jie tas klaidas vykdė, o gal ir 
siūlė. Snausdami ir vietoje sė
dėdami mes nieko nepasieksime, 
nieko nesužinosime. Kam duotis 
apgaunamiems tarptautinės 
spaudos spekuliacijom? Ar ne 
ji per II Pasaulinį karą taip “tei 
giamai” sovietus “įvertino”, kad 
pusė pasaulio už geležinės už
dangos nugarmėjo. Kodėl mū
sų gabūs, rinktiniai veikėjai ne
pabandytų pasiteirauti pačiam 
Kremliuje, ar:

1) tūkstančių lietuvių sunai
kinimas yra įkalkuliuotas Į Sta
lino klaidų schemą?

2) tūkstančių lietuvių ištrė
mimas į Sibirą,

3) Lietuvos okupacija,
4) tremtinių persekiojimas 

po platųjį pasaulį, taip pat yra 
klaidų sąraše?

Jei minėti kriminalai nėra ta
me prisipažintų klaidų sąraše, 
tai kodėl? Ar ir toliau tuo gar-

rašo pati redakcija, ypač re 
dakcijos kolektyvo narė R. Bliū- 
džiūtė. Turinyje regime įvairių 
temų: tautinių, religinių organi 
zacinių ir pedagoginių.

Visas laikraštėlio leidimo rū
pestis ir visa techninė našta, 
kaip girdėti, gula ant tvirtų vy
riškų Gabrieliaus Gedvilos ir 
Kęstučio Zapkaus pečių. Per lie 
tuviškos spaudos metų užbaigi
mą 1955 m. lapkričio 18 d. Chi 
cagoje K. Zapkus, šalia kitų mū 
sų spaudos reprezentantų, atsto 
vavo šio laikraštėlio redakciją 
garbės prezidiume.

Tenka priminti, kad laikraštė
lio redakcija seka ir viešuosius 
lietuvių reikalus. Pvz. 1955 me
tų gale “Gairės” surinko ir pa
siuntė mūsų tautos veteranui M. 
Biržiškai $218.50 paramos, į ku
rią gerb. profesorius atsakė sa
vo asmeniniu padėkos laišku.

Ką mums byloja šis lietuviš
kas jaunimo laikraštėlis? Jis 
byloja, kad ir svetimose tolimo 
krašto padangėse organizuoto 

lietuviško jaunimo dvasia nesu

žė į kilnias dvasines augštumas, 
kas nieko didingesnio jaunystė
je nesiekė ir netroško, tas ir su
brendęs liks tik eiliniu gyveni
mo grumstu, kurį mindžios pra
eivių kojos.

Organizuoto mūsų jaunimo, 
šiuo atveju lietuvių skautų, at
rodo tikrai ir niekad nemindžios 
svetimųjų praeivių kojos. Ar ne 
tiesa ?...

Reikėtų vieną kartą pritaiky
ti jų pačių taktiką “zig-zag”. 
Todėl, savo veiklą, naujai so
vietų taktikai pažintį ir pačiupi- 
nėti-pazonduoti jos pagrindus, 
galime nukreipti dviem kana
lais: ■

1) patiems, betarpiai, iš so
vietų vadų pazonduoti jų prisi
pažinimų motyvus padarytose 
klaidose, kiek tai liečia Lietuvą.

a) Teigiamo atsakymo atve
ju, patyrinėt kiek sovietai mano 
tas klaidas atitaisyti. Ta proga 
bandyti tartis dėl pagalbos le- 
laisvės dar tobulesniais pagrin- 
tai už geležinės uždangos.

b) Neigiamo atsakymo atve
ju, galima ten pat daugelį da
lykų aptarti ir iš pirmų šaltinių 
pasiteirauti. Tas padėtų organi
zuoti mūsų kovą dėl Lietuvos 
laisvės dar tobūlesniias pagrin
dais nei iki šiol.

2) Paaiškėjus, kad sovietų 
vadų kalbos apie jų padarytas 
klaidas buvo tik eilinis blefas 
ar savitarpių jėgų persigrupa- 
vimo žaismas, reikėtų pradėti 
ir vėl su didžiausiu įnirtimu, iš
radingumu, pasiaukojimu skelb
ti pasauliui apie tikrąsias sovie
tų padarytas klaidas, kurias jie 
nori nuslėpti skelbdami išgalvo
tas istorijas apie savo neklai
dingų Kremliaus vadų paklydi
mus. Jei jau toksai neklaidin
gas Stalinas yra paskelbtas pa
klydėliu, tai kas tie, kurie apie 
tai skelbia, tai ko vertas Lenino 
ir Markso mokslas. Kas tai per 
valdymosi sistema? Per beveik 
40 metų tiek milionų žmonių 
išskerdė (kaip Amerikoje kiau
lių), pasiuntė katorgon, tiek vi
si vadai tiek eiliniai nuolat ir 
nuolat viešuose mitinguose pri- 
sipažinėjo esą suklydę, tik stai
ga, lyg stebuklas įvyko; paaiš
kėjo, kad Stalinas klydo, o visi 
tie, kurių kaulai jau supuvo Si
biro taigose ir kalėjimuose, mi- 
lionai vaikų, moterų ir vyrų bu
vo nekalti.

Tai kas gi čia? Mažytė klai
da? Nesusipratimas? Markso 
“Kapitalo” puslapių sumaišy
mas ar nesugebėjimas pasenu
sių lapų išskaityti?

Tai va. Antras veiksmas, po 
nepasisekusios ekskursijos į

"neklaidingų” sovietų vadų lan 
dynę, būtų žiaurus demaskavi
mas bolševizmo sistemos neklai 
dingo Stalino jo klald ngų dar
bų fene....

Aišku, yra geresn ų, sudėtin
gesnių bei įžvalgesnių plar.ų 
tam sovietų vadų kritikos zon
davimui. Tik jokiu būdu nega
lima tūtų sutikti su tuo, kad 
tokią progą praleistume nieko 
neveikdami.

Tuo tarpu, mūsų informacijų 
šaltiniai galima būtų ap budin
ti: sakė-pasakė, rašė-parašė ir 
t.t. Turime gabių, talentingų, 
universitetus baigusių žmonių, 
galinčių savo pasiūlymais sudo
minti net tuos naujos rūšies 
“neklaidingus” Kremliaus va
dus, o mūsų tautiečių tūkstan
čiams bent palengvinti kančias. 
Tuo pačiu minėti politiniai pir
mūnai gali parūpinti reikalingų 
informacijų iš betarpinių šalti
nių.

Brangūs lietuviai, broliai ir 
sesės, meskime tarpusavio peš
tynes, paduokime vienas kitam 
rankas ir būkime parengtyje. O 
jūs, mūsų vadovai, kvieskite sau 
patarėjus iš geriausių tarpo ir 
skubiai veikite. Proga yra jėgų 
išbandymui. Mes, jūsų armija, 
sudėsime tai naujai akcijai ar 
reakcijai aukų tiek, kiek bus 
reikalinga. O ir pasiaukojimo pa 
vyzdžiais praturtinsime paliki
mą mūsų ainiams.

sumos, kurią išleisime Velykų 
dovanoms ir V'lykų stalui. 
Siųsk me savo .aukas Velykų 
proga palyrcs am šalpos darbo 
vykdytojui Bendrajam Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondui — 
Balfui, 105 Grand Str., Brook- 
lyn 11, N. Y. Jis žino visus var 
ge esančiuosius: vaikučius, se
nelius, ligonius, gaus as šeimas, 
nes jie visi Balfą gerai pažįsta 
ir jo pagalbos prašo. Pasidaly
kime tuo būdu savo Velykų sta
lu su visais. Nuo to mūsij sta
las nepasidarys menkesnis, o 
dvasinė ramybė ir moralinis pa
sitenkinimas bus mums dideliu 
užmokesčiu už atliktą lietuviško 
solidarumo ir artimo meilės dar 
bą.

Būkime vieningi, paduokime 
ranką varge skęstantiems.

Prelatas Jonas Balkonas,

E. p. Balfo Pirmininkas

Į 1*1*1, ||l l'IUI'l
PARKUOLME SERVICE 

STATION
>000 W. Cermab KU., Cicero, Iii 
Lietuviška gazolino stotis ir 

automobilių aptarnavimas 
Williaro J. Grigelaitis. aav. 
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Velykinis prašymas
Ateina šv. Velykos. Labai 

prasmingos šventės religiniu, 
šeimyniniu ir artimo meilės at
žvilgiu. Visas krikščioniškas 
pasaulis švenčia jas dideliu dva
siniu pakilimu ir stengiasi su
tikti ir praleisti gražiai bei kil
niai. Mes lietuviai, šalia religi
nių pareigų atlikimo, ruošiame 
dar ir Velykų stalus galimai 
puošniau, įvairiau ir sočiau. Ve 
lykų margučiai užima bene pir
mą vietą tame puošnume. Gra
žus tai paprotys; girtinas ir pil
nai palaikytinas.

Džiugu, kai prie Velykų sta
lo susirenka visa šeima, ir dva
sios ramybė apgaubia visus. Tai 
yra tikroji bendruomenė, bent 
jos natūralinė ir pagrindinė už
uomazga. Mūsų laikai neramūs 
ir pilni skriaudų. Ne visi galės 
prie bendro šeimos stalo susi
rinkti ir ne visos šeimos turės 
Velykų stalą. Daug bus tokių, 
kuriems nebus ne tik lietuviško 
margučio, bet ir sotesnio kąs
nio ir duonos riekės. Mes lietu
viai ypatingai daug tokių savo 
brolių turėsime Europoje ir to
limuose Rusijos plotuose. Tuo 
tarpu ne visu8 vargstančius ga
lime pasiekti, bet yra daug jų, 
kuriuos galime pasiekti ir ku- 
kuriemg taip pat galime padėti.

Ruošdamiesi Velykų šven
tėms, pirkdami ir dažydami mar

BIRUTĖ PGKELKV1C1ŪT6

43 tęsinys

Pagaliau, ar gali viską žinoti? Gal ji staipėsi, gal 
juokavo, gal iššaukiančiai žvilgčiojo akimis? Kareiviai 
palieka kareiviais. Be to dar pirmoji fronto linija.

— Frontovi'kai... — vėl pakartoja tėtis tą baisų 
žodį.

Kęstutis ragina eiti iš Dancigo. Susirasti kur nors
... ..... .................._ tempiamą vežimuką, susimesti daiktus ir eiti. Prie-

žlugo, bet reiškiasi viltingais šniesčiuose gal būsią ramiau. Bet dar vis, karts nuo 
karto, gatvėse pasigirsta šūviai; nežinia, ar visas Dan
cigas paimtas, nežinia net, ar mums galima pajudėti be 
leidimo. Be to — Jonukas...

Jau diena, jau popietė, jau pavakarys, o rūsy tylu.
Ir toji tyla auga, brinksta, tvinksta, tarsi didžiulė 

votis, kiekvienu metu galinti pratrūkti juodu skaudu
lio krauju.

Ir pratrūkšta.
Pro mūsų durų staktą aš matau vokiečių rūsio lu

bas ir ten, pačiame kampe, kurį anksčiau dar užgrieb
davo blankūs šešėliai nuo laiptelių pusės, dabar visiškai 
tamsu. Lauke, turbūt, jau sutemo.

Tada ties didžiąja anga pasigirsta žingsniai.
Ir balsai. Daug balsų.

jaunatviško grožio ir įkarščio 
žiedais. Drauge jis sako, kad 
mūsų skautės ir skautai (lygiai 
kaip ir jaunieji ateitininkai) dar 
tebeturi savyje daug kilnių dva
sinių nuotaikų, kurios jų dvasią 
laiko atsparią prieš nutautėji
mą, dorinį ištižimą, beidėjišku- 
mą ir materijos primatą.

ftia proga mums visiems — 
senimui ir jaunimui — prisimin
tinos didžiojo pedagogo ir filo
sofo prof. Šalkauskio mintys: 

Kas būdamas jaunas nesiver-

Vestuvių nuotraukos 
Augttos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe
Precin Photo Studio

INC.

EDVARDAS ULIS, ssv. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-248)

F. RADIO SU I
Į ClEMPOS-OM-YS-BATIRIJOS) |
/V TAISYMAS 
inamuosedirbtuvėse]

—-100%
^4 R ANT pĄj

■lAi-DOinO.ILUtelevision
ĮCsav. inž. A.Semėnas) 
l3130S.Halsted-DA6-6887l

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

įstaigoje BRIGHTON SAVIHGS and LŪAM!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVIiNGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Ava. 

CHARLES ZEEAS, Sec’a

OFISO VALANDOS:
Plrmad.. antrad., penkt&d. Ir 
Beit. • ▼. ryto Iki 4:80 p. p.

Trefilad. * ryto iki 18 o 
Ketvlrt&d. t v&l. Iki 8 v&k.

........................................................................................................................................IIIIIIIIIII

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
.....................................................................................................................................................f

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2648 W. 691h St. REpublic 7-1941

Šitaip prasideda naktis.
Iš pradžių jie vaikšto būreliais po rūsį. Užeina pas 

mus, šnekasi, net pajuokauja. Paskui vėl — jų žings
niai nutolsta į vokiečių kambarius. Juose, dabar taip 
tylu, tarsi žmonės ten būtų pavirtę druskos stulpais.

Ir tik staiga — moters klyksmas!
Kaip peilis! Kaip ilgas, smingantis peilis...
Ir tuojau pat kitas. Ir trečias! Ir dar vienas — 

čia pat, prie mūsų durų!
Aš užsikemšu ausis ir įsispraudžiu pagalvėn. Bet 

tebegirdžiu tos paskutiniosios kriokiantį gangaliavi- 
vimą. Jie, turbūt,, užėmė jai burną.

Aš žinau tą moteriškę! Ji sėdėjo visai netoli mū
sų slenksčio. Ir ji, ir jos vyras, ir keturi jų vaikai...

Aš žinau jas visas!
Aš pažįstu visas savo seseris — šitame rūsy, ši

tame Dancige, šitame gėdos mieste.
Aš žinau, kaip kadaise nukaito jų skruostai nuo 

pirmo meilės žvilgsnio, kaip drebėjo jų lūpos, kar
todamos jungtuvių priesaikos žodžius, kaip apsalo jų 
kūnai, pajutę pirmąjį kūdikio judesį po širdim. Jų 
visų kaktos, delnai ir burnos pažymėtos šventais 
ženklais. Mergystė, moterystė, motinystė — vieno
da paskirties raidė.

Jų įsčiose tebemiega ta pati Pradžios jėga, nesu
vokiami gyvybės slėpiniai ir kiekvieno ateinančiojo 
pirmasis širdies dūžis. Gimdančios, žindančios, pa
klusniai atkartojančiog šeštosios sutvėrimo dienos žo
dį; išnešiojančios gentkartes ir akimis nulydinčios jų 
eiseną į neužmatomų šimtmečių rūkus:

Žemės galių ir žem'ėg nuolankumo antrininkės.
Kaip ta pirmoji moteriškė, paskutinis kuriančiojo 

Dievo tvarinys, pradėtas rojaus sode, pro kurį tekėjo 
bibliškoji upė, prasiskirianti į ketverias šakas, kur 
žemė spindėjo auksu ir onyksu, bet kur nebuvo gera 
žmogui vienam būti.

Ir ją pirmasis vyras pavadino Jieva, neg Vieš
paties jam duota moteriškė buvo visos gyvybės mo
tina: jo rankoms patikėta taurė, kurios paliesti neva
lia šventvagiška širdim ir lūpom.

Kad piktnaudojamas prasidėjimo dėsnis neatsi
gręžtų Amžinojo rūstybe.

Nes iš moteriškės gimė Jo vienatinig Sūnus.
*

Ir taip tęsiasi valandas. Valandas!
Dar neišeina vieni, užplūsta kiti ir tie nesiliau

jantys riksmai man jau susilieja į vieną klaikų riks
mą, plėšiantį visas rūsio sienas, verčiantį augštyn 
lubas, šipuliais paleidžiantį gelžbetonio balkius, per- 
skrodžiantį erdvę pro visus žvaigždynus ir įsmingantį 
į patį skliauto dugną. Dangaus keršto, dangaus 
keršto* čaižančios rykštės, akmenų krušos, ugnies 
ir sieros lietaus!

Čia baisiai karšta ir parakaitag man liejasi 
čiurkšlėm. Gal, kad mes gulim pačioj palubėj, kad iš 
visų pusių tie pundai ir ryšuliai... Aš jau nebegaliu 
kvėpuoti, man rodos, kad tuoj užtrokšiu.

Staigiai atsisėdu lovoj ir nusiplėšiu nuo pečių 
megztinį. Jis visas šlapias.(■■b daigiai)
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Miami, Fla.

Lietuvių kolonija rūpinami 
Lietuvos reikalais

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Miami, Fla., skyrius Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimą suruošė vasario 16 d. 
Lietuvių klubo salėje. Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo 
programos vedėja buvo Alto 
Miami skyriaus pirmininkė A. 
Skudzinskienė. Jos pagelbinin- 
kė buvo sekretorė Lorisa Jan- 
kūnienė. Apie aukų reikalą kal
bėjo p. Pivariūnas iš Pittsbur- 
gho. Miami lietuvių choras, va
dovaujamas Anita Karus, gra
žiai padainavo.

Rezoliucijas perskaitė A. Kau 
lakienė, kuri taip pat tarė žodį 
Lietuvos vadavimo klausimu.

Lietuvos laisvinimo reika
lams aukojo: Miami Lietuvių 
Klubas — $60, Miami lietuvių 
choras — $25, Susivienijimo 44 
kuopa $25, D. ir P. Slyvėnai 
$25, B. Tribulas $25; P. Piva
riūnas $20, A. D. Kaulakiai $12, 
P. Lamberbas $ 11, Sandara 52 
skyr., Miami, Fla, $10.

Po $10 aukojo A. Zalatorius, 
J. Paknys, J. Kralikauskas, Z. 
Kaulakis, O. Katilinienė, Alek
synai, J. Gustainis, dr. Einoris, 
dr. A. Juozaitis, V. O. Skupei- 
kai-Matusevičiai, V. Valaitis 
$8, O. Navickienė $7, P. Drazi- 
laiskai $6.

Po $5 aukojo K. Karpius, dr. 
Tamošaitis, V. Verbylai, J. Mik- 
nys, A. Juknevičius, O. Račkie- 
nė, D. Jankus, L. Hill, J. Pet
raitis, A. Karns, T. Norkus, 
Kuodis, A. L. Jankūnai, K. Stau 
pas, ponia Žiugžda, St. Petraus 
kas, P. Sagatas, J. Miškinis, A. 
Norris, P. Vaičiūnas, W. Jan
kus, Augonis, P. Bukis, Kati
lius, S. Zinsky, R. Delewan, F.

Rodgers, A. Šperauskas ir J. 
Baltramaitis.

Po $2 — W. Zieck, M. Bytau
tas, J. Ratkus, M. Zubavičienė, 
P. M. Daubaras, A. Svila, P. Pa- 
cesis, P. Kenutis, V. Cukrus, 
Ch. Šimėnas, J. Ratkus, V. Ste- 
pulionis, Z. Kaulakiai, Jr. N. Ja
nonis, J. Lukas, J. Gerdziunas, 
Nauraitis, Geležinienė.

Po $1 — A. Skudzinskienė, 
G. Šliupienė-Kartanas, M. Vait
kevičius, A. Naujokaičiai, Z. 
Morkus, K. Tamašiūnas, Z. Ru
dis, J. Salasevičius, W. Buks- 
nys, J. Donoult, A. Silver, Ago
ta Sutkaitis, W. Lees, Lekas, 
J. Svolkin, J. Styles, J. Gam- 
bels, M. Kupriauskas, J. Tra
sas, J. Velykis, J. Mančiūnas, 
O. Petrauskienė, L. Kruch, A. 
Lukošiūnas, J. Sharp, M. Ma
tulionis, B. Tilionis, Gurskis, 
Jankus, Stasiulis, A. Dilionis, 
Pilky, F. Drakc, Šimkienė, J. M. 
Martin.

Už įėjimo biletus gauta $231. 
Iš virtuvės už kavą ir sumušti
nius gauta $23. Atskaičius tax 
ir visas išlaidas, susijęs su Va
sario 16, pelno liko $798.30c.

Vasario mėn. Alto valdybos 
visuotiniame susirinkime nutar
ta Lietuvos laisvinimo reika
lams Altui Chicagoje pasiųsti 
$700 ir senam lietuvių vetera
nui Mykolui Biržiškai $25.

Kun. Razut'.s vasario 16 d. 
atnašavo šv. Mišias už kenčian
čią Lietuvą ir jos išlaisvinimą 
iš bolševikinės vergijos.

Alto posėdis
Š. m. ko^o 26.d. 7 vai. šau

kiamas Alto Miami skyriaus po
sėdis aptarti tolimesnę veiklą. 
Susirinkimas bus pas Alto pir
mininkę A. Skudzinskienę.

Aito pirm. A. Skudzinskienė 
ir sekret. L. Jankūnienė

Wisconsino Šaulių Klubas jau ruošiasi tradicinei 
šaulių šventei — Joninėms. 
Taip pat planuojamas didesnioveikla

Prieš keletą mėnesių įsistei- masto pavasarinis pasirody- 
gė LŠST Wisconsino klubas. mas, kuris žadintų bestingstan- 
Laikino steigiamojo susirinki- čią lietuvišką dvasią.
mo metu įsirašė tik 15 narių. Klube dominuoja vyriškoj 
Tačiau dabar tenka pasidžiaug- lytia. Ka;p matom(ii tik v)ena 
tl, kad klubui priklauso 43 as- moteria yra vadovybėje. Gerai
me^s- . kad nors septynios sesės, kaip

Mnivaukes, Kenoshos ir Ra- lelijos, puošia puaėtinai didoką 
cine aktyvesni bei sąmoninges- bijūnų daržą Ga, tod4l kad 
m lietuviai mielai jungiasi į moterys, nors ir jautTesnės, 
sauliskos tradicijos gerbėjų ei- nėra tokio8 drąaios kai 
es, kurios rūpinasi Lietuvos rai. Taiiau toka t lietuvls.

laisvinimu ir tautiškumo palai- kas kraujas teka ir
kymu išeivijoje, palikdamos toji pat pareiga gula ant abie-
pačiam asmeniui spręsti jo rei- jų lyčių asmenų pečiUi kuri 
ginęs ir politines pažiūras. | kiekvienam doram lietuviui yra 

Oficialiame steigiamajame a;gki ir, kuri raudonu siūlu žy- 
susirinkime išrinkta klubo va- Į mį įšauliškos tradicijos palai- 
dovybė rev. komisija ir garbės kytojų veikimo gaires, 
teismas.

Valdybą sudaro šie asmenys:
J. Giedrikas — pirmininkas,
VI. Skirmuntas ir Vikt. Bulkai- 
tis — vicepirm., P. Petrušai- 
tis — sekr., VI. Vilcinas — ka
sininkas., Vikt. Kažemėkaitis 
— kultūros ir meno vad., K.
Žilėnas — ong.

Revizijos komflsijon įeina
Ona Kažemėkaitienė, Ed. Šilin
gas ir J. Virbickas.

Garbės teismą atstovaują 
prof. JL- Šintoliūnas, Br. Ketu
rakis ir Pr. Mickevičius.

Susirinkimas nutarė įsteigti 
fondą, kurio uždavinys būtų 
rūpintis Klubo patalpų įsigiji
mu. Laikinai fondo reikalus 
tvarkys valdyba. Pirmieji au
kotojai S. ir P. Petrušaičiai ir 
J. Giedrikas po 50 dol. Tikima
si, kad ir daugiau klubo narių 
bei lietuviško darbo rėmėjų pa
seks pastarųjų pavyzdžiu.

Prie klubo sudarytai spor
tinio šaudymo sekcijai vado
vauja Vikt. Kažemėkaitis. K. 
Žilėnas padovanojo sekcijai 
naują sportinį šautuvą. Entu
ziastai jau diskutuoja pravesti 
sportinio šaudymo rųųgtyned 
su čikagiečiais šauliais.

Klubo veiklai dirva yra pla
ti, nes jis apjungia trijų akty
viausių Wisconsino lietuvių ko
lonijas. Klubas Sr jo patikėta 
vadovybė yra pasiruošę inten
syviai veikti tautinėje plotmėje 
ir darbais įrodyti savo reikalin
gumą bei naudą, jei tik mūsų 
kolonijų sesės ir broliai nepa
mirš pareigos tautai ir tėvynei1, 
kuri yra giliausias klubo cre
do. '

P. šilonis.

Racine, Wis.
Lietuvos laisvinimo reikalams 

surinkta $370

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Racino skyriaus surengto Vasa
rio 16 minėjimo metu Šv. Kaiz- 
miero parapijos salėje aukojo 
šie asmenys:

Po $20 — V. M. Kasparaičiai 
ir S. P. Petrušaičiai.

$15 — A. Zizminskaitė, $11 
— F. J. Kapočiai, $10.50 — F. 
G. Aleknos.

Po $10 — O. S. Budriai, J. 
Giedrikas, P. Z. Gūros, E. P. 
Kleinotai, M. L. Kšečkauskai, B. 
J. Mataičiai, S. A. Palaičiai, S. 
I. Paukšteliai, JĮ- Sinsinas, S.

Stočkutė, E. Šilingas, V. Vilci
nas ir K. Žilėnas.

Po $6 — O. V. Kažemėkaičiai 
A. Pakšys ir M. J. Zaleckiai.

Po $5 — kun. V. Andriuška,
E. Baltušis, L. Baltušis, S. Dum 
bra, J. Grimskis, P. Kodienė, A. 
Mateika, J. Plečkaitis, S. Satkū
nas’ A. Simanavičius, L. Šimu
tis, M. Tamulėnas, Jr., I. Til- 
tonien'ė ir J. Virbickas.

Po $3 — P. Dabrovolskiai, P. 
Mikalkevičiai, V. Plečkaitis ir 
L. Pliura.

Po $2 — P. Kaufmanai, H. 
Kompis, P. Kuenstlerienė, J. 
Mitka, K. Mockus, P. Pronskai.
F. Seianas, J. Simanavičius, M. 
Stanaitytė, P. Šepikai, J. Tri- 
bys, kun. K. Vengras ir P. Vin- 
dašius.

Po $1 — A.,Andriuškienė, V. 
Bagdonas, M. Balsevičia, P. Bul 
kaitytė, B. Develis, O. Glebienė, 
J. Kažemėkaitytė, P. Kavaliū
nas, K. kisielius, A. Kraujalis, 
P. Lebeckis, P. Mickevičienė, E. 
Michalewski, P. Paluckienė, V. 
Paukštelis, M. Peik, T. Petkie
nė, E. Petkūnienė, A. Petronis, 
J. Pociulis, P. Puluikien'ė, A. Pu 
ras, V. Samulionis, B. Satkūnas, 
P. Skališius, M. Sokelis, prof. 
J. Šimoliūnas, M. Tyllo, J. Um
brasas, A. Vasiliauskas, V. Vin- 
dašienė ir K. Wieta.

Smulkiais surinkta 55 c. Viso 
surinkta $370.05.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Racino Skyrius

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimus 

ii tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI 7-7075 arba 

RE 7-9842

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKROB41A 

Fardavinuu ir Taisymas 
4102 Archer Avė., e* Mozart 

Chicago 82. BĮ. — TeL t.A 8-881’

Jaunimo stovykla
Jaunimo stovyklos globos ko

mitetas Clevelande gavo pini
gais po šimtą dolerių iš dr. V? 
Adomavičiaus, Akron, Ohio, J. 
ir A. Damušių, kun. dr. K. Šir
vaičio (Akron, Ohio), dr. R. 
Gineičio (Dayton, Ohio), J. J 
Pikturnų.

ssrajsrcissroj

Pasižadėjimais po šimtą dole
rių iš P. Zigmanto, A. St. Barz- 
dukų, P. P. Balčiūnų, S. H. Idze 
levičių, P. O. Žilinskų. B. K.
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TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparatą Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbu 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyw St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
palu r na v imas.

R ŠERĖNAS
454(1 S. W(xxl St., Chicago »,

Illinois, tel. VI 7-2972

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

tiją — darbas Ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas. •
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

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

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Nalsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

IOB3OE IOE3OE
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MAROUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, CELES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
L Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS
12743 West 69th Street Tel. PRespect 6-0781

(priešais šv. Kryžiaus ligoninę)
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Mokame Didesnius Dividendus

ST. ANT11ON Y SAVINOS and l-OAN ASSOOIAT1ONI

1447-South 49th Court..................................................................... Cicero, Illinois
1 3-8131-8132 JUOZAS - GRIBAUSKAS, Vedėjas
RAUTINP, ATIDA RA KASDIEN; UŽDARA VISA MENA TREČIADIENIAIS

MALONIAI KVIEČIAME JUS, KAIP KLIJENTUS IR ESAME DĖKINGI U2 TOLIMESNĮ BENDRADARBIAVIMĄ SU MUMIS

MES UŽMOKAME JUMS UŽ TAI, KAD TAUPYTUMĖTE... IR NORIME ĮPRATINTI JUS PRADĖTI TAUPYTI SU MUMIS

.*
* ”N . *

VELTUI PLIUSINE ZUIKUTIS
ATIDARANT NAUJĄ SĄSKAITĄ ARBA PAPILDANT 

TURIMĄ $5.00 VAIKUČIAMS

VELTUI PERLŲ KAROLAI Atidarant Naują Sąskaitą arba papildžius Tpriiną $100.00 a1' Daugiau

ĮGAUKITE “TAUPYMO MANIJĄ” DABAR... IR TĘSKITE TAUPYMĄ, ATIDEDAMI NORS KIEK 
KAS SAVAITĘ ... NESIGAILESITEI
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Waterbury, Conn.
Laisvės šventės minėjimas 
Lietuvos nepriklausomybės at

gavimo minėjimas įvyko vasa
rio 19 d. 11 vai. bažnyčioje bu
vo pamaldos, o oficialus minėji
mas — 4 vai. popiet lietuvių pa
rapijos didžiojoje salėje. Iškil
mes pradėjo Alto vicepirm. T. 
Matas. Invokaciją skaitė kun. 
J. Dilionas. Kalbėjo kongresma- 
nas James T. Patterson iš Wash 
ington, D. C., mėras Edward D. 
Bergin, “Vienybės” red. J. Tys- 
liava, Balfo reikalų vedėjas S. 
Lūšys iš Brooklyn, N. Y., mies
to teisėjas H. McGill, adv. C. 
Balanda ir šerifas J. Určinas. 
Himnus ir tris dainas sutartinai 
atliko parapijos choras. Rezo
liuciją ir pasveikinimus gub. A. 
Ribicoff, kongresm. J. Dodd, se
natoriui U. Purtell, šen. P. Bush 
ir kun. Valantiejaus skaitė Alto 
skyriaus sekretorė Marcelė And 
rikytė. Vietiniai anglų kalba 
laikraščiai — “Waterbury Re- 
publican” ir “Waterbury Ame
rican” — plačiai aprašė šios 
šventės programą ir patalpino 
kalbėtojų paveikslus.

Lietuvos išlaisvinimo dar
bams aukojo:

Bažnytinė rinkliava — $327.- 
23, JAV LB apylinkė — $100, 
Tomas Matas — $100, Vincas 
Ramažas — $100, dr. P. Vilei
šis — $100, Brooklyn Baking 
Co. — $50, Krikščionių demo
kratų skyrius — $50, teisėjas 
James Lavvlor — $50, skautų 
vietininkija — $32.60, dr. M. De 
venis — $26, adv. P. De Leon — 
$25, Katalikų Federacija — $25, 
L. N. P. Klubas — $25, L. P. P. 
(103) Klubas — $25, P. Motie- 
čius — $25, teisėjas H. MciGll 
— $20, Zigmas Karalius — $20, 
parapijos choras — $20, Stasys 
Senkus — $20, V. Šidlauskas — 
$20, Tautinės Sandaros 11 kuo
pa — $20, Waterburio ateitinin
kų kuopa — $20, A. Aleksis — 
$15, Balfo skyrius — $15, Ta- 
reilų šeima — $15, Valaičių šei
ma — $12, moksleiviai ateitinin
kai — $11.50, Kūrai — $11, P. 
Klevinas — $11.

Po $10 — miesto mėras Ed- 
vard Bergin, dr. Bobelis su žmo 
na, Motiejus Bogušas, A. ir J. 
Brazauskai, adv. ir ponia Balan
dai, Juozas Brogis, Liet. Darb 
S-gos kuopa, J. ir P. Gaižučiai, 
Petras Jokubauskas, A. ir O. 
Kcnausiai, E. ir K. Kiaunės, Ku 
dirkai, V. ir V. Kuzmickai, Ma
žosios Lietuvos Bičiulių S-gos 
skyrius, Norkeliūnų šeima, adv. 
C. V. Balanda, Antanas Oren- 
tas, J. ir O. Pagareckai, Pabal
tijo Moterų Klubas, J. ir V. Puo 
džiukaičiai, LKS Ramovės sky
rius, Joc Samoška, Kazys Stri-

kulis, Julė Šidlauskienė, Šv. Var 
do Draugija, Jokūbas Trečiokas, 
Tautinės S-gos skyrius, Tauti
nio Susivienijimo kuopa, Justi
nas Určinas, E. ir E. Va’ioniai, 
Viktoras Vaitkus, kun. W. Vi- 
chas, L. Vyčių kuopa, Zujus, Že
maitaičiai, Žukauskai, V. Pet
ruškevičius ir šeima — $9.

Po $6 aukojo lituanistikos mo 
kykla, M. ir J. Taruškai, O. ir 
M. Tonkūnai, Stanislava Vens- 
lauskienė.

Po $5 — Liet. Kat. Karo Ve
teranų Balandos Postas, Aukš
tuolis, I. Bajalytė, Bajorinai, An 
tanas Barkauskas, Barkauskas, 
Bazėnai, Bazėnas, dr. Colney, A. 
ir K. Campės, Jurgis Ciplys, 
Davicikai, Drevinskas, Eidukas, 
V. ir J. Gelumbauskai, Geonitas, 
S. ir J. Islinskai, Grušaitienė, 
K. Jatužis, A. ir J. Jezukevičiai, 
Juškevičius, Kaminskas, M. Ka
šėtaitė, G. ir J. Kazlauskai, Kau 
šyla, Killman, M. Kleinaitis, Z. 
Klevička, Kogelis, I. Kriaučiū
nas, A. Lapinskas, Liaudinskie- 
nė, Liaudinskas, M. Lisauskas, 
V. Luizka, Mačiokienė, Maldos 
Apaštalavimo Draugija, Madei- 
klenė, L. ir A. Matoniai, Mau
rutis, P. ir M. Marūnai, Moterų 
choras, Michailytė, Michailienė, 
Muraška, M. Nagurskis, J. ir J. 
Paliuliai, Jonas Paliulis, Paške
vičius, Pesys, Povilaitienė, Juo
zas Puodžiūnas, T. Radzevičius, 
Vincas Rauba, A. ir J. Rauga- 
liai, LRKSA 11 kuopa, LRKSA 
91 kuopa, Stefanija Sapranienė, 
Stankevičienė, Saulaitienė, Skru 
zdys, K. Seliokas, Strungys, Ša
tas Švelnytė, J. ir D. Slapkūnai, 
Sližys, dr. Vincas Šmulkštys, 
Kristina Tulienė, Tremtinių Dr- 
ja, Tretininkų'Kongregacija, Ta 
raškevičius, Tėvynės Mylėtojų 
Draugija, Uogintas, K. Urhšai- 
tis, Petras Valantiejus, G. ir P. 
Valūnai, Vladas Vaškelis, W. 
Zamblauskas, Zdanis, Žemaitai
tis (iš Seymour), Bogušai, Gy
lienė.

Po $3 aukojo Albinas Gaidys, 
Adelė Maurutienė, Stasė Vait
kevičienė; po $2 — Balsys, Mi
kėnas, J. Kanapka, Karmaus- 
kienė, Jesulevičius, Povilaitis, 
Scepanavičius, P. Šopytė, E. Vai 
terienė, Verbyla; po $1 — Ven- 
grys, Girdinauskas, Kušlis, A. 
Klepeckas, G. Klepeckas. Var- 
neckas, Čepas, Valys, Určinas.

Kiti aukojo mažesnėmis su
momis. Viso surinkta $2,252.58.

Rinkliavą ir šventės progra
mą prąvedė vietinio Alto sky
riaus p'rm. A. J. Aleksis. Vi
siems aukotojams, draugijų vei
kėjams, rengimo komitetui ir

atsilankiusiai visuomenei kon- mo tol-ėjos Tom Clark, keletas shaw Mintener įteikė laimėto-
čianČios tėvynės Lietuvos vardu 
nuoširdž ai dėkojame.

Alto Waterburto Sk Valdyba

Gabrielius Rajeckas 

garsina Lietuvos vardą

• G*br*elius Kajeckas, laimė- paketai dienų viename ge- 
jęs Demokratijos Balso varzy-, riauaįų 8ogtinės viešbučių sho.

as, a yvavo e evizijos n jose rebam ^aįp varžybų sponsorių 
programose. Per Washingtono svečia- r
radiją jo kalba buvo perduota _ ,
du kartu. Jis pakviestas ir au-'..,I^ud'ngIaus'°? . buvo
tiko dalyvauti artimiausiu lai- 1“klImin«‘ P™*P«*»X Jurgio

Federalinio teismo teisėjų, Co- jams sponsorių diplomus su 
lumbia distrikto komisionierius, trofėja. Įteikta dar penkių
profesoriai ir kiti.

Iškilm’ngatds pagerbimas 

Jurgio Washingtono gimimo
dienos išvakarėse Gabrielius, 
su kitais trimis varžybų lai
mėtojais, buvo apgyvendintas

PAJIEšKOJIMAS
.1 ieškau savo tetos PETRĖS ŽE
MAITYTES iš Viliušiu km. Jan
kų vai., Sakių apskr. Višakio Rū- 
do£ para p., esančios Amerikoje 
maždaug 35-45 metai. Jieško se
sers Antoses sūnus Klemensas 
Sinkevičius, 23 Ontario Avė., Ila- 
inilton, Ont., Canada.
iiitiitimiiiniiiMiinimniiHHHiiitfiiiiiii 
ĮKVĖPIMŲ KNYGA

Jurgio Gliaudės

Raidžių Pasėliai

Romanas
ftl knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisve žygius, yra Įkvėpinu; 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lirluviAkt; žodj. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

I ii tuv iškos Knygos Kinis* l* idiiivn. 
31 i" psl., Broniaus Murino vlrfielis, 
kaina

I,i<lo\iskos literatūros ugdymus 
yra visi; siisipratusli; lletnvii; darbas. 
Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILL.

iminiimiimiiiiiinitiiiitmiiiiimiiiiiimt
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ku dar vienoje radijo progra
moje. Kaip sostinės laimėtojas, 
jis dalyvavo ir “College press 
Conference” radijo programo
je su buvusiu senatorium iš 
Kentucky John Sherman Co- 
oper,' dabartiniu metu Ameri
kos ambasadorium Indijai. Jis 
buvo vienintelis iš augštesnės 
mokyklos mokinių toje pro
gramoje. Toji programa buvo 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo Washingtone metu. Ga- 
brielis paklausime ambasado
riui iškėlė ir Lietuvos •paver
gimą. VVashingtono spauda pa
talpino amabasadoriaus su Ga
brieliumi nuotrauką vasario 17 
d. laidoje.

Gabrieliui laimėjimo kalbą 
teko sostinėje pasakyti Ameri
kos Moterų konvencijoje ir 
Jhejetoj amerikiečių organiza
cijų. Nuo kvietimo pasakyti 
kalbą vienoje Pennsylvanijos 
konvencijoje, Harrisburge, dėl 
nepatogios datos, teko atsisa
kyti.

Atsiliepimų apie mūsų tau
tietį, su jo atvaizdu, tilpo vi
sos Amerikos spaudoje anglų 
kalba. Spaudos atsiliepimuo
se pabrėžta laimėtojo lietuviš
koji kilmė ir jo ryšys su Lietu
vos pasiuntinybe. Be to toji 
kongresmenų įdėta, “Congres- 
sional Record” net trejetą 
kartų. Tarp kita toji kalba 
tilpo ir Vasario 16-tos dienos 
numeryje. To leidinio tira
žas 50,000.
Susilaukta sveikinimų ir iš to

limų Amerikos vietovių, kur 
spaudos atsiliepimai pasirodė. 
Sostinėje sveikintojų tarpe bu
vo Valstybės, Švietimo ir Pre- 

j kybos departamentų pasekreto- 
| riai ir eilė kitų Valstybės de- 
! partamento pareigūnų. Preky
bos departamento pasekretoris 
sve'.kino raštu net trimis at- 

Į vėjais, po kiekvieno laimėjimo. 
Sveikintojų tarpe yra Airių 
ambasada, Augščiausiojo Teis-

Washingtono gimimo dieną. Į 
jas sukviesta apie 275 rinkti
nių svečių. Dalyvavo ir Augš
čiausiojo Teismo teisėjas Tom 
Clark. Penketas augštų asme
nų pasakė ta proga kalbas. Jas 
pasakė ir kontesto laimėtojai.
Švietimo VĖenainisteris Brad- kas.

PRANAS SALEMMAVUflft
504 W. 33rcLSt (Arti Nottnal Avė.)

Susitarimui skambinkite — Vidury 2-3486
Kainos yra vienos ii žemiausių visame mieste. 

Atdara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat šeštad. 
ir sekmad. nuo 9 v. r. iki 3 vai. vakaro.

20 METŲ PATYRIMO

šimtų dolerių čekis, televizijos 
konsolis Stromberg Carlson 
firmos ir radijo aparatas.

Vasario 24 d. laimėtojai bu
vo pakviesti būti svečiais ir pa
sakyti kalbas Benjamin Frank- 
lin Institute, Philadelphia, Pa., 
jo 250 gimimo sukakties proga. 
Laimėtojams įteikta tai sukak
čiai paminėti pagaminti meda
liai su įgraviruotomis pavardė
mis ir liudymu už nuopelnus. 
Tų .medalių viso pagaminta 400. 
Vienas jų įteiktas Cfrurchilliui.

Laimėtojai lankėsi Baltuose 
Rūmuose ir kitur. Įteikta jam 
laimėtojų vardu aukso plokšte
lės su laimėtojų kalbomis. Kal
bėtoju ta proga buvo Kajec

Lietuvių Prekybos Namai

V.

UŽSIPRENUMERUOKITE KULTŪROS ŽURNALĄ

AIDUS
“Aidai” eina jau vienuoliktus metus, gaivindami ir ugdydami 

mūsų kūrybinį gyvenimą tremtyje.

Prenumerata: visur 6 dol. metams

Adresas: 680 Bustiwick AteM Brooklyn 21, N. Y.

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.

Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.

Choro vedėjas

K St8a^nfni‘a8,lS’ DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

DIDŽIULIS PASIRINKIMAS 

NAUJAUSIO STILIAUS BALDŲ 

VELYKŲ ŠVENTĖMS !

Kainos be užprašyntą — sąskaitos neparduodamos 
Finansų Kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, nakčiai lovos pas mus $69.00 
Už $200 parduodamos sofos ir foteliai Nylon ar vilnos,

naujausių Stilių pas mus ........................................ $149.00
Už $300.00 parduodami 10 metų garantuotos sectional

sofos,-tinkamos kiekvienam butui pas mus ......... $239.00
Už $600.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen

Nart home, Pulman ir kitų geresinių Amerikos Fab- 
rikos — mes parduodam tiktai už ......................... $400.00

★

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 parduodami 3 dalių miegamieji ąžuolo ar

riešuto medžio pas mus tik ....... . .......................... $119.00
Už $300.00 parduodami miegamieji 4 dalių pas mus tik $229.00 
Už $500 parduodami Brazilijos raudonmedžio baldai

gaunami ir su dviem pavieniom lovom pas mus tik $350.00 
Už $700.00 parduodami Europos stiliaus ir gamybos

9 dalių miegamųjų su puošimuos! stalu pas mus tik $490.00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dal. valgomojo baldai pas mus $ 99.00 
Už $250. parduodami 6 dalių, ąžuolo ar raudonmedžio

baldai, su nedegamu stalo viršumi pas mus tik .... $190.00 
Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomojo paskiausio

stiliaus iš auksčiausios rųšies pas mus iki Velykų tik $400.00

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

“Parduodam pigiau, taisom geriau”

J. G. TELEVl^ION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išnuomavimui

VIRTUVES FORMICA STALAI
Už $69.00 siūlomi parduoti 5 dalių Formica stalai ir

4 kėdės. įvairių spalvų ir stiliaus pas mus tik .........  $.39.00
Už $ 99.00 siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su chromo

ar juodo metalo kojom pas mus tik ......................... $ 75.00
Už $129.00 siūlomi 7 dalių Formica setai mediniai,

ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik ..............$.99.00

TRAOEMARK ON

Kur tik puiki Kentucky whiskey 

mėgstama... ten reikalaujama

Svmra; Brook
“Maloni taip kaip 

ir jos Vardas”

Here are a vvhiskey’s four 
most desirable qualitiea.

SunnyŠroorBR-AND

Also Available
MOTTLEO IN BONO -100 l’KOOF

KENTt'CKY WKISMT

k«u>SiwwBWfl«
LOUliVlllI. FINIUCKV

$169
T 4/5 Qt.

KENTUCKY STRAK5HT 

BOURBON VVHISKEY

KENTUCKY BLENP^D 

VVHISKEY

M304/5 Qt.

This chart shows Old 
Sunny Brook has everythingl

SUNNV BROOK
l« lt Kentucky 

whiskey ?

Doe# lt have an old 

19th Cantury name?

ls it avallabla aa a

stralflht and as a bland?

ls lt popularly 

pricad ?

Y K Si YESI YESI YEŠI

THE OLD SUNNY BROOK COMPANY. 0IV1SI0N OF NATIONAL DlSTlLLERS PRODUCTS CORPORATION. 
tCUISVILŪ, KY BCTH &6 FPCCF KENTUCKY BLENDED WH!SKEY C0NTA1NS 65* GRAIN NE’JTRM SPUItS

ŠALDYTUVAI — VIRIMUI KROSNYS .
t

Už $199.00 parduodami 8 Cub. šaldytuvai visų firmų
pas mus parduodami tiktai .....................................$169.00

Už $250.00 siūlomi 9 Cub. šaldytuvai \Vestinghouse,
Norge, Kelvinator, General Electric ir kitų pas mus $199.00

Už $120.00 parduodami virimui parcelano pečiai pas
mus tiktai ................................................................... $ 99.00

Už $200.00 parduodami virimui pečiai Crown, Universal
pas mus tiktai ... .'.................................................... $139.00

★

KILIMAI
6x9 kilimai parduodami tik pas mus.................................$19.95
9x12 vilnoniai kilimai parduodami po $89.00 pas mus $49.00 
9x12 parduodami po $129.00 A. Smith, Bigelow, Magec.ir

kitų žymiausių firmų pas mus tik ............................. $79.00

TELEVIZIJOS APARATAI
RCA, Dumont, Westinghousc, Admiral, Motorola, Zcnith par

duodami žemiausiomis kainomis Chieagoje.
21 inco Traveler ant žemės pastatomas tiktai ..............$149.00
21 inco RCA arba Admiral tiktai .....................................$149.00
24 inco raudonmedžio tiktai ............................................ $250.00

Kiekvienas pirkėjas pirkdamas bent už $200.00 gauna 53 
dalių porcelano setą dovanai.
9x12 linoleum įvairiausių spalvų ........................................ $5.50
Kavos staliukai riešuto ar Oak ............................................$6.50
Lempom ar telefono staliukai po ........................................ $2.50

Viską pirkdami pas mus sutaupysite daug pinigų ir labai 
daug bereikalingų rųpesčių ir vargų.

Išmokėjimai iki 2 mėty ir ilgiau.

FURNITliRE t'ENTER, INC.
Įmonės Vedėjas JUSTAS LIEPONIS

3222-24-26 South Halsted Street 
TEL. — VICTOBY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad..........................................................................................................9—9:30

Kitom Dienom;.................... ......................................................................................9—6.00

Sekmadieniais: ......................................... 10—5 valandos
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CHICAGOS LIETUVIŲ TEATRAS
A. (ilNTNKRIS, Chieago, 111.

Miestas ir provincija
Chicagog miestas jau grožė

josi naujo teatro viešu pasiro
dymu. Tai buvo pati pradžia ir 
mėginimas. Tuomet buvo pasta
tyta “Buhalterijos klaida’’. Vei
kalas lengvai pastatomas ir vi
siems suprantamas. Jisai Lie
tuvių auditorijoje buvo suvaidin 
tas tris kartus ir publikos buvo 
pilna salė. Tai buvo lyg viešas 
teatro įvertinimas ir paprasti 
egzaminai publikos atsilankymo 
atžvilgiu.

Tai išgirdo ir provincija. Sa
vieji teatro mėgėjai nusibosta. 
Jie ir patys nori pamatyti gėrės 
nių scenos teatralų pasirodymą. 
Juk pažanga turi būti tik iš pa
vyzdžių. Neveltui provincija pra 
dėjo kviesti pas save atsilan
kyti. Pirmieji davė žodį ir są
lygas būti Waukegane, o dabar 
jau prašo Rockfordas, Milwau- 
kee ir kiti miestai, kur gyvena 
lietuvių. Taigi pradžia graži ir 
sėkminga.

Didesnio masto darbai
Chicagos Lietuvių Teatras 

sutelkė stiprias pajėgas ir jau 
gali drąsiai pasirodyti su dides
nio masto darbais. Užtat jie pa
sirinko antruoju veikalu jau bu 
vusio Lietuvos Valstybės teat
ro mėgiamą vaidinimą “Prieš 
srovę”, kuris tėvynėje turėjo 
labai didelį pasisekimą. Reikia 
tikėtis, kad jisai turės lankyto
jų ir Chicagoje. Tai rodo pir
mojo spektaklio pasisekimas ir 
antruoju didelis susidomėjimas. 
Pasirodo, kad gerai prekei ir 
puikiam veikalui reklamos ma
žai reikalinga. Juk lietuviškas 
priežodis sako, kad gera prekė 
pati save giria. Taip atsitiko ir 
kunigo A. Strazdelio gyvenimo 
apsakymų veikale “Prieš sro
vę”.

Lietuviško atžalyno reikalu
Teatrui reikia lietuviško at

žalyno. Tam reikalui yra įsteig
ta vaidybos studija, kurią gali 
lankyti kiekvienas žmogus, ku
ris tiktai turi patraukimą ir no
rą tam darbui. Reikalinga turė
ti jaunų jėgų tam darbui. Tai

galėtų susidomėti augštesniųjų 
klasių moksleiviai ir studentai. 
Pamokos vyksti vakara s du 
kartu savaitėje Marijos augš- 
tesnėje mokykloje. Studiją jau 
lanko gražus būrys jaunimo. 
Šaulių klubo artistams-mėgė- 
jams tikrai būtų gera proga pa
daryti šuolį pirmyn. Teorija ir 
praktika augina teatrui atžaly
ną.

Savaitgalio susikaupimas
Malvernoje, Pa., per praeitus 

metus net 14,000 vyrų atliko 
savaitgalio rekolekcijas. Yra 
speciali organizacija, kuri sten
giasi vyrus įtraukti į savaitga
lio susikaupimą.

Priespauda Rumunijoje
Iš dešimties katalikų vysku

pų Rumunijoje net šeši raudonų 
jų kankinti jau yra mirę ,trys 
tebėra uždaryti kalt’j'me ir tik 
vienas dar yra savo pos£e.

kokia yra

VAIKO
NUSILPIMO
PRIEŽASTIS?

Ar vaikau paJb'Kęa, n«Judrun, piktai* T Ne
valgo ar namiegą? Gydytojas žino, kad 
šis nusilpimas efttli būti nuo {vairių prie- 
žaš/lų. Tikroji priežastis dažnai irull I>Qtl 
perisi altinis sulletėjlinas pasekmėje blogo 
Jproėio nr dietos, šiuo atveju “Gomozo” 
gali Luti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptų gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s 
••Gomozo” sunikto yra keletu* mediciniškai 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
šildo sutrikusi skrandi; 2) atleidžia vidurių 
Išpūtimo skausmus; 3) sutelkia neskubi
nanti palengvinimų, nuo sukietėjusių vidu
rių, kuria yra priežastim aukščiau išvar. 
dintų simptomų, švelnus. Gero skonio. Iš
parduota virš 20,000,000 bonkų. šeimos 
dydžio bonka $1.65 vaistinėse. Bandykite 
I»r. Peter’s “Gomozo“... absoliutiškai nie
kas kitas taip nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už 11 oz. bonkų (su Jūsų vardu, adresu) 
šiuo adrcRu: GOfMOZO, Dept. (171-50 
4541 N. Rnvensivootl Avė., Chieago 
40, III.

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigaa 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai’ persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 pa veikia i. Kaina 
$2.00.

Galima gauti "DRAUGO“ 

Administracijoje 

2334 So. Oaklea Avenae 

CHICAGO 8, ILLINOIS

CLASSIFIED & HELPWANTED ADVERTISEMENTS
aoi

“DRAUGAS” AGENCY
65 East U'asbington Street 

Tel. DEarborn i.-24.34

2334 Soanth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641
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PROGOS — OPPORTUNITIES

RE AL E STATE HELP WANTED MOTERYS

HELP WANTED — FEMALE
4-------------——

ATTENTJON, JANUARY GRADUATES !
/ Beginners

GEN. OFFICE — TELLERS _ CASHIERS — TYPISTS
Congenial working conditions with long established Southwest 
Financial Institution. 40 hour week.
Detail experienoe, age, marital status and references. For in- 
tervievv see MR. HENRY J. W0LSKE.

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

..........  -............................... 4

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

baterijos ir automobiliams dalys. Firęstone padangos.
1934 Weit 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyręs auto specialistas

PETER SAKINSKAS 
Carpentėr and General Gontractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus;

7207 So. Maplewood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"V ,
Sav. Ant. Stanevičius

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

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
Tel. REpublic 7-9842. Namy tel. WAIbrook 5-5934

AUTOMOHILES — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O S 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keldamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. AVESTERN AVĖ., PR 8-9533

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

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

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley S - 4711

. FeUx Raudonis, sav. Ir men&džerls
Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St 

Pk. DAnube 6-1798 
Padeda plrkltl . parduoti namon 
aklus, biznius. Parūpina paskolas 
Iraudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.
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PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

t
Bernardo Brazdžionio poezijos 

rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Ave„ 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiii

DELIKATESŲ IR GROS ERIŲ 
K RAITI: V R North W<st Sidėje. 
Rinktinė krautuvė. Įsteigta prieš 80 
m. l.ahai daug prekių. Modernūs 
įrengimai. 6 kamb. namas užpakaly 
krautuvės. Didelis kiemas. Savaitinės 
pajamos virš $1,400. Nuoma $110 Į 
mėn. Įskaitant ir namų. Tirštai ka
talikų apgyventa apylinkė. čia yra 
nepaprasta proga darbščiai porai Įsi
gyti gerų pirkinj. Kreiptis j savinin
kų tel. SPring 7-2255.

1,IQIOR 8TORE-TAVIRNA. Įreng
ta virtuvė. Nepaprastai geroj vietoj 
North Sidėje, prie kampo. įsteigta 
prieš 23 metus. Ypatingai gera pro
ga partneriams arba šeimai. Savi
ninkas eina pensijon. Rašyti — Box 
S-754, Draugas, 2334 S. Oakley Avė., 
Chieago M, III.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apd rauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS 

REAL ESTATE
2735 W. 7lst St. — WA1. 5-6015

Pnei pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypas ar Akim 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSŲBANOB 

2406 West 51 Bt 
WAibrook 5-6030

PKoepeot 8-3579 Iv ak. Ir nnĮrią-- *

Elevator Operator
Will train an attraetivc and 

plcasant young woman. Uni
forma furnished. Permanent. 
25'/, discount and other bene- 
fits.

Apply Personnel 5tli floor.

MADIGANS
4030 W. Madison

f

Remkite dien. Draugą!
HELP WANTED _ MALĖ

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit aųžlnlngo ir lietuviškai 
auošlrdaua patarnavimo kreipkite* |

VENTA REAL ESTATE

4409 S. F&iriield, teL LAf. 3-8881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
vak. fieštad. nuo 9 v. r. Iki 8 v. v 

Trečladtnelala uždaryta

ENGINEERS

NUO UŽSISENfcJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai gidėti ir naktimis 
miegoti, nea Jų užsisenėjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmų 
tarpplršdų. Yra tinkama vartoti nuo 
džtflatančlos, suskilusios odos dedtr- 
vlnlų, odos Išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo U 
virtinių odos Ilgų. La
gulo Olntmsnt yra 

parduodama po 75 
et., $1.26, ir $9 60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc.,Ga 
ry. Ind.lrDetrolt, Ml- 
cblgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order į ,

LEGULO, Department D. 

618 W. Eddy St. Chieago 34, III.

rfž-

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

RENOROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas
J

4ES PRISTATOME ANGLIS BEI®*"3- 

PEČIAUS ALIEJŲ
1IDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS U*

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 
) <U ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. ,
, Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas' 
’ mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
'2146 So. Hoyne Arenus Tel. VIrginia 7-70971

AEROJET
ln

SACRAMENTO

C A L I F O R N I A
A LEADER IN THE FIELD 0F 

ROCKET PROPULSION
Offers outstanding opportunities and diversified assign- 
ments on long range programs.

Positions New Open for—■_
ENGINEERS

MECHANICAL
AERONAUTICAL

CHEMICAL
for

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

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

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

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog
Coders Analysts
Programmers
Experienced and traineeg

METALLURGISTS
For ifailure investigation, material property testing, new 
material evaluation, nondestructive testing, experience 
in stainiess steel super alloys and light materials pce- 
ferred.

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

Also DRAFTSMEN»
Detail-Design-Layout

CHICAGO INTERYIEWSI
February 27th to Mareli 6th 

MR. JOHN GAY
Engineering Representative

FRankiln 2-2100
Firm committment may be made at this time.
U. S. Citizenship Reąuired.
If unable to apply—send resume to Personnel Direotor.

AEROJET 
GENERAL CORP.

P. 0. Box 1047 
SACRAMENTO, CALIFORMIA

Subaidlary of The General Tire And Rubber Company

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., Chieago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

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.

$3,000 įmokėdami pirksite nuosavy
bę su $2,400 metinių pajamų. Mūri
nis 5 ir 4 kamb. 3 autom, garažas 
sunkvežimiams. Pajamų iš krautu
vės. Pilnas rūsys. Pilna kaina tiktai 
$10,900. Arti 24th. ir So. Homan 
Avė. SVOBODA, 3730 W. 26th St., 
telefonas l,Awndale 1-7038.

M1SCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

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

ŠILDYMAS
A. Stančianskas Ir A Lapkui

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

Tel. OLymplc 2-9311 nuo 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nno 5 vai. vak.: OLympl

2-6752 ir OLympio 2-8492

IŠNUOMUOJAMA

3 KAMB. išnuom. Karštu 
vandeniu apšildymas.

2435 W. 46th St.

ĮSIGYKITE DABAR !

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimimiiiiiK
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

J1

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų-

Pasiskubinkite įsigyti reikalin- 
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS”, 2884 S. Oakley »ve. 

Chieago 8, OI.
iiiniiimiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BOOKKEEPER-TYPI3T 

Good salary

Plcasant working conditions 
40 hour week

SUNBEAM HEATING AND 
AIR CONDITIONING

1919 W. 19th St.
CAnal 6-4024

GIRL
For gcneral office work 
Light typing, 5-day week 

Paid vaęation 
Apply Baby’s Valet

423 N. Spaulding 
Van Buren 6-6777

SECRETAItY FOR X-RAY I>E|«T.

Varied & interesting duties 
Typing experienced necessary 

5 day wk pleasant surroundings
Salary commensurate with ability

Apply MERCY HOSPITAT,
2537 S. Piali-ic VL 2-4700

tl.i.ss Tillman ext. 30

HELP WANTED — VYRAI

EXPERIENCED MASSEUR
Salary and hours open. Good op- 

portunity for riglit man.
Apply Mr. Freitag 

S0UTHT0WN YMCA 
6545 S. Union, WE 6-7300

WELDERS
MACHINISTS

FI7LL TIME — PAID VACATION 
Ideal Working Conditions 

Plenty of Overtime
J & L Engineering Co., Ine. 

1113 Ijec St.. Desplaines 
VAnderbnilt 7-1914

JAUTIENOS MftSINftTaiAI 
IR PJAUSTYTOJAI

Prityrę. Pastovus darbas. Geras at
lyginimas. Tel. MR. OATES —

AUstin 7-3166

BU1LDING & REMODEL1NG
NAMŲ STATYBA

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BU1LDERS, INC. 
2523 W. 69 st. Chieago 29, III.,

PRospeckt 8-3792
A. GINTNER1S — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
* stato namus pardavimui,
* priima užsakymus,
* atlieka remonto darbus,
* Įrengia aluminijaus langus ir 

duris.

v. simkus
{vairūs pataisymai Ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namų, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus. gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite REIlanoe 5-8202 
nuo 6 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

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

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 Wesl 7lst Street

BUII.DINO CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmloek 4-5881

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiinmiiiiiiiiiĮž
LIETUVI V STATYBOS Ę

BENDROVE =
MŪRAS

BUILDERS, INO.
Stato gyvenamuosius na-

5
5

mus, ofisus ir krautuves pa- s 

gal standartinius planus ar = 
individualinius pageidavimus. E 

JvairŪH patarimai ataty- 5 
bos bei finansavimo reika- S 

lais, skiciniai planai ir na- S 

mų įkainavimas nemokamai, g 

Statybos reikalais kreiptis g 

į reikalų vedėja šiuo adresu: S
JONAS STANKUS|

g kasdien nuo 4 vai. popiet, s

g Tek PRospect 8-2013 arbe = 
Z LCdlow 5-3580. =
= 6800 SO. CAMPBELL AVF^ s 

= Chieago 29, Illinois Z
^IIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUUIUIIIIIIII?

PLATINKITE “DRAUGĄ’
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Laukia iš Balfo knygų

(Ištraukos iš laiško)

Ačiū už laišką ir nuolatinį e- 
fektyvų rėmimą Muencheno a- 
pylinkėje įsteigtos bibliotekos. 
Nors ji dar negausi knygomis, 
bet vietos lietuviai ją augštai 
vertina ir ja naudojasi. Tikimės 
didesnėis paramos knygomis 
iš užjūrio brolių.

Mus buvo labar nudžiuginusi 
iš Chicagos atėjusi žinia apie 
tai, kad ten Balfo veikėjų tar
pe kilęs sumanymas prie savo 
vedamo drabužių vajaus prijun 
gti ir knygų vajų. Tai vykinti- 
nas sumanymas. Nėra abejonės, 
kad tarp žmonių yra ne vien lie
kamų drabužių ir avalynių, o ir 
knygų. Tai kodėl jas nekolek- 
.tuoti kartu su drabužiais? Ko
dėl nepanaikinti knygų badą 
tremtinių tarpe? Gaila, kad a- 
pie tai nesimato spaudoje, ar tas 
sumanymas stosis kūnu.

Mūsų dukrelė, kuri lanko rea
linę gimnaziją, randa laiko da
lyvauti visuomeninėje veikloje. 
Dalyvauja programų išpildyme, 
kalėdinėje programoje dekla
mavo kun. Jurkaus eilėraštį 
“Kūčių vakaras’’, o Trijų Kara
lių šventėje dalyvavo vaidini
me Alės Rūtos “Kalėdinė Eg
lutė.”

Pas mus nuo vasario pradžios 
trenkė baisūs speibai. Kartu 
daug prisnigo. Muenchene dar 
neteko matyti žygiuojančių Vo
kietijos naujosios armijos dali
nių. Armija dar vis tebėra kū 
rimo stadijoje.

Vokiečių mokyklų mokiniai ir 
mokinės yra labai apkraunami 
darbais. Reikalavimai labai 

- griežti. Tą ypač patyrėme iš 
mus pačių dukrelės, lankančios 
realinę gimnaziją. Nors turi 
daug dirbti iki priruošia pamo
kas, bet jos darbas neina veltui, 
nes ji viena iš pirmutinių moki
nių. Be kito ko mokosi ir anglų
kalbos.

(Rašo J. Vyšniauskas, Muen- 
chen 54, Opalstr. 2 I L.)

Jie mirė kitur...
Šiuo laiku mus pasiekė iš Si

biro liūdna žinia, kad pulk. Sko- 
rupskis ir pulk. Plentas su sū
numi (visi iš Širvintų) mirė ki

tur (pabr. žodžiai iš laiško).
1944 m. apie liepos mėn. vid. 

sutikau prie Grinkiškiu m. pa
sitraukusį iš tėviškės pulk. Sko 
rupskį su šeima. Jie laikinai bu
vo apsistoję tuščiame dvare. 
Kartu su jais buvo kap. P. iš 
Pašilės (Ukmergės apskr.). Pa
vojui priartėjus, susitarėme vi
si kartu toliau trauktis.

Kėdainiai krito. Cjfrinkiškių 
policija išvyko. Apylinkėje vie
tos komunistai pradėjo judėti. 
Padėtis vertė kinkyti pasilsėju
sius arklius į tolimesnę kelionę. 
Liepos mėn. 23 d. nuvykome 
pas pulk. Skorupskį. Radome jį 
labai susirūpinusį. Pirmi jo žo
džiai buvo:

“Laiku atvykote. Kur vyksi
me 7”

Padėjęs žemėlapį ant stalo, 
išdėsčiau savo planą. Pulk. žmo 
na, laikydama ant rankų kelių 
mėn. dukrelę, pradėjo verkti.
Girdi, Vokietijoje badas ir ne
gausime pieno lašo kūdikiui. Pa 
sienyje pilna žmonių ir stiklo 
vandens pas žemaičius negalima 
gauti. *

Kiek galėdamas, mėginau pa
tiekti priešingų žinių ir įtikinti 
vykti toliau. Mano visos pastan 
gos buvo veltui. Pulkininkas, su 
sijaudinęs tylėjo; kap. P. stovė
jo kaip iš marmuro iškaltas. To
je dramatiškoje valandėlėje 
pulk. Skorupskis daro sprendi
mą: “Mes pasitrauksime į neto- rytas- komitetas velionies kole-

limai nuo čia esamą tuščią pra- gū daininkų, draugų ir gerbėjų 
džios mokyklą ir ten užsimas
kuosime”. Man tik širdis nusto
jo plakusi ir pro dantis išsis- 
kverbė tie žodžiai: pulkininke, 
kiekvienas pažins jūsų net nu
luptą odą ant tvoros. Atsisvei
kinant jis .man atsakė:

“Gyvenimas yra bųchta; kas 
nemoka plaukti — tas paskęs-

Pažindami gerai mūsų buv. 
gen. štabo viršininką pulk. Sko
rupskį, kovose su lenkais ir bol
ševikais dėl Lietuvės laisvės, 
neabejojame jo drąsa ir mokė
jimu pasiaukoti tėvynei. Bet šį 
kartą motinos baimė dėl kūdikio 
likimo pnvertė mūsų drąsų ka- 
rį-tėvą pasiaukoti šeimai.

Pulk. Plentas su šeima pate
ko į rusų rankas Rytprūsiuose. 
Kap. P. yra gyvas Sibire. 9.12. 
55 K. šeima iš Širvintų (žiūr. 
Dr. 16-9-55) grįžo su lenkų pa
bėgėlių ešalonu iš Irkucko į Len 
kiją. Grįžo taip pat pien. ,J.

širvintiškis

Toronto, Ont.
Pagerbkime dainininką

1955 m. liepos 24 d. Toronto 
Vilties Kalno kapinės amžinam 
poilsiui priglaudė penkiasdešim
tuosius 'amžiaus metus bebai
giantį buv. Kauno valst. operos 
solistą a.a. Kostą Orentą. Dėl 
gero ir paslaugus savo būdo ve
lionis visų lietuvių buvo myli
mas ir gerbiamas. Imigravęsis 
su žmona į Kanadą,

Šiuo metu Toronte yra suda-

ant velionies kapo pastatyti pa 
minklą. Į šį iniciatorių būrelį įei 
na: op. sol. Pr. Radzevičiūtė, 
sol. A. Ščepavičienė, muz. St. 
Gailevičius, smuik. Stp. Kairys, 
sol. Br. Marijošius, kun. P. A- 
žubalis, J. Jonuška ir J. R. Simą 
navičius. Pradinis komiteto tiks 
las — uakomis ir parengimais 
sukelti lėšų paminklui. Komite
tas kreipiasi į visus a.a. sol. Či
rento kolegas, draugus, gerbė
jus ir į visą lietuvių visuomenę 

Į Kanadoje, JAV ir kitur auko- 
I mis prisidėti prie šio gražaus 
' sumanymo. Aukų siuntimo ir 
informacijų reikalais prašoma 
kreiptis komiteto iždininko ad
resu: A. Ščepavičienė, 130 Eve- 
įyn Cres., Toronto, Ont., Cana- 
da.

Už velionies vėlę kovo 17 d. 
šv. Jono Kr. liet. bažnyčioje 
Toronte bus atlaikytos gedulin
gos pamaldos, o tos pačios die
nos vakare šv. Jono Kr. salėje 
šviesiam velionies prisiminimui 
įvyks pagerbimo akademija.

J. Jonuška,
Komiteto pirmininkas

Pr. Radzevičiūtė, 
” Kol. solistų vardu

A. A-
JURG1S PETRAITIS

Gyveno 3231 So. Green Str., 
telefonas Vtctory 2-8424.

Mir© kovo 3 d.. 1966 m., 10:- 
25 vai. vakare, sulaukęs 85 m.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa- 
nevCžio apskr., Naujamiesčio 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
58 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Uršulė (pagal tėvus Juo- 
delytė), dvi dukterys — Fran- 
ees Metke. žentas Theophilo, 
Adelė Poplis, žentas Jonas, sū
nus Antanas, marti Stelia, po
sūnis Albinas Skukas, marti 
Matilda, uštuoni anūkai, trys 
proanūkai, sesuo Ona Karlevl- 
čius su šeima, švogeriai Juoza
pas ir Adomas Juodeliai su šei
momis ir kiti giminės Amerikoj. 
Lietuvoje likęs brolis Povilas 
ir giminės.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų Draugijos.

Kūnus pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Li- 
tuaniea Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., kovo 8 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas į šv. Jurgio parap. bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, sū
nus, žentai, marti ir visi kiti gi
mines.

l.aid. direkt. Ant. M. I’hil- 
lips, tel. YArds 7-3401.

Visiems verta perskaityti istorini 

roman*

KRAŽIŲ SKERDYNĖS
I tomas 324 pusi., kaina 53.00. 

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

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

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė..
Clūcago 8, 111.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų

kaina yra prieinama visiems.
--- —---- —--------- —

Perskaitę 

kitiems!

‘Draugą”, duokite

Pirkit Apsaugos Bonus!

A. A.
ANNA GARBUKAS

(Imi tėvais Svotelis)

Gyveno 2424 W. 45th St., te
lefonas LAfayetto 3-SO43.

Mirė kovo 3 d.. 1956 m., su
laukusi pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Vil
kaviškio apskr., Keturvalakių 
parap., Būdviečių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 50 metų.

l’asiliko dideliame nuliūdime 
vyras Andrius, sūnus Krank šne
kutis, sesuo Uršulė Jurkšas, 
švogeris Juozapas, jų duktė An- 
na Martinkus su šeima, jų sū
nus John York su šeima ir ki
ti giminės, draugai bei pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje, 6812- S. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, kovo 7 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: vyras, sūnus ii* ki
ti giminės. I

Laidotuvių direktorius Ant. 
Petkus, tel. GRovehill 6-2345.

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

Pranešame giminėms draugams ir pažįstamiems, kad myli
mas vyras ir tėvas

A. | A.

PETRAS BABARSKIS
mirė 1956 m. kovo 4 d. Kūnas pašarvotas A. M. Phillips ko
plyčioje, 3307 Lituaniea Avė. Laidotuvėk įvyks trečiadienį, kovo 
7 d. Iš koplyčios 8:30 vai. lydimas į Šv. Jurgio parap. bažny
čių, po pamaldų laidojamas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę: žmona ir sūnūs.
K

Namų adresas: 3417 So. Emerald Avė. Koplyčios telefonas: 
YArds 7-11401.

STANISLOVAS GILVIDAS
Jau.suėjo keturi metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą švogerį. Netekome savo mylimo 
1952 m. kovo mėn. 7 d. Nors laikas tęsiasi, bet mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą mes užprašėme 10 gedulingų šv. Mišių Holy 
Family bažnyčioje nuo kovo mėn. 7 dienos ir 10 šv. Mišių 
T. T. Jėzuitų koplyčioje, 5541 S. Paulina St.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus 
ir pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mu
mis pasimelsti už a. a, Stanislovo sielą.

Nuliūdę: švogeriai — Zofija ir Julijonas Šiauliai

Dvejų Metų Mirties Sukaktuves

Sukaktuviniu Metų DovanosTaupytojams

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padau j senąją $60.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendroves raktą su termo
metru arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir paran
kų plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirki
niams).

3. Kas padės $600.00 ąr'daugiau, tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2555 W«t 47tk Sinti UfaytHe 3-1083
li. It. Pletkicml)"/., prez.; E. lt. I*lctkewicz, stdtr. ir advokatas 

♦ z
Mokumu aukštus dividendus. KeOiuojamc čekius. Parduodame 

ir Išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai voltui. 

ATIUAin kiti; KĄSKAliĄ ŠIANDIEN, AUDRAI ŠIA IKI KIOJMIU

DARBO VALANDOS: pįrinad. ir kotv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.; 
antradienį ir penktadienį nuo 9 Iki 5: trečiadienį uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos iki vidudienio.

A. A.

MARIJONA LOCATIENĖ
Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsii tarpo mylmą žmoną. Nors laikas tęsiasi, aš jos 
niekados negalėsiu užmiršti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą aš užprašiau gedulingas šv. Mišias kovo 
mėn. 7 dieną 6 vai. ryto Šv. Antano parap jos bažnyčioje, 
Cicero, 111.

Maloniai kviečiu visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su manim 
pasimelsti už a. a. Marijonos sielą.

Nuliūdęs vyras Pranas Locatis, Sr.,

R. 1, Allegan, Miehigan

UOOĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DDUEKTOBIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
7-8608 — 7-8861 Aatomobfllama vfeto 
karia gyvena kltoM mlteto daly**; 

koplyčia arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

l Ambulanaų patama- Mee turime koplyčias
I vimas dieną ir nak- visose Chicagos ir
|U, Reikale Saukite Roselando dalyse ir

■ mus* tuojau patarnaujame

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

■P.UT1S

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

- RAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

3914 West lllth Street
▼tanu bloku ano kapinių.

MdMaaaiu paminklam! planų 
paalrlnkimaa miarta.

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Itd., Riverside, I1L Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTEI) STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICIUGAN AVĖ. Tel. COmmodure 4-2228,

TeleL CEdaicreit 3*6335

BEVERLY III I.LS GfcLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

3443 WKST <13 B D STREET 
Tel. PBosimuT N-0HX3 Ir PU H-IIMiti

PIRKITE APSAUGOS EONUS

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ * kO,000,(HM) IŠTAIGOJE. AUKščl AUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS UZ PAID IIP INVESTMEN- 
TU SĄSKAITAS, RITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. RALft I>U IR VAKAUI.lt SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER I,AIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKERTANT CERIUS IR APMOKANT VISOKĮ AUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IAREICIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSIOM SĄLYGOM. SUMNOT MCSU AURfiTTĄ DIVIDENDĄ IR RITAS IN

FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL 6-7575.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 12 VAL—H VAL.; ANTRAD. IR PENRT. » Iki 4 VAK.; RET. » IRI K vai vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENĄ; ŠEŠI' H IRI 9 POPIET

GUDAUSKŲ

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-11391

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 REpobUe 7-UU

' 2314 W. 23rd PLACE Vlrgfaūa 7-0872
a.- ar"

VAKAUI.lt


R
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X Kun. Antano Zakarausko

išleistuvių pokylis šv. Jurgio 
parapijoje sutraukė tiek žmo
nių, kiek tik salė gali sutalpin
ti — daugiau kaip 400. Prie 
garbės stalo buvo 15 kunigų. 
Pasivaisinę skaniais valgiais, 
kuriuos paaukojo P. Smitas, 
“Draugo” platintojas ir mais
to krautuvės savininkas Bridge- 
porte, dalyviai išklausė para
pijos klebono prel. B. Urbo kal
bos, kurioje jis dėkojo kun. 
Ant. Zakarauskui už gražų dar
bų Šv. Jurgio parapijoje ir lin
kėjo sėkmės naujose pareigo
se — Šv. Kazimiero seserų ka
pelionu. VI. Baltrušaitis, para
pijos vargonininkas, padėkojo 
kun. Zakarauskai už muzikinę 
talką, už gražiai vestą berniu- 
kų chorą. Parapijų draugijos 
įteikė savo sveikinimus. Kuni
gų vardu sveikinimo kalbą pa
sakė kun. E. Abramavičius. 
Vadovaujant kun. J. Kuzinskui 
scenoje buvo pavaizduotas kun. 
A. Zakarausko gyvenimas, čia 
pasirodė ir berniukų choras, 
mokyklos vaikai, kun. Z. suor
ganizuotas jaunimas, sodalie- 
tės, Šv. Vardo draugija, Mote
rų klubas. Jautrų padėkos žo
dį tarė kun. A. Zakarauskas. 
Parengime buvo iš Cicero atvy
kusi jo mamytė. Iškilmės buvo 
baigtos malda, kurią sukalbėjo 
kun. Pr. Kelpšas.

X Vargonų virtuozas Zeno
nas Nomeika atvyksta į Chica- 
gą iš Rochesterio, N. Y., ir ko
vo 11 d. 3:30 vai. atliks vargo
nų koncertą Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje, 46 St. ir

X Prieš srovę — kun. Anta
no Strazdelio gyvenimo drama 
Marijos Augštesn. mokyklos 
salėje šeštadienio vakare ir 
sekmadienį gerai pavyko. Pub
likos susidomėjimas buvo dide
lis, žmonių atsilankė itin daug. 
Publika jautriai pergyveno vai
dybą, plodama scenoje pasireiš- 
kiantiems protesto ženklams 
prieš ponų sauvalę ir reiškė 
daug simpatijų Strazdelio as
meniui, ypač jo prielankumui 
vargingiems baudžiauninkams, 
jo ginamai lietuvybei. Šis pa
statymas pasižymėjo aktorių 
gausumu: į sceną buvo išvesta 
daug naujų vaidybos mėgėjų, 
kurie patyrusio režisoriaus glo
boje daugelis pasirodė gerai. 
Branduolį sudarė profesionalai 
aktoriai ir net tokias sunkias 
scenas, kaip Strazdelio mirtis, 
atliko gerai. Bene silpniausiai 
atrodė penktas veiksmas — 
Paurinsko valgomasis. Ilgas 
tarnaitės monologas, nelei
džiant nei, prasižioti į atlaidus 
suvažiavusiems prelatams ir ki
tiems garbingiems svečiams, 
tarnaičių kumščiavimas prie 
rinktinių svečių, atrodė nena
tūralus ir nereikalingas. Dail. 
Jurgio Šapkaus dekoracijos bu
vo vaizdžios, Broniaus Janušo 
suorganizuotas choras ir mu
zikinė dalis — įnešė daug gy
vumo. Apskritai, mūsų teatra
lai, pastatę tokį gana sunkų 
veikalą, išvesdami eilę naujų 
žmonių į sceną, už savo pastan
gas verti pagyrimo, kaip to nu-

BACK OF THE YARDS PAGELBSTI T. T. MARIJONŲ STATYBAI

Kun. Roman .T. Berent (dešinėje), Bnek of the Yards Couneil pirmi
ninkas, įteikia $250 čekį T. T. Marijonų Statybos fondo pirmininkui 
Edwardui Stasiukaičiui ir kun. V. Paruliui, MIC, Rnck of the Yards 
Couneil nupirkto T. T. Marijonų Statybos fondo bankete stalą (10 bi
letų) ir dalyvaus jame kovo 18 d. 6 vai. vak. Kliennnn viešbutyje.

ORGANIZACIJOMS PATARNAUJA 

SPAUDA
Tiesiog miela prisiminti, kad patarnavo ir dar patarnaus, 

mes turime tokią daugybę gra- Tai gali padaryti arba atsiųsda- 
žiai veikiančių, daug padaran- mos savo auką statybos reika- 
čių lietuviškų organizacijų, ku- lui, arba pasiųsdamos savo at- 
rių kultūrinė įtaka labai svarbi’ stovą į didįjį “Draugo” banke- 
ir reikšminga. tą, kurs įvyks kovo mėn. 18 d.

6 v. v. Sherman viešbutyje, ar-

sipelno ir Liet. Bendruomenė, mas 
globodama Lietuvių teatrą. 
Platesnį šio pastatymo apibūdi
nimą duosimą greitu laiku.

X Don Varnas postas vasa
rio 19 d. buvo atstovaujamas 
Šaulių organizacijos turėtame 
minėjime Lietuvių auditorijo
je. Taip pat gražus būrys uni
formuotų posto narių dalyvavo

Beruošdamos savo įvairius 
parengimus tos organizacijos 
labai dažnai pasinaudoja spau
da. Per laikraštį savo. narius 
sukviečia, per spaudą perleidžia 
visą eilę garsinimų, nori ma
tyti jų vadovybės ir visų narių 
veiklos aprašymus, skelbia gau
tas aukas ir tt. Tas viskas ge
rai ir toks spaudos patarnavi- 

organizacijoms

Hermitage Avė. Zenonas No- Lietuvos neprikl. šventės minė-

girtinas
reiškinys.

Tačiau ateina laikas, kada ir 
organizacijos spaudai gali pa
gelbėti. Štai, šiuo metu “Drau
gas”, norėdamas geriau patar
nauti savo skaitytojams, stato 
erdvesnes patalpas ir nori įreng
ti tobulesnes spaudos mašinas. 
Labai būtų gražu, kad šias pa
stangas paremtų organizacijos,

ba talkindamos platinant to 
banketo biletus.

Gyvenant lietuviams išsi- 
sklaidžiusiems tarp kitataučių, 
laikraštis yra nepamainomas 
ryšys kaip organizaciniame, 
taip ir kultūriniame gyvenime 
Juo laikraštis turės tinkames- 
neg sąlygas savo uždaviniui at
likti, juo jis geriau patarnaus 
organizacijoms ir kitiems lie
tuviams.

Taigi, turime vilties, kad or 
ganizacijos ir pavieniai asme
nys, kurie džiaugiasi, kad jų 
vardas yra suminimas laikraš-

Mokyklų redaktotriai apie 
jaunimą

Chicagos auklėjamoji televi
zijos stotis WTTW suorganiza
vo mokyklose leidžiamų laikraš
tėlių redaktorių pasikalbėjimą. 
Redaktoriai, drauge su policijos 
šerifu Lohman, sprendė įvairius 
jaun.mą liečiančius klausimus. 
Buvo nustatyta, kad kovojant 
su jaunimo nusikaltimais, ke
liant jaunimo auklėjimo lygį, 
svarbu, kad tėvai praleistų dau 
giau laiko su jaunimu. Sheri- 
fas Lohmaų, remdamasis savo 
patirtimi, pabrėžė, kad religinis 
auklėjimas labai prisideda prie 
kovos su nusikaltimais. Val
džios įstaigos stengiasi suklu
pusį jaunuolį sudominti religi
niu gyvenimu, o jau tada religi
nės įstaigos stengiasi tokius per 
auklėti.

Į jaunimą taipgi labai veikia 
suaugusiųjų pavyzdžiai, ir čia 
yra didelė vyresniųjų atsakomy 
bė. Pasitarimuose taipgi buvo 
pabrėžtas reikalas, kad spau
da daugiau iškeltų jaunimo kil
nius pavyzdžius, o nesimaitintų 
vien kriminalais. Taipgi pasita
rime buvo pažymėta ,kad dau- 
geb's tėvų stengiasi sukaup
ti savo vaikams stambesnį me
džiaginį palikimą, daugiau pini
gų jiems sutaupyti, bet svarbiau 
šia, ko vaikams reikia, tai dau
giau tėvų meilės ir gero išauk
lėjimo.

Piliulės prieš nudegimą 
saule

Illinois universitete i šrastos 
piliulės, kurias imant susidaro 
paodyje sluogsnis, apsaugąs 
jautrią odą nuo perdegimo sau-

$522,000 auklėjamai TV 
stočiai

Sekmadienį, kovo mėn. U d., 
Chicagoje tūkstančiai savano
rių rinks aukas auklėjamajai 
televizijos stočiai, veikiančiai 
kanalu 11. Numatoma surinkti 
$522,000, kad būtų galima fi
nansuoti 1957 m. pavasarinio

tyje, pasirūpins, kad jų vardai le. Apie tai referavo prof. T. 
būtų randami ir sąraše tų, ku- Cornbell gydytojams, suvažia-

KAS KĄ IR KUR
— Chem. Lab. Technikų kursų

registracija metalurgijos lab. tech
nikam paruošti baigiasi š.m. kovo 
18 d. Klausytojais priimami vyrai 
ir moterys. Registracijos reikalu 
kreiptus į inž. J. Ruokj, tel. BIshon 
7-1180 nuo 5:30 iki 7 v. v.

L.V.
—šv. Kazimiero Seserų rėmėjų

susirinkimas bus kovo 9 d. tuojau
sezono veiklą. Įvairios verslo. P« pamaldų šv. Jurgio parapijos
bendrovės jau yra suaukojusios '^^eb2n-'-i°-s. susirinkimų kambary- 

J je. Rėmėjos kovo 11 d. 7:30 vai. 
eis prie Komunijos Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje. (Kovo 18 d. 6

$200, 000.

Pagelbėjo 32 milionams 
žmonių

Praėjusį sekmadienį Chica
gos, o taipgi visos šios šalies 
katalikų bažnyčiose, buvo daro
ma rinkliava pasaulio varguome 
nei šelpti. Ta proga Chicagos 
diecezijos laikraštis “The New 
World” primena, kad 1955 me
tais JAV katalikai pagelbėjo 
32-iems milionams vargstančių
jų, išsklaidytų po visą pasaulį.

Pamestas raktas išdavė 
vagis

Chicagos policija rado raktą 
American mokykloje, netoli sei
fo, iš kurio buvo išvogta $19, 
000. Policija susekė, kad raktas 
yra mašinos Roberto Van Swea 
ringen, 18 m. jaunuolio .tarnau
jančio toje mokykloje. Iš karto. 
jaunuolis gynėsi — nevogęs,' 
tačiau melų ditektorlus parodė, 
kad jis kalba netiesą. Tada pri
sipažino ir išdavė savo bendri
ninką John Liptrot.

Daug mašinų ekspresiniam 
kely

Kasdien apie 40,000 mašinų 
pravažiuoja ekspresiniu keliu, 
kurs jau atidarytas naudojimui 
tarp Ashland ir Lara.mie. Nuo 
to kelio ruožo atidarymo, kurs 
įvyko gruodžio 15 d., šiuo ke
liu jau pravažiavo 3,750,000 ma

vai. vak. šv. Jurgio parapijos sa
lėjo įvyks rėmėjų vajaus vaka
rienė su programa. Bus pagerbtos 
narės, išbuvusios seserų kazimie- 
riečių rėmėjomis 10 metu.

Ona Kazlauskaitė
— Marąuette Parko Namų Sa

vininkų Organizacijos specialus
susirinkimas bus šiandien (kovo 6 
d) 8 vai. vak. šv. Andriejaus 
parapijos mokyklos salėje, 71st. ir 
Washtenaw Avė. Visi nariai bū
tinai turi atvykti į susirinkimą, nes 
reikia apsvarstyti labai svarbius 
klausimus. Valdyba

PAJIEŠKOJIMAS

PajieSkomas PRANAS KRVŽIKAS 
(1950 m. buvo Omaha, Nebraska), 
sūnus Juozo, kilęs iš Kybartų apskr.. 
Teta prašo atsiliepti arba žinantieji 
apie jį pranešti šiuo adresu — Anna 
Kurmiškas, 2400 Alanson St., Detroit 
(O), Mlehigan.

KNYGA, KURIĄ JŪS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

meika yra garsiojo prancūzų 
vargonų muzikos profesoriaus 
Dupre mokinys, dideliu pasise
kimu koncertavęs Prancūzijo
je, Vokietijoje, Lietuvoje, Ka
nadoje ir JAV.

/
Tuojau po vargonų muzikos 

koncerto tą pačią dieną (5 vai 
vakare) bus iškilmingai atida
ryta religinio meno paroda Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje, 
Wood St. ir 46 St., Town of 
Lake kolonijoje.

X Don Varno posto naujų 
narių verbavimo vajus baigiasi 
kovo mėn. 14 d., todėl visi ve
teranai yra kviečiami paskubė
ti ir įsirašyti į šį postą. Šiuo 
metu Don Varnas postas nau
jų narių skaičiumi stovi pirmo
je vietoje IV distrikte. Įsirašy
ti galima šiuo adresu: Edvar
das Šulaitis, 1330 So. 51st Av., 
Cicero 50, III. OLympic 2-4992.

X Liet. Dantų Gydytojų Są
junga Chicagoje iš gauto kon- 
certo-baliaus pelno paskyrė 
$100 Gautingeno Sanatorijos 
lietuviams ligoniams ir $100 
Kultūros Fondui. Ir vėl dantų 
gydytojos galvoja apie suruo
šimą didelio pavasarinio ba
liaus, kurio pelną taip pat pasi- 
ryžusios paskirti kilniems lab
daringiems tikslams.

X Petras Smitas, kurs prie
šais Šv. Jurgio bažnyčią Bridge- 
porte turi “Druago” platinimo 
centrą, džiaugiasi vidury vasa
rio mėnesio susilaukęs net 
dviejų vaikaičių (anūkų): jo 
sūnui Ričardui Smitas gimė sū
nelis, o taipgi Petro Smito duk
tė, ištekėjusi už Frank Thiel, 
susilaukė kūdikio.

X Vaclovas Momkus, kuris 
nemaža talkininkauja prie įvai
rių darbų, persikėlė gyventi 
j Marąuette Parko apylinkę.

X Don Varno posto narys 
Raimundas Stasiukaitis turi 
mėsos išvežiojimo biznį Chica- 
gos pietinėje dalyje.

jime Marijos Augšt: mokyklo
je.

X Nijolės (Jonušaitės) ir 
Zigmo Toliušių dukrelė pakrik- 
šyta Dalios ir Elzbietos var
dais. Krikšto sakramentą su
teikė kun. B. A. Rutkauskas iš 
Louisianos. Krikšto tėvai — 
Danutė ir Kazys Tallat-Kelpšai.

X Ankstesnis Don Varno pos
to komanduotojas Antanas 
Mosteika yra savininkas Austin 
Pharmacy, 5359 W. Chicago 
Avė. ir visada yra pasiruošęs 
padėti savo tautiečiams.

X Iš Lietuvos pasiekė žinia, 
kad šių metų sausio 28 dieną 
Marijampolės ligoninėje mirė 
kun. dr. Vincas Bartušfca. Pa
laidotas Liudvinave sausio 31' 
dieną.

X Jonas Shulmistras, anks
čiau buvęs Don Varno posto 
valdytoje, yra prityręs Income 
tax pildytojas. Jo adresas 4004 
So. Archer Avė.

X Buvę posto komanduoto- 
jai: J. Jonikas ir A. Anderso
nas po trumpos ligos vėl akty
viai reiškiasi posto darbuose.
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GYVOJO ŽODŽIO 

SIMFONIJA

Kazio Bradūno 

Devynios Baladės

kurioms “Draugas” jau daug rengime.

rie aukoja dienraščio statybos 
ar mašinų fondui, kurie daly
vauja didžiajame spaudos pa-

CHICAGOS ŽINIOS
Prieš nepilnamečių 

nusikaltimus
Augštesniųjų mokyklų kon

vencijoje Chicagoje kalbėjo 
Ruth Alexander apie kovą su 
nusikaltimais. Kalbėdama prieš 
5,000 dalyvių ji siūlė:

1. Tuojau panaikinti įstaty
mą, verčiantį visus išeiti augš- 
tesniąją mokyklą.

2. Panaikinti įstatymus, 
draudžiančius dirbti augštesnių 
mokyklų amžiaus vaikams.

3. Baigti tą švietimo politi
ką, pagal kurią vaikas būtinai 
laikomas mokykloje iki tam 
tikro amžiaus; studijoms pa
brinkti jaunuomenę ne pagal 
amžių, o pagal jų gabumus.

Ji buvo tos nuonaonės, kad 
bu nepilnamečiais • nusikaltėliais 
Įteikia griežčiau elgtis. Jų-tvar
kymą atimti- iš labdaros įstaigų 
^pareigūnų ir perduoti policijai 
Ahot ^paskaitininke, motinų 
rdarbas įmonėse ir įstaigose, 
stoka drausmės ir paklusnumo 
namuose, netinkamai tvarko
mas jaunimo leidimas į mokyk
las — yra svarbiausios nepil- 
nameč ų nusikalstamumo prie
žastys.

Marijos menas ir literatūra
Šv. Pranciškaus kolegijoje, 

Joliete, įvyko Chicagos apylin
kės studentų kongresas Mari
jos garbei. Ta proga buvo išda
linta premijos už vertingiausius 
meno ir literatūros kūrinius Ma 
rijos garbei. Meno srityje pirmą 
premiją už medžio skulptūrą 
laimėjo Janice Mooney, Munde- 
lein kolegijos studentė. Litera
tūros srityje pirmą premiją lai
mėjo Jeanne Naughton, Šv. Ro
žančiaus kolegijos studentė. Į 
kongresą iš Chicagos miesto bu 
vo nuvykę 125 studentai.

vusiems į klinikinę konferenci- šinų. 
ją. Minėtas specialistas perspė
jo saulintojus, ypač moteris, dė 
vinčias mažai kūno tepridengian 
čius maudymosi kostiumus, kad 
daugelis jų gali tapti kandida
tėmis į sunkias odos ligas. Nau 
jai išrastas piliules tegalima var 
toti tik gydytojui leidus.

Konferencija pasibaigė va
kar, penktadienį. Joje dalyvavo 
visa eilė Chicagos lietuvių gydy 
tojų ir iš toliau atvažiavusieji 
dr. R. Gineitis (iš Dayton,
Ohio) bei dr. J. Majauskas, iš 
Dętroito.

liauja stotis už 
$260,000,000

Chicagos meras Daley prane
šė, kad jis numato sudaryti ko
mitetą, kurs planuotų vienos 
centrinės geležinkelių stoties 
pastatymą Chicagoje. Tas dar
bas kainuotų apie $260 milionų.

Poetas su jaunimu
Poetas Carl Stanburg, davar 

jau sulaukęs 78 m. amžiaus, su 
savo dainomis ir kita progra
ma pasirodė North Shore Coun- 
try Day School, VVinnetkoje. Jis 
sakė kalbą, dainavo skambin
damas gitara. ‘

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

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

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

301
LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 

INSTITUTAS 
Išlaikomas

Mokslinių Studijų Klubo
SEMESTRAS SOCIALINĖMS 

STUDIJOMS
Seselių Kazimieriečių Kolegijoje

MARYWOOD OOLL.EGE EXTENSION 
Scranton. Pa.

Kovo 10 d. 2 vai. p. p. Petras Mal- 
deikic skaito tema: Neanklėjantis 
auklėjimas.

Paskaita įvyksta Seselių Ka
zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.
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• i Nuoširdus pakvietimas visiems DRAUGO skaitytojams

Dalyvauti statybos fondo bankete
į , , j > ... t ' i

Sekmadienį, kovo 18 d., 1956 m.; 6:00 v. v.
SHERMAN VIEŠBUTYJE, Clark ir Randolph gatviy kampas, Chicago, Illinois

Turinio skyriai: Prologas, Varlacl 
Jos. Apeiginė. Metamorfoze, Milžin
kapiai, Lunatikai. Kapines, Vitražas, 
Grabdlrbts, Apuole, Epilogas.

Tai yra poezijos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena ir pasakyti Jam stebuklingąjį 
ž<m1J.

ijetuvlškos Knygos Klubo leidinys.
141 psl., dail. V. Petravičiaus aplan
kas. kaina $2.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien* rašytoji, uždaviny*.

’.Tžsakynyis su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2884 So. Oakley Ava.

Chicago 8, III.
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Airiai ruoš asi paradui
Pietinėje Chicagos da’yje ko

vo mėn. 18 d. įvyks paradas, Šv. 
Patriko — airių globėjo — šven 
tės proga. Joje dalyvaus verslo 
įmonės, darfcin’nkų organizaci
jos, kariškieji daliniai, vetera
nai, civilių organizacijos, mo
kyklos, religinės organ'zacijos. 
Bus daugiau kaip 60 gyvųjų pa
veikslų, 45 orkestrai ir 75 žy- 
giuotojų grupės. Parade daly
vaus ir žiūrovų susitelks, kaip 
spėjama, apie 200,000. Bus per
duodama ir per televiziją. Para-' 
das prasidės 1 vai. 45 min. p.p. 
tieB 84 gatve ir Ashland.

AUKOS Už KALENDORIŲ
Ui “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šia asmenys:

P. Korla ................ . .$1.00
A. Želvys ............... 1.00
Pranas Visockis . . . .. 1.00
A. Garolis . ............. . . 1.00
M. Petkelis ............. . . 1.00
Adolf. Ivanauskas . . . . 1.00
Aug. Kraujelis ....... .. 1.00
Vytautas Vanagas . . .. 1.00
Pr. Alseika ............. . . 1.00
Jurgis Slyžys ......... . . 1.00
Robertas Hartvigas . .. 1.00
St. Modzeliauskas . . .. 1.00
VI. Palevičius ......... . . 1.00
B. Endriukaitis . .. . . . 1.00
St. Kaulakis ............. . . 0.50
P. Juronis................ . . 0.50
Jonas Paliulis ......... . . 1.00
Kaz. Budrius ......... . . 1.00
Kazys šeškūnas . . . . . . 1.00
George P. Budd . . . . . . 1.00
P. Steponą itis ......... . . 1.00
M Matušaitis ......... . . 1.00
Alf. Bartkus ......... .. 1.00
V. Bukauskas ......... . . 1.00
M. Chinas .............. .. 1.00
Alf. Telyčėnas ....... . . 1.00
J. Bukota ................ . . 1.00
M. Janušonis ......... . 0.50
John J. Pilkis ......... . . 1.00
Jenas Raiteris ......... . . 1.00
VI. Paalksnis ........... . . 1.00
Jozefą Šarkienė . . . . . 1.00
Ačiū geradariams.

‘Draugo” administracijaGražioji Sherman viešbučio salė
Naujos patalpos DRAUGO spaustuvei, redakcijai ir administracijai jau dabar statomos. 

Statybos Fondo vajus dabar eina pirmyn ir vienas is svarbesnių vajaus parengimų yra šis ban
ketas. Dalyvaujant bankete yra geras būdas paremti Statybos Fondą.

Šis iškilmingas banketas paminės kertinio akmens švehtirtimą, kuris įvyks kovo 17 d., 1956 
m., dieną prieš banketą, šiame didžiajame bankete dalyvauja: J. E. Kardinolas Samuel Stritch, 
Chicagos arkidiocezijos arkivyskupas: Chicagos majoras Richard J. Daley. Vyskupas Vincentas 
Brizgys, ir daug kitų žymių Chicagos valdininkų, 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 vietų.

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

PARAMA “DRAUGUI"
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

PR. MAŽRIMAS ....... $1.00
G. VALIULIS ........... 2.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija


