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EDENAS IR MOLLET TVARSTĖ SKAUDULIUS
Anglijoje esą tremtiniai rengias 

pasitikti bolševikų vadus
J. KUZMI0N1S, D. Britanija

Jau žinoma, kad Sovietų bo- ; garbingą būdą protestuoti, 
sai Chruščevas ir Bulganinas P ūmiausia, jie mano kovo 
D. Britanijon atvyks ( balan- 25 d. Londono Albert Hali su-
džio 18 d. Ta proga gaisus 
“The Daily Express’’ karikatū
ristas Cummings nupiešė 
Chruščevo karikatūrą, pavadi
nęs — Kaip jis jį aprengtų.

Visą komunistų partijos se
kretorių pavertęs knyga, daili
ninkas pavadino ją “etiketo 
knyga’’, ir pažymėjo kaikurias 
mandagumo taisykles: “Jei
Romoje, elkis kaip romėnai. 
Pavz. Anglijoje n e k a lb ė k 
traukinio vagonuose, būk 
malonus šunims ir kitiems gy
vuliams, nuduok, kad viskas 
yra geriausiam tikslui.”

Tremtiniai rengiasi

Vadinama Commbn Cause 
organizacija, kuri gražiai vei
kia visuose didesniuose Angli
jos miestuose, parengė ir įvai
rių tautybių tremtiniams išdali
no (peticijas, kuriose aiškiai pa
žymėjo, kad Sov. Sąjunga jė
ga, apgaule ir teroru yra pa
vergusi Centro ir Rytų Europos 
tautas, įskaitant ir Pabaltijo 
valstybes. Norima, kad tas 
peticijas pasirašytų bent milio- 
nas žmonių. Įteikus jas parla
mentui, iš tikrųjų bus sukelta 
nemaža triukšmo ir audros.

Neseniai dalyvavau vieno ne
mažo lietuvių bendruomenės 
centro atstovų pasitarime. Nors 
kaikurie nepatenkinti, kad po 
parašu reikia pažymėti ir savo 
adresą, visi pasiryžo surinkti 
ko daugiausia parašų. Nutarta 
aplankyti ne tik visus lietuvius, 
bet kreiptis ir į anglus. Geriau
sia priemone rasta bažnyčia: 
bus mėginama paprašyti už Lie
tuvą mišias ir kelių paaiškini
mo žodžių, o prie durų maldi
ninkų jau lauks lietuviai su pe
ticijomis.

Lietuviai, kaip ir kitų pa
vergtų kraštų žmonės, dirba 
uoliai ir be abejo surinks gerą 
pluoštą parašų.

Lenkų planai

Tačiau lenkai, kurių D. Bri
tanijoje yra dešimtys tūkstan
čių, tuo nemano pasitenkinti. 
Kaip kaikurie anglų laikraščiai 
jau iš anksto skelbia, jie nori 
“garbingu būdu išreikšti savo 
jausmus” ryšium su Chruščevo 
ir Bulganino atvykimu.

Lenkai skelbia, kad jie neiš
naudos britų geraširdiškumo, 
nepadarys jiems gėdos ir suras

rengti didžiulį mitingą. Jame 
kalbės žinomi britų politikai. 
Mitinge dalyvaus visų pavergtų 
tautų atstovai. Bus pasirašy
ta atskira peticija britų vyriau
sybei, kad ši reikalautų Lenki
joje laisvų rinkimų ir kalinių 
sugrąžinimo iš sovietų koncen
tracijos stovyklų. Kadangi tuo 
paču metu, kai komunistų bo
sai lankysis D. Britanijoje, su
kanka 16 metų kaip sovietai 
Katine iššaudė tūkstančius len
kų karių, visuose lenkų švent- 
namiuose manoma turėti gedu
lingas pamaldas.

Lenkų “Bialy Orzel” pažymi, 
kad tikrai “slegiąs” faktas, jog 
kraštas, kuris per šimtmečius 
buvo civilizacijos ir laisvės sar
gas, bus lankomas “tironijos, 
baibarizmo ir masinių nusikal
timų” atstovų.

D11 lies mano Indijoje

šį tų laimėjęs
COLOMBO, kovo 12. — Vals

tybės sekr. Dulles iš Indijos at
vyko į Ceiloną, kur jo misija 
daug lengvesnė, nes čia vyriau
sybė daugiau negu draugiška 
Vakarams.

Tikimasi, kad pasitarimai su 
Nehru sušvelnins JAV-Indijos 
santykius. Indija gavo garanti
ją, kad Pakistanas nepanaudos 
prieš ją Amerikos ginklų. Jei to
kia nelaimė atsitiktų, Amerika 
bus Indijos pusėje.

ši eilė JAV protestantrj dvasininkų ir kitokiu bažny tinės organizacijos pareigūnų Lvyko Rusijon pasidai
ryti. Jie ten išbus vienuolika dienų. (INS)

Jordanas nesutiko su

britais ryšį nutraukti
KAIRAS, kovo 12. — Egipto, 

S. Arabijos ir Syrijos vadų są
mokslas atplėšti Jordaną nuo 
Anglijos nepasisekęs — Jordano 
karalius sutikęs priimti siūlo
mus arabiškus milionus ir juos 
panaudoti iš Palestinos pabėgu
siems arabams kurdinti, bet ne
sutikęs nutraukti sutarties su 
Anglija ir atsisakyti jos teikia
mos subsidijos Arabų Legionui 
išlaikyti.

Pasiūlymus Jordano karaliui 
atvežė Syrijos premjeras, Jorda
no atsakymą nuvežė Kairan že
mesnio rango pareigūnas ir tuo
jau sugrįžo, jokių pasitarimų ne 
turėjęs. Jordano viliojimą plana 
vo kelias dienas Kaire Egipto 
premjeras Nasser, Arabijos ka
ralius ir Syrijos prezidentas.

• Sudegė Jėzuitų seminarija 
Lenox apylinkėje Mass. valsty
bėje. Žuvo 4 kunigai.

Pabaltiečiai neramumų vadai 
sovietų vergų stovyklose

Detroito ir kiti dienraščiai ‘ tais. Areštuotieji, 
vienu metu paskelbė praneši- biama, “laikinai"

Washing+onas perkratęs visus
santykius su arabų kraštais

Atėnai atšaukia Londono atstovą, 
visa Kipro sala streikuoja

ATĖNAI, kovo 12. — Ryšium su Nicosijos ar'kiv. Makarios 
ir kitų Kipro laisvės sąjūdžio vadų ištrėmimu, Graikijos vyriau
sybė atšaukia savo ambasadorių iš Londonoo ir įteikė skundą 
Jungt. Tautoms.

mą iš Stockholmo, tvirtinantį, 
kad sovietų priverčiamojo dar
bo stovyklose vėl būta įvairių 
neramumų ir nepasitenkinimo 
pasireiškimų. Visą šią medžia
gą patvarkė ir Vakarų pasau
lio spaudai paruošė latvis dr.
Adam Slide, kuris turėjo pro
gos kalbėtis su neseniai buvo
jusiais vergų stovyklose ir da
bar pasiekusiais, laisvę pabal- 
tiečiais.

Patikrinti pranešimai liudija, 
jog stovykolse esą lietuviai, lat
viai ir estai paprastai vado
vaują visoms kalinių pasiprie
šinimo pastangoms. Daug kar
tų pabaltiečių vadovaujami ka
liniai skelbė bado streikus arba 
nutraukdavo darbą anglių ka
syklose. Rusai buvo priversti 
bent dalinai skaitytis su kali
nių norais ir kiek padidino 
maisto normas, davė didesnę 
religijos laisvę ir leido suimtie
siems gauti iš laisvėje gyve
nančių artimųjų laiškus ir pa- 
kietėlius.

Sakoma, kad tos sovietų nuo
laidos buvo padarytos reikalui, simu. Tektų abejoti, kad parti 
verčiant, nes rusai bijoję, kad, jos šiuo momentu drįstų vyriau- 
sušlubavus anglių pristatymui sybę nuversti. Marselio mieste

kaip skel- 
izoliuojami 

kalėjimuose ar specialiose sto
vyklose. Politiniams kaliniams 
pateikiamas ir motyvas: girdi, 
jie čia bus laikomi iki teismo. 
Vėliau visi tyliai pervežami į 
prievartos darbo stovyklas.

Lietuviams ir estams bešven- 
čiant savųjų Nepriklausomybių 
sukaktis, šie straipsniai di
džiojoje spaudoje gražiai pasi
tarnavo mūsų reikalams ir iš
kėlė pavergtųjų Pabaltijo vals
tybių tragediją. (Al. G imant as) 

Marselyje telkiami

kariai Alžyrui
PARYŽIUS, kovo 12. — Grį

žęs iš Londono pasitarimų Pran
cūzijos premjeras gal galės pa
sakyti parlamentui, jog sutarta 
bendrai veikti sukilusias savo už 
jūrines teritorijas raminant, to
dėl lauktina, kad parlamentas 
duos vyriausybei prašomus ne
paprastus įgaliojimus Alžyrui 
pacifikuoti ir reformuoti.

Įstatymo pravedimas surištas 
su pasitikėjimo vyriausybei klau

LONDONAS, kovo 12. — Vakar didžiosios Vakarų diploma
tijos žaizdos buvo tvarstomos Londone, kai ten Edeno prašomas 
buvo atvykęs pasitarti Prancūzijos premjeras Mollet.

Pirmoji jo pakvietimo Londo-Į “ ? j 777 777 į 7"
nan priežastis buvo Prancūzijos' Autiol teikia Maskvai 
užsienio reikalų ministerio Va
karų politiką aštriai kritikuojan 
ti kalba. Jis pareiškė anglo-sak- 
sų spaudos atstovams, kad Va
karai bendros tarptautinės poli
tikos neturi, todėl be reikalo 
skundžiamasi, kad Maskvai se
kasi per dideles spragas visur į- 
lysti ir vakariečiams daug žalos 
daryti.

Po jo kritiškos kalbos įvyko 
ar paaštrėjo Jordano ir Kipro 
krizės, išstačiusios dideliems 
bandymams visą Vakarų politi-, 
ką Viduržemio jūros erdvėje su 
Š. Afrika ir Vid. Rytais. Edenas 
su Mollet bus bandę surasti bend 
rą kalbą visais minėtos erdvės 
klausimais, o po to prie tos kal- 
bps bus raginamas dėtis ir Wa- 
shingtonas, žinoma, jam priim
tinomis sąlygomis.

Patikimai tvirtinama, kad 
valstybės departamentas jau 
pradėjo peržiūrėti iš pagrindų 
Amerikos politiką su arabų kraš 
tais. Rezultatas galįs būti kie
tas Egiptui, nes visi arabiško 
pasaulio sukilimų siūlai vedą į 
Kairą. Bus bandoma sudaryti po 
zityvų visų problemų sprendimo 
planą, kuriam įgyvendinti bus 
paprašyta visų pagalbos, o jos 
negavus bus padarytos ir atitin
kamos išvados. Dabar atsiradu- 

bala Vakarų diplomatijai

visų Vakarų skundus
MASKVA, kovo 12. — Rusijo

je besilankąs buv. Prancūzijos 
prez. Auriol ilgai tarėsi su Mo
lotovu, nes jam patiekęs ne tik 
prancūzų, bet viso vakariečių 
bloko priekaištus.

Didžiausias priekaištas buvęs 
dėl Sov. Rusijos maišymosi į ara 
bų pasaulį duodant ginklus ir 
laiminant sukilimus. Molotovas 
gynęsis, kad Rusija nesikiša į 
kitų valstybių vidaus reikalus.

Grynai prancūziškas reikalas 
buvęs prašymas paleisti nuo ka
ro meto dar tebekalinamus Rusi
joje prancūzus.

Kabinetas nepaprastame posė 
dyje sutaręs imtis ir kitų veiks
mų, tačiau jie dar nepaskelbti. 
Ambasadoriaus atšaukimas for
malių santykių su Anglija ne
nutraukia, Jungt. Tautoms į- 
teiktame proteste dar neprašo
ma imtis kokių nors veiksmų.

Graikijos mokyklose sustab
dytas anglų kalbos mokymas, 
šiandien sostinėje rengiamas di
delis vyriausybės leistas protes
to mitingas. Nors šiaip jau su-

čia yra Viduriniai Rytai ir visas arabų pasaulis, kuris stipriai kaista, 
besi migdą iiuut iš savo tarpo pašalinti ten Jungt. Tautų įkurtų žydų 
valstybę. (INS)

sirinkimai ir demonstracijos bu
vo uždraustos, tačiau pereitą 
šeštadienį jos vyko Atėnuose, 
Salonikuose ir Kretos saloje. 
Vyriausybė suspėjo apsaugoti 
JAV ir Anglijos ambasadas ir 
konsulatus nuo minių keršto, iš
skyrus anglų konsulatą Kretos 
Herakliono mieste, kur jis su
laužytas ir sujauktas.

Kipro saloje tuo tarpu visi, 
kas tik gali, nutraukė darbą ir 
uždarė įmones bei krautuves, 
parašiutininkai išsidėstė kiekvie 
name salos kampe. Išskyrus ke
lias pamestas granatas ar nami
nio darbo bombas, didesnių te
roro veiksmų saloje nebuvo.

Arkiv. Makarios, Jo sekreto
riaus, vyskupo Kyprianos ir dar 
vieno dvasininko ištrėmimo vie
ta yra Seychelles salos Indijos 
vandenyne į šiaurę nuo Madagas 
karo. Iki Kenijos Bombasos mies 
to jie buvo atvežti lėktuvu, o iš 
čia vežami į salas kariniu laivu. 
Apgyvendinami salų gubernato
riaus užmiesčio rezidencijoje su 
tarnais ir išlaikymu, kuris de
ra arkivyskupui.

Tas Anglijos mostas visur su
tiktas su nepasitenkinimu, bet 
Londonas teisinasi, kad arki
vyskupas ne tik terorą laimino, 
bet jį aktyviai organizavo. Ma
karios rūmuose ir soduose pada
rytos kratos ir, teigiama, rastas 
nedidelis kiekis ginklų ir sprogs 
tamosios medžiagos.

iš Vorkutos kasyklų, gali rim
toje padėtyje atsidurti Lenin
grado apygardos pramonė, nes 
Vorkutos rajonas teikia anglį 
Leningrado pramonės įmonėms 
ir gyventojams.

Nuoseklios žinios kalba ir 
apie iki šiol dar nepaskelbtą 
sukilimą, kuris įvyko 1954 m. 
gegužės mėn. Kingiro stovyklo
je. Malšinimas buvo labai kru
vinas. Sukilo vyrai ir moterys. 
Sukilėliai, labiausiai remiami 
pabaltiečių ir ukrainiečių, savo 
rankose išlaikę stovyklą 42 die
nas ir privertę per tą laiką ru
sus tiekti jiems maistą. Pasi
priešinimą palaužė netikėtu 
naktiniu puolimu raudonosios 
armijos dalinys su tankais. 
Žuvo 500 nelaimingųjų kalinių.

Po sukilimų Vorkutoje, Kin- 
gire ir kitur rusai nusprendę iš 
tų stovyklų išimti visus užsie
niečius kalinius, išskyrus be
laisvius iš savo satelitinių vals
tybių.

Dr. A. Slide intensyvūs ty
rinėjimai toliau "rodo, kad pa
skutiniaisiais metais rusai nebe
vykdo masinių pabaltiečių de
portacijų, bet atlieka mažesnė
mis grupėmis, net ir pavieniai. 
Bet ir toks būdas skaudžiai 
paliečia estus, latvius ir lietu
vius, Masiniai išvežimai da
bar bandomi praktikuoti “sa
vanoriškais persikėlimais į bro
liškas respublikas bei periodi
niais nepatikimų asmenų areš-

telkiama 30,000 karių į Š. Afri
ką, ypač Alžyrą, išvežti.

Prancūzai atsiprašė

amerikiečius įžeidę
TUNISAS, kovo 12. — Pereitą 

šeštadienį prancūzai kolonistai 
čia stipriai apnaikino JAV kon
sulatą ir informacijos centrą. 
Tai buvo kerštas už tai, kad JAV 
vyriausybė neremia aktyviai 
prancūzų politikos Š. Afrikoje.

Prancūzijos vyriausybė oficia 
lai atsiprašo už „nedovanotiną 
veiksmą” ir pažadėjo apmokėti 
visas remonto ir kitokias išlai
das.

Nors Tunisas jau turi plačią 
autonomiją, tačiau jo policiją 
vis dar prancūzai tebekontro- 
liuoja. Tuniso premjeras dabar 
veda derybas Prancūzijoje dėl 
policijos atgavimo, bet skubiai 
išvyko namo įvykio tirti, nes esą 
daugybė faktų teigti, kad pran
cūziška policija bendradarbiavo 
konsulato užpuolimą rengiant.

• Ketvertukas gimė pereitą 
šeštadienį vienai šeimai Virgini
jos valstybėje.

Kalendorius
Kovo 12 d.: šv. Grigalius Di

dysis. Lietuviškas: Eimutis.
Oras Chicagoje

Giedra, bet šalčiau — tempe
ratūra apie 20 laipsnių.

Saulė teka 6:09, leidžiasi 5:54.

si
daug garbės neteikia — bejėgiš
kas nežinojimas ką daryti.

Sovietų ekspedicija

atradusi naujų salų
MASKVA, kovo 12. — Sovie

tai giriasi, kad jų dabar Antark- 
tikoje esanti ekspedicija atradu
si trijų, salų grupę prie Knox že
mės. Laivo įgula pasiūliusi pa
vadinti salas Aštuntosios Kovo 
vardu, tuo būdu pagerbiant tarp 
tautinę moterų dieną (ją mini 
tik komunistai).

• Grupė alžyriečių karių vėl 
pabėgo pas sukilėlius, pasiėmę 
prancūziškus ginklus.

• Deimantų laukai esą suras
ti Sibire jakutų „respublikoje“— 
skelbia Sov. Rusijos geologijos 
ministeris. Laukai esą panašaus 
turtingumo kaip P. Afrikoje.

• Maskvoje pradėta rodyti pa
čių sovietų pasidaryta filmą apie 
San Francisco, Chicagą ir New 
Yorką. Parinkta ir blogų vaizdų, 
bet nesą tendencingų aiškinimų.

• Brazilijos politikas Barros, 
nuteistas kalėti už valstybės pi
nigų pavogimą, pabėgo į Para
gvajų.

• Sovietų laivyno vadas adm. 
Kuznecovas jau senokai nemato
mas ir negirdimas. Jis nebuvo 
perrinktas nė į kompartijos cen
tro komitetą.

• Indija stato tris valstybi
nius plieno fabrikus. Vieną stato 
sovietai, antrą vokiečiai, trečią 
anglai.

• Švedija pardavė Egiptui 
mašinas savo kulkosvaidžiui ir 
automatiniam šautuvui gaminti. 
Švedų technikai padeda suorga
nizuoti įmonės gamybą.

• Ispanijoje uždrausta regis
truota prostitucija, uždaryti 
moraliniai šliukšlynai.

• Japonai sugavę Antarkti- 
kos erdvėje 1,050 banginių.

Trys figūros Vid. Rytų įvykiuose. — (Iš kairės dešinėn žiūrint):
Šmuli Arabijos karulius Ibin Sami, Jordano karalius Hussein ir Ęgipto 
premjeras Nasser. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Vakar Pius XII dalyvavo šv. Petro bazilikoje iškilmin

gose pamaldose ir palaimino minias iš bazilikos balkono. Tai 
buvo centrinės iškilmės jo 80 metų amžiaus ir 17 metų vai
nikavimo sukaktis minint. Prez. Eisenhotveris j tas iškilmes 
nusiuntė savo specialų atstovą, su popiežiaus veiklą už tai
ką Ir žmonijos gerovę giriančiu laišku.

-—H. Stassenas jau nuvyko į Londoną tartis su britais ir pran
cūzais dėl siūlytinų naujų nusiginklavimo planų. Jungt. Tautų ko
misija pradeda posridžiauti už savaitės. Apie naujus pas ūlymus 
yra jau užsiminęs prez. Eiscnhorocris savo paskutiniame laiške so
vietų Bulganinui.

—"Notre Dame Laetare medalis šiais metais paskirtas Nato ka
rinių pajėgų Europoje vyr. vadui gen. Gruenther, pasižymėjusiam 
katalikui pasauliečiui ir žymiam Amerikos kariui.

—Ir kom. Kinija jau skundžiasi, kad Amerikos balionai „šnipi
nėja” jos teritorijoje. Jau buvo surengta tų balionų paroda.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
WashingtOIl, D .C. fri kainuosianti aPie keturiasde

šimt tūkstančių dolerių. Drau-
Lietuvoe himnas sugiedotas gija nori ten pat įrengti ir gra- 

katedroje I žią salę parengimams ir įvai-
YVashington Lietuvių Draugi- riems subuvimams.

ja suruošė Lietuvos nepriklau
somybės 38 metų atgavimo su
kakties minėjimą vasario 19 d.

Minėjimas buvo pradėtas iš
kilmingomis pamaldomis Wa- 
shington katalikų katedroje. 
Tai dienai pritaikytą pamokslą 

‘angliškai pasakė prelatas Cart- 
vvright, pabrėždamas, jog lietu
vių tauta ryžtingai veda kovą 
dėl pavergtos tėvynės išlaisvi
nimo. Tai yra pavyzdys ir ki
toms tautoms kaip reikia ginti 
savo principus. Pilnutėlė kated
ra žmonių klausėsi turiningo

Draugijom remia 
Worcestery Lietuvių Bendruo

menė leidžia savo biuletenį 
“Worcesterio Žinias”, kurias 
gausiai remia moraliniu prita
rimu ir aukomis paskiri wor- 
cesteriečiai ir draugijos.

Gardner, Mass.
TRUMPAI 

— Athol — Gardner L. Vy

čių kuopa paminėjo šv. Kazimie 
ro šventę (kovo 4d.). Vyčiai tą 
dieną priėmė" Komuniją šv. Pran

pamokslo. Baigiant pamaldas ciškaus parapijos bažnyčioje,
vargonai sugrojo Lietuvos him
ną, pritariant gausiai susirin
kusiems lietuviams.

Iškilmingas aktas įvyko po 
pietų gražioje Catholic Daugh- 
ters of America salėje. Invo- 
kaciją atkalbėjo kun. J. Znoti- 
nas. Atidarymo žodį tarė Drau
gijos pirminihkas Paramskis. 
Lietuvos įgalioto m misterio var 
du kalbėjo pasiuntinybės pata
rėjas J. Rajeckas. Gražią ir 
daug vilčių duodančią kalbą pa
sakė kongre&manas Daniel J. 
Flood. Svečių tarpe buvo State 
Department augšti pareigūnai 
Mr. and Mrs. Loy Henderson, 
Mr. and Mrs. P. Johnson ir Mr. 
and Mrs. Trivers. Jie savo at
silankymu parodė didelį palan
kumą lietuvių tautai.

Programą atliko operos solis
tė Barbara Darlys, puikiai išpil
dydama lietuvių kompozitorių 
kūrinius. Vaišių metu vyravo 
jauki nuotaika tarp amerikie
čių ir lietuvių. Ypatingai džiu
gu, kad šį kartą gausiai daly
vavo minėjime washingtonie- 
čiai ir kaimyninių miestų lietu
viai. B. T.

Worcester, Mass.
Pavykusios misijos

Aušros Vartų parapijoje la
bai gražiai praėjo misijos, ku
rių metu, beveik, visi parapie- 
čiai priėmė Komuniją.

Misijas vedė Montrealio Auš
ros Vartų parapijos klebonas 
jėzuitas kun. Jonas Kubilius (iš 
Kanados). Jis paliko worceste- 
riečiams labai gilų įspūdį savo 
asmenybe ir nepaprastai turi
ningais ir gražiais pamokslais, 
giliais savo filosofinėmis min
timis, pavyzdžiais ir paprasta 
sklandžia kalba.

Liet. Bendruomenės nauja 

valdyba

Naujai išrinkta Lietuvių Ben
druomenės Worcesterio apylin
kės valdyba pasiskirstė parei
gomis taip: pirmininkas V. Ma
čys, vicepirmininkas kultūri
niams reikalams Pr. Pauliuko- 
nis, vicepirmininkas ypatin
giems reikalams J. Sviklas, sek
retorius Alb. Gražulis ir iždinin
kas St. Raudonis.

Valdyta savo posėdžius daro 
kas dvi savaitės, be to savo dar
bą jau yra suplanavusi pilniems 
veikimo metams.

Ateitininkai sendraugiai

Neseniai ateitininkai sendrau 
giai turėjo savo susirinkimą, 
kuriame išrinko naują valdybą 
iš pirmininko Alb. Gražulio, sek 
retoriaus St. Raudonio ir iždi
ninko Alb. Repšio.
Nori statyti naują svetainę

Maironio Parko Pašalpinė 
Draugija ruošiasi statyti Mai
ronio Parke naują svetainę, ku-

Athol, Mass. Po pamaldų buvo 
bendri pusryčiai. Dvasios vadas 
kun. A. Jankauskas ragino ir 
toliau tęsti darbą tėvynės ir 
Bažnyčios gerovei. Adv. Stefa
nija Krištapaitienė kalbėjo apie 
Kanados šventes, palygindama 
jas su Lietuvos šventovėmis. 
Šventės rengimo komitetą su
darė Br. Kukauskas ir Vincas 
Višniauskas, abu iš Gardnerio. 
Gardnerio spauda paminėjo šv. 
Kazimiero šventės iškilmes.

— Kun, J. Jutkevičius, šv. 

Kazimiero parapijos vikaras 
Worcester, Mass., kovo 1 d. ap
lankė Gardnerio lietuvius ir 
jiems suteikė dvasinius patar
navimus.

— Viktorija Bonislawski ko
vo 3 d. atšventė 107 gimtadienį. 
Pernai jai prezidentas Eisenho- 
weris atsiuntė sveikinimą.

Brooklyn, N. Y.
Dr.

Albert Hayes, vadinamas Stanley 
MaeLeod, /5 metų, šiomis dienomis 
prisipažino Fort VVayne, Ind. kad 
prieš 47 metus nužudęs Pennsylva- 
nijos ūkininkų. \ isų laikų sųžinė ne
davė jam ramybės dėl įvykdyto nu
sikaltimo. ' (INS)

Waterbury, Conn.
Pirmasis posėdis

Krikščionių Demokratų Są-

Suvalkiečių vakaras

Chicagog Lietuvių Suvalkie
čių Draugijos susirinkimas va
sario 23 d. įvyko Hollywood sa
lėje. Dalyvavo daug narių. Drau 
gijos pirmininkė yra Adelė Bur
ba, o raštininkas — Jonas Uta- 
ras.

Draugijos vakaras bus balan
džio 21 d. Hollywood svetainė
je. Vakaro rengimo komisiją su 
daro J. Daujotis, K. Budrik ir 
A. Burba. Ona švirmickas

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Rinkimines komisijos

pranešimas
Rinkiminė komisija, suside

danti iš pirmininko Zenono Pa
jaujo, sekretorės Dalios Bulga- 
rauskaitės ir narių: Algimanto 
Augūno, Broniaus Jasevičiaus 
ir Antano Polikaičio, skelbia 
LSS Centro valdybos, Kontro

lės komisijos ir Garbės teismo trinių Organų rinkiminių 
1956-57-ms mokslo metams rin-, syklių. 
kimus.

Kandidatų siūlymo paskutinė 
data yra balandžio 1 diena 
(pašto antspaudo data nevėles
nė kaip balandžio ld., 12 vai. 
nakties). Siūlant kandidatus 
prašoma laikytis LSS JAV Cen-

IYI. ofiso HE. 4-0699, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus kstvlrtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.5 kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: Pl< 8-3229 
Re* telef. VVAlbrook 5-5078

tai-

Rinkiminės Komisijos adre-
Dalia Bulgarauskaitė, 

2321 Casper Street 
Detroit 9, Michigan

LSS JAV Rinkiminė Komisija

sas

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
KPECIALlSTfi

7156 South We8tern Aveniu
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai, ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-1168
Res. tel. \VAlbrook 6-3765

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4968

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehiU 0-0617 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfuyctle 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 IVest 471 h Street 

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

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

DR. FL TALLflT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOvvnhull 3-0959 
2534 VVest 68th Street 

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

skambina CEntral 6-2294.

jungos naujosios valdybos pir
masis posėdis įvyko kovo 31 d. 
J. Valio bute. Energingi ir pil
ni naujų užsimiojimų jaunieji 
valdybos nariai,, kaip sekr. E. 
Narkeliūnaitė, ižd. G. Žemaitai
tis ir vald. narys J. Karmūza, 
jr., jau pirmame posėdyje pada
rė labai gerą įspūdį, daug ža
dantį ateities darbams.

Buvęs skyr. sekretorius A. 
Petrauskas, perdavęs pareigas,

Vytis' nu°širdžiai palinkėjo naujai vai 
dybai sėkmingiausių metų.

Naujoji sekretorė entuzias- 
gai kvietė naująją valdybą į 
krikščionišką darbą. Pirm.

Vestuvių nuotraukos 
iugšfos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybė

i’recin Photo Studio
INC.

EDVARDAS ULI8, sa*. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginįa 7-2481

iš arti ir toli baldų

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51 »t Street

Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto, 
21kl 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 

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

Ofiso tel.PRospect 6-1795 
Rez. tel. GRovehiU 6-5603 

Tel. ofiso HE. 4-6849, rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westeni Avenue 
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

H. Lukoševičiaus įdomi 

paskaita

Šv. Kazimiero minėjime kovo 
4 d. labai gražią programą su
ruošė skautai.

Skautininkas dr. H. Lukoše
vičius, kuris pasirodė kaip dide
lės erudicijos puikus kalbėto
jas, skaitė didelio dėmesio ver
tą paskaitą, kurią gerb. prele
gentas turėtų paskelbti spaudo
je (išleidęs kaikurias šalutines 
vietas), nes joje iškėlė plačią- 
jai visuomenei žinotinų dalykų. 
Hartfordo skautai vyčiai vyku
siai suvaidino aktualų, partiza
nų kovas vaizduojantį Steikū- 
nienės veikalą Starkiškių Gi
rios, kuriam puikias dekoraci
jas pagamino dail. Jar. Kubi
lius. A. B-ius

Baltimore, Md.
Paminėjo šv. Kazimierą

Baltimorės ateitininkai ir 
skautai bendromis jėgomis mi
nėjo šv. Kazimiero šventę. Kun. 
K. Pugevičius trumpa paskaitė
le nušvietė šventojo būdingus 
gyvenimo bruožus. Susirinkusių 
vardu Vitalija Bogutaitė sveiki
no visus Kazimierus ir Kazimie
ras. Todėl tiko savo varduvių 
proga prabilti apie mūsų tautos 
globėją. Susirinko gausus būrys 
jaunimo. Minėjimas, su bend
rais užkandžiais, buvo labai jau 
kus.

Zenitas

Elizabeth, N. I.
Skautų,-e,ių vakaras

Elizabetho skautės ir skautai 
rengia šaunų vakarą su šokiais, 
grojant geram orkestrui, š. m. 
gegužės 12 d. Prašome visas 
organizacijas paremti skautiško 
jaunimo veiklą ir neruošti kitų 
parengimų tą dieną.

Elizabetho skautai ir skautės

Chicagoje
Marąuette Parko lietuviai 

gyviau veikia

Chicagos lietuviai Marąuette 
Parke pradėjo smarkiai veikti. 
Artėjant pavasariui namų* savi
ninkai, su pirmininke panele E- 
lena Kraeger (Krauczunas), su
judo daugiau gero nuveikti šio
je gražioje lietuvių apylinkėje. 
Žinoma, čia yra ir daugiau or
ganizacijų. Jos visos pradėjo 
smarkiau reikštis. Jau seniai 
kalbama, kad reikia suorgani
zuoti vieną bendrą lietuvių or
ganizaciją, kur galėtų visi kar
tu veikti. Tada daugiau gero 
nuveiktų Amerikos ir Lietuvos 
labui.

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų-.

Tel. BL 7-7075 arba 

RE 7-9842

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

Chicago 32, III. — TeL lA 3-861'.

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparaty Taisymas

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

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

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $1 D,000.00
IR

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sųlygomls

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westezn Avė. Chicago 36, UI.

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI.

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

UNIVERSAL SAVINGS R LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8jll.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 8*1,000,000 IŠTAIGOJE. Al Kftč'l AI'SIAS, NAUJAI I’ADIDINTAS DIVIDENDAS UZ PAID UP ĮNVESTMEN- 
JV-®3?KAITĄ8. KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL BONUS. KALU DŲ IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GAI.ITK TAUPYTI IR PER I,AIŠKI S. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT TEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS,
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM.

FORMACIJAS PAŠAUKIT — GIIOVEHILL 6-7575.

CHICAGO SAVIHGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRM. 12 VAL — 8 VAL.; ANTRAD. IR PENKT. 9 Iki 4 VAK.; KET. 9 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; ŠEŠT. 9 IKI 2 POPIET

VELTI 1 PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEI61AM IR 
SUŽINOT MUKŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS 1N-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginįa 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 Californla Avė. 

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

Ofiso tvief. YArds 7-1166
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofice WAlbrook 5-2670.
Rez. HlUtop 5-1580

Dr. Alexander J. Javoio
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

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

Trečlad. ir šeštad, pagal sutarti 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

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

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

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marąuette Rd.

TeL ofiso GR. 6-5399, PR. 6-4732

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

2423 VVest 63rd Street
(Kampas 63rd ir Artesian)

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVICIUS
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 — PUllman 5-6766
Buto — ENglewood 4-497$

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

6757 South VVeetern 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.

DR. ALBINA PRUNSKIS
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

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

Ofiso telefonas — BIsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

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

keičia stiklus ir rėmus.
4455 So. Galifornia 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 ClILRURGffi

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

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1D30

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tad. ir selcmad. tik pagal sutarti. 
Jeigu neatsilieps viršminštt telefonai 

šaukite MIdway 3-0001

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.; 2410 W. 51st St 
rel. PItospect 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 į—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 PItospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURŲE 
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 6-8 vai.

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. Ol.ymplc 2-1381

Tel. ofiso Vlctory
Rez.

2-1581
Vlctory 2-0741

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 
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MALTOS KLAUSIMAS STABĄ NUGRIOVUS
PO REFERENDUMO

Kaip ir buvo laukta, Maltos salos referendumas pasisakė
už prisijungimą prie Didžiosios Britanijos. Daugiau kaip pusė ____ __
balsuotojų pasisakė už pasiūlytą labai komplikuotą konstituci-^jos kongresas nesukėlė tiek pa- 
™ Nors Malta turės savo parlamentą, tačiau trys maltiečiai į šaulio dėmesio kaip šis pastara-

J.LANSKORONSKIS, mūsų bendradarbis Prancūzijoj 

1. Niekuomet rusų kompąrti-

“NAUJOS ŽVAIGŽDUTĖS’

J4
bus įtraukti ir j Anglijos parlamentą. Malta bus valdoma sa- sis. Jis dar ilgai bus komentuoja- 
vos valdžios, tačiau čia bus ir Anglijos gubernatorius, bei įvai- mas nevien su komunizmu ir jo 
rios jos komisijos. Joms atsverti Anglijoje reziduos jungtinis imperialistiniu mesianizmu kovo- 
anglų ir malt'ečių kabinetas. Sunku suvokti, ko norima šiuo jančių demokratų, bet ir pačių 
komplikuotu politiniu mechanizmu valdyti mažai Maltos salai, kompartijų tarpe. Ne be pagrin 
turinčiai tik 250,000 gyventojų.

Patiems maltiečiams sunkiausiai buvo suvirškinit jų įtrau
kimą į Westminsterio parlarųentą. Jie tai suprato, kaip jų ne
priklausomybės siaurinimą. Tačiau, nepaisant to, susidarė rei
kiama balsų persvara už prisijungimą prie Anglijos pagal iš
dirbtą projektą. Dėl to netenka stebėtis. Malta kasmet gauna 
iš Anglijos 5 milionus svarų sterlingų. Eilinis Maltos žmogus 
šiandien gyvena turtingiau negu anglas. Automobilių vidurkis, 
palyginus su žmonių skaičiumi, yra didesnis Maltoje, negu Britų 
salose.

Kodėl patys anglai taip domisi Malta? Maltos strateginė 
būklė vaidino labai didelį vaidmenį praėjusio karo metu. Seni, 
dar riterių Joniečių padaryti, įtvirtinimai uolose atlaikė visus 
puolimus. Tačiau visiems aišku, kad atominiame kare Malta 
tos reikšmės neturės. Anglus prie Maltos traukia kažkoks ki- • slėniams taikomos" propagandos 
tas, ne taip medžiagiškas, motyvas. Nors ne, visi maltiečiai naujas variantas, bet ir toli sie-

do.
Oficialiai Stalino stabą nuver- 

tusi naujoji srovė, naujoji „ko
lektyvinė vadovybė“ reviduoda
ma savo praktiką ir teoriją, įsi
kvėpdama tariamai naujais prin
cipais mėgina įtikinti pasaulį, 
kad ji iš tikrųjų pasiryžusi vesti 
naują politiką. Ji mano pašalin
sianti kliuvinius naujam su va
karais suartėjimo etapui ir nau
jai koegzistencijos problemos per 
žvalgai. Šia prasme Maskvos kon 
greso pareiškimai yra nevien už-

į pasaulinę sistemą. To istorinio 
pasaulinio vyksmo kapitalizmas 
sustabdyti nepajėgia. Kapitalis
tinė ekonomija pagrįsta monopo
lių vis augančiu turtėjimu, dar-

Kongreso pareiškimai svarsty- bininkų nauju intensyvėjančiu iš
tini ir mums, lietuviams, kiek jie naudojimu, milionų daibi z/no- 
gali eventualiai paveikti vakarų nių gyvenimo lygio kritimu, ypač 
su rytais tolimesnius santykius, kolonijose ir priklausomuose 
o jie juos be abejo paveiks, ir kraštuose; ji skatina vis didėjan- 
kiek jie gali ar negali atsiliepti įją krašto militarizaciją, g mdo- 
ir į Lietuvos komunizmo „derno- padėtį sunkinančią kapitalistinių 
kratėjimą“. Vienas ir kitas reiš- kraštų konkurenciją ir brandina 
kinys gali įtaigoti ir mūsų, emi- naujas ekonomines krizes ir nau 
gracinių jėgų „laisvinimo kovos“ jus sukrėtimus...“ # 
metodus, kurių iki šiam laikui f p0 tokiais įgrįsusiais, suval- 
neturime, kurių jau virš 10 metų kiotais> dažnai kartotąis teigi- 
tebejieškome ir dėl kurių subi- majg galima dėti nevien „apašta- 
rom į nebesuvaikomą „veiksnių“ lų„ Marks0 ir Ijenino parašus, 
skaičių. bet panašiomis formulėmis mir-

Chruščcvo „evoliucija“ ir gėjo ir Stalino išmintis. Miko- 
„revoliucija“ I janas tačiau, matysim, tolydžios

2. Šį straipsnį berašant pilno darbininkų pauperizacijos Stali- 
teksto kongreso kalbėtojų dari no tezei prieštarauja, tuo pačiu 
nėra. Naudoju įvairių agentūrų prieštaraudamas ir pačiam Chruš 
patiekiamas ištraukas. Jos nevi-lįevuį. Bet skaitykime jį toliau, 
sada tos pačios, bet savo esme*
sutampa. Savo ilgoje kalboje

pasisakė už pateiktą projektą, tačiau dauguma maltiečių nori 
pasilikti vienybėje su Anglija. Ir šitas itališkos visuomenės 
palankumas Anglijai ten daro stiprų įspūdį dabar, kai dauguma 
Anglijos kolonijų nori nuo jos atsiskirti.

BAŽNYČIOS KLAUSIMAS
Malta iki šiol buvo vienu iš« labai nedaug kraštų, kur ka

talikų Bažnyčia turėjo valstybines teises. Šios teisės jai buvo 
neatimtos ir tada, kai 1802 m. sala buvo atimta iš Joniečių 
riterių valdžios ir atiduota anglams, šiuo metu Anglijos par
lamentas per kolonijų ministerį užtikrino Maltos arkivyskupą, 
kad Bažnyčia naujoje santvarkoje turės tas pačias teises. Ta
čiau arkivyskupas nori, kad tai būtų įrašyta į salos konstitu
ciją. Anglijos politikai nesutinka to daryti, sakydami, kad tai 
esąs paties Maltos parlamento reikalas ir jis galės kaip tinka
mas šiuo klausimu apsispręsti. Faktiškai čia eina kalba apie 
moterystės teises ir auklėjimą. Negaudami pageidaujamo už
tikrinimo aktyvūs katalikai kartu su nacionalistais už pasiūlytą 
salos prijungimą nebalsavo. Nors iš to negalima daryti išva
dos, kad jie nori iš viso atsiskirti nuo Anglijos.

Maltos ministeris pirmininkas ir dabartinio vienybės pro
jekto vykdytojas yra Dom Mintoff. Jis yra išėjęs darbiečių po
litinę mokyklą Anglijoje. Sakoma, kad jis nesąs marksistas. 
Tačiau jis yra gerokas antiklerikalas, pats šeniau ruošęsis būti 
kunigu. Jo santykiai su arkivyskupu po referendumo dar labiau 
įsitempė.- Atrodo, kad jie perkėlė ir visą ginčą į kitą plotmę. 
Šiand;en jau kovojama ne tiek už ar prieš Angliią, kiek už 
Bažnyčios, šeimos ir auklėjimo teises. Anglijos katalikiška vi
suomenė neišvengia į šį ginčą neįsivėlusi. Jie apskritai šį rei
kalą norėtu la’kyti Maltos vidaus reikalu. Pažymėtina, kad ang
lai ir maltiečiai per 150 metų labai mažai kišosi vieni į kitų 
gyvenimą. Net kard. Newmanas, kai savo metu lankė Maltą, 
maltiečių nesutiko. Anglų katalikų spauda pripažįsta, kad Mal
toje dabar vyksta dviejų srovių susitikimas: liberalizmo, kuris 
jau šimtą metų valdo Angliią, ir labai tradicinės Maltos Baž
nyčios. Jie sutinka, kad prijungimas saloje antiklerikalines jė
gas sustiprins.

AR GALIMA KATALIKIŠKA VISUOMENE?
Kitų kraštų spauda, svarstydama Maltos klausima, ji dar 

.labiau subendrina ir klausia: ar verta maltiečiams laikytis už 
savo feodalinį gyvenimą, kai niekur kitur jis jau nebeegzistuo
ja? Ar tai, kas įvyko Prancūzijoje prieš pusantro šimto 
metų anksčiau, vėliau neturi į\ry'kti ir Maltoje?

Anglijos katalikai politikai mano, kad šias uždaras sienas 
katalikai turi panaikinti ir aktyviau jungtis i didesnes vals- 
tvbines bendruomenės. Jie pataria maltiečiams katalikams rem
tis daueiau dvas’nėmis savo katalikybės jėgomis, negu teisi
niais valstybiniais formulavimais. Kaikurie maltiečių paskati
nimui panaudoja ir popiežiaus Pijaus XII žodž’us, sakančius, 
kad tautu likimas šiandien yra labiau supintas vienų su kitomis.

Be abejo šios mintys turi daug tiesos ir yra svarstytinos. 
Tačiau gali kilti ir kitas klausimas: ar ta liberalistinė eman
cipacija. taip stipriai užkrėtusi mūsų mintis per paskutinius 
150 metų, yra jau paskutinis visuomeninio mokslo žodis? Ko
dėl ten. kur susikerta liberalistinė santvarka su katalikiška 
santvarka, būtinai turi laimėti pirmoji? Tiesa, ši pastaroji 
kartais rali būti reikalinea kaikuriu patobulinimų. Galbūt, kac 
tolerancija ar artimo meilė kartais mus verčia atidaryti visus 
savo “rubežb’s”. Tačiau tai neturėtu pavirsti principiniu atsi- 
sakvmu katalikams organizuoti savo visuomenę katalikybės na 
grindais ar išlaikyti tai, kas vertingo yra paveldėta iš seno 

V. Bgd

kiantis diplomatinis aktas, kiek 
jis gali įtaigoti vakarų politikos 
siekių ir metodų pakitimą.

Kita vertus, sovietų vadovų 
brutalus stalinizmo atsižadėji
mas, jei ne visiškas jo pasmerki
mas, iššauks Stalino tikėjime iš
auklėtų įvairių kompartijų eilė
se didelį sąmyšį. Dar ir kongre
so pradžioje jokios specifinės žy
mės neleido numatyti tokio teat
rališko. „ideologinio vingio“, to
kio netikėto buvusio dievo nuver
tinimo. Apstulbusiam komunis
tiniam pasauliui reikės dar kiek 
laiko kol jis persiorientuos pagal 
naują liniją.

Pajutę, kad tikėjimo iš lenkų 
širdžių neįmanoma išrauti, ko
misarai nusprendė pabandyti jį 
įkinkyti savo ‘socializmo staty
bai’. Tas nelengva, nes kietoji 
istorijos mokykla lenkuose į- 
diegė pikto nekentimo rusų ir 
jais visiško nepasitikėjimo nuo
taikas. Rusų puoselėjamas PAX 
sąjūdis turi tikslą suorganizuo-

Chruščevas nors daug kame nuo 
Stalino nutolsta, bet niekur jo 
vardo nemini ir formaliai jo dar 
nepasmerkia. Priešingai, visas 
Chruščevo apibūdintas kapitalis
tinės sistemos tariamo žlugimo 
vyksmas ryšy su pasaulinės rin
kos lygsvaros lūžimu ir tarptau
tinės konkurencijos atgimimu 
yra tik Lenino ir Stalino tezių 
perfrazavimas, kiek to pastarojo 
tezės suformuluotos jo paskuti
niam veikale „Ekonominės socia
lizmo problemos“. Tas pačias 
formules randame ir storam 
1954 m. Mokslų Akademijos iš
leistam Politinės Ekonomijos va
dovėly.

Kas liečia koegzistenciją, ko
munistinės revoliucijos „ekspor
to“ nesąmonę, tautų raginimą 
remti, „prireikus pasipriešinant 
savo vyriausybėms“, taikai išlai
kyti pastangas ir panašias te
mas, Chruščevo raportas tėra tik 
dažnai kartotų seklių jau sudė
vėtų visiems žinomų formulių va
riantas.

Raporte visdėlto yra didelė

Jis teigia, kad laikui bėgant
įvairūs kraštai socializmą įvyk- Į '
dys įvairiais keliais. „Socializ- Į Vokietijoj? Tiesa, ten liaudies

25 Korėjos našlaičiai iš Seoul atvyksta į Hollywoo<l, kur jie bus ak
toriais filme pavadintame “Battle Hyiiin”. šis filmas vaizduoja pulk. 
Dean Hess gyvenimą. Hess apie 1,000 Korėjos našlaičių nuvežė j sau
gią vietą, kai Seoul miestas antrą kartą buvo bepatenkąs i komunistu 
rankas. (I\S)

KAIP PER DVARĄ NEISI — 
VIS MUS

Anglų katalikų žurnalas ‘"The 
Tablet” dviejuose numeriuose 
skelbė straipsnį apie katalikų 
būklę raudonojoje Lenkijoje. 
Tarp kitko buvo rašoma:

“Istorijoje dažnai pasikartoja 
galvosūkis, kaip elgtis priešui 
tavo tėvynę okupavus? Klausi
mo tinkamai niekas neišsprendė, 
ir turbūt jis yra neišsprendžia
mas. Tačiau jį visada lydi stip
rūs ir kaitrūs jausmai; Nors 
sąlygos bei samprotavimai vi
sada kitoki, bet pasireiškia, ro
dos, dvi minčių kryptys. Su o-
kupantu bendradarbiauti nor, 
teisinasi siekimu išgelbėti tau
tos kultūrinį turtą, žmonių gy

mui įgyvendinti, sako jis, prie
vartavimo revoliucija nėra būti
na“. Toks teigimas sutampa su 
viso pasaulio socialistų teze. Iš 
tikrųjų, socializmas kiek jis reiš
kiasi gamybinių priemonių suvi- 
suomeninimu, laužo kapitalisti
nius rėmus ir sparčiais žings
niais žengia pirmyn. Tik trum
paregis tos evoliucijos nepaste
bi arba nenori pastebėti. Chruš
čevo lūpose ta taiki „evoliucija“ 
visdėlto atspindi kitokias spal
vas ir kitokius poreikius.

„Dešiniosios buržuazinės par
tijos, tvirtina jis, ir vyriausybės, 
kurias jos sudaro vis dažniau ir 
dažniau bankrutuoja. Tose sąly
gose darbininkų klasė, apjung
dama apie save darbo ūkininkiją, 
inteligentiją ir visas patriotines 
jėgas, ryžtingai stodama prieš 
nuo santarą politikos su kapita
listais ir stambiais žemės savi
ninkais atsipalaidoti nesugeban
čius oportunistinius elementus, 
turi galimybių pastoti kelią reak

frontai praktiškai įsisteigė rusų 
okupacinės kariuomenės durtuvų 
pagalba, ten jie buvo jėga primes 
ti, o praktika parodė, kad kraš
tuose, kur durtuvų įtaka tiesiai 
neveikia komunizmui įsigalėti 
nepavyksta, todėl šiandien iš 
Kremliaus augščiausios sakyklos 
duodamos naujos instrukcijos 
veikti vien savųjų „revoliucinių 
sąjūdžių“ jėgomis. Nebereikia 
prievartauti (buržujų paramini-
mas), nebereikia karo, nereikia 19 m 
leisti išblėsti Ženevos dvasiai, rei 
kia kovoti už koegzistenciją ir 
taikias varžybas! Tokie yra nau
jos propagandos šūkiai. Tokia 
yra Chruščevo sampročiu „tai
kios revoliucijos“ sąvoka, kurią 
jis sutapatina su evoliucijos są
voka.

Joanos d'Ark sukaktis

Šiemet sueina 500 metų nuo 
to laiko, kai buvo peržvelgtas 
Joanos d’Ark pasmerkimo 
sprendimas ir ji rasta nekalta. 
Tas ankstybesnio sprendimo pa 
keitimas įvyko 1456 metais. 
Šventąja ji buvo paskelbta 1920 
metais popiežiaus Benedikto 
XV. Ta šventoji Orleano mer
gelė buvo gimusi 1412 metais 
ir buvo britų sudeginta 1431 
metais, taigi mirė teturėdama

Kitam straipsny rašysiu apie 
Stalino stabo nuvertinimą. To 
stabo nugriovimas ir taikos spal 
vomis nudažytos propagandos

S4JUU18 uu uaaų Kaporte visdėlto yra didele cinėms jėg(yrnS) sudaryti parki-- šūkiai didžiai Įtai ‘ tam tikrus
b tuos lenkus katalikus, kūne.naujovė( tiksliau tariant vaka- mentuoSe svaria dauguma ir tuo J
nesibaugina su komunistais ben
dradarbiauti, bet kurie turi ir 
tautoje šaknų. Vadu parink- 
Boleslavas Piaseckis, savo laiku 
buvęs ir fašistu, ir komunistu. 
Jam pavyko prisikalbinti keletą 
intelektualų, šlėktų ir kitų. Ši 
grupė sako, jei Vakarai neturi 
aiškios programos Rytų Europą 
išlaisvinb, kodėl nenusilenkti są 
ygoms ir nepabandyti išgauti 
iš komunizmo, su kuriuo, ma
tyt, teks visą amžių gyventi, ko 
didžiausią naudą Bažnyčiai? 
Grupė giriasi gavimu leidimo 
išleisti raštus prancūzų katali
ko intelektualo Maritaino, pran
cūzų rašytojo George Bernanos, 
anglų poeto T. S. Elliot ir kitų. 
Giriasi ir leidimu išlaikyti porą 
mokyklų, kuriose vaikams dės
tomas katekizmas. Tačiau fak
tas visgi pasilieka faktu, kad 
šiam sąjūdžiui nepavyko išlais 
vinti lenkų vyskupų iš kalėjimo 
ir išgauti, jiems teises betarpiai

riečių seniai pamiršta gudrybė. 
Tarp komunistinio ir vakarų pa
saulio koegzistencijos piršimas 
nereiškia, 'kad Sovietų Sąjunga 
sutinka su esama dalykų padėti
mi. Tai yra tik pereinamoji sta
dija, nes kapitalistiniai režimai, 
vadinasi vakarų demokratijos, 
vistiek yra pasmerkti. Tų reži
mų sužlugdymui tačiau numato
mi kitoki metodai ir kitokios 
priemonės. Tame ir yra naujovė. 
Revoliucija per jėgą ar karą, per 
prievartaujantį sukilimą ar „dar
bininkų tėvynės“ intervencijos 
pagalba priklauso praeičiai. Da
bar naudotini kitoki metodai ir 
valdžios paėmimas tam tikruose 
kraštuose dabar yra galimas le
galiais būdais, sudarant stabilią 
daugumą parlamentuose. Duoki
me žodį pačiam Chruščevui..

Chruščevo kalba 
„Mūsų gadynės svarbiausias

bruožas, raportuoja jis, yra tas,
susisiekti su Bažnyčios galva — kad socializmas nebesiriboja me

mentuose svarią daugumą ir tuo 
būdu buržuazinės demokratijos 
instrumentą paversti į tikrą liau 
dies valios įrankį...“

...„Pagrįstos revoliucinio pro
letariato sąjūdžiais ir darbo žmo 
nių masių aspiracijomis tokios 
parlamento daugumos sudary
mas leistų tam tikruose kapita
listiniuose ir kolonijų kraštuose 
sukurti darbininkų klasei sąly
gas įgalinančias realizuoti visuo
menės pagrindų transformaci
ją...“

Ne naujas kelias
Toks yra „taikios į socializmą 

evoliucijos“ pasauliui Chruščevo 
peršamas kelias. Bet ar jis nau
jas? Tas „liaudies fronto“ meto
das jau seniai ir sėkmingai yra 
išbandytas. Prancūzų spauda, re
aguodama į tokį atvirą svetimuo 
se kraštuose komunistinių jėgų 
mobilizacijos raginimą, kiša vis 
tą Pragos pavyzdį. Bet ar ne tas 
pats metodas buvo Vengrijoj, 
Rumunijoj, dar anksčiau Lenki-

V. 'nam krašte, bet transformuojasi joj ir kitur, o paskiausiai rytų

kraštus“, kur, pagal Chruščevą, 
„valdžios paėmimas dabar yra 
galimas legaliais'keliais“. Chruš- 
čevas tų kraštų neišvardina. Nė
ra abejonės, kad jis turi galvoje 
Prancūziją ir Italiją, kur parla
mentinės komunistinės jėgos yra 
labai žymios. Ten „liaudies fron
tams“ įsigalėjus visų kitų Euro
pos kraštų „taikios evoliucijos 
fronto“ išsi lygi avi mas savaime 
įvyktų.

O revoliucija? Jos Chruščevas, 
savaime suprantama, nepasmer
kia, kur taikiu būdu tikslo ne
galima pasiekti, ten ji pateisina
ma ir ten ji įvyks!... „Savaime su
prantama, kur kapitalizmas yra 
stiprus ir kur jis kontroliuoja 
milžinišką karinį ir policinį prie
taisą atkaklus reakcinių jėgų pa 
sipriešinimas yra neišvengiamas. 
Tuose kraštuose perėjimas į so 
cializmą įvyks klasių kovos ir aš
trios j revoliucijos sąlygose...“ 
Caveat Amerika!

(B. D.)

sjsrsjsra

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabu^ iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveikiai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 
Administracijoje 

2884 So. O&kley Avenue
CHICAGO 8. ILLINOIS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimiiiiimmiiiiii

GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradūno

Devynios Balades
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 stebūklingąJĮ 
žod|.

įdėtuvtškos Knygos Klubo leidinys, 
141 psl., dali. V. Petravičiaus aplan
kas, kaina $2.00,

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2884 So. Oaldey Avė. 

Chicago 8, I1L
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B IRU T t PŪKBLEVJClŪTt:

48 tęsinys

ŽĖRUČIAI

vybes, ar tautos pagrindą. Ko
votojai — rezistentai tokius ben 
drdarbius apšaukia niekšais, iš
gamomis ir kvailiais. Sako, kad 
jie kompromituoja tautos garbę 
ir padeda priešui palaužti tautos 
atsparumą. •

Šitoks ginčas dabar vyksta 
raudonosios Lenkijos katalikų 
tarpe. Vienoj* pusėje stovi ne
gausi, šiokį tokį laisvesnį balsą 
turinti ir, matyt, pinigais aprū
pinama PAX grupė, save vadi
nanti ‘progresyviais katalikais’, 
kurie bendradarbiauja su komi
sarais. Prieš ją stovi tyli, api
plėštoji ir balso neturinti, labai 
supykusi lenkų katalikų (kuni
gų ir pasauliečių) ma*e.

Vasaros pusryčiai po alyvine obelim:
Žemė nutaškyta vakarykščio lietaus lašais; kvepia 

cikorija ir žydiška chala, kvepia sultingai išrūkyta deš
ra — pipirais, eglišakiais ir kadugių dūmais.

Rytas ramus. Net girdi, kaip trakšteli, atsikabin
damas nuo šakos nunokęs obuolys, kaip sušlama, pra- 
mirguliuodamas tarp lapų, ir tik tada dusliai atsimuša 
žolės glėby: saldus Ir geltonas. ‘

Daržo pusė dar guli namo šešėly. Mamos nuravėti 
ir apkaupti tarplysiai tebegaruoja nakties drėgme. Di
delės, pilnavidurės aguonos, išsivertusios pro pumpurų 
marškinius, puikinasi, lyg vešliai nuaugę merginos: 
baltos, margaplunksnės ir juodai raudonos — iškarpy
tais, atsargiai pakedentais žiedlapiais. Išdidžiai stovi 
sulčių pilni stiebai, nukorę balzgana migla aptrauktus 
lapus. Tin - tin — sužvanga nužydėję, pernokę galvos, 
lyg vaikų barškučiai, užveržti išdžiūvusiu mazgu stiebo 
gale.

Tai šeimų aruodai, prikulti juodo vasaros derliaus. 
Mama renka sėklas mažan drobės maišelin — Kū

čių aguonpįeniui.
Kai pro ketvirtaines skyles iškratai anglies juodu

mo grūdus ir papustai tarp delnų, prisimeni visas tetos 
Antosės pasakas apie negyvai užmigdytus pavainikius: 
užžindytus, užgirdytus, uždusintus šitom juodom aguo
nom.

Paklibini ridikus, išgriuvusius lysės pakraščiuose, 
ir išsitrauki patį didžiausią. Namo kampe stovi sena 
statinė, apveržta surūdijusiais lankais, sklidina lietaus 
vandens. Nuteliuškuoji skaisčiai raudonus ridiko 
skruostus, nukandi ilgą šaknies ūsą — gomurys ap
karsta pirmąja metų skalsa.

Tai šviesiai žali balandžio vakarai, prisisunkę stip
raus išpurentos žemės kvapo, atluptos velėnos, susiraiz
giusių šaknų stipraus tvaiko, kai jaunoms obelims pri
siima skaudūs skiepai, kai supleišėja karšta duonos 
pluta, kai kepyklų dūmai pakvimpa kmynais ir rytdie
nos maišymo rūgštim. Tai šilti balandžio vakarai, kai 
sutūtuoja vėlyvas garlaivis, pamatęs Kauną šviesiai mė
lynoj migloj, pūškuodamas tarp raudonų gelmės gairių. 
Prietemoj švyti baltas jo kūnas; pro kajučių langus 
šviesa ritasi skrituliais ir atsikartoja vandeny. Ant 
denio tintaluoja blyškios liktarnos, bufete garuoja stip
ri arbata su citrinos griežinėliais.

Prieplauka tėra pilkas namūkštis, apkarstytas tir
tančiom vėliavėlėm, prieplauka tėra smaluotų rąstų 
gretos, nubrėžytos storais lynais. Bet vėlyvas Jurbarkb

garlaivis atplukdo Nemuno krantų pavasarinį kvepėji
mą: karklų žievės, drumzlinos putos, vėjuotų merginos 
skruostų, pelėkų ir žvynų — žuvų neršto kvepėjimą.

Tai tylūs vakarai, kai toli, numindžiotoj aikštėj, 
iki tamsos bumpsi kvadrato sviedinys, kai perštinčios 
kojos įmerkiamos į šilto vandens dubenį, į kvepiančio 
muilo putas.

Tai vakarai, kai pavasaris dykai dalina pažadus.
Kai į gatvių griovius, šiušėdami minkštom, plau

kuotom nugarom, krinta tamsiai raudoni topolių liūliai, 
kai Įnediniu šaukštu prakertamas rūgštaus pieno pavir
šius palivotose puodynėse, kai šiltadaržiuose raunami 
sauluočių kupsteliai, pomidorų daigai ir mašastinės 
našlaitės.

Tai permatomi balandžio vakarai, kai jaunas mė
nuo spindi atšvaitais ant skardinių stogų, kai Neries 
pakriaušėse dega žibuoklių mėlynumas. Ir kai mažoms 
mergaitėms išpinami kasų kaspinai...

Tai mėnesio atmainos vakarai.
O dabar vidurvasaris.
Žydros ir auksinės dienos.
Jei guli sode, augštoj žolėj, tarp baltai žydinčių 

builių ir kraujažolių, girdi, kaip papsi, krisdamos že
mėn, ankstyvosios slyvos — geltonos, lyg kiaušinių try
niai.

Nuo Molėtų gatvės atbėga šūkaudami vaikai: atsi
veja riedančius statinių lankus ir suodinas rinkes, gar
siai barbančias ant užlenktų virbų.

Jau grįžta iš turgaus ir mama.
Oaglaa).
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Gardner, Mass.
Pagerbė veiklius lietuvius 
Bronė ir Aleksas Juškos š. m.

vasario 7 d. atšventė 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

Linden, N. J.
Lietuvos ktisvininio reikalams 

surinko $215.50
Minint Lietuvos nepriklauso

mybės atgavimo sukaktį mūsų
Giminės ip- draugai jiems suren- kolonija vasario 26 d. kovai už 
gė didžiulę šventę, į kurių atsi- Lietuvos išlaisvinimų sui inko 
lankė apie 100 asmenų. Buvo $215.50 ir pasiuntė Amerikos 
matyti artimųjų iš Fitchburg, Lietuvių Tarybai.
Worcester ir kitų tolimesniųjų Mr. ir Mrs. J. Liudvinaitis au 
vietovių. Nors abu yra gimę ko jo $20; po $10 — J. Prapuo- 
Gardner, Mass., bet, maži tėvų lenis, kun. T. Žiūraitis, K. Ku- 
parvežti į Lietuvą, praleido vai- baitis, A. Skučas; $8 — K. De- 
kystės dienas Augštaitijoje — gutis, $6 — B. Baublys; po $5 
pamilo tėvų žemę, ir ta meilė — Em. H. Mulks, E. Kubaitis,
pas juos išliko iki šiai dienai. 
Iš Lietuvos jie išvažiavo tuo 
metu, kada Lietuva ėjo tiktai į 
dešimtuosius savo laisvės me
tus, ir gyvenimas joje dar bu
vo labai sunkus. Grįžę atgal į 
Gardnerį, jie neužmiršo tėvynės; 
pradėjus vajų pagelbėti Lietu
vai, jie aktyviai į jį įsijungė: 
patys pirko ir platino bonus, o 
taip pat darbu ir pinigais rėmė 
visas organizacijas, kurios dir
bo dėl Lietuvos. Bronei teko 
ir antrą kartą pamatyti tėvynę, 
tai 1936 metais, pačiu Lietuvos 
žydėjimo metu.

Praūžus II Pasauliniam ka
rui, jų dosni ranka sušelpė ne 
vieną pabėgėlį lietuvį Vokietijo
je. Dviems jų jie padėjo atva
žiuoti į JAV, priėmė pas save 
gyventi ir laikė kaip savo vai
kus.

Turbūt nerasime nė vienos lie 
tuviškos organizacijos, kurių 
valdybos apsieitų be Bronės ar 
Alekso, kuriose savo darbu jie 
neprisidėtų prie minėjimų ar 
pramogų surengimo. Juos visur 
matysi — tiek tarp naujai at
vykusių lietuvių, tiek tarp se
niau čia gyvenančių. Tai žmo
nės, kurie visuomet dirba ir, kas 
svarbiausia, su visais gražiai 
sugyvena.

Todėl nenuostabu, kad jų 25 
metų sukaktuvių šventėje daly
vavo tiek daug draugų. Tai nors 
nors mažutis atsilyginimas už 
jų darbus ir nuoširdumą. Do
vanomis nukrautas didžiulis sta 
las irgi tai liudijo. Linkime dar 
daug laimingų metų. P. M.

White Plains, N. Y.
Vasario 16 minėjimas

LB White Plains apylinkės 
valdyba š. m. kovo 3 d. surengė 
Vasario 16 minėjimą.

Šiais metais Lietuvos nepri
klausomybės 38 metų atgavimo 
sukakties minėjimas pavyko ge
riausiai. Kovo 3 d. Šv. Antano 
bažnyčioje buvo atnašautos ge
dulingos šv. Mišios už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Tos pat 
dienos vakare minėtos bažny
čios salėje įvyko minėjimas. Mi
nėjimą pradėjo LB White Plains 
apylinkės valdybos pirm. Stasys 
Dailydėnas ir, keliais žodžiais 
žodžiais priminęs dienos reikš
mę, pakvietė V. Kaliasą perskai
tyti Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Prezidiumo atsišauki
mą į pasaulio lietuvius. Po to 
buvęs Pietų Amerikos laikraščių 
bendradarbis Vladas Veselaus- 
kas pasakė tai dienai pritaikin
tą kalbą. Jis priminė prieš 5 - - 
7 šimtus metų Lietuvos vestas 
kovas. Lietuva, galingiausia to 
laiko tauta, apsaugojo Europos 
tautas nuo laukinių Rytų tero
ro. Vakarų veidas liko dabarti
niu ir Lietuvos dėka. Kada ne
tekome nepriklausomybės — Va 
karai su pagalba delsia, o lauki
niai Rytai Lietuvą kryžiuoja.

Po V. Vcselausko kalbos įvy
ko bendras pobūvis — vakarie
nė. Minėjime ir vakarienėje da
lyvavo beveik du kartus dau
giau lietuvių kaip praėjusiais 
metais. Lietuvos laisvinimo rei
kalams surinkta $61
berenkamos. V.

L. šušys, Mr. ir Mrs. J. Sabec- 
kas, V. Tursa, S. Vaičiūnas, M. 
Varneckas, Mr. ir Mrs. L. Bud- 
revičiai, M. Klimas, P. Ceras, S. 
Meilius, P. Alminas, Mr. ir Mrs. 
A. Yurshus, Mr. ir Mrs. F. Get- 
chis, V. Valentukevičius, Vla
das Dilius, kun. P. Totoraitis ir 
Lindeno Moterų Birutės ansam
bli. Po $3 — J. Chamasko, A. 
Sjmutis, Ašmontienė, S 
nauskas ir J. Stukas; po $2 — 
S. Bubėnas, Mrs. Makavicki,

Kathleen Van Lopik, 2 metu 
Rama-I lial’inusi serga leukemia. Gydy

tojai sako, kad ji begyvens tik 3 ar 
4 iiiėn. (1NS)

ap-

Mrs, Plungienė, Mrs.
A. Pilipaitis, P. Sabaliauskienė, 
E. Žemaitienė ir J. Markevičius; 
po $1 — C. Bovven, B. Urban, 
R. Mickevičiūtė, V. Dambraus
kas, J. Strazdienė, V. Butvydas, 
W. J. Hurst, B. Vasylionis, J. 
Statkevičius, Al. Skudžinskas, 
M. Prakapas, Mrs. Philips, P. 
Knyzerienė, A. Šukienė, S. Bun- 
donis, Mrs. Martinkėnas, p-lė Ja 
siukaitytė, O. Akutien'ė, Mrs. Sa 
viekas.

Alto skyiraus valdyba visiems 
aukotojams, kalbėtojams, prog
ramos dalyviams, organizacijų 
atstovams ir atsilankiusiems ta
ria nuoširdų ačiū.

Kenosha. Wis.
Kur yra (langiau ponų?'

Aną dieną darbovietėje vie
nas bolševikėlis pakišo man či- 
kagiškį šlamštą su koresponden 
cija iš Kenoshos, aprašant Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimą. Tarp kitko ten

Raudienė, I rašoma: “Petras Daužvardis su 
kun. Vengru sakė kalbas, ku
riose daug netiesos pasakė apie 
Lietuvoje tarybinę (tarbinę) 
tvarką, kurioje ponai, klebonai 
su valdininkais nebevyrauja”.

Kokios tos “netiesos” buvo 
pasakytos, šlamštas nė žodeliu 
neprisiminė. Vieton to, pats iš-

i kun Vengra8 ne tik kalbos ne
sakė, bet ir salėje nebuvo.

Šlamštas kalba apie ponų ir 
valdininkų vyravimą laisvoje 
Lietuvoje. Jeigu laisvoje Lietu
voje vyravo ponai valdininkai 
lietuviai (tas, žinoma, netiesa), 
tai pavergtoje Lietuvoje vyrau
ja ponai rusai — lietuviai yra 
jų bernai ir vergai; pavergtoje 
Lietuvoje yra apie šimtus kar
tų daugiau validininkų, negu 

i jų buvo laisvoje Lietuvoje. Pa
starojoje buvo 7 ministerijos, o 
rusų valdomoje Lietuvoje yra 
26 ar 27 ministerijos. Tose mi- 
n sterijose ir įvairiuose jų pada
liniuose yra tūkstančiai valdi
ninkų — daugelis jų nelietuviai. 
Beveik kiekviename žingsnyje 
(rusų okupuotoje Lietuvoje) y- 
ra valdininkas ar policininkas. 
Niekuomet praeityje lietuvis ne
buvo taip apsėstas valdininkais 
ir išnaudotojais, kaip dabar y- 
ra; dabar Lietuva yra sovietų 
kalėjime po žiauriausia pasauly
je budelių sargyba.

Lietuvos Pilietis

Frontas prieš komunistus

Romoje įsteigtas vadinamas 
Ryty — Vakarų Centras, kurį 
sudarė katalikų ir muzulmonų 
atstovai, jungdamiesi bendraį 
kovai prieš komunistų prievar
tą. Jo kūrime dalyvavo ir kai-

liejo visą kibirą netiesos: pvz. i kurie kardinolai.

MOVIMO
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" IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDELI TPOKAt-NAUJAUSI KRAUSTYMO {PAUPIAI 
ILGU M£TU PATYRIMAS-PIGUS IRSĄŽININGASPAMPMMtAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIim>ok 5-9209

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
4*

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 Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, President

ii

-----

PIGIAI IR SAUGIAI *

PERKRAUSIMU
B A L D U S
VIETOJE IK IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
6.931) S. Talman, Chicago 29, III 

Tel. GRovehilI 6-7096

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAS, Prez.
3639 So, Kalsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Telkiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

2MMS"
SOFKIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
Iš WOEK stoties — Banga 1S9O 

NLO PlttMAD. IKI PENKTAI.
• :46 Iki 9:30 vai. ryte 

SESTAI) X:30*lkl 9:30 ryte 
l’IHMADIENNID vak. nuo 7 3

SEKAI*. HUSO—U.UI v. r. U stoti* 
WOPA — 1490 k II.

Aukos tC- Chicago 29, I. HEmlocK 4-2419 
7121 Ko R(ICKWRU HT

PER 40 MLTU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue T«l. La3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

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

STAN1IARI) FlDEliAl SAVINGS

h

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

įjį 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7-1 141

SIN C LA IR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 
Įlenkiniun. Dažome ir atliekame įvairins kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai nugertus, prlhūname su vilkiku J įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorius, padangas Ir kt automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
i Tel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAIbrook 5-5934

bzL--------- -------------e------------".S — — ' --------- ---- - --------

Brockton, Mass.
Lietuvos laisvinimo reikalams 

jau suaukota apie 700 dol. *
Brocktone Lietuvos nepri

klausomybės sukakties minėji
mas buvo suruoštas vasario 22 
d. VVintrop mokyklos salėje. Jį 
suruošė Brocktono Letuvių 
Taryba. Nors tą dieną daug 
lietuvių dirbo, bet salė buvo 
perpildyta. Minėjimą atidarė 
tarybos pirmininkas Jurgeliū- 
nas, o jį pravedė prof. B. Vit
kus. Šiai dienai pritaikntą pa
skaitą skaitė dr. J. Girnius. Pre
legentas savo turiningoje ir iš
samioje kalboje pasisakė už 
vienybės Išlaikymą lietuvių tar
pe, už tautiškumo išlaikymą, o

taip pat ir už lietuvišką kultūri
nę politiką. Paskaita susilaukė 
didelio dėmesio ir broektonie- 
čiai džiaugėsi turėdami noru 
vieną dieną savo tarpe intelek
tualą dr. Girnių. Į minėjimą bu
vo atvykęs iš miesto meras Pe- 
terson. Buvo priimtos net dvi 
rezoliucijos: pirmoji JAV vy
riausybei bei žymesniems kon- 
gresmanams, o antroji į lietu
višką visuomenę. Pastarąją bu
vo nutarta prašyti, kad būtų 
perskaityta per Amerikos Bal

so radiją į Lietuvą. Meninėj 
daly pasirodė So Bostono vyrų 
choras, vadovaujamas kompozi
toriaus J. Gaidelio. Bendrai vi
sa meninė programa klausyto
jų buvo šiltai ir su dideliu en
tuziazmu priimta. Pabaigai vy
rų choras sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Programa 
visose srityse buvo itin gražiai 
paruošta, kondensuota — ne
perkrauta.

Ta proga surinktos iš»aukotų- 
(Nukelta j o pusi.)

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

(SeUriJ 
.mnosurn

I (LE.MPOS-PALVS-BATERIJOS) 1

/^TAISYMAS a, 
įnamuosedirbtuvėsej 
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MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, OEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

iJiiDAina

LLU TELEVISION
(sav. inž, A.Semėnasn 

' 3130 S. Halsted-DA6-68871

NUO UŽSISENftJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą. Ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGUI.O Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau- 
ižių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ilgos vadinamos PSORIA- 
8IS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedir- 
vinių, odoB išbėrimų ir t. t., taipg' 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš 
vlršinlų odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, ir 43.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllvvaukee, Wisc.,Ga 
ry. Ind.lrDetroit, Ml- 
chigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |
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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 — FRonticr 6-1882
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlll

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

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

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

B UIC K’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

:^i
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MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781 j
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę)

iuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi

Suk3k?uvinii| Metų Dovanos Taupyt o jams

MES PRISTATOME ANGLIS 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’
Mest taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo1 

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

mus Turj daug metų patyrimo perkrau&tymo darbe.
STASYS FABIJONAS

214G So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097į

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

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba partA; į senąją $50.09 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą su termo
metru aiba puikią piniginę.

2. Kas padės SluO.OO ar daugiau, tai gaus stiprų ir paran 
kų plastikinį arba nailoninį shopping baą (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 

2555 Wesl 471h Street LAfayette 3-1083
B. K. Phikiroii/,. prez,; t.. K. Ptctkealea, sekr. Ir ntlvokalas

Mokame unkštos dividendus KeSItiojatue čekius. Parduodaom 
V- tšpei kame valstybės t*omi». Taupytojams patarnavimai veltui
ATIDARYKITE: S.)SKAIT> <tlAMllk\ AI’|iKAI ŠIA |g| «lo,(HtO

DARBO VALANDOS: pirmad. Ir ketv. nuo 9 iki 8 vai vak ; 
antradten) Ir penktadieni nuo a iki 5; trečiadieni uždarytu, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos iki vidudienio.
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TietuviųPrekybos Namai SO. BOSTONO Ž!k!'.OS

DIDŽIULIS PASIRINKIMAS 

NAUJAUSIO STILIAUS BALDŲ

VELYKŲ ŠVENTĖMS!
* »

Kainos be užprašymŲ — sąskaitos neparduodamos 
Finansų Kompanijoms.

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

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

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

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

★

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

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

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

9 dalių miegamųjų su puošimuosi stalu pas mus tik $490.00

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

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

stiliaus iš auksčiausios rųšies pas mus iki Velykų tik $400.00

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

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

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

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

ŠALDYTUVAI — VIRIMUI KROSNYS
Už $199.00 parduodami 8 Cub. šaldytuvai visų firmų

pas mus parduodami tiktai .......................................... $169.00
Už $250.00 siūlomi 9 Cub. šaldytuvai \Vestinghousc,

Norge, Kelvinator, General Electric ir kitų pas mus $199.00
Už $120.00 parduodami virimui parcelano pečiai pas

mus tiktai ............................................................................ $ 99.00
Už $200.00 parduodami virimui pečiai Crown, Universal

pas mus tiktai .................................................................... $139.00

★

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

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

TELEVIZIJOS APARATAI
RCA, Duinont, Wcstinghou.se, Admiral, Motorola, Zcnith par

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

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

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

Išmokėjimai iki 2 metų ir ilgiau.

Pagerbtas poetas 
Faustas Kirša

Kovo 4 d. Kultūros klubas 
surengė taut. namuose poeto 
Faustos Kiršos 65 m. amžiaus 
sukakties minėjimą, kuris pra
ėjo jaukioje, šiltoje nuotaiko
je. Susirinko pilna salė Poeto 
gerbėjų iš Bostono ir iš aplin
kinių vietovių. Minėjimą pradė
jo pirm. dr. M. Gimbutienė. 
Pasveikino Bostono liet. kultū
rininkų vaidu ir įteikė dovaną 
su visų dalyvių parašais. Už 
Prezdiumo stalo šalia Jubiliato 
buvo ir kiti čia gyveną lietu
viai poetai — St. Santvaras, A. 
Gustaitis, P. Pilka.

Ypač gražiai parengtą žodį 
apie Jubiliatą pasakė Stasys 
Santvaras, trumpai nupasako
damas biografiją ir charakteri
zuodamas kūrybą. Po to buvo 
meninė dalis. Ir. Nikolskytė 
pasakė du jubiliato eilėraščius, 
o akt. A. Gustaitienė — ketu
ris. Sol. V. Barmienė padaina
vo tris dainas, komponuotas F. 
Kiršos žodžiams mūsų žinomų
jų kompozitorių. Akompanavo 
J. Gaidelis.

Smuiku solo grojo Iz. Vasy- 
liūnas, jam akompanavo sūnus 
Vytenis.

Bendruomenės vardu sveikino 
inž. V. Izbickas, įteikdamas do
vaną. Ateitininkų vardu sveiki
no dr. J. Leimonas, Šešt. mo
kyklos vardu — J. Vaičaitis, 
latvių—Olgerds Liepinė., įteik
damas paveikslą.

Raštu sveikino prof. Brazai
tis, kan. M. Vaitkus, skan. Zails 
kienė, Bakšys iš Kanados.

Po oficialios dalies buvo ki
toje salėje vakarienė, kurios 
metu taip pat pasidalinta min
timis bei atsiminimais.
“JAV Katalikų Akcija ir mūsų 

vieta; joje”
Tokia tema Šv. Kazimiero 

proga Bostono ateitininkams 
skaitė paskaitą kun. dr. V. Cu- 
kuras, nužymėdamas šios šalies 
katalikų veikimo pagrindinius 
bruožius ir reikalą mums tuo vei 
gerbti keturi lietuvių kilmės 
futbolininkai, pasižymėję Bos
tono College futbolo komandoj 
Tai John Poshkus, Jęhn Milius, 
Diek Lucas, Leonard Andrušai- 
tis. Buvo ir trumpa meninė pro
grama. Dalyvavo daug žmonių 
— pilna salė po bažnyčia.

Filmas apie Lietuvą 
su dainomis ir muzika rodomas 
kovo 11 d. 3 vai. 30 min. para
pijos salėje po bažnyčia. Pel
nas Brocktono seselių koplyčiai. 
Biletai po 1 dol. Vaikams — 
25 cnt.

“Naujieji Žmonės”
Tai Petro Vaičiūno, žymaus

Lietuvos dramaturgo, vienas iš 
geriausiai pasisekusių scenos 
veikalų, vaizduojąs naujos Lie
tuvos gimimą ir senojo dvare 
žlugimą. Veikale yra daug įdo
mių, gyvų vietų. Visuose Lie
tuvos teatruose tas reikalas ei
davo dideliu pasisekimu.

Žinomas aktorius V. Žukaus
kas su jo vedama grupe tą vei- 

Į kalą parengė Broklyno mieste 
< ir kovo 18 d. atvyksta tą vei
kalą suvaidinti Bostono lietu 
k'mu daugiau domėtis bei į jį 
jungtis. Po pasaaitos buvo gy

vos diskusijos, kuriose dalyva
vo kun. J. Švagždys, A. Vasai- 
tis, V. Kulbokas, K. Mockus, 

Vyčių pusryčiai 
Šv. Kazimiero proga įvyko 

parapijos salėje po bažnyčia 
kovo 4 d. rytą po 9 vai. pa
maldų. Po maldos pirm. Ang. 
Jelmokienė pakvietė vadovauti 
J. Lolą. Klebonas kun. Pr. Vir- 
maukis kvietė stovėti arčiau 
iv Kazimiero.

Toliau trumpai kalbėjo dr. J. 
Leimonas, K. Mockus, kun. 
Kontautas, kun. Žuromskis ir 
kiti. Minėjimo proga buvo pa- 
viams. Vaidinimas įvyks sek
madienį, kovo 18 d., 3 vai. p. 
p. So Bostono High School sa
lėje. Vaidin'mą pakvietė “Lais
vės Varpo” radijo valandos lai
kytojai. Toji programa gražiai 
P. Viščinio vedama švenčia 
dvejų metų sukaktį. Nueidami 
į rimtą ir įdomų vaidinimą, sy
kiu paremsime kultūrinę pro
gramą.

Garsinis filmas apie 
Kristaus kančią

filmuotas Oberamaergau, Vo 
kietijoje, bus rodomas So Bos
ton High School salėje kovo 
25 d. (per Verbas) 3 vai. p. p. 
Rengia parapijos mokyklos tė
vų komitetas. Pelnas eis mo
kyklos namų remontui. Pamaty
kime tą garsų filmą!

Moterų susirinkimas 
įvyksta taut. namuose kovo 11 
d. vai. p. p.

Lituanistikos mokyklos tėvų 
rengiamas pobūvis

įvyks So Bostono liet. piliečių 
klubo salėje balandžio 22 d. 
Iš anksto ruoškimės!

Nebera prasmės
. — Ar tu, Maryt, vis dar lan

kai tą jauną gydytoją?
— Ne.
— Kodėl?
— Pasirodo, jis susižieda

vęs...

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
J. MIGLINAS

Telef. — HUmbold 6 1038

FURNITURF. <TMER, INC.
3222-24—26 Soutn Halsted Street 

TEL. — VICTORY 2-42'M

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad..........................................................9—9:30
Kitom Dienom.............................................................. 9—6.00
Sekmadieniais: ......................................... 10—5 valandos

4>\

Choro vedėjas
K. Stc,K»ii»v k'-iue,

savininkas

BROCKTON, MASS.
(Atkelta iš 4 pusi.) 

jų šios aukos: Sandaros klubas 
aukojo 180 dol., J. J. Varonec- 
kai — 20 dol., Sužiedėliai — 15 
dol., J. Jakovonytė — 12., J. 
Ginčys — 11 dol.

Po 10 dol. aukojo Braškai, 
Šmitai, kun. J. Švagždys, S. J. 
Kučinai, P. Dailydė, B. Vitkus, 
P. O. Radzevičiai, V. Jakimavi
čius, A. Dilba, K. Švagždys, J. 
Ludonis, Čirbulėnas, E. Bliudni- 
kas, Sisas ir M. O. Gofensai.

8 dol. — R. Bilkevičius. 6 
dol. — VI. Jakimavičius.

Po 5 dol. aukojo P. Viščinis, 
A. Sakalauskas, Pakalniškiai,
A. Mereckis, Alb. Barulis, J. 
Venckauskas, St. Kemzūra, V. 
Duobienė, B. K. Pranckevičiai,
B. Orentaitė, Beržinskai, Kau- 
lėnas, J. Gudaitė, J. M. Plauši- 
naičiai, J. St. Eivai, S. J. Da- 
brėgai, F. M. Janoniai, B. E. 
Rožėnai, S. E. Grušai, J. Ka
marauskas, V. E. Jažukevičius, 
A. J. Baškauskai, Linkis, Z. Ra- 
dys, J. Šablevičius, L, Ralkevi- 
čius, J. Valaitis, VI. Indriūnas.

T. Vasiliauskas, Strumskis, Ta- siems aukojusiems širdingai dė- 
mošaitis, Orentas, A. Jasukevi- koja. 
čius, M. Kemzūra, Zinkevičius,
V. šarkus, A. Padagas, Lilei-1 
ka, P. Tamulevičius, A. Gedu
tis ir V. Grubliauskas.

Daugelis kitų lietuvių auko
jo mažesnėmis sumomis. Aukų 
vajus dar vykdomas. Taryba 
deda pastangų, kad šiais metais 
kvota būtų pilnai išpildyta.

Tenka pažymėti, kad Brock
tono L. B. Valdybos pastan
gomis vien tik tremtinių tarpe 
buvo surinkta apie 350 dol.
Brocktono Lietuvių Taryba vi-

J. C

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

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

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

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui

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

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAM 

PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Streel
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KERAIS IR 
PAUL1U8 F. ENDZEL1S
IOC

Į iį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrosas su vidu
jinėm spiruoklera, 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-
2310 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 3 - 4711

Fcllx Raudonis, sav. Ir menadžerls 
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

Pradėki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIUIITON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Arch'ei Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKAS, Sec’s

OFISO VALANDOS:
Plrmąd., antrad., penktad. tr 
Bešt. » ▼. ryto iki 4:10 p p

Treėlad. I ryto Iki 1J v., o 
Ketvirtad. » vaJ. Iki 8 vak

MKLSklMEM IJUStl VIskAl

Jau išėjo iš spaudos Kan. Al. Saba
liausko piiriiošta 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 288 pusla
pius, liet yra atspausdinta taip gera
me ir ploname popieriuje, kad gali 
tilpti liemenės kišenėje.

Maldaknygė mūsų poeto buvo pa
ruošta atsižvitgiant j naujausj litur
gini sąjūdi ■ ir mišių giedouiosios da
lys bei kitos svarbesnės maldos bu
vo Įdėtos draugo lietuviškai ir loty
niškai. Didžiosioms šventėms Ir lai
dotuvėms Įdėtos tų dienų kintamo
sios šv. mišių maldos, joje rasite dau
giau kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof. Uit. A. SALYS
Maldaknygės kainos:

Odos lux auksuoti kraštai — $l.5« 
Odos imitacija įniks. kraštai — Bli.IMt 
Odos imltac. raudoni kraštai — $2.00

Išleido EDVARDAS VII, UTIS, 
3909 Akie r Street,

East Ctueago, fatd.', U.S.A.

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

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

Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.
DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI ILTKA HI-FI 
RADI4AI-PATEFONAI 

J. O. TF,LE VISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

NAUJAUSI

[OE

Siegler costs you so little to 

own and operete...H pays for it* 

talfagain and agatu with the fual ii tavai!

Siegkr k net a špate heater that wast8s heat up the chimney 
and on the ceiling forcing you ta live in one or two rooms. 
Siegler k not a centrai heating plant with eipensive installatiensl

Siegler is a revolutionary method of 
tVAMI FLOOR HEATING .. PUTS HEAT IN EVEAY ROOM

BŪT WITHOUT COSTLY DIRT COUICTINO UPĖJ AND REGISTERS

AND LOOK-don't be tenfused by BTU Ratingi!
There it BTU INPUT .. . there it BTU OUTPUT, būt what Verpt your 
f.mily wirm it BTU USEPUT ... the worhing BTU'. that heat your 
kome! In BTU USEPUT. Siegler OUTHEATS 'EM ALI,! A 50,000 
BTU Siegler give. more USABLE HEAT than much higher rated ordi- 
nary heater.. Any Siegler Heater you huy vili give you much more 
USABLE HEAT than any other heater of comparahle liję.

GAS HOME HEATER
THf HSATEB WITH THf PATfNTfO 

INNtlt HCAT TUBCS

TIE

Wcstinghou.se
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KKAL ESTATE REAL ESTATE CLASSIFIED & HELPWANTED ADVERTISEMENTS
H

GRĮŽO Į MOKYKLĄ

Cnrol ITeiss, 16 metų, iš Ozone Pnrk, N. Y., dailaus čiuožimo čempio
nas, grįžęs iš Eui'Oįmm, atėjo į mokyklų, toliau mokytis. ,lj džiaugsmin
gai sutiko klasės draugės ir draugai. (1NS)

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

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

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

20 METŲ PATYRIMO

HELP WANTED — MALĖ

NEEDED AT ONCE!

AUTOMOTIVE BODY 
DRAFTSMEN DESIGNERS

Layoutmen & Detailers

58 HOUR WEEK TOP KATES
Paid Holidays, Vaeation and Insurance.

Excellent Opportunity to Acųuire Experience in 
PLASTIC TOOLING.

Apply, Write or Wire Resume to: TED JAMIESON
KISH INDUSTRIES, INC.

1301 TURNER
PHONE IVANHOE 2-1181

LANSING, MICHIGAN

Parduodama* namas ftv. Leono pa
rapijos apylinkėje, arti 79-tos gut- 
vės Ir Vlnrennes avė., 2-jų augštų 
medinis namas; šiltu vandeniu ap
šildymas pirmame aukšte; abu butai 
šešių kambarių; labai gerame stovy
je; geras automobiliui garažas; arti
mas susisiekimas su miestu ir gra
žus rajonas. Namus parduodamas 
dėl mirties. Skambinkite vakarais 
tarp 6 ir 8 vai. ir iki 3-člos vai. po
piet sekmadieni: Vlncennes 6-7881.

Kas nori namų, farrnų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, IN(X)ME TAKSI’S 
1'ZPII.DYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
#01# S. Cottage Urme Avė., Chlcago 

Tel. Hl'dson 3-7828 
Namų I’Bospeet 8-2330

IŠNUOM UOJ AM A

IŠNUOM. 5 kambarių butas 2-me 
augšte. Suaugusiems. 5849 South 
Campbell Avė. GRovehill 6-5054.

Remkitc dien. Draugą!
Perskaitę “Draugą", duokite 

kitiems!

.=?

& DIE & FIXTURE 
DESIGNERS

Needed for autoimotive & aircraft tooling 
Steady Employment for GROUP LEADERS, DESIGNERS,

and DETAILERS.
58 HOUR WEEK TOP RATES

Paid Holidays, Vaeation and Insurance.
Excellent Opportunity to Acquire Experience in

PLASTIC TOOLING.
APPLY, IVRITE OR WIRE RESUME TO: DALE KNEPP

KISH INDUSTRIES, INC.
1301 TURNER LANSING, MICHIGAN

PHONK IVANHOE 2-1181
4

JT

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS 

JIG AND FIXTURE 
BUILDERS 

PLANER HAND
r

Garland Mfg. Co.
10533 GRATIOT DETROIT, MICH.

Apply French Road Entrance

ASK FOR MR. TAYLOR

EMPLOYMENT OFFICE OPEN 

MONDAY TIlRU FRIDAY 8 TO 5 

SATURDAYS 8 TO 12

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSVR. BROKBBU* 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

S1SS So. Halsted St.

PY DAnube 68793 
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
dklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkė 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS

REAL ESTATE
2735 W. lįst St. — WAI. 5-6015

Pnel pirkdami ar parduodam 
namas, biznais, sklypas ar ūkiai 
atlankykite moa.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E8TATE-IN8VRAN01 

8406 Weat 61 St. 
WAlbrook 6-6030

PRospee* 8-1S1I tvak. Ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir Uetuvlikai 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltls t

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Falrfleld, teL LAI. 8-8881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—T vai 
valu fieštad. nuo 9 v. r. iki t v. ▼ 

Trečladlnelals uždaryta

HELP VVANTED — MALĖ

HELP WANTED VYRAI HELP VVANTED — VYRAI

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

v Ad&mkevtčiaua apianki 
UMKymus su pinigais siųskite 

259 pal., kaina $2.60 
HKAUOAft, 2884 H. Oakley a., 

Otiloago >, m

I filoa nuostabios tr nepaprastos kny 
I gos personalus Mt&lp Įvertina ra 
' Sytojas Gliaudą: M...Welsas — pa

niekintas niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama Tatjana—nesuprantanti šie 
los sąvokos, bet mylinti akatnėb 
meile Pagaliau Julius. pasiilgę' 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo eamSa 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa 
rojaus beprotRJtmo prooess”

ENGINEERS

AEROJET
In

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 following fields — Hydraulic com- 
proBsible and incompressible fluid dynamies, liquid atom 
ization, mass and heat transfer combustion and cham- 
ber design, thermodynamies, strength of materials, spark 
systems, combustion and high pressure flow systems, 
vibrations phetnomena, gas turbines, pumps.

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

SYSTEM AHALYSTS
BSME, BSAE experienced in analyęts aircraft and 
missile propulsion Bystems.

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog 
Coders Analysts 
ProgTammers 
Experienced and trainee#

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

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

Also DRAFTSMEN
Detail-Design-Layout

CHICAGO INTERVIEWS
March 4th through Marcb 13th 

MR. DWAYNE CHESTER 
Engineering Representative

FRanklin 2-2100
Firm committment may be made at thig time.
U. S. Citizenahip Reąuired.
If unable to apply—send resume to Personnel Direotor.

AEROJET 
GENERAL CORP.

P.O. Bos 1947
SACRAMENTO, CALIFORNIA

Satmldiary of The General Tire And Rubber Compaay

VYRAI
iki 45 metų amžiaus

Užsidirbkite devyniasdešimtą pen 
kis iki šimto dolerių į savaitę 

besimokydami

BODY IR FENDERIŲ 
TAISYMO AMATA

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. WALTERS

TRAINEE MANAGERS 
VVe will train young men bervveen 21 and 
31 for future in restaurant management. 
VVe are novv operating 17 units in this 
area. Earn vvhile you learn. Apply in 
person to Mr. Kay or Mr. Reilly.

RICHARDS DRIVE-IN 
1935 N. Harlem 2630 VV. 95th St. 

8640 Stony Island

B 0 N E R S
Plato and Brisket Boners 

SILVER SKILLET BRANDS, INC. 
7450 No. St. Louls 

AMbassador 2-6300 

MR. FISHER

AUTOMOBILE8 — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

COMMONWEALTH 

EDISON 

COMPANY 

Turi nuolatinių darbų 

įvairiose vietose

Power Plant 
Darbininkams
Pradžiai $1.71 - $1.73 

į valandų 

su
reguliariais pakėlimais

Pageidaujama High 

School graduates

Pilietybė būtina

EMPLOYMENT OFFICE
72 West Adams Street, 

Room 1900
Monday thru Friday

“DRAUGAS” AGENCY
55 East Washington Street 

TeL DEarborn fc-2434

2334 šounth Oakley Avenne 
Tel. VI r g i n ia 7-6640; 7-6641

■ ■■ ... ,

_ - _ _____
HELP WANTED MOTERYS-

"""" ■

in

ENGINEERING OFFICE
for

STENO-TYPIST
Shorthand desirable būt not 

reąuired
• Permanent
• Time and V, for Saturdays
• Exellent Future

NATIONAL LEAD
COMPANY

1710 So. Peoria
CAnal 6-3710

_____ MR. WALTERS
SALESLADIES

Experience in ladies’ dresses, eoats 
and suits. Permanent and extra posi
tions. Top salary.

BENTON’S

1023 Lake Street, Oak Park

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
atitekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keldamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 S. WESTERN AVĖ.. PR 8-9533

BUILDING & REMODELING
NAMŲ STATYBA

KONTRAKTORTTTS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. 69 St. Chlcago 29, III.,

PRospeckt 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

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

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 32, ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West Tįsi Street

Brn.niNO contbactors 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

iiiimiiiiitiiiiiiiiimmiiiiiinmiiiiiiiiig
LIETUVIU STATYBOS = 

BENDROVEMŪRAS
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 
į reikalų vedėja šiuo adresu:

I0NAS STANKUS
kasdien nuo 4 vai. popiet. 
Tel. FRospeet 8-2018 arba

LUdlotv 5-8580.
6800 SO. CAMPBELL AVK,

= Chlcago 29, Illinois 
rimummimmuHUtiiuiimiiuiuHiHUN

PROGOS — OPPORTUNITIES
DELIKATESŲ IR O R O 8 E R I Ų 

KRAUTUVE North West gidėje. 
Rinktinė krautuvė. įsteigta prieš 30 
m. iAbai daug prekių. Modernūs 
Įrengimai. 5 kamb, namas užpakaly 
krautuvės. Didelis kiemas. Savaitinės 
pajamos virš f 1.400. Nuoma |U0 j 
mėn. (skaitant Ir namą. Tirštai ka
talikų apgyventa apylinkė. č'ia yra 
nepapraata proga darbščiai porai (at
gyti gerą pirkini. Kreiptis j savinin
ką tel. HPrlng 7-2255.

BAKERY FOR SALE
Ėst. 25 years on South Side 

Two men shop. Price only $6,000 
Thig bakery has been doing 

$41,600 per year 
Call WA5-3985 after 6t00 p. m.

HUSKY MAN
STEADY

FOOD PROCESSING 
PLANT

No experience necessary 
Good Pay and Benefits

MIDWEST TEA PACKING 
2318 S. Western Avenue

Mr. McPeak, tel. YA 7-2270

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

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

CaJI MO 6-6717
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 M r. Rossi MO 6-2333. Progress
ive Bronze Work. 733 S. Halsted St, 
5 day week.

WELDERS

MACHINISTS

FULL TIME — PAID VACATION 
Ideal Working Conditions 

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

1113 lx»e St.. Desplalnes 
VAnderliuilt 7-1914

FILE CLERK
Mušt be able to type 

Will consider a beginner 
Free Insurance

GLENDENNING
M0T0RWAYS

2400 So. Loomis St.
TEL. CA 6-3611

JAUTIENOS MESINfiTOJAI 

IR PJAUSTYTOJAI

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

AUstin 7-3166

EXPERIENCED
TIRE section buitder, tire seetion 
eutter and bnffer, and man- to 
operate molds.

ACME TIRE SERVICE 
3945 West Grand Avė. 

BElmont 5-1659

Dry Cleaning 

DRIVER WANTED
NORTH SIDE

Top rte. in our organization 
open.

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

BA K EB Y Dilį V EB- S A I,ESM E N
KEPYKLAI REIKALINGAS ŠOFE- 
RIS-PARDAVRJAH. Patyrimas nebū
tinas. B d. savaitė. Atlyginimas |100 
| sav. ir daugiau. Nuolatinis visų me
tų darbas. Pensijos planas. Family 
vvelfare benefits. Nemokamas drau
dimas. Apmokamos atostogos ir šven 
tės. Vyrai 23 iki 40 m. amž. prašo
mi kreiptis —

PlVABfNAS BAKEBYS 
4622 S. Marshfl<4<l Avė.

HELP WANTED MOTERYS

STENOGRAPHER
Permanent position n o w 
available, capable and ef- 
ficient ior general steno- 
graphic 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 Avė.__________

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

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. TRGTT MO 6-7020

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

EXPERIENCED 
DICTAPHONE OPERATOR

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

Call Mr. Catanzaro
WA 2-1780

RELIEF SWITCHBOARD
OPERATOR

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

41/, or 5 day week permanent 
No Saturdays 

Apply MISS BURK

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

ROOKKEEPER-TY PIST 

Good salary

Pleasant working conditions 
40 hour week

SUNBEAM HEATING AND 

AIR CONDITIONING

1919 W. 19th St. 

CAnal 6-4024

I
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DlENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

BUDNIKAS duodu $20.00 už bet 
kokį M*i)ų Jūsų laikrodėli, iierkant 
uitųjų Bulotų, Benrus, IJgin, Grumi, 
lx>iiglncs \\ltlnat«'r nuo $30.93 .Ir 
aukščiau*. Perka Ir jtarduoda Dei
mantus, Biilijaiitus, senų auksų ir 
gintarus.
lšlektriniai sieniniai laikrodžiai

M»    $2.0.*
Laikrodžiai si» gegute imi Ir

iui|kš61au ..................................... 0.03
Mašinėlės plaukams kirpti su

žirklėmis ....................................... 3.03
Žadintuvai laikrodžiai po .... 1.09
Kišeniniai laikrodžiai po .... 1.90
ltankiniai laikrodėliai su ak

menėliais ik> ............................. 0.09
14 karatų gryno aukso ranki

niai laikrodėliai po ............ 29.03
l'olding Foto Camera |m> .... 9.93
Mažas kišeninis foto aparatas

po ..................................................... 1.09
Parker Parkette rašoma plun

ksna l>o .......................................... 1.09
Marine Batai lūpinės armoni

kos j»o ......................................... 1.09
4 gabalų arbatos setas vertės

$4.00 už ....................................... l.OO’
Kavai virti chromu padengtus

puodas vertės $4.00 už .... 1.09
20 gabalų lėkščių setas vertės

$8.00 tik po ................... .. 4.00
33 gabalų lėkščių setas meniš

kai itagražintas vertės $09.00 
tik po ............................................ 29.93

1OO gabalų lėkščių setas vertės
$32.00 tik po ........................... 14.93

33 gab. stainless peilių ir .šaukš
tų setas vertės $32.93 už... 14.93 

53 gab. Pasidabruoti Itogers
Kilvervvare vertės $42.95 tik po 10.05 

Vienam asmėniui setas sterling
silver vertės $32.00 už .... 10.05 

Automatiškas tosteris vertės
$10.05 už .................................... 9.00

Waflių kejttuvės vertes $12.95už ................. ,.............. 5.95
lleating Pad (Elektrinės pa

galvėlės) $8.00 už ........ 4.00
Vilnoniai blanketai I»o................. 3.05
Plunksninės pagalvės po .... 1.95
šilkinės kaldros ix> ................... 0.05
Paauksuoti eu f f links setai su

jūsų iidtialais vertės $4.00 
po ..................................................... 2.00

Balto plieno ir sidabro tjstan- 
čios laikrodėlių apy rankelės 
vertės $2.50 už ........................... 1.19

Paauksuotos laikrodžių gran
dinėlės vertės $3.00 už .... 1.50

Cigarečių žiebtuvėliai $2.50 tik
po ..........................................................98

Vėliausios mados auskarai ver
tės $2.00 po .......................................98

Kežančiai vertėt $2.00 už................ 75
Kežančiai vertės $5.00 uz . . . 2.00
Geltono aukso auskarai vertės

$1.50 už ................................................50
■perlai vertės $3.00 už.......................... 98
Piknyko kėdės po ................... ..  . .49
Tapė Reoorderiai vertės $120.

00 už ......................................  69.95
Automatiški PhonOgrafal ver

tės $59.95 už ........................... 39.05
Maži radio nupiginti už .......... 12.05

* Kadio su baterijoms ir elektra 24.95
Televizijos visų žymiausių kompani
jų už žymiai sumažintas kainas leng
vais išmokėjimais.
Kasomos mašinėles nuo $35.00 
aukščiau.

ir

Atsinešk šį skelbimų — gausi dy
kai Lietuviškų Knygų su gaidomis.

Atdara Pirmadieniais ir Ketvirta
dieniais vakarais iki' 8:30. Sekmadie
niais nuo 10 iki 5 JSo piet. Kitomis 
dienomis nuo 9-6.

Budiiko Kadio valanda WHI’C iš 
Kadio Stoties 1450 K. Ketvirtadie
niais nuo 6-7 vai. vakare.

JOS F. BUDRIK, Ine.
3241 S. HALSTEO ST.
Telefonas: C Alum et 5-7237

Chicagos pietinėje dalyje 
veikiąs Back of the Yards są
jūdis pravedė konkursą jauni
mo rašinių apie kovą su nepil
namečių nusikaltimais. Premi
jos už rašinius buvo išdalintos 
per metinę to sąjūdžio vakarie
nę, įvykusią praėjusį sekma
dienį lietuvių šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje. Dalyvavo dau
giau kaip 500 delegatų, atsto
vaujančių 185 parapijas, vers
lo įstaigas, darbininkijos, civi
lines ir fraternalines organiza
cijas. Iš 11 augštesnių mokyk
lų, esančių srityje, kur veikia 
minėtas sąjūdis, gavo premijas 
44 jaunuoliai. Pirmas vietas 
laimėjo mergaitės Mary Kop- 
rowski, 17 m. amžiaus, iš Šv. 
Juozapo Augšt. mokyklos ir 
Su Eilėn Burns, 14 m., iš Ap
lankymo Šv. P. Marijos mo
kyklos.

Su Eilėn Burns savo rašiny
je primena, kad dykinėjan- 
tiems velnias pristato užsiėmi
mą. Dėl to, jos nuomone, svar
bu, kad auklėtojai, vietinė ir fe
deralinė vyriausybė parūpintų 
jaunuomenei naudingų užsiėmi
mų, gražių rekreacijų. Parapi
jos privalo turėti jaunimo klu
bus.

Jaunuoliai nėra nesukalbami. 
Tėvai ir auklėtojai turėtų su 
jais pasikalbėti, išaiškinti pa
vojus. Jaunuolius nuo nusikal
timo saugos jiems paruoštos 
tinkamos žaidimo ir kitų užsi
ėmimų vietos, tėvų pavyzdys, 
Dievo įnešimas į jų gyvenimą.

Mary A. Krapowski nepilna
mečių nusikaltimus savo pre
mijuotame rašinyje vadina so
cialiniu vėžiu. Ji mano, kad pa
grindinė nusikaltimų priežastis 
yra stoka gilaus religinio gyve
nimo. Jeigu kam Dešimts Die
vo įsakymų darosi nebereikš
mingi, tasai nebeturės pagar
bos nei civiliniams įstaty
mams. Ištikimumas Dievui la
bai padeda išlaikyti ištikimu
mą savo kraštui. Toliau — vai
kas savo namuose jieško meilės 
ir draugiškumo, bet kai pajun
ta, kad tėvų jis laikomas tik 
kliūtimi jiems “džiaugtis gyve
nimu”, tada jis net savo vai
kystėje traukiasi iš šeimos, 
jieško draugystės gatvėje. Dėl
to reikia siekti sutarimo ir lai
mės šeimoje, o į tai veda bend
ras darbas, bendra malda, ben
dros pramogos. Tas viskas šei
mą daro darniu vienetu, kurį 
stiprina priklausomumas Die
vui.

Namuose vaikams paskiria
mi uždaviniai ugdo atsakomin- 
gumo jausmą ir pasitenkinimą

dėl gerai atlikto darbo. Į jau
nuolių būdą taipgi turi daug 
įtakos knygos, kurias jie skai
to, ir filmai,, kuriuos j e žiūri. 
Jų neleistini nuotykiai, patie
kiami nesąžin.ngų pelnagau- 
džių — filmų gamintojų, vai
kams įtaigoja patiems paban
dyti elgtis “kaip dideli”. Daž
nai tada jų jautri mintis ima 
galvoti, kad dorovingumas tai 
kažkokia pasenusi liekana. Jis 
užmiršta Dievo pramatytą kil
numą žmogui ir ima elgtis kaip 
neprotingas gyvulys. Jam gy
venimas nebėra gražus ir šven
tas, o nešvarus ir netyras.

Premijuotoji jauna autorė 
rašinį baigia kreipimusi į jau
nimą :

— Amerikos jaunime. Jau 
laikas, kad mes padarytume 
dvasinį savęs įvertinimą ir la
biau brangintume ką mūsų tė
vai ir krašto pareigūnai daro 
ruošdami mums geresnes pro
gas išlikti padoriais jaunuoliais, 
laimingais šios didžios šalies 
piliečiais.

KAS KĄ IR KUR
— Nekalto Prasidėjimo Seserų Rė

mėjų Gildo® Chicagos apskrities val
dybos ir skyrių atstovų susirinkimas 
įvyksta kovo 13 d., antradienį, 7 vai. 
Aušros Vartų parapijos mokyklos 
kambaryje. Seimas įvyksta balandžio 
29 d., todėl reikia aptarti jo paren
gimą. — Valdyba

— Lietuvių Namų Savininkų ir 
Politikos Klubas (Cicero, 111.) šau
kia mėnesinį susirinkimą ateinantį 
antradienį (kovo 13 d.) 7:30 vai. 
vak. Liberty salėje. Svarbiausia už
duotis šio susirinkimo yni aptarti 
lietuvius kandidatus į miesto jairei- 
gūnus. Mūsų klubas turi juos nuo
širdžiai remti ir kitokiais būdais 
jiems pagelbėti. Ypač mums svarbu, 
kaid J. Kimbark būtų išrinktas. Su
sirinkime aptarsime ateinančius ba
landžio 3 d. rinkimus.

— K. P. Deveiki;

— Lietuvos Gailestingųjų Seserų 
Drangija š. m. kovo 21 d. 7 vai. vak. 
šaukia visuotinį narių susirinkimą 
Hollywocd svetainėje, 43 ir 50 Wes
te rn Avė. Dienotvarkėje: veiklos a-, 
pyskaita. ir tolimesni,oji p'anai.

Visos narės kviečiamos į svarbų 
susirinkimą. Valdyba

- — Akademikai skautai rengia 
“Pavasario Žiedų’’ balių balandžio 
7 dienų Marine . Ballroom salėje. 
Veiks šaunūs valgių ir gėrimų bu
fetai.

MISCELLANROU8 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDKAUDV agentūra 
Visų rūšių apdraudos. Automob 

Itų finansavimas. Notariataa. Valsty
bės patvirtintos kainos.

PrleS darydami apdraudas kltui
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
W:\lbrook 5*5671

INTERSTATE INSURANCE AOENC1 
5900 S, Ashland Avė., Chicago 36, III

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A. Lapkui

instoliuoja visų geriausių Amen 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaces), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai

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

2-6752 ir OLympic 2-8492

PAJ IEŠKOJIMAS
Pajieikau savo sesers KAZIMIEROS 

UNTULAITES, kilusios ii Palangos, Vai- 
ncikio g-vės, dabar gyvenančios Vokieti
joje. Prašau atsiliepti arba apie jų žinan
tieji pranešti šiuo adresu — Viktoria Ei- 
gelienė, 629 Bristol St., Philadelphia 40, 
Pennsylvania, U. S. A.

PAJIEšKOJIMAS
PETRAS JURGAITIS, seniau gy
venęs 7th Avė., Homestead, Pa., 
prašomas atsiliepti. Yra svarbus 
laiškas. Rašyti šiuo adresu —
JOSKPH TLMSHA, 2798 Roose- 
velt Road, Detroit 16, Michigan.

PAJIEŠKOJIMAS

MARIJA PETRAUSKAS-LA 
ZAROFF prašoma atsiliepti ar
ba apie ją žinantieji pranešti —
Patlaba, 1908 S. Union Avė.

t
A. A.

JUOZAS JURSKIS
Gyveno 4538 8. Fairfleld Avė.

Mirė kovo 8 d., 1956, 4 vai. 
popiet, sulaukęs 50 m. amz 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Pane
vėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 6 m.
Nuliūdime liko: Lietuvoje

žmona, 2 dukterys ir sūnus. 
Chicagoje — pusbroliai Juozas 
Ir Stasys Kriukai ir jų šeimos, 
ir Prof. Alfonsas Jurskis su 
šeima, gyv. Philadelphia, Pa., 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje. 4348 So. Cali
fornia Avenue.

Lridotuvės įvyks antradienį, 
kovo 13 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas J Avon. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa- 
rapiojs bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kupi
nės.

Nuoširdžiai kviečiame visus |i 
gimines, draugus ir patirtamus I™ 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: GIM'NP.9 ■
Tsidotuvlų direktorius P. 

Bieliūnas. Tel. LAfayettc 3- 
3572.

immimiimiiitiiiHfifmmmiiimiiiiiiii

Skelbtis “DRAUGE" apsimoka 
Bes jis yra plačiausiai skaitomai 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kAina yra prieinama visiemk.
■lllt llllUIlito

Rubinsteino koncertas
Pirmaujantis pianistas Ar- 

thur Rubinstein koncertuoja 
Chicagojf, Orchestra Hali, ko
vo 11 d. 3 vai. 30 min. Biletai 
$2 — $5.

Gail. seserų šventė ’
Chicagos apylinkės visų tau

tų katalikės gail. seserys turės 
savo specialią šventę gegužės 
18 dieną. Tą dieną jos turės pa
radą.

GU2AUSKŲ
BEVERLY H1LLS GftLlNYCIA
Geria usion gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST 63RD STREET 
Tel. PRospect 8-0833 ir PR 8-0834

KAS SUKELIA

GALVOS
SKAUDĖJIMO
NEGALAVIMĄ?

Gydytojas žino, kad “Galvos skaudėjimo 
negalavimas’’ gali būti dėl įvairių prle- 
žaščiu. Dr. Feter Fahrney žinojo, kad 
tikroji priežastis dažnai yra nuo pertstal- 
tinio sulietėjimo pasekmėje blogo įpročio 
ar dietos... ir tokiuose atvejuose "Gomozo” 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptų gaunamuose vaistuose, Dr. Feter’s 
“Gftmoao" sustatė yra keletas mediciniškai 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
šildo sutrikusį skrandį; 2) atleidžia vidu
rių išpūtimo skausmus; 3) suteikia lėtą. 
pagalbą nuo sukietėjusių vidurių, kurie 
yra priežastim virš išvardintų simptomų, 
ftvelnus. Gero skonio. Išparduota virš 
20,000,000 bonkų. šeinio* dydžio bonka 
$1.65 vaistinėse.' Bandykite Dr. Feter’s 
“Gomozo”... absoliučiai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad prisiųskite 
šiuo adresu: GOMOZO, Dept. 071-53 
$1 už 11 oz. bonką (su jūsų vardu ir ad-
4541 N. Rnvensvvood Avė., Clileago 40. III.

PAJIEŠKOJIMAS

I’rol'. Dr. Povilas STANČ1US, sū
nus Jono, prašomas atsiliepti sekan
čiu adresu: S. Yokubynienė, 78 Hay-, 
inarket R«l. I)owttsview Ont., Cana- 
na. Tel. CK 1-3090, yra žinių iš se
sers gyv. Lietuvoje.

PAJIEŠKOJIMAS

EL1ZABETA PLUSKEVlClENfl ar 
ba jos giminės bei žinantieji apie ją 
prašomi atsiliepti, svarbus reikalas. 
Rašyti — Bole Jalinskas, 350 Keap 
St., Brooklyn 11, New York.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

JONAS GRISIUS

Gyveno 2037 Canąlport Avė.
Mirė kovo 10 d., 1956 m.,

4:30 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Girrfė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Vaiguvos parap., 
Gergždžiulėnų kaimo. Ameri
koje išgyveno 45 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
du broliai — Antanas, jo žmona 
Uršulė, Stanislovas, jo žmona 
Magdalena ir jų šeimos, pus
brolis Do mini n kas, jo žmona 
Ona ir jų šeima ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Priklausė prie Brolių ir Se
serų, Šv. Antano ir LKKSA 
draugijų.

Kūnas pašarvotas Petro Gurs
kio koplyčioje, 659 W. lJStli St.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
kovo 13 d. Iš koplyčios 8:3o 
vai. ryto bus atlydėtas į Dievo 
Apvaizdos parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: broliai ir jų šeimos. 
lAid. direkt. P. Gurskis, tel.

SEeley 3-5711.

T • — <• v« •
Liūdinčiai

Dr. V. TUMASONIO šeimai 

gilių užuojautų reiškia

A. ir V. šauliai

Žmonai Marijai ir artimiesiems, liūdesio valandoje, 
mirus

KĘSTUČIUI KASPARAVIČIŲ I- 

KASPONIUI,

gilią užuojautą reiškia
Zigmo Grybine ir 

Algirdo Manvydo šeimos

Skausmo valandoje,

A. a. JADVYGAI VAZBIENEI mirus, 

ponų Vazby ir Tumasoniy šeimom gilių už

uojautų reiškia

Gauriliai

DR. VIDAI ir DR. VACLOVUI 
TUMASONIAMS

gilaus liūdesio valandoje, ju motinai ir 
uošvei a. ar J. Vazbienei mirus, nuoširdžių 
užuojautą reiškia

Joana ir Zenonas Danilevičiai

Skaudžios nelaimes ir liūdėšio valandose,

PONŲ TUMASONIŲ ir VAZBIŲ

šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū- *
dime

■ • . .
Elena ir Jonas Paliliūnai

Dr. Vidai ir Dr. Vaclovui Tumasoniams 

skausmo valandoje, jų mamytei ir uošvei

A. A. JADVYGAI VAZBIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Stefa ii Petras Kisieliai

Liūdesio valandoje,

p. PETRUI BALTUŠKAI,

jo mylimai žmonai ALEKSANDRAI mirus, 

reiškia gilių užuojautų

Ignas Malcins

PIRKITE TIESIOG KUO 
SSR. NELSOK

— HAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

1014 West lllth Straat
Vieniu blokai ano kapinių.

mdUatuiai paminklams platų 
paairinkiniaa mlMta.

Teki. CEdvcrest 3-S335

Perskaitę dienr. “Draugį”, duokite jį kitiems.

III.IIS KACEVKIL'S

Gyveno 3622 S. Parkeli Avc.

Mirė kovo 9 d., 1956 m., 4:30 
valandų po pietų.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskričio.

Amerikoje išgyveno 51 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (pagal pirmų vyrų 
Dambrauskas), trys sūnūs — 
Ignacas, Benediktas, marti Mar
celė, Algirdas ir marti Cecilia; 
keturios podukros — Mary Pav
ilk, žentas Steponas, Harriet 
Stukas, žentas Theodore. Helen 
Kennedy. žentas Charles, Ber- 
nadette Prevenas, žentas James; 
du posūniai — Alphonsc Damb
rauskas, marti Elorence ir Char
les Dambrauskas, 20 anūkų, 
švogerka Agota Radzevičius, jos 
vyras Juozapas ir šeima ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstanti.

Priklausė prie Teisybės Mylė
tojų ir Žematčių Kultūros Klu
bo.

Kūnas pašarvotas A M. Phil
lips koplyžčioje, 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks antradie
nį, kovo 13 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jur
gio parap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, podu
kros, posūniai, anūkai ir iklti 
giminės.

Laid. direkt. Ant. M. Phillips, 
telefonas YArds 7-3401.

UODfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
uudotuviv dkbbktoriai -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
— 7-M91 AntomobtUams vista 

karia gyvena kltoaa mlMta dalyaa; gaualaaa
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

TOwnball 3-2109

JODNOUniklS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOSV

I Ambulanaų patams- turtoae koplyčias
vintas dieną Ir nak- gF vteofle Chlcago. k

t*. Reikale feuklts Roeelando dalyse lt

[rilojau patarnaujame

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE R<1., Rivereide, III. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTIU STREET Tel. VArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

—‘ JURGIS F. RUDMIM
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138-11391

VfiSAITIŠ^~BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ffl. TeL OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «»th STREET , REpnbHc 7-12131
2814 W. 28rd PLACE VErglnla 7-6672,
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X Adomas Dulskis, Light- 

house restorano savininkas, 
prie 14th ir Hastings St., nupir
ko T. T. Marijonų Statybos 
banketo 5 biletus, sumokėda
mas $125. Tuos biletus išdalins 
savo draugams, kad jie nueitų 
į didžiulį banketą, įvykstantį 
kovo 18 d. 6 vai. Sherman vieš
butyje.

X Jadv. ir arch. Jonas Mu- 

lokai susilaukė naujo šeimos 
nario savo šeimoje. Kovo mėn. 
6 dieną gimė jiems sūnelis 
Dainius-Virgilijus. Trilikametis 
Rimvydas Eugenijus džiaugiasi 
savo mažuoju broliuku. Arch

IŠ ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

— Kun. J. Burkus, Kingston, 
N. Mex., užsnigus kelius, buvo 
atskirtas nuo žmonių. Parapie- 
čiai skambino telefonu ir klau
sė, ar nepristigo maisto.

— Kun. dr. Ant. Deksnys, 

East St. Louis, III., lietuvių pa
rapijos klebonas, šįmet švenčia 
kunigystės 25 m. sukaktį.

— Kun. dr. Jonas Maknys, 

dirbąs švč. Jėzaus Širdies pa
rapijoj, E. Glendale, N. Y., va
sario 15 dieną atšventė 25 m. 
kunigystės sukaktį.

— Kun. dr. J. Matusas pa
vaduoja sergantį kun. J. Kar- 
tavičių Atsimainymo parapijoj 
Maspeth, N. Y.

— Kun. Juozas fekavičius 

dirba jau naujoje vietoje vika 
ru Šv. Vincento Pauliečio para
pijoj, Brooklyn, N. Y.

— Kun. Vincas Čižauskas,J. Mulokas yra Inžinierių ir 
Architektų Draugijos pirmi- ilgai dirbęs Meksikoje, persikė'
ninkas Chicagoje, o Mulokienė 
— Gailestingųjų Seserų Dr-jos 
valdybos narė.

X Pulki salė žaidynėms. Ba
landžio mėn. 21—22 d. d. Chi-. 
cagoje įvyksta Vl-sios Š. A- 
merikos lietuvių sporto žaidy
nės, kurias vykdo S. K. Neris. 
Šventės rengėjai gavo vieną 
moderniausių ir erdviausių Chi- 
cagos sporto salių. Adresas yra 
Foster Park prie 83-čios ir 
Loomis gatvių.

X Jaunos jėgos koncerte. 

Chicagos Studentų ateitininkų 
ruošiamam dainos koncerte ba
landžio mėn. 14 d. Lietuvių au
ditorijoje pirmą kartą daly
vauja jau spėjęs pagarsėti sa
vo puikiomis dainomis Detroito 
Studentų at-kų trio. Trio suda
ro Pr. Zaranka, Antanas ir Ja
nas Polikaičiai.

X Audronė Gaigalaitė, jau
noji dainos menininkė, pirmą 
kartą pasirodys Chicagoje ba
landžio mėn. 14 d. Lietuvių au
ditorijoje. Koncerto metu bus 
taip pat įteikta ir jaunimo li
teratūros premija. Vakarą ruo
šia Chicagos Studentų Korp! 
Šatrija.

X Dr. Z. Smilgevičius ir Ire

na Lczaitytė buvo nuvykę į 
Cleveland, Ohio, kur iškilmin
game Clevelando frontininkų 
susirinkime įteikė stud. Arvy
dui Barzdukui Chicagos fronti
ninkų sukeltą 500 dol. stipen
diją. Į iškilmingąjį susirinkimą 
buvo atvykę LF centro valdy
bos atstovai, taip pat fronti
ninkų atstovai iš Detroito ir 
Kanados. Ta proga įvyko pla
tus Amerikos LF pasitarimas- 
koriferencija.

X Remia sporto šventę. Chi
cagos lietuvių real estate įstai
gos vedėjas Stankevičius šio
mis dienomis paskyrė auką 
Vl-jų Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynių parėmimui. 
Šventė bus balandžio mėn. 21- 
22 d. d. Chicagoje.

X Leonui Vaičikauskiui yra 
laiškas “Draugo” administra
cijoje.

lė į EI Paso vyskupiją ir pa
skirtas klebonu į Hanover, N. 
Mex.

— Jurjonui Petrauskui yra 

laiškas iš Lietuvos. Atsiimti iš 
Balfo centro, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

KANADOJ
— J. Liepa nuo kovo 1 d. per- 
nė “Baltic” restoraną, 870 

Dundas W., Toronto, Ont. Ten 
galima ne tik pavalgyti, bet ir 
įsigyti “Draugą”.

BRAZILIJOJE
— Dali. M. Ivanauskas, kelių 

draugų padedamas, rengia Bib- 
lioteca Municipal salėje parodą 
apie Lietuvos architektūrą. Da
lį medžiagos pasiuntė Lietuvos 
pasiuntinybė, esanti Rio de- 
Janeiro mieste.

— Respublikos prezidento 

Juscelino Kubiček valdžios per
ėmimo iškilmėse dalyvavo 61 
užsienio valstybių atstovas. Kai 
kurie iš jų buvo atvykę su de
legacijomis iki 20 asmenų. Lie
tuvai tose iškilmėse atstovavc 
dr. Frikas Meieris, Lietuvos 
pasiuntinys Brazilijai.

KOLUMBIJOJ
— Kolumbijos spauda plačiai 

komentavo Lietuvai daromas 
skriaudas, šiais metais Vasario 
16-ji Medelino lietuvių, vado
vaujant KLB Medelino apylin
kės valdybai, buvo tinkamai 
paminėta. Jos išvakarėse per 
galingą Voz Libertad stotį bu
vo suruoštas spec. pusvalandis 
su kun. M. Tamošiūno paskai
ta ir turiningu radijo montažu. 
Montažas buvo pradėtas jaudi
nančia poezija Lietuvai, pas
kum, įterpiant trimito garsus 
ir įvairią plokštelių muziką, 
buvo duota platoka Lietuvos 
istorija, nušviesta jos garbin
ga praeitis, nepriklausomas 
Lietuvos gyvenimas ir dabarti
nė kova už laisvę. Tiek paskai
ta, tiek ir montažas buvo labai

PĮgNRAflTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Šį vakarą (kovo 12 d.) bus svarbios diskusijos apie jaunimo nusižen
gimo problemas Dariaus ir Girėno Amerikos legionierių posto mėne
siniame susirinkime. Diskusijose dalyvaus: Joseph Ragen, Stateville 
kalėjimo direktorius, Joliet, 111.; policijos kapitonas W. Breitzke; po
licijos kapitonas Eduardas šatunas ir JAV Maršalas Wm. Kipp, Sr.. 
1 isi diskusijų dalyviai yra šioje nuotraukoje.

Pirmądienis, kovo 12 d., 1956

kruopščiai paruošti, todėl visi, 
— Netrūksta bedarbių ir J šio radijo pusvalandžio klau

siusieji, buvo dar kartą gražiai 
supažindinti su maža, bet did
vyriška lietuvių tauta. Pačią
Vasario 16-ją per tą pačią Voz 
Libertad stotį buvo duotas vien 
tik lietuviškos plokštelių mu

šiemet. Pagal naujausius duo
menis, Kanadoje bedarbių skai
čius pastaraisiais žiemos mė
nesiais gerokai pašoko. Sausio 
21 d. paskelbta statistika rodo, 
kad bedarbių sakičius pasiekė
286,000. Praėjusiais metais zįkos pusvalandis, 
sausio mėn. jų buvo 363,000.
Darbininkų unijų vadovai tai 
laiko blogu ženklu ir net aiški
na, esą padėtis 1954 ir 1953 m. 
sausio mėn. buvusi geresnė. Jie 
mano, kad, jei padėtis nepasi
keis, kovo mėn. būsią apie 535,- 
000 bedarbių. Tuo būdu 1956 

būtų blogesni už pokariom
metus, išskyrus 1954 ir 1955 
m. Darbininkų unijos kreipėsi 
į min. pirm. St. Laurent siūly
dami sušaukti bendrą darbda
vių, darbininkų ir vyriausybės 
atstovų konferenciją, kurioje 
būtų svarstomi būdai, kaip su
mažinti gresiantį nedarbą. Min. 
pirmininkas betgi atsaikė nei
giamai, motyvuodamas, kad 
padėtis nėra tokia, kuri reika
lautų išimtinių žygių, be to, 
jis pasitikįs darbdavių iniciaty
va darbui organizuoti.

URUGVAJUJ
— Lietuvos laisvės šauksmas 

Urugvajuje nuskambėjo, ir va
sarių 18 d. vakare Liet. Kultū
ros Dr-jos patalpose Monte- 
video mieste, kur šimtams tau
tiečių susirinkus min. dr. K. 
Graužinis vėl prabilo kaip lais
vosios Lietuvos atstovas, o 
įvairių patriotinių organizaci
jų kalbėtojai ryžtingai protes
tavo prieš raudonuosius oku
pantus ir sveikosios išeivijos 
vardu reikalavo savo tėvų že
mei nepriklausomybės. Visų 
nuotaiką taip pat gaivino Vyt. 
Dorelio vedamas Montevideo 
lietuvių parapijos choras dar
niomis lietuviškomis dainomis. 
Taip, senat. Fabinio žodžiais 
tariant, ir tolimame Urugvaju
je Lietuva nėra pamiršta. Li-

CHICAGOS ŽINIOS
Tado Sparkio paroda rį laiką gyveno Omahoje, 

r r Ten jis ir nutapė savo pa

Augštai vertina leidyklą
Šeimų savaitraštis “The Avė 

Maria” įsidėjo išsamų straips
nį apie Chicagos leidyklą Fides, 
kurioje vienu iš vadovaujančių 
asmenų yra ir lietuvis Juozas 
Vilimas, ši leidykla yra gana 
jauna — gyvuoja 12 metų. Ji 
pradėta organizuoti 1940 me
tais, kada būrelis katalikų ak
cijos studentų susirinko Notre 
Dame universitete ir. kada jiems 
išryškėjo, kaip plati pasaulie
čių apaštalavimo dirva yra per 
spaudą. Iš tos minties ir išaugo 
leidyklą Fides, savo darbą pra
dėjusi 1945 m. Be kitų dalykų, 
jų uždavinys buvo supažindinti 
su geriausiais religinės srities 
veikalais, išeinančiais Prancūzi
joje, Kanadoje, Anglijoje, Aust 
ralijoje. Darbas pradėtas netu
rint nei lėšų, nei patyrusių žmo 
nių. Vieną iš savo vyrų, tarna
vusį kariuomenėje ir galintį gau 
ti valdžios mokslapinigius, jie 
pasiuntė gilinti šios šakos paty
rimą mokykloje.

Fides leidyklos .vadovybės na
riai yra įpareigoti priklausyti 
kokiai nors pasauliečių apašta
lavimo organizacijai. Tarp va
dovybės narių, tarnautojų yra 
broliškas sugyvenimas. Atlygi
nimas mokamas vedusiems di
desnis, kaip nevedusiems, kad 
anie turėtų iš ko šeimą išlaiky
ti. Fides išleido gausiai gerų 
knygų. Jų naujausius leidinius- 
apžvelgiame mūsų dienraščio 
kultūros priede. Leidyklos ad
resas: 746 E. 79 str.

Kodėl jis metė cigaretes
Amerikos Kovai su Vėžiu 

Draugijos Tyrimų skyriaus di
rektorius E. Cuyler Hammond, 
kalbėdamas gailestingųjų sese
rų mokyklų dėstytojams ir ligo 
įniplų socialinės globos tarnau- 
itojamaA pasisakė, kad jis metęs 
rūkyti ^Cigaretes, nes tyrimai 
parodei jog iš 100,000 vyrų, ku-

Giria jaunimo globėją
Dienraštis “Sun-Times” pla

čiai rašo apie šv. Brigitos pa
rapijos kleboną kun. W. Chel- 
minskį, kuris gražiai globoja 
jaunimą. Po parapijos sale esan 
čiose patalpose įrengė jaunimo 
klubą, veikiantį penkis vakarus 
savaitėje. Čia yra vietos pasi
šokti, veikią elektrinės kėglių 
mašinos, yra du teniso stalai, 
pianinas, šachmatai, šaškės, pa 
togios kėdės. Artimiausioje atei 
tyje bus įrengta skaitykla ir te
levizija. Kasnakt du tėvai fcūdi 
globoją jaunuolius. Veikia griež 
tos taisyklės, kad viskas būtų 
daroma tvarkingai. Kartą mė
nesyje klubo nariai visi drauge 
klauso šv. mišių.

Ant Chicagos kris "bomba"

Birželio mėnesyje numatomos 
yra pratybos Chicagoje ir ki
tuose Illinois miestuose — kaip 
elgtis, jeigu kristų vandenilio 
bomba. Per 1955 metais dary
tus tokius bandymus teoretiš
kai apskaičiuota, kad palyginti 
nedidelė vandenilio bomba ant 
Chicagos ir East St. Louis bū
tų užmušusi ar sužeidusi milio- 
ną žmonių ir padariusi $26 bi- 
lionus nuostolių.

Aklojo meniški kūriniai

Chicagos knygyne, Michigan 
ir Randolph gatvių sankryžoje, 
išstatyti parodon medž o dar
bai aklo invalido William Frank. 
Jis padaręs gražių lėkščių, du
benių, žvakidžių, lempų kojų.

Apie moterų širdį
Chicagos ligoninėje Michael 

Reese buvo ištirtos širdys 
13,000 moterų, mirusių širdies 
ligomis. Tyrimai parodė, kad 
moterys, dirbančios verslų va
dovybėje, aktorės, mokytojos, 
teisėjos mažesniame procente 
miršta nuo širdies ligų, kaip 
šeimininkės. Tyrimus pravedęs 
dr. J. Stamley mano, kad čia 
gali turėti reikšmės dieta: šei
mininkės valgo perriebius vai 
gius, kuriuose daug taukų, bet 
permažai proteino vitaminų, mi 
neralų. Gal dėl to ir negrų vyrai 
ir moterys, širdies ir arterijų li
gomis daugiau miršta, kaip bal-. 
tieji. '

Ne ten stato namą
Wilfred Couzin, gyvenąs 5850 

N. Whipple, labai nustebo, pa 
matęs, kad kažkas svetimas 
pradėjo statytis namą ant jo 
sklypo 6400 N. Kilpatrick. Pa
sirodė, kad kontraktorius su
klydo — vieton statyti ant gre
timo sklypo, pradėjo mūryti na
mą ant Couzinų sklypo. Dabar 
abi šeimos ir kontraktorius ta
riasi, kaip tą painiavą išnarp
lioti.

Kristaus drobulė televizijoj
Didįjį’Penktadienį kovo 30 d., 

1 vai. 30 min. per ABC televi
zijos tinklą Chicagoje Loyolos 
universiteto profesorius F. L. 
Filas demonstruos specialius d o 
kumentus, liečiančius Kristaus 
drobulę.

Akla bridžio lošėja
Bridžio lošimo varžybose 

Evanstone tarp 104 patyrusių 
lošikų 20-tą vietą užėmė akla 
Lois McCaffrey. Kortų ji visiš
kai nemato. Ji atsineša savo- 
kortų kaladę, išspausdintą da
žais ir aklųjų šriftu, kurį ji 
skaito liesdama rankomis.

$350,000 mokyklai
Oak Parko augštesnioji Fen- 

wick mokykla, vadovaujama do 
mininkonų, plečia savo veikimą, 
tam reikalui pasiryžusi naujom 
statybom sukelti $350,000.

Northwestem laimėjo prieš 
Illinois

Northwestern universiteto 
krepšininkai laimėjo prieš Illi
nois universiteto krepšininkus 
santykiu 83:82.
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ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos 

Raidžių Pasėliai

Romanas
Ši knyga, pasakodama kovos u? 

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.nn. .

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILL.
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CONNECTICUT VALSTYBĖJE
Klebonijai reikalinga šeimininkė. 
Turi kalbėti lietuviškai ir angliškai. 
Geros darbo ir gyveninio sąlygos. 
Rašyti — DRAUGAS, Box 3933, 
■2334 S. Oakley Avė., Chieago, III.

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

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

>ittt „ | >

“D r a u g o” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Beinarauskas, K........ $11,00
Vitkauskaitė, Jadvyga 10,00
Ankevičia, A....................5,00
Girdvainis, J.....................5.00
Bacevičia, Barbora .... 3.00
Bajorūnas, Leonas .... 2.00
Bublys, Vladas............... 2.00
Kaziūnas, Joseph .... 2.00
Kazwell, Anna............... 2.00
Kutaitis, M.......................2.00
Mazaitis, P. .................. 2.00
Meizys, Dionizas......... 2.00
Neverauskas, Benediktas 2.00
'Ožalas, Ignas ................2.00
Skyrius, Eva ............. 2.00
Stankaitis, Alfa .........  2.00
Widra, Ona ................... 2.00
N. N.................................. 2.00
Antonitis, Dominic .... 1.00
Ciplijauskienė, Elena . . 1.00
Jaras, Leonidas ............ 1.00
Jelmokas, Juozas .... 1.00
Kiuzinas, Pr.....................1.00
Markauskas, V................1.00
Narsutis, Anna .........  1.00
Radikas, Stefanija .... 1.00
Savickas, Uršulė .... 1.00
Skobeika, Edvardas .. 1.00
Staškūnas, Bruno Mr. 1.00
Šatas, J.......................   1.00
Klivienė, Ona ............... 0,50

“DRAUGO” STATYBAI 

AUKOJO:

Surautas, D. & (St. . . $10.00
Norkaitis, J & P...........5.00
Margelis, Antanas .... 2.00 
Phillips, T. Mrs.............. 2.00

Ateitininkų laiškas
T. T. Marijonams

Chicagos Studentai Ateiti
ninkai, įvertindami Tėvų Mari
jonų didelį ir reikšmingą darbą 
spaudos srityje, siunčia savo 
kuklią $50.00 auką “Draugo” 
spaustuvės mašinų įrengimo 
reikalui ir reiškia nuoširdžią 
padėką už jiems suteiktą pa
ramą dienraščio “Draugo” skil
tyse.

Su pagarba,
Sofija Mažionytė,

Draugovės iždininkė

Skelbkite “Dr< I

Chicagoje ši žiema yra gausi 
lietuvių dailininkų parodomis ir 
čia jos bemaž seka viena kitą.
Neseniai užbaigus dail. Juozo 
Pautieniaus darbų parodą Lietu 
vių auditorijoje, toje pačioje vie 
toje kovo 17 d. pradedama jau
no dailininko Tado Sparkio pa
roda.

Tadas Sparkis chicagiečiams 
dar yra nepažįstamas, nes čia 
jis yra tik naujokas. Bet dailės
srityje jis jau pradėjo reikštis i™M_ . ........................._ .
dar gyvendamas Lietuvoje, Vii- rės gilesnės kūrybos, ypatingai v&į.pa®lkytl’ ga 1 pnsldetl Pr e 
niaus krašte, o jau platesniu turintieji moderniojo meno po. ! voiio l^gos plėtimo. Jau mažiau 
mastu — Vokietijoje ir Belgi- jfltį, tačiau čia jau skonio da-1 žalos 1?Gna rūkant pypkę.

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, Chieago, Illinois

Nebr. 
skud

riuosius paveikslus, kuriuųą 
chicagiečiai galės pamatyti ruo
šiamoje parodoje.

Tadas Sparkis yra vienas iš
nedidelio lietuvių natūralistų rie per dieną surūko du ar dau- 
dailininkų būrio ir jo kūryba giau pokelių cigarečių, miršta 
panašėja į fotografijos nuotiau per metus plaučių vėžiu 340.7. 
ką gu visom.s detalėmis ir niu-.Dr. Hammond pabrėžė, kad ci- 
ansais. Jis daugiausia vaizduo- garečių rūkymas yra priežasti- 
ja gamtą ir savo paveikslams mį ne t.i|c yėžio, bet ir kitų ne
nesigaili ryškių spalvų ir jomis gerovj„ •,
labai vabzdžiai atkuria akimis. , . , Jis t&ipgi pažymėjo, kad jvai-pasiektą tikrovės vaizdą. . . / . , . . . . ,

tz i 4 i. .... rus dažai, dedami j maistą spil-Kaikas jo paveiksluose ncjz.u- ■ *
rėš gilesnės kūrybos, ypatingai

joje.
Gyvendamar Vokietijoje yra 

studijavęs meną Muencheno Me 
no Akademijoje ir dalyvavęs 
vienoje, antroje parodoje. Vie
noje jų — Mitenwalde už savo 
išstatytą kūrinį yra laimėjęs 
premiją. Taip pat ir Belgijoje 
T. Sparkis savo darbus buvo iš
statęs keliose parodose.

1952 metais, atvykęs į Ame
riką, studijavo komercinį meną 
Minneapolyje, Minn., o po to ku

iv. Žemės augalai
Gavėnios proga Gamtos Is-

lykas. T. Sparkis, nesivadovau
damas fantazija, atrodo pa
trauks publikos dėmesį ir pel-,. ., , ,
nys simpatijų ui nemeluotą tik-"”'*’ esąs prie Mi-
rovės sukūrimą. į chišano ežero ties 12-ta gatve,

Tačiau apie T. Sparkio kury- suorganizavo parodą augalų, ku 
bą žiūrovas platesnę nuomonę r’e Yra minimi Šv. Rašte.
galės susidaryti atsilankęs į jo iR , . i eini nflOparodą Lietuvių auditorijoje ko- J8‘kai daktarW $ 1U I,UUU

vo 17 - 25 dienomis, o meno Sears-Roebuck fondas, perei- 
kritikai galės įvertinti šio mūsų ta*8 metais pagelbėdamas 18- 
jaunojo dailininko pirmuosius kai naujų gydytojų įsirengti sa- 
žingsnius šiame naujame že-jvo kabinetus, suteikė paskolų 
myne. Edv. Sukutis $101,000.

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.

• Sis 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 valdininkų, biznierių ir profesijonalų.

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

Užsakymus siųskite: KUN. VINCAS PARULIS, MIC.
2334 S. Oakley Avė., Chieago, Iii.


