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VYKSTA TRYS SVARBIOS KONFERENCIJOS
Žemes ūkis Lietuvoje

PR. ZUNDĖ, V. Vokietija
1955 m. pradžioje straipsnyje J atrankinį dirvų arimą, vietomis, 

„Kaip Lietuvos kolūkiai pasiruo kur tai galima, pakeisti arimą 
sė pavasario sėjai“ rašiau: {paviršiniu dirvos įdirbimu. Už-

....Visaip kaip stengdamasi davinys yra pasiekti, kad sėjos
įsiteikti Maskvai, Lietuvos kom-'darbai kiekviename kolūkyje 
partija pralenkė net ir patį vyktų dieną ir naktį. Dieną rei- 
Chruščevą, reikalaudama iš Lie- kia sėti, o naktį — arti ir ruošti
tuvos kolūkiečių ne per penkis, 
bet jau per sekančius 2—3 me
tus javų produkciją Lietuvoje pa 
dvigubinti, mėsos patrigubinti ir 
t.t. Plane tad numatyta, kad jau 
1955. m. kolūkiai privalo savo 
produkciją smarkiai pakelti. Fak 
tai gi kalba už tai, kad nėra pa
grindo laukti šiais metais dides
nio žemės ūkio gamybos pakėli
mo“.

Kaip toliau matysime, šitas 
teigimas visiškai pasitvirtino. 
Kompartija, gelbėdama padėtį, 
pasiuntė į kolūkius ištikimiau
sius savo žmones. 1955 metų pa
vasarį ir vasarą 420 senųjų ko
lūkių pirmininkų buvo pašalinti 
ir jų vietoje pastatyti iš miestų 
deleguoti partinio aktyvo parei
gūnai (charakteringas garsiosI 
„kolūkinės demokratijos“ pavyz 
dys!). Taigi, pakeista beveik 
ketvirtadalis visų kolūkių pirmi
ninkų, nes tada Lietuvoje buvo iš 
viso 1,786 kolūkiai. Tuo buvo 
siekta sustiprinti kolūkiams par
tijos - kontrolę, nes apie žemės 
ūkį naujieji pirmininkai, galima 
sakyti, nieko nenusimanė. Nau
joms savo pareigoms jie buvo pa 
ruošti... 3 savaičių kursuose. Tą 
spragą turėjo užpildyti 2,508 že
mės ūkio specialistai, kurie iš 
miestų buvo komandiruoti į ko
lūkius ir MTS. Tačiau ir toji prie 
monė apčiuopi amesnių rezultatų 
iki šiol nedavė. Kompartija .net 
neįstengė išlaikyti žemės ūkio 
produkciją tokiame lygyje, koks 
jis-buvo 1954 m.

Teisybė, dar daug pagadino vė 
lyvas ir šaltas 1955 m. pavasaris. 
Nepalankios oro sąlygos ypač 
neigiamai atsiliepė į pavasario 
sėją. Balandžio mėnesį A. Snieč
kus reikalavo, kad kolūkiai pa
vasario sėją baigtų vėliausiai iki 
gegužės mėn. 15 dienos. Be to, 
buvo reikalauta grūdinių kultūrų 
pasėlių plotą padidinti 200,000 
ha. Tačiau tuoj po Sniečkaus kai 
bos, gegužės mėn. 5 d. „Tiesoje“ 
skaitome:

„... Deja, daugelyje kolūkių ir 
MTS yra labai rimtų trūkumų at
liekant pavasarinius lauko dar
bus. Teisindamiesi įvairiomis ob
jektyviomis priežastimis, eilės 
kolūkių ir MTS vadovai atidėlio
ja dirvos paruošimo ir sėjos dar
bus, nejieško galimybių jiems pa 
spartinti panaudojant paviršinį 
dirvos dirbimą ir kitas agrotech- 
nines priemones. Labaį atsilie
ka vykdant pavasario lauko dar
bus, neišnaudoja palankaus oro 
sėjai visų pirma Vilniaus, Varė
nos, Druskininkų rajonų kolū
kiai, kuriuose dirvos yra leng
vos. Labai atsilieka Vilnijos ko
lūkiai su daugiamečių žolių įsėji- 
mu į kitas kultūras.

Reikia pasakyti, kad pavasa
rinė sėja neleistinai uždelsiamą

sėjai dirvas. Visi traktoriai, kaip 
taisyklė, turi dirbti dviem pamai 
nomis, įvykdyti ir viršyti dienos 
užduotis. Kolūkių valdybos pri
valo kuo našiausiai sėjai panau
doti arklius, organizuoti taip, 
kad arkliai pakaitomis būtų nau 
dojami taip pat ištisą parą...”

Nepaisant visų kompartijos 
raginimų, nurodymų ir įsakymų, 
kuriais buvo užversti „Tiesos“ ir 
kitų Sovietinės Lietuvos laikraš
čių puslapiai, gegužės mėn. 15 d. 
buvo išpildytas pavasario sėjos 
planas vos 12,1^6. Ir vėliau pa
vasario sėja buvo labai nesparti. 
Tęsėsi ji iki vidurvasario, bet ir 
birželio mėn. 20 d. tebuvo apsėta 
tik 67,6% ,viso numatyto ploto 
Daugiau sėti jau nebuvo kada. 
Apie pasėlių ploto padidinimą 
200,000 ha, kaip kad plane buvo 
numatyta, po to nė žodžiu neuž
siminta.

Panašūs dalykai kartojasi ir su 
derliais nuėmimu. 1955 m. rug
sėjo 22 d. „Tiesa“ rašė:

„Nepaisant palankaus oro, ei
lėje respublikos kolūkių ir rajo
nų neleistmai uždelsiamas grū
dinių kultūrų nuėmimas. Respu
blikos žemės ūkio ministerijos 
duomenys hodo, kad dauguma ra
jonų žymiai atsiliko nuimant grū 
dinių kultūrų derlių palyginti su 
1954 m. Jeigu 1954 m. ligi rugsė
jo 20 dienos buvo nuimta 96,8% 
visų grūdinių kultūrų, tai šiais 
metais jų nuimta 79,8% viso der 
liaus ploto...“

Pavėluota sėja ir lėta derliaus 
nuėmimo darbų eiga padarė di
delių nuostolių. Apie jų dydį ga
lime spręsti iš paties A. Snieč
kaus duoto pavyzdžio:

„... Tarašiškių MTS zonos ko
lūkiuose, kur sėja buvo įvykdyta 
trumpais terminais, 
kultūrų gauta vidutiniškai po 

J 9,7 centn. iš hektaro, o Dambra- 
vos MTS aptarnaujamoje zonoje 
dėl suvėluotos sėjos — tik po 3 
centnerius...”

1955 m. ir žiemkenčiai nekaip 
užderėjo. Nemažus žiemkenčių 
pasėlių plotus teko pavasarį už
arti. Išdava: grūdinių kultūrų 
derliaus nuo vieno ha nuimta žy
miai mažiau, kaip kad buvo už
planuota. Be to, nemaži derliaus 
nuostoliai gali dar susidaryti dėl 
lėto kūlimo tempo. Rugsėjo 22 d. 
„Tiesoje“ skaitome:

„... Neleistinai lėtais tempais 
vykdomas grūdinių kultūrų kūli
mas. Iškulta nuimto grūdinių kul 
turų derliaus 30,6% mažiau, ne
gu pernai...“

Iki lapkričio mėn. 15 d. grūdi
nių kultūrų kūlimo planas tebuvo 
išpildytas 54,6%.

Kiek geresnės sąlygos grūdi
nių kultūrų derliaus pakėlimui 
yra sudarytos 1956 metams. Ru
denį žiemkenčiais apsėta 600,000

respublikos šiauriniuose rajonuojha arba 67% daugiau negu praė- 
se. Kuršėnų, Šiaulių, Radviliškio, jusiais metais. Taip pat ir rude- derlius buvo neblogas. Tik klau- 
Mažeikių rajonų kolūkiuose grū- n inis arimas 1955 metais vyko I simas, ar MTS pajėgė šį linų der- 
dinių ir ankštinių kultūrų sėja iš geriau, kaip ankstyvesniais. 1955,lių laiku apdirbti. Tas abejones
esmės dar nepradėta, nors atran
kiniu būdu įdirbti it apsėti dirvą arimo planas buvo įvykdytas 
yra galimybės kiekviename kolū- 58,2%, tuo tarpu kai 1954 m. lap- 
kyje. Įkričio mėn. 15 d. — tik 36,2%.

... Kolūkių, MTS vadovai ir že-^Tačiau laukai tręšiami blogiau, 
mės ūkio specialistai privalo už-j 1955 m. rudenį į laukus buvo iš
tikrinti, kad dirvai paruošti ir ^ežta 1,188,200 t. mažiau natūra- 
apsėti būtų išnaudotas kiekvie- linių trąšų ir 41,800 t. mažiau 
nas pradžiūvęs sklypas, kad ne- kalkių, negu kad 1954 metų ru- 
būtų atotrūkio tarp dirvos pa- denį.
ruošimo ir sėjos. Sėjos darbams
paspartinti reikia plačiai taikyti tais buvo padidintas 8,700 ha. Jų
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JAV tolimo skridimo raketa Snark. Teigiama, kad skrenda 600 mylių per valandą ir nusk.enda 5,000 mylių

Izraelis vėl šaukiasi
J. Tautų pagalbos

NEW YORKAS, kovo 7. — Iz
raelio atstovas lankė J. Tautų 
gen. sekretorių ir vėliau pareiš
kė, kad siunčia Saugumo Tary
bai formalų raštą. Žinoma, jis 
lies dviejų dienų senumo įvykius 
prie Egipto, Syrijos ir Jordano 
sienų.

Prie Izraelio — Egipto sienos 
paskutinę savaitę nuolat šaudo
ma. 'Paliaubų priežiūros komisi
jos pirm. gen. Burns išvyko Egip 
tan reikalo tvarkyti, kas reikštų, 
jog šį kartą egiptiečiai kalti.

Prie Izraelio — Syrijos sienos 
numuštas Izraelio lėktuvas, Ga
lilėjos ežere žuvo keli žydų poli
cininkai nuo Syrijos karių gink
lų. Syrija teigia, kad lėktuvas 
atlikinėjęs žvalgybą Syrijos erd
vėje, o laivas su policininkais 
bandęs išmesti žvalgus ardymo 

ir šnipinėjimo veiksmams.
Jau būta 

ant Izraelio
pirmą kartą po to, kai patys jor- 
daniečiai yra savo karinių pajė
gų šeimininkai.

Pradeda bruzdėti ir
Ispanijos Marokas

TANŽYRAS, kovo 7. — Reu- 
teris iš čia praneša, kad Ispani
jos Maroke būta susirėmimų su 
policija, kai marokiečiai naciona
listai išėjo į gatves švęsti Maro- 
ko sultono laimėjimo Paryžiuje 

° ų (jis išderėjo protektorato panai
kinimą).

Demonstrantai prašę nepri
klausomybės ir ispanų Marokui, 
bet ispanai šūkavimus užbaigę 
ginklų ugnimi.

Syngman Rhee, P. Korėjos kovin
gasis prezidentas, praneSė nebeno
rįs prezidentauti. (INS)

pasienio kivirčų ir
— Jordano sienos — anglai neglušino nė vokiečių nė 

japonų radijo transliacijų.

m. lapkričio mėn. 15 d. rudeninio reiškė ir Lietuvos TSR žemės

Linų pasėlių plotas 1955 me-

ūkio ministerija. Rugsėjo 25 d. 
„Tiesa“ rašė:

„Lietuvos TSR žemės ūkio mi
nisterijos kolegija šiomis dieno
mis priimtame nutarime pažy
mėjo, kad dėl visiškai nepatenki
namo MTS direktorių, vyriausių
jų inžinierių ir vyriausiųjų agro
nomų vadovavimo linų nuėmi
mui ir blogo technikos išnaudo
jimo jie kuliami ir klojami ne

M
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Derybos nepavyko, tvarkai Kipre 
atstatyti anglai vartos jėgą
LONDONAS, kovo 7. — Anglijos derybos su Kipro Salo3 grai

kų vadu arkiv. Makarios nutrauktos susitarimo nepasiekus. Dabar 
nebūsią pasigailėta nė vienos priemonės terorui Kipro saloje pa
laužti.

Taip tvirtino vakar frarlamen- 
te kolonijų ministeris, visą dery
bų medžiagą paskelbęs Baltosios 
knygos formoje. Anglija turinti 
nusistatymą ir priemones grąžin 
ti pagarbą įstatymui Kipro salo-

Vakar naktį viena nepaprasta 
priemonė jau pritaikinta — Kip
ro salos gyventojai nebegirdėjo 
Graikijos radijo transliacijų. An
glijos vyriausybė kelis kartus 
prašė Atėnus nekurstyti Kipro 
salos gyventojų sukilti, bet tei
giamo atsakymo nis negavo, Bu 
vo pažadėta transliacijas gludin
ti ir vakar pradėta taip daryti. 
Pažymėtina, kad net karo metu

Kolonijų ministeris pranešė, 
kad Kiprui buvo pasiūlyta savi
valda visais reikalais, išskyrus 
santykius su užsieniu, apsaugą ir 
laikinai vidaus policiją. Šios pa
starosios kontrolę žadėjo atiduo
ti teroro laikus pamiršus, o kal
bos apie jungimąsi prie Graiki
jos galės būti atnaujintos kada 
nors vėliau.

Kipriečiai tuojau pareikalavo 
policijos kontrolės, visų politinių 
kalinių paleidimo ir užtikrinimo, 
kad graikai turės salos parlamen
te garantuotą daugumą. Pažadė
ta paleisti visus kalinius, išsky
rus tuos, kurie padarė nusikalti
mus su ginklu rankoje. Graikų 
vadai apsisprendė savivaldos ne
priimti. Anglai ją laikinai padė
jo ant lentynos, o dabar bandys 
gyventojus įtikinti, kad teroras 
neapsimoka.

Edeno pranešimas
paliko vietos taikai

LONDONAS, kovo 7. — Britų 
premjeras Edenas pasakė parla
mentui, kad padėtis Vid. Rytuo
se yra labai rimta. Gen. Glubb 
pašalinimas nuo Arabų Legiono 
vadovybės turės didelių pasek
mių Izraelio atžvilgiu — pareiš
kė Edenas.

Gen. Glubb pašalinimas nesu
laužė Anglijos — Jordano sutar
ties raidės, bet giliai pažeidė jos 
dvasią. Visą gyvenimą atidavęs

leistinai lėtais tempais, susidaro 
sėmenų nuostolių dėl išbyrėjimo, 
kyla pavojus, kad bus sužlugdy
tas savalaikis linų pirminis ap
dirbimas ir linų produkcijos pri
statymas valstybei...“

Ministerija buvo pagrįstai su
sirūpinusi. Linų sėmenų prista
tymo valstybei planas turėjo bū
ti pilnai įvykdytas iki lapkričio 
1 d., tačiau ir lapkričio 10 d. jis 
tebuvo įvykdytas tik 73,3%.

Menkas būva bulvių Ir cukri
nių runkelių derlius — žymiai 
mažesnis, kaip buvo užplanuotas.
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Jordano tarnybai, generolas esąs 
užsipelnęs geresnio elgesio.

Iš Edeno kalbos paaiškėjo, 
kad iš Jordano atšaukiama tik 15 
anglų karininkų, kurie buvo at
sakingose vadovybės vietose. Bi- 
jorha, kad jie nebūtų įvelti į gin
čus sų^ Izraeliu. Dar apie 45 kari
ninkai palikti, nes jie yra tokio
se pareigose, kur nereikia įsaki
nėti kariniams daliniams (viso
kie ekspertai, instruktoriai).

Edenas pridėjo, kad dar nėra 
sprendimo dėl pašalpos Jordanui 
nutraukimo ir dėl anglų karių iš
vedimo iš 2 Jordano aerodromų 
ir Aąuabos uosto.

Jordane tebeteisina
anglo pašalinimą

AMMANAS, kovo 7. — Jorda
no karalius lanko kariuomenės 
įgulas, aiškindamas gen. Glubb 
pašalinimą ir įvesdindamas nau
ją legiono vadą.

Šiaip jau kraštas ramus, 
džiaugsmo demonstracijos pasi
baigė. Įvykius komentuoja tik 
spauda ir radijas. Per radiją, ži
noma, duodama tik oficialioji 
nuomonė. Tenka stebėtis, kad 
tiek daug pastangų dedama gen. 
Glubb pašalinimui pateisinti. Ge
nerolas vadinamas žydų globėju. 
Tuo tarpu šitas argumentas yra 
svariausias jo pašalinimui patei
sinti.

Sukilėliai valdą
gerą Alžyro plotą

* PARYŽIUS, kovo 7. — Čia 
laikraščiai skelbia, kad didelis 
Alžyro plotas rytinėje krašto da 
lyje esąs pilnoje sukilėlių kontro
lėje. Tai esanti 150 mylių ilgumo 
ir 50 mylių gilumo juosta jūros 
pakraščiu į rytus nuo Alžyro 
miesto. r

Sukilėliai padarė kelis užpuo
limus ant prancūzų ir tą dieną, 
kada marokiečiai atšventė de
monstracijomis sultono sugrįži
mą iš Paryžiaus į Rabatą (sulto
no buveinė).

Morgenthau siūlo
duoti Indijai paskolą

NEW DELHI, kovo 7. — Da
bar Indiją lanko H. Morgenthau, 
buv. JAV iždo sekretorius. Ne
skelbiama, kieno jis čia pasiųs
tas ir kokiais reikalais, bet pasi
tarimų turėjo net su premjeru 
Nehru.

Pirmą kartą po išėjimo iš val
džios tarnybos Morgenthau kal
bėjo su spaudos atstovais, kad 
per juos paskelbtų, jog siūlysiąs 
JAV vyriausybei duoti Indijai 
500 mil. dol. paskolą 30 metų po 
2 proc.

Šiuo metu vyksta trys svarbios konferencijos, kurių sprendi
mai gali giliai paliesti artimiausios ateities įvykius. Vieną iššaukė 
dienos įvykiai, kitos dvi yra šaltojo karo strategijos padiktuotos.

Dienos įvykiais charakteringa u paklstan0 s03tinėje. Tal piet. 
yra trijų arabų valstybių galvų
konferencija, vakar vakare pra-
sidėjusi Kaire. Joje dalyvauja 
Egipto premjeras Nasseras, Sy
rijos prezidentas ir Saudi Arabi
jos karalius.

Šitoji konferencija reiškia pa
sirengimą karui su Izraeliu ir 
Jordano įjungimą į savo bloką. 
Spėtina, kad antrasis reikalas 
dabar svarbesnis, jei arabai tik 
blefuoja tvirtindami, jog Izraelis 
dar šį pavasarį rengiasi juos už
pulti.

Taip ar kitaip būtų, Jordanas 
yra Kairo pasitarimų centre, nes 
jį svarbu politiškai laimėti, ka
dangi kariškai jis visada bus ara
bų pusėje Palestinos karą atnau
jinus.

Jordanui visai nuo Anglijos 
atplėšti reikia surasti bent 30 
mil. dol. per metus, nes tiek An
glija kasmet pridėdavo, kad Jor
danas galėtų Arabų Legioną iš
laikyti ir valstybės apratą apmo
kėti. Žinotina, kad Jordanas ūkis 
kai labai neturtingas kraštas, o 
pusė jo gyventojų yra iš Palesti
nos atbėgę, stovyklose be darbo 
ir pusbadžiu gyveną arabai. Tie 
žmonės ūkiškai nenaudingi, 'po
litiškai perdaug pavojingi.

Egipto ir Saudi Arabijos są
mokslininkai nori jų naudai pra
dėtus dėstytis įvykius pavaryti 
iki tokio taško, kad Jordanas ne 
tik kad neprisidėtų prie Bagdado 
pakto, bet nutrauktų ir karinį 
paktą su Anglija. Tuo atveju Jor 
danas nebetektų savystovumo. 
Šita aplinkybė gali paskatinti jor 
daniečius aklai nepulti į Egipto 
premjero glėbį ir Saudi Arabijos 
karaliaūs kišenę.

Antra svarbi konferencija šiuo 
metu vyksta Puerto Rico saloje, 
vienoje ten esančioje amerikie
čių bazėje. Joje dalyvauja JAV 
laivyno, aviacijos, armijos ir ma
rinų korpo štabų viršininkai su 
adm. Radford pirmininko kėdė
je.

Konferencijos tikslas — nusta
tyti strategiją ateinantiems 
trims metams ir nurodyti jai 
įvykdyti

• Darbininkams atlyginimai 
Ispanijoje pakelti 20 proc. nuo 
bal. 1 d. Rudenį pridės dar 7 
procentus.

• Malenkovas atvyksta Angli- 
jon su delegacija susipažinti su 
elektros ūkiu.

• Atsiginklavimo įstatymai 
vakar priimti V. Vokietijos par
lamente.

• Egipto sostinė vieną naktį 
buvo aptemdyta — daryti oro 
pratimai.

• San Salvadoras nauju prezi-
... . dentu išsirinko vidaus reikalų

priemones ginklų ir min,sterį Opozicija rinki-
žmonių pavidale. Toks reikalų r
perkratymas yra įvykęs 1953 m.
Jo rezultatas buvo perėjimas 
prie atominių ginklų plačiu mas
tu. Dabartinę konferenciją iššau- tis. Lietuviškas: 
kęs nujautimas, kad vėl yra žy-' Vaidilutė:
miai pasikeitusios sąlygos, prie 
kurių tenka naujai prisitaikinti.

Antroji šaltojo karo strategi
jos padiktuota konferencija vyks

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Izraelis praneša, kad Egiptan telkia kariuomenę Izraelio 

pasienyje, o Syrija tą patį priekaištą daro Izraeliui.
— JAV, Anglijos ir Prancūzijos atstovai atnaujino pasitari

mus Washingtone Vid. Rytų krizės reikalu. Dabar vėl aktualus 
paliaubų priežiūros personalo padidinimo ir neutralios zonos aplink 
Izraelį išvedimo klausimas. Tie klausimai turėtų eiti per Saugumo 
Tarybą.

— P. Vietnamo steigiamojo seimo rinkimus bus laimėjusi 
premjero Diemo šalininkų grupė. Manoma, kad iš 12$ atstovų koks 
šimtas bus Diemo šalininkų. Ikšiol suskaityta viršum trijų milionų 
balsų.

— Ben - Gurionas vakar pranešė Izraelio parlamentui, kad tai
kos išlaikymo galimybės Vid. Rytuose žymiai sumažėjo. Kaltė ten
kanti Rusijai ir Amerikai. Rusijai todėl, kad duoda ginklus ara
bams, Amerikai todėl, kad neduoda ginklų Izraeliui. Ben - Gurio
nas pažadėjo karo nepradėti.

— Kanada praneša, kad atšaukė leidimus išvežti ginklus ir 
amuniciją į Vid. Rytų erdvę.

— Ryšium su įtempta padėtimi Vid. Rytuose, vakhr krito kai- 
kurių akcijų kainos New Yorko vertybių biržoje.

DRAUGAS
The Lithiuiniun Dali y Fricnd

Published by the Lithuanlan Catholic 
Press Sodely

2334 Ro. Ouliley Avė., Chicngo A. Illinois 
Telephone — Vli'ginia 7-0640-41

The mos t influential LJthuanlan Daily 
in America

ryčių Azijos apsaugos reikalą ta
riąs susirinkimas, kuriame daly
vauja Manilos pakto narių už
sienio reikalų ministeriai. Ji pla
nuoja apsisaugojimą nuo Rusi
jos ir Kinijos grėsmės.

Ir šis susirinkimas slaptas, bet 
atidarymo kalbų santraukos bu
vo pateiktos spaudai. Iš Foster 
Dulles kalbos pabrėžtos dvi min
tys: Rusijos tikslai nepasikeitė, 
tik paskelbtos paliaubos bruta
lioms priemonėms; Azijos pakto 
nariai turi turėti pakankamai ka 
rinės jėgos komunistams atrem
ti. Tas pareiškimas rodąs, kad 
Azijos kraštai laimėjo pritarimą 
savo nuomonei, jog karinis są
jungos elementas turi būti su
stiprintas. Kitos nuomonės yra 
prancūzai, kiek svyruoja ir an
glai.

Etiopija ir Italija
sutarė reparacijas

ROMA, kovo 7. — Italija ir 
Etiopiją sutarusios likviduoti 
Mussolini Italijos padarytas Etio 
pijai skriaudas — Etiopija suti
kusi savo prašytą 518 mil. dol. 
reparacijų sumą sumažinti iki 16 
mil.

Italija mokės ne pinigais, bet 
natūra: pastatys Etiopijoje hid
roelektrinę stotį, medvilnės au
dyklas, duos laivų, laivininkys
tės įrengimų ir kitų sutartų da
lykų. Taipgi grąžins Mussolini iš 
Etiopijos išvežtas istorines relik
vijas.

muose nedalyvavo.
Kalendorius

Kovo 7 d.: šv. Tomas Akvinie- 
Ri m tautas ir

Oras Chlcagoje
Apsiniaukus, temperatūra be 

pasikeitimo.
Saulė teka 6:18, leidžiasi 5:47.

/
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DIHNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILJLINOIS Trečiadienis, kovo 7, 1956

ibėMiim!
žuvusius. Ir mintimis prabėga 
eilė tautos kūrėjų, didvyrių — 
lietuv’ų, kūrusių ir kovojusių už 
Lietuvą. Todėl ir skautai turi 
tęsti tą šventą kovą, kad gim
toji Žemė būtų vėl laisva ii lai-

Džiaugsnio ašaros byra 
Reikia konstatuoti, kad skau

tiškosios gretos didėja ir tai, 
kad apie 30 mažųjų skautukų 
davė jaun. skauto įžodį, o anie 
*0 —s skauto. Tuo faktu įrodo
ma, kad jaunimas myli Lietuvą

_ . , , . . ir nori bendromis jėgomis dirbti
aigc nmas sat o įspūdingą kai skautiškose eilėse savo tautos 

bą pareiškė: tebūnie mūsų visų
daibu ir sumanymų pagrindinė

pia vyras. — Tokiu atveju ma
lonėk Bąskaitą pasiųsti jos tė
vam.

Medžiagą siųsti šiuo adresu: ALF. KERELIS, 4105 So. Albany St.

*
Chicago 32, 111. Telefonas LAfayette 3-0547

prisikėlimo darbą.

Chicagos skautės,-tai pagerbė savo globėję
Kovo 4. d. Lietuvių Skautų 

Sąjunga švenčia savo globėjo 
šv. Kazimiero šventę, šventę to 
asmens, kuris sukūrė riteriško 
gyvenimo dvasinius turtus, nu
galėdamas daugelį gundančių 
pavojų ir išlikdamas iki gyveni

Sveikina laisvos Lietuvos 

atstovai

Suprasdami šios šventės reikš 
mę, Lietuvos atstovai prisiuntė 
sveikinimo laiškus. Visi išreikš
dami savo viltis, kad skautiška
sis jaunimas, lavindamasis ir

mo galo ištikimas Tiesai ir Gy- sielodamasis 'Lietuvos laisvės 
venimui. Ir mes šiandien galė
tume tapti tais didvyriais, jei- atgavimu, darys visa, kad šis 

brangus vardas išliktų gyvas jų 
širdyse. Gauti sveikinimai iš 
diplomatijos šefo St. Lozorai
čio, pasiuntinio prie Šv. Sosto 
St. Girdvainio, gen. konsulo J. 
Budrio, generalinio konsulo Ka
nadoje V. Gylio, konsulo dr. P. 
Daužvardžio, ministerio Londo
ne B. Balučio, įgalioto ministe
rio Washingtono P. Žadeikio. 
Taip pat sveikino ir Vliko pirm. 
J. Matulionis. Nuoširdžius lin
kėjimus prisiuntė ir skautybės 
įkūrėjo žmona Lady Baden Po- 
well, bet ir Tarpt. Skaučių Se
serijos Biuro direktorė Mrs. 
Whately.
Vyriausiojo Skautininko žodis

Atvykęs iš Toronto Vyriaus. 
Sktn. St. Kairys savo kalboje 
pasveikino Chicagos skautus, 
pasidžiaugė, kad gretos tankė
ja, nukaišyti tūkstančiai gerųjų 
darbelių savo artimui — broliui 
ir sesei.

Linkėjo nepalūžti, būti ištver-1 
mingiems, atsinaujinti savo dva- į 
šioje. Ir tai įvyks tuomet, kai' 
kiekvienas asmeniškai pcrgalvo- 

svečiai. Brolijos dvasios vadas i sime savo skautišką kelią, per- 
vyr. sktn. kun. J. Vaišnys su- į svarstysime savo gyvenimo pa
kalba invokaciją. Pirmuoju skirtį ir tvirtai pasiryšime eiti 
kalbėtoju pakviečiamas kun. Pa šv. Kazimiero keliu. Prisiminki-

gu pasiryžtume eiti šv. Kazi
miero keliu. Šis kelias nėra leng 
vas, bet nugalimas tik aukos 
ir pasišventimo darbais.

Ir šiandien skautas,-tė, stovė
dami prieš šimtus pavojų, turi 
nepabūgti jų, bet dar su dides
niu užsidegimu vesti tą žūtbū
tinę kovą. Todėl Chicagos skau 
tės ir skautai ryte vyko į savo 
parapijų bažnyčias prašyti Augš 
čiausiojo palaimos, kad Jis sa
vo galinga ranka vesdamas ap
saugotų nuo pavojų ir sumažin- 
žintų juos, kad greičiau parves
tų visus Lietuvos žemės vaikus 
prie šv. Kazimiero palaikų į tą 
žemę, kurią jis taip mylėjo. 

Iškilmingas minėjimas

Sekmadienį 3 vai. p. p. Da
riaus ir Girėno salę pripildė Chi 
cagos skautiškasis jaunimas,, ir 
gražu buvo stebėti, kai apie 
400 šios organizacijos narių iš
sirikiavo darniose gretose, kadi 
prisimintų savo globėją šv. Ka
zimierą. Sugiedami JAV ir Lie
tuvos himnai, priimami garbės 

Brolijos dvasios vadas

mintis mūsų laisvei žodis: Tėvy
nė Lietuva. Po kalbos nuaidėjo 
galingos ovacijos.

Chicagos skautų rėmėjų k-to 
pirm. dr. £<p. Biežis džiaugėsi 
šiuo jaunimu. Po jo iškviečia
mas žilagalvis Bačiūnus, kuris 
tik vieno prašė — mylėti sa
vo gimtąją lietuvių kalbą ir jos 
niekada neišsižadėti.

Dar raštu pasveikino ir Lie
tuvių Šaulių Sąjunga tremtyje.

Padidėjo skijjtininkų šeima

Šia proga į skautininkų šei
mą tapo įjungti asmenys, kurie 
daug dirba lietuviškos‘o3 skau- 
tijos labui.

‘ Seserija suteikė skautininkės 
laipsnį A. Karnavičienei ir pa- 
skautininkės — I. Vilkienei. Bro 
lija neatsilieka ir pakelia į pa- 
skautininkįo laipsnį R. Račiūną, 
R. Mieželį ir R. Mišauską. Vi
siems uždedami žali kaklaraiš
čiai.

Šios šventės užbaigimas atlie
kamas vėliavų išnešimu, visi pa
gerbia ir sus mąsto su pasiryži
mu savo širdyse, kad to3 įspū
dingos valandos prabėga taip 
skubiai ir nesugrąžinamai, bet 
meilė savo gimtam kraštui di
dėja ir daroma viskas, kad Lie
tuva keltųsi. Svečiai ir tėvai, 
kurių negausus būrelis atsilen
kė, susėdo prie improvizuoto 
laužo, kurį pravedė V. Černius. 
Skambėjo dainos ir jaunatviš
kas juokas bei pasirodymai.

rel. ofiso HE. 4-bC9e, rez. l’R. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1037 W. Garfield Blvd.i
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvlrtad. ir sekmad.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

K0D1KIV IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7160 South Western A vena#
(MEDICAL BUlLDiNG) 

Pirmad.. antrad., 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.

Ofice U-l. HE. 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3705

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CH1KURGA3

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St,
Ofiso U-l. REiiance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehill 0-0017
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m. 

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

tlaba, kuris savo kalboje ap
žvelgia šv. Kazimiero vaikystės 
dienas iki jo augščiausio garbės 
laipsnio iškilimo. Ypatingai pa
brėždamas jo didingumą kaip

me dažnai, tęsė toliau Vyriau
sias Skautininkas, savo tėvų že
mę. Žinau, kad visa tai jaudi
na. Turi mums stoti prieš akis 
Kauno Vytauto Didžiojo Muzė-

valstybės vyro, kuris mokėjo Į Jaus Nežinomojo Kareivio pa
gerbimo apeigos. Matome iš 
bokšto ateinančių Lietuvos lais
vės kovų invalidų gretas. Rim
ti, susikaupę veidai, lėtas žings
nis; vienas praradęs ranką, ki
tas koją, plieno šalmai aukso 
kryžiumi papuošti, prie krūtinės 
atlape — raudonas kraujo au
kos ženklas. Himnas. Malda už

didžiuotis savo mylima Lietuva. 
Kvietė skautus sekti jo pėdomis 
siekiant dorybės ir kilnumo prin 
cipų.

Tuntų įsakymai

Šiai šventei pritaikintus įsa
kymus perskaitė Korp! Vytis, 
Aušros Vartų, Baltijos jūros ir 
Lituanica tuntai. Po to paskelb
ti Lituanicos tunto konkurso 
laimėtojai. I vieta teko Basa
navičiaus draugovei, II vieta — 
DLK Gedimino draugovei ir III 
v. — DLK Vytenio draugovei.

Pirma vieta skilčių varžybose 
atitenka Sakalų skilčiai.

Be abejo už laimėtojų gražias 
pastangas yra įteikiamos dova
nos, kad paskatinus juos ir. to
liau darbuotis tobulėjimo sri
tyse.

Prabyla J. E. vysk. Brizgys

Savo trumpoje, bet prasmin
goje kalboje kvietė visus skau
tus tobulėti visais atžvilgiais: 
krikščioniškumo, kilnumo, lietu
viškumo, visur ir visada sta
tant sau pavyzdžiu šv. Kazimie
rą, pabrėždamas, kad tuos prin
cipus ugdydami galėsime būti 
pavyzdžiu šio krašto gyvento
jams ir gerais savo tautos vai
kais.

Pakviesta tarti žodį Vyriau
sioji Skautininke O. Zailskienė 
priminė visiems, kad vykdymas 
skautų įžodžio, šūkio — Dievui, 
Tėvynei ir Artimui — tai ir y- 
ra tie darbai, kurie turi būti pa
vyzdingai atlikti ir nešiojami gi
liai aavo širdyse.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
6930 S. Talman, Chicago 29, III 

Tel. GRovehill 6-7096

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.

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

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

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

«««<■
r* iš TOLI IR ARTI

NAUJI OIMII TROKAI- NAUJAUSI KRAUSTYTU) (RANK/AI
HAtį MATŲ PATYRIMAS - PIRUS IR SĄt/K/K6AS PATARNAV/NAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAILmolc 5-9203

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

8X22 So. Western Avenue
Vai., kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniai. 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku vusitarus 

Ofiso telefonas: P R 8-3220 
Re» telef. UAIbrook 6-507#

Tel. ofiso Y A. 7-5557, rez. RE. 17-4000

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EC1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Weat 47th Street

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
0R. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kumpus 47th Ir Hermitage)
Val.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 

Seštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

Taisytinas apsirikimas
Skotai- visų traukiami per 

dantį dėl įgimto šykštumo. Sa
koma, neseniai vedęs skotas nu
vedė žmoną pas dentistą. Den- 
tistas, gerai apžiūrėjęs, tarė:

— Du reikia išrauti. Seniau 
jau pagedę.

— Neapsižiūrėjau, — atsilie-

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2S00 West !51 et Street ‘

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

penkt. 2 iki 4 Ir S Iki 9 popiet. šeš
tadieniais 10 iki -2 vai. popiet.

Ofiso tel. PRospect 0-1795 
Rez. tel. GRovehill 6-5003

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

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

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD'stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

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

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

CHAKTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Membcr of Fedcral Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEYVICH, PresifleHt

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.

STANDAIU) FEDEKAL SAVINGS
MIJBffliM

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

f 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONE: Vlrginia 7-1141

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELIA1S, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

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

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Nainy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CHANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, Ilk

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8/fil.

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

DR. PETER T. RRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL ofiso GR. 0-5390, PR. 0-4732

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

2423 West 63 r d Street 
(Kampas 63rd Ir Artesian)

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

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michig&n Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso —- PUUman 5-6700
Buto — ENglewood 4-4970

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

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

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnhaU 3-0959 
2534 VVest 68th Street

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

.skambino CEntral 0-2204

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 6-557f 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginčs ligos
6255 South VVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-4900

Rezidencija: GRovehill 6-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0030

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Caiitornla Avė. 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofice VVAlbrook 5-2670.
Bei. Hllltop 5-1500

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MAROUETTE MEDICAL CENTER 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

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

« Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

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

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 We»t Marųuette Rd.

Telefonas REiiance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
39*25 West 59th Street

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

Tel. ofiso Ir buto OLympio 2-41M
DR. P. KISIELIUS

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

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

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia., Saukite KEdzio 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAUšELIDNAITE
(Gydytoja ir Chirurgė) 

MOTERŲ MOV IR AKVAERUO8 
SPEC LAMSTE 

2750 Weot 71st Street 
(Kampas 71st ir California)

Tel. ofiso ir ri-z. REpuhile 7-4140 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p. 

lŲtu laiku pagal .unitarinių

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 sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Rcpublio 7-8818.

Ofiso telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais l—4 v. p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURŲfi 
6248 South Kedzie Avenue 

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

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRl4iGAS

OFFICE — 1160 D1VERSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8426

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

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Bctliuny Methodist ligoninėje 

Tik pagal susitarimų tel. AR 1-1493

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2200 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 We«t 69th Street 

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

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

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

DR: V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

F’ričmimo 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 penk. 

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 0-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., šeš

tad. Ir sekmad. tik pagal sutart}. 
Jeigu neatsilieps viršminėtl telefonai

šaukite MIdway 3-0001

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

DR. F. C. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665D 

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

VAL. 11 v, r, iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
BIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 mėty patyrimo
Tel- YArds 7-1820 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdaa - Protezlataa 

Aparatal-Protezai, Mod. ban-
1 dažai. Spec. pagalba kojom 

(Areli Supportų) ir Lt.
Vai.; 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IiAB. 

2850 W. 03r<l St. Chicago 2D, III. 
Tol. PRospe-ct 6-5084.

Remkite dien. Draugi

^q\JR UVOr

Skelbkitės “Drauge”!
DRAUGAS 

THE LITHŲAN1AN DAILY FRIEND 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III. TcL Vlrginia 7-0041; 7-0042

Entsred as Second-Class Matter Marcb 31, 1916, at Chicago, Illinois 
Undoi the Act of March 8, 1879.

Membor of the Cathollc Press Ass'n 
■Publlshed dali y, exept Sundaya, 

by the
Lithuanlan Cathollc Press 8oclety 
PRENUMERATA: Metams
ChlcagoJ Ir ClceroJ 39.00
Kitur JAV Ir Kanadoje 38.00
Užsienyje $11.00

8UB8CRIPTION RATE8 
>8.00 per year outside of Chicago 
39.00 per year in Chicago A Cicero 
38.00 per year ln Canada 
Foreign 111.00 per year.
V4 metų I mSn.

6.00 31.76
34 60
35.60

32.60
38.00

1 mOn. 
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$1.00
91.83

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neaunaudotų straipsnių ne
saugo. Juoa gražina tik iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymų.
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PRANCŪZIJOS VARGAI DIDŽIO ĮVYKIO SUKAKTIS
30 METŲ NUO LIETUVOS BAŽNYTINES PROVINCIJOS ĮSTEIGIMO 

. DR. JUOZAS FRUNSKIS

Ištisais šimtmečiais lietu-1 vai, nes prieš 1795 metų oku- reikalų buvo, vėliau savo laiš-
viams pasiliks atmintinos 1926 
metų Velykos, nes jcs yra su
rištos su ypatingu įvykiu — Lie 
tuvos bažnytinės provincijos 
įsteigimu. Tą faktą ap.būdinda-

paciją Lietuva-Lenkija sudarė ke Lietuvos Užsienio reikalų mi 
jungtinę valstybę ir turėjo tą nisteriui pažymėjo:

Kai prezidentas Eisenhoweris nusprendė kandidatuoti ant
ram terminui, didesniu susirūpinimu pradedama sekti užsienio 
politiką. Užsienio reikalų vairuotoją p. John F. Dulles matome 
išvykstant aplankyti ben 10 užsienio valstybių, kad tuiėtų aiš
kesnį ten esančios padėties vaizdą ir bent kiek galėtų paleng
vinti esančią įtampą, kuri gali užžiebti karo liepsną. Arabiš
kųjų tautų ir Izraelio konfliktą tenka laikyti parako statine, 
kuri betkada gali sprogti. Bet yra ir daugiau pavojingų vietų.

Su didelčmis problemomis šiandien susiduria Prancūzija.
Tos problemos sudaro pavojų ir Vakarų demokratijų vienin
gumui — Vakarų sąjungai.

Yra politikų, manančių, kad artėjant pavasariui, Prancū-*mas vY®k. f*r- Būčys savo lai- 
zija gali būti paplukdyta į atvirą karą Alžire. Kylantieji są- ra®® '•
myšiai gali virsti plataus masto sukilimu. j Pijus XI, įsteigdamas Lietu-

Alžiro gyventojų užsispyrimas yra neatlaidus. Jie nori vos bažnytinę provinciją, pada- 
daugiau laisvės. Prancūzija užsispyrusi Alžiro nepaleisti. No-, rė tai, ko siekė ir prašė pirmas 
rint jį išlaikyti, reikėtų ilgai kariauti. Bet karas Prancūziją Lietuvos karalius Mindaugas; 
privestų prie ekonominės krizės ir dar didesnių negerovių vi- kuo rūpinosi ir, deja, jau nebe- 
daus politikoje. Galėtų išeitį blogiau negu su Indokinija. įgalėjo įvykdyti Vytautas Didy-

Panašiai, kaip ir Indokinijoje, Alžiro miestai yra pran- sįa. Popiežiaus Pijaus XI pirma- 
cūzų kontrolėje, bet mokesčius surenka ginkluotieji sukilėliai eilės istorinės reikšmės darbas, 
prie pat miestų vartų. Pasirodo, kad naktim', važinei net ba4nytinė8 provincijos sudary- 
traukiniai vengia. Dienomis traukiniai važinėja apginkluoti.
Arabų ir prancūzų susirėmimuose jau žuvo 2,400 prancūzų ir 
2,600 arabų sukilėlių. Padėtis eina blogyn. Prancūzai šiaurės 
Afrikoj laiko 330,000 kariuomenės. Jos tarpe yra šeštadalis 
muzulmonų, kurie ligšiol buvo ištikimi, tačiu jau ir tarp jų 
atsiranda pereinančių į sukilėlių eiles. Maždaug prieš mėnesį 
Alž're buvo tik penkiolika tūkstančių organizuotų sukilėlių.
Šiandien jų skaičius jau yra padvigubėjęs. Kas laukia to krašto 
ateityje, vargu kas galėtų tiksliai įspėti.

Visi Alžiro vargai, žinoma, atsispindi Paryžiuje. Kaip jau 
žinome, naujasis premjeras vyko ten jieškoti kompromiso, bet 
grįžo be nieko. Alžiro klausimu mums parašys mūsų bendra
darbį Prancūzijoje. Todėl plačiau mes jo č'a ir nenagrinėjame. 

x Bet Alžiras nėra vieninteliu* Prancūzijos rūpesčiu. Ji turi 
jų ir daugiau.

Ir kitos iiaurės Afrikos dalys reikalauja sau laisvės. Ma
roke ir vėl pasodintas sostą n sultonas, reikalaująs savo kraštui 
nepriklausomybės. Ir ten sukilėliai organizuojasi ir kovoja prieš 
prancūzus. Nors Tunise yra sudaryta pavyzdinė savivaldos 
vyriausybė, tačiau į jos vadus yra daromas didelis spaudimas 
reikalauti visiškos nepriklausomybės, savo kariuomenės ir t.t.

Nereikia išleisti iš galvos vieno, galbūt pačio svarbiausio, 
dalyko: visi šiaurės Afrikos sukilėliai prieš prancūzus yra ne
blogai apginkluoti. Iš kur jie gauna ginklus, nesunku įspėti.
Juos pristato Egiptas, o Egiptui karo reikmenis tiekia Sovietų 
Rusija ir jos satelitai. Kad šiandien Šiaurės Afrikoj yra pilna 
komunistų kurstytojų ir agitatorių, visiems tai jau nuo seniai 
yra žinoma. ‘ i

Simpatizuojant už laisvę kovojančioms Afrikos ar Azijos 
tautoms, reikia žiūrėti, kad netaptų komunizmo agresinių tiks
lų įrankiu. Jei tos tautos iš prancūzų kontrolės ir išsilaisvins, 
bet pateks į komunistų nagus, žmonių padėtis šimteriopai pa
blogės. Jie neteks ir tos laisvės, kurią dabar turi prie pran
cūzų. Komunizmas juos savo vergais paverstų.

Prancūzai neprivalėtų kovoti prieš žmonių troškimą lais
vo ir nepriklausomo gyvenimo. Priešingai — jie turėtų jiems 
padėti atsistoti ant savų kojų, saugojant, kad tos tautos nepa
tektų į komunizmo rankas.

mas, užbaigė nepriklausomos 
Lietuvos valstybės kūrimo dar
bą, nes mūsų valstybę padarė 
dvasinėje srityje pilnai sutvar
kytą. Jei šis didysis Popiežius 
tik tą vieną darbą būtų Lietu
vai padaręs, jo vardas turėtų
likti amžinai aukso raidėmis įral Naujai įsteigtoji Lietuvos baž 
šytas mūsų istorijoje, ir bus įra nytinė provincija, susidėjusi iš

patį Vatikano atstovą.

Istorinis dokumentai
Minėtame Lietuvos bažnyti

nės provincijos įsteigimo doku
mente “Lituanorum Gente” po
piežius gyrė lietuvių tautos ti
kėjimą ir dievotumą ir pabrėžė, 
kad katalikybės ir pačios lietu
vių valstybės gerovei steigia 
Lietuvos bažnytinę provinciją 
iš penkių diecezijų: metropoli
nės arkidiecezijos — Kauno — 
ir tai arkivyskupijai priklausan 
čių diecezijų: Kaišedorių, Pane
vėžio, Telšių ir Vilkaviškio, o 
Klaipėdos sritis su apie 6.000 
katalikų, susibūrusių į 4 para
pijas, sudarė atskirą prelatūrą, 
prijungtą prie Telšių vyskupi
jos

šytas” (‘‘Pijus XI”, pusi. 358),

LITERATŪRA DABARTINĖJ 
, LIETUVOJ .

Besidomintiems dabarties įvy
kiais Lietuvoje, ypač kas liečia 
rašytinę kūrybą, patartina pasi
skaityti paskutiniame “Aidų” 
numeryje išspausdintą dr. Jono 
Griniaus studiją.

Straipsnis paįvairintas gau
siomis citatėmis ir vertingas sa
vo taikliais apibūdinimais. Pvz. 
autorius, priminęs, kad ten ra
šytojai garsina Kazachstano ty
ruose kasamus kanalus, pažymi, 
jog okupuotoj Lietuvoj “lietu
viai nė puse žodžio neprasitaria, 
kad prie tų tariamai socialisti
nių statybų ne vienas tautietis 
mirė dėl jėgų išsekimo”.

PUTINAS NEBETURI 
REIKIAMŲ SĄLYGŲ KURTI

Dr. J. Grinius savo straipsny
je apie literatūrą sovietų oku
puotoje Lietuvoje išryškina tą 
prievartą, kurią rašytojai nuo
lat jaučia iš komunistų partijos. 
Dr. Grinius rašo:

— Norom ar nenorom sutik
dami su kompartijos primini
mais, kad beviltiška meilė, ken
tėjimai, vienišumas, mirtis yra 
buržuazinės literatūros pelėsiai, 
šituo rašytojai ir poetai iš anks
to savo kūrybą suskurdina ir 
lyg suvienodina. Jau tas fak
tas, kad Putinas, vienas stip
riausių lietuvių lyrikų, savo da
bartinėj poezijoj nedaug kuo be 
siskiria nuo eilekalės V. Valsiū- 
nienės, daug pasako apie sovie
tinės lietuvių literatūros lygį.

Apžvelgęs naujausią literatū
rą Lietuvoje, dr. J. Grinius da
ro išvadą:

— Taigi, už daugelį sovieti
nės lietuvių literatūros ydų yra

daugiausia kalti brutalūs ir siau 
rapročiai Lietuvos okupantai, 
atnešę lietuviams vergiją ir ap
supę lietuvių rašytojus kelerio
pu nelaisvės žiedu.

“ ‘DRAUGAS’ STOVI 
TVIRTAI”

“Aidai” savo visuomeninio gy 
venimo apžvalgoje sumini mūsų 
dienraščio 40 metų sukaktį, pa
žymėdami: “šiuo laiku ‘Drau
gas’ stovi tvirtai”.

Augštai vertinami mūsų dien
raščio romanų konkursai, šitai 
atsiliepiama apie kultūrinį prie
dą.

Ir “Darbininkas” neseniai at
šventė savo 40 m. sukaktį. Tą 
gražiai tobulėjantį .laikraštį šiuo 
metu redaguoja prof. S. Sužie
dėlis, talkinamas redaktorių 
prof. J. Brazaičio, Pauliaus Jur
kaus ir tėvo Barnabo Mikalaus
ko. Savo sukakties proga “Dar
bininkas šiemet davė $500 dra
mos premiją, kurią už savo kū
rinį “Žvakidė” laimėjo Ant. Škė
ma. Dr. J. Daugi.

Trims užsienio arkivyskupijoms 

priklausęs kraštas

Po pirmojo Pasaulinio karo 
Lietuvos bažnytinės provinci
jos sudarymas buvo itin svar
bus dėl to, kad nuo pat krikšto 
laikų Lietuva priklausė Mohi- 
levo arkivyskupijai. Jos arkivys 
kupo sostas buvo perkeltas Į Pet 
rapilį. Lietuvai atkovojus nepri
klausomybę, o Petrapilyje įsi
galėjus bolševikams, buvo bū
tinas bažnytinės administraci
jos pertvarkymas.

Toliau — dalis Lietuvos, pri
klausiusi Seinų vyskupijai, įė
jo į Varšuvos arkivyskupiją. Pa 
tys Vilniaus ir Seinų vyskupų 
sostai buvo lenkų okupacijoje, 
ir lietuviams buvo svarbu, kad 
į nepriklausomos Lietuvos te
ritoriją įeinančios tų vyskupijų 
dalys būtų saugios nuo lenkų 
įtakos. Pagaliau — prie Lietu
vos prijungus Klaipėdą, buvo 
svarbu Išimti ten esančius kata 
likus iš priklausomybės vokie
čių bažnytinei provincijai.

Dėl visų šių priežasčių Lietu
vos teritorijos išėmimas iš pri
klausomybės kaimyninių vals
tybių vyskupų sostams — buvo 
itin svarbus, ir tas istorinis žy
gis buvo padarytas popiežiaus 
Pijaus XI žinomąja bule “Litu
anorum Gente”.

Čia, reikia pripažinti, buvo 
nemažas nuopelnas ir buvusio 
Vilniaus vyskupo, o nuo 1925 
metų gruodžio 8 d. paskirto A- 
paštaliskuoju Lietuvos vizita
toriumi — arkivyskupo Jurgio 
Matulevičiaus. Tai buvo pirmas 
Apaštališkojo Sosto vizitato
rius, paskirtas vien tik Lietu-

J5 vyskupijų, turėjo 50 dekana
tų ir apie 500 parapijų. Visoje 
Lietuvoje buvo didelis džiaugs
mas susilaukus tiekos savų vys 
kupų: arkiv. S. Skvirecko (pir
mojo metropolito), vysk. Karo
so, vysk. Staugaičio, vysk. Pal
taroko, vysk. Kuktos, vysk. 
Reinio.

Kaišedorių vyskupija sudary
ta nusitiesusi ilgesniu ruožu, 
pramatant susijungimą su Vil
niaus sritimi, evantualaus jos 
grįžimo į Lietuvos teritorijos 
ribas. Net pačioje bulėje “Litu
anorum ' Gente” buvo įrašytas 
punktelis, numatąs diecezijų ri
bų pakeitimų galimybes pasikei 
tus aplinkybėms. Vėliau, sudary 
to su Lietuva konkordato (1927 
m.) IX paragrafe, kur buvo dar 
kartą patvirtinta naujai įvesto
ji santvarka, buvo įrašytas nuos 
tatas, kad Lietuvos bažnytinės 
provincijos ribos sutaps su Lie
tuvos valstybės ribomis, kad nei 
viena Lietuvos dalis neliks pri
klausoma vyskupui, kurio sos
tas bus už Lietuvos valstybės 
ribų. Šiuo nuostatu buvo palik
tas atviras kelias Vilniaus kraš 
tui įsijungti į tą patį bažnytinį 
vienetą, Vilniui grįžus prie Lie
tuvos.

Religinio pulso atgimimas

Toks Lietuvos bažnyčios rei
kalų pertvarkymas, savų naujų 
vyskupų pastatymas vadovauti 
Lietuvos katalikams, įnešė ryš
kų atgimimą Lietuvos religinia
me pulse. Vyskupijos pasidarė 
planingos religinės akcijos cent
rais, iš kurių šilti spinduliai bu
vo plačiai jaučiami visame kraš 
te.

Arkiv. J. Matulevičius, uolus 
lietuvis, kurs taip arti šių visų

— Apaštalų La^ta3, ta‘p grei
tai ir taip svarbius reikalus, ir 
dar tokia graž a forma, atlikda
mas Lietuvos Bažnyčios ir Tau
tos naudai, parodė tikro atjau
timo Lietuvos reikalų ir norėjo 
išreikšti Lietuvai ypat ngo pa
lankumo. —

Ka'p vertino užsienis
Būdinga, kad ir užsienio tei

sininkai pastebėjo šį didį įvykį 
Lietuvos gyvenime. Mokslinin
kas R. Ruze, žurnale “Revue de 
Droit International et Legisla- 
tion Compare”, skirtame tarp
tautinės teisės ir lyginamosios 
įstatymdavystės apžvalgai, ra
šė:

— Roma užtikrino naujosios 
valstybės religinę • nepriklauso
mybę nuo jcs kaimynų, įsteig
dama arkivyskupiją teritorijo
je, kuri teturėjo vyskupijas.

Italų teisininkas A. Giannini, 
žurnale “L’Europa Orientale”, 
tą įvykį vadina ypatingai bran
giais laimėjimais lietuviams ka
talikams, nes tuo ne tik išsipil
dė lietuvių noras turėti lietuviš
ką hierarchiją, pakankamo skai 
čiaus to laiko reikalams, bet 
drauge buvo susilaukta iš Kris
taus Įpėdinio pripažinimo tos iš
tvermės, su kuria pavergti lietu 
viai spyrėsi prieš pavojų agre
syvios stačiatikių bažnyčios, 
ateinančios su rusų okupacijos 
priespauda.

Paroda sukakčiai paminėti

Labai gėrai, kad to reikšmin-

REKLAMINIS PAVEIKSLAS

Preziilento Eisenliowerio plakntinis pareik) Ins \'ew Verku respubliko
nu štabe, Ncw Yoike. Žymės ant veido yra patvirtinimas, kad prez. 
Eisenlioweris vėl tinka i JAV prezidento |M>stą. Respublikonų partijos 

veikėjos Sue Ginti ir Vieky Keator stebi paveikslų. ' (1\S)

Nepaprasto vyro sukaktis
Šiemet vasario 15 d. suėjo širdyse. Bet kaip praėjusių šimt 

125 metai, kai gimė Mažosios mečių audros nepalaužė lietu- 
Lietuvos himno-giesmės “Lie- vių, taip nepalauš ir raudonoji 
tuviais esame mes gimę” auto- audra.
rius Dr. Jurgis Sauverveinas- 
Girėnas. Buvo nepaprastai ga
bus kalboms, kurių buvo išmo
kęs 42. Iš visų išmoktųjų kalbų 
jam geriausiai patiko lietuvių 
kalba, kurią jis laikė pačia gra
žiausia kalba pasaulyje. Lietu
vių kalbos jis išmoko Maž. Lie
tuvoje.

Augšč. teismas parėmė 
seseris

Kentucky valstybės augščiau- 
sias teismas paskelbė, kad ka
talikų seselės vienuolės gali mo
kytojauti valstyb.nėse mokyk
lose ir su savo vienuoliškomis 
uniformomis.Dr. Sauerveinas darė žygių, 

kad lietuviai savo žemėse pa
tys valdytųsi. Pamilo mažlietu- 
vius ypač dėl to, kad neišsiža
dėjo senosios kalbos ir senųjų 
papročių. Užjausdamas jų lais
vės ilgesį, Sauerveinas ir para-,

. . . . r I Baltic Florlsts, G61ių Ir Dovanų Krau-šė giesmę ‘Lietuviais esame tuvę, F02 e. Broadway so. Boston 
mes gimę, lietuviais norime ir *a7'nna™ 8or)raūį2-' Ten pa< 
būt”. Ši giesmė paplito Prūsų

RADIO PROGRAMA
Liet Radlo Programa Ii stoties 

WBMS, 101*0 kil. sekmadieniais 12— 
12:30 vai. per pietus: liet. muzika, 
dainos, ir MagdutSs Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis į Steponų Minką.

go Lietuvos istorijoje įvykio su
kaktis nepraleidžiama negirdo- Lietuvoje ir tapo lietuvininkų
■mis. Ji visų pirma paminima re
liginio meno paroda Chicagoje. 
Tos parodos garbės pirmininku 
sutiko būti kaip tik tas pats 
metropolitas arkiv. J. Skvirec
kas, kuriam Šv. Sostas ir pave
dė vadovauti naujai sudarytos 
Lietuvos bažnytinės provinci
jos arkivyskupijai. Taigi daili
ninkai, gausiai dalyvaudami re
liginio meno parodoje, o kiti lie
tuviai ją gausiai lankydami, 
drauge prisideda ir prie paminė- 
imo sukakties svarbaus Lietu
vos istorinio įvykio — bažnyti
nės provincijos įsteigimo.

Premijavo knygą
Vantage Press bendrovė su

teikė $500 premiją kun. Ludv. 
Nemec knygai “Church and Sta 
te in Czecho-Slovakia”. Veikale 
nagrinėjama priešbažnytinė veik 
la prieš ir po įsigalėjimo komu
nistinio režimo.

BIRUTĖ PtiKELEVIClŪTt

himnu, o vėliau paplito visoj 
Lietuvoj ir buvo lietuvių labai 
pamėgta. Ši giesmė tegali būti 
komunistų pavergtoje Lietuvoje 
dabar prisimenama lietuvių tik

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Įkvėpimų knyga

Jurgio Gliaudos

Rai džių Pa sėliai

Romanas

ši knyga, pasakodama kovos ui 
spaudos laisvę žygius, yra jkvSplmų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuviškų žodj. Ji yra pulki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
311 psl., Broniaus Mūrino viršelis, 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatfiros ugdymas 
yra visą susipratusių lietuvių darbas. 
Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $1.CO 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, EI.

Religija universitete
Iowo8 universitete pakviestas 

skaityti teologijos paskaitas 
prof. Paul Henry, jėzuitas iš 
Prancūzijos. Iowos universite
tas yra vienas iš 15 JAV vals
tybinių universitetų, įsivedęs re
ligijos kursą ir teikiąs mokslo 
laipsnius iš šios šakos.

Mirė arkivyskupas
Mirė Meksikos primas — ar

kivyskupas Lui8 Maria Marti- 
nez. Į jo laidotuves susirinko 
apie 100,000 žmonių' minia. Ve
lionis turėjo 74 metus amžiaus. 
Jam teko pergyventi kietus per 
sekiojimus Meksikoje.

44 tęsinys
Ir atsigulu vėl.
Tai, kas dabar įvyksta šitame rūsy, jau nėra 

tiktai nuožmus gamtos aklumas, nelauktai užslinkusi 
ant sąmonės migla ir krauju pasruvę gyvulio akys. 
Tai beprotybė, iškreiptas įstatymas, liga, kaskart la
biau besiplečiantis pamišimas.

Dabar jau aišku, kad tai ne pavienių išsišokėlių 
sauvalė, ne pirmųjų fronto dalinių įsisiautėjęs naikini- 
lubas, bet girdžiu, Dieve, girdžiu! Mano klausa daba® 
mo troškimas; dabar jau aišku, kad šitie raupsai, šita 
baisioji lepra, užkrėtė, užvaldė juos visus.

Aš guliu ryšulių ir lagaminų užtvaroj, matau tiktai 
kaip neregio: viską reginti klausa...

Ir juntu, kaip senstu. Mėnesiais, metais, dešimt
mečiais. Juntu ,kaip raukšlėjasi mano kakta, kaip kar
čiu lanku nudrimba apatinioji lūpa, kaip ant rankų iš
šoka didžiulės gyslos, kaip priekin atsikiša smakras.

Aš jau senė... Jau senė...
O ten — vis teberėkia.
Tik dabar pažvelgiu šonu į Rimą. iJ guli tiesiai, 

nejudėdama, tik jos lūpos kažką šnabžda. Aš žinau, aš 
visuomet žinojau, kad ji stipresnė už mane.

Ir pastveriu ją už rankos.

— Melskis, Birute, — sušnabžda ji, — melskis.
— Kaip? — aš prisiglaudžiu prie jos visu kūnu. — 

Kai pman melstis? Kaip?..
Tarsi staiga būčiau pamiršusi visas žinomas mal

das.
— Sveika Marija, malonės pilnoji, — šnabžda Ri

ma ir aš kartoju paskui ją tuos pačius žodžius. Viena 
aš jau nieko negaliu. Net melstis.

— Štai! — Rima staiga pratiesia ranką. — Lai
kyk ir tu...

Rožančius!
Aš nusitveriu už jo — lyg skęstantis, lyg krintan

tis bedugnėn.
Ir mudvi kalbam rožančių. Rima laiko jį kariąja 

ranka, o aš dešiniąja. Ir pro tuos verkiančius riksmus, 
pro tą išgąsčio, moters paniekinimo ir nesaistomo gei
dulio šiurpų mišinį, girdžiu čia pat, šalia savęs, tylius 
žodžius:

— Tu pagirta tarp* moterų ir pagirtas Tavo įsčių 
vaisius Jėzus...

Ir kartoju, kartoju tą patį paskui ją.
Apačioj tebedega žvakė, nuo jos atšvaitų dabar 

raudonos visos lubos. Mudviejų rankom lėtai sukasi ro
žančius, man kiekvienas karoliukas ateina iš Rimos 
pirštų.

Ir su juo ateina ramybė. Pamažu. Labai pamažu. 
Aš kiekvieno karoliuko laukiu, kiekvieną godžiai

pastveriu ir tvirtai suspaudžiu tarp pirštų.
Rožančius sukasi ir sukasi aplink mūsų rankas ir

aš žinau, kad tai grandinė, amžinas, niekad nesutrauko
mas ryšis.

Jisc tvers, kol aš būsiu gyva.
Ir jeigu jį kada pamirščiau, jei pamirščiau tą Di

dįjį trečiadienį ir draugystės priesaiką — neištartą lū
pom, bet pakartotą šimtus kartų širdyje — jeigu visa 
tai pamirščiau, tegu nudžiūsta mano dešinė ranka, tą 
naktį laikiusi rožančių.

Aš nežinau, kiek kartų mes jau praėjom pro vidu
rinį medalikėlį. Dabar Rima sustoja.

— Pasitikėk, — šnabžda ji man. — Tu tik pasiti
kėk.

Bet staiga pasigirsta balsai nuo kitų durų. Iš šuli
nio pusės, čia pat, prie mūsų lovos. Moteriškė, atrodo, 
bando kažką aiškinti, tik pro ašaras negalima suprasti 
jos žodžių.

Paskui valandėlę tylu. Ir tada — — —
— Jie velka ją grindim! — aš pašoku lovoj, — 

Rima, ar tu girdi ?...
Jei dabar ranka nustumčiau šitą didįjį pundą, aš 

matyčiau, kaip jie velką ją cemento grindim. Rūsio gi- 
lumon, prie katilų...

Atkrintu atgal, bet man atrodo, kad neatsimušiau 
į lovą ,kad dar tebekrintu ir tebekrintu žemyn j kažkokį 
baisų šulinį, kuris neturi dugno. Plyšta žemės pusiaujo 
žiedas ir didžiulis kamuolys supliuškęs susiliečia ašių 
viršūnėm. Kur aš krintu, jeigu jau nėra žemės?

— Aš rėksiu, aš rėksiu, aš rėksiu...
Lūpų nejuntu, tarsi žodžiai patys švokštų pro at

darą mano burną:
— Aš tuojau pat rėksiu! Rėksiu!

(Ba« tfanglaa)
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Iš Bendruomenes gyvenimo:

LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRESUI 

BESIRENGIANT

menų, norinčių gauti pilnesnių Vakari! spauda apie 1 “ta^U3 ičailaisviniraas sudaro joje, buvo atgabenti į sovietines 
geležinkeliečius liečiančiais so- * r svarbiausią pabaltiečių uždavi- darbo vergų stovyklas. Sovieti-

Vasario 16

Tautinei mūsų. kultūrai sve- ninkė, tačiau apie visa kaip pat 
tur priklauso didelis vaidmuo:

eialinio draudimo reikalais in 
formacijų, tuomet mes gelėtume 
patiekti keletą straipsnių ir net 
atspausdinti specialų leidinį. Su

kalba, daina ir giesmė, liaudinė 
ir individualinė literatūra, isto
rinis likimas, papročiai ir ki
tas dvasinis tautos turtas yra 
ta atrama, kuri turi palaikyti 
ir pratęsti tautinę mūsų gyvy
bę.

Turime apsčiai suvažiavimų 
bei susirinkimų politiniais ir v- 
suomeniniais savo reikalais. Ne 
kas neabejoja jų reikalingumu. 
Kultūriniams savo reikalams dė 
mesio tokiu mastu lyg ir nebe- 
parodome. Visuotiniai suvažia
vimai kultūriniais reikalais ar
ba labai reti, arba ir visai jų 
nebėra. O turėtų būti priešin
gai: tie žmonės, kurių dvasine 
kūryba ir kultūriniu darbu min
ta tautinė mūsų sąmonė, turėtų 
susirinkti juo dažniau, nes jais 
remiasi visas kultūrinis mūsų 
gyvenimas.

. . . .. f interesu: tieji asmenys šiuo rei-yra informuojama ir Kanados,. . . . ...L. », ,, į „ ... kalu prašomi parašyti i atvir-Krasto valdyba; 3) Kultūros IV... j.. ... "L1..,
Kongresas įvyksta tokios apim
ties, kaip kad yra suplanavusi 
JAV Bendruomenės valdyba: 
su dviem plenumo posėdžiais ir 
atskirų sričių sekcijų posė
džiais, kurių tegalės būti tiek, 
kiek tų atskirų sričių kultūrinin

bei organizuotumo; 4) pirmasis 
plenumo posėdis skiriamas iš
kilmingam Kultūros Kongreso 
atidarymui ir paskaitai “Tauti
nė kultūra — tautos išlikimo pa 
grindas’’, antrasis — paskaitai 
“Tautinės kultūros išlaikymo 
būdai ir priemonės” ir rezoliu
cijoms priimti.

Čia.ne posėdyje taip pat buvo 
susitarta, kad pirmojo plenumo 
posėdžio paskaitininką kviečia 
JAV Bendruomenės valdyta, 
antrojo posėdžio paskaitininką 
kviečia Kanados Kultūros Fcn- 

Bendruomenės valdyba ėmėsi do valdyba, susitarusi su Kana- 
iniciatyvos organizuoti Lietuvių ' dos Krašto valdyba
Kultūros Kongresą, kuriam ski-

Todėl, kaip jau buvo skelbta,

nj .
“Schwarzwaelder Bote” ta 

proga plačiau nušvietė lietuvių, 
latvių ir estų priešinimąsi oku
pantams.

“Hofer Anžeiger” skelbia, kad
laiškį šiuo adresu: Pr. šulas, 
6443 S. Washtenaw Avė., Chi- 
cago 29, III. ,

Kl. Kada geležinkelietis gali 
gauti pensiją?

Ats. Kai sulaukia 65 m. am
žiaus, jei geležinkeliuose išdir-

, . . . j j- . bo 10 motų; pensiją gali gautikai patys teparodys dėmesio . . , ..... . x • • *r sulaukęs 60 m. amz., jei gele-
žinkeliuose išdirbo 30 metų

Trys broliai kunigai
Fa 11 River mieste, Massachu- 

setts valstybėje, įšventintas ku
nigu Geiald T. Sliovelton. Tai 
jau trečias brolis kunigas iš tos 
pačios šeimos.

:i

riamas uždavinys nors trum
pam sutelkti mūsų. kultūrinin
kus ir apskritai kultūriniu gy
venimu besisielojančius bei be
sidominčius lietuvius ir sudary
ti jiems sąlygas pasisakyti vi
sais kultūriniais rūpesčiais bei 
reikalais.

Bendruomenės valdyba čia 
informuoja, kas šio Kultūros 
Kongreso reikalu ligi šiol jau 
yra padaryta ir kas toliau te
bedaroma.

Kultūros Kongresas yra sic-

JAV Bendruomenės valdyba 
pirmojo plenumo posėdžio pas
kaitininką jau pakvietė: juo bus 
Lietuvių Enciklopedijos redak- 
toriug dr. J. Girnius (jo sutiki
mas jau gautas). Kanada pasi
žadėjo paskaitininką kaip gali
ma greičiau surasti ir pakviesti.

Sekcijų posėdžiams organi
zuoti yra pakviestos kaikurios 
mūsų kultūrinės draugijos ir 
paskiri asmenys, jų programai 
sisteminti bei derinti —Bendruo 
menės Chicagos Apygardos Kul 
tūros Taryba. Bent Bendruome-

jamas su kitu tikrai dideliu kul- nes valdyba.norėdama Kultūros
tūriniu įvykiu — Dainų švente 
ir įvyks tuo pačiu metu, būtent 
birželio 30 ir liepos 1 d. Chica
goje.

Kongreso klausimus apsvarsty
ti kartu su pačiais kultūrinin
kais, kovo 11 d. Chicagoje or
ganizuoja specialų jungtinį po-

Vasario 18 d. Toronte Kana- sėdį, į kuri kviečiami Apygar
doje Kultūros Kongreso reikalu 
įvyko posėdis, kuriame dalyva
vo JAV ir Kanados kraštų bend 
ruomenių vadovaują asmenys:

dos valdybos, Kultūros Fondo 
valdybos, Apygardos Kultūros 
Tarybos prezidiumo, interesuo
tų draugijų valdybų nariai ir

Kanados Krašto valdybos pirm. paskiri asmenys, kurie gali būti 
B. Sakalauskas ir nariai J. Jo- ! naudingi Kultūros Kongreso 

Į šį posėdįkutynas, V. Vaidotas, E. Sen
kuvienė, S. Čepas, kun. dr. J. 
Gutauskas, Kanados Kultūros 
Fondo pirm.. Iz. Matusevičiūtė 
ir vicepirmininkai dr. Šapoka 
bei dr. Anysas, Kanados Šalpos 
Fondo pirm. Sonda, JAV Bend
ruomenes valdybos pirm. St. 
Barzdukas. Šiame posėdyje bu
vo prieita prie šių nutarimų: 
1) Kultūros Kongresas rengia
mas JAV ir Kanados lietuvių 
vardu; 2) Kultūro:; Kongreso 
organizavimo darbą ir toliau d:r 
ba JAV Bendruomenės valdy
ba, kaip šio sumanymo pradi-

rengimo darbams, 
taip pat vyks ir Bendruomenės 
valdybos atstovai.

Bendruomenės valdyba nori 
padaryti visa, kad Kultūros 
Kongresas ko geriausiai pasi
sektų ir savo svoriu bei reikš
me turėtų žadinamosios įtakos 
visam kultūriniam mūsų gyveni 
mui. Bet tai tegalima padaryti 
tik sutelktinėmis visų jėgomis. 
Todėl valdyba kviečia visus dar 
n.ai ir glaudžiai bendradarbiau
ti. Tebūna Kultūros Kongresas 
visų darbo vaisius mūsų kultū
ros labui! ‘ BV inf.

GELEŽINKELIEČIŲ SOCIALINIS 

DRAUDIMAS
KLAUSIMAI Ui ATSAKYMAI

Kl. Dienraštyje Drauge yra 
nagrinėjami darbo ir su juo su
rišti įstatymai, kaip tai senat
vės, pensijos ir p. Aš turiu pa
našios rūšies klausimą: atvykęs 
į šį kraštą 1950 m. pradėjau

Geležinkeliuose dirbantCsiem 
į pensijų fondą daromi atskai
tymai nuo išmokamų uždarbių 
pagal nuostatus spee:alaus įsta
tymo (Ralroad Rctircment Tax 
Aet). Tie atskaityti pinigai grą-

dirfcti vienoje geležinkelio kom- žinami mėnesinėmis pašalpomis 
panijoje ir dirbau iki 1944 m. pagal minimą įstatymo (Rail- 
t. y. apie 4 metus. Per tą laiką road Rctircment Aet) ar Socia- 
kompanija iš mano atlyginimo į linio Draudimo (Sočiai Seeuri- 
atskaitė apie 10*/,, pensijai, tas ty) įstatymo nuostatus, kai ge- 
sudaro per 1,000 dol. 1944 m. lcžinkebetis sulaukia penainin- 
vasarą pakeičiau darbovietę ir ko amžiaus. Palikuonys (Survi- 
mano atskaitytieji pinigai pasi- vors) pagal šį įstatymą prie 
liko Railroud Rctircment Board tam tikrų sąlygų gauna mėne- 
dispozicijojc, iš kurios kasmet sinę pašalpą arba laidotuvėms 
gaunu pranešimą. pašalpą (lump-sum payment),

Klausimas: ar galčč au dalį arba abu pašalpas po geležinke-1 
man atskaitytų atgauti ir k ,kiu Pečio mirties. Todėl atskaitytų 
būdu tai padaryti. M. B. pinigų jūs dabar negalite gauti;

Ats. JAV Geležinkelių Penai- pnigai jums bus išmokėti kai 
jų įstaiga (USA Railroad Re-1 sulauksite 65 m. amžiaus iš vie- 
tirement Board) apie geležinke- nos minimos įstaigos, kurios dir 
liečiu socialinį draudimą šutei- ha kontakte.
kė šias žinias: ' Jeigu atsirastų daugiau as-

Plačiau Vasario 16 buvo ko
mentuota vokiečių spaudoje.
"Braunschvveiger Zeitung” įsi
dėjo vokiečių telegramų agentū
ros dpa pranešimą, kuriame, pa
citavus URT valdytojo dr. P. pabaltiečių tautos kbvoja to- 
Karvelio žodžius, pažymima,; ^au dėl savo tėvynių išlaisvini- 
kad lietuviai, latviai ir estai yra i ni°- ^ar praėjusiais metais žy-j 
tikros mielės besipriešinant Į mesnis skaičius pabaltiečių, nu- 
prieš sovietus. teistų už dalyvavimą rezistenci-1

Augsburge leidžiamas “Schw.
Landeszeitung” Vasario 16 reik 
šmę nušvietė ir atžymėjo Mem-1 
mingeno iškilmes.

“Norddeutsche Zeitung” sa-' 
vo pranešimui apie Vliko susi-1 
tikimą su vokiečių politikais I 
Bonnoje uždėjo antraštę: “Pa
vergtieji apeliuoja į laisvąjį pa
saulį”.

Bonnos “Bonner Rundschau” 
pacitavo dr. P. Karvelio ir kitų 
pareiškimus, pažymėdamas, kad

CONSOLE TV

LOW “TABLE MODEL” PRICE

1 , magnificent

acjnavox
TELEVISION

In scuff-proof
Magriatex Cordovan 
decorator finish

MAGNAVOX OUALITY FF.ATURES

• Largest 21" aluminized pieture tube
• 20 tube transformer powered chassis
• Optical pieture filter and refleetion barrier
• Big 8" extended range speaker
• Smartly styled compact acoustical cabinet
• Top Controls for easiest stand-up tuning

See Magnavox—for the most beautiful pictures~ 
wherever signals can be received.

only $24950

LOWEST PRICE EVER 
FOR OUALITY — 
BIC-PICTURE TV

cornplete with stand
T I ir MAGNARAMA— ncvvcst big value 
TV in compact, decorator finish 
cabinet, aluminized tube, superior 
tiansformer povvcrcd chassis, optical 
filter, conccalęd top Controls and 
two speaker front-projcctcd sound.

(VHF)

EASY TERMS-PAY ONLY $0.00 PER WEEK

WALTER KLASHS

um °f L*ak€ 
tiatiet'

FURNITURE — CARPETINO 

TELEVISION/ — APPLIANCES

1800-02 W. 47th St.,—ai Wood
LA 3-7771 -2 -3 -4

nio saugumo įstaigos taip pat 
Latvijoje ir Estijoje paskelbė 
amnestiją ir pakvietė, kaip ir 
Lietuvoje, besislapstančius liig- 
šiol kovotojus pasiduoti, žadė
damos amnestiją ir išduoti do

kumentus. Pabaltiečiai apeliuo
ja į visą laisvąjį pasaulį, skatin
dami padėti jiems jų laisvės ko
voje.

Nors meteorai dažniausiai turi 
savyje didelį kiekį nikelio ir ge
ležies, ta.m tikras jų skaičius susi
deda vien tik iš akmens.

RADIOSŲl
(lempos-oalvs-baterijos)

į -V TAISYMAS^ 
įnamuosedirbtuvėsej 

—100% — 
garanto^

uooino
U-L! TELEVISION
(sav. inž, A. Semėnas

[31301Halsted-DA6-6887

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

Tel. BI 7-3075 arba 
RE 7-9842

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

Įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and L0AN1
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archei Avė.. į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKAS. Sec’s

OFISO VALANDOS:
Plrniad., antrad., penktad Ii 
tett. 9 v. ryto tkt 4:10 p p

Trefitad. i ryto Iki U v.. o 
Ketvirtad. t vai. Iki 8 rak.

iiiiitllilllltlllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll

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
įollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR IAIKROD21A 

Parduri mari Ir Taisymas 

4102 Archer Avc., aš Mozart 
Chicago 32, III. — TeL i.A 8-861'-

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparatu Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbai 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
45t« S. \V'<xmI St., Cliicagn #,

Illinois, tel. VI 7-2972

A? T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

'uiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiciiitiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
MARŲUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ

KORSAŽAI, GĖLES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.

Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS
2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781

(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę)
1 . ............................................................................................................. .

SukekluviniųMelųDovanosTaupytojams

SKOP IN YOUft N<-IGH»OPHOOD 
AND SAVE W‘TH

GRANE SAVINGS*
2555 W. 47th STREET - .

’ «<- • ifF'fy ; • ?8Ž

W...4v.< v-.ų»

Šiais metais Cranc Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendroves vadovybe nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir ssniems tau- 
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padj; j senąją $50.03 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendroves raktą «u termo
metru a.ba puikią piniginę.

2. Kas padės S150.90 ar daugiau, tai gaus stiprų ir paran 
ku plastikinį aiba nailoninj shopping baj (krepšį pirki
niams).

S. Kas | adės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę do- 
kunisntanis laikyti arba perlu karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 Wes» 47Hi Sfreei LAfayetie 3*1083
II. K. Plctkicu icz. puz.; I.. 15. Piclkcn lc/„ M-kr. Ii- i«t\i>k.itn.-i

Muktum- iiukstns ilivbti-hilua. Kafthiojtitiu- fckliiH. I’iikI ūmia im
li Im|)- i kanu- vulat> IiPh bonus Tiitip.vtujaiiih putai iihviniai veltui.

Al IllAm Ki l t; sysivAl I Ą mIAMHES. AI’DKAI STA Iki 10,linu

liAIiHU VAl.ANJtOH: plmiad. Ir ketv. mui S iki S \hI. vak ; 
antnulb-iii Ir penktadieni nuo !• Iki f>; Irerliulb-iij uždaryta, 
o AefttariinniatH nuo !i valandoa Iki vidudienio.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Norwood, Mass.

Gražus ir linksmas pobūvis

Vasario 12 d. Lietuvių Bend
rovės salėje susirinko ^gražus 
būrys jaunimo ir senimo pasvei
kinti ir pagerbti Povilą ir Ireną 
Tylus, švenčiančius savo šeimy
ninio gyvenimo pirmąjį dešimt
metį. Svečių prisirinko ne tik 
iš Norwoodo, bet ir iš tolimes
niųjų vietovių, Kanados, Chica- 
gos, Bostono, Worcesterio, Broc 
ktono ir kitur. Sukaktuvininkus 
pagerbti atsilankė ir vietos kle
bonas kun. F. Norbutas ir vi
karas J. Svirskas.

Šeimos kūrimosi pradžia ir 
vieta liečia anas liūdnas dienas 
Vokietijoje, kada lietuvis, nu
stojęs tėvynės dėl komunistų 
okupacijos, glaudėsi Vokietijos 
miestų griuvėsiuose. Siaubi bu
vo aplinka ir dažnai klaiki vie
numa. Tokioje aplinkoje Povi
las susipažino su Irena Pered- 
niūte. Pažintis suvedė juos į 
meilės ir gražų šeimynio gyve
nimo ryšį.

Pov. Tylas būdamas Lietu
voje lyg aras nardė jos mėlyno
je padangėje. Ambo buvo jo 
mielas draugas ir kai supykda
vo dievaitis, abu jie su dideliu 
ryžtu kovodavo. Tos kovos tė
vynės gerovei užgrūdino jį ir 
dabar dažnai jis dainuoja ar 
niūnuoja: “O Lietuvos kareivė
liai niekad nedejuoja, niekad 
ne”... Kada rytų hunai užvaldė 
mūsų tėvynę, jis pasitradkė į 
Vakarus. Tokiomis pat aplin
kybėmis Vakaruose atsirado ir 
Irena su savo motina Lydija. 
Jos tėvelis, atsargos leitenantas, 
buvo civilinės aviacijos instruk
toriumi ir pačiame amžiaus stip 
rūme su šiuo pasauliu jau buvo 
atsisveikinęs.

Nuoširdžios Irenos tetos O. 
Perednienės rūpesčiu, Povilas ir 
Irena 'Tylai su motina 1949 me
tais atvyko į šį kraštą. Fovilas 
atliekamu laiku gyvai dalyvauja 
lietuvių visuomeninėje veikloje 
ir yra vietinio Alto skyriaus 
sekretorius, uolus Balfo sky
riaus ir Šv. Vardo Draugijos na
rys. Jis jaunystėje pamėgęs ma 
tyti tiesias gretas ir čia jų pa
sigedo. Jis įstojo į National 
Guard tarnybos eiles ir atlieka 
savo pareigas su atsidėjimu. 
Visuomet linksmas, turi skam
bų balsą ir susibūrime užtrau
kia trarfkją suglaustų eilių dai
nelę, tuo užkrėsdamas' ir kitus. 
Todėl visų yra mėgstamas. Ire
na Tylienė iš prigimties kuk
laus būdo, rjitai girdėsi jos gar
sesnį balsą. Ji ateidavusi savo 
šeimos reikalams. Augina dvi- 
dukrelcs: Vidutę ir Ritutę, da
boja, kad vaikystėje prigytų tė
vynės žmonių būdas ir papro
čiai.

Motina Lydija I’crcdn cnė y- 
ra nuoširdi ir miela ne tik šiai 
jaunai šeimai, bet ir visiems. 
Ji nuęlat juos lydi per visus' 
vargus ir džiavgsmus. Ir šiam 
pobūviui surengti ji daug moti- 
,niekos sielos ir šilimos įdėjo. 
Jos simpatingas šypsnys visus 
ir visuomet smagiai nuteikia 
bet ką lengviau pakelti.

Prie gražiai paruoštų vaišių 
ir žaliumyna s papuoštų stalų 
susėdusius mielus svečius įžan
giniu žodžiu iniciatoiė E. Rą
žuli avie cnė pasveikino visus 
svečius ir dėkojo visiems už 
atsilankymą. Kun. F. Norbutas 
sukalbėjo maldą ir jaukioje nuo 
taikoje pradėtos vaišės ir kitų 
sveikinimai s u kaktuvininkams. 
Šiai dienai prisiminti sukaktuvi
ninkams jų giminės ir bičiuliai 
įteikė gražių dovanų.

Besibaigiant vaišėms, Povilas 
Tyla nuoširdi ai padėkojo šio 

pobūvio rengėjams už gražų po
būvį, o taip pat visiems sve
čiams už atsilankymą ir dova
nas, o seimin nkėms — už vai
šių paruošimą.

Pobūvį suruošė E. ir D. Ra- 
zuliavičiai. Jiems talkininkavo 
artimesni sukaktuvininkų gimi
naičiai. Dalyvis

Grand Rapids, Mieli.
GRAŽIAI PAMINĖTA 

VASARIO 16

Š. m. vasario 25 d. Šv. Jurgio 
Draugijos didžiojoj salėj buvo 
Vasario 16 minėjimas, kuris bu
vo dviejų dalių — oficialiosios 
ir meninės.

Šventę pradėjo Alto skyriaus 
pirm. K. Stepšys. Savo žodyje 
pr'minė Vasario 16 reikšmę kiek 
vienam lietuviui ir kas buvo 
pasiekta bei sukurta nepriklau
somybės laikotarpyje. Jis nu
pasakojo kovos būdus neprikišu 
somybės bei okupacijos laiko
tarpiuose, ragin0 nepamiršti 
kenčiančios savo tėvynės ir rem 
ti visais galimais būdais mūsų 
vargstančius ir kovojančius bro 
liūs lietuvius anapus geležinės 
uždangos. Toliau jis pareiškė: 
“Mes negalime su kardu ir šau
tuvu stoti akis akin su mūsų tė
vynės pavergėjais, bet mes rin
kimės kitą kovos būdą — šelp
kime tuos kovotojus, kurie atsi
sako savo asmeninių malonumų, 
kad tiktai kova būtų vedama 
aktyviai”. '

M. Salatkienės vadovaujamas 
bažnytinis choras sugiedojo Lie
tuvos ir JAV himnus. Pager
biant žuvusius ir mirusius ko
votojus, choras sugiedojo A. Va 
nagaičio “Malda”.

Detroito vaidintojų grupė

Antroje dalyje Z. Mikšienės - 
Arlauskaitės vadovaujama vai
dintojų grupė suvaidino L. Ful- 
dos “dušą”. “Glušas” šiame 
mieste buvo pirmasis to žanro 
veikalas, kurį publika šiltai pri
ėmė.

Kalbant apie jo pastatymą, 
tenka apgailestauti, kad grand- 
rapidiečiai negalėjo duoti šiam 
veikalui tinkamų sąlygų: gero 
apšvietimo, dekoracijų ir stena 
savo plotu varžė aktorius.

Nors minėtus trūkumus teko 
aktoriams 'pergyventi, bet jie 
momentaliai save susirado ir 
vaidmenis atliko labai gerai.

Kad toks, veikalas galėjo pa
siekti rampbs šviesą, tenka di
delė garbė akt. Arlauskaitei - 
Mikšienei, kurios sumani režisū
ra, personažų išryškinimas ir 
geras pažinimas autoriais, ku
ris šį veikalą leido ne pradi
niams vaidintojams, bet jau tu
rintiems d dėsnį patyrimą. Nors 
veikalas gana ilgokas, bet, dė
ka geros režisūros ir gero per
sonažų išryškinime, žiūrovus su 
žavėjo. Aš, kaip žiūrovas, pa
žįstu judresnius stebėtojus, ku
rie vaid nimo metu eidavo apa
čion arba pasivaikščioję vėl 
grįždavo: gi šiuo atveju jie sė
dėjo ir dalinosi įspūdžiais su sa
vo kaimynais bei pažįstama's a- 
pfe gerą vaidybą ir matytą sce
noje sukurtą vaidmenį.

Ypač tą vakarą publika buvo 
pamėgusi pačią režisorę moti
nos relėje, daktaro vaidmeny
je — L. Heiningą, Glušo — A. 
Pesį, amerikietės — B. Rackai- 
tė, dukters — Raccvičiūtę ir kt. 
Tai šio vakaro favoritai, apie 
kuriuos dar ilgai kalbės grand 
rapidiečiai. Daug gero galima 
pasakyti ir apie kitus, bet dėl 
vietos stokos šiose skiltyse su
silaikysime.

Apskritai kaitant apie šią sce 
nos vaidintojų grupę, reikia pri
pažinti, kad visi veikėjai yra 
pajėgūs tokiame veikale sukurti 
reikiamus vaidmenis ir į juos 
moka įsigyventi. Linkėtina šiai 
scenos vaidintojų grupei toliau 
tobulėti šioje žodinio meno sri
tyje ir sugrįžus atgimusion tė
vynėn sužibėti deimančiukais, 
tariant ksn. J. Tumo - Vaižgan
to žodž ais.

Kiek ši grupė yra altruistai 
matyti ir iš to, kad, kur eina 
bendras tautos reikalas, nežiūri 
jokių materialinių atpildų. Kad 
ir š uo atveju: be jok:o atlygini
mo atvyko iš Detroito į Grand 
Rapids su veikalu. Ar reikia 

{.didesnio pasiaukojimo lietuvy
bės išlaikymui!? Sveikiname Dc 
troito vaidintojus. Laukiame 
mes jūsų dažniau su panašia, 
taip gerai paruošta programa.’

Grandraj.idiečiai v a id.ntojus 
i apdovanojo gelenus

jaunas roLėZėZzzr.:

Prezidentinis aspirantas Adlai Stevenson ir jo gerbėjas Lincoln Kaye, 
8 įlietų amžiaus, New Yorke. Lincoln Kaye nori, kad Adlai Stevenson 
būtų išrinktas JAV prezidentu. Vaikas net pažadėjo pinigiiię pagalbą 
rinkiminėje Adlai Stevenson kampanijoje. (INS)

Pertraukos metu buvo renka
mos Lietuvos laisvinimui aukos, 
kurių sąrašas bus atskirai- pa
skelbtas. Gr. V-dls

Cicero, III.
Lietuvių Pagerinimo Politikos 

Klubas

šaukia visus Ciceros lietuvius į 
susirinkimą, kuris įvyks kovo 
13 d. Lietuvių Liuosybės svetai
nėje. .Susirinkimas svarbus 
kiekvirfam lietuviui, ypač neju- 
domos nuosavybės savininkui, 
kuris myli gerą tvarką savo gy
venamo j vietoj ir kurio turtas 
deramai apsaugotas.

Miesto savivaldybės pareigū
nų rinkimai įvyks balandžio 3 
d. Dabar kaip tik laikas gausiai 
susirinkti ir išklausyti pažadus 
kandidatų, kurie siekia laimėti 
rinkimus. Kai jie pamatys, kad 
mes savo reikalus gausiai susi
rinkę atstovaujame, tai, rinki
mus laimėję, jie savo pažadus 
vykdys.

Svarbu ir tai, kad musų tau
tietis J. F. Kimbarkas rinkimus 
laimėtų. Jis jau trečiam termi
nui kandidatuoja miesto aseso
riaus vietai, ir jo pastangomis 
susilaukta žymių pagerinimų, 
ypač lietuvių gyvenamoje kolo
nijoje. Todėl k'ckvieno lietuvio 
piliečio pareiga y*ra atiduoti sa
vo balsą už tautietį. Kiekvieno 
piliečio yra šventi pareiga iš
naudoti savo piV etines teises, 
balsuojant rinkimuose.

Šis klubas kviečia jus į susi
rinkimą be skirtumo, ar esi klu
bo narys, ar ne. Svarbu, kad su 
sirinktume gausiai ir sus’pažin- 
tume su savo miesto gyvybi
niais reikalais. Po susirinkimo 
klubas žada kiekvieną atsilan
kiusį pavaišinti. -I. Tarulis

Lietuvių Franto

Bičiulių Taryba

Clevelande

Kovo 3 d. Clevelande buvo į- 
teikta architektūros studentui 
Arvydui Barzdukui LFB stipen
dija $500. Stipendijos mecena
tas yra Chicagos LFB sambū
ris. Stipendininką atrinko LFB 
Valdybos skirta komisija. Sti
pendijos čekį įteikiant pas Barz 
dūkūs, Clevelande, susirinko 
gausus būrys LF bičiulių ir kele 
tas stipendininko kolegų. Ta 
proga žodį tarė LFB Valdybos 
pirmininkas J. Brazaitis, Chica 
gos LFB sambūrio pirm. dr. Z. 
Smilga ir pats stipendininkas 
A. Barzdukaš. Po to p. Barzdu- 
kienės pavaišinti labai skania 
vakariene LFB susirinko sa /o 
tarybos posėdžio, kuris užtruko 
iki 2 vai. ryto.

LFB Taryba išklausė* LLK na 
rio V. Vaitiekūno pranešimą a- 
pie tarptautinius bei veiksninius 
būdinguosius reiškinius ir LFB 
Valdybos pirm. J. Brazaičio bei 
iždininko dr. J. Kazicko prane
šimus apie LFB veiklą bei san
tykius su Vliku ir apie LFB šio 
meto darbotvarkę. Pranešėjai 
pateikė tarybai bendrą konspek 
tyvų tarptaut'nės padėties ir 
Lietuvos laisvinimo organizaci
jos vaizdą, paryškino LFB pa
starųjų metų padėtį ir veiklą 
bei santykius su Vliku. Disku
sijose dėl pranešimų pasisakė 
S. Alšėnas, dr. Z. Smilga, dr. K. 
Ambrozaitis, dr. A. Čepulis, Ig.

Malėnas, A. Damušis, J. Darnu
sis, B. Barisas, V. Palūnas, S. 
Barzdukaš, B. Polikaitis, A. 
Barzdukaš, I. Lozaitytė ir kiti. 
Dėl Vienybės Lietuvos laisvini
mo organizacijoje LFB Taryba 
šiaip pasisakė:

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
Taryba, susirinkusi š. m. kovo 
3 d., Clevelande, Ohio, išklau
siusi LFB Valdybos atstovų pra 
nešimus apie Lietuvos laisvini
mo dabartinę organizaciją trem 
tyjo ir apie dabartinius LFB 
santykius su Vliku ir tuos klau
simus išdiskutavusi, pareiškia 
visišką savo pritarimą LFB 
Valdybos linijai. Tarybą pozity
viai vertina kiekvieną pasiro
džiusią iniciatyvą konsoliduoti 
gyvąsias visuomenės jėgas. Ta
ryba pritaria minčiai glaudinti 
rezistencinių sąjūdžių savitar
pinius santykius. Taryba soli
darizuoja LFB Waterburio są
skrydžio sugestijai į laisvės ko
vos frontą labiau įtraukti tau
tinės kultūros kūrybines apraiš
kas ir į laisvinimo veiklą bei 
organizaciją plačiau atverti du
ris jaunimui.

Taryboje dalyvavo 27 LF bi
čiuliai. Pirmininkavo S. Barz- 
dukas, sekretoriavo VI. Palu
binskas.

Parapiniai kredite 
kooperatyvai

Pietų ir Siaurės Amerikoje 
šiuo metu yra suorganizuoti 923 
kredito kooperatyvai. Vien pra
ėjusiais meta s jų įsisteigė 89 
nauji.
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GYVOJO ŽODŽIO 

SIMFONIJA

Kazio Bradinio

Duoną Ir fvnlrlns skoningas 
bulkiites kelia

Pirkit Apsaugos Bonus!
<HWH>W>ęH3<H30CHJH>tOCH5tCHCH3CHCHCH!H

Jau išėjo iš spaudos
ANATOLIJAUS KAIRIO

4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 
metų sukilimo ir spaudos 

uždraudimo laikų

LAISVES MEDIS

Reikalaukite visuose knygynuose, 
kaina tik $1.00

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS,

2834 So. Oakiey Avė. 
Chicago 8, 111.

1956 f
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai S-Jy mfn. pilną garau- 

tijų — darbas Ir dalys.
t Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimus.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui

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

vimo aparatai, lempos, baterijos, da- 
lyS"lr kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAM 

PATARNAVIMAS
Devynios Balades pranI?s yy and Radio

Turinio skyriai: Prologas, Variacl 
jos, Apeiginė. Metamorfozė, Milžin
kapiai, Lunatikai, Kapinės, Vitražas, 
Grabdirbis, Apuolė, Epilogas.

Tai yra poezijos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena ir pasakyti Jani stebūklingųjl 
lod|.

Lietuviškos Knygos Klifbo leidinys,
141 psl., dail. V. Petravičiaus aplan
kas, kaina $2.00.

Lietuviškos llteratfiros ugdymus 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakiey Avė. 

Chicago 8, I1L
lllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*

PARKHOLME SERVICE 

STATION

5000 W. Cermak Kd., Cicero, UL 
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas
YVilliam J. Grigelaitig, sav.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Kalstai Street
Telefonas CAIumet 5-7252

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

EBOBIOB

iaflun

Vestuvių nuotraukos • 
Augštos rūšies fotografijos

Mūsų specialybė

Precin Photo Studio
INC.

EDVARDAS UL1S, sav. 

4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

11
SINCLAIR Gazolino Stotis

PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

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

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

Parduodame akumiliatoriua, padangas ir kt. automobilių dalia

2641 West 71st St.(kanipas Talman Avė.)
Tel. REpubtic 7-9842. Namų tel. WAIbrook 5-5934

E3E

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiii
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomai

• i
lietuvių dienraštis, o skelbia1 

kaina yra prieinama visiems. 
Mtniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiio

BRUNO'S KEPYKLA
3339-41 S. Lltuanica Avė. 

Tol. Cliffside 4-6376
Pristatome i visas krautuves 
ir restoranus, taip pat 16^ 
siunčia J visus artimuosius 

miestus.

iri grynom!
BŪT WITHOUT COSTLY DIRT 

COLLECTING PIPES AND REGISTERS

p?

Choro vedėjas
■K. Steponavičius,

savininkas

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės >~

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
tautietį yra didesnį pasirinkimag ir že
mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.
Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.
DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

Siegler h no/ o spare heater that wastei hoat up the chimney 
ond on the ceiling forcing you to lite in one or two rooms. 
Siegler is not o centrai heating plant with ezpensive insfallationsl

Siegler is a revolutionary method of 
WMMI A0M HEATING .. PUTS HEAT IN EVERY ROOU

PUT WTTHOUT COKTIY BIRT COLLECTING PIPES ANO RMISTERS

41® lOOK-jon’t h coufasad by BTU Ratingi!
Ttere h BTU INPUT ... (kere U BTU OUTPIT, Ui wh.i Lrcp, yo«r 
family warm i< BTU USEPUT . . , Ihe workiag BTU'a that hcat your 
kome! I. BTU USEPUT, Siegler OUTHEATS ’EM ALL! A 50.000 
BTU Siegler fivci man U6ABLE HEAT than aniek highrr rated ardė 
airy hcatrn. Aay Sleglrr Heater yau kuy will give yau much more 
USABLE HEAT than aay other heater of comparable aire.

Siegler costs you so llttle to 
own and operete...it poyi for H. 

flfogain ond again with Ihe f utį ii lavail

HOME HEATER

JONAS GRADINSKAS
M Ai II AI ICT VOKIŠKI UL1RA HI-FI 

RADIJAI-PATEFONAI

J. G. TELEVISION COMPANV

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

t
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Pasisekusi dail. J.
Pautieniaus paroda
Kovo 4 d. Lietuvių auditori

joje, Chicagoje, įvyko sukaktu
vinės tapytojo J. Pautieniaus 
kūrinių parodos uždarymas. Ko
miteto pirm. A. Gintneris, pasi
džiaugęs parodos rezultatais, pa 
brėžė, kad mes turime džiaug
tis ir didžiuotis kiekvieno mū
sų menininko laimėjimu ar tai 
būtų J. Rimša Argentinoje, ar 
V. K. Jonynas su Galdiku New 
Yorke, ar V. Kasiulis Paryž u- 
je, ar pagaliau čia Chicagoje V. 
Petravičius su A. Valeška, visi 
laimėjimai mus skatina dar la
biau įtempti jėgas ut prarastą 
tautos laisvę.

Parodai ruošti pirmininkas 
ta proga pranešė, kad ši paroda 
yra reta tuo, jog visi skirti par
davimui dailininko darbai rado 
savininkus ir nukeliaut į lietu
viškus namus. A. Gintneris, pa
dėkojęs visiems rėmusiems šią 
parodą, pasakė, kad tas didelis 
rėmimas leido įvykdyti savo pa
sižadėjimą ir dabar čia pat gali 
įteikti Kultūros Fondo pirm. J. 
Kreivėnui 100 dolerių.

Parodai ruošti komiteto sek
retorė S. 'Semėnienė paskaitė o- 
ficialius duomenis, iš kurių pa
aiškėjo, kad paroda turėjo 1,050 
registruotų svečių ir joje par
duota 13 dailininko kūrinių. Pel
no būta 200 dolerių. Tad, kaip 
numatyta, pusė to pelno — 100 
dorelių - — paskirta Kultūros 
Fondui. (Paroda dar buvo ati
daryta ir pirmadienio rytą, nes 
laukta Marijos augštesn. mo
kyklos mokinių. Su jų atsilan
kymu parodos svečių skaičius 
pakilo iki 1,257).

Sukaktuvininkas tapyt. Juo
zas Pautienius, dėkodamas me
no mėgėjams, parodos lankyto
jams ir naujųjų kūrinių savinin 
kams už tokį didelį jo parėmi
mą, kokio jis gal net nebuvo nu 
sipelnęs, pasakė, kad jo džiaugs
mas bus dar didesnis, jei nau
jųjų darbų savininkai savo pa* 
stogėse paliks dar vietos ir ki
tiems mūsų dailininkams kūrė
jams, nes ir jų darbuose tryška 
lietuviška siela ir lietuviška šir-f 
dis. Lietuvis dailininkas, prisi
glaudęs tremtinio pastogėje,

bus tas amžinas liudininkas, 
kad mes esame dar gyvi ir vėl 
būsime laisvi tarp kitų laisvų 
tautų.

Dar kalbėjo Kultūros Fondo 
pirm. J. Kreivėnas ir "Draugo” vas Pijus yra garsus nepapra-

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė-

MISCELLANBOUf?

Įvairūs Daly kai CLASSIFltD & HELP WANTED ADVERllStMENTS

red. J. Prunskis. Pastarasis pa
brėžė, kad dailininkas po tokios 
sunkios auto katastrofos visdėl-
to neprarado kūrybingumo ir ekstatiniai persikėlimai
dar didesniu pasišventimu kūrė 
ir atsiekė aiškiai matomų gerų 
rezultatų.

Paveikslą laimėjo Povilas Ši- 
moliūnas. S. B.

stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš-

ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveik&iai. Kaina 

'$2.00.

ĮSIGYKITE DABAR

Galima gauti “DRAUGO“ 

Administracijoje

2334 So. Oaklei Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS

tiiiiiiiiiiiiiiimimimiiisimiiiiiiiiiiiiiiin

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė 
CHICAČO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII

(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiit
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

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”, 2334 S. Oakley avė.

Chicago 8, UI.

iiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

Franas Bitautas, lietuvis, sako, 
kad nei vienam asmeniui ne
reikia turėti plikės, arba žilus 
plaukus ant galvos.

NEW ERA, privatiška for- 
mula, kurią išdirbėjus vartoja 
per 40 metų. Jis turi sveiką pa
kaušį, turi jauno vyro išvaizdos 
plaukus, neturi nei vieno žilo 
plauko. Daugelis pripažįsta Fra 
no Bitauto teoriją, kad plaukai 
gali slinkti, bet jų vietoj turi 
ataugti nauji. Jeigu nevartosite 
paprasto muilo, tai vartokite 
NEW ERA (Nauja Gadynė) for- 
mula non Detergent Shampoo.

Siųsdami užsakymą, prisiųskit 
$2.00, gausit 8 oz. Liquid butelį. 
Antrašas:

F. BITAUTAS
302 S. Pearl, Denver, Col.
P. S. Agentai pageidaujami, ap- 
tiekos ir ypatos.

HELP WANTED — FEMALE

!

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA 
Visų rūktų apdraudos. Automobi

lių finansavimas Notarlataa. Valsty
bes patvirtintos kalno*.

Prieš darydami apdr*udaa kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
59(10 S. Ashland Avė., Chicago 3#, IU.

ŠILDYMAS
A. Stančlauskas Ir A. Lapkus

lnstoliuoja visų geriausių Ameri 
koa firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaces), visų. dy 
džių oro vėsintuvus Air eonai 
tioners) ir atlieka visus skardo* 
darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 

Tel. OLympic 2-9311 nno 8 vai

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympi

2-6752 ir OLympio 2-8492

ISNUOMUOJAMA

3 KAMB. išnuom. Karštu 
vandeniu apšildymas.

2435 W. 46th St.

“DRAUGAS" AGEHCY
55 East Washington Street 

Tek DEarborn L-2434

2834 Sounth Oakley Avenne 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

PROGOS — OPPORTUNITIES

DELIKATESŲ IR GROSERIŲ 
KRAUTUVE North West Sidėje. 
Rinktinė krautuvė. Įsteigta prieš 30 
m. ljtbal daug prekių. Modernūs 
Įrengimai. 5 kamb. namas užpakaly 
krautuvės. Didelis kiemas. Savaitinės 
pajamos virė $1,400. Nuoma $110 } 
mėn. Įskaitant ir namų. Tirėtai ka
talikų apgyventa apylinkė. čia yra 
nepaprasta proga darbščiai porai Jsi- 
Sytl gerų pirkini. Kreiptis Į savinin
kų tel. SPring 7-2255.

BAKERY FOR SALE
Ėst. 25 years on South Side 

Two men shop. Price only $6,000 
Tliis bakery lias been doing 

$41,600 per year 
Call WA5-3985 nfter 6:00 p. m.

Pirkit Apsaugos Bonus! Remkite dien. Draugę!
HELP WANTED — MALĖ

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED MOTERYS

f?

ENGINEERS

Norintieji turėti daugiau žinių 
apie Socialinį Draudimą — skai
tykite neseniai išėjusią iš spaudos 
knygelę —

PENSIJOS IR PAŠALPOS
Šioj knygelėj telpa: L Senatvės

pensijos Ir palikuonių pašalpos, 
n. Nelaimingų atsitikimų kompensa
cijos.

šioj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo {statymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to. čia Įdėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
■u lentelėmis
Kaina 60 centų. \ »

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, DL

ATTENTION, JANUARY GRADUATES 
Beginners

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

ARCHER-HOYNE FEDERAL SAYINGS & LOAN ASS’M 
3521 Archer Avenue Tel. FRontler 6-1234

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

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

ROOSEVELT FURNITURE CO.
4711

CHEMIST
Prefer man with some 

Experience in Paint or will 
. train graduate chemist. '

Excellent opportunity 
and future with an 
expanding company

Call MR. WALTERS

C Anai 6-3710
for interview

NATIONAL LEAD 
COMPANY 

12042 S. Peoria St.

EXPJ3RIENCED MASSEUR
Salary and hours open. Good op

portunity for right man.
Apply Mr. Preitag 

SOUTHTOWN YMOA 
6545 S. Union, WE 6-7300

BOOKKEEPER-TYPIST 
Good salary

Pleasant working conditions 
40 hour wcek

SUNBEAM HEATING AND 

AIR CONDITIONING

1919 W. 19th St.

CAnal 6-4024

REIKALINGA ŠEIMININKO

NUO UŽSISENfcJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užslsenėjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tĮ. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
tarpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džldstančlos, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 7 G 
et., $1.26, ir $$.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir -apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc.,Ga 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
cblgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order 1

LEGULO, Department D. 

618 W. Eddy St. Chicago 34, IU.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 
Fellx Raudonis, sav

Krautuvė atidaryta

TeL SEeley 3 

Ir menadlerls 
sekmadieniais nuo 11 Iki 6:10.

Ųivv

1 MIDLAND
1

jdvings and L o d n 
Associdtion

*51.; u c s n Y

KR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

į PELNINGIAUSIA 
R TAUPYMO 

BENDROVĖ

4038 Archer Amm Tel. LA3-471? 
AUGUSI SALDUKAS Prtzldsnto.

J

MES PRISTATOME ANGLIS BEl| 

PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lįf

Ikų
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l

Reikiar keliaadešimtg mylių. Reikale kaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas^ 

'mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyn* Avenu* Tel. VIrginia 7-7087i

AEROJET
In ,

SACRAMENTO

CALIFORNIA 
A LEADER IN THE FIELD 0F 

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

Posiiions How Open for—_
ENGINEERS

MECHANICAL
AERONAUTICAL

CHEMICAL
, for

TESTING DESIGN RESEARCH DEVELOPMEKT
To work in the following fields — Hydraulic com- 
pressible and incompressible flūid dynamies, liquid atom 
ization, mass and heat transfer combustion ąnd cham- 
ber design, thermodynamies, strength of materials, apark 
ayatema, combu8tion and high pressure flow aystema, 
vibrationa phenomena, gaa turbinea, pumpa.

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

SYSTEM ANALYSTS
analysts aireraft and

WELDERS

MACHINISTS

FULL TIME — PAID VACATION 
Ideal Working Conditions 

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

' 1113 I^ee St.. Desplaines
VAnderbuilt 7-1914

JAUTIENOS MESINRTO4AI 

IR PJAUSTYTOfJAI

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

AUstin 7-3166

----- ---- ------------------- --------
REAL ESTATE

P. STANKOVICIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St 

Fh. DAnube 9-8793 
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
aklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus ir daro vertimus. Tvarkė 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

BSME, B6AE experienced 
missile propulsion ayatema.

in

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS 

REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — WA1. 5-AO15

Prieš pirkdami ar parduodam 
oamus, biznais, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mu*.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL BSTATE-IN8DRAKOI 

8405 Wert 61 St. 
WAIbrook 6-6030

PRospeet 8-X57» (vak. tr

COMPUTER SPECIALISTS
Digital ąnd Analog 
Coders Analysts x 
Programmera 
Experienced and trainees /

METALLURGISTS
• For failure investigation, material property testing, new 

material evaluation, nondestructive testing, experience 
in stainless Steel super alloys and light materials pre- 
ferred.

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

Alto DRAFTSMEN
Dėtai i-Design-Layout

CHICAGO INTERYIEWS
Febraary 27th to March 6th 

MR. JOHN GAY
Engineering Representative

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

AEROJET 
GENERAL CORP.

P. 0. Bot 1047 
SACRAMEHTO, CALIFORHIA

Subsidlary of The General Tire And Rubber Company

Kai, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviška) 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės t

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Falrfleld, teL LAI. 3-388)

Vai. Kasdien nuo •—1$ Ir 4—7 vai 
vak. Beštad. nuo 8 v. r. Iki G v. v 

Trečladlnelals uždaryta

prie

pinigi-šeimos. Pilnas iAJaikymas 

nis atlyginimas, šaukti:

GRoveliill 6-9503 nuo 12 iki 9 v.v.

SALESLADIES

Experienee in ladies’ dresses, coais 
nnd snits. Permanant and extra |s»si- 
tions. Top salary.

BENTON’S
1023 Lake Street, O ak Pat k

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INOOME TAKSUS 
U1PILDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
CXX)K COUNTY BUSINESS 

BROKERS
■Olė S. Gottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828 
Namų PBospect 8-2530

ir

RECORD CLERKS
AND

ORDER FILLERS
5 DAY WEEK 

PAID VACATIONS

VAUGHAN SEED COMPANY 
601 West Jarkson

AŲTOMOBIDES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunk vežimini

VIKTORO KOŽ I COS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS CG.
5759 S. WESTERN AVĖ., PR 8-9533

BUILDING & REMODELING 
NAMŲ STATYBA

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUTLiDERS, INC. 
2523 W. 09 st. Chicago 29, III.,

PRospeckt 8-3782 
A. GINTNERIS — pirmininkas

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

duris.

PETER SAKINSKAS 
Carpenter 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.

va
V. S I M K U S

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

Susitarti šaukite REUance 5-8202 
puo 5 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 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

Parduodamas namas Sv. 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 Busisiekimas su miestu ir gra
žus rajonas. Namas parduodamas 
dėl mirties. Skambinkite vakarais 
tarp 6 ir 8 vat ir iki 8-čios vai. po
piet sekmadlenĮ: Vlnccnncs 6-7881.

DIDELIS 3-JŲ BUTŲ BARGE- 
NAS. 4-4 kamb. ir 3 kamb. rūsy. 
Autom, alyva-karštu vand. apšild. 
2 autom, garažas. Geriausioj vietoj 
arti 30th ir Springfield. $19,500. 
SVOBODA, 8789 W. 26th Street 
LAwndale 1-7038.

miiiHiiiiiiiimmiimiiiiiiiiimimiiiiiK
LIETUVIŲ STATYBOS = 

BENDROVE
MŪRAS

B UILD ERS, INO.
Stato gyvenamuosius na

mus, ofisus ir krautuves pa
gal standartinius planus ar 
Individualinius pageidavimus.

Įvairūs patarimai staijy- 
bos bei finansavimo reika
lais, skiciniai planai ir na
mų įkainavimas nemokamai. 

Statybos reikalais kreiptis
J reikalų vedėja šiuo adresu:

JONAS STANKUS
kasdien nuo 4 vai. popiet; 
Tel. PRospect 8-2013 arba

LUdlow 5-3580.
6809 80. CAMPBELL AVKL,

Chicago 29, Illinois 
5niiiiiiiiiaiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuniiiiiiiiiii£

Protas yra muzikas; 
- gaidos.

mintys

Kas trokšta širdies tyrumo, 
teisingumo, tą ramybė ir džiaugs 
mas aptvindo. — V. J. Budrikas

Skelbus “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

Perskaitę
kitiems!

‘Draugą ’, duokite
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MYLĖK SAVO ARTIMĄ
Artimo meilė be gerų darbų 

yra mirusi. Visi žinome, kad 
artimo atjautimas yra labai gra 
žus ir kilnus jausmas, bet drau
ge ir labai kuklus. Ir kai šel
piame nelaimės ištiktą žmogų, 
tai darome be pasigyrimo, kad 
neįskaudintume šelpiamąjį as
menį. Ir nenorime, kad jis pa
justų esąs reikalingas paramos 
ar

go brolius ir seseris. Tai musų 
krikščioniška ir lietuviška pa
reiga tai padaryti. Mes esame 
sotūs ir patenkinti gyvenimu. 
Sumažinkime ir pasilikusiųjų 
vargus, rūpesčius ir trūkumus 
dar kartą savo kuklia auka. Iš
tieskime .jiems savo pagalbos 
ranką. Tegul Velykų švenčių 
proga ir jie pasijunta, kad nėra 
mūsų pamiršti.

Geriau duoti — negu prašyti Ką turime daryti?

Lietuviai nesigaili aukų vargs Aiškiai žinome, kad mylin- 
tantiems broliams ir sesėms Va , tis mylimui padeda. Duokime 
karų Europoje. Tai rodo dešini- į naujos vilties jiems gyventi. Pa
ties metų Balfo metinės apyskai skirkime jiems nors mažą vely
tos ir viešoji rinkliava Chicago- Į kinę auką. Tai bus džiaugsmo

Studentes meno porodoįe
Apie 200 Šv. Kazimiero Ma

rijos Augšt. mokyklos studen* 
čių, vadovaujamų meno sky
riaus vadovės sesers Grac.jos, 
lankėsi sukaktuvinėje tapytojo 
J. Pautieniaus kūrinių parodo
je Chicagoje. Kadangi arti pu
sės studenčių buvo ne lietuvių 
kilmės, tai sesuo Gracija ir dai
lininkas J. pautien Us aišk ni- 
mus darė anglų ir lietuvių kal
bomis. Įdomu pažymėti, kad

Negali atvykti
Dail. A. Kairys ir J. Penėyla 

tuo tarpu negali atvykti į JAV, 
nes, kaip juodu abu pranešė į

PAJIEŠKOJIMAS

Kun. Viktoras Rimšelis jieško sa
vo pusbrolio Juozo Maknio, kuris 
pražuvo paimtas į lenkų kariuo
menę 1939 metais. Jis buvo pir- 

. mame legijonų pulke. Pagal ne- 
Chicagą savo bičiuliams, jiems patikrintas žinias jis turėtų būti 
susidarė nepakeliamų kliūčių i Kanadoje, žinantieji prašomi pra

nešti šiuo adresu: Mariam Hillsnepakeliamų 
išvykimui ir jų numatytos ke
lionės vėl atidėtos neribotam 
laikui.

Seminary, Clarendon Hills, III.

Moteris laimėjo $1,500
Chicagos ir apylinkės daili-

sesuo Gracija buvo paskutinė ninku parodoje pirmą premiją

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil-

PAJ IEŠKOJIMAS

Tariu svarbių žinių šiems as
menims: Bartkev*ėienei — Jonu
šaitė Brome, duktė Povilo. Lipnie- 
kienė — Jonušaitė Nastė, duktė 
Povilo.

Tarvydas Vladas, sūnus Petro.
Blūdienė Teklė, Kadarienė Ju- Romanas parašytas pagal istorinius 

«"»• Jh.lkl. AnU>.. ji. pri.S ka- “vl’.'S.
rą gyvenę New York e.

Karpavičiai: Kazys, Stasys ir 
Petras—broliai, Stlrbys Jonas, sū
nus Kazimiero gyv, Chicagoje.

Pajieškomieji arba žinantieji a- 
pie šiuos asmenis, kreiptis Zigmas 
Mikužis, 7182 So. Kockvvell St.,
Chicago 29, Iill. Tel.: PR 6-0228.

VlMicniM verta perskaityti istorini

romam}

KRAŽIŲ SKERDYNES
1 tomas 824 pusk, kaina 53.00.

nlų dalyvių pasakojimus 
autoriaus surinktų medžiagų. Gražūs 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano intryga Ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai šventovei ir gimtajam 
kraštui. Visas romanas skaitytojui 
telkia gražių prisiminimų, vaizdų.

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

.minėtos- parodos 
svečių knygoje 
1257 numeriu.

lankytoja ir 
pasirašė po

, r t f* . •’? nai apmokėtus medžiagų, ava-uz savo modernų piešini laime- . _ , , . . , . ?lynes, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus i$ katalogų, iš-

je bei visos kitos pajamos. Pa
sirodo, kad šalpa ir labdara y- 
ra artima lietuvio širdžiai. Taip 
jau buvo tėvynėje ir pasiliko 
svetur. Lietuvis yra garbingas 
ir kukhis žmogus. Tikrai sunku 
yra žmogui prašyti. 'Jam būtų 
geriau duoti, negu prašyt, nors 
ir atvykusiam į svetimą kraštą 
\e sveikatos, senatvėje, ligoje 
ar jaunystėje.
Velykos — džiaugsmo šventė

Kristaus Prisikėlimą šventė 
džiugina žmonių širdis. Juk Ve
lykos — Kristaus Prisikėlimo 
šventė. Ši šventė mus suartina 
ir pažadina prisiminti savo var-

ir meilės auka! Šimtai senelių 
prieglaudose, vaikučiai, mokslei
viai, džiovininkai ir kiti laukia 
pašalpos iš tavęs, broli lietuvi! 
Pasiųsk nors mažą aukelę. Į- 

dėk pinigą į voką ir siųsk šiuo 
adresu: Ignas Daukus, 3339 W. 
Evergreen Avė., Chicago 51, 
III. Telef. BE 5-7339.

Chicagos Balfo apskrities vai 
dyba nuoširdžiai sveikina auko
tojus šv. Velykų proga, ir lau
kiantieji aukų dar nuoširdžiau 
dėkoja.

Kun. Stasys šantaras,

Chicagos Balfo Apskr. Pirm.

CHICAGOS ŽINIOS
Atominiai spinduliaiDiskusijų vakaras Dariaus

Girėno salėje
Pirmadienį, kovo mėn. 12 d., 

Dariaus-Girėno posto susirin
kime kalbės Statvillės kalėjimo 
viršininkas Joseph E. Ragen. 
Po jo kalbos įvyks diskusijos, 
kuriose taipgi dalyvaus J. Ra
gen. Diskusijoms vadovaus tei
sėjas Alphonse Wells. Policiją 
atstovaus kapitonas Phillip 
Brietzke, Susisiekimo polici
jos viršininko pavaduotojas Ed
vardas Šatunas _įr policijos at
stovas Wm. Kipp. Bus svarsto
mi šie klausimai: nępilpąmečių 
nusikaltimai, susisiekimo reika
lai, bendruomenės problemos. 
Susirinkimas prasidės 8 vai. v. 
Dariaus-Girėno salėje, 4416 So. 
Westem avė. Į jį kviečiami at
silankyti visi.

Meno paroda Clevelande ar 

Detroite
Meno paroda gali būti su

ruošta Clevelande ir Detroite 
dar šiemet Velykų švenčių me
tu, ar kiek vėliau. Parodoje da
lyvautų su savo darbais keli 
mūsų dailininkai iš Brazilijos, 
Kolumbijos ir kt. Pagrindinę 
parodos eksponatų dalį suda
rytų tapytojo J. Pautieniaus 
kūriniai, neseniai buvę rodomi 
Chicagos visuomenei. Kadangi 
minėtoje parodoje dailininkų 
darbai nebus visiškai parduo
dami, dabar aiškinamasi su 
kaikuriais tų miestų visuome
nės veikėjais, kas norės imtis 
tokią parodą pravesti.

Turi laimėt žmoną

Stanley G. Janis, 41 m. am
žiaus, turi iki balandžio 1 d. 
laimėti savo žmoną. Taip su
tarta prie teisėjo. Jeigu Vely
kų rytą ji drauge su juo eis į 
bažnyčią, tai jų susitaikymas 
bus įvykęs ir jo pastangos — 
v.ėkmingos. Janis yra prekybi
ninkas nekilnojama nuosavybe. 
Jis savo žmoną taip pavyzdin
gai mylėjo, kad išvykdamas į 
darbą - ją užrakindavo namuo
se 3913 N. Ashland. Ir dienos 
metu jis du, tris kartus atva
žiuodavo pažiūrėti, ar jo žmo
na tebėra namuose. Jo žmona 
jauna — teturi tik 21 m. am
žiaus.
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GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GEUNYCIA 
Gertaiiflio* gėlė* 4*1 vejrtuvlų, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 VVbST G8RD HTREKT 
Tel. FRuapect 8-0833 Ir l’R U-O83M 
<nawwwwwwwwwwwwwwwwwwww«uiS8W

PIRKITE APSAUGOS BONUS.

saugos mėsą
Ekonominio Chicagos klubo 

pasitarime Swifto laboratorijų 
vadovybė pranešė, kad už ket
vertų metų jau nebereikės ke- 
nuotų mėsų laikyti šaldytuvuo
se: jos bus paruošiamos atomi
niu spinduliavimu ir bus sau
gios nuo gedimo. Tam reikalui 
už 47 mylių į pietvakarius nuo 
Chicagos planuojamas pasta
tyti fabrikas, kainuosiąs $45,- 
000,000. \

Kur pėdės studentus?
Augštųjų mokyklų atstovų 

suvažiavime- Chicagoje, kur su
sirinko apie 1,000 dalyvių, daug 
rūpinamasi — kur reikės atei
tyje dėti studentus. Numato
ma, kad 1970 metais studentų 
augštosiose .mokyklose bus dvi
gubai tiek, kiek dabar yra. Jų 
skaičius didės dėl didesnio na
tūralaus prieauglio, be to — 
žmonės darosi turtingesni ir 
didesnis procentas jaunuolių 
gali eiti augštąjį mokslą.

Susidarančius sunkumus nu
matoma taip spręsti: studentų 
mokestis būsiąs padidintas. 
Planuojama įtraukti į pensiją 
paleistus profesorius ir, pagal 
galimybę, profesorių žmonas.

Sunkus susisiekitnas 
priemiesčiuose

Chicagos priemiesčiai auga 
labai smarkiu tempu ir daug 
kur nėra dar suorganizuoto 
reikiamo susisiekimo. Pvz. 
Šiaurėje priemiesčių plote, tu
rinčiame pusę miliono gyvento
jų, tėra 108 autobusai, arba — 
tik po vieną kiekvieniems 4,700 
žmonių.

Sustabdo širdį
Chicagos universiteto chirur

gai nustatė, kad vaistas, kurio 
vardas yra acethycholine, sulė
tina žmogaus širdį iki 8 muši
mų per minutę, kas labai pa
lengvina daryti širdies opera
cijas. Tuo vaistu pasinaudojant 
jau padarytos operacijos ketu
riems žmonėms. Drauge su šir
dies veikimo apstabdymu nu
mušama ir žmogaus kūno tem 
peratūra ir tada operuojamam 
mažiau tereikia deguonio, jis 
lengviau gali operaciją pakelti.

Uždraus pavėžinimus
Chicagos Miesto tarybos ko

mitetas, sprendęs klausimą — 
ar nereikia uždrausti automo
bilistams imti pakelėje stovintį 
pavėžinti, nusprendė ir tai vien
balsiai, kad reikia uždrausti. 
Dabar viskas pareis nuo galu
tinio pačios Tarybos sprendi
mo. Tokių priemonių imamasi 
po to baisaus atsitikimo, kai 
paimti pavėžinti trys berniukai 
buvo nužudyti.

Jaunuolis mirė dėl degtinės
Chicagos teismas svarstė še

šių jaunuolių bylą. Paaiškėjo, 
kad vienas jų sėbrų — Jerome 
Grzyfcowski, laike tokio jų 'po- 
pradėjimu išgerti dešimtadalį 
galiono degtinės. Kai jis išgėrė, 
būvio, pasigyrė galįs vięnu 
tai greit ir mirė.

Gamtamokslio rūmai
Šv. Rožančiaus kolegija, esan 

ti River Forest, praplečia gam
tamoksliui skirtus savo rūmus. 
Tam reikalui gauta auka $100, 
000. Ši seserų domininkonų ko
legija yra pramačiusi augimo 
planą, kurs pareikalaus $3.000, 
000.

jo dailininkė Ann P. Baker, 
5213 S. Dorchester avė. Premi
jos dydis — $1,500.

99 metai kalėjimo
Paul Bolte, 20 m. amžiaus, 

ir jo žmona Faye, 21 m., gyve
ną 224 North avė., rasti kalti 
nužudę 48 m. taksi šoferį Roy 
Prickett. Teismas nustatė baus
mę žudikams: vyrui 99 metai, 
žmonai 60 metų kalėjimo.

, Užbaigė sanitarinius rūmus
Sanitarinio distrlkto rūmai 

100 E. Erie jau užbaigti ir 
šiandieną įsttaigos į juos ke
liasi. Pastatas yra 4'/, augštų, 
jame įtaisyti vėsintuvai. Tų rū
mų kaina $2,075,000.

valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 

CHICAGO, ILL.
Tel. CRawford 7-2126

PAJIEŠKOJIMAS

PETRAS KRICENTAS jieško VY
TAUTO SKROLIO, kilusio iš Su
valkų Kalvarijos. Kreiptis — A. 
Grigaitis, 407 Chauncey Street, 
Brooklyn 33, N.Y.

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė..

Chicago 8, III.

Mūsų mielam draugui
PETRUI BABARSKUI mirus, 

jo žmonai ir sūneliui reiškiame giliausią 

užuojautą.
v. s JONKAICIAI 

V. UNTULIS

IVTB

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
J. MIGLINAS 

Telef. — HUmbold 6 1038

A. A.

JURGIS PETRAITIS

Gyveno 323 1 So. Green Str., 
telefonas Vlctory 2-8424.

Mirė kovo 3 d., 1956 m., 10’:- 
25 vai. vakare, sulaukęs 85 m.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr.. Naujamiesčio 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
58 metus. '

l’asiliko dideliame nuliūdime 
žtnpna Uršulė (pagal tėvus Juo
dely tė), dvi dukterys — Fran- 
ces Metke, žentas Theophile, 
Adelė Poplis, žentas Jonas, sū
nus Antanas, marti Stella, po
sūnis Albinas Skukas, marti 
Matilda, aštuoni anūkai, trys 
proanūkai, sesuo Ona Karlcvi- 
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.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Li- 
tuaniea Avė. LaiitvUivės 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
minės.

Laid. direkt. Ant. M. I’hll- 
lips, tel. YArds 7-3401.

A. A.
JUOZAPAS KL1KŪNAS
Gyveno 2419 W. 45th St.

Mirė kovo (i d., 1956, 7:2(1
vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje: kilo iš Pa
nevėžio apskr., Ramygalos pa
rapijos, Stultiškių kaimo.

l’asiliko dideliame nuliūdime 
žmona Ona (Daučiūnaitė) sū
nus Kaymond, duktė Eleanore 
Cartwright, žentas Talbot, anū
kė, Arlene, sesuo Jadvyga Kiš
komis su šeima, sesers duktė 
Violet Kovera su šeima. pus
brolis Aleksas Glinskis su šei
ma. švogeris Tadeušas Dau- 
čiūnas su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko 2 broliai Povilas ir Julius 
ir sesuo Elzbieta su šeima.

, Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.--------- ;

Kūnas bus pašarvotas šį va
karų 6 v. v. John F. Eudeikio 
koplyčioje, 4 3 30 S. California 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., ko
vo 10 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus nulydėtas į švene. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldi) bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
tė, žentas ir anūkė.I

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

LJODfcSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DDUCKTOBIAI"

6845 S. Western — 8 atskiros air-cond. koplyčios
7-MOt — 7-8M1 Aatoaaoblllams vMa 
kari* gyv*n* kito** ml**to daly**; gauMaM

koplyčių arčiau jūaų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

JOHNOlmlKrs

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

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WGES stoties — Banga 1S90 
NUO PIRMAD. IKI PLNKTAD.

8:46 Iki 8:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAD. 8:30—0:30 v. r. U stotie* r‘

WOPA — 1490 kll.
Chicago 89, .JI. HEmlock 4-2418

7181 So ROCKVVELI ST.

Mielus D-rą Stasį, Ponią ir Dukrą Mildą An- 

kudus, jy dukrelei ir sesutei

KRISTINAI = ASTAI 

mirus, širdingai užjaučia ir kartu liūdi

Petrausku šeima

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patariu- ^®8 ^urime
vimaa dieną Ir nak- visose chicagos Ir

I tį, Reikale šaukite Roselando dalyse Ir
rnu*- '"įlojau patarnaujame

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

Mūsų gerbiamam

PETRUI BALTUŠKAI,
jo mylimai žmonai ALEKSANDRAI mi

rus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu su 

juo liūdime. •
JONAS SU ŠEIMA IR 

ZIGMAS PALILICNAI

rs*9. SS# Ti

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

- RAVTNINKU -

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

1914 West lllth Street
▼Irau bloku ano kapinių.

Mdilatulu paminklams planų 
puirlnklmu mloate.

Taki. Cbkrcrait 3-6335

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

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

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139,

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

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ S8U,(MH>,000 ĮSTABUME. AU RAČIAUSI A.S, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS lt PAID U P INVESTMEN- 
TU SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAU, BONUS, KAI,P. DU IR VAKAUI.lt SKYRIAI. (JAUTE TAUPYTI IR PER UAIAKUH. SU-
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKERTANT CE&IUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS HILAS, 
PARDUODAM VALDŽIOS ĮMINUS. NAMU PAHKOIAJS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. 
FORMACIJAS PAŠAUKIT _ (JROVEHILL (t-757*.

VF.I/I I I PATARNAVIMAS NARIAMS. IAKEIOIAM IR
SUŽINOT M CSV AUKŠTA DIVIDENDĄ LR KITAS IN-

CHICAGO SAVINGS and LOA-I ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIKAI. 13 V AL.--S VAU; ANTRAD. IR PENKT. 8 1U 4 VAK.; KET. • IKI S vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA; *t*T. 9 IKI 8 POPIET

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDYCKI
T646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpabUe 7-12151

2514 W. 2Srd PLACE Virgiui* 7-6672 ,

VAKAUI.lt


1

/ mus.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, kovo 7, 1956

X ClkagiSkial rašytojai, su- KARDINOLAS IR MERAS su LIETUVIAIS
sirinkę pas dr. Kazį Sruogą ko-

tiekta skani vakarienė, po ku-

X Religinio meno jury komi

sija, kurią sudaro pirmininkas 
archit. Vytautas Peldavičius, 
nariai — skulpt. A. Marčiulio
nis, dail. J. Pilipauskas, dail. 
P. Kaupas ir kun. K. Baraus
kas, posėdžiavo praėjusį šešta
dienį šv. Kryžiaus parapijos 
salėje. Tame posėdyje atrink
ta apie 130 meno kūrinių ir da
bar vyksta jų ekspozicija šv. 
Kryžiaus parapijos salėje.

Religinio meno parodos iš
kilmingas atidarymas bus kovo 
11 d. 5 vai. vak. (tuojau po 
vargonų koncerto, kuris prasi
dės 3:30 vai. Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje).

Muzikas Zenonas Nomeika 
atskrenda šiandien iš Roches- 
terio į Chicagą ir apsistos pas 
Šv. Kryžiaus parap. varg. muz. 
Stepą Sodeiką.

X “Ateities” šokėjai pasiro

dys kovo 10 d. du kartu per 
garsiąją WLS radiją “Bam 
dance” programą: pirma pro
grama prasideda 7:30 v. vak., 
o antra 9 vai. vak. Šokiai bus 
išpildyti Eight Street teatre, 
prie 8-tos gatvės ir Wabash 
Avė. šios “Bam dance” pro
gramos jau 25 metus pildomos 
toje pačioje salėje ir per tą pa
čią radijo stotį. “Ateities” šo 
kčjai yra gana plačiai žinomi 
savo lietuviškų šok'ų interpre
tacija. Tik šiomis dienomis jie 
susilaukė ypatingą pažymėjimą

vo 4 d., gražiai praleido kazi- 
mierines. Išklausyta dr. Van
dos Sruogienės paskaita apie 
šv. Kazimierą, kur buvo taip 
pat paliesta įdomesni to meto 
Lietuvos istorijos momentai. 
Aktorė Zita Kevalaitytė padek
lamavo Balio Sruogos ir Kazio 
Binkio poezijas. Kleofas Jur
gelionis paskaitė naujausią sa
vo poemėlę “Maškėnų Kuni
gunda”. Po to pasikalbėta ak
tualiais literatūros klausimais, 
pasidalyta mintimis apie LRD 
premiją ir Jaunimo literatūros 
premiją. Diskusijose dalyvavo 
rašytojai Babrauskas, Baro
nas, Gaučys, Jurgelionis, Ra
monas, Švaistas, Tamulaitis, 
Tulauskaitė, Valentinas, taip 
pat šeimininkai, jų giminės bei 
kiti svečiai. Vaišinguose dr. 
Kazio Sruogos namuose kultū
ringai buvo praleistos vardinės.

Chicagos lietuviai kovo 18 d. 
pergyvens džiausmingas valan
das savo tarpe turėdami du 
centriniu šio miesto asmeniu: 
kard. Samuelį Stritch ir miesto 
merą Riehard Daley.

Kardinolas tam vakarui tu
rėjo ir kitą kvietimą, tačiau Jo 
Eminencija pasiryžo praleisti 
laiką su lietuviais, ypač įver
tindamas lietuviško dienraščio 
pastangas sudaryti sąlygas sa
vo augimui ir geresniam patar
navimui visuomenei.

Miesto meras, kurs yra taip
gi įtakingas asmuo demokratų 
partijoje, gyvena lietuvių kai
mynystėje Bridgeporte, rodo 
daug prielankumo lietuviams ir 
sutiko dalyvauti mūsų spaudos 
bankete.

Savo tarpe tą vakarą turėsi
me ir dar vieną augštai gerbia
mą asmenį — vysk. Vincentą

Blizgį, kurs taip interesuojasi 
X Inž. B. Galinis iš Bostono, j iįetuvįgkaįg kultūros reiški 

Amerikos Lietuvių Inž. ir Arch. niaig
Sąjungos Centro valdybos pir
mininkas, kovo 3 ir 4 d. lankė
si Chicagoje. Čia turėjo pasita
rimą su Am. Liet. Inž. ir Arch. 
S-gos Chicagos skyriaus val
dyba, Technikinės Spaudos 
sekcijos vadovybe ir su kitais 
skyriaus nariais. Pirmininkas 
suteikė daug informacijų apie 
Centro valdybos veiklą. šia:s 
metais turi įvykti ALIAS vi
suotinis suvažiavimas (vieta 
dar nenustatyta). Taip pat 
laukiama inžinierių metraščio 
pasirodant. Inž. B. Galinis taip 
pat lanko ir kitus inžinierių 
skyrius.

X Diskusijų vakaras,, trečia
sis, viešas, neapmokamas, bus 
š. m.kovo 9 d. 7 vai. vak. Lie-

Banketas prasidės 6 vai. v 
Jau yra užsiregistravę daugelis 
šimtų dalyvių. Jiems bus pa-

rios sek8 programa. Į lietuvius 
prabils garbės svečiai: kardi
nolas Stritch, meras R. Daley, 
vysk. Vincentas Brizgys. Išgir
sime ir laisvos Lietuvos atsto
vą konsulą dr. Petrą Daužvar- 
dl.

Savo sodriu balsu lietuviško
mis dainomis svečius palinks
mins solistas Stasys Baranaus
kas, pianu palydint Aleksand
rui Kučiūnul. Programai vado
vaus adv. Edvardas E. Stasu- 
kaitis, vykdomojo statybos ko
miteto pirmininkas. Lietuviškos 
spaudos rėmėjams padėkos žo
dį tars ir TT Marijonų provin- 
ciolas kun. Valentinas Atko- 

čius, MIC, bei vyr. statybos ko
miteto pirmininkas inž. Anta
nas Rudis.

Tame didžiajame bankete, 
kuriame kiekvienas dalyvis sta
tybos reikalui įnešė už savo va
karienę po $25, matysime pir
maujančius Chicagos verslinin
kus, profesionalus, kultūrinin
kus ir kitus lietuviškos spaudos 
mylėtojus.

IŠ ARTI IR TOLI
I. L VALSTYBĖSE

iš Chicagos mokyklų vyriausy- tuvių auditorijos šiaurinėje sa-
bės už pasirodymą per tautų 
šventę vasario 16 d. Ši šokėjų 
grupė minės 15 metų,gyvavi
mo sukaktį su koncertu š. m. 

balandžio 15 d. Sokcl salėje. 
Dainuos “Dainavos” ansamblis, 
Stasys Baranauskas ir kiti. Šo
kių vedėja yra Irena Šilingienė.

X Dailininkas Kazimieras 

Žoromskis vakar vakare daly
vavo Chicagos Meno Instituto 
bankete, kurį suruošė The Wo- 
mens Board at The Art Insti
tute of Chicago pagerbti daili
ninkus, kurių darbai priimti į 
59-tąją metinę parodą. Ši paro
da atidaroma Chicagos Meno 
Instituto muzėjuje šiandien 3 
vai. p. p. Parodos lankymo lai
kas — nuo kovo 8 d. iki balan
džio 12 d. Dail. Žoromskis taip 
pat yra kviečiamas dalyvauti 
JAV parodoje, kuri numatoma 
dar šią vasarą, ir į ją kviečia
mi dailininkai iš Illinois, In
diana, Michigan, Wisconsin, 
Missouri, Minnesota, Ohio ir 
Iowa valstybių.

X Cpl. Rimvydas Rapšyg, 

U. S. Marine Corpg narys, grį
žo iš Tolim. Rytų atostogų į 
Chicagą pas tėvus, gyv. Mar
ąuette Park kolonijoje. Japoni
joje išbuvo 18 mėn. Taip pat 
yra buvęs Okinawoje ir For- 
}nozoje„ DabarUnė tarnybos 
vieta yra ši: 2nd Marine Div. 
FMF, Camp Lejeune, N. C.

Įėję. Vakaro tema: “Ar mes 
kultūriškai nesmunkame?” Pa

grindinis pranešėjas — teisin. 
Liudas Šmulkštys. Diskusijų

— “Ateitis” 1956 m. vasario 
numeris išėjo iš spaudos. Šis 
“Ateities” numeris yra sukak
tuvinis (1911 — 1956 m.). Tu
rinys įvairus ir patrauklus, šie 
autoriai rašo: Leonardas An- 
driekus — Baltija (eil.), V. Gri- 
liūnas-Glovackis — Pirmuosius 
Algirdėnus prisiminus, Antanas 
Mažiulis — Kovotojas su mate
rialistine pasaulėžiūra, Pranas 
Gaidamavičius — Jieškojimo ke 
liu, Genė Buračaitė — pasikal
bėjimas (eil.), Alfa Sušinskas 
— Organizacinė autokritika, 
Danutė Vetoeliūnaite — Laimė

raščiai, Alg. Raimydis — Va

saros dangus, Aldona Baužins- 
kaitė — Užmirštai meilei (eil.), 
Audronė Alkaitytė — Kelionė, 
Augutis Sužiedėlis — Kova (ei
lėraštis), Jonas šoliūnas — 
Sportinės veiklos apmąstymai, 
A. škėrys — A.a. Mečį Jomei 
kį prisiminus, E. S. — Mozartas 
gimė prieš 200 metų, J. Baužys 
Nepaprasti žemaičio nuotykiai

valdybą sudaro šios moterys: 
pirm. Ona Jonaitienė, vicepirm. 
Sof. Stankienė, sekr. Regina Ku 
lienė, ižd. Ad. Vaišvilienė ir na
rė Alb. Augaitienė.

— Toronto Lietuvių Jaunimo 
Scenos Mylėtojų būrelis, vado
vaujamas kun. Boleslovo Pace- 
vičiaus, suvaidino Toronte dide- 
deliu pasisekimu Šilerio veika
lą Vilius Telis. Į vaidinimą atsi
lankė per 700 asmenų. Kun. B. 
Pocevičius, jaunimo veikėjas, š. 
m. balandžio 6 d. švenčia kuni
gystės 20 metų sukaktį.

— Toronto Arkivyskupija ga 
vo naują vyskupą sufraganą 
Francis A. Morrocco, kuris yra 
italų kilmės. Naujasis vyskupas 
yra plačiai žinomas savo pažan 
gurnu socialiniuose ir emigran 
tų klausimuose. Naujojo vysku 
po konsekracija buvo Piterbou- 
re vasario 23 d. Pažymėtina, 
kad veik trečdalis Toronto arki
vyskupijos) katalikų yra italų 
kilmės. ,

— Kun. Bruno Matrkaitis, jė
zuitas, šiais metais rekolekci
jas ves Toronto šv. Jono Krikš
tytojo bažnyčioje.

— Šv. Kazimiero, minėjimas 

Toronte įvyko kovo 4 d. Prisi 
kėlimo par. salėje. Paskaitą 
skaitė dr. A. Šapoka, “Tėv. Ži
burių” redaktorius. Minėjimą 
surengė Kanados Liet. Kat. Fe
deracijos Toronto skyrius.

— Stasys Gabaliauskas Ka
nadoje įsteigė verslo bendrovę, 
į kurią įjungė gražų būrį lietu
vių Toronte ir Hamiltone, šiuo 
metu yra užpirkta lentpjūvė ir 
pradėta medžio apdirbimo pra
monė.

Kun. dr. J. Tadarauskas, Ha
miltono liet. par. klebonas, bu
vo išvykęs ilgesnei kelionei po

tyba yra kiek įstrigusi, aiški- K A C K A I D U I I D 
nantis juridinius klausimus, IR IVUK

vakaro vadovas — teisin. R. (eil.), Dalia Prikockytė — eilė- 
Skipitis. Diskusijų vakarus or- ========================
ganizuoja L. B. Chicagos Kul- x 0 Urbonas apra5o apic 
tūros Taryba. Visi, beaidomm- karines yS.
tieji mūsų kultūrinio lygio

(J. Jankaus “Senas kareivis Ma 
tatutis”). Tame pačiame nume- Europą. Aplankė Romą ir bū
ryje rasite įdomius straipsnius, vo šv. Kazimiero lietuvių kole- 
pvz. Tėvo Lombardi sąjūdis pa- 'gijos svečiu.
šauliui atnaujinti, Šv. Raštas I — Prisikėlimo parapijos sa- 

dieviškosios išminties lobiai! lės Toronte yra baigtos ir nau
dojamos įvairiems parengimam. 
Salės yra gražios ir erdvios.

ir kt.
“Ateities” viršelį puošia Kau

nas žiemą (Nuotr. V. Augusti-

klausimu, diskusijose kviečia
mi aktyviai dalyvauti.

X A. L. R. K. Federacijos 

Chicagos Apskrities mėnesinia-

liavas Švedijoje š. m. kovo mėn.
“Kario” numeryje. Kiti šiame 

[“Kario” numeryje tilpę straips
niai yra: Romas Aukštaitis — 
Lietuvos kariuomenės štabo 
II-jo skyriaus paskutinės die-

me susirinkime L. Vyčių salėje n0S) Juozas Šarūnas — Pirma-
šio mėn. 8 dieną 8 vai. vakare 
(ketvirtadienį) kun. Kaz. Ba
rauskas skaitys paskaitą apie

sis oro paštas, K. Stalšans — 
Latvių-lietuvių vienybės veikla, 
J. Skardis — Šaltasis karas

Katalikų Akciją. Kviečiami vi-I1955 metams užsibaigus. Iš 
si Federacijos nariai ir kata- grožinės literatūros telpa: Ka
likiškų organizacijų veikėjai 
atvykti į susirinkimą pasiklau
syti paskaitos.

X “Užuolankos” — dailės, 
literatūros ir kultūros mėnesi
nio žurnalo dvigubas sausio- 
vasaęio mėn. numeris jau pa
sirodė viešumoje. Ten rašo A. 
Merkelis, Anatolijus Kairys, S. 
Tamulaitis, Albinas Valenti
nas, Jonas Rinkevičius, Vyt. 
Vilnėnas ir kt. Numeris yra 
gausiai iliustruotas nuotrauko
mis ir paveikslais. Žurnalo re
daktoriumi yra A. Vilain's-Šid- 
lauskas.

X Stepas Sčerba, baigęs pa
grindinį apmokymą laivyno

rolės Požeraitės — Vaidilos pa
likimas, Ksenofo “10,000 žy
gis”; iš sporto srities Edv. Šu- 
laitis ir Šachmatų meisteris P. 
Tautvaišas. Taip pat yra ir

X K. (irna. i. Orahauskns Great Lake buv0
Ir Ed. Vitkus slaptu, korespon- lkęa namQ atostogų. Tolime3.
denciniu balsavimu išrinkti į 
Korp! “Kęstutis” Centro val
dytą. Rinkimuose dalyvavo 
Vokietijoj, Austrijoj, Prancūzi
joj, Australijoj, Kanadoj ir

nei tarnybai paskirtas į Texas.

X Pvt. A. Jaruševičius, iš 
Bridgeport lietuvių kolonijos 
Chicagoje, dabar yra Fort Ord,

kam salė priklausytų: Lietuvių 
Klubui ar Bendruomenei. Toje 
apylinkėje gyvena per 500 lie
tuvių.

PRANCOZIJOJ
—Br. Kasiulienė sveiksta po 

sunkios operacijos. Iš ligoninės 
grįžo namo.

—O. Šimaitė, buv. Lietuvos 
universiteto bibliotekininkė, da
bar gyvenanti Izraelyje, Vasa
rio 16 d. prisiuntė Lietuvos at
stovui Prancūzijoje sveikini^ 
mus. Taip pat sveikina visus 
Prancūzijos bei Paryžiaus lie
tuvius.

— Lietuvos Atstovas Pran
cūzijoje dr. S. Bačkis atšventė 
50 metų sukaktį ir 25 metus 
diplomatinėje Lietuvos tarny

boje. š. m. vasario 10 d. dr. S 
Bačkis atšventė 50 metų su
kaktį. Praėjusių metų lapkri
čio 18 d. suėjo 25 metai, kai 
dr. S. Bačkis yra diplomatinėje 
Lietuvos tarnyboje. Ta proga1 
jis gavo sveikinimų bei linkėji
mų iš savo draugų bei artimų
jų.

Tą pačią dieną atšventė 50 
metų Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjungos tremtyje de
legatas Prnacūzijoje P. Pr. Du- 
levičius, buvęs Žemės Reformos 
departamento vicedirektorius, 
šiandieną gyvenąs Paryžiuje.

ISPANIJOJ
— Dr. Z. Brinkis baigė teis

mo medicinos studijas, išlaikė 
egzaminus ir gavo diplomą. 
Pradėjo taip pat dirbti lietuviš
koje radijo valandėlėje.

— Tilsenburgo ir Simcoe apy

no). Vinjetė yra dail. T. Va- ,ink6se gyveną lietuviai tabako 
Uaug. ūkininkai yra susiorganizavę

Liet. Bendruomenę ir klubą. 
Prieš porą metų jie užpirko ne
mažą sklypą žemės pastatyti 
lietuvišką salę. Tuo tarpu sta
tybos planų darymas ir pati sta

— Mergaičių rekolekcijos, 

rengiamos Hartfordo (Conn.) 
sodaliečių, įvyksta Nekalto Pra 
sidėjimo Seserų vienuolyne ko
vo 16, 17 ir 18 d.d. Jos bus ve
damos anglų kalba. Jei kas no
rėtų po Velykų susiorganizuoti ; 
savo atskiras rekolekcijų gru
pes, pranešti šiuo adresu ar te
lefonu: Sister Superior, R.F.D.

. 2, Putnam, Conn. Telef.: WA1- 
nut 8-5828. Grupę sudaryti bent 
iš 15 asmenų.

KANADOJ
— Vasario 16-ji Toronte pra- 

įvairių skyrių bei nuotraukų. Ujo dideliu pasisekimu ir entu-
taria didelį ač'.ū.

X Studentų Sąjungos Cent
ro va'.dyba, finansuojant Cleve- 
lando alumnams, atspausdino 
ir patiekė narių patvirtin'mui 
Sąjungos statutą ir rinkimines 
taisykles, priimtas paskut'nia- 
me Sąjungos suvažiavime. Val
dyba prašo visus studentus,-es 
dalyvauti patvirtinime ir bal
savimo lapus grąžinti iki nu
statytos dienos.

X Mr. ir Mrs. T. Tamašaus
kas iš Chicagos, III., paaukojo 
T. T. Marijcoų Statybos fon
dui $100. Marijonai ir Statybos 
fondo direktoriai geradariams

X Aldonai JuoJvdkytei-Šar- 

kienei yra laiškas “Draugo” 
administracijoje.

ziazmu. Alto sekretoriaus dr. 
Pijaus Grigaičio kalba buvo tu
rininga, graži ir nuoširdi. To
ronto lietuvių visuomenėje su
laukusi didelį pritarimą. Toron
to visuose trijuose dienraščiuo
se rado gražų atgarsį: huvo 
įdėta Lietuvos neprikl. šventės 
nuotraukų, o taip pat ir šven
tės aprašymai.

— Lietuvių Katalikių Mote

rų skyrius įsisteigė Šv. Jono 
krikštytojo liet. parapijoje To
ronte, sutraukiant į skyrių per 
penkiasdešimt narių. Skyriaus

Skelbtu “DRAUGE” apsimoka 
nea 1in yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis o skelbim. 
kaina yra prieinama visiem».

— šv. Kazimiero Seserų Rėmė- 
jųjų draugijos 8 skyriaus metinė 
vajaus vakarienė bus balandžio 22 
d. švč. P. Marijos Gimimo parapi
jos salėje.

Ona Ivinskaitė,
Reng. Kom. pirm.

— Labai plačiai kalbama apie
Hi-Fi tobulo perdavimo — patefo
nus ir radijus. J. Graudinsko par
davimo ir taisymo firmoj J. G. 
Television Co., 2512 W. 47th St„ 
tel. FR 6-1998, dabar galima gau
ti pačių naujųjų vokiškų ultra Hi- 
Fi radijo aparatų — patefonų su 
AM, FM trijų matavimų garsu 
bei trumpomis bangomis užsienių 
klausyti ir net šešiais garsiakal
biais.

— Lietuvių Siuvėjų dėmesiui 
Amalgamated Clothing Workers of 
America 269 skyrius šaukia na
rių susirinkimą šių metų kovo 9 
dielią Amalgamated Centro name. 
Lincoln kambaryje, 333 So. Ash
land Blvd., Chicago, III.

Prašomi nariai ko gausiausiai 
dalyvauti susirinkime, nes yra 
daug reikalų ‘aptarti. Be to bus 
renkami atstovai į Amalgamated 
unijos suvažiavimą, kuris įvyks 
šių metų gegužės mėn. 21-25 die
nomis, Washingtone, D.C.

Valdyba

MEKSIKOJE
— J. V. Valickas jau kelin

tas mėnuo kaip yra Mekskoje. 
Šaltesnius mėnesius praleido 
Meksikos pietuose, o dabar pa
mažu vis traukiasi į šiaurę. Ne
trukus rengiasi grįžti į JAV.

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

= —jopoc
LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 

INSTITUTAS 
Išlaikomas

Mokslinių Studijų Klubo
SEMESTRAS SOCIALINĖMS 

STUDIJOMS
Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 

MARYWOOD COLLEGE EXTENS1ON 
Scranton. I’a.

Kovo 10 <1. 2 vai. p. p. Petras Mal- 
deikis skaito tema: Neauklėjantis 
auklėjimas. *

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

301

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.

Nuoširdus pakvietimas visiems DRAUGO skaitytojams

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

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

Gražioji Sherman vlešbučio'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 šventinimą, kuris įvyks kovo 17 d., 1956 
m., dieną prieš banketą, šiame didžiajame bankete dalyvauja: J. E. Kardinolas Samuel Stritch, 
Chicagos arkidiocezijos arkivyskupas: Chicagos majoras Riehard J. Daley. Vyskupas Vincentas 
Brizgys, ir daug kitų žymių Chicagos valdininkų, biznierių ir profesijonalų.

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

Užsakymus Siųskite: KUN. VINCAS PARULIS, MIC.
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.Jungtinėse Amerikos Valstybė- Calif., armijos stovykloje. Lan- 

se gyveną kęstutiečiai. |ko mokyklą.

ZENONAS NOMEIKA yra gar
siojo prancūzų vargonų muzi
kos profesoriaus DUPRE mo
kinys ir dideliu pasisekimu 
koncertavęs Prancūzijoj, Vo
kietijoj, Lietuvoj, Kanadoj ii 
Amerikoje.

VARGONŲ VIRTUOZO ZENONO NOMEIKOŠ PIRMASIS 
VARGONŲ MUZIKOS KONCERTAS ČIKAGOJE

Bus š. m. kovo 11d. (sekmadienį) 3:30 valandų popiet Sv. Kryžiaus bažnyčioje, 46th ir So. Hermitage Avė.

Po koncerto, 5 vai. p.p. Šv. 
Kryžiaus parap. salėje iškil
mingai atidaroma

RELIGINIO MENO PARODA
Koncertai ir paroda ruošia

mi Liet. Bažnytinės Provinci
jos 30 m. sukakčiai paminėti.


