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ATMESTA DARBIEČIU IZRAELIO POLITIKA
"Kukurūzijada" Lietuvoje

PR. ZUNDE, V. Vokietija
Pirmą kartą Lietuvoje turėjo būti užsėti dideli plotai kukurū

zais, tomis Chruščevo atrastomis „stebuklingomis vaistažolėmis" 
sukolektyvinto žemės ūkio — ypaė gyvulininkystės — atsilikimui 
įveikti. Sovietinės Lietuvos 1955 m. žemės ūkio programoje kuku
rūzams buvo skirtas didžiausias dėmesys.

Nesigilindami į klausimą, ari----- ------- ?---- :—;---- ;-------------
klimatinės sąlygos Lietuvoje ku- mas ^ra Pdnutinai baigtas ir lai- 
kurūzų auginimui iš viso yra pa- |ku vykdomas sekantis įdirbimas, 
lankios, apžvelgsime čia tik fak-1 . V*sc> resPl]blikcje kukurūzų pa- 
tinąsias pirmųjų „kukurūzų kam priežiūra vyksta labai ne-
panijos" metų išdavas.

1955 m. vasario mėn. kompar
tijos darbuotojų suvažiavime 
Sniečkus pareiškė, kad „šiais me 
tais kukurūzų pasėliai Lietuvoje

patenkinamai. Eilėje kolūkių dėl 
blogos pasėlių priežiūros prižėlu- 
sius piktžolių kukurūzus ruošia
masi nurašyti ir suarti...“ 

Lietuvos TSR žemės ūkio mi-
turi sudaryti ne mažiau kaip 50 nist®rlJ°s duomenimis, pirmą kar 
tūkstančių hektarų arba viduti-1įį kukuruzU tarpueiliai įdirbti 
niškai ne mažiau kaip 30 hekta- 832' pasellų Plote- 0 antrą kartą 
rų kolūkiui“. Vėliau šis planas “ tlk 56%' TIe skaičiai Y™. be 
buvo žymiai padidintas, nes ku- a°e-’0’ 8erokai perdėti, nes kom

partijos įbauginti kolūkių pirmi
ninkai dažnai plano įvykdymo 
procentą savo pranešimuose pa
didindavo, 'kas jiems šiuo atveju 
buvo nesunku padaryti.

Rezultate iš viso kukurūzais 
apsėto ca. 140,000 ha ploto šioks 
toks derlius buvo nuimtas tik 
nuo65,000 ha. Per 50% kukurū
zų pasėlių žuvo. Kadangi vienam 
ha kukurūzų apsėti ir įdirbti rei
kia sunaudoti vidutiniškai 88 dar 
badienius, tuo pačiu buvo be rei
kalo išeikvota dar ir ca. 6,600,- 
000 kolūkiečių darbadienių!

Bet ir tai dar nevisi nuostoliai. 
Lietuvoje kukurūzai panaudotini 
tik kaip silosinis pašaras gyvu
liams. Visa ši kukurūzų kampa
nija tam ir buvo pradėta, kad bū
tų sutelkta pakankamai pašaro 
žiemai. Numatytam kukurūzų 
derliui sutalpinti 1955 m. turėjo 
būti pastatyta 4,100,000 kubinių 
metrų talpos silosavimo įrengi
mų. Tuo tarpu liepos mėn. gale 
tuometinis Lietuvos kp centro 
komiteto sekretorius M. šumaus- 
kas pareiškė:

„... Labai didelę reikšmę pasto
viai pašarų bazei sudaryti turi 
savilaikis silosavimo įrenginių 
pastatymas kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose. Laiku nepasta
čius silosavimo įrenginių, gali 
būti sužlugdytas silosavimo pla
no vykdymas. Silosavimo įrengi
nių statyba, kaip rodo liepos 10 
d. duomenys, vyksta visiškai ne
patenkinamai. Kukurūzų burbuo
lėms silosuoti pastatyta tik 38,- 
500 kubinių metrų įrenginių, o 
tai sudaro tiktai 4,2% numatyto 
plano; statybos stadijoje yra 
350,300 kūb. metrų arba 38,9% 
plano. Dar blogesnė padėtis sta
tant silosavimo įrenginius kuku
rūzų lapams ir stiebams silosuo
ti. Tokia padėtis turi sukelti di
džiausią partinių, tarybinių ir že
mės ūkio organų vadovų susirū
pinimą".

Bet ir vėliau padėtis nedaug 
tepagerėjo. Iki spalio mėn. vidu
rio, kai jau kukurūzų derlius bu
vo nuimtas, silosavimo įrenginių 
geriausiu atveju buvo iš viso pa
statyta bendros 250,000 kubinių 
metrų talpos, t. y. 6% planuoto 
kiekio. Jų užteko sutalpinti vos 
tik viso faktiškai gautojo ku
kurūzų derliaus. Likusieji kuku
rūzai galėjo būti panaudoti ne
bent tik laukams tręšti.

Apskritai paėmus, 1955 m. ku
kurūzų kampanija tenka laikyti 
visiškai nepasisekusia. Derlius 
buvo menkas ir tas pats tik dail
iai sunaudotas. Kukurūzų sėjai 
)ei priežiūrai ir silosavimo įren
ginių statybai kolūkiečiai turėjo 
kirti daug laiko ir darbo, dėl to 
lukentėjo kiti žemės ūkio dar-

Vienur viesulas, kitur potvyniai. — Kai krašto vidur vakariuos paskutinėm dienom daug eibių pridarė vie
sulas, rytinėje krašto dalyje stipriai lijo ir daug kur aptvino gyvenvietės, čia matomas apsemtas T.ack- 
wnna miestelis New Yorko valstybėje. (INS)

Siūle ardyti paktus, garantuoti 
Izraelio sienas, duoti ginklų

LONDONAS, kovo 8. — Anglijos vyriausybė, nors visu Dar
bo partijos svoriu spaudžiama, atsisakė keisti savo ikšiolinę Vid. 
Rytų politiką.

Jos nusistatymą parėmė par
lamente 312 atstovų, už nepasiti
kėjimą balsavo 251 atstovas (vi
si darbiečiai).

Darbo partijos lyderis reika
lavo duoti Izraeliui moderniškų 
ginklų, pasirašyti su Izraeliu at-

Ispanija turės vargo 

su savo Maroku
TETUANAS, kovo 9. — Ispa

nijos Maroko gubern. gen. Vali- 
no pareiškė, kad Ispanija duos 
savo Marokui pažadėtą savival- skirą sutartį dėl dabartinių jo 
dą, o paskui ir nepriklausomybę, sienų garantijos, sugriauti Bag-

kurūzams sėti buvo išskirta 200,- 
000 ha.

Kolūkiai turėjo parinkti kuku
rūzams pačius geriausius skly
pus. Tuo būdu javų, bulvių ir ki
tų vertingų kultūrų pasėlių plotą 
teko kukurūzų sąskaiton 200,000 
ha sumažinti.

Kukurūzų sėja, prisilaikant ge 
riaušių terminų, pietiniuose Lie
tuves rajonuose turėjo būti už
baigta gegužės mėn. 15—20 d d., 
o šiauriniuose — gegužės 20 d. 
Taigi kolūkių ir MTS vadovai tu
rėjo tik kelis mėnesius laiko pa
ruošti kukurūzų sėjai dirvą, ap
sirūpinti atitinkamomis mašino
mis ir įrankiais ir supažindinti 
kolūkiečius bei MTS personalą su 
kukurūzų sėjos ir auginimo tech
niką. Laikas tam buvo, be abejo, 
per trumpas. Tai bene bus svar
biausia priežastis, kodėl sėja bu
vo labai užvilkinta ir nepilnai 
įvykdyta, nors nepalankūs orai 
irgi turėjo įtakos. Gegužės mėn. 
31 d., kai kukurūzų sėja jau turė
jo būti užbaigta, sėjos planas iš 
tikro tebuvo įvykdytas tik 16,3 
proc. Anot birželio 12 d. „Tie
sos“ :

„... Nepakenčiama padėtis su 
kukurūzų sėja susidarė Zarasų, 
Jonavos, Naumiesčio, Biržų, Va
balninko, Pandėlio, Ramygalos, 
Ukmergės ir kaikuriuose kituose 
rajonuose, kur kukurūzų pasėta 
nežymūs plotai ir nekovojamą už 
atsilikimo likvidavimą“.

Dvi dienas prieš tai „Tiesa“ 
rašė: „... Negalima nutylėti ir to
kių faktų, kai šiuo metu Ramy
galos, Pandėlio, Biržų, Joniškio, 
Raseinių ir eilėje kitų rajonų ko
lūkiuose nepateisinamai žlugdo
ma kukurūzų sėja, nors juos sėti 
yra visos galimybės. Rajonų ir 
MTS vadovai turi imtis ryžtingų 
priemonių, kad visi kolūkiai baig 
tų kukurūzų sėją artimiausiomis 
dienomis...“

Nepaisant visų šių raginimų, 
birželio mėn. gale, kai jau tikrai 
nebuvo prasmės toliau besėti ir 
teko sėją nutraukti, tebuvo ap
sėta tik 75,7% ploto, kuris buvo 
išskirtas kukurūzų grūdams au
ginti, ir — 9,6% žaliam pašarui 
išskirto ploto. Iš viso kolūkiai 
apsėjo kukurūzais 120,000 ha, o 
tarybiniai ūkiai — 17,000 ha. 
Abejotina, ar likusioji kukurūzų 
auginimui išskirto ploto dalis lai 
ku dar buvo apsėta kitomis kul
tūromis. Greičiausiai daug kur 
buvo palikta dirvonuoti.

Kukurūzai reikalingi nuolati
nės, daug laiko atimančios, prie
žiūros, kad gerai augtų ir nebū
tų piktžolių nustelbti. O tos prie
žiūros labai stigo. Lietuvos kp 
centro komitetas viename savo 
pareiškime, tarp kito ko, sako

Japonijai perduota

Amerikos Neptūnų
TOKIO, kovo 9. — Japonijai 

duota pirmoji grupė Amerikos 
Neptūnų, kurie skirti povandeni
nių laivų medžioklei.

Japonijos lakūnai veteranai 
lėktuvus parsivežė naujus. Lėk
tuvai aprūpinti naujausiais elek
troniniais aparatais povandeni
niams laivams surasti. Jie skrai
do 4,000 mylių spinduliu.

Japonijai tie lėktuvai turi pir
maeilės reikšmės, nes šiaurinis 
Pacifikas yra pilnas sovietų po
vandeninių laivų, operuojančių 
iš Vladivostoko bazės.

Taip pamažu Japonija pradeda 
atstatyti savo laivyną ir jo avia
ciją.

Švedai prašo nelaidyti

Amerikos balionų
STOCKTiOLMAS, kovo 9. — 

Sausio ir vasario mėn. Švedijos 
teritorijoje atsirado iš Norvegi
jos paleistų amerikiečių balionų 
su foto kameromis ir radijo bei 
kitais aparatais, kurie švedų 
konfiskuoti.

Švedija nenori, kad tie balio
nai skraidytų Švedijos teritorijo
je, todėl JAV ir Norvegija papra
šytos imtis žygių, kad tie balio
nai daugiau Švedijoje neatsiras
tų. Balionų laidymas pažeidžiąs 
Švedijos ir tarptautinius įstaty
mus.

Gen. Fellers informuoja, kad są
jūdis “For America” bandys su
trukdyti prez. Eiseiiliowerini vėl jm- 
tekti į Baltuosius Rūmus. ’(INS)

(„Tiesa“, 1955. VIII. 4 d.):. bai. Net jei sekančiais metais re- 
„... Tuo metu, kai daugelyje Šal-| zultatai ir būtų geresni, 1955 me- 
čininkų, Kovarsko, Salantų ir ki- į tų „kukurūzijada“ yra naujas, 
tų rajonų kolūkių pirmasis ku- charakteringas pavyzdys, kaip 
kurūzų pasėlių tarpueilių įdirbi- į Sovietai savo metodais nesiskai

to nei su realiomis sąlygomis, nei 
su nuostoliais, kuriuos liaudis tu
ri pakelti. Svarbiausia, kad ne
pasisekimo atveju jiems lengva 
rasti „kaltininką“. Neteko jiems 
daug galvos sukti ir šiuo atsiti
kimu. Pasižymėjęs okupantų pro 
pagandininkas J. Šimkus visasą
junginiame rašytojų suvažiavi
me, kuris įvyko 1955 m. spalio

Manilos pakto nariai parėmė
Pakistano užsienio politiką

KARACHI, kovo 9. — Manilos pakto narių vyriausioji taryba 
atsistojo Pakistano pusėje dviem jam svarbiais teritoriniais klau
simais, kuriais Sov. Rusija yra pasisakiusi Pakistano nenaudai. 

Vienas klausimas liečia Kaš-
mirą, dėl kurio yra didelis piktu
mas su Indija..,Jungt. Tautos 
1950 m. nutarė, kad klausimas 
išrištinas plebiscitu — tegul Kaš 
miro gyventojai pasisako kam jie 
nori priklausyti — Indijai ar Pa- 
kistanui. Abi valstybės su J. T. 
sprendimu sutiko, bet Indija ik
šiol vis surado priežasčių prie 
plebiscito suorganizavimo nepri
leisti, nes ji nujaučia, kad rezul
tatai gali būti jai nenaudingi.
Kai Indijoje važinėjo Bulganinas 
su Chruščevu, juodu pareiškė, 
kad Kašmiro klausimas yra iš
spręstas •

Pakistano vyriausybė jieškojo 
pagalbos pas Manilos pakto na
rius ir prašė, kad jo taryba, da
bar posėdžiaujanti Pakistano sos 
tinėje, pasisakytų už greitą ple
biscito įvykdymą J. Tautų prie
žiūroje. Anglijos užsienio reikalų 
ministeris nenorėjo to reikalo į 
tarybą įleisti, bet paskui prisi
dėjo prie bendresnio pobūdžio re
zoliucijos, kuria visi pasisako už 
Kašmiro klausimo greitą tvar
kymą tiesioginėmis derybomis 
arba plebiscitu. Neigiamas gan
das, kad Foster Dulles kovojęs 
tik už plebiscitą.

Antras klausimas liečia Pakis
tano ginčus su Afganistanu dėl 
naujos valstybės įkūrimo Push- 
tu dialektu kalbantiems gyvento
jams, kurių dauguma gyvena Pa 
kistano pusėje prie Afganistano 
sienos. Bulganinas su Chruščevu 
parėmė Afganistaną, dabar Ma
nilos pakto valstybių taryba pa
reiškia, kad nuo 1898 m. vadina
ma Durando linija yra laikoma 
Afganistano — Pakistano siena, 
kurios niekas ikšiol neginčijo, ir 
toji linija visų aštuonių Manijos 
pakto valstybių ir toliau bus lai
koma neginčijama Pakistano —
Afganistano siena.

• Japonija prašys, kad JAV 
! nebandytų šį pavasarį Pacifike 
atominių ginklų.

nėn. Maskvoje, pareiškė: 
„Šiemet, man atrodo, kukurū-

5ai tapo savotišku klasių kovos

Rimtai parengiama

Vid. Rytų byla
NEW YORKAS, kovo 9. — Iz

raelio atstovas jau įteikė Jungt. 
Tautoms pranešimus apie įvy
kius prie Izraelio — Syrijos sie
nos (žuvo 4 žydų policininkai, 
numuštas Izraelio lėktuvas), kal
tindamas, žinoma, Syriją įvyk
džius agresijos veiksmą.

Kai ateis tuo reikalu paliaubų 
komisijos gen. Burns praneši
mas, tada bus sutarta, kuriam 
organui pavesti reikalo tvarky
mą — Saugumo Tarybai ar ne
paprastai J. T. asamblėjos sesi
jai. Dabar, turbūt, atėjo laikas 
daryti sprendimą dėl paliaubų 
komisijos personalo padidinimo 
ir neutralios juostos aplink Iz
raelį išvedimo.

Eisenhoweris gina

švelnesnį embargo
WASHINGTONAS, kovo 9.— 

Prez. Eisenhoweris spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad JAV 
nepadarė klaidos, kai 1954 m. su
tiko sumažinti komunistų blokui 
neparduotinų prekių sąrašą, kad 
Europos kraštai savo pramonės 
gaminių perteklių galėtų parduo 
ti savo tradicinėje rinkoje, kokia 
yra Rusija ir Rytų Europa.

Jei tuo keliu neiti, tai reikėjo 
tas prekes įsileisti Amerikon ar
ba susitaikinti su mintimi, kad 
tuos kraštus reikia nuolat šelpti.

Prez. Eisenhoweris palietė tą 
klausimą ryšium su senato inves- 
tigacijų komisijos teigimu, kad 
embargo nuėmimas padeda Ru
sijai didinti karinį pajėgumą. 

Grotewobl sekretorė

Amerikos tarnyboje?
BERLYNAS, kovo 9. — Sovie

tinės Vokietijos premjeras Gro- 
tewohl sekretorė Elli Barczatis 
penkis metus buvusi amerikiečių 
žvalgybos tarnyboje, bet pereitą 
rudenį išaiškinta ir sušaudyta.

Žinią atnešė jos sesuo Herta,

tačiau neleis jam jungtis su pran 
cūzų Maro'ku, kuris lieka forma
liai susirišęs su Prancūzija.

Gen. Glubb pataiso

Jordano aiškinimus
LONDONAS, kovo 9. — Iš 

Jordano tarnybos atleistas gen. 
Glubb prabilo pareiškimu, kuria
me atitaiso kaikuriuos Jordano 
pareigūnų teigimus.

Glubb neigia Jordano teigimą, 
kad atleistas už pasipriešinimą 
parengti Legioną puolimui iš Iz
raelio pusės atremti — jis niekad 
nebuvęs prašytas to klausimo 
svarstyti. Prieš metus karalius 
jam pasakęs, kad reikėtų ginti 
kiekvieną Jordano pėdą, tačiau 
tuojau davęs suprasti, kad tai 
nepraktiška ir neįvykdoma.

Glubb daug kartų įspėjęs ka
ralių, kad Jordanas skaičiumi 
yra žymiai silpnesnis už Izraelį, 
todėl atitinkamai turi planuoti ir 
savo apsaugą. Už tai jis kaltina
mas panikos kėlimu ir Jordano 
karininkų moralės silpninimu.

Graikija maldauja

atiduoti jai Kiprą
ATĖNAI, kovo 9. — Graikijos 

karalius ir premjeras įspėjo Va
karus, kad savitarpiniai ginčai 
dėl Kipro salos silpnina Vakarų 
sąjungos karinį pajėgumą. Kara
lius tvirtino, kad kipriečiai vieną 
dieną savo laisvę gaus.

Premjeras Karamanlis teigė, 
kad graikai ir kipriečiai žino, 
kaip svarbūs Kipras britų Vid. 
Rytų strategijai, todėl pasiūlė 
jai papildomų strateginių garan
tijų tuo atveju, jei salą atiduotų 
Graikijai.

Karamanlis savo kalbą per ra
diją taikė Kipro gyventojams ir 
jos anglai neglušino, bet jam bai
gus kalbėti vėl pradėjo veikti 
trukdymo aparatai.

• Kolumbijoje surasta slapta 
komunistų spaustuvė ir pagauti 
3 komunistai. Kompartija Ko
lumbijoje uždaryta.

• Čekija vėl Saukia, kad jos 
padangėse skraido amerikiečių 
propagandos balionai.

dado sąjungą, nutraukti Jorda
nui duodamą pašalpą.

Užsienio reikalų viceministeris 
ir premjeras Edenas gynė dabar
tinę politiką, paremtą JAV ir An 
glijos bendradarbiavimu per 
1950 m. deklaraciją ir Bagdado 
paktą.

Edenas teigė, kad JAV ir An
glijos pažadas saugoti, kad pa
liaubų sutartyse išvestos laikino
sios Izraelio sienos nebūtų pa
keistos jėga, yra nepalyginamai 
vertesnis dalykas, negu nors ir 
didžiausia ginklų siunta.

Edenas užtikrino, kad Vid. Ry
tų erdvės politikoje yra pilniau
sias bendradarbiavimas su JAV, 
ir tai yra stipriausia taikos ga
rantija. Pasienio incidentams su
laikyti prie Izraelio sienų reikėtų 
sustiprinti paliaubų komisijos 
personalą, bet tai jau yra Jungt. 
Tautų darbas.

Edenas nenorėjo dar nusakyti 
naujų santykių su Jordanu, nes 
skubėjimas tą ar kitą veiksmą 
daryti būtų naudingesnis Jorda
nui negu Anglijai. Tokia laiky
sena suprantama, nes visas rei
kalas tebėra pasitarimų stadijo
je.

Londono didžioji politinė spau 
da šiltai pasveikino JAV prane
šimą, kad Viduržemio jūron siun
čiamas marinų bataljonas. Tai 
esąs JAV įsipareigojimų simbo
liškas pavaizdavimas ir ženklas, 
kad JAV ir Anglija tuo reikalu 
kalba viena kalba.

Patiko Londonui ir prez. Ei- 
senhowerio pareiškimas, kad J. 
Tautos nedelsdamos turi imtis 
žygių Vid. Rytų krizei sušvelnin
ti, kad abi pusės turi laikytis J. 
T. parėdymų ir paliaubų sutar
čių, o po to turi sekti bandymai 
pastovią taiką suorganizuoti.

JAV marinų bataljonas išplau
kia į Viduržemio jūrą su savo 
tankais, artilerija ir visu kitu 
pagelbiniu kariniu inventoriumi, 
viską susikrovęs į visą vilkstinę 
įvairios paskirties laivų.

Kalendorius

Kovo 9 d.: šv. Pranciška. Lie
tuviškas: Žygintas, Visgailė.

bjektu mūsų kolūkiuose Kovą „tb4 ,, vakarus Mugumo jicS 
prieš kukuruzus vyste tik nesą-
moningiausieji kolūkių elemen
tai, o jiems padėjo priešų propa
ganda iš užsienio. Tai klasių ko-

Oras Cbicagoje

Dalinai apsiniaukus, vėl šil- 
vos atspindys mūsų nūdieniame čiau.
kaime". I Saulė teka 6:14, leidžiasi 5:50.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Manilos pakto valstybių užsienio reikalų ministerių 

konferencija nutarė steigti nuolatinį sekretariatą su būstine 
Siamo sostinėje Bau g koke. Konferencija baigėsi vakar va
kare. Rytoj patieksime komunikatą.

—- Elektros darbininkų unija vakar nesutiko priimti valdžios 
ekspertų patiekto plano streikui su Wcstinghouse nutraukti. Pa
prašyta paaiškinimų, nuo kurių priklausys galutinis unijos apsi
sprendimas.

— Egipto, Syrijos ir S. Arabijos valstybių galvos sutarę su
teikti finansinę pagalbą Jordanui Arabų Legionui išlaikyti, jei Jor
danas nutrauks karinį bendradarbiavimų su Anglija ir pereis į tų 
trijų valstybių sudarytą karinį bloką.

— Plieno pramonės darbininkų unijos vadovybė apsisprendė 
prašyti atlyginimo pakėlimo derybas dėl naujų darbo sutarčių pra
dedant. Unijos reikalavimai sieksią iki 26 cnt. valandai.

— Britai maną pakviesti Sovietų Molotovą į Londoną Indoki- 
nijos armistieijos reikalais pasitarti. Britai ir Sovietai yra įparei
goti tais reikalais rūpintis, nes jie buvo Ženevos konferencijos pir
mininkai ir turi konferencijos įgaliojimus daboti armistieijos su
tarties vykdymą.
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KVIEČIAME Į TALKĄ!
Su pavasario linksmybėmis i ' Būkime pavyzdžiu 

Chicagą atžygiuoja ir mūsų Ligšiol visose įvykusiose spor 
sportuojąs jaunimas. Balan- to šventėse mūsų sportininkai 
džio 21 — 22 d. d. antrą kartą visur gražiai pasirodė. Visuo- 
įvyksta Chicagoje lietuvių spor- menė jiems neliko kurčia ir nuo- 
to žaidynės, kuriose, manoma, širdžiai padėjo. Buvo visur jau- 
dalyvaus apie 200 sportininkų, čiamas lietuviškas svetingumas, 
atstovaudami sporto vienetus iš nuoširdumas, gera valia.
New Yorko, Kanados bei Vidu- Chicaga, toji gausiausia betu
rimų Vakarų betuviškųjų apy- vių oazė svetimoje žemėje, te- 
linkių. Tai bus jau šeštasis kar būnie ir vėl pavyzdžiu, kaip Tei
tas, kai mūsų jaunimas renka- kia atsilyginti tiems, kurie dir- 
si parodyti visuomenei savo dar ba pasiryžėlių darbą.

Chicagoje
Bu v. karinės organ'zacijos 

paminėjo Vasario 16 d.
Daugiausia Vasario 16 d. mi

nėjimų įvyko lietuviškoje Chi- 
cagojc. Vienos iš paskutiniųjų 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyko vasa
rio 26 d. Suruošė keturios Chi
cagoje. Vienas iš paskutiniųjų 
ganizacijos: Karių Ramovė, Sa
vanorių Kūrėjų s-ga, Šaulių klu 
bas ir Birutės Draugija.

kariai ir perskaitytas Vasario 
16 d. nepriklausomybės aktas.

JAV himną giedojo p-le Pap- 
šytė, o Lietuvos — giedojo vi
sa auditorija. Pagerbiant miru
sius labai įspūdingai trimitavo 
muz. Br. Jonušas ir Lietuvos 
nepriklausomybės giliai pras
mingą aktą perskaitė Vyties 
Kryžiaus kavalierius pulk. Jo
nas Variakojis.

Po tų visų ceremonijų kalbė
jo trys pagrindiniai kalbėtojai: 
knygnešys kūrėjas-savanoris 
Povilas Dirkis, Lietuvos konsu-

— Pieno litras turi apie 675 

kolorijas.

r«-l. ofiso HE. 4-6600, rez. FIL 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfleld Blvd.

VAL: 1—4 Ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KCDlKiy IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALlSTfi

7156 South Western A vena*
(MEDICAL BUILDING) 

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 — 1 v. p. p. Sufitad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Oflco tel. IU5. 7-1168
Kt*. tel. VVAlbrook 6-3766

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. HKllance S-441O 

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

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

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius -a

6822 So. Western Aveoue
Vai.; kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai.

, ™ vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečla-
laS Chicagoje dr. P. Dauzvardis dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Tel. ofiso YA. 7-6667, rez. RE. 7-4066

DR. FRANK C. KWINN
(KVFEC1NSKAS)

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 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47 th Street 

(Kumpus 47 th ir Herniltuge)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

Seštad. nuo 2 iki 6 vai., išakyr. sek

ir Savanorių-Kūrejų Centro v- 
bos pirm. dr. K. Giedraitis.

Ofiso telefonas: P R 8-3220 
Re* telef. WAlbrook 6-6076

Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjimas prasidėjo 
10 v. ryto pamaldomis šv. Kry
žiaus bažnyčioje. Kun. A. Lin
kus atnašavo šv. Mišias už žu- '
vusius karius, šaulius ir parti- ! Dirk.s kalbėjo apie Vasario 
zanus. Buvęs kariuomenės ka- d. reikšmę, konsulas P. Dauž- 
pelionas kun. Šantaras pasakė vard-s bendrais bruožais palie-

DR. IUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West <U-t Street

bo vaisių. Šioje šventėje nu-i Sportuojąs jaunimas yra tiek lą.
matoma pravesti krepšinio, tink pat, o gal net ir daugiau, reika- Į Pamaldų metu giedojo “Dai- 
linio, stalo teniso bei šachmatų lingas paramos kaip ir kitos l:e- navos” ansamblis, vadovauja-
varžybas. tuviškos jaunimo organizacijos.
Bendra talka _ sėkmingiausia Neišskirkime ir supraskime 

JUOS.
Šį kartą šventės pravedimo 

darbas tenka Chicagos LSK Ne
ris. Neris yra pasiryžusi dar
bą vykdyti, tačiau šio darbo pa
sisekimas priklauso nuo mūsų

Tad laukiame visų nuošir 
džios talkos.

Jeigu norite jau dabar aukoti 
kokią auką sportininkams 
mėtojams, tą auką prašome

visų. Jeigu visa lietuviško ji Chi-i siųsti Neries klubo pirmininkui 
cagos visuomenė, įvertindama Aleksui Lauraičiui, 7229 So. 
jaunimo pastangas sporto aikš-| Washtenaw Avė., Chicago, III. 
tėję, padės organizatoriams dar Jeigu norite gauti informacijų
bą atlikti, tai žaidynės neabejo- apie sporto šventę ir sportinin- 
tinai pasiseks. Visuomenė mū- kus, prašome kreiptis į Neries 
sų jaunimą buvusios sporto klubo sekretorių Zigmą Žiups- 
šventės metu Chicagoje supra-jnį, 1100 W. Marąuette Rd., Chi- 
to ir tos bendros kalbos vaisiai cago, III.
buvo labai konkretūs. Ir dabar 
ta pati visuomenė prašoma į 
talką.

Padėkite mums visur: aikštė
je ir už aikštės ribų, salėje ir 
namuose.

Nėra abejonės, kad mūsų 
sportininkai daugiausia yra rei
kalingi moralinės paramos. To
dėl visi kviečiami tas dvi ba
landžio dienas praleisti sporto 
salėje. Salė puiki ir todėl nė 
vienas neapsivils atvykęs. Vie
tos užteks visiems.

Nemažiau yra reikalinga ir 
materialinė parama. Salės nuo
ma, įvairūs įrankiai ir kitokios 
smulkmenos pareikalauja daug 
finansmių išlaidų. Kiekviena 
mažiausia auka yra laukiama. 
Svarbu ne aukos dydis, bet au
kotojų skaičius.

Laimėtojams atžymėti, kaip 
ir visuomet, bus skiriamos dova
nos. Kas galėtų, nupirkite do-j 
vanėlę jų laimėjimui atžymėti, j

Kaip minėta, atvyks apie 200 
sportininkų,-ių. Jiems bus rei
kalingos nakvynės. Kam įma
noma juos priglausti — pri- 
glauskite.

Taigi visi į bendrą talką bend 
ram Chicagos pasirodymui!

MOVI N G
A BENIULIS atlieka įvairiu? 
perkraustymus ir pervežimu? 
i* Mimų ir artimų atstumu

Tel BI 7-7075 arba 

RE 7-9842

P.&J.JOKUBKA
FV DEIMANTAI IR LAIKROMIA 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Avė., at Mozart 

Chicago 82. 111. - Tel. «.A 8-8617

tai šventei pritaikyt, pamoks-;« Lietuvos dabartį ir priminė vm. p,™. ,r „u. išryto
budus bei priemones bendrame penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet, aes-

mas muz. St. Sodeikos.
Lietuvių ąuditorijoje po pietų 

įvyko minėjimo iškilmingas po
sėdis, kurį pradėjo ir vedė Chi
cagos Karių Ramovės pirminin- 

laj kas savanoris-kūrėjas Pov. Dir
kis.

L. auditorijoj scena buvo pa
puošta didelio formato simbo- 
lingu Vyties paveikslu, kuris 
buvo pridengtas didelio liūde
sio ženklu.

Chicagos LSK Neris,
VI š. Amerikos Lietuvių

Pirmiausiai buvo įneštos į sce 
ną, vadovaujant šauliui Pokal- 
kai, vėliavos: JAV, Lietuvos, 
Savanorių S-gos, Šaulių S-gos 
ir keletą skautiškų. Sugiedoti

laisvinimo darbe, Giedraitis nu
pasakojo kaip Lietuvos savano
ris kovojo dėl įgyvendinimo ne
priklausomybės Vasario 16 die
nos akto.

Po oficialios dalies ėjo meni
nė dalis, kuriai vadovavo Karių 
Ramovės Chicagos skyriaus Kul 
tūros vadovas St. Grigaravi
čius. Meninėje dalyje dainavo 
Lietuvos operos solistė Izabelė 
Motiekaitienė, kuriai akompana 
vo sūnus M. Motiekaitis. Skautų 
šokėjų grupė, vadovaujama p. 
Šilingienės, pašoko keletą tau
tinių šokių; p-lė Dalė Beinorai- 
tė padeklamavo pora gražių ei
lėraščių. D.E.P.

tadieniais 10 iki 2 vai. popiet. 
Ofiso tel.PItospect 6-1703 
Rez. tel. GRovehlll 6-3603

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South DamOn 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.: VVAlbrook 6-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vėl. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
\ntr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

Sporto Žaidynių vykdytojai j jav ir Lietuvos himnai, pagerb 
Lietuvosti mirusieji žuvusieji Skclbkitės “Drauge”!

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chicago 20, UL 

Pasimatymai pagal sutartlea
Telefonas REpubiic 7-4000 

Rezidencija: GRovehUl 0-8161

TeL ofiso GR. 6-6300, PR. 6-4732

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

2423 Weat 63rd Street
(Kampas 63rd ir Arteslan) 

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnhall 3-O050 
2534 VVest 68th Street

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

skambiną CEntral 6-2204.

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijo? 

Mūsų specialybe

Freciii Photo Studio
INC.

EDVARDAS LLIS, sav. 

4068 Archer Avenuo 
Telefonas VIrginia 7-2481

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

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

Illinois, tel. VI 7-2972

PIGIAI IR SAUGIAI ,

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
0930 S. Talman, Chicago 29, III

Tel. GRovehlll 6-7096

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

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

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of FederaI Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEWICH, President

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VIrginią 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornla Avė. 

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

Įstaigos 
ryto iki 
8 vai. vakaro.y 'ų

ST:1

valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 

Trečiadieniais visai neatidaroma.

INGS
ANO LOAN A5SOCIATION 

* OF CHICAGO
įJO 4,92 AHCHE* AVE-' CHICAGO 32 

■—PHONE: VIrginia 7- 1 141

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotu darbu 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8037

Ea'fgjBBrr<gsaT3 -gsrsi ees

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.

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

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atida ra kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 tai. vakaro.

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

MO.VIMC

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

r>w IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI DIDEII TUO KAI- NAUJAUSI KPAUSTTMO (PA N K/Al 

ILGŲ METŲ PATYRIMAS - PIGUS IR SĄŽININGAS PATARMV/MAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alhmok 5-9209

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

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IB CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 6-6766
Buto — ENglewood 4-4070

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-6815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IB VIDAUS LIGOS 

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

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

DR. JI. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofioe VVAlbrook 6-2670.
Rez. Hllltop 5-1660

Or. Alezander J. Javoit
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MAR0UE7TTE MEDICAL CENTER 

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

Trečiad. ir šeštad* pagal .utartj 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

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

Telefonas GRovehlll 6-1S96
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĄ

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

ausltarlmą. išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

0R. WALTER i. KIRSTU K
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GVDYTOJA8)
8925 West 59th Street

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

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4166
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 
neatsilRpift, Saukite KEdzte 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAUČELIŪNAITE
(Gydytoja ir Chirurgė) 

MOTERV LIGŲ lit AK IŠIRUOS 
SPFZJIALISTE 

2750 Weat 71st Street 
(Kampas 71st Ir California)

Tel. ofiso ir rez. RF.publio 7-4146 
VsJ 11-2 Ir 6-9 v. v. ŠeNt- 1-4 p. p. 

Priėmimas tik pagal susitarimą.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625

DR, AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

. Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. ILEpublic 7-2200 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Bctliany Methodist ligoninėje 

Tik pagal susitarimą tel. AR 1-1403

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.

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Aahland 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 6-1030

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 sutartį. 

Jeigu neatsilieps viršminėtl telefonai
šaukite MIdway 3-0001

Z* P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopi das - Protezistaa

Aparatai-Protezai, Mod. ban- 
1 dažai. Six*c. pagalba kojom

(Arch Supports) ir t.t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.

2850 W. 03r<l Kt. Chicago 20, 111. 
Tel. PRospect 6-5084.

Rcinkite dien. Draugų!

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
bendra praktika IR 

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

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South VVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

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

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiūtO)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

vak. Šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1&81

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0740

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso I’R. 0-6446, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6660

DR. P. Z. ZALATORIS
TcL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6660 

1821 So. Halsted Street 
Rcz.id. 6600 S. Artesiun Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
lietuvis akių gydytojas

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

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-3 Ir 
Šeštadieniais 10-2 vai. popiet.
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RICHARD M. NIXON VILNIEČIAI KVIEČIA

Prezidentui Eisenhoweriui sutikus kandidatuoti antrajam 
prezidentiniam terminui, labai aktualus pasidarė kandidato į vi
ceprezidentus klausimas. Eisenhoweris, pasisakydamas dėl sa
vo kandidatūros, neminėjo nė dabartinio viceprezidento Ri
chardo M. Nixono, nė kito asmens kandidatūros. Tai sukėlė 
daug kalbų ir diskusijų spaudoje. Pagaliau prieš porą dienų 
Prezidentas ir vėl buvo užklaustas spaudos konferencijoje, ką 
jis mano apie Nixono kandidatūrą. Tuo atsakymu Nixono ša
lininkai buvo nepatenkinti, nes Prezidentas tik tiek tepasakė, 
kad jis yra geras, veiklus ir sumanus vyras, o jo kandidatūros 
reikalas yra jo paties asmeninis dalykas. Jis pats turįs apsi
spręsti. Vadinas, kandidato į viceprezidentus klausimas yra pa
liekamas respublikonų nacionalinei konvencijai. Ar prieš tą 
konvenciją, ar pačioj konvencijoj Prezidentas pasisakys už vie
ną ar kitą kandidatą, iš p. Eisenhowerio pareiškimų šiandien 
dar neaišku.

Neseniai buvo minima didžio-' Po II Pasaulinio karo, kada 
jo poeto ir Lietuvos mylėtojo dalis Lietuvos žmonių, pabėgu- 
ADOMO MICTKEVięiAIJS šim- šių nuo bolševizmo, gyveno Vo- 
to metų mirties sukaktis, ftią kieti joje stovyklose, prof. K. 
sukaktį minėjo daugelis tautų, Pakštas kreipėsi į .JAV profe- 
nes A. Mickevičius buvo pašau- sorius prašydama pagelbėti be
linio masto poetas ir visam pa- tuvių mokslininkams atvykti į 
Sauliui žinomas. Bet pasaulis JAV ir parūpinti darbo jų moks 
A. Mickevičių paminėjo kaip linčse srityse. J šį kreipimųsi 
lenką. Lietuva savo didžiąją as- vlenas JAV profesorius atsa- 
menybę atidavė lenkams. Ir ne kė: “Lietuva yra užmiršta kil- 
jį vieną. Pavartykime kitų tau- tis“.
tų enciklopedijas ir ten rasime Tokiai padėč'ai esant, ar gali 
lenkams priskirtus Sapiegas, lietuvis rankas sudėjęs sėdėti ir 
Radvilus, Tiškevičius, Tadą Kos n eko nedaryti? Mes privalome 
ciušką ir kitus. Net Žalgirio pasakyti ir parodyti pasauliui,
kautynių nuopelnas priskaito- 
mas lenkams. Ir kur nepažiū
rėsime, visur rasime tik lenkai 
ir Lenkija, o Lietuvos lyg ne-

ka8 buvo Lietuva ir kodėl ji 
atsirado tokioje dabartinėje pa
dėtyje. Tą padaryti galime leis
dami svetimomis kalbomis kny-

būtų buvę. Nes jie savąjį kraš- gas apie Lietuvos praeitį ir da
tą sugebėjo išpoplarinti, o Lie-, bartį. Jų leidimas būtų kova ne 
tuva tebėra nežinoma, lenkų tik už Vilniaus kraštą, bet už

DULLES IŠVYKO AZIJON

Vnlstybės sekretorius John Foster Dulles išvyko į Aziją, kur išbus 19 

dienų. Žiūrintis i Pulles yru Sir Pen'cy Spentler (kairėje), Australijos 

ambasadorius .IA\. Valstybes sekretorius Pulles dalyvavo pietryčių 

Azijos sutarties organizacijos 8 tautų užsienio reikalų ininisteriu su
važiavime, įvykusiame karaelii, Pakistane. (INS)

propagandos nustelbta.
Jie prieš Lietuvą varo pro

pagandą ir dabar.. Ir jei visos 
Lietuvos atžvilgiu dar laikosi 
šiek tiek santūrumo, tai VIL
NIAUS klausimu šaukia, kiek 
jėgos leidžia, kad tas miestas 
nuo senų laikų priklausąs Len
kijai ir ateities Lenkija turė
sianti būti su Vilniumi bei jo 
kraštu. Tas jų šauksmas nėra 
vien savo tarpe, bet išnaudoja-

Kod’ėl viceprezidento klausimas respublikonamg šiemet yra 
svarbesnis, negu jis buvo 1952 metais?

Labai aišku. Prezidentas pernai ilgokai sirgo po sunkaus 
širdies sukrėtimo. Daug kas abejojo, ar jis iš viso sutiks kan
didatuoti dar vienam terminui. Bet jis apsisprendė teigiamai.
Nors respublikonų vadai ir džiaugiasi tuo apsisprendimu, ta
čiau Prezidento ligą jie turi galvoje. Pirmoj eilėj jiems bus 
reikalingas stiprus kandidatas į viceprezidentus, kuris pajėgtų 
rinkiminėje kampanijoje daugiau reikštis, nes pats p. Eisen- 
howeris, taupydamas sveikatą ir energiją, kaip ir jis pats yra 
pasisakęs, toje kampanijoje nebus perdaug aktyvus. Po rin
kimų taip pat, jei respublikonai laimėtų, p. Eisenhoweris iš 
viceprezidento lauktų daugiau talkos negu paprastai. O dar 
svarbiau tuo atveju, jei Prezidentas pasidarytų visai nebepa
jėgus eiti prezidentines pareigas ir iš jų pasitrauktų, vicepre
zidentu nori turėti tokį asmenį, kuris visais atžvilgiai būtų 
tinkamas prezidento vietai užimti.

Turima galvoje ir opozicijos priekaištus. Šen. Sparkmanas
jau atsakė demokratų partijos vardu į Prezidento kalbą, kuria įmos viSOs progos, kur tik susi- 
jis pasisakė vėl kandidatuosiąs. Pirmas puolimas jau pada- , ręn^a pasaulio diplomatai spręs 
rytas. Esą respublikonai stato kandidatu tokį žmogų, kuris ; Rities valstybių klausimus, 
tik dalį laiko tegalėsiąs dirbti prezidento pareigose. Visą laiką j kelis šimtmečius Lietu-
dirbti sveikata neįeisiant. Demokratų puolimo, panaudojant Pre- |
zidento pernykštį sunegalėjimą, atrėmimui vienas stipriausių 
ginklų ir bus — pastatyti visais atžvilgiais tinkamą kandidatą 
į viceprezidentus.

Daug kas jaučia, kad tokias kvalifikacijas kaip tik turi 
dabartinis viceprezidentas Richard M. Nixon.

Šio vyro politinė karjera yra labai įdomi. Retas kuris žy
miųjų politikų (turėdamas tik 43 metus) yra užkopęs į tokias 
politinio gyvenimo augštumas. Nixonas jas pasiekė savo geru 
pasiruošimu, iškalbingumu, agresyvumu ir sugebėjimu meist
riškai vadovauti rinkiminėms kampanijoms. Visose rinkimi
nėse kampanijose (1946 m. į Atstovų Rūmus, 1950 m. į Senatą 
ir 1952 m. į viceprezidentus) jis labai griežtai, stipriai ir visai

vos politikų padarytos klaidos 
Lietuvą tada. nuvedė į pražūtį, 
tos klaidos ir šiandien atsilie
pia. Daugelio valstybių žmonės 
dar iki šiol nežino, kas yra 
Lietuva. O jei ir žino, tai kaip 
Rusijos ar Lenkijos provinciją.

lėtų vadinti savu ir kuriame jie 
būtų saugūs. Tačiau, išspren
džiant benamių žydų klausimą, 
sukurtas benamių arabų galvo-

visą Lietuvą.
Šio darbo Vilniaus Krašto 

Lietuvių Sąjunga ir ėmėsi. Pir
moji knyga anglų kalba leidžia
ma dr. A. Šapokos “Viln'us Lie
tuvos gyvenime“. Po jos seks 
kitos. Šios knygos išleidimas 
yra pavestas VLKS Toronto 
skyriui. Kitas knygas galbūt 
leis kiti skyriai ar pats centras, 
o galbūt sudaryta ir speciali 
knygų leidimo konr'sija. Nema
žai lietuvių mokslininkų darbų 
rankraščiuose pelyja stalčiuose, 
ir nėra kam jų parodyti pasau
lio šviesai. Tokios komisijos ir 
bug pareiga mokslininkų darbus 
parodyti dienos šviesai.

Bet gi tokiam dideliam dar
bui reikalingos lėšos. Jų reikalu 
mes ir kreipiamės į viso pasau
lio lietuvius. Prisidėkime prie 
šio darbo visi. Kai visi dėsimės, 
nors ir po centą — sunkumų ne
bus ir atliksime didelį darbą. 
Atliksime tai, kas anksčiau ne
buvo padaryta, ir parodysime 
pasauliui, kad nesame užmiršta

sūkis. Padaryta neteisybė tau- ' kiltis, bet kultūringa tauta, ver-

MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelpia, Pa.

Lietuviai tautų mugėje

... . .. , . . . ’ ..... tai, kuri turi daug draugų. Nu- ta savistovaus gyvenimo. Atlikteisingai nurodinėjo komunizmo pavojus ir energingai skatino . ’. . , , & . I , . .. , , • • •
prieš jį kovoti ir valyti visas valdžios įstaigas be jokių išimčių 
nuo komunistų bei jų bendradarbių. Ši jo akcija padarė daug 
gero kraštui.

Viceprezidento pareigose p. Nixonas yra gerai užsireko
mendavęs. Prezidentas buvo pavedęs jam atlikti keletą geros 
valios misijų užsienyje, kur jis turėjo gerą pasisekimą. Tuo 
būdu jis yra susipažinęs ne vien tik su vidaus, bet ir su už
sienio politikos reikalais.

Respublikonų tarpe, ypač vidurvakariuose, p. Nixonas turi 
stiprią paramą. Ir partijos pirmininkas Leonard Hali yra pa
sisakęs už io kandidatūrą, nors ir ne taip jau aiškiai. Jei 
Nixonag nebus nominuotas, tai reikš, kad respublikonai bus 
pabūgę vadinamųjų neutraliųjų balsuotoju, kurie 1952 metais 
p. Eisenhoweriui davė stiprią paramą. Tokių tarpe Nixonas nė
ra perdaug ponularus, o iu balsai respubl;konų laimėiimui gali 
būti laibai reikalingi. Galbūt dėl to p. Eisenhoweris dar nepa
sisako už Nixono kandidatūrą, galbūt šioji aplinkybė ir pri
vers ji pasitraukti iš kand’datu tarpo. Ir tai būtu labai gaila. 
Prez. Eisenhoweris, jei ir vėl būtų išrinktas, netektų labai stip
raus turinčio visas kvalifikacijas pagelbininko.

tarimas įvykdytas prieš anglų darni šį darbą, pateisinsime ir
norus“.

Kitoje žurnalo vietoje deda
ma žurnalo bendradarbio pasi
kalbėjimas su iš Izraelio ištrem 
tu arabu, kuris pareiškė: “Aš 
gimiau Palestinoje ir turėjau 
nemaža nuosavybių bei gerą 
verslą. Mane sionistai ištrėmė 
viską pasisavindami. Mano tur
tas siekė milioną svarų sterlin
gų. Tiesa, dabar vėl gerai įsi
kūriau ir tartum turėčiau būti 
patenkintas. Bet ne, mano mie
las. Niekas niekada man neat
lygins netekimą gimtojo kraš
to. Ir visi palestiniečiai taip 
jaučia. Palestinoje mes drau
giškai sugyvenome su vietiniais 
žydais. Bet atėjo sionistai ir 
užvirė košę. Svetimų valstybių 
padedami, jie suorganizavo vals 
tybę ir privežė šimtus tūkstan
čių žydų iš svetur. Mes juos 
svetingai priėmėme, bet jie atė
mė iš mūsų nuosavybes ir ištrė
mė apie milioną arabų. Mes sa
vo gimtinės nepamiršime. Mes

savo buvimą išeivijoje.
Pinigus prašome siųsti vajaus

komiteto iždininkui: J. Cicėnas, 
138 Shaw St., Toronto, Omt., 
Canada.

VKLS Toronto Skyriaus 
Vajaus Komitetas

sislapstydami sako, kad žydus 
į jūrą suvarysią. Arabams nuo 
1952 m. puldinėjant, jau žuvo 
tūkstantis žydų. Jauni vyrai 
šaukiami kariuomenėje ištamau 
ti pusketvirtų metų. Dabarties 
Izraeliui žlugus, kažin ar isto
rija vėl per kitus 2,000 metų 
suteiktų kitą progą naują Izra
elį sukurti”.

ARABŲ PAŽIŪROS
Anglų katalikų žurnalas “The 

Tablet” rašo:
“Anglijos žydai šįmet švenčia 

300 metų sukaktį nuo valdiško 
leidimo jiems laisvai apsigyven
ti Anglijoje. Victoria ir Albert 
muzėjuje suruošta paroda ir jo
je tarp kitko išstatyta origina
las Balfour pareiškimo, aiškiai 
pabrėžęs, kad nieko neprivalo 
būti daroma prieš teises ir gy
vybinius reikalus Palestinos a- 
rabų. Anglijos vyriausybė at
sisakė pamiršti šio pareiškimo 
šitą vietą ir todėl pateko sionis- 

klausia: ‘Ar bus karas? Kada? j tų nemalonėn, nutarusių sukurti 
Kur? Kokių ginklų kas mums nepriklausomą valstybę, kad pa 
duos ? Kas dabar darytina: prie didinus joje žydų gyventojų 
šą pulti ir jo galią palaužti, ar skaičių. Šis nutarimas sukūrė 
laukti iki jis sustiprės ir mus arabų treihtinių galvosūkį. Be

JIS IR DAUGIAU PASAK®
Dėl Amerikos “Life“ žurnale 

pasirodžiusio pasikalbėjimo su 
Dulles ir jo “karo briaunos” 
priėjimo pareiškimų, Anglijos 
“The Listener” žurnale prisime
name, kad Dulles ta proga ir 
tai pareiškęs:

“Mums privalu susigrąžinti 
mūsų respublikos kūrėjų karžy
gišką dvasią, kuri tvirtai tikėjo 
turinti brangesnių, negu kiti, 
dalykų, kurių pasaulis norėjo 
ir buvo jų reikalingas. Mes ta
da buvome pasiruošę juos pa
sauliui nešti ir išdalinti. Mūsų 
misionieriai, mokslo vyrai, gy
dytojai, mokytojai, pirkliai, ir 
eiliniai lankytojai taip ir darė. 
Jie po pasaulį išnešiojo žinias a- 
pie amerikietišką laisvę”.

IZRAELYJE 
Žurnalas “The New 

er” rašo:
“Eilinis Izraelio gyventojas

Lead-

į jūrą suvarys?’
Kiekvienas izraelitas žino,

kad pralaimėtas karas reikštų 
tautos išžudymą, nes arabai ne-

abejo žydai siekė savo naudos, 
nes jiems grėsė hitlerinis sunai
kinimas. Jiems buvo būtina
rasti pasaulyje kampą, kurį ga

sugrj:

Iškilmės Vatikane
Popiežiaus Pijaus XII 80 me

tų amžiaus sukaktieg proga ir 
drauge švenčiant 17-tas metines 
jo išrinkimo ir vainikavimo po
piežiumi, kovo 11 d. bus atlai
kytos specialios šv. Mišios ir tei
kiamas palaiminimas šv. Petro 
bazilikos aikštėje. Iškilmės per 
radiją ir televiziją bus perduo
damos visam pasauliui. Šv. Mi
šias atnašaus kardinolų kolegi
jos dekanas kard. Eug. Tisse- 
rant. Po pamaldų savo palaimi
nimą popiežius duos minioms iš 
balkono Šv. Petro bazilikos fa
sade. Net 24 kraštai pranešė 
pasiusią savo specialius atsto
vus į Pijaus XII sukakties iš-

Kovo mėn. 3-4 d.d. Philadel- 
phijos Tarptautinio Instituto 
iniciatyva buvo surengta čia e- 
sančių tautybių bendras pasi
rodymas, palikęs didelės šven
tės įspūdį. Maloniu prisiminimu 
tenka laikyti ir lietuvių puikų 
atstovavimą.

Lietuviams į sceną teko išei
ti pirmosios dienos programo
je. Tarp kalmukų, indų, ukrai
niečių, vengrų ir kitų progra
minių trupinių mūsiškiai Meno 
ansamblio ir Studentų Tautinių 
šokių grupės buvo atstovauja
mi augštame lygyje: didelio bū
rio imponuojančiai atrodančio 
Ansamblio daina skambėjo tvir 
tai ir gražiai, o tautinis šokis 
buvo atliktas tikrai meistriškai. 
Tai nuopelnas šių vienetų daly
vių ir nenuilstamų vadovų Leo
no Kaulinio ir Iren. Karalienės.

Parodos salėje savo margais 
eksponatais gražiai derinosi ir 
lietuviams skirta vieta. Turint 
galvoje ankstyvesnes mūsų tau
todailės parodėles Philadelphi- 
joje .reiktų pasakyti, kad šiuo 
kart nebuvo pasiekta reikiamo 
lygio. Atrodo, kad ateičiai tektų 
sukaupti visus adresus, kur y- 
ra lietuvių tautodailės ekspona
tų, kurie prireikus galima būtų 
paskolinti. Bendruomenės val
dyba į tai turėtų atkreipti dė
mesį.

Valgių skyrius, vadovauja
mas Z. Romanauskienės, A. Ka- 
raškienės ir kt., buvo paruoš
tas gražiai ir originaliai. Visi 
patiekalai buvo mielai perkami.

Tautybių šventė praėjo, pa
likdama gražius atsiminimus ir 
malonų pasitenkinimą, kad ir 
šia proga gražiai pasitarnauta

Lietuvos vardo garsinimui. Mū
sų pasiaukavusių- darbininkų 
pastangos pasiekė tikslą: dau
gelio tūkstančio lankytojų dė
mesys buvo atkreiptas į tai, kas 
mums yra būdingesnio.

Ramovėnų susirinkimas

Vasario 26 dieną įvykęs LS 
Ramovės Philadelphijos sky
riaus metinis susirinkimas ap
tarė savo veiklos planus ir išsi
rinko naują valdybą. Apžvel
gus praėjusių metų veiklą, pa
sidžiaugta faktu, kad 1955 me
tais įvykusiame ramovėnų or
ganizuotame piniginiame vaju
je Vasario 16-sios gimnazijos 
namų išpirkimui Philadelphijos 
Ramovės skyrius užėmė antrą 
vietą, pralenkdamas Chicagos 
ir kitus žymiai didesnius sky
rius. Tai rodo, kad philadelphi- 
jiečiams rūpi aktyviai dalyvau
ti lietuvybei jautriuose reika
luose. Tarp daugybės susirinki
me kilusių klausimų pažymėti
nas dar kartą primintas su A- 
merikos Lietuvių legijonu susi
jungimo klausimas. Už jo grei
tą įvykdymą (susijungimą) dar 
kartą labai aiškiai pasisakyta. 
Susirinkime skeptiškai pažiūrė
ta į kas du metai Centro valdy
bos šaukiamus suvažiavimus, 
keliant mintį, kad centriniai vai 
domieji organai būtų renkami 
korespondentiniu būdu. Tačiau 
pritarta kilusiai minčiai orga
nizuoti zoninius ramovėnų šuva 
žiavimus ir naujai valdybai pa
vesta susirišti su kaimyniniais 
N. Yorko bei Baltimorėg sky
riais tą reikalą aptarti ir evan- 
tualiai tokį suvažiavimą orga
nizuoti Philadelphijoje.

Į naują valdybą išrinkti B. 
Raugas, prof. A. Jurskis ir A. 
Impulevičius. Į Revizijos komi

siją R. Mockūnas, B. Ilbcika ir 
J. Didelis.

Po sus tinkime įvyko gražiai 
ramovėnų ponių paruoštos vai
šės, kurių metu Rvarstyli gali
mumai sutelkti moteris į bira- 
tiečių organ zuotą vienetą, .šiam 
darbui vadovauti sutiko B. Im- 
pulevičienė.

Prasmingas minėjimas
Šv. Kazimiero minėjimas, ren 

gtas Vyčių, Ateitininkų ir Skau 
tų,-č'ų, visiems dalyvavusiems 
paliko ilgai neblunkanti įspūdį:

; šv. Kazimiero bažnyčioje 10 va
landą įvyko bendros pamaldos, 
kurių metu beveik visi minėtų 

Į organizacijų nariai pr ėmė šven 
tą Komuniją. Po šv. Mišių mo
kyklos salėje gausus visuome
nės būrys susirinko išklausyti 
svečio iš Watercurio, Conn., dr. 
V. šmulkščo paskaitos, kurioje 
prelegentas jautriu žodžiu, ne
kasdieniškomis mintimis atkū
rė gražųjį mūsų tautos švento
jo Globėjo vaizdą. Jo turtinga 
paskaita 'buvo /papildyta visa 
eile poezijos posmų.

Bendruomenės Balsas kovo 
4 dienos programą taippat sky
rė šv. Kazimiero paminėjimui, 
kurį atliko Philadelphijos lie
tuvių skaučių vadovės O. Roz- 
niekienė ir M. Raugienė, pirmo
ji paskaitydama atitinkamą tek 
stą, antroji paskaitydama tre
jetą eilėraščių. B. R.

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigaa 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveik&iai. Kaina 

.$2.00.
Galima gauti "DRAUGO" 

Administracijoje 
2334 So. Oakley Avenne

CHICAGO 8. ILLINOIS

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

l’arp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie G) romaną, taip raSo: P. Kesiū
no romanas “Tarp žalsvų palapinių” 
gražiai Iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kur) beviltiškoje kovoje dSl tau
tos laisves parode Lietuvos partiza
nas, tą idealizmą, kuriuo tieg-S mūsų 
jaunimas, liedamas kraują dei savo 
Žemes, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replCse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavBs Jaunimą Ir kels jo dva
sią. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
herolškai tragiškus epizodus, yra 
Šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdvme.

296 pnsL _ Kaina $3.00 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.. 

Chicago, Illinois
V. kilmes.

RįRVJĖ PŪKELEVI61ŪTĖ

46 tęsinys
Dabar, kai pradėjo nuo tos krautuvės, galo jau nė

ra. Rusas visai įsišnekėjo. Pasakoja, dėsto visą savo 
gyvenimą. Ir kaip jie buvo septyni broliai, ir kaip du 
mirė šiltine, ir kaip jis verkė ir nuodijosi, kai pabėgo jo 
žmona, ir kaip baisu buvo, kai užsidegė fabrikas, kuria
me jis dirbo, ir kaip jis nekenčia vienos savo brolienės, 
ir kaip ir ji, kalė, jo nekenčia...

Liejasi lyg upė. Be sustojimo.
Mudvi su Rima bijom net krustelėti, kad nesušiugž

dėtų čiužinio šiaudai. O be to — toji pamėklė, besiskės- 
čiojanti virš mūsų lovos... Aš guliu, visą laiką įsmei
gusi į ją akis.

Pagaliau rusas pakyla.
— Tai, bent nuo širdies išsišnekėjau!
Ir, užsirūkęs dar vieną cigarą, eina durų link.
Bet vėl atsisuka.
— Ačiū jums, brangučiai, balandėliai...
Net nežinia, už ką tasai vyras dėkoja.
Ar už cigarus, ar už tų svetimos tautos žmonių ty

lią kantrybę, leidusią jam bent vieną kartą išsipasakoti 
nuo širdies. Tik dėl to, kad jų tarpe buvo vienas, prieš 
trisdešimtį metų gyvenęs Riazanėj, jo gimtajam mieste.

Ir kai jo žingsnių jau nebesigirdi, aš vis dar apie 
tą rusą galvoju. Tikriausiai, ir jį šitan rūsin atvedė ne-

perdaug kilnūs tikslai. Net nežinia, ką jis veikė anks
čiau, prieš užeidamas mūsų kambarin.

Rusas man visada pasiliks neįminama mįslė. Net 
ir raudonarmietis.

Atrodo, kad visame rūsy jų daugiau nėra.
Kęstutis dar nueina apsižiūrėti: į vokiečių kamba

rius, prie šulinio ir į aną tamsią pusę, prie katilų. Jie 
visi išėjo.

Mes dabar galim bent valandėlei nulipti, nes labai 
nutirpo kojos. Nustumiam kelis pundus į šalį ir apa
čioj jau laukia mūsiškiai. Visi apstoję lovą ratu.

Mane iškelia tėtis. Suėmęs už pažastų^lyg mažą 
mergaitę. Vos tik aš pajuntu jo rankas, jo veidą — čia 
pat, prie savo veido, vos prisiliečiu kailinės jo apikaklės 
ir palto gelumbės — pakimbu jo glėby, lyg staiga bū
čiau netekusi paskutinių jėgų.

— Laikykis, vaike, laikykis... — šnabžda tėtis ir 
atsargiai nuleidžia mane ant grindų.

Aš įsispiriu į guminius savo batus, didelius, pla- 
čiaaulius, lyg meškeriotojo, ir tik dabar apsižvalgau. 
Mama stovi kambario vidury, nuleidusi rankas, visiškai 
išsekusi ir bejėgė.

Toli mes ir neinam.
Prie šulinio, valandėlę pastovim ties didžiąja an

ga — į aną pusę, už katilų, manęs dabar niekas neįsteng
tų nuvesti.

Visas rūsys man atrodo labai keistai. Tarsi būčiau 
pakilusi iš sunkios ligos, po ilgų kliedėjimo ir karščia
vimo naktų: žingsniai skamba kurčiai, ausyse spengia, 
aš tuojau pat grįžtu atgal.

Mes dar nespėjam vėl viršuje įsitaisyti, kai ties 
didžiąja anga pasigirsta balsai. Tačiau dabar žingsnis 
kariškas: trumpas ir tvirtas. Jų gal šeši. Ir visi gink
luoti. Net ir su milinėm.

Mudvi su Rima susigūžiam į patį kampą, bet aš 
juos matau, nes pundų spraga tebėra neužtaisyta.

Trys tuojau pat prieina prie mūsų durų.
— Supranta čia kas nors rusiškai? — rikteli vi

durinysis.
Tėtis pašoka nuo lovos krašto.
— Vokietis? — piktai dėbteli jis į tėtį.
— Ne. Lietuvis. Mes čia visi lietuviai. Išvežti 

darbams.
— Cha! — nusijuokia rusas. — Man tu nesi teisink. 

Pasiteisinsi, kai namo grįši. Tada paaiškės, kaip jie 
tave vežė.

— Lietuviai, — prakošia pro dantis jo bendras, 
kresnas šviesiaplaukis. — Pažįstam mes jus. Gražiai iš 
savo krašto išlydit. Su gėlytėm.

Gal jis buvo Lietuvoj, kai prasidėjo karas?
Ir jie pasuka į anuos kambarius.
Vokiečiams liepia tuojau pat išeiti iš rūsio. Aš ne

žinau, ar ten kas nors rusiškai supranta, bet žmonės jau 
keliasi iš lovų, paskubomis velkasi paltus, rišasi kažko
kius mazgelius.

— Sparčiau! Sparčiau! — ragina juos rusai, stum
dydami šautuvų buožėm.

Visi vokiečiai susirikiuoja prie durų. Kaip kadaise 
žydai.

(Bai daaglaa)
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tyje, atlygindami jiems už jų! benskis ir Aleksas Banys; 10 tė. Kun. Angelaitis pasveikino, metinis susirihkimas. Susirin- konkrečius darbus tiek bendroj
nuveiktus darbus ir tuo padėda
mi kovoti jiems už jų būvį.

Aš būdamas nuo pat įsikūri
mo dienos Balfo naiiu, suorga
nizavęs 68 skyrių ir ilgą laiką 
būdamks jo pirmininku, o da
bar — pavaduotoju, į šį reikalą 
žiūriu gyvomis akimis ir negaliu 
leisti, kad mūsų žygiai jiems pa 
gelbėti eitų lėtyn. Savo inicia
tyva, pasikalbėjęs su gerašir
džiais tautiečiais, pradėjau rink- 

1 liavą sergantiems džiova lietu- 
Š. m. sausio 29 d. lietuvių sa-i teigiamai, ir valdybos veikla už-i viams Vokietijoje.

Įėję įvyko L» S. Ramovės Cle- girta. ! r... „ »• j-
velando. skyriaus metinis sus,. Valdyba ir Revizijos komisija atjaučian{i žm0.

Susirinkimą pradėjo atsistatydino Buvo išrinkta ncs Ja„ ko u
J^y^?_U"1paI;eLg0”‘S| ?«> dolerių. Bet tai yra tik ma- 

ža dalis. Nuoširdžiai pridėję

O

W.

L. S. Ramovės Clevelando skyriaus veikla

rinkimas, 
vald. pirm. K. Budrys, kviesda-

dol. — Amerikos Lietuvių Pi- visus susirinkusius. Trumpą, bet kimą pradėjo A. Tamulionis, pir
liečiu Klubas; 5 dol. — Dabri- įdomią kalbą apie šv. Kazimie- 
la; 4 dol. — Z. Jankus; po 2 rą pasakė JAV Lietuvių Bend- 
dol. — J. Marcinkevičius, J. ruomebės pirmininkas S. Barz- 
Dunbaras, I. Venclova, M. Rat- dūkas. Po to jaunesnės skautės 
kųs, A. Balys, R. Vadopalas; po suvaidino naontažą apie mūsų 
1 dol. — 52 aukotojai. Šventąjį. Tuo ir baigta ši įspū-

Aukas galima įteikti Aleksui dingą šventė.
Baniui sekmadienį Lietuvių Klu- Jeigu Ši šventė praėjo sėkmin 
be asmeniškai, o kitomis dieno- gai ir sklandžiai, tai dėka to, 
mis klube įrašant į knygą. kad visų organizacijų vadovai 

Surinkta pinigų suma bus viską aptarė ir paruošė iš anks- 
persiųsta sergantiems džiova lie to. Reikėtų daugiau progų, kad
tuviams Vokietijoje per Balfo 

1 Centrą, pabrėžant, kam toji su
ma turi būti paskirta.

Visiems aukotojams tariu iš,
anksto nuoširdžią padėką.

Aleksas Banysmas susirinkusius sugiedoti Lie- passikirstė sekančiai: pirm. Ka
tuvos himną. Mirusieji Aariai zys Budrys, vioepirm. Lionginas į prie -irdie3 rank lim a. 
pagerbti atsistojimu ir tylos mi- Lekmckas, sekretorius V. Vilku ( gakyti> kad cievclande galime ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
nute. Susirinkimui vadovauti taitis, iždin. Feliksas Eidimtas ailVoit; e.-____ I uJr a„V;..,,sukelti didesnę sumą. šia pro- Kovo 4 d visOg clevelando or

ga skelbiu pirmuosius aukotojus
ir tuo kviečiu visus prisidėti 
prie mūsų bendro tikslo. Gerai

išrinktas prezidiumas iš pirm. ir kult. reik. Aleksas Spirikaitis. 
L. Leknicko ir sekretoriaus P Kandidatai — Pr. Mainelis ir 
Skardžiaus. , j Lepeška.

L. S. Ramovės skyriaus vald. i „ Rertzijos. komisiM .s"dar0
..__ T3- , Mo .ivnas, Senbergas ir Židonis.

Iš patiektos metinės apyskai-pirm. K. Budrys patiekė 1955 
metų veiklos apyskaitą. Iš apy
skaitos paaiškėjo, kad metų lai
kotarpyje buvo sušaukti 6 susi
rinkimai; surengtos 2 geguži-1 .

pagalvoję, jog padėdami šian
dien, galėdami padėti, atliksime 

. , .. . . T _ „ . , Pareigą, žmoniškumo pareigą,
tos matyti, kad L. S. Ramoves Nežinia gį, ^as iaukia mūsų ry-

nės, kurių vienos pelnas paskir
tas ir pasiųstas “Kariui” parem
ti, o antros gegužinės pelnas 
perduotas kaip pašalpa karo in
validui A. Mackevičiui. Pasiųs
tas laiškas senatoriui Dirksen, 
ir iš jo gautas padėkos laiškas. 
Paminėta Lietuvos kariuomenės 
šventė kalbomis ir menine prog
rama. Buvo pakviestas Lietu 
vos gen. konsulas J. Budrys iš

Clevelando skyrius veikia gerai 
ir savo veikla pasireiškia vie-. 

j Šurnoje. Tarp ramovėnų yra su
gyvenimas ir dėka to pasiekia

toj. Gali tekti ir mums laukti 
paramos iš kitų. Šiandien ne
prisidėję galėdami, ar turėsime 
teisę priimt auką, kai ji bus rei-

mi, .teigJiam,i rez^tatai. Tenka kalinga ir duota mums Atver.
reikšti didelę padėką Liudo Sa- 
gio vadovaujamai taut'nių šokių 
grupei ir Kazėno vadovauja
miems akordeonistams, kurie 
padeda atlikti meninę progra
mą. Jie pasirodo puikiai ir čia 
pasireiškia mūsų jaunasis atža
lynas. Visuomenė yra dėkinga

New Yorko ir jis patiekė tarp-. P; f Sag'Ui ir Kazėnui, kurie 
tautinės politikos apžvalgą. Jo >deda dau« sa™ darb°; 
pranešimo klausėsi apie 200 as
menų.

Po padarytos apžvalgos sekė 
meninė dalis, kurią atliko L. Sa- 
gio vadovaujama tautinių šokių 
grupė, grojo Kazėno ved. akor
deonistų septintukas. “Karys”

kime širdis šiandien kitiems, 
kad kitų širdys būtų atvertos, 
kai mes būsime jų reikalingi. 
Be to — ar ne mūsų pareiga 
padėti saviesiems? Pagalvoki
me nuoširdžiai.

Žemiau skelbiu aukotojų są
rašą:

ganizacijos surengė šv. Kazimie 
ro minėjimą naujoje parapijoje.

Susirinkę prie bažnyčios or
ganizacijų nariai su vėliavomis 
išsirikiavo ir visi organizuotai 
suėjo bažnyčion. Prieš altorių, 
prie JAV ir Lietuvos vėliavų,- 
dar sustojo ateitininkų, skau- ’ 
čių, skautų ir vyčių vėliavos.

Pamokslą apie šv. Kazimierą 
pasakė parapijos klebonas kun. 
Angelaitis. Šv. Mišių metu be
veik visi dalyviai priėmė šv. Ko
muniją.

Po pamaldų parapijos salėje 
buvo pusryčiai, kuriuos paruo
šė p. Jokubauskienė, talkinama 
kitų organizacijos narių. Su 
svečiais buvo susirinkę apie 150 
žmonių. Programą pravedė vy-

L. Žvirkalnis

IŠSILAIKYKIME
Gerai jausdamas mūsų tėvy

nės vargus ir daug dėl jos sielo- 
damasis žinau, kad Lietuvos var 
das išliks gyvas, jei lietuviai

Po 50 dol. aukojo Aleksas I-' čių pirmininkė M. Trainauskai-

sušelptas $400 ir karo invalidų bus "fPa'argę toje kovoje. Dk 
sušelpimui pasiųsta $356.50. Pi- !ls musų; budaml T ' si dar 
nigais sušelpti 2 kariai, likę Vo- | bį “t ?
kietijoje, Memmningene. Miru
siųjų minėjimo dieną buvo ap
lankytos Clevelando kapinės ir

čiau nemaža mūsų tautiečių, be-
Į kovodami su mūsų tėvynės var
gais yra paliesti ligos ir toliau

ant karių kapų padėta gyvų "eSali tęs,i tos k°™s' Mes-bū’ 
gėlių. Be to ramovėnai organi- dam! geresnėje padėtyje, pnva-
nizavo ir dalyvavo piketavime 
Sov. Rusijos žurnalistų, atsilan
kiusių Clevelande.

Iždininkas Židonis pranešė, 
kad 1955 m. laikotarpyje paja
mų turėta $1,564.90; išlaidų — 
$1,399.21. 1956 m. sausio 29 d. 
kasoje buvo $165.09.

A. Mikoliūnas pranešė, kad 
ramovėnų iniciatyva sudarytas 
Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 
būrelis gimnazijai yra pasiun
tęs $152. Dalis būrelio narių y- 
ra išvykę į kitus miestus, todėl 
kvietė dar neįsijungusius ramo- 
movėnus prisidėti.

lome į tai atsižvelgti ir pagel
bėti saviesiems sunkioje pade- _____*_________________  •
miiiiiiiiiiiiii!immiiiiiimiiiimiiii!iiiiiii

Visi Pittshurgho lietuviai
KLAUSO IR REMIA

\

PiHsburgh’c Lietuviu 
Katalikų Radijo Programą

— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe
JI TRANSLIUOJAMA

Kiekviena sekmadien* nno 
1:30 Iki 2:00 vai. p. p.

IŠ STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKR 

Visais reikalais kreipkitės šhio adre
Revizijos komisijos vardu A. *uA^TtloIl\c t10!11 J . . ... Rariio Station WLOA. Braddoc.k. PaMikoliūnas perskaitė revizijos 

komisijos protokolą, iš kurio pa 
aiškėjo, kad L. S. Ramovės Cle
velando skyriaus kasos paja
mos sutinka ir pateisintos do
kumentais.

Susirinkimas patiektas apy
skaitas priėmė ir patvirtino; bu 
vusiai valdybai išreiškė padėką 
už nuveiktus darbus.

illlillillililililllllllilllllllllllllllillllllliili

S 0 PIII E BARČUS 

RADIO PROGRAMA

į:

Iš WOES stoties — Banga 189«
NUO FIKMAD. IKI PENKTAI)

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

PTRMADIENNIO vak. nno 7—8 v 
Į susirinkimą atsilankė Clc- sekad. 8:so—»:3o v. r. ia Moti<>
; , ... .... i »» wopa — 1490 kii.velando lituanistines vysk. M. ebicago 29. u. HEmiock <-24i> 

Valančiaus vaido mokyklos ve- ’IJ.’ ho roukweli ht 
dejas mokt. Tamulionis. Jis mo
kyklos vardu padėkojo ramovė- c 
nams už materialinį ir moralinį 
mokyklos rėmimą. Susirinkimas 
mokyklą ir paskyrė $25.

“Kario” atstovas Clevelande 
Vyt. Kamantus kvietė visus ra- tadicnį , va| vakare 
movėnus, kurie dar nėra užsisa- 
k? '-Kario" u&iprcnuinenioti. K!ubo j j STEMpįjž]S 
Jis taip pat pareiškė ramove-
nams padėką už piniginę $400 1203 E. 74TH STREET
auką “Kario” parėmimui. Clcveland 3, Ohio, tcl. EX 1-2298

Diskusijų metu visi pasisakė w

“TĖVYNĖS GARSŲ”
V alandėlė transliuojama per HIIOK 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk-

T MIDLAND
1 Savings and Loan^j. 

Association
.. niiismo

F
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

fc, SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

PYMO 
OROVĖ

. SAUGIAI 
qPELNING 

S TAUI 
y BENO

4038 Archer Avenue T«|. LA3-67P

AUGUST SA L DŪKAS Prezidento.

mininkauti pakviesdamas L. 
Leknicką ir sekretoriauti — L. 
Iešmantaitę. Susirinkimo prog
ramoje buvo pranešimai iš val
dybos veiklos, jaunimo stovyk
los, ALRKF pirmininko dr. A. 
Damušio žodis, valdybos rinki
mai ir kti reikalai.

Apie valdybos veiklą ir iždo 
stovį pranešė skyriaus pirminin
kas A. Tamuiionis.

visi dažniau galėtų pabendrauti. Dr. A. Darnusis savo žody iš- 
R. K. dėstė skyrių veikimo gaires bei

visuomeninėj veikloj; tiek sky
rių rėmuose.

ALRKF jaunimo stovyklai 
remti komiteto pirmininkas S. 
Laniauskas nupasakojo stovyk
lavietę, jau atliktus ir ateity 
numatomus įvykdyti planus. Iš 
patiektų brėžinių susirinkusieji 
galėjo susidaryti gerą vaizdą 
tiek bendros stovyklavietės, 
tiek atskirų suplanuotų pastatų. 
Jau ateinančią vasarą jaunimas 
galės pasinaudoti šia stovykla.

(Nukelta j 5 pusi.)
ALRKF CLEVELANDO 

SKYRIAUS VEIKLA
Š. m. kovo 4 d. įvyko A. L. 

R. K. F. Clevelando skyriaus

^/ogDriį?IV.RADIOSUrn

I (lempos-dalys-batiri Jos) Į
/V TAISYMAS 
jnamuosedirbtuvėsel

—100% — 
lgąrantioA

diDnino
iU-UTELEVISlON
(sav. inž. A.Semėnas) I
l3130S.Hal$ted-DA6-6887l

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

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
iiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiHiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimii

Q|/|E>’C SELFO SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202 

KOVO MĖNESIO 8, 9 IR 10 DIENOMIS

BISUUIT THKEE STAK COGNAC Fiftli
•4 * J4...79

ASBACII UKALT Fifth $5-59

IIAIG & IIAIG, 5 STAK SCOTCII Filth $4-49

GKA1N ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4-89

KON RIGO KUM Fifth $2.89
KIJAFA WINE 5th $1.69

C1NZANO VEKMOUTH
Stveet or Dry Fifth $1.39

MANBLilCKEAMA, 1MPORTED W1NE
(tiold Drcps) Fifth $2-59

BENEDIGTINE or B fi B Fifth $6-98

KKUPN1K (Honey Ptinch)

. ....... ■ -k.....  ■ . i ".ii-^11 1. "7.7

F.fth

T
$3.59

NUO U2SISENRJUSIU 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

Ut ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
aegali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėjl- 

‘ mų ir galėsite randai miegoti nak- 
t(. Vartokite jų taipgi nuo skau- 
ižių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležėji-nų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšimų 
tarppiršėių. Yra tinkama vartoti nuo 
džllistan^ios, suskilusios odos dedir 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipg 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš 
viršinių odos ligų. Le

! gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25. ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc.,Oa 
ry. Ind.irDetroit, Mi- 
chlgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order 1

LEGULO, Department D. 
5618 VV. Eddy St. Chicago 34, III.

C' ''MCE:;

A. TV E RAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

B UIC K’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

^!a!Er , Į -

'uiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHitmiiiiiiHH

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 Wesi 691 h Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais Šv. Kryžiaus ligonine)

Į dllllDlllllllllllllllllllllllllIIIIIIH ’HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinill

Sukakiimniii Metų DovanosTaupytojams

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 

PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mes taipgi perk raustome jūsų baldus saugiai — keletą blo 

1 kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pa< 

mis. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.
STASYS FABIJONAS

2148 So. Hoyne Avenue Te,. Vlrginia 7-7097

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Kav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaiižimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame j vairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, prihūname su vilkiku j įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorius, padangas Ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kanipas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-S842, Namu tel. WAIbrook 5-5934

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

1. Kas atidarys naują sąskaitą' arba padėj i senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendroves raktą ,<#u tenno 
tnatru ai ha puikią piniginę.

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

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2353 Wc$l 47th Street LAfayette 3-1083
ll. II. r;. K. I*irtk< ui< /., Ir «<lw»kMlaM

Mokuni)' aukštui, dividendus. KuštuojMiue t i'kius. I*arduodaui>' 
’y I.pcrkfliuc vitlidyliės lionun. TuU|i>tojaiu.M palarnuvliiiai veltui.

ATI l>ARV KITĘ NJMtAIT.} si A Mtl I ,\. A 1’IUtAl S TA IKI ClU.OOo
IMHBO VALANDOS: piuinad. Ir kitv. nuo 9 Iki H vai. vak ; 
antradlenj ir pmiktadienj nuo u iki r.; trečiadieni uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos Ikt vidudienio.
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CLEVELANDO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 pusi.)

Ta proga O. Mikaličienė stovyk
lai paaukojo $20. Polikaitis, 
svečias iš Detroito, trumpai pra 
nešė apie Detroite vykstantį 
jaunimo stovyklos rėmimo dar
bą.

Į naująją valdybą išrinkti šie 
asmenys: L. Iešmantaitė, V. 
Palubinskas, P. Kliorys, V. Gy
vas ir J. Sadauskas. Į revizijos 
komisiją — Bacevičienė, B. Grau 
žinis ir A. Tamulionis.

Kituose reikaluose buvo iš
kelta ir pritarta ALRKS rėmi
mo reikalas. • Ii

LITUANISTINĖ MOKYKLA,
norėdama popularinti lituanisti
nės mokyklos idėją ir sutelkti 
lėšų veikiančiai vysk. M. Valan
čiaus mokyklai, balandžio 8 d. 
Šv. Jurgio parapijos salėje ren
gia vakarą su dovanomis. Lei
džiami šie vertingi fantai: pate
fonas 100 dol. vertės, medžiaga 
vyr. paltui (importuota) 75 dol. 
vertės, radijo aparatas 30 dol. 
vertės, nešiojamas šaldytuvas 
ir 1.1. Biletai jau platinami per 
vaikus, mokinių tėvus, organi
zacijas bei paskirus platintojus. 
Penki biletai kainuoja 1 dol., 10 
bil. — 2 dol.; vienas biletas — 
25 c. Biletų galima gauti Spau
dos kioske ir “Diryoje”.

ATEITININKŲ FJEDERAC. 
VADAS CLEVELANDE

Kovo 18 d. Clevelando ateiti
ninkai turės savo metinę šven
tę, kurion atvyksta Ateitininkų 
Federacijos vadas S. Sužiedėlis, 
“Darbininko” vyr. redaktorius. 
Visi ateitininkai: jaunučiai,

moksleiviai, studentai ir sen
draugiai organizuotai dalyvauja 
10 vai. pamaldose Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje. ’ ' ' |

4 vai. p. p. lietuvių salėje 
vyksta iškilmingas aktas. Ak
to metu kalbės S. Sužiedėlis iri 
meninę programą atliks jaunu
čiai, moksleiviai ir studentai. 
Programoje — tautiniai šokiai, 
grožinis žodis, smuikas, piani
nas, baletas. Vakaro metu stu
dentai ir moksleiviai atliks prie
saiką, o jaunučiams bus pri
segti ženkliukai.

Į minėjimą kviečiami visi lie
tuviai. Įėjimas laisvas.

KAZĖNAI IK GUDĖNAI
džiaugiasi sveiku šeimų prieaug 
liu. Bronė ir Leonas Kazėnai 
susilaukė pirmagimės dukrelės, 
o Dora ir Jonas Gudėnai — an
trojo sūnaus.

TRUMPAI 
— Tautos Fondui aukas dar

šį sekmadienį galima palikti 
Spaudos kioske. Visi lietuviai, 
kurie savo garbingos pareigos 
dar neatliko, prašomi šį sekma-' 
dįeriį užsukti į Spaudos kioską, 
kur Alto atstovas priims aukas.

— 25 nauji prenumeratoriai 
paskutiniųjų dviejų savaičių lai- Į 
kotarpyje Clevelande užsisakė 
Lietuvių Enciklopediją. Prenu
meravimo vajus eina prie galo. 
Nuo aštuntojo tomo užsisaky
ti jau nebegalės, nes bus spaus
dinama tik tiek egz., kiek bus 
prenumeratorių. Visais L. E. 
reikalais prašoma kreiptis į 
gen. atstovą V. Rocevičių, telef.

TELEVIZIJOS 1956
Visos geriausios, ištobulintos General 

Electric, Philco, RCA Victor, Zenith 

dabar tiktai pas Budrikę

i

VISŲ ŽEMIAUSIOS ŽEMOS KAINOS
24 ai’ 21 colio asline T. V. Aluminized Silver Screen Tūba, 

Aslinis modelis su vienu metu garantija, at
piginta už ... ......... ................. ............ .

DUODAME JŪSŲ NAMUOSE IŠBANDYTI DYKAI. 
PATELEFONUOKITE CAIumet 5-7237

$200. BONAS. Kas įūsu T. V.
Tik $5.00 tereikia įmokėti

S19995

KE 1-5264 arba sekmadieniais 
Spaudos kioske.

— Tėvai marijonai kun. E. 
Budreckis ir kun. A. Spurgis, 
clevelandiečiams gerai pažįsta
mi pamokslininkai,- nuo kovo 18 
d. iki balandžio 1 d. ves dviejų 
savaičių misijas Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje. S. G. t

• *{
IŠ CLEVELANDO LIETUVIŲ 

BUDŽIŲ VEIKLOS

Lietuviai budžiai jau įsigijo 
uniformas ir Alto suruoštose pa 
maldose Vasario 16 proga Šv. 
Jurgio bažnyčioje dalyvavo su 
vėliava ir uniformomis. Po pa
maldų lietuviai budžiai suruošė 
Vasario 16 minėjimą erdviose 
patalpose pas p. Bartuškus. Po 
Lietuvos himno A. Augustina- 
vičienė savo paskaitoje jautriai 
ir pamokančiai nušvietė jau
nuomenės uždavinius. Už įdo
mią paskaitą budžiai paskaiti- 
ninkei įteikė gražių gėlių puokš
tę. Vėliau jaunesni budžiai pa
sakė keletą eilėraščių, padaina
vo ir pasivaišino. Budžiai be 
sueigų, kurias rengia kas savai
tę, žaidžia stalo tenisą. Jau su
daryta krepšinio komanda. Dr. 
K. Pautienius skaitė paskaitą a- 
pie pirmąją pagalbą augštesn. 
mokyklos mokinių budžių sek
cijai.

Vyresn. skautininkas dail. K. 
Žilinskas lietuviams budžiams 

| pagamino labai puikų ir meniš
ką lietuvišką ženklelį, už ką 
dailininkui K. Žilinskui budžiai 
nuoširdžiai dėkoja.

ATVYKSTA ASK LITUANICOS 
KREPŠININKAI

Šį šeštadienį, kovo 10 d., Urba- 
nos studentų ASK Lituanicos vy
rų krepšinio komanda atvyks į 
Clevelandą sužaisti lietuvių krep
šinio lygos pirmenybių rungtynių 
prieš Clevelando LSK Žaibą.

Rungtynės vyks East High 
School salėje, 1380 E. 82nd St. 
(tarp Superior ir Wade Park). Ten 
pat kur buvo praėjusį sekmadie
nį prieš Detroito Kovą.

Rugtynių pradžia 8 vai. vakaro.
Priešžaismyje, 7:15 vai. vak., 

LSK Žaibo moterų tinklinio ko
manda sužais draugiškas tinklinio 
rungtynes su Clevelando East Side 
Turners komanda.

Nėra abejonės, kad LSK Litu- 
anica šiuo metu yra viena iš pa
jėgiausių lietuvių krepšinio ko
mandų š. Amerikos kontinente. 
Prieš 2 savaites ASK Lituanica 
laimėjo apygardos krepšinio tur
nyrą Detroite, sužavėdama tenyk
štę publiką savo puikiu žaidimu. 
Todėl nepraleiskime šios progos 
pamatvti augščiausią šiuometinę 
lietuviško krepšinio žaidimo kla
sę. Tuomi pačiu, savo atsilanky
mu paremsime gausią LSK Žaibo 
sportininkų šeimą.

A. B.

P. Kazėno choras 

Akrone
“L'ctuvių Dienos” iškilmėse 

kovo mėn. 4d. Šv. Petro salė
je Akrone, Ohio, Juliaus Kazė
no iš Clevelando atvykęs cho
ras tikrai sužavėjo akroniečius. 
Choras išpildė apie 15 lengves
nių ir tikrai komplikuotų da'nų. 
Mažieji akordeonistai, taip pat 
p. Kazėno vadovaujami, pagro
jo keletą tautiškų šokių ir pri
tart dviems choro dainoms. 
Ypač nepaprastai nuteikė klau
sytojus vyrų dainos, pritariant 
akordeonistams. Pasiliko nepa
prastas įspūdis. Vykusiai pra
nešinėjo p. Sagienė.

Ci.c.as tą.’p p-.t giedojo per
12 vai. Mišias šv. Petro bažny
čioje. Bažnyčia buv.o pilnutėlė 
žmonių.— apie trys ketvirta
daliai kitataučių, kurie su atsi
dėjimu klausėsi lietuviškų ir .lo
tyniškų giesmių. Vargonais gro
jo p. Pesys iš Clevelando, bu
vęs Marijampolės Vargoninin
kas.• I . ' • t -

Akroniečiai lietuviai nuošir
džiai dėkingi J. Kazėnui, jo cho
rui ir mažiesiems akordeonis
tams už puikiai atliktą meninę 
dalį.

Šventės proga Šv. Petro 
bažnyčioje buvo pasakytas an
glų kalba pritaikintas pamoks
las. Salėje trumpai kalbėjo Dr. 
Kisielius, kun. Petreįkis ir kun. 
Širvaitis iš Akrono, ir p. Bal
čiūnas iš Clevelando. P. Bal
čiūnas įdomiai kalbėjo apie lie
tuvių kalbos vertybes ir lietu
viškumo gerbimą. Aukų surink
ta $182.20.

Grupelė lietuvių Akrone at
šventė “Lietuvių Dieną” šiemet 
tikrai gražiai. Žinoma, visa gar
bė priklauso už tai Clevelandui.

Tea buvęs.

Racine, Wis.
Iškilmių užbaiga

Kovo 4 d. Šv. Ęazimiero pa
rapijoje buvo labai retos iškil
mės: buvo šv. Kazimiero šven
tė, 40 valandų atlaidai ir misijų 
užbaiga. Atlaiduose dalyvavo 
daugiau 20 kunigų su Tėvų Ma
rijonų' prdvinciolu kun. V. At- 
kočium priešakyje, kuris ir laikė 
iškilmingus mišparus. Misionie
rius kun. Albinas Spurgis, MIC, 
gražiai pravedęs m.3ijas, linkė
jo visiems ištvermės. Angliš
kai karštą žodį tarė kun. Jonas 
Klebauskas, MIC, o seselių pran 
ciškiečdų paruoštos mergaitės 
darė labai gražų įspūdį procesi
joje. Choras, vadovaujamas 
Alberto Mateikos, irgi įspūdin
gai atliko muzikinę dalį.

Parapijos vakarienė
Šiais metais bus nepaprasta 

parapijos vakarienė, nes klebo
nas kun. dr. Vincas Andriuška 
parūpino darbininkams atitin
kamus pažymėjimus iš Romos. 
Tokių būdu rašte pasiliks, kad 
toks ar tok3 parapietis dirbo

pasišventęs naujai statybai. Va
karienė bus kovo 11 d. 5 vai. p. 
p. 'Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Klebonas kviečia lietuvius i 
iš arti ir toliau dalyvauti va-'J 
karienėje. . 'I

Duoną ir puirius skoningus 
buUtUtes kepu

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
patikrintas žinias jis turėtų būti 
Kanadoje. Žinantieji prašomi pra
nešti šiuo adresu: Mariau Hills 
Se.minary, Clarendon Hills, III.

saoaioi

1956

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

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

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat te
siunčia į visus artimuosius 

miestus.

Pirkit Apsaugos Bonus!

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandu 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-

J, F. Budrik Furnitūra
( 1 N C O K P O It A T E D )

3241 South I Ialstcd Street
K i n ui ir, c iiiihii'ii |>n iiuiilii imi ir Li'Ia iiliiilii'iiin Vilkinai* iki 9:30.

Aidimi 7 dumi- uviuli-.il'. Sckiiiiiilii'iiiiii.s 10 l>ii<h'ikii radio va
landa iš lotii- \Y 11 I*’S. 1 l.'iO kil.. kelvii’linlieiiiiiiii Ii vai. vakaro.

V-

M1SCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
YVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5000 S. Ashland Avė., Cblcago 36, III.

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausi!
• Nemokamai 3-jų mėn. pilną garan

tiją — darbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir lnsta 

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

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

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

NUOŠIRDUS LIETUV1SKAH 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAIumet 5-7252

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELld

2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3 - 4711
Feliz Raudonis, eav. Ir menadžerla 

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo II Iki 4:10.

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

įstaigoje BRIGHTON SAYINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BKIfiinON SAVINOS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiomia Avė.

CHARLES ZEKAS, Sec’s

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad Ir 
4ešt. 9 v. ryto Iki 4:10 p p

Trečlad. t ryto Iki 1> y., o 
Ketvlrtad. » vai. Iki g rak.

ŠILDYMAS
A. Stančiaoskas Ir A Lapkų*

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

1546 S. 4!)th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai

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

2-6752 ir OLympic 2-8492

Jau išėjo iš .spaudos Kun. Al. Saba
liausko paruošta maldaknygė

Viešpaties Angelas
Maldaknygė bus ypač patogi jau

nimui ir kitiems. Savo išvaizda ir 
gražiu Įrišimu prilygsta kitomis kal
bomis išleistoms maldaknygėms.

Nors maldaknygė utri 2S8 pusla
pius, bet yra atspausdinta taip gera
me ir ploname popieriuje, kad gali 
tilpti liemenės kišenėje.

Maldaknygė mūsų poeto buvo pa
ruošta atsižvelgiant Į naujausį litur
gini sąjūdi ir mišių giedomosios da
lys bei kitos svarbesnės maldos Im 
vo įdėtos drauge lietuviškai ir loty
niškai. Didžiosioms šventėms ir lai
dotuvėms įdėtos tų dienų kintamo
sios šv. mišių maldos, joje rasite dau
giau kaip 3U giesmių.

Kalbą lygino prof. DU. A. SAI.YS
Maldaknygės kainos:

Odos lux auksuoti kraštai — $1.511 
Odos imitarija aitks. krikštai — $2.56 
Odos imitac. raudoni kraštai — $2.66

Išleido EDVARDAM VILUTIS, 
3808 Aldcr Street,

East Ohicago, Ind., U.S.A.
toj

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Franciscn gatvės)

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

Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.Choro vedėjau

K DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 
bADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEVISION COMPANV
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

NAUJAUSI j;;

Siegler k not a space heater that wastes heat up the chimney 
And on the ceiling forcing you to live in one or two rooms. 
Siegler is not a centrai healing plant with expensive instollationsl

Siegler i$ a revolutionary method ei į 
WAKU FIOOR HEATING ..PUTS HEATIN EVERY ROOM

AUT WITHOUT COSTIY DIRT COLICCTINO FIPES AND REGISTERS

4ND LOOK-don’t be lonfused by BTU Ratingi!
Thrre Ii BTU INPUT . .. ihere b BTU OUTPUT, būt what brrpv your 
family wirm it BTU USEPUT . . . (ko working BTU'e that htai your 
bome! In BTU USEPUT, Siegler OUTHEATS ’EM AI.L! A 5O.W» 
BTU Siegler givet more USABI.E HEAT ihan murh higher eated ordi- 
Biry healcrt. Any Siegler llealee yna bny r ili give you mm h more 
USABLE HEAT (han any olher heater oi comparable tize.

Siegler costs you so little to 

owrt and operate...if payt (or ih 

lolf again and again with tht (utį it ta ved

GAS HOME HEATER



t

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, kovo 9, 1956

PAJIESKOJIMAS

Pajieškomos seserys VARABAU- 
SKAITfiS — PAULINA BARBU- 
LIENE ir BARBORA TAMOŠIŪ
NIENE, Vabalninkietės.

Jau kelinti metai noriu atvykti 
pasisvečiuoti j JAV. Rengiuosi 
su dukra, gimnazijos moksleive. 
Ta proga norėčiau aplankyti ir sa
vo tetas čia išvardintas. Tetas 
galėčiau ir pas save Argentinoje 
priglausti. Jos pačios arba žinan
ti jų likimą parašykite, būsiu dė
kinga. Sra. Marta Marazaitė-Gei- 
gienė, c. Uhile 765, Avellaneda, 
prov. Bs. Aires, Argentina.

A. A.
DOMININKAS ANTANAITIS

Gyveno 832 W. 33rd PI. Tel. 
Frontier 6-0890.

Mirė kovo S d., 1950, 12:00 
vai. popiet.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Naujamiesčio 
miesto.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Bernice Kovac (Ko 
veikis)), žentas Julius ir Jistel- 
le l-'isher, žentas Ben, pusse
serė Salomėja Bartkus su šei
ma, brolienė Julia Antanaitis 
su šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje 3307 S. 
Lituanica.

Laidotuvės įvyks pirmad. ko
vo 12 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: dukterys ir žentai.
I.aidotuvių direktorius Anta

nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
34ol.

REAL ESTATE

P. STANKOVIČIUS
OEAL ĖST. ir INSUR. BROKBKi

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. HaJsted St.

FL DAnobs 6-S7BS 
Padeda plrkltl . parduoti namu. 
aklus, biznius. Parūpina paskola* 
iraudlmua ir daro vertimus. Tvark- 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—1.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS

P. LEONAS 
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WAI. 5-6015

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAEOl 

2406 West 61 St 
WAlbrook 6-6080

PRoepest 8-357S (vak. Ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviškai 
nuošlrdaua patarnavimo krelpkltto I

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Fairfield, teL LAI. 8-8881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
valu Seštad. nuo 9 v. r. Iki S ▼. V 

Trečladlnelala uždaryta

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
0016 S. Cottage Grove Avė., Chlcago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

A. a. JADVYGAI VAZBIENEI mirus, 
jos vyrui STEPUI, sūnui JONUI, dukrai VIMI TU- 

MASONIENEI ir žentui DR. VACLOVUI TUMAS0NIU1 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Norbertas ir Filomena Taruliai 
Vaclovas ir Halina Bagdonai

Vet. Dr. KĘSTUČIUI

KASPERAVIČIUI-KASPONIUI

mirus, jo žmonai ir artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą

KRIAUČELIONAI

Netekus brangios žmonos ir mamytes 

A. a. JADVYGOS VAZBIENĖS

Vazbių ir Dr. Tumasonių šeimoms reiškia 

užuojautą ir kartu liūdi

DR. J. BAKŠIO ŠEIMA

Liūdesio valandoje,

DR. TUMASONIŲ ir VAZBIŲ ŠEI

MOMS reiškiame gilią užuojautą

Irena ir Antanas Kyrai

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad kovo mėn. 
6 d. 7 v. v. Oreen Bay, Wis., staiga mirė širdies priepuoliu mano 
mylimas vyras

A. A. i

Vet. Gyd. KĘSTUTIS KASPONIS
Kūnas pervežtas ir pašarvotas Vasaičio-Butkaus koplyčioje, 

1446 S. 50th Avė., Cicero, M.

šeštadieni, kovo 10 d., 8:30 vai. ryto bus atlaikytos už jo riel* 
šv. Mišios šv. Antano bažnyčioje Cicero, III,, ir iš ten palydėtas 
į šv. Kazimiero kapines Chicagoje.

Skausmo prislėgta žmona MARIJA
Informacijai: Tel. OLympic 2-1003.

REAL ESTATE PROGOS — OPPORTUNITIES CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
PurtluiMlaman 2-jų uugštų ntūr. mi

nui'. ant ('erinak >td., biznio rajone. 
Krautuvė ir 5 gyvenimui kainb. da
liai- užimti grožio sallono. 2rii>‘ 
augšte 3 butai — 5 karnb. bet 2 ir 4 
knnib. apstatyti butai. Visi turi vo
nias; didelė skalbykla; porėtus; 2 
autom, garažas. >250 pajamų, plius 
5 kamb. butas ir garažas. Reikia 
įmokėti tik *5,000, skolą mokėti po 
*2oo į mėnesį. Parduodama dėl se- 
e-iivės PKonlter 6-1387.

PurdiMMlitmas namas šv. Leono pa
rapijos apylinkėje, urti 79-tos gat
vės Ir Vlncennes avė., 2-jų augštų 
medinis namas; šiltu vandeniu ap
šildymas pirmame aukšle; abu butai 
šešių kambarių; labai gerame stovy
je; geras automobiliui garužas; arti
mas susisiekimas su miestu Ir gra
žus rajonas. Namas parduodamas 
dėl mirties. Skambinkite vakarais 
tarp 6 ir 8 vai. ir Iki 3-čios vai. po
piet sekmadieni: Vlncennes 6-7881.

MABylFTTE PARKE naujas labai 
gražus mūrinis — 2 po 5 kamb. ir 
rūsy 3 k. Centr. šildymas gazu. Sa
vininkas išeina j biznį. Turi būti par
duotas šią savaitę.

Mūrinis 3-jų butų gerame stovy. 

Mūrinis 2 po 6 kamb.

P. ABROMAITIS 
Itcnlly

____________ PRosįhsĮ 8-0052___________

6 KAMB. REZIDENCIJA arti 26 
ir Hamlin. y2 Duplx. Autom, ga
zu apšilti. 2 autom. mūr. garažas. 
Nebrangiai — $10,500; įmokėti 
$3,500. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

DELIKATESU IR G ROKERIŲ 
KRAUTUVE North West Sidėje. 
Rinktinė krautuvė. įsteigta prieš 30 
m. laitiai daug prekių. Modernūs 
įrengimai. 5 kamb. namas užpakaly 
krautuvės. Didelis kiemas. Savaitinės 
pajamos virš *1,400. Nuoma *110 į 
mėn. įskaitant ir namą. Tirštai ka
talikų apgyventa apylinkė. (’ia yra 
nepaprasta proga durbščiai porai įsi
gyti gnrą pirkinį. Kreiptis J savinin
ką tel. SPring 7-2255.

“DRAUGAS” AGENCY
65 East YVashlngton Street 

TeL DEarborn L-2434

2334 Souuth Oakley Avenoe 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

=a0E3OE=3OEIOE=!

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTEI) MOTERYS

CHEMIST ,MMEDI4" 0PE'"HG

BAKERY FOR SALE
Ėst. 25 ycars on South Side 

Two nien shop. Priee only $6,000 
This bnkery has bcen doing 

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

Skubiai ir pigiai 
parduodama TAVERNA su 

ŠOKIŲ SALE.

Tel. LAfayette 3-9618

ISNUOMUOJAMA

IŠNUOM. 5 kambarių butas 2»-me 
augšte. Suaugusiems. 5349 South 
Campbell Avė. GRovehill 0-5054.

Išnuom. 5 kamb. ir garažas 
Kreipkitės:

HĖmlock 4-2247

HELP WANTED — MALĖ

ENGINEERS

AEROJET
la

SACRAMENTO

CALIFORNIA
A LEADER IN THE FIELD 0F

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

Positions New Open for—_
ENGINEERS

MECHANICAL

AERONAUTICAL

CHEMICAL

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

STRESS ANALYSTS
Experienced in aircraft struetures, and aircraft propul- 
sion systems.

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

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog 
Coders Analysts 
Programmers 
Experienced and traineea

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

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

Also DRAFTSMEN
Detail-Design-Layout

CHICAGO INTERVIEWS
March 4th through March 13th 

MR. DWAYNE CHESTER 

Engineering Representative

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

AEROJET 
GENERAL CORP.

P. 0. Box 1947
SACRAMENTO, CALIFORNIA

Subsldlary of The General Tire And Rubber Company

1%--------- ■■■■

HELP WANTED VYRAI

VYRAI
iki 45 metų amžiaus

Užsidirbkite devyniasdešimts pen
kis iki šimto dolerių į savaitę 

besimokydami

BODY IR FENDERIŲ 
TAISYMO AMATĄ

Antvalandžiai
Darbo rūbai ir draudimas 

nemokamai
. Nepaprastai gera ateitis

Mūsų formen’ai kalba lietuviškai 
ir vokiškai

Employment ofisas atdaras šio
kiadieniais ir šeštadieniais iki vi
durdienio.

NATIONAL LEAD 

COMPANY
1710 S. Peoria CAnal 6-3710

MR. VVALTERS

B 0 N E R S
Plate and Brisket Boners»

STLVI'.R, SKILLET BRANDS, INO. 
7450 No. St. Louis 

AMbassndor 2-6300
M R. FISHER.

AUTOMOBTLE8 — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Vtllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys

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

PABKHOLME SERVICE 

STATION

5000 W. Cermak Rd., Cicero, DL 
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas
VVilliam J. Grigelaitis, sav

A A A A A A A « A A t.

Prefer man with some 
Experience in Paint or will 

train graduate chemist.

Excellent opportunity 
and future with an 
expanding company

Call MR. WALTERS

CAnal 6-3710
for interview

NATIONAL LEAD 

COMPANY 

12042 S. Peoria St.

BUILDING & REMODELING
NAMŲ STATYBA

KONTRAKTORTUS 
STANDARD BUILDERS. INC. 
2523 W. 69 st. ChlcaKO 29, ni.,

I’Rospeckt 8-3792 
A. GINTNER1S — pirmininkas 

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

duris.

V. ŠIMKUS 

{vairūs 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 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 32, ILLINOIS

WELDERS

MACHINISTS

FUI J. TIME — TAI D VACATION 
ideal Working Conditions 

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

1113 Itee St.. Desplaines 
VAnderbuilt 7-1914

JAUTIENOS MĖSINĖTOJ AI 

IR PJAUSTYTOJAI

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

AUstin 7-3166

LABORATO R Y 
MAN

with 2 or 3 years 
College Chemistry to learn

LABORATORY PAINT 
DEVELOPMENT

modem Laboratory
Exellent Future for 

one looking toward a 
Long Range program

with an expanding Company

NATIONAL LEAD 
COMPANY

DUTCH BOY PAINT

12042 S. Peoria
CAnal 6-3710 

MR. WALTERS

ENGINEERING OFFICE
for

STENOTYPIST
Shorthand desirable būt not 

reųuired
• Permanent
• Time and i/_, for Saturdays
• Exellent Future

NATIONAL LEAD
' COMPANY

1710 So. Peoria 
CAnal 6-3710 

MR. VVALTERS
SALESLADIES

F.xperienee in bidies’ dresses, eoais 

and suits. Pennuiient and extra posi
tions. Top salnry.

BENTON’S
1023 Lake Street, Oak Park

RECORD CLERKS
AND

ORDER FILLERS
5 DAY WEEK 

PAID VACATIONS

VAUGHAN SEED COMPANY 

601 West Jarkson

STENO-CLERK
Light dietation; varied wo.rk; com
pany benefits; in pleasant 6 giri Of
fice; salary open. Age unimportant. 

MR. FICHT. U-C LITE CO.
1050 W. HUBBARD

Call MO 11-6717

TYPIST AND GENERAL OFFICE 
WORK. If you are looking for a 
steady position with full Co. benefits, 
pleasant working conditions, liospital 
ization, and appreciative employer, 
call Mr. Rossi MO 6-2333. Progress
ive Bronzei VZork. 733 S. Halsted St. 
5 day week.

STF.NOORAPHKR

Permanent. position no\v available, 
capable and efficient for general 
stenographie. work. Ideal \vorking con 
ditions, 5 day week. Air conditioned 
Office. Liberal employee benefits. 
Call Mr. Ratzel SA 2-6700. H. J. 
Heinz Co. 4141 W. Chlcago Avė.

AUTO FRAME MAN
Experienced only.

6150 N. CLARK 
BRIargate 4-5944

EXPERIENCED
TIRE section buikler, tire section 
eutter and buffer, and man to 
operate molds.

ACME TIRE SERVICE 
3945 West Grand Avė. 

BElmont 5-1659

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BU1LDINO CONTBACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmiock 4-5881

įjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiii
LIETUVIU STATYBOS 

BGNDROV*

MŪRAS
BUILDERS, INO.

Stato gyvenamuosius na
mus, ofisus ir krautuves pa
gal standartinius planus ar 
individualinius pageidavimus.

Įvairūs patarimai staty
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 8-2018 arba

LUdlow 5-8580.
8800 SO. CAMPBELL AV1L,

Chlcago 29, Illinois 
^IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUUIIIIIIII

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai.

Lyginimai - Cemento Pamatai -- 
Nauji “Plers” - Stulpai - Pripillmai 
Bendri pataisymai.

Žemos žiemos kainos. 
JOHN KOSINSKIS 
BOulevard 8-2788

FILE CLERK
Mušt be able to type 

Will consider a beginner 
Free Insurance

GLENDENNING

MOTORWAYS
2400 So. Loomis St.

TEL. CA 6-3611

Dry Cleaning 

DRIVER WANTED
NORTH SIDE

Top rte. in our organization 
open.

DAVID WEBER, Ine.
3537 S. State St. VI 2-3800

HELP WANTED MOTERYS ’

STENOGRAPHER
Permanent position n o w 
available, capable and ef
ficient for general steno
graphie work. Ideal work- 
ing conditions, 5 day week. 
Air conditioned office. Li
beral employee benefits. 

Call Mr. Ratzel, SA 2-6700

H. J. Heinz Co. 4141 Wes1 
Chlcago A v.
REIKALINGA ftEIMININKft prie 

Šeimos. Pilnas ISlalkymas ir pinlgl 

nis atlyginimas, šaukti:

ORnvebill 6-95U3 nuo 12 iki 9 v.v.

Pirkit Apsaugos Bonus!

STENO and TYPIST
Law and real estate office:

pleasant work: 5 day wk.
139 N. Clark, suite 1209

Financial 6-2525
FILE CLERK

Not over 25. 8:30 to 4:30 5 days
Some Lite typing. iberal vaca- 
tion. Insurance Plan. Co. benefits. 
Mod. air conditioned office.
MR. TROTT MO 6-7020

TYPIST or STENOGRAPHER
for interesting work in advertising
or sales dept. Office located in 
Skokie, III. Start April 1
Call OR 3-8700 between 9 and 5. 
Ask for M. WALS1I.

EXPERIENCED 
DICTAPHONE OPERATOR

Free hospitalization, loop location, 
small office, good advancement. 5 
day week.

Call Mr. Cntanzaro
____________ WA 2-1780____________

RELIEF SWITCHBOARD
OPERATOR

AND FILING CLERK
No typing 8 AM to 4:30 PM 

41/2 or 5 day week permanent 
No Saturdays 

Apply MISS BURR

DAVID WEBER, Ine.
3537 S. State VI 2-3800

PLATINKITE "DRAUGĄ”
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOS ŽINIOS Prigriebė policininkus
Chicagos teismas nubaudė

Sniegas ir ledas
Chicagoje netikėtai iškrito

Milionai dolerių
nelaimingiesiems

Kovo mėn. 11 d. Chicagos ir 
visose JAV katalikų bažnyčio
se bus rinkliava pasaulio var
guomenės šelpimui. Per tokią 
rinkliavą 1955 metais buvo 
gauta $5,200,000. Be to — JAV 
katalikai dar padarė drabužių 
rinkliavą Padėkos dienos pro
ga ir rinko aukas kitomis pro
gomis. Dėka to — per 1955 
metus į užjūrį buvo pasiųsta 
447,315,940 svarų maisto, dra
bužių ir medikamentų, kurių 
bendra vertė — $119,159,-
471.28. Be to — JAV katalikai 
įkurdino 10,563 pabėgėlius 
JAV-se, Australijoje, Kanado
je, Argentinoje, Čilėje, Brazili
joje, Venezueloje, Bolivijoje ir 
kituose kraštuose.

tis šią vasarą jau tikisi iš Ko
rėjos sugrįžti, baigęs tarnybą.

14 metų kalėjimo
Kriminalinis teismas nubau

dė karį Chester Kalvviel, 32 m. 
amžiaus, 14 metų kalėjimo. Jis 
prisipažino nušovęs našlę Mag
daleną Murphy, 43 m. amžiaus. 
Su ja jis draugavęs porą metų, 
tačiau gruodžio 23 d. susiginči
jęs ir, būdamas girtas, mirti
nai peršovęs savo automobily, 
kai su ja buvęs ties 79 gatve ir 
Princeton avė. Peršautą jis iš
stūmęs iš mašinos. Prieš mirtį 
sužeistoji spėjo pasakyti, kas 
ją peršovė.

Numato karą su arabais
Amerikos žydų kongreso 

prezidentas dr. Israel Gold-
m J - ooAnnonn , 4. r stein> kalbėdamas žydų banke- Tą padare 32,000,000 katali- . . . ..... T__ „„ ; te Chicagoje, pareiškė, jog Jor

dano valstybės įvykdytas atlei-kų JAV-se, veikiančių per sa
vo 49,000 parapijų ir 106,750 
kitų įstaigų. Pagalba buvo tei
kiama žmonėms, gyvenantiems 
40-je kraštų visame pasaulyje.

Pagalbos susilaukė milionai 
žmonių. Vien Vokietijoje į na
mus buvo išnešiota įvairių gė
rybių 2,068,000 žmonėms ir su
šelpti reikalingieji 3,035,200 
globojami prieglaudose. Italijo
je taipgi paramos susilaukė 
daugiau kaip penki milionai 
žmonių. Ispanijoje buvo sušelp
ta daugiau kaip trys milionai 
žmonių.

Reikšminga, kad vien tik 
JAV katalikai išsiuntė pagal
bos svarais ir doleriais dau
giau, negu visos kitos tikybos 
ir pašalpos organizacijos su
dėjus draugėn, įskaitant ir 
CARE, ir žydus, ir protestan
tų įvairias sektas — visus juos 
pralenkė katalikai.
"Draugą" skaito Korėjoje

Vienas .mūsų dienraščio re
daktorius gavo laišką iš Korė
jos. Rašo Algirdas Jonas Ka- 
sulaitis. Jis sako, kad Korėjo
je tarnaudamas JAV kariuo
menėje nuolat su įdomumu 
skaito “Draugą", kurį jam rū
pestingai siuntinėja kun. Al
fonsas Sušinskas. A. Kasulai-

dimas.brito generolo iš kariuo
menės vadovybės rodo, kad 
Jordanas ruošiasi karui su Iz
raeliu.

Moters lavonas ežere
Michigan ežere rastas mo

ters lavonas ties Columbia avė. 
Skenduolė atpažinta — tai 
Evelyn Ruess, 28 m. amžiaus, 
iš Forsyth, Mont. Ji čia buvo 
atvykusi gydytis.

A. A.
JUOZAPAS KEIKŪNAS
Gyveno 2419 W. 46th St.

Mirė kovo 6 <1., 1956, 7:20
vai. ryto, uulaukęs pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje; kilo iš Pa
nevėžio apskr., Humygulos pa
rapijos, Stultiškių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Ona (Duiičiūnaitė) »Q- 
nūs Itaymond, duktė Eleanoru 
Cartivright, žentas Talbot, anū
kė Arlcnc, sesuo Jadvyga Kift- 
kūnas su šeima, sesers duktė 
Vlolet Kovcra su šeima, pus
brolis Aleksas Glinskis su šei
ma, švogeris Tadeušus I)aii- 
čtiinas su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko 2 broliai Povilas Ir Julius 
Ir sesuo Elzbieta su šeima.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas .John h’. 
Eildeikio koplyčioje, 4330 So. 
Caiifornia Avė,

Laidotuvės įvyks šešlad., ko
vo 10 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto Ims nulydėtas į švenč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kurioje j vyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.

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

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

Laidotuvių direktorius John 
K. Eiid'lkts. Tel. LAfayette 3- 
0440.

<■’. IK 4 —u.

GU2AUSKŲ
BEVERLY IULLS GftLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 WEST «3RD STREET 
Tcl. PRos,N*ct 8-OftSS ir PR 8-4)834

PIRKITE APSAUGOS BONUS.

penkis policininkus. Du iš jų sniegas, gatvės apsitraukė plo-
_  Albert Fetta ir Arnold An-' nu ledo sluogsniu; ketvirtadie-
drowski — atleisti iš tarnybos nį anksti nakčia ir iš ryto bu- 
už tai, kad sulaikę vieną vyrą, vo daug daugiau automobilių
pervažiavusį raudoną šviesą, 
reikalavo iš jo kyšio $20.

Kriminalinis teismas nubau
dė kalėjimu penkis policinin
kus, kurie prisipažino apiplėšę 
maisto krautuvę, po to, kai nuo 
jos buvo nuvyti plėšikai.

Kalėjimas už kūdikio 
mušimą ,

Kriminalinio teismo teisėjas 
H. Burman nuteisė nuo 3 iki 
14 m. kalėjimo Richardą Po- 
wers, kurs taip primušė savo 
3 mėnesių kūdikį, kad tas mi
rė. Kaltinamasis prisipažino, 
kad kūdikio riksmo išbudintas 
iš miego jis apmušė jį ir įmetė 
į lopšį. Jo žmona verkdama 
prašė teisėją, kad bausmę skir
tų kaip galima mažesnę.

Už bučkius į psichiatrinę 
ligoninę

Teisėjas Joseph A. Pope įsa
kė, kad psichiatrinėje ligoninė
je būtų ištirtas Flenall Hill, 27 
m. amžiaus vyras, kurs. bandė 
pabučiuoti keturias moteris, 
kurios ėjo dirbti i Spaulding 
Industries, Ine., pastatą, 3520 
N. Spaulding avė. Tą pačią die
ną jį areštavo policija.

nelaimių ir susisiekimo užsi
kimšimų. Apie 150 mašinų su 
druska ir smėliu buvo paleista 
į gatves.

Šypsenos savaitė
Ryšium su šypsenos savaite, 

paskelbta visose JAV-se, Chi
cagos Restoranų sąjunga pa
skelbė konkursą — “Padavėja 
su laim ngiausia šypsena”. 
Penktadienį bus nuspręsta, ku
ri už savo šypseną laimėjo pir
mą vietą.

Nevažiuok su nepažįstamu
Vieną Chicagos padavėją ne

pažįstamas vyras pasisiūlė pa
vėžinti, kai ji anksti sekmad e- 
nį grįžo į darbą. Ji sutiko. Pa
keliui ją nuskriaudė. Policija 
piktadarį susekė ir suėmė vie
noje tavernoje.

Garsėja Piktužis
Chicagos laikraščiai rašo 

apie Jurgį Piktužį, čikagietj, 
kurs lanko futbolo mokyklą ir 
kurs parodo didelius sugebėji
mus. Jam pranašaujama gra
žus pasisekimas. Jis yra meti
kas, kairiarankis.

įieško savanorių moterų
Chicagoje yra 10 katalikiškų 

‘vaikų darželių, išlaikomų kata

likų labdaros organizacijų. 
Tiems darželiams jieškomos 
savanorės moterys, kurios pa
švęstų dieną ar keletą valan
dų savaitėje ir globotų ten 
esančius vaikus. Pvz. Harriet

Lavvitzka iš savo šeimos Išeinaį,
trečiadieniais, tą dieną pafiišvęs 
dama neturtingų vaikų slaugy
mui, į šį darbą įtraukdama ir 
kitas savo pažįstamas.

j

MOŠŲ MIELAI DRAUGEI

A. A. ALDONAI GIRDAUSKIENEI
MIRUS, JOS VYRUI VYTAUTUI IR DUKRELEI GIEDREI, REIŠ

KIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ IR KARTU LIŪDIME.

V. ir J. Masaičiai 
M. Norvaišienė

cb

DR. KĘSTUČIUI KASPONIUI- 

KASPERAVIČIUI mirus, 

jo žmonai ir artimiesiems reiškia gilią užuo

jautą ir kartu liūdi

Liet. Tr. Vet. Gydytojų Draugija

Filisteriui, vet. gyd.

KĘSTUČIUI KASPONIUI

mirus, giliausią užuojautą reiškiam jo žmo

nai, seimai ir artimiesiems

Korp! VYTIS

VIDAI IR VACIUI TUMASONIAMS, 

ją mylimai mamytei ir uošvei

J. VAZBIENEI mirus, 
reiškiame užuojautą

G. A. Maciūnai

- ?
Mielus VIDĄ ir Dr. TUMASONĮ, moti

nai ir uošvei a. a. J. Vazbienei mirus, nuo

širdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Antanas ir Angelė Kašubai

Mielą

PETRĄ BALTUŠKĄ,
jo mylimą žmonai ALEKSANDRAI mirus, 

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame.

Apolonija ir Jonas Mementai

Al A

JADVYGA VAZBIENĖ

(GIRDENYTE)
Gyveno 3004 W. 65th St.
Mirė kovo 6 d., 1956, 11:25 vai. vak., sulaukus 54 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Žarėnų-Latve

lių parap. Amerikoje išgyveno 8 m.
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje 2424 W. 

69th St.
Laidotuvės įvyks šeštad. kovo 10 d., iš koplyčios 9:30 

vai. ryto bus atlydėta į Švenč. Panelės Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: vyras, sūnus, duktė, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz. Tel. 

REpublic 7-1213.

Mūsą gerbiamam bendradarbiui

VYTAUTUI GIRDAUSKUI,
jo mylimai žmonai ALDONAI mirus, rei

škiame gilią užuojautą jam ir jo dukrelei 

Giedrei.
. p

Great Lakęs Spring Corp. 
Lietuviai darbininkai,-ės

LIŪDESIO VALANDOJ 
Saakifr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DUKKTOB1AI -

6845 S. VVestern — S atskiros air-cond. koplyčios
*1-6609 — 7-8661 Aatomobtllam* Mato 
k«ri« gyvena kitoaa mieata daly m; gauni ana

koplyčia arčiau Jūsų namų.

- r - ..P*'* r

Pranešame giminėms draugams ir pažįstamiems, kad 1956 m. ko
vo (i d. 6 vai. vak., įkj ilgos ii sunkios ligujs, Aįieliael Keese ligoninė
je mirė

A. | A.
ALDONA VASILYTĖ GIRDAUSKIENĖ

Kūnas jmšarvotas Mažeikos ir Evans koplyčioje, 6845 S. \Yd;- 
teru Avė.

Ijaidotuvės įvyks šeštad. kovo 10 d., po gedulingų pamaldi) 11 :30 
vai. ryto Švenč. Panelės Gimimo parap. bažn. bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuliūdę — vyras ir duktė.
I>ėl informacijos šaukite REpublic 7-86116.

MARTYNASŽEBRAUSKAS
Gyveno 6602 S. Lowe Avė. Tcl. Englcwoo<l 4-3241.
Mirė kovo 6 d., 1 956, sulaukęs 66 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Betygalos parapi- 
l'žpušynų kaimo.
Amerikoje išgyveno 43.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona. Pranciška (Balt ikauskai- 

tė), augintinis Jonas Šiltis, marti Charlotte ir jų šeima, sesuo Ju- 
lia Sačauskas, jos vyras Petras, kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Lietuvoje liko broliu Petrus, sesuo Anastazija Krasauskiene, 
jos vyrus Juozas, brolių vaikai ir kiti giminės:

Priklausė šv. Vardo Draugijai (Marųuette l’k), ir šv. Anta
no iš Padvos Draug.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje 6845 S. VVesternAvė.
laidotuvės įvyks šešt. kovo 10 d., iš koplyčios 10:30 vai. ryto 

bus atlydėtas į švenč. Panelės Gimimo parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už veltonies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, augintinis, marti ir anūkai.
Laiilotnvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. KEpublie 7-8600.

jos,

PIBKITE TIESIOG 1TC0 
MB. NELSON

- SAVININKO -

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West 11 Ith Strw»
▼i«na« blokai ano kapinių.

Mdilaoalaa paminklam! plaaų 
paairlnkirnaa mieata.

Tolei. CEdarcrost 3-6335

ALK8TAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAI PYKITE TVIRTAI, APDRAUSTOJ 910,000,4)00 IŠTAIGOJE. Al KABIAUSIAS, VAI .IAI PADIDINTAS DIVIDENDAS |:« PAII) I P INVEKTMEN- 

A,TAS’ K,T’ TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KALĖDŲ IR VARAI I.R SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER I AISRI S. BU-
„A’./XK,TE ,AIjAlDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS HILAS, VLI/HJI PATARNAVIMAS NARIAMS. IAKEIKIAM IR 

.AJLl.?J2?I?AM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOIOS PRIEINAMIAUSIOM SĄI.YGOM. Bl ftINOT MŪSŲ AUKOTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAAALKIT — GROVEHJLL fl-7575.

CHICAGO SAVINGS and LOAM ASSOCIATION, 6234 SOUTH VVESTERN AVĖ.
PIRM. 12 VAU—H VAU; ANTRAI). IR PENKT. B Iki 4 VAK.; KET. 9 IKI S vai. vak.) Treč. UŽDARYTA VISA DIENA; *E»T. 9 IKI 2 POPIET

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. ELDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patama- Mes turime koplyčias
dmaa dieną ir nak- £3? Chicagog k

jti, Reikale šaukite Roselando dalyse ir

nu>- įlojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CAUFORNIA AVĖ. ' Tel. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tcl. SEelcy 3-5711

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArda 7-1138-11391

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpabUe 7-12131
2814 W. SSrd PLACE VIrginU 7-6fl72(
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X Mr. ir Mrs. William Salias

iš Medford, Mass., vienas iš 
pirmųjų Marianapolio kolegi
jos (Thompson, Conn.) alum- 
nų, paaukojo T. T. Marijonų 
naujai koplyčiai $100, nupirk
damas arnotus. Koplyčia sta
toma prie T. T. Marijonų vie
nuolyno, 63 St. ir So. Kilbourn 
St., Chicagoje, III. T. T. Mari
jonai ir Statybos fondas ren
gia didžiuli banketą kovo 18 d.
6 vai. vak. Sherman viešbuty
je. Bankete gautas pelnas ski
riamas pagreitinti vienuolyno 
ir “Draugo” spaustuvės staty
bą ir tų pastatų įrengimą. Pa
siskubinkite įsigyti biletus pas 
kun. V. Parulį, MIC, Statybos 
fondo iždininką, 2334 South 
Oakley Avė., Chicago 8, III., te
lefonas BIshop 7-7864.

X Andriaus Garbuko, dir
bančio muzikos įrankių dirbtu
vėje Harmony Co., žmonai Onai 
mirus, jo bendradarbiai lietu 
viai: V. Ostrauskienė, J. Stan 
kovičienė, M. Šalčiūnienė, L. 
Vaišnoraitė, V. Šulaitis ir A. 
Martinkus, vieton už suauko 
tus pinigus vainiką pirkti, nu
tarė pasiųsti Vasario 16 gim
nazijos Vokietijoje neturtin 
giems mokiniams.

Be išvardintų čia asmenų, 
maloniai prisidėjo ir fabriko 
pareigūnai: amerikietė lietu
vaitė, raštinės tarnautoja pa
nelė Antoinette Daniels, super
intendento pavaduotojas ponas 
Christian Aichholzer ir gamy
bos skyriaus vedėjas ponas Ro- 
bert Andrlik. Viso suaukota 
$15.00.

X Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje 40 valandų atlaidai 
prasidės šį sekmadienį (kovo 
11 d.) 10 vai. (sumos metu)
ryto. Atlaidai baigsis kovo 13 
d. 7:30 vai. vakare mišparais 
ir iškilminga procesija. Pa
mokslus sakys kun. Jonas Kle- 
bauskas, MIC. Kun. klebonas 
Petras Malinauskas, MIC, kvie
čia parapiečius pasinaudoti 
Dievo malonėmis.

X Dr. Viktoras Puškorius,
Clevelando Medikų Akademijos 
narys, atlikęs bendrąją prakti
ką ligoninėje ir trejus metus 
specializavęsis chirurgijos sri
tyje, nuo kovo 1 d. pradėjo 
specializuotis chirurgijoje Ur- 
banos klinikose. Ten dirba žy
mūs tos srities specialistai. Po 
metų dr. Viktoras Puškorius 
laikys chirurgo egzaminus.

“Carle Nevvs”, Urbanos kli- 
n’kos laikraštis, šiltai supažin
dino dr. V. Puškorių su ligoni
nės personalu, pažymėdamas 
jo tautybę, išeitą mokslą ir 
praktiką.

X Vargonų virtuozo Zenono 
Nomeikos koncertas bus kovo 
11 d. 3:30 vai. Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje. Chicagos 
visuomenė laukia reto koncer
to. Visi kviečiami į šį didingą 
vargonų muzikos koncertą, 
kuriame bus išpildyti žymių 
autorių kūriniai.

X Ona Bakutienė, šv. Jurgio 
parapijos daugel'o organizaci
jų veikli narė, sunkiai sirgo 
apie 10 dienų. Šiuo metu liga 
jau nugalėta.

MENO PARODA IR KONCERTAS
Du didieji įvykiai šį sekmadienį

Be ruošiamo kovo 11 d. 3:30 
vai. p. p. religinio vargonų kon
certo Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
Chicagoje, dar rengiama ir reli
ginio meno paroda, minint Lie
tuvos bažnytinės provincijos 30 
metų sukaktį. Religiniame kon
certe dalyvauja europinio mas
to virtuozas Zenonas Nomeika. 
Po koncerto, 5 vai. p. p. minė
tos parapijos salėje atidaroma 
religinio meno paroda, kurioje 
dalyvaus apie 40 autorių — dai
lininkų ir architektų — išstaty- 
dami apie 150 kūrinių. Parodo
je vyrauja vitražas, tapyba ir 
grafika. Ypač pabrėžtina, kad 
matysime kūrinius kelių mokyk
lų: Lietuvos, Europos ir Ame
rikos. Ir dar sveikintina, kad 
gražiai pasirodo jaunieji, kurie 
itin suprato parodos tikslą, šia 
paroda lietuviai dailininkai pa
sirodys ir kitataučiams.

Puikiai prisimenama pirmoji 
religinio meno paroda Kaune, 
surengta 1930 m. Seimo rūmuo
se. Bet tai buvo bažnyt. meno 
paroda: kielikai, monstrancijos, 
arnotai, stulos, kamžos ir kt., 
apie 200 eksponatų. Toji pa
roda buvo surengta dail. Adolfo 
Valeškos, ir parodos garbės pir
mininku buvo J. E. arkivysk 
metropolitas J. Skvireckas. Ta 
paroda buvo ir akstinas daugiau 
susirūpinti religiniu menu ir jo 
apsauga, o ypač paskatinti ir

X Jungtinis JAV Lietuvių 

Bendruomenės Chicagos apy
gardos valdybos, LB Chicagos 
Kultūros Tarybos prezidiumo 

ir Kultūros Fondo valdybos po
sėdis, dalyvaujant Lietuvių 
Bendruomenės pirm. St. Barz- 
dukui ir valdybos nariui kultū
ros reikalams A. Mikulskiui 
šaukiamas šeštadienį, kovo 10 
d., 3 vai. Lietuvių auditorijoj. 
Bus svarstomi aktualieji pir
mojo Amerikos ir Kanados lie
tuvių Kultūros kongreso reika
lai. Posėdyje kviečiami daly
vauti asmenys ar organizacijų 
atstovai, kurie kultūros kon
greso metu organizuos atski
rus sekcijų posėdžius. Posėdy
je dalyvauti kviečiami ir visi 
Kultūros Tarybos nariai.

X Dr. Jonas Adomavičius
uoliai dirba prie mokslinio dar
bo. Praėjus'ą savaitę dalyvavo 
Klinikinės Medicinos Gydytojų 
suvažiavime, įvykusiame Pal- 
mer House viešbutyje. Ten su 
kitais žymiais vidaus ligų spė
riai stais surengė parodą, pa

mušų dailininkus nepasinešti 
vien į vaizdinį meną; to pavyz
džiu minimoje buvo mūsų diev- 
dirbiai ir liaudies meno dirbėjai 
bei kiti. Žinoma, tai neliko bal
su tyruose, ir vėliau matome sa
vosios mokyklos auklėtinius, be
sireiškiančius toje srityje, ypač 
grafikus — V. Petravičių, V.
Ratą, P. Augių, V. K. Jonyną,
T. Valių, T. Kulakauską, P. Rau 
duvę; tapytojus — A. Valešką,
Br. Muriną, P. Kaupą, A. Ta
mošaitį, V. Vizgirdą ir kt. Gra
fikai pirmieji išryškino savo kū
ryboje liaudies motyvus, gal ir 
primityvizmo chairakteryje, ir 
juos galima pavadinti pionie
riais.

Taigi mestas anoje senojo re
liginio meno parodoje šūkis — 
daugiau į religinį meną, ne tik 
jį pažinti, bet ir kurti — rado 
atgarsį. Matėme 'anuometinėje 
lietuvių periodikoje tos srities 
reprodukcijų, buvo drįstama 
dalyvauti vienu kitu tos rūšies 
darbu ir apžvalginėse parodose.
Kartu minėta paroda paskatino 
pastatyti Bažnytinio Meno mu- 
zėjų, kas ir buvo įvykdyta prieš 
20 metų.
Prisiminus 1939 m. religinio 

meno parodą

Čia ir tenka didelė padėka 
tiems religinio meno pionieriams 
ir propagatoriams, kurie paska
tino šią meno šaką studijuoti.

Puikiai prisimenu, kai buvo 
suruošta religinio meno paroda 
1939 m., jau Bažnytinio Meno 
muzėjuje ir publikos gausiai lan 
koma, ką ir kitataučiai kritikai 
priminė, kad lietuvių darbai ga
li ir Europos miestų galerijose 
bei meno muz'ėjuose būti išsta
tyti. Ir neapsirikta. Matėme 
jau tremtyje, ne tik Vokietijoje, 
bet ir Prancūzijoje, Olandijoje, _
Ttaliioie ir kitur su vienu kitu neje’ tai mažai rQPinomės to gyvijoje ir Kitur su vienu KituiVenimo jdomesnius įvykius jam-

Dariaus ir Girėno Legiono Moterų Auxiliary kovo IT <1. 2:30 vai. p. p. 
rengia įdomia madų paroda ir kortų prumogą (“Fashion sliotv and 
eard pinty’’). Pramoga bus Dariaus ir Girėno salėje, 4416 South 
Westem Avė.

Nuotraukoje yra Fashion sbow and Card party komiteto narės. Sėdi 
He'len Skriskus, Mary Martin, Helen Lukas, Marie Wilbert, vieneto 
prezidentė .lennie Bagdonas ir Marge Prepliea. Stovi Ilarriet Kamiu, 
.lean Wilbert, Ann Kazin, .losephine Lapinskas ir Helen Ambrose.

Programos rengėjos: Marie Wilbert, Marge Prepliea, Helen Skris
kim ir Dariaus ir Girėno legiono moterų vieneto pinu. .lennie Bagdo
nas kviečia visus į įdomia, programą.

Religinio meno paroda ruošia
ma paminėjimui trijų sukakčių: 
30 metų nuo Lietuvos bažnyti
nės provincijos įsteigimo, 25 m. 
nuo pirmosios religinės meno pa 
rodos ir 20 metų nuo Bažnyti
nio Meno muzėjaus atidarymo. 
Šios sukaktys neturi praeiti ty
lomis, ką ir rengėjai turėjo gal
voje.

Atvykusius tą dieną stebins 
ir Nomeikos vargonų koncertas, 
pirmą kartą Chicagoje. Primin- 
tina, kad be vitražo, grafikos ir 
tapybos, bus mozaika, skulptū
ra, keramika, audiniai, medžio

drožiniai ir architektūra. Ten
ka didelė padėka Šv. Kryžiaus 
parapijos klebonui kun. A. Lin
kui, kuris sudarė sąlygas paro
dai įrengti. Tą pastebėjo ir ju- 
ry komisija, ir kiti.

Žinoma, nors L. Bendruome
nės žinioje parodos rengimas, 
bet parodos organizacinis komi
tetas daug dirba. Jo pirminin
kas — dail. Adolfas Valeška, 
nariai — kun. dr. V. Rimšelis, 
kun. dr. A. Juška, archit. Vyt. 
Peldavičius ir dail. P. Augius. 

. Jn. Vaidelys

SPALVOTA KULTŪRINE FILMĄ
A. GINTNERIS, Chicago. III.

Kai ramiai gyvenome savo tėvy-

religiniu paveikslu parodose da
lyvaujant, ir jie net buvo pre
mijuojami.

Arba mūsų dalyvavimas Ro
mos religinėje parodoje, žinoma 
tarptautinėje, kurioje rengėju 
buvo dail. A. Valeška.

Vėliau iškilo ir J. Paukštienė, 
K. Varnelis ir K. Žoromskis, o

nikai, 15. Lietuviškos radijo va
landėlės, miškininkai, skautai, mo 
kytojai, panevežiečiai, Vaikų eg
lutė, Leono namų šventinimas, 16. 
Vasario 16 d. minėjimas, dail. J. 
Pautieniaus meno parodos atida
rymas ir daug kitų.

KAS KĄ IR KUR
— Veikalo “Prieš srovę” daly

viai šį šeštadienį (kovo 10 d.) 6 
vai. prašomi susirinkti Fellowship 
House patalpose aptarti buvusius 
spektaklius ir ateities darbus.

Režiso rius

Mažiau mokės
Chicagos susisiekimo bendro

vė, kurios žinioje yra miesto 
autobusai, tramvajai, iškelti 
ir požeminiai traukinėliai, su 
savo darbininkais yra sudariu
si sutartį, pagal kurią atlygini
mas pakeliamas ar numažina
mas pagal pragyvenimo pa
brangimą ar atpigimą Kadan
gi Chicagoje pragy
venimas kiek atpigo, tai tų dar
bininkų atlyginimas sumažina- 

— Visų šaulių dėmesiui. Kovo mas pusantro cento p-r valan
dą, kas iš viso sudarys $115,- 
000 per ateinančius tris mėne
sius. Chicagos miesto susisieki
mo palaikyme dirba 12,950

mėn. 11 dieną (šį sekmadienį), 1 
ir 4 vai. po pietų Lietuvių audi
torijoje bus rodoma šaulių Balio 
Brazdžionio spalvota filmą “Lie
tuviškoji Chicaga’’. Chicagos šau
lių klubas yra šios filmos garbės 
globėjas. Klubo valdyba kviečia 
visus šaulius ir šaules su draugais 
ir pažįstamais šios filmos pasižiū
rėti. Daugelis pamatysite filmo 
je patys save.

— Liet. Dantų Gydytojų S-gos
pavasarinis koncertas — balius į- 
vyks balandžio mėn. 28 d, Western 
Ballroom salėje.

— šachmatininkų dėmesiui. Ne
ries šachmatininkų turnyras šių 
metų klubo meisterio vardui įgy
ti prasideda kovo 10 d. 2 vai. p.p. 
Lietuvių auditorijoje ir tęsis dvi 
dienas. Starto mokestis $3.

Sekcijos vadovas

tamautojų.
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ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos 

Raidžių Pasėliai

Romanas
ši knyga, pasakodama kovos ui! 

spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką žodį. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

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

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

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
Illlllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Meno paroda Institute
Chicagos Meno institute ati

daryta apylinkės dailininkų pa
roda. Parodoje dalyvaujančių 
dailininkų premijavimui panau
dota $7,975; premijos paskirs
tytos 24 dailininkams, kurių 
augščiausią premiją — $1,500 
— gavo Anna Baker, antrą — 
$1,000 — Ričardas Hunt. Pa
roda tęsis iki balandžio 12 d. 
Atdara nuo 9 vai. ryto iki 5 v. 
vak.; sekmadieniais atidaroma 
12 vai. dienos.

Orkestru festivalis
Šeštadienį, kovo 10 d., Oak 

Park, River Forest Augšt. mo
kykloje, esančioje East ir On- 
tario gatvių sankryžoje, Oak 
Parke, Įvyksta augštesniųjų 
mokyklų orkestrų festivalis, 
kuriame dalyvaus apie 2,000 
jaunų muzikantų iš 27 vietų. 
Vakare, 7 vai. 30 min., bus 
koncertas atrinktų 200 muzi
kantų.
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GYVOJO ŽODŽIO 

SIMFONIJA

Kazio Bradūno

Devynios Balades
Ką matysime kovo 11 d.

Lietuvių auditorijoje matysime 
1 ir 4 valandą: 1 Skautai lietuvių 
kongrese, __ 2. Lietuvos kariuome
nės šventės minėjimai, 3. Premi
jos įteikimas poetui B. Brazdžio- 

ko pergyvenimus. Manau, kad dau1 niui, 4. Spaudos paroda, 5. Kon-

žinti filmoje. Tuomet nedaug tu
rėjome ir priemonių tokiems dar
bams atlikti. Dabar būtų malonu 
ir įdomu pasižiūrėti praėjusio lai-

gelis lietuvių matė brolių Motuzų 
spalvotas filmas iš Lietuvos gy
venimo. Jos dabar yra rodomos po 
visą Ameriką: žmonės žiūri po ke
letą kartų ir negali atsižiūrėti lie
tuviško krašto vaizdų ir žmonių 
veidų. Kaip būtų malonu, kad to

šyje, pasakysime, pirmoje re-! kių filmų turėtume žymiai dau- 
liginėje parodoje — visa eilė giau'
jaunųjų, dalis dar meno studi- Ir tremties dienos neįamžintos
jas betęsiančių, kurie parodė ne
mažą sugebėjimą ir kurių dar
bai buvo jury komisijos atrinkti 
ir pripažinti.

Šioje religinėje parodoje jau-' tokių aparatų" kuriais būtų gali- 
nųjų darbai kalbės, kad jie su- ma tai padaryti. Tuomet užteko 
__ . . v f . . paprasto foto ir tai buvo gerai.

vaizduoiančia ivairiu skrandž o anta meno saką ir nonai Kartais amerikiečiai pasukdavo fil
vaizduojančią įvairių skrandžio dalyvauja parodoje, keldami lie- mą, bet apie tai niekas iš lietuvių 
ligų moderniškiausius gydy- tuvių vardą. Vienas kitas nesu- nematė savo veido. Nepasikartoja

spėjo darbus baigti, kaip buvo * daba.r mat^L Vadinasi ir trem- 
. . ...... ties musų dienos Vokietijoje pa-

pasizadejęs, ir negalėjo laiku sinko neįamžintos istorijoje, 
savo kūrinius įteikti

“Lietuviškoji Chicago
Trijų sukakčių akivaizdoje

Istorijai svarbu turėti medžia
gą apie lietuvių tautos dalį, trem
tyje gyventą. Raštų jos turime pa
kankamai, bet filmose — nedaug. 
Tuomet savieji žmonės neturėjo

šului |P. Daužvardžiui surengtas 
"Sandaros” pagerbimas, 6. Kuni
gų dr. J. Prunskio, B. Suginto pa
gerbimai, 7. Dainavos ir Čiurlio
nio koncertas ir vakarienė, 8. šau
lių šventė, 9. “Draugas” ir jo nau
jos spaustuvės, ir vienuolyno že
mes šventinimas, 10, Dariaus ir 
Girėno šventė, 11. Sandūnai ir jo 
linksmybes, 12. Lietuvių tautinis 
ansamblis, 14. L.L. ir Kario pik-

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

Tai yra poezijos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena ir pasakyti jam stebuklingąjį 
žodį.

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

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, I1L
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Nuoširdus pakvietimas visiems DRAUGO skaitytojams

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

SHERMAN VIEŠBUTYJE, Clark ir Randolph gatvių kampas, Chicago, Illinoismus.
Kadangi šis gydytojų suva

žiavimas buvo labai gausus ir 
moksl'niu atžvilgiu labai svar
bus, mūsų lietuvio aktyvus ir 
reikšmingas dalyvavimas mums 
tikrai suteikė garbės. Reikia 
pažymėti, kad suvažiavime pa
skaitas skaitė patys žym'ausie- 
ji gydytojai ir buvo iškelta 
moderninės medicinos pažanga 
bei laimėjimai.

X Alfonsas Valatkaitis per
sikėlė į naują butą, 5727 So. 
St. Louis Avė., Chicago 29, III. 
Telefonas GR 6-2881.

X šaulei Apolonijai Valat- 
kaitienei vakar padaryta sunki 
tulžies operacija Jackson Par
ko ligoninėje.

X šv. Kryžiaus parapijos

Šioje parodoje matysime ir
Tokiu vardu jau turime spalvo

tą filmą Chicagoje. Ji buvo atlik-
čiae-imiu ir iš Australuos ir «|:ta lajke Paskutiniū P°ros m.etM- Ta ciagimių, ir is Australijos, ir iš me fįlrpe matosį Chicagos ir apy- 
Paryžiaus (net 3 dailininkų), I linkės vaizdai ir lietuvių kultū- 
ir iš Kanados; o JAV gyvenan-1 rinis gyvenimas. Pats filmas ly-
č us atstovauja Chicaga, New £imas £odžį° ir . mu^s v J . ŠL , Prograina tęsiasi pora valandų,Yorkas, Rochesteris, Clevelan- |ęaįp eiliniame kino teatre. Visi vai 
das, Toledo ir kiti miestai. Be zdai gražūs ir patrauklūs. Filmą 
pasauliečių dalyvauja ir du dva- sudaryta iš daugelio atskirų dalių
... . , ... ir įvykių, todėl yra nenuooodi irsminkai — vienuole kazimiene- gy^ay Fi^moj pasfrodo keletas tųk- 

tė sesuo M. Mercedes su tapyba stančiu lietuvių. Ir visi d’rba, vei- 
ir grafika ir kun. P. Dzegorai-1 kia, bėga, kruta, kalba, šoka, dai- 
t:s su medžio drožiniais. Ypač 'Xbus' priklauso
kas krenta j akis, tai minimi vieša padėka Baliui Brazdžioniui, 
kun. P. Dzegora’čio medžio dro- kuris ją pagamino ir parodo ne
žiniai, kurie nėra pigūs turiniu tuvių visuomenei.
ir, kas svarbiausia, visi vis ki-j ------
tame stiliuje ir kitais motyvais.' T
Jie galės būti pavyzdžiu dauge- CONNECTICUT VALSTYBĖJE 
liui dievdirbių. Parodoje vra ir Klebonijai reikalinga šeimininkė.

Gražioji Sherman viešbučio salė

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

Šis iškilmingas banketas paminės kertinio akmens 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 Richard J. Daley. Vyskupas Vincentas 
Brizgys, ir daug kitų žymių Chicagos valdinin kų, biznierių ir profesijonalų. .

Meninę programos dalį išpildys S. BARANAUSKAS; jam akompanuos A. 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.

tainyfios bokštų remontas jau odcrniško me„0 pavy7dabct Turi InlMU lirtnvilk.i ir angliškai.Ln.rrtnr. 1 V zlni.Ln , »» revvnmntn <11 I VlrtNbaigtas. Bokštų stogai uždeng 
ti nerūdijama medžiaga. Jų 
remontas kainavo $25,000.

. ... ... .... , Geros darbo ir gyvenimo sąlygos.
I ir juose išlaikytas religinis cha- RaSyti _ nRAUGAS, Box 3933, 
rakberis. Pati jury komisija į 23.34 S. Oakley Avė., Chicago, III.

Į tai atsižvelgi. I

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

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

Koncertas ir paroda ruošia
mi Liet. Bažnytinės Provinci
jos 30 m. sukakčiai paminėti.

VARGONŲ VIRTUOZO ZENONO NOMEIKOS PIRMASIS 
VARGONŲ MUZIKOS KONCERTAS ČIKAGOJE

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


