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VOK. ATGINKLAVIMAS ĮTEISINTAS BERLYNE
Popiežiaus sukaktis Romoje

J. BIČIŪNAS, Romak '
Dažniausia tik mirus pasigendama, kokios stiprios ir kilnios 

asmenybės netekta — retas dar gyvas susilaukia tinkamo įvertini
mo. Bet yra ir retų išimčių.

Popiežiaus Pijaus XII šviesi 
asmenybė siekia ir už katalikiš
kojo pasaulio ribų; jį geibia ir 
nekrikščioniški kraštai, o Bažny
čios priešai jame mato nenugali
mą jėgą.

Visų pažiūrų spauda plačiai 
minėjo jo 80 metų amžiaus ir 17 
metų pontifikavimo sukaktis, iš
keldama jo asmenybę, plačią 
veiklą ir didelį svorį tokiame lai
kotarpyje, kuris ypatingai kom
plikuotas savo visokeriopa pa
žanga ir kraštutinių idėjų susi
kryžiavimu.

Popiežiaus asmuo katalikų pa
saulyje yra gerai pažįstamas, 
ypač po pernykštės ligos ir ste
buklingo pagijimo. Kasmet per 
Romą praplaukia keli milionai 
turistų ir maldininkų — kas gi 
grįš iš Romos nematęs popie
žiaus? Per eilę metų vien tik as
meniškai mačiusių popiežių yra 
keliolika milionų, nes tiek žmo
nių patenka į masines audienci
jas. Popiežius su tomis masėmis 
suartėja, nes jis kalba svarbiau
siomis pasaulio kalbomis.

Privačiose gi audiencijose 
priimami politinio, mokslinio ir 
kultūrinio gyvenimo žmonės. Sa
vo kalbose popiežius visada pasi
sako įvairių sričių aktualiais 
klauimais, juos suderindamas su 
Katalikų Bažnyčios mokslu ir 
duodamas progos pažinti tą dok- 
trinalinį ir moralinį svorį civili
zuotame pasaulyje.

Nėra veik atsitikimo, kad koks 
žymus asmuo, lankydamasis Ro
moje, nebūtų aplankęs popie
žiaus — ar jis būtų žydas ar pa
gonis. Todėl nestebėtina, kad 
šios sukakties proga buvo atsto
vų iš daugelio ir tolimiausių 
kraštų.

Vien tik enciklikų įvairiais 
gyvenimo klausimais per 17 me
tų yra parašęs 30, gi jo kalbų ir 
raštų išleista keliolika tomų. Di
džiausias jo rūpestis yra katali
kų persekiojimas komunistų pa
vergtuose kraštuose.

Artėjant sukakties dienai, Va
tikano paštas buvo užverstas 
sveikinimo ir linkėjimo telegra
momis bei laiškais. Iki kovo 6 d. 
buvo gauta 14,000 telegramų, ku
rias siuntė iš plataus pasaulio 
valstybių galvos, kardinolai, vys
kupai, universitetai, organizaci
jos ir pavieniai asmenys. Apytik
riu apskaičiavimu gauta per 27,- 
000 laiškų.

Ypatingi sukakties iškilmių 
dalyviai

Popiežius yra ne tik Katalikų . 
Bažnyčios, bet ir suvereninės 
valstybės galva. Dėl tos jo nepa
prastos padėties net 51 valstybė 
į sukakties iškilmes Romon at
siuntė savo specialias delegaci
jas, kurioms vadovavo užsienio 
reikalų ministeriai ar kiti žymus 
valstybės pareigūnai. Kaikurios 
delegacijos buvo ypač skaitlin
gos, kaip Vokietijos, Prancūzi
jos, Ispanijos, Belgijos. Italijos 
delegacijai vadovavo pats minis
teris pirmininkas Segni. Kiekvie
na jų prieš sekmadienio iškilmes 
padarė vizitus Šventajam Tėvui 
atskirai.

Dovanų margumas
Kaip įprasta, nuoširdumui iš

reikšti įteikiamos dovanos. Nors 
mažai apie jas kalbama, tačiau 
iš to, kas žinoma, matosi jų ver
tingumas ir simbolinė reikšmė: 
pav. Airija atvežė brangius litur
ginius rūbus, Austrija — kilno
jamą bažnytėlę ir ambulatoriją, 
Vokietija — 20 paveikslų ririki-

nj, kiti — specialius aukso me
dalionus ar meno kūrinius. Įga
lioti ministeriai prie Ap. Sosto 
sveikindami taipgi įteikė įvai
rias simbolines dovanas.

Mūsų ministeris p. Girdvainis 
įteikė naujai išleistą, atitinka
mai įrištą, Šventojo Rašto tomą.

Iškilmes Šv. Petro bazilikoje
Daugiau negu kitomis progo

mis bazilika buvo išpuošta ir pri
taikinta retoms iškilmėms, kurio
se dalyvavo specialūs valstybių 
pasiuntiniai, diplomatai, kardi
nolai, vyskupai, Romos diduome
nė ir eiliniai maldininkai, kurie 
net specialiais traukiniais buvo 
atvykę iš anapus Alpių. Bazili
koje buvo apie 70,000 žmonių 
minia.

10 vai. popiežius procesijoje 
atvyko į presbiteriją. Ka'rdinolų 
dekanas Tisserant atlaikė šv. 
mišias, o po jų popiežius suteikė 
palaiminimą „Urbi et Orbi“.

Iškilmėse Lietuvą oficialiai 
atstovavo ministeris prie Šv. Sos
to p. Girdvainis ir sekretorius St. 
Lozoraitis, jr. Jose taipgi daly
davo vyskupas Padolskis, Vliko 
pirm. J. Matulionis, VT pirm. E. 
Devenienė, Gerutis iš Šveicari
jos, Žemaitis iš Londono, Dranga 
iš Vokietijos ir Romoje gyveną 
lietuviai.

Afganistanas ginklus

perka pas bolševikus
KABULAS, kovo 17. — Afga

nistano vyriausybė oficialiai pa
tvirtino gandą, kad ji siunčia ka
rinę misiją į Čekoslovakiją ir S. 
Rusiją ginklų pirkti. Atsiminti- 
na, kad Bulganinas su Chrušče- 
vu lankė Afganistaną ir ten tu
rėti pasitarimai buvo mažiausiai 
garsinti.

Bolševikai ta proga gilino ir 
Afganistano ginčus su Pakista
nu, pritardami Kabulo reikala
vimui atskelti nuo Pakistano da
lį teritorijos.

Potvynis Vengrijoje
VIENA, kovo 17. — Vengrijos 

radijas skelbia, kad kraštui gre
sia dar nematytas potvynis, nes 
nė bombomis, nė artilerijos šovi
niais, nė minomis nepasiseka iš
sprogdinti Dunojaus ledo, susi- 
grūdusio 45 mylių ilgumo ruože. 
Apie 100,000 akerių žemės jau 
apsemta.

Malenkovas Anglijoje

jaučicci kaip namie
LONDONAS, kovo 17. — Jei 

joks nemalonus įvykis idilijos 
nesudrums, Malenkovo viz'tas 
Anglijoje duos toną ir spalvą 
Bulganino ii- Chruščevo elgesiui 
Anglijoje.

Malenkovą atlydėjo būrys sa
vųjų sargyb nių, anglai pridėjo 
savų kelis kartus tiek, bet jau se
kančią dieną Malenkovas taip su
sitvarkė, kad prie jo galėtų priei
ti žurnalistai ir fotografai, kurie 
jo atvykimo dieną tik šešėlius 
tematė.

Malenkovas gerai parengtas 
vaidinti, nors į Europos sceną 
ateina pirmą kartą savo gyveni
me. Jis jaučiasi laisvas, ramus, 
su medaus ir pieno švelnumo šyp 
sena. Jo atsivežtoji iš Maskvos 
pirmoji pasakyta kalba turėjo 
tik 8 sakinius, bet tai buvo ma
žas šedevriukas — viskas ir ge
rai pasakyta, kas tokiomis pro
gomis sakytina: padėka, dėkin
gumas, pagyrimas, geresni san
tykiai, daugiau prekybos. Jis ne-i 
kalba angliškai, bet atsivežė Ro- 
bert Bums veikalų rusišką ver
timą ir atitinkamas vietas parin
kęs paskaitė lordui Citrine, ku
ris jam surengė pirmas vaišes 
kaip Anglijos elektros ūkio tvar
kytojas.

Anglikonų vyskupas

apie Makarios bylų
LONDONAS, kovo 17. — Lor

dų rūmuose kalbėdamas, angli
konų bažnyčios primas Canter- 
bury arkivyskupas dr. Fisher ap
gailestavo arkiv. Makarios ištrė
mimą ir pasiūlė šitaip tvarkyti 
Kipro klausimą:

1. pavesti konstitucinės teisės 
žinovui parengti Kipro salai kons 
tituciją išeinant iš tų susitarimų, 
kurie jau pasiekti besikalbant su 
arkiv. Makarios;

2. prašyti Graikijos ir Turki
jos vyriausybes prisijungti prie 
Anglijos vyriausybės pastangų 
terorui sustabdyti;

3. ištremtam Makarios praneš
ti, kad jo ištrėmimas yra laikinis, 
kad jis galės grįžti viešąją tvar
ką atstačius, kad jis galės daly
vauti konstituciją parengiant.

Bet dr. Fisher abejoja, kad 
arkiv. Makarios išmintingai da
ro, kai veda politinę kovą bažny
čios vardu. Jis smerkia arkiv. 
Makarios ištrėmimą todėl, kad 
politinis vadas nubaustas be teis
mo. -jMMK

• Nuo Vokietijos demokratų 
partijos atskilę Adenauerio poli
tikai palankūs seimo nariai su
darė savo atskirą grupę.

Jo Em. kardinola> Samuelis Stritch

V. Vokietijos senatas įstatymus 
priėmė atvykęs Berlynan

BERLYNAS, kovo 17. — V. Vokietijos senatas atvyko posė
džio į Berlyną, kad Vokietijos sostinėje priimtų atsiginklavimą

Kardinolas ir meras su lietuviais;<4 ■

didis spaudos mecenatų banketas
Simpatijos lietuviškam dienraščiai laimėjo du augščiausius 

Chicagos vyrus; Jo Eminenciją kardinolą Samuelį Stritch ir Chi- 
cagos merą Rtf&idą Daley. Abudu bus mūsų dienraščio didžiajame 
bankete, kurs įvyks rytoj, sekmadienį, 6 v. v. Sherman viešbuty 
(Clark ir Randolph gatvių sankryža).

įteisinančius įstatymus.
Visą eilę konstitucijos pakeiti

mų ir Kario įstatymą jau priėmė 
pirmieji parlamento rūmai Bon- 
noje.

Kunstitucijos pakeitimai įtei
sina Vokietijos atsiginklavimą, o 
Kario įstatymas aptaria naujo
sios kariuomenės pobūdį, karių 
teises ir pareigas, užkerta keltą 
militarinei klikai susidaryti ir 
leidžia paimti tam tikrą kiekį sa
vanorių busimųjų karinių pajėgų 
kadrams sudaryti.

Konstitucija dabar leidžia ka
rinę prievolę įvesti, tačiau šis par 
lamentas greičiausia to klausimo 
nebesvarstys, nes numatoma, 
kad užteks savanorių ne tik nu
matytiems kadrams sudaryti, bet 
ir geram kiekiui dalinių pripildy
ti.

Senatas atvyko posėdžiauti į 
Berlyną todėl, kad pabrėžtų Ber
lyną esant Vokietijos sostine ir 
primintų sovietinės zonos vokie
čiams, jog suskaldyta Vokietija 
yra abiem pusėm skaudanti žaiz
da. Demonstracijos tikslu parink 
ti ir svarstyti klausimai — Vo
kietijos atsiginklavimo įteisini
mas padarytas Berlyne. 

Airijos padalinimas

Vakarus silpninąs

I incidentas kitur, tačiau niekada 
nebūdavo Jeruzalėje, kur siena 
eina per vidurį miesto — senąjį 
miestą palikdama Jordanui, o 
naująjį — Izraeliui. Šią savaitę 
jau buvę erzinančių reiškinių ir 
Jeruzalėje — dažnai skraidžiu
sios slaptos kulkos žydiško mies
to pusėn.

Chiang prašo leidimo

kautis su komunistais
TAIPEH, kovo 17. — Prieš 

valstybės sekr. Dulles atvyks
tant, Chiang Kai - shekas pareiš
kė Tolim. Rytuose keliaujančiai 
Hearsto grupei, kad reikalingas 
vietinio pobūdžio karas Azijai 
nuo komunistų apsaugoti.

Jis, žinoma, turi galvoje savo 
paties karą su Kinijos komunis
tais — jam turėtų būti leista jį 
pradėti. Amerikos kareivių jam 
nereiktų, tik visko kito, kas rei
kalinga prietilčiui pasidaryti, 
jam atlaikyti ir paskui toliau 

I plėstis. Jam kariauti pradėjus, 
JAV nebūtų įveltos į didelį karą 
su kom. Kinija, o Sov. Rusija į tą 
;karą taipgi tiesioginiai neįsivel- 
itų — ji remtų medžiagomis Pei- 
jpingo režimą, o JAV remtų 
Chiang Kai - sheką.

Ctaicaco* meru Ričardas Daley

Tą banketą galima pavadinti 
lietuviškos spaudos mecenatų 
banketu. Jame dalyvaus apie 900 
vadovaujančių Chicagos lietuvių, 
kurie spaudos reikalui kiekvie
nas skyrė po $25. Bankete sutik
sime lietuvių verslininkų, visuo
menininkų, laikraštininkų, gydy
tojų, bankininkų, statybininkų ir 
kitų lietu v. spaudos mylėtojų.

Atėję- prie stalų svečiai ras 
dail. Jono Pilipausko išpuoštos 
programos leidinį. Banketo pro
gramą praves Statybos Fondo 
Vykdomojo komiteto pirminin
kas adv. Edv. Stasukaitis, kurs 
yra dabartinis Lietuvių Vaizbos 
Buto pirmininkas. Maldą sukal
bės Katalikų Spaudos sąjungos, 
leidžiančios Draugą, pirmininkas 
prel. Ign. Albavičius. Amerikos 
ir Lietuvos himną giedant vado
vaus solistė Genovaitė Maczytė.

Svečiams bus duota augštos 
klasės vakarienė. Vaišių metu 
svečius linksmins muziko Jono 
Byanskio vadovaujamas stygi
nių instrumentų trio. Koncerti
nę programą atliks pamėgtasai 
solistas Stasys Baranauskas, pia
nu palydimas muziko Aleksan
dro Kučiūno.

Sveikinimo kalbas pasakys 
Statybos fondo generalinis pir
mininkas ini. Antanas Rudis, 
Lietuvos konsulas dr. Petras 
Daužvardis, Jo Ekscelencija vys
kupas Vincentas Brizgys, Chica
gos miesto meras Ričardas Da
ley, o centrinį žodį tars Jo Emi
nencija kard. Samuelis Stritch. 
Iškilmių pabaigoje maldą sukal
bės tėvų marijonų šv. Kazimiero 
provincijos vadovas kun. Valen
tinas A. Atkočius, MIC.

Šios rūšies toks didingas ban
ketas bus pirmas dienraščio 
Draugo istorijoje. Banketo daly
viai bus fotografuojami ir jų 
nuotraukos rodys, kiek daug mes 
turime taurių lietuvių, kurie su
pranta spaudos reikalą ir kurie 
taip augštai vertina mūsų dien
raštį.

Apie Staliną Chrušcev

sakęs baisių dalykų
NEW YORKAS, kovo 17. — 

New York Times koresp. Salisbu- 
ry skelbia, kad Chraščevas slap
tame kompartijos kongreso po
sėdyje pranešęs, jog Stalinas pas 
kutiniais metais buvęs lyg pami
šęs, išdavimo manijos apsėstas. 
Maskva buvusi intrigų ir sąmoks 
lų centras, niekas nežinojęs kieno 
eilė žūti, net artimiausi bendra
darbiai nežinoję kas kur dedasi.

Tuchačevskis ir kiti kariai 
1937 m. buvę nužudyti sufabri
kuotus kaltinimus patiekus. Ru
sija likusi be gerų karinių vadų, 
todėl raudonoji armija vos ne- 
žuvusi nuo vokiečių smūgio 1941 
m. Spėjama, kad Chraščevas sa
vo kalba parengė dirvą reveliaci- 
joms prieš Staliną oficialiai pa
skelbti.

Siūlo kartu su rusais

remti atsilikusius
CHICAGO, kovo 17. — Čia 

kalbėjęs Massachussetts gub. 
Herter piršo mintį, kad civiliza
cijoje atsilikusiems kraštams pa
galbos teikimo klausimą tvarky
dama Amerika turėtų siekti Sov. 
Rusijos bendradarbiavimo ir 
vengti rungtyniavimo.

Jei, daleiskim, Sov. Rusija pa
sisiūlo kur statyti plieno fabri
ką, tai Amerika neturėtų siūlytis 
jį pastatyti pigiau. Jis mąno, 
kad tokia taktika Amerikai bū
tų labai naudinga propagandiniu 
atžvilgiu, nes tai sakytų, kad 
Amerika neturi tame krašte sa
vanaudiškų interesų. Tai privers 
tųj ir S. Rusiją atidengti savo 
motyvus, jei ji nepanorėtų ben
dradarbiauti taip, kad jai nebū
tų tiesioginės naudos.

Kalenaorius

Kovo 17 d.: šv. Patrikas. Lie
tuviškas: Gendvilis ir Varūnė.

Šiandien 2:30 vai. popiet šven
tinamas pastatų kertinis akmuo. 
Statybos vieta yra 63 ir Kilbourn 
gatvių susikirtime.

WASHINGTONAS, kovo 17.— 
Amerikoje vieši Airijos premje
ras Costello, kuris jau matėsi su 
prez. Eisenhovveriu, pasakė trum 
pas kalbas senatui ir atstovų rū
mams bei kalbėjo sostinės spau
dos klubo nariams, kur palietė ir 
Airijos padalinimo žaizdą, tačiau 
atsisakė vadinti Angliją Airijos 
priešu.

Airijos suvienijimo perspekty
vos menkos, bet norėdamas stip
inau paremti suvienijimo reikala- 
Ivimą, Costello mato Airijos pa
dalinime Vakarus silpninančią 
aplinkybę, ne3 Airija nenori dė
tis dabar prie karinių sąjungų, 
prie kurių priklauso ir Anglija. 

Žydai skundžiasi, kad

Jeruzalėje neberamu
JERUZALĖ, kovo 17. — Izrae

lio siena su Jordanu yra ilgiau
sia, tačiau per du metus prie jos 
nebūta nė vieno žymesnio ar pik
tesnio incidento. Dabar izraelitai 
tvirtina, kad reikalai pasikeitė 
po to, kai nuo Arabų Legiono va
dovybės* buvo pašalintas gen. 
Glubb.

Jei kada būdavo koks mažas

Oras Chicagoje 
Silpnas debesuotumas, tempe

ratūra viršum 35 laipsnių.
Saulė teka 6:00, leidžiasi 5:59.

Chiang tikisi nugalėti komu
nistus net atominių ginklų nepa
naudojus. Jei jis matys, kad ko
munistai rengiasi pulti Matsu ir 
Quemoy salas, tai pirmas pradės 
pulti Kinijos žemyną. Dabar to
kio pavojaus dar nesą.

Tvirtinama, kad panamai va
kar buvę sakyta ir Foster Dulles, 
kuris oficialiai pareiškė, kad 
JAV politika nėra pasikeitusi — 
gins Formozą ir Pescadores, ta
čiau Matsu ir Quemoy gynimą ar 
negynimą nuspręs JAV preziden
tas, kuriam kongresas tokius įga 
liojimus yra įsakmiai suteikęs.

Iš Formozos Foster Dulles 
skrenda į P. Korėją, iš ten į Ja
poniją ir jau į Washingtoną.

• Visai Azijai skirtas atomi
nis centras bus įrengtas Filipi- 

i nuošė — pareiškė ten Foster Dul
les.

• Bol. Bierutas, vyr. Maskvos 
agentas Lenkijoje, vakar palai
dotas Varšuvoje Chruščevui gie
dant pirmu balsu.

• Jf3 kinai žvejai su savo lai
vais pabėgo į portugalų Macao 
koloniją.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Saulės paviršiuje vykstanti audra vakar ir šiandien 

trukdė radijo stočių veikimą.
— Sį savaitgalį prez. Eisenhoweris praleis savo ūkyje ir susi

pažins su užsienio valstybėms remti programa, kuri ateinančią sa
vaitę siunčiama kongresui. Sakoma, kad prašoma -į bil. 900 mil. 
dol. naujų kreditų.

— Vakar susirinko posėdžio P. Vietnamo steigiamasis seimas 
konstitucijos priimti. Tam darbui skirtas S5 dienų laikas. Tik 
konstituciją baigiant svarstyti paaiškės, ar šis seimas bus laikinai 
paliktas ir kitų reikalų svarstyti.

— Iš Edeno kalbos parlamente darytina išvada, kad JAV, An
glija tr Prancūzija yra sutarusios kaip užgesinti Vid. Rytuose ky
lantį karą, tačiau dauguma susitarimų neskelbtina strateginiais ir 
konstituciniais sumetimais.

— Vakar ryte partizanai padegė Alžyro miesto centre didelius 
namus, matyt norėdami iškepti ten gyvenusius prancūzus. Gyven
tojai nenukentėjo, bet sunaikinta garaže buvę 100 automobilių. 
Paryžius nutarė ten siųsti dar vieną diviziją, kad greit palaužtų 
visą pasipriešinimą.

— Vakar visa Graikija tylėjo ir nejudėjo pusę valandos, reikš
dama pasipiktinimą dėl arkiv. Makarios ištrėmimo.
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Augščiausios rūšies geriausiai išvalyta degtine

S K A I D R I O JI
GAUNAMA B. PAKŠTO SVETAINĖJE, 3133 S. HALSTED ST., 

Tek DA 6-9443 ir pas Cicero distribu torių, 1440 S. 49 Ct., Tel. OL 6-0527

MOTERŲ MĖGIAMIAUSIAS

LEMON-ICE
PAGAMINTAS IŠ IMPORTUOTŲ MEDŽIAGŲ 

IDUOLIS LIETUVIŠKAS LIKERIS
Reikalaukite vilose likerių parduotuvėse 1

Ten pat gaunamas geriausias Amerikos spiritas. Pigiausiomis kainomis prancūziški, daniški ir vokiški vynai. Šį šeštadienį ir sekmad. įvyks mažojo biliardo turnyras. Registruotis vietoje.

mė 8,357, atsivertė į Kat. tikė- nas, V. Vintartas, A. SemėnasPARYŽIUS GRAŽIAI PASIRODĖ
«J. VAIDELYS, Chicago, III.

Chicago je religinio meno pa-j gyvą vaizdą. A. Mončys jaunas
rodos svorį papildė Paryžius, 
kai daug kas nesitikėjo, kad iš 
anapuB Atlanto — Europos, Pa
ryžiaus, to pasaulinio meno cent 
ro, dalyvaus kas nors. Bet nu
stebino net ir rengėjus, kai iš 
ten atsiuntė 4 dailininkai savo 
darbus, ypač, europinio masto 
meno meistras Vytautas Kasiu
lis, kuris itin, ligos buvo pagul
dytas ir, dar sunkiai. Paskuti
niame laiške jo kolega dail. T. 
Valius rašo, kad stipriai lig* 
suspaudė ir apie greitą išgijimą 
nelaukiama, net ir lankymas už 
draustas ir dienos šviesa pas
lėpta. Bet stebuklas! Tris die
nas prieš parodos atidarymą, 
oro paštu gaunami trys jo nau
jausi darbai. Nors stipriai ligos 
suspaustas, vistiek kūryboje ne

mūsų skulptorius, bet stiprus, 
pirmaujantis, net randa šiltos 
kritikos ir gražia ateitimi. Pas
kutiniu laiku jis dekoruoja Met- 
zo katedrą.

Jauniausias, tai Kęstutis Rač 
kus, studijas pradėjęs Kanado
je, bet tęsia Paryžiuje ir pasi
rodo vienu darbu — aliejine ta
pyba. Žinoma, sunku ką ir smul 
kiau pasakyti, kai matome vie
ną darbą, bet tik vieną, kad 
moka valdyti teptuką, moka 
piešti, moka išvesti ir parinkti, 
kartu ir suderinti spalvas, duo
dant ir charakterį. Bet jis mo
dernistas, švariu bruožu, lygia 
išraiška ir originale tematika. 
Tapyboje stiprus.

Tas ketveretukas ir įnešė sa-

MŪSŲ KOLONIJOSE
Worceater, Mttaa.

Morris B. Sachs, garsusis preky
bininkas ir kandidatas Dcntokratų 
sąraše į Illinois gubernatoriaus pa
reigas, prisidėjo prie TT. Marijonų 
Statybos fondo ir sumokėjo $250.00 
už dešimt vietų rytojaus bankete 

votišką charakterį, net meilę Sherman viešbutyje. Be to, Morris
palaužiamas ir, kas svarbiausia, j j : narnfini„ nutiesi kain B- Sachs ir prieš tai ’au vra auko'— -............................... I menui ir parodoje jautiesi, Kaip jęs TT Marijonų statybos fondui.

šventykloje, kai neužtenka tik -------  ----
pasižiūrėti, tet reikalauja ir gi- J
liti įžvelgti, pastudijuoti, net'“0' “ ir kitaiP 3“ žiari * ™®-

žodžio ištesėjimas ir religinio 
meno parodos tikslo įvertini
mas. Gražiausią pavyzdį paro
dė ketveretukas iš Paryžiaus, 
kurie ir buvo įspėjami nedaly
vauti ir parodą trukdyti. Jie vis 
ką į šalį atidėjo, o pasisakė, 
kad esą menininkai kūrėjai. Bet 
ryškiausias pavyzdys tebūna 
Vyt. Kasiulis, ligą nugalėjo ir 
gyvenimo sąlygas įveikė, kai 
dažnai neturi ir ką valgyti, bet 
viską menui, viską lietuviškam 
vardui.

Kaip minėjau, Vyt. Kasiulis 
atsiuntė tris darbus: vienas li
tografija ir tapyba — guašas, 
kas nauja pas mus. Jie daugiau 
dekoratyviniai, bet stiprūs ir 
kompozicija ir tematika ir spal
vomis ir matosi, kad žymaus 
meno meistro darbai. Vyt. Ka 
siulig gyvenąs Paryžiuje — pa 
šaulio centre, jau iškilęs į pačias^ 
viršūnes. Ir nei viena žymesnė 
meno paroda tenykščiuose be 
jo neapseina. Net buvo nusteb
ta, kai jis dalyvavo su pasau
linio garso įžymybe grafiku 
Ed. Willratu parodoje ir meno 
kritikų pavadinti įžymybėmis. 
Jis dar jaunas, o pralenkęs ir 
savo mokytojus.

Be tų trijų atsiųstų darbų ir 
išstatytas vienas didelis tapy
binis darbas “Pabėgėliai”, pa
darytas prieš aštuonerius me
tus, stebina visus lankytojus. 
Kiti ateina tik Vyt. Kasiulio

leidžiantis ir prie detalių. Paro
doje matome skirtingų mokyk
lų auklėtinių darbus ir kas su
daro svorį ir meno vertę. Paro
dos lankymas vienu kartu neį
manomas, nes turi reikalą su 
39 autoriais ir daugumoje jie 
dalyvauja su keliais žanrais, ku 
rie turi ir mokyklos įtakos, o 
lankytojas ir yra kritikas. Ka
da tremtinis matęs jau pašau

ną ir stengiasi jį vertinti iš pla- 
tesno akiračio. Jau ne vienas 
lankytojas aplankė parodą ke
lis kartus ir vis lieka arčiau su-' 
sigyvenęs su pačiu kūrėju ir kū 
riniu. Nei vienas atėjęs paro- 
don neapsivilia, bet lieka pa
tenkintai.

Religinio meno paroda yra 
Šv. Kryžiaus parapijos salėje 
Wood St. ir 46 St.

AJL.R.K. Mlfterų Sąjungos 5 

kuopos veikla.

Š. m. 5 kovo įvyko kuopos su
sirinkimas. Buvo perskaityti 
vyskupo laiškai: 1) ragina mels 
tis už Šv. Tėvą, jo 80 m. sukak
ties proga.

Dvasios vadas kun. Jutt pa
taria visoms sąjungietėms akty 
viai dalyvauti pamaldose.

Kviečia gausiai dalyvauti ka 
tai. moterų kongrese, kuris į- 
vyks gegužės 4-6 d. Worceste- 
ry.

Nutarta kuo gausiausiai da
lyvauti, atstovauti lietuves, ke
liant katalikų veikimą.

Į tą kongresą jau sutiko’vyk
ti ponios; Watkins, Sidabrienė, 
Tamulevičienė, Piktelienė, Pel- 
vikas, Pauliukonienė, Liutkienė 
ir kitos narės.

Vasario mėn. 5 kuopa buvo 
suruošusi parengimą parapi
jos naudai. Apie tai Tamsonie- 
nė patiekė apyskaitą. Viso su
rinkta 50 dol., kuriuos ir įtei
kė kun. Jutt.

Į susirinkimą atsilankė ir mi
sijų vedėjas kun. Vladas Gu
tauskas. Jis išgyrė mūsų susi
klausymą, pravedant įnešimus,

CHORAI DAINŲ ŠVENTEJE
(KOMITETO PRANEŠIMAS NR. 7)

Dainų Šventė sparčiais šuo
liais artėja į mus. Chorų vidinia 
me gyvenime vyksta uolus pa
siruošimas : baigiamas išmokti 
repertuaras, planuojamos kelio
nės, atliekami kiti svarbūs dar
kai.

Iki šiol JAV ir Kanados Lietu 
vių Dainų šventės Komitete yra 
užsiregistravę šie chorai:

1. Alice Stephens Meno An
samblis, dirigentė A. Stephens, 
Chicago, III.,

2. Augštesniosios Lituanisti
kos Mokyklos Choras, dirigen
tas B. Jonušas, Chicago, III.,

3. Bostono Lietuvių Vyrų 
Choras, dirigentas J. Gaidelis, 
Boston, Mass.,

4. Cicero Lietuvių Choras, dF- 
darbų pasižiūrėti, nes jo vardas rigentas J. Kreivėnas, Cicero, 
pasauly linksniuojamas. III.,

Antras stiprus grafikas, Lie- 5. Chicagos Lietuvių Vyrų 
tuvos mokyklos, Lietuvių Dai- Į Choras, dirigentas V. Baltrū-
lčs instituto pirmininkas Teles
foras Valius, gyvenąs Kanado
je, bet nuo šių metų pradžios 
studijas tęsia Paryžiuje. Jo dar
bai pažįstami it iš Lietuvos, 
tremtyje jis dar padarė pažan
gą, o jau kitoks pasirodė Pa
ryžiuje, kurio vienas darbas pa
rodoje išstatytas, gana origina
lus, bet jau moderniškas, spal
vinė litografija. Ankstyvesni 
darbai parodoje išstatyti stip
rūs ir kompozicija ir detalių iš
pildymu.

Trečias, jau Vokietijos Frei- 
burgo mokyklos, bet skulpto
rius, tai Antanai Mončys, gana 
stebinantis žiūrėtojus savo iš
pildymu, tematika, charakteriu, 
net individualumu, kas skulp
toriui svarbu. Čia mes jo dar
bų nematome, bet tik nuotrau
kas, nes neįmanoma atvežti ir 
jau užsienyje parodose taip 
praktikuojama. Nors ir nuo
traukos, bet ryškios ir duoda

šaitis, Chicago, III.,
6. “Čiurlionio” Meno Ansamb 

lis, dirigentas A. Mikulskis, Cle- 
veland, Ohio.,

7. “Dainavos” Meno Ansamb
lis, dirigentas S. Sodeika, Chi
cago, III.

8. Dievo Apvaizdos par. Cho
ras, dirigentas K. Gaubia, Chi
cago, III.,

9. Hartfordo Lietuvių Cho
ras, dirigentas J. Petkaitis, 
Hartford, Conn.,

10. Lietuvių Bendruomenės 
Choras, dirigentas P. Armonas, 
Rochester, N. Y.,

11. Lietuvių Bendruomenės 
Choras, dirigentas J. Sinkus, 
Vindsor, Kanada.,

12. Lietuvių Meno Ansamb
lis, dirigentas L. Kaulinis, Phi- 
ladelphia, Pa.,

13. Lietuvių Choras, dirigen
tas J. Sodaitis, YVinnipeg, Ka
nada.

14. Lietuvių Vyrų Choras, di

rigentas M. Cibas, Great Neck, 
N. Y.

15. Marijos Augštesniosios 
Mokyklos Choras, dirigentė se
suo Bernarda, Chicago, III.,

16. “Nemuno’ Meno Ansamb
lis, dirigentas A. Vaitkus, East 
St. Louis, III.,

17. Omahos Lietuvių Choras, 
dirigentas M. Leškys, Omaha, 
Nebr.,

18. “Pirmyn” Lietuvių Cho
ras, dirigentas K. Steponavi
čius, Chicago, III.,

19. Prisikėlimo parapijos Cho 
ras, dirigentas V. Verikaitis, 
Toronto, Ont., Kanada.,

20. “Rūtos” Meno Ansamblis, 
dirigentas A. Kačanauskas, 
Brooklyn, N. Y.,

21. Sopulingosios Dievo Mo
tinos par. Choras, dirigentas A. 
Kačanauskas, Kearny, N. J.,

22. Šv. Antano parapijos Cho 
ras, dirigentas A. Mondeika, Ci
cero, III.,

23. Šv. Cecilijos Choras, di
rigentas I. Vasyliūnas, Lawren- 
ce, Mass.,

24. Šv. Juozapo parapijos 
Choras, dirigentė L. Sabonienė, 
Chicago, Ilk,

25. Šv. Juozapo par. Choras, 
dirigentas A. Aleksis, Waterbu- 
ry, Conn.,

26. Šv. Jurgio par. Choras, 
dirigentas V. Baltrušaitis, Chi
cago, Ilk,

27. Šv. Jurgio par. Choras, 
dirigentas A. Stanišauskas, 
Bridgeport, Conn.,

28. Šv. Jurgio par. Choras, 
dirigentas P. Ambrasas, Cleve- 
land, Ohio.,

31. Šv. Kryžiaus par. choras, 
dirigentas S, Sodeika, Chicago, 
Ilk,

32. Šv. Petro par. choras, di
rigentas P. Bujanauskas, Ke- 
nosha, Wis.,

33. šv. Petro ir Povilo par. 
choras, dirigentas J. Žilevičius, 
Elizabeth, N. J.,

34. Šv. Petro ir Povilo par. 
choras, dirigentė M. Salatkienė, 
Grand Rapids, Mich.,

35. Švč. P. M. Gimimo par. 
choras, dirigentas A. Giedraitis, 
Chicago, Ilk,

36. Švč. P. M. Nekalto Prasi
dėjimo par. choras, dirigentas 
J. Kudirka, Chicago, Ilk, ,

krikščioniškoje dvasioje. 
Vienybėje — galybė. Jei dirb

sim vieningai — daug padary
sim krikščioniškoje ir tautinėje 
akcijoje.

Naujos narės: Regina Burdu- 
lienė ir Elzbieta Kalvynienė.

Pradedam ruoštis Motinos 

Dienos minėjimui,

kuris įvyks š. m. gegužės 13 d.
P. Stanelienė išrinkta pravesti 
ir vadovauti programai. Tą die
ną norima ypatingai su dide
lėms iškilmėms pravesti, nes 
bus ir kuopos vėliavos šventi
nimas.

Ta proga iš anksto prašomos 
visos organizacijos neruošti jo
kių parengimų. A. R.

Nauja Balfo 31 skyr. valdyba

Kovo 11 d. Aušros Vartų pa
rapijos salėje įvyko Balfo 31 
skyriaus metinis susirinkimas. 
Valdybos pirmininkas A. Va- 
gelis pranešė apie praeitais me
tais atliktus darbus ir įvyku
sio vajaus surinktas aukas. 
Taip pat buvo aptarta ateinan
čių metų darbai. 1956 m. išrink
ta skyriaus valdyba: pirminin
kas Antanas Vagelis, iždininkas 
Stasys Jasutis ir sekretorė Iza
belė Sajvaickaitė. Į kontrolės ko
misiją išrinkti Povilas Babickas 
ir Kazys Jonaitis.
AL Bendruomenės Worcesterio 

valdybų išnuomavo naujas 

patalpas

Šalia Meno Mėgėjų ratelio pa
talpų Worcesterio apylinkės ben 
druomęnės valdyba išnuomavo 
didoką salę. Salė bus įrengta vie 
tos lietuvių jaunimo kultūrinių į 
pramogų reikalams: čia bus 
įrengtas stalo tenisas, rinksis 
šachmatų mėgėjai, čia galima 
bus pasiskaityti lietuviškos 
spaudos ir laisvalaikiais pado
riai pasilinksminti. Dabar svar 
blausias klausimas — patalpos

37. Švč. P. M. Nekalto Prasi- i įrengimas talkininkavimo bu
dėjimo par.. Sodaliečių Choras,, du. Visam darbui vadovauja a- 
dirigentė O. Piežienė, Chicago,
III.,

38. “Varpo’ Choras, dirigen
tas S. Gailevičius, Toronto, Ont.
Kanada.,

39. Visų Šventųjų par. cho
ras, dirigentas R. Sabonis, Chi
cago, III.,

40. Westville Lietuvių par. 
choras, dirigentė J. Karpiute,
YVestville, 114.,

Dainų šventės Komitetas spe 
cialiai kreipiasi į pavienius dai
nininkus, šiuo metu negalinčius 
dalyvauti choruose, kad jie pa
dėtų savo balsais šiam tauti
niam įvykiui. Pageidaujamos 
ir dainininkų grupės, o ypač iš 
tų vietovių, kuriose nėra chorų.
Kas norėtų pavieniai ar grupė
mis prisidėti prie Dainų Šven
tės dainų .tegul iki kovo 20 d 
praneša savo adresus, skaičių 
asmenų ir jiems bus išsiųstas 
Dainų šventės repertuaras ne
mokamai. Taip pat raginame ir 
tuos chorus dar pagalvoti apie 
dalyvavimą šventėje, kurie nė
ra dar pareiškę noro dainuoti 
Dainų Šventėje liepos l d. Chi- 
cagoje. Iškilus reikalui, prašo-

jimą 456 asmens. Naujas šei
mas sukūrė 2,381 pora.

Kewanee, III.
TRUMPAI

— Anastazija ir Jurgis Au- 

iinskai kovo 10 d. atšventė 75 
metų gyvenimo sukaktį. Jų in
tencija šv. Mišios buvo atnašau
jamos Šv. Antano parapijos baž 
nyčioje. Ponus Aulinskus aplan 
kė draugai bei pažįstami iš Chi
cagos ir Cicero. J. Aulinskas vie 

1 name fabrike išdirbo 41 metus.
— Kun. S. Bartkus, Kewanee 

lietuvių parapijos klebonas, jau 
baigia sveikti ir grįžta namo iš 
ligoninės. ų

ir kiti. Yra platūs techn. apžval
gos ir veiklos Skyriai. Šis nu
meris skirtas prof. S. Kolupai
los mokslinio darbo 40 m. su
kakčiai paminėti. Yra jo paties 
įdomus straipsnis “Kaip aš ta
pau inžinierium’.

TŽ nuo 1956 metų išeina jau 
ir vėl periodiškai — kas du mė
nesiai.

JAV konstitucija jau pergy
veno 34 prezidentus ir 84 kon
gresus.

KAS RAŠO TECHNIKOS 

ŽODYJE?

“Technikos žodžio” nr. 1, 
1956 m. rašo prof. J. Čiurlys, 
prof. J. Šimoliūnas, prof. S. Ko
lupaila, G. J. Lazauskas, K. Kau

' rITE-WAY SEWER CO^8***

Catch bailina, cleaned, repuired, 
blocked »ewers rodded.

Flooded basėm e n ts pumped and 
prevented.

DAY OR NIGHT SERVICE 
Work guaranteed. Lic.-Bonded.

ALbany 2-9226

PAJIEŠKOJIMAS

STASYS ASTRAUSKAS iŠ Pa- 
notėnių km., Kretingos apskr., jieš- 
ko motina ir brolis Adolfas, gyve
nanti Sibire. Kreiptis į “Litbuanian 
Mission”, Rcv. J. Bertašius, 191 
Austin St., YVinnipeg 4, Man., Ca- 
nada.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas p. Rutelionis, gy 

venęs Vokietijoje Ravensburge, 
dabar Amerikoje-—Washington D. 
C. Pajieško Jonas Barkus, 5718 
So. Laflin. Chicago, buvęs preky
bininkas Ravensburge, Vokietijoj.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas JONAS CVILIKAS. 
Turiu svarbių žinių—Kostas But
kus, 3801 W. 71st St., Chicago 29, 
Illinois.

PAJIEŠKOJ1MAI
Laurynas Radžiukynas prašomas 
atsiliepti šiuo adresu: M. Vaišvi
la, 5311 S. CampbelJ Avė., Chica
go 32, UI. GR 6-6137. Yra Žinių 
iš Lietuvos.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė OVER- 
SEAS C ARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garantija 
— pilnas draudimas. Visus rei
kalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjui mokėti nieko 
nereikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono,J Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO CO. 

4426 S. Rockwell St. 

Chicago 32, III.

Tel. YArds 7-4337

pylinkės valdybos pirm. V. Ma
čys ir Meno Mėgėjų ratelio 
pirm. J. Naikelis.

Patalpos atidarymas numa
tomas šeštadienį prieš Atvely
kį.

Worcesterio vyskupijoje 
291,939 katalikai 

Paskutinėmis oficialiomis ži- 
l niomis, YVorcesterio vyskupijo
je yra 291,939 katalikai, kas 
sudaro 50.8% visų Worcesterio! 
miesto ir apskrities gyventojų. 
Vyskupijoje yra 121 parapija, 
6 misijos su 464 kunigais, 112 
broliais vienuoliais ir 1054 sese
lėmis. Veikia 56 pradžios mo
kyklos su 20635 mokiniais ir 17 
augštesniųjų mokyklų su 4499 
mokiniais. 1965 mirė 2,744. gi-

PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškomas VYTAUTAS DAILY- 
Dft, sūnus Broniaus. Jam yra svar 

I bių žinių. Jis pats arba apie jį 
1 turintieji žinių prašomi pranešti 
adresu: J. Grigaitis, 3142 S. Wai- 
lace St., Chicago 16, III.

PAJIEŠKOJIMAS
VIKTORAS BEJKK1S nuo Gražiš
kių ir ANTANAS MlfJONAS nuo 
Kidulių — Jurbarko apylinkės, pra
šomi atsiliepti urbti žinantieji apie 
juos praneškite šiuo adresu: Anta
nas Kareiva, 6542 S. Artesian Avė., 
Chicago 29, I1L Yra svarbių žinių.

f

29. Šv. Kazimiero par. cho-1 me kreiptis: JAV ir Kanados 
ras, dirigentas B. Budrumas, Lietuvių Dainų Šventės Komi
Los Angeles, Calif.,

30. Šv. Kazimiero par. cho
ras, dirigentas A. Mateika, Ra- 
cine, Wisc.,

tetas, Mr. J. Kreivėnas, 1602 
So. 48 Ct., Cicero 50, III.

JAV Ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventės Komitetas

We wW imke ym 
draptriti 

R R &g
Select yeur chofoe of fahries 

in your nn» heme. Oar deeorator 
will call on ,vou at your ceave- 
nlence. No obligation* of course

CaUTVTMNt

(rengtame krautuvėm* vitrinas — 
pastogėse Ir r0«ynn butu*. Tataome 
norčlun. (taisome plieno stulpus Ir 
balkius. Atremontuojame virtuves Ir 
vonias. įdedame riastlklues dienų bei 
grindų “tiles".

J. IffDUTO & SON 
RRuiunvick 8-2708

“PAINTED DESERT URANIUM 
A Oi L CO. bas rosuiucd exploratorv 
work, after a YVintcr shut-down, due 
to cstrcnie wimther conditions.

The Conipuny bas extcnsive Hol
dings in the fanious Charles Stecu 
area near Moab, Utab, whcrc the 
l'abulous Steen Utex Mine bas been 
sbippiug Unuiluitc Uraniuin ore a- 
bout 10,000 tons per montli, with a 
value of about $50.00 per ton, or a 
totai of about $500,000.00 per 
montli.

PA1TED DESERT also Ims Hol
dings in the M t. Spokane area, near 
Špokaite, YVasliington, and elose to 
the sjiectecular Daybreak Uraniuin 
mine, wliieli bas been niaking sliip- 
inents of about 2 carloads of AU- 
TUN1TE Uraniuin ore, worth about 
$5,000.00 per ear, or a totai! of about 
$10,000.00 |>er day. Tliis ore bas been 
deelared the bighest grade AUTU- 
N1TE cver fouiul on tliis carth”.

(adv.)

PAINTED DESERT . 
URANIUM & OIL CO.

A Washingtou Corporation

Engaged in eJtplorution for Uranium and other metalu on pro- 
perttat in the Daybreak Uranium area, Spokane County, and 

in Ferry County, Waehtngton; also in 
Graml and San Juan Counties, Utah.

PUBLIC OFFERING
12,000,000 sbares of common Capital stock at 1 c per share 

fully paid, and non-asseasable.

Write for Offering Circular to
W. M. FREDERICKS, Secretary-Treasurer

725 PEYTON BU1LDING, SPOKANE 1, YVASHINGTON
The Matutorr Htateinent fllcvl wttli tltc State of U'iutlilngton ts avatl- 
atole (or tns|*e«tlon at tlie (ompani's Offhe, 737 Peyton Kultdlng, 

S|M>kane, UaMiliigton.

W. M. Fredertclis. ttecy-Treaa.
724 perto* HatldtKK
Spok&nsi 1, WMlUngl<*n

Ptease send nie Oflerlng t Irrular on 
PMNTKD DfcSERr VRAMVM & OIL CO.

Name (prūit, ...................................................
Street...........................................................................................................................

City.................................................. . . .. State

Pitono Mudisou 1851.
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šeštądienis, kovo 1?, 1956 DtENkA&ttS DRAUGAS, čttlČAGO, fLLTNOtš

ANTRASIS ŽINGSNIS
Dienraščio “Draugo” ir Tėvų Marijonų statyboje šiandien jau 

darome antrąjį žingsnį.
Pirmąjį žingsnį padarėme pernai, kai prakasėme pamatus 

naujiems Tėvų Marijonų ir dienraščio “Draugo” rūmams.
Šiandien vyskupas Vincentas Brizgys šventina kertinį akme

nį. šias iškilmes vadiname antruoju žingsniu šiame dideliame sta
tybos užsimojime.

Trečiuoju žingsniu vadinsime jau užbaigtų statyti ir įrengtų 
vienų ir antrų rūmų šventinimą. Tikimės prie to įvykio prieiti šių 
metų vasarai besibaigiant.

Ketvirtasis žingsnis bus padarytas tada, kada visos spaustu
vės mašinos jau bus perkeltos į naujuosius rūmus, kada pajudės 
didžioji nauja spausdinamoji mašina.

Tuo būdu, eidami prie šio didžiojo užsimojimo tobulinti ir mo 
derninti dienraščio ir kitų laikraščių bei knygų leidimą, jau esame 
pasiekę pusiaukelę. Ir tuo labai džiaugiamės ir nuoširdžiai dėko
jame visiems lietuvių katalikų spaudos mecenatams.

Kalbėdami apie mecenatus, norime pasakyti žodį ir apie jų 
istorinį pobūvį, kuris įvyksta ryt vakare Sherman viešbutyje ry
šium su kertinio akmens šventinimu. Tikrai nuoširdžiai džiaugia
mės, kad šį istorinį banketą savo dalyvavimu vainikuos J. Em. kar 
dinolas Samuel E. Stritch, Chicagos meras Richard J. Daley, J. E. 
vysk. Vincentas Brizgys, visi Chicagos lietuviai klebonai ir daug 
kitų įžymybių. “OOM*

Ryt dienos banketas yra istorinis ne vien dėl to, kad šiandien 
yra pašventinamas naujų “Draugo” patalpų kertinis akmuo. Jis 
yra istorinis labiausiai dėl to, kad šį mėnesį (kovo 31 dieną) su
kanka 40 metų, kai “Draugas” lanko savo skaitytojus kasdien (ži
noma, išskyrus sekmadienius).

Nors dienraščio vadovybė planuoja paminėti šią retą sukak
tį atskirai, tikriausiai tuo metu, kai bus šventinami jau užbaigtti 
statyti ir įrengti naujieji rūmai, bet redakcija neiškenčia nepa
sakius keleto žodžių ir dabar, ryšium su rytojaus banketu.

Draugas tarnavo Amerikos lietuvių visuomenei nuo 1909 
metų liepos 12 d. iki 1916 m. kovo 31 d. eidamas tik savaitraš
čiu. Tarnavo sėkmingai ir garbingai. Jo redaktoriai — kun. 
Antanas Kaupas, kun. Fabijonas Kemėšis ir Julius Kaupas (ra
šytojo dr. Juliaus Kaupo tėvas) — ne tik redagavo savaitraštį, 
bet ir vadovavo mūsų visuomeniniam gyvenimui. Visi trys (jau 
mirę) buvo labai gabūs publicistai ir veikėjai.

Dienraščiu Draugas pradėjo eiti tais laikais, kai siautėjo 
I Pasaulinis karas (1916 m.), kai ir Lietuva buvo patekusi karo 
ugnin. Reikėjo organizuoti nuo karo nukentėjusių lietuvių šal
pą, reikėjo garsinti iškeltąjį Lietuvos nepriklausomybės šūkį 
ir jam vykdyti įsteigtus sąjūdžius (Lietuvių Tautos Tarybą, 
Tautos Fondą ir kt.). Dienraštį redagavę žmonės įsikinkė ne 
vien tik redagavimo ir visų lietuvių šelpimo ir nepriklausomybės 
šūkių garsinimą ir ugdymą, bet ir patys tiesioginiu būdu buvo 
įsijungę į tų sąjūdžių sunkųjį darbą. Pirmojo karo ir pokariniu 
laikotarpiu dienraštis “Draugas” daug, labai daug pasitarnavo 
lietuvių tautai, taip pat neužmiršdamas ir vietos lietuvių rei
kalų, kurių buvo daug: parapijų steigimas, bažnyčių, mokyklų, 
vienuolynų, prieglaudų ir kitų lietuvių įstaigų statyba, daugybė 
organizacijų, kurioms reikėjo padėti. Ir “Draugas joms visa
da padėjo ir padeda.

Rodos nėra reikalo kalbėti apie vėlesniuosius laikus. Visi 
dar galime atsiminti dienraščio vaidmenį, suvaidintą II Pasau
linio karo metu ir po karo iki dabar. Mūsų dienraščio .vaidmuo 
ir šiuo tragišku lietuvių tautos gyvenimo laikotarpiu buvo ir 
yra labai ir labai aiškus. “Draugas” nuo pat savo įsikūrimo 
suaugo su lietuvių tautos kovomis dėl laisvo ir nepriklausomo 
gyvenimo, su visais jos laimėjimais, rūpesčiais ir vargais. Jis 
visada toks buvo, toks yra ir toks pasiliks. Jig eis drauge su 
kovojančia tauta, visada turėdamas galvoje jos gerovę, jos as
piracijas ir padės jai atkovoti šventas teises į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. Ir šiam reikalui, ir įvairiems Amerikos 
lietuvių užsimojimams “Draugas” dar stipriau galės patalkinti, 
kai pajudės didžiosios naujos spausdinimo mašinos naujose 
patalpose.

ŠVENČIAME AUKSINĮ JUBILĖJŲ
Spalio 12, 13 ir 14 dienomis šių Eetuvių yra nuomonių, kad Lituanistin'ame švietime yra 

Bostone, Mass., bus visos A-; be lietuvybės galima išsiversti, i trūkumų, tačiau juos pašalinti 
merikos lietuvių katalikų kon-j užtenka katalikybės. Abiemis) tegalima susitarimo ir bendra-i 
gresąk. Lietuvoj Vyčiai, AįL- 1 atvejais yra daug nesusiprati- darbiavimo kel u, į ką mes visą 
eitininkų Federacija, Amen- mo. Kas nuo lietuvybės ats sa-Į lietuviškai katal.kišką visuome-'
kos R. K. Moterų Sąjunga, Lie
tuvių R. K. Susivienijimas A-

ko, yra bėglys, neatlikęs pri
gimtosios pareigos — gražiai ir

merikoje, Amerikos Lietuvių R. ] garbingai savo tautą atstovauti 
K. Darbininkų Sąjunga ir Ame
rikos Lietuvių R. K. Vargoni-
ninkų Sąjunga yra to didžiulio 
kongreso rengėjai, vadovaujant 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijai.

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos pirmasis 
kongiesas įvyko 1906 m. bir
želio 17 — 18 dienomis Wilkes- 
Barre, Pa., kuriame dalyvavo 
atstovai iš 32 lietuviškų koloni
jų. Katalikų Federacijog stei
gėjai pramatė tolimą ateitį pir
majame kongrese, nustatydami 
konkrečias gaires, kurių per 50 
metų buvo planingai ir ryžtin
gai siekiama.

A. L. R. K. Federacijos pa
grindinis tikslas yra skleisti ir 
vykdyti bei ginti katalikybės ir 
tautybės principus asmens, šei
mos ir visuomenės gyvenime pa 
gal Katalikų Bažnyčios mokslą 
ir Šv. Sosto direktyvas. Ka
talikybė ir lietuvybė yra du es
miniai pilnutinės asmenybės 
bruožai, kurie nelenktyniuoja 
vienas su kitu, vienas kitą pa
pildo, sudarydami puikų derinį.

Kartais naujųjų ateivių tar
pe nepilnai įvertinama sociali
nės katalikybės reikšmė, daž
nai pro krikščionybės principus 
praeinama lyg ne pirmos svar
bos reikalą, lyg su mintimi, kad 
jie neturi užtemdyti lietuvybės. 
Kai tuo tarpu dalyje čia gimu-

nę ir skatiname. Lietuvių vyrų 
vienuolynai — Tėvų Marijonų, 
Pranciškonų, Jėzų tų, Salezie-

Kas katalikiškumą nori la ky- čių — teturėjo mažesnį kootak- 
ti vien tik priemone tautišku- tą, nes' kol kas teturime vos vie
mui išlaikytit, tas netenka.gy
venimo turinio, gyvenimo tiks
lo, tarnauja siauram šoviniz-

ną augštesnę mokyklą berniu
kams, tačiau ir jie sėkmingai 
darbavosi jaunuomenės tarpe ki

nizmui. Pastangos atskirti tau-i tais būdais — vesdami rekolek-
tiškumą nuo turinio slepia sa
vyje savižudybės bruožus.

A. L. R. Fęderacija kataliky
bės ir lietuvybės principus pir
moje eilėje panoro skleisti pri
augančioje kartoje. Jaunuome
nės auklėjime ir švietime vienuo 
lynai užima svarbią vietą. Tad 
ir Federacijos pirmajame kon
grese išreiškiamas susirūpini
mas kogreičiau steigti lietuvai
čių seselių vienuolyną, kuris pa 
ruoštų parapinėms mokykloms 
mokytojų. Pirmoji įsikūrė Šv. 
Kazimiero Seserų Kongergaci- 
ja, vėliau Šv. Pranciškaus, Nu
kryžiuotojo Jėzaus, Nekalto 
Prasidėjimo kongregacijos. Per 
vaikų darželius, parapines mo
kyklas, vasaros jaunimo sto
vyklas lietuvaitės seselės auk
lėjo vaikus katalikiškoje ir lie
tuviškoj dvasioj. Prieš kelerius 
metus savaiveiklai derinti jos 
sukūrė Lietuvaičių Seserų Insti
tutą, kuris palaiko glaudžius 
santykius su Kultūros Institutu 
ir Katalikų Federacija. Mes pa
dedame joms organizuoti vasa
ros lituanistinius kursu, talki
name lituanistinių programų pa 
ruošime, vadovėlių išleidime.

Dar neseniai — prieš kelias 
dešimtis metų — žmonės tarėsi 
viską suprantą ir viską galį su
prasti. Buvo pradėta sakyti, 
kad žodis “paslaptis” jau tin
kąs tik nemokančioms skaityti 
rožančiaus kalbėtojoms. Dabar 
tiniais tačiau laikais žodis — 
paslaptis vėl grįžo į mokslinin
kų tarpą. Mūsų dienų moksli
ninkai vargiai sutiktų rimtai 
kalbėtis su tokiu asmeniu, kurs 
sakytųsi, kad jis viską žino, 
kad jam nėra jokių paslapčių. 
Mokslas puslapių turi labai 
daug ir nesitiki greitu laiku jų 
suprasti. Užtat ir tikėjimo pas
laptimis .mažiau stebisi.

Ne visa yra gili paslaptis, ko 
žmogaus protas nesupranta. 
Daugelį dalykų suprasti mums 
kliudo mūsų jausminis patyri
mas. Jausmais naudojamės be 
paliovos, o jausmai ribojasi tik 
medžiaga. Per jausmus esame 
taip pripratę prie medžiagos, 
kad apie ką nors nemedžiaginio 
nelengva galvoti. Prie žemės 
esame tiek pripratę, kad ir pro
za ir poezija mums supranta
ma tik tokia, kuri kalba apie

Dievas ir nuodėmė
VYSK. V. BRIZGYS

sugyvus ar negyvus daiktus 
kuriais esame apsipratę.

Dėl mūsų kasdieninio pripra
timo prie žemės atrodo neaiš
kios Dievo ir kitų nemedžiagi- 
nių būtybių sąvokos. Pripratu- 
siems prie jausmų patyrimo 
mums atrodo nesuprantamos 
amžinybės, nesiribojimo vieta, 
visažinojimo, visagalėjimo są
vokos. Žmogui neaišku, kaip 
Dievas gali būti amžinas, jei 
medžiaginiai daiktai neamžini. 
Kaip Dievas nereikalingas ko
kios ribotos vietos, kad kiek
vienas medžiaginis daiktas turi 
savo vietą? Kaip Dievas . gali 
viską žinoti, viską galėti, kad 
mes to negalime? žydai nesu
prato Kristaus kalbos, kaip jis 
gali būti pirmiau, negu Abrao
mas buvo, kad jo kūnas turi 
dar tik apie trisdešimt metų.

Dievą ir Kristaus dievybę ti
kinčiam žmogui vistiek dar lie
ka nesuprantamų dalykų. Tarp 
kitų žmogui rūpesčio sukelian
čių klausimų yra šis: kaip jį my 
lintis Dievas gali leisti jam nu
sidėti, kaip gali už tai žmogų 
net pasmerkti. Šis klausimas

buvo ir yra ne vienam tiek svar 
bus, kad dėl jo krikščionių tar
pe yra įvykusių net skilimų.

Kalbėdami apie Dievą ir žmo 
gaus nuodėmę žmonės neretai 
sumaišo du skirtingu dalyku: 
klaidą ir nuodėmę. Klaida vadi
name tai, kas įvyksta ne taip, 
kaip paprastai turi įvykti. Klai
dų randame ir neprotingoje 
gamtoje. O žmogaus veiksmuos 
klaida yra tai, ką žmogus, dėl 
supratimo ar žinojimo stokos, 
padaro ne taip, kaip reiktų pa
daryti. Klaidoje nėra tos blogy
bės, kuri yra nuodėmėje. Apie 
daugelį klaidų, mums atrodan
čių žalingomis, galima pakar
toti apaštalo Povilo žodį, kad 
“Dievą mylintiems, visi dalykai 
išeina į gera” (Rom. 8, 28).

Nuodėmė yra laisvos valios 
sprendimas pasirinkti ne tiesą, 
o klaidą, pasielgti ne taip, kaip 
reikia, o taip, kaip yra drau
džiama. Kas neturi laisvos va
lios, tas negali nė nusidėti. Tarp 
klaidos ir nuodėmės tas yra 
skirtumas, kad pildydamas nuo 
dėmę žmogus žino, jog negerai 
elgiasi, gali taip nesielgti, o ta
čiau elgiasi. Kieno nors nuodė
mės negali sukliudyti nei Die

cijas, ruošdami jaun'mui vasa
ros stovyklas. Mes džiaugiamės 
jų ateities projektais — Tėvai 
Tėvai Saleziečiąi kuria savąją 
mokyklą, Tėvai Jėzuitai statys 
jaunimo namus Chicagojc.

Spauda yra viena geriausių 
priemonių skleidimui kataliky
bės ir lietuvybės principų as
mens ir visuomenės gyvenime. 
Gerų katalikiškų laikraščių, 
žurnalų, knygų dėka pasišven
tusių autorių, leidėjų ir redak
torių mums netrūksta. Katali
kų Federacija per 50 metų sa
vo kongresuose, konferencijo
se, per savo skyrius, apskričius 
ir giminingas organizasijas ra
gino visus skaityti ir platinti 
lietuvišką katalikišką spaudą, 
kiekvienais metais skelbiant 
spaudos platinimo mėnesius.

Organizacinėje srityje Kata
likų Federacija daug dėmesio 
kreipė į Katalikiškos Akcijos 
junginių kūrimą, burti jaunimą 
į Lietuvos Vyčius, moteris — 
į Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių Moterų Sąjungą, vy
rus — į Amerikos Lietuvių R. 
K. Darbininkų Sąjungą, norin
čius apsidrausti — į Amerikos 
Lietuvių R. K. Susivienijimą, 
po karo atvažiavusius ateliti-

Moteris sužeista riaušėse, kurios kilo prieš britus Atėnuose. Du vyrai 
sužeistą moterį veda iš riaušių scenos. (IS'S)

Katalikų Federacija pirmoje ei- kad kiekvienas asmuo, laikąs

vas nei kiti žmonės. Jeigu kiti 
žmonės sukliudytų kam nors 
papildyti nuodėmingą viršinį 
veiksmą, vistiek negali sukliu- ninkus — į Ateitininkų Federa
dyti nuodėmės, nes nuodėmė y- 
ra valios veiksmas. Žmogaus 
pasirinkusio papildyti nuodėmę 
negali nuo nuodėmės nei Die
vas sulaikyti, nes Dievas turėtų 
atimti iš žmogaus laisvą valią 
— turėtų iš žmogaus padaryti 
ne žmogų, o kokį tai tvarinį ne
turintį valios.

Nuodėmės bijantieji žmonės 
prašo Dievo apsaugoti juos nuo 
nuodėmės. Jų intencija yra ge
ra, tik gali būti klaidingai su
prasta. Prašykime iš Dievo di
desnės jo meilės, daugiau nuo
dėmės baimės, geresnio tiesos 
pažinimo; prašykime apsaugo
ti mus nuo aplinkybių vedančių 
į nuodėmę. O pati nuodėmė yra 
žmogaus laisvos valios reikalas, 
tik pats žmogus gali tą veiksmą 
padaryti ar nepadaryti. Niekas 
negali jo nei priversti nei su
kliudyti. Kad nuodėmės išven
gus, malda yra reikalingas da
lykas, tačiau prie maldos yra 
būtini mūsų atsargumas ir nuo
latinis noras nepapildyti nuo
dėmės.

ciją. Visų tų organizacijų veik
lą mes stengiamės derinti, ko
ordinuoti, tarp visų jų išsiliko 
nuoširdūs ir šilti santykiai.

Katalikų -Federacija kovojo 
už lietuviškos šeimos vientisu
mą, kur nebūtų skirtumų nė re 
liginiu, nė tautiniu atžvilgiu, 
nes tik tokia šeima yra šviesios 
ateities laidas, garantija, kad 
mes išsilaikysime gerais kata
likais, susipratusiais lietuvais. 
Jubilėjiniais metais mes norė
tume, kad visos lietuviškos ka
talikiškos organizacijos sa
viems nariams apie tai daugiau 
kalbėtų, aiškintų, kad apie tai 
ir spaudoje būtų dažniau rašo
ma.

Betgi daugiausia aukų A. L. 
K. Federacija sudėjo kovodama 
už Lietuvos laisvę, už lietuviš
kumo išlaikymą. Per $0 metų 
šioje srityje ji veik sau lygių 
neturi. Jau pirmajame jos kon 
grėsė buvo siunčiami protes
tai prieš anų laikų sumanymus 
apkarpyti Lietuvos sritis, jun
giant jas prie kitų valstybių.

Įėję stovėjo už rinkimą para
šų, kurių buvo surinkta keli rni- 
lionai, reikalaujančių, kad šo 
krašto prezidentas pripažintų 
Lietuvos nepriklausomybę. Ji 
organizavo Tautos Fondą, per 
kurį Lietuvai išlaisvinti ir at
statyti buvo išsiųsta 700,000 do 
lerių, Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus padalinius, kurie rinko au 
kas, drabužius ir maistą ba
daujantiems lietuviams gelbėti, 
Vilniui Vaduoti Sąjungos sky
rius. 50 metų laikotarpyje ne
praėjo nė vienas Katalikų Fe
deracijos kongresas ar konfe
rencija, kur nebūtų paliesti Lie 
tuvos reikalai. Net jos nepri- 
klausoriiybės laikais buvo liūdi
ma, protestuojama, kai katali
kiškos organizacijos, spauda 
imta imta persekioti, veikėjus 
į kalėjimą sodinti. Aukų rin
kėjai (ateitininkų ir pavasari-

save kataliku, pajustų atsakin
gą ir neišvengiamą apaštalavi
mo pareigą. Ji ragina kovoti 
prieš betkokią niveliuojančią į- 
taką, atsinaujinant, pasimo
kant iš praeities klaidų, persi- 
oragnizuojant ir tai taip, kad 
mūsų apskritys ir skyriai tap
tų jungtimi tarp visų lietuvių 
katalikų organizacijų, kad iš
nyktų “jūs” ir “mes” sąvoka, 
kad visi taptų viena bendra 
šeima.

Skleiskime pagrindinį įsitiki
nimą, kad Katalikiškoji Akci
ja, siekianti krikščioniškosios 
moralės ir dorovės ne vien as
mens ar šeimos/bet visame vie
šajame tautų ir žmonijos gyve
nime, siekia ir kovoja dėl geres
nio ir teisingesnio pasaulio ir 
mūsų persekiojamai tautai.

Pranešdami apie Federacijos
ninku), atvykę iš Lietuvos į ,50 metų jubilėjų ir pasidalin- 
šį kraštą, Federacijos buvo nuo 
širdžiai globojami, jiems visur 
padedama. Kai II Pasaulinis 
karas atnešė Lietuvai okupaci
ją, Federacijos veikla padidėjo, 
nes buvo pajustas aukos reika
lingumas. Lietuvos vadavimui 
ir lietuvių šalpai Federacijos 
veikėjai ėmėsi iniciatyvos orga
nizuoti bendrines visų lietuvių 
organizacijų institucijas — A- 
merikos Lietuvių Tarybą ir Bal 
fą —, vadovaudamiesi mintimi, 
kad Lietuvos vadavimo ir šal- 
tuvių katalikiškas organizaci- 
cijas ir paskirus lietuvius ka
talikus pasireikšti ir asmeniniu 
pasiaukojimu, ir organizuotu 
paštalavimodarbu.

Dabartinė Federacijos cent
ro valdyba jubilėjiniais metais 
kviečia daugiau pasauliečių įsi
jungti į jos veiklą ir tai taip,

darni šiomis mintimis, kviečia
me savo apskričius, skyrius, lie 
pos darbai visų sutartinai bus 
sėkmingiau atlikti.

ALRKF VALDYBA:
Prel. J. Balkūnas,

Dvasios vadas;
Dr. A. Darnusis, 

Pirmininkas;
L. šimutis ir D. Kamrnsk'.enė,

Vicepirmininkai;
Prel. I. Albavičius, 

Iždininkas;
Kun. dr. A. Juška, 

Sekretorius;
Prel. P. Juras, 

Kultūros Instituto Direkt.; 
Kun. J. Borevičius, 

Jaunimo direktorius;
Kua. S. Raila, 

Katalikiškos Akcijos F. P.; 
M. Rudienė ir J. Kavaliūnas, 

Iždo golbėjai
BIRUTĖ PŪKELEVIOIŪTE

52 tęsinys

Miegamajame sukrauti visi senieji mūsų griozdai: 
etažerė, užversta dulkėtom knygom, kurias duoda dykai 
už laikraščių prenumeratas ir kambarinių gėlių pako
pėlė — čia kėpso bumburuotas kalktusas, apžėlęs reta 
barzda ir švelnialapis klevelis su geltonais žiedų skam
balais, ir pernykštė azalija, kurią mudu su tėčiu pado- 
vanojom mamai vardinėms. Pintinėlė tebėra perrišta 
nublukusiu skiedriniu kaspinu, nes azalija gali ir vėl 
pražydėti.

Kampan įspraustas trikojis stalelis, apdėtas išsi- 
vadėjusio odekolono bonkom ir tuščiom dėžutėm. Bet 
nieko nevalia liesti, nei mesti laukan: visko dar gali 
prireikti. Ten stovi ir tėčio vaistų buteliukai, nors tėtis 
jau seniai jų nebegeria. Jokie vaistai jam nepadeda, 
jis vis toks pat: liūdnas, neprajuokinamas...

O stalčiuj guli kavos „Haag“ kuponai, už kuriuos 
galima laimėti sidabrinį kavinuką ir juokai, surinkti iš 
nuplėšiamo kalendoriaus, ir šilkaverpio kokonas — jį 
mudu su tėčiu pasivogėm iš Žemės Ūkio parodos.

Visas kambarys visada kvepia terpentinu ir dar 
kažkokiu keistu skysčiu, kuriuo užpilti agavų lapai.

Mama juo trina tėčiui nugarą nuo reumatizmo.
O nuo palubės kadaruoja ilgas musėgaudis, su

durtas iš dviejų lipikų.

Pirmiausia mudvi su Niną išsitraukėm iš palovės 
mamos batus ir ėmė stypčioti po kambarį, staiga paūgė
ję per visą sprindį, augštos, ilgakojės, tarsi užsilipę ant 
kojūkų. Susiradom ir apvalią skrybėlių dėžę. Jos čia 
visos sukrautos nuo neatmenamų laikų. Dugne guli net 
ir šiaudinė aplepausė. Ją užsimaukšlinęs Vladas apėjo 
visą mūsų kvartalą ir gavo suderėtą litą.

Besivalkstydamos mamos parėdais, mudvi pavir
tom visom pasakų karalaitėm: ir ta, kuriai net pro de
vynis patalus spaudė žirnio puselė, ir ta, kur išjuokė 
karalių Strazdabarzdį, ir ta, kuriai visos šalies jauni
kiai turėjo sunešti „labiausiai nepaprastus daiktus“...

Spintoj jau beliko tik dvi — pačios gražiosios ma
mos suknelės. Ninai — juodoji, su ja mama pernai ėjo 
Naujų Metų sutikti, o man gėlėtoji, tokia lengvutė, kad 
pagal visą padurkų siūlę jai prisagiota švino gabalėlių.

Ją mama nusipirko tą dieną, kai jai pirmą kartą 
pagarbanavo plaukus.

Kaiman buvo atvažiavęs Diedukas, jau spėjęs Se
namiesty apsipirkti. Visos kambarys buvo užverstas 
jo pundais. Buvo čia ir šeimynykščių veltiniai, ir slas
tai šeškams gaudyti, ir pintinė, prikrauta bažnytinio 
vyno bonkų, ir karališkų silkių statinaitė, ir naujas, pa
veiksluota* mišiolas, ir džiovintų fygų virtinės...

Mes visi trys laukėm pargrįžtančio* iš kirpyklos

mamos. Naujos mamos. Bekasės, garbanotos.
Pagaliau pro duris įlėkė mama, pašiaušta daugybe 

mažų ragiukų, dar įkaitusi nuo puodo - džiovintojo. 
Įlėkė ir stryktelėjo prieš tėtį, žybčiodama laimingom 
akim:

— Na, Juozuti, kaip gi aš tau šitokia, ką?
— Oi, Prane, Prane! — užsiėmė už galvos Diedu

kas. — Ar aš tau, Juozai, nesakiau? Moteris be plau
kų, tai kaip karvė be ragų.

Mama tyliai prisėdo ant kėdės krašto, vis tebežiū
rėdama į tėtį.

Tik po valandėlės tėtis išstenėjo:
— Įsižiūrėjus, lyg ir nieko...

Nina jau staipėsi ties veidrodžiu, paskendusi juodų 
mezginių platybėj. Liemens kaspinas buvo uždribęs jai 
net už pakinklių, o krūtinės iškirpime prisegta rožė 
kėpsojo tiesiai ant pilvo pūzro.

Aš išsitraukiau iš spintos gėlėtąją mamos suknelę 
ir nustypčiojau kambariu, klupdama augštakulniuose 
batuose. Pakabą nešiau iškėlusi augštai virš galvos, 
kad, gink Dieve, neužminčiau ant plevenančio sijono.

— Birute! — staiga suspiegė nesavu balsu Nina.
Bet jau buvo per vėlu.
Gražioji mamos suknelė užplevėsavo ant ilgojo 

musėgaudžio ir prilipo visa savo perregima nugara. 
Man net rankos nutirpo.

4*agla«l
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Dienraštis Draugas, chicago, Illinois 17 195A

CHTCAGOJE
Atominiais spinduliais 
sterilizuotas maistas

Karinės laboratorijos, kurios 
tiria kario davinį ir maisto įpa- 
k avimą transportui, buvo su* 
kvietusios laikraštininkus ir ki* 
tus ta šaka besidominčius ir ap
rodė savo tyrimų patalpas bei 
pavaišino pietumis iš dehidruo
tų produktų.

Tos laboratorijos yra 1818 j to temperatūra beveik nepaky
W. Pershing Rd., Chicagoje. 
Šiemet yra 20 m. sukaktis jų 
darbuotes ir dėl to jos buvo pa
rodytos visuomenei- Jose dirba 
apie 300 žmonių, labai kvalifi
kuotų, daugelis turinčių dakta
ro ir magistro laipsnius. Jiems 
vadovauja pulk. Peterman ir 
mokslininkas D. K. Tressler.

Bene įdomiausia laikraštinin
kams rodyta vieta — tai atomi
niais spinduliais sterilizuota 
mėsa, bulvės, duona, dešrelės, 
sūris. Be jokio šaldytuvo, tik 
susupti į celulozinį popierių jie 
išstovėję daugiau kaip pusę me
tų, ir nei kiek nesugedę. Gama 
spinduliai taip stiprūs, kad jie 
psaeina net per 12 col. vandens 
sluogsnį. Jais ne tik galima 
maistą sterilizuoti, bet galima 
ir pasterizuoti (mažesniu spin
dulių kiekiu) arba galima juos 
panaudoti užmušimui kaikurių 
parazitų, kaip soliteris.

Vienas kambarys laboratori
jose yra skirtas išbandyti, kokį 
maistą žmonės mėgsta. Ateinan 
tiems duodama ragauti ir jie 
pažymi lapelyje, kaip jiems pa
tiko. Norima, kad kariams ruo
šiamas maistas būtų ne tik mai
stingas, bet ir skanus.

Laboratorijose tiriama, kiek 
vitaminų nustoja maisto produk 
tai deidruojant (išgarinant iš jų 
vandenį) ar ilgiau stovėdami; 
nustatoma, kiek reikėtų tada į 
tokius produktus įvesti vitamf 
pų.

Apelsinų sunka dehidruota 
yra tik kristalų milteliai. De
hidruojant actą, sutaupoma 
90% talpos ir svorio — leng
viau pervežti. Dehidruojant grie 
tinę ir kt., išimamas iš jos de
guonis, kad neprasidėtų gedi
mas.

pačios buvę ir bulvės, ir daržo
vės. Kaikurių produktų net ne
įmanoma atpažinti, kad jie bu
vo išdžiovinti.

Tokie plataus masto tyrimai 
yra reikalingi, nes juk pvz.
1945 metais karo laiku buvo to
kių dienų, kada JAV kariuome
nė turėjo parūpinti 24,000,000 |dų®į,1,yP“-"ti mokyklos
pavalgymų kasdien. kmb., centr. šild., garažas, prie

, . P8* mokyklos.
Maisto sterilizavimas atomi- Medinis 2 po 5 kamb., centr. 

niais spinduliais gali turėti pla-1 šild., šviesūs butai.
čią ateitį, nes taip darant mais- MARUI ETTL PARKE:

Munms, 2 po 6 kamb. centr. 
šild., alyva.

Medinis, 6 ir 5 kamb. centr. šild. 
garažas.

KITUR:
Mūr., 6 ir 5 kamb. 56 ir Throop 

apyl., centr. šild. dideli kamb.
Mūr., 2 po 4, 53 ir Union apl. 

centr. šild., alyva, 60 pėdų skly
pas 4 auto garažas.

BIZNIO NAMAI:
Trys namai, 8 butai ir krautu

vės patalpa Brighton Parko cent
re. $500 pajamų į mėn. 150 pė
dų sklypas.

Du mediniai namai: 2 butai po 
6 kamb. ir 2 — po 4 kamlb. Brigh
ton Parke. $200 pajamų į mėnesį.

Turime namų visose kolonijose. 
Pildome Income Tax. Parūpiname 
paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 W. 43 St, CL. 4-2390

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS BUILDING Si REMODELING HELP WANTED — VYRAI

REAL ESTATE SEAL ESTATE
IOE

BRIGHTON PARKE
Mūrinis, 3 butai po 6 kamb. centr. 
šildymas, gražios išvaizdos namas.

Medinis, 2 po 6 kambarius, cen- 
tralinis šiki. guzu, garažas, 50 pė-

la, taigi — jis nėra išvirinamas, 
o jame užmušamos bacilos. Spin 
dūliai pereina per popieriaus ir 
metalo įpakavimą, taigi sterili
zuojama jau įpakavus. Sterili
zuojama gama spinduliais, ku 
rie laikomi elektromagnetinė
mis bangomis.

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per šią įstaigą, nes čia
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Chicagoj. Teiraukitės:

AL G. BUUDRECKAS 
REAL ESTATE

4081 Archer Avė. (Prie Oalifornijoe) 
Telef. LAfayette 3-3S84

BRIGHTON PARKE. Mūrinis 2 po 4 
k. Kaina $14,900.

Medinis su rūsiu. 3 po 4 k. 116,300.

Mūrinis 4 po 6 k. šildymas visam 
namui. Kabiu $26,000.

MARQUETTK PARKE. Mūrinis 2 po 
5 Vii k. Tile vonios ir virtuvės, šildy
mas gazu. Puikiai Įrengtas rūsys. 
Kaina $25,800.

VENTA 
4409 S. Eairrield Avė.

LAfayette 3-8881

“DRAUGAS” AGENCY
ftfi East VVashingtoo Street 

TeL DEarborn *-2434

2S34 Sonuth Oakley Avenoe 
TeL Vlrginia 7-6640; 7-6641

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. 09 st. Chicago 29, 111.,

PKospeckt 8-3792
A. G1NTNERI8 — pirmininkas 

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

duris.

ioboi

REAL ESTATE

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

« I 8> « | $

'MAIttjUETTK PARKE 71st ir Mo- 
zart St. Mūrinis 2-jų t>utų — 5 ir 4% 
kamb. 4 m. senumo. Ąžuoliniai pa
puošimai ir spintos. Alyva šildymas. 
Šaukite savininką — YVAIbrook 
5-0970. «

l'urduodamas mūrinis 2 butų, 3 ir 
4 kamb. Gazu apšildomas, kiekvie
name bute vonia ir šiltas vanduo.

3241 S. Grcen str. Telefonas: 
VIctory 2-0524. Po 3 vai. po pietų.

$2,000 ĮMOKĖTI, 2-jų butų po 4 k. 
mūrinis namas, 4 autom, garažas, 50 
pėdų sklypas. Apylinkėje 24th ir 
Hamlin Avė. LAwn«lale 1-7038.

MAIMJUKTTK PARKE gražus 
4*/2 kamb. namas. Kilimai nuo 
sienos iki sienos, kombiuoti lan
gai. Gazu apšild. Pilnas rūsys. Į- 
kainuotas pardavimui.
ARTI 65th ir TALMAN. 5 kamb. 
bungalow. Gazu apišld. Nepraleis
kite šios progos.
ARTI 72nd ir, KEDZIE. 3 m. se
numo 5 kamb. namas. Galima į- 
rengti daugiau kamb.
LEMONT 6 kamb. I1/* autom, ga-

V. ŠIMKUS 
įvairūs pataisymai Ir pardavimas.

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

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

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

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
271749 W«rt Tirt Street

BOILDINfl CONTBACTOKS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881
ražas. 1 akras žemes. Geras pir- ** 
kinys.
BRIDGEPORTE 6 butų kampinis 
namas. Moderniškas. Garu apšild.
2 autom, garažas. Taverna. Savi
ninkas turi parduoti.

PAUL M. SMITU & GO„ Ine.
2986 W. 71st St.
HEmlock 4-0680 
REpublic 7-4604

REIKALINGI 
, WAREHOUSEMEN

SEKANTIEMS DARBAMS — 
Ruuting — Ticking & Checking 
Bendriems sandėlio darbams

• N uolatiuis darbus
• Geras atlyginimas 

Pradėkite dabar
COLE STEEL EŲUIPMENT 

1111 W. 38th St. LAfayette 3-3477
Personnel — Mr. Ikcher

MAINTENANCE 
WELDER

Experienced in Welding 

Pipe and Installing Šame 

Company Benefits

KOPPERS CO., INC.
3900 So. Laratnie Avė.

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

“DAINAVOS” Ansamblis
per J. Paštuką ........... $25.00
Navickai, Ben ir Emil... 20.00
Belinis, Anelė ...............  11.00
Lūža, Adolfas ...............  11.00
Ališauskas, S. ................ 5.00
Balčiūnas, Jurgis, Dr. .. 5.00
Šeikus, Balys ................. 5.00
Vailiukaitis, Stasys........... 5.00
Pišoikas, Alfonsas .... 3.60
Alekna, Gubertas ........... 2.00
Baltrušaitis, G. ............... 2.00
Bartkeviče, K..................... 2.00
Dambrava, Birutė...........  2.00
Jaras, Adomas ............... 2.00
Jurkšaitis, St 2.00
Kareiva, A. J.................... 2.00
Kliorienė, Jadvyga .... 2.00
Leita, Jonas .................... 2.00
Mikšys, Petras ............... 2.00
Nausėdienė, A. ............... 2.00
Petruševičius, Liudv. .. 2.00
Šaulys, Justinas ........... 2.00
Stoškus, Juozas............... 2.00
Tarvydas, Francis, Dr... 2.00
Vaičiūnas, Dominic .... 2.00
Zprskis, J............................. 2.00
Astras, St............................ 1.00
Gerulaitis, Elena ........... 1.00
Januška, Vincas ........... 1.00
Ramanauskas, Aleks. .. 1.00
Stočkus, Zenonas ........... 1.00

ąS vazas, Kazimieras .... 1.00
.Tamutis, P........................... 1.00

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
PRIEŠ PIRKDAMI AR PAKOVO
DAMI VERTINGUS NAMUS — ta
riamus “bai-genus" pasiteiraukite dėl 
įvairaus dydžio apartmentų, reziden
cijų, biznių, sklypų, farmų ir fabri
kų pas jūsų brokerį

E., K U lt š I V 

REpubliu 7-0232

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIilIlIlIlJllllilIlUl

Marųuette Parke 5'/2 k. mūr. bun- 
galow. 6347 S. Talman Avė. Cent
rinis šildymas dujomis. Koklių vir 
tuvė ir spintelės. Poilsio kamba
rys rūsy. 2 atskiri įėjimai. Octa- 
gon frontas. 2 autom, garažas. At 
daras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 5 vai. $16,800.

WAIbrook 5-5030 
arba PRospect 8-3579

P. STAJM0VI6IUS
REAL BST. ir INSUR. BROKERI® 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. St

7h. DAnabe M793 
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
aklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvark-
imigracijos dokumentus. Ori 
ras kasdien nuo 10—7.

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

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS 

REAL ESTATE
2735 W. 7lst St. — WA1. 5-41015

Vaitkevičius, Juozas 
Wicker, Pius P.

1.00
1.00

“DRAUGO” STATYBAI 
AUKOJO:

Tiriant, kaip maistas veikia 
į organizmo patvarumą, palei
džiama baltoji pelė į baseiną 
plaukyti. Atžymima, kokiu mais 
tu maitinta ji įstengia ilgiau van 
denyje plaukyt.

Yra speciali laboratorija, ku
rioje tiriama, kaip reikia įpa
kuoti maistą, kad jį su parašiu
tu išmetant iš lėktuvo, nesusi
daužytų?

.. x . | Kučinskas, K................... $20.00
Augsčiau minėtieji tyrimaii Steponaitis A 20.00

padeda nustatyti kaip reikia pa Į Augėnag K...................... 10 00
ruošti dehidruotą maistą, kokį joi<ubauskas Petras 
tos rūšies davinį parinkti ka- Kupčiūnai, Jonas ir Fel
riui, kurs yra pirmose fronto Nutautas, A....................
linijose ar atkirstas, kur nega-• piįkaitis, J. J., M.D ,.
Ii pasiekti normalaus maisto 
karinė virtuvė, kur reikia mai
tintis įpakuotu, iš seniau pa
ruoštu mastu.

Laikraštininkams teko pasi
vaišinti tokia išdžiovinta (de
hidruota) kiauliena ir jautiena, 
kur paskiau atmirkyta. Tokios

Sadauskas, Frances . . 
Galvanauskis, K. Mrs.
Ivaška, P........................
Sušinskas. A. Kun. ..

1000
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
5.00

Wedeski, Frank ........... 5.00
A. S. ........................ 5.00
Turnikas, V..............................2.00
Lirgameris, Z...................... 1.00
žemantauskas, Jurgis 1.00

JEI NORI APSIKIRPTI PLAUKUS PAGAL SAVO PAGEIDA
VIMĄ IR SKONĮ, UŽSUK

KAZ. VABALAIČIO KIRPYKLON
«9i»'/j W«rt IZNi fltvrt, OiMm, lllinoi*

f'in Tau Ims suteikiam inaiHizgtM ir higieniškas patarnavitnaa.

KELIONĖ’

V. Adamkevičlauz aplaate 
UMzkyaiza vu pinigais rtųzkltot

DRAUGAI. MM & Onkley Av«w
gyvr."- -

AttM nmMtzbHM tr nepapraatoa kay- 
go« pevaonattM Mtalp įvertina ra- 
tptojM Gliaudai “...VFetonn'— pa
niekinta* niekintojau, bet turja 
naryje Era Augelleo angelų varsų 
gama TMJana—neauprantantl aia- 
lon aąvokoa bet mylinti nkatočla 
meile. Pagaliau Jullua.. pantUgea 
ekalntumo tr nenuvoktą* Jo eumSe, 
drąnun be drąaoa nesuprantąs pa- 
mk».» beprfltąjJmo praueaa"

SAVININKAS APLEIDŽIA MIESTĄ
turi parduoti 4 kamb. namą. Arti 
26 ir Harding Avė. 2 autom, gara
žas. $10,500; $3,000 įmokėti. LAwn- 
(lale 1-7038.

2-JŲ BUTŲ BARGENAS. 5 ir 4 kb. 
Mūrinis. Apylinkėje 28th ir Sawyer 
Avė. $10,300; įmokėti $3,000. bAwn- 
dale 1-7038.

UAYVM4ALE SPĖČIAU. 6 butų mū
rinis po 4 kamb. Pajamų $3,434. 35 
pėdų sklypas. $26,900; įmokėti $9,
000. IiAwndalu 1-7038.

GOOD INCOME
1 % story frame with 3 apts. 2 car 

garage; low taxes; 65th — Wolcott. 
Price $12,500.

MR. SCHAl’JFER

RcCARTHY BROS.
2412 W. 63rd Street 
Tel. REpublic 7-5000

CARPENTERS
FREE EST1MATE

REIABLE
HOME REMODELING 

Attic Ruonis Plumbing
Room Additionįj Electric
Porclies Hcating

Air-Cond.
DORMERS

CApitol 7-4400
Eves. & Sun. Dl. 2-9103

THIS IS YOUR CHANCE FOR 
Job Security in Electronics

MAINTENANCE MAN 
TV PICTURE TUBE

MA 6-7310 
4624 W. Washington

Garages HELP WANTED MOTERYS

^NiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiaiiiiiiiĮb  
LIETUVIU STATYBOS 5

3 BENDROVE

STEItO-CLERK
Light dietation; variedwork; com
pany benefits; in pleasant 6 giri Of
fice; salary open. Age unimportant. 

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

Call MO »4717

CICERO EXCUUSIVE. 5 kamb. bun- 
galow. Savininko statydintas. Arti 
22nd ir Austin. 2 kamb. pastogėje. 
Karštu vandeniu gazu apšild. Air- 
conditioned. Daug priedų profesona- 
lams. Oljympio 2-6710.

Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI

K. MALONIS,
Room 1100, 39 S. La Šalie 
Namų PRospect 8-2071

CICEROJE ATDARAS APŽ10RCJI- 
Mlil sekmad. nuo 1 iki 5 vai. C 
kamb. mūrinis. Tile virtuvė. laibai 
švarus. Naujas centrinis šildymas a- 
lyva. 2508 S. 5Utli Avė.

CICERO. 2-jų butų “special” — 
ir 4 kairtb. ‘'shingle” namas. Apylin
kėje 23rd ir 53rd Avė. $14,500; įmo
kėti $4,500. SVOBODA, 0013 Cer- 
niak Rd. Blsliop 2-2102.

CICERO SPĖČIAU. 4 kamb. mūrinis 
namas. Guzu apšildomas. 1 autom 
garažas. 56th ir 25th St. $13,900
Oliymiūc 2-0710.

DĖMESIO !

CICERO. Mūrinis 2-jų butų [>o 5 kb. 
Arti 22 nd. ir 50th Avė. Gazu karš
tu oru apšild. $21,900; įmokėti $6, 
000. BIshop 2-2t«2. o
Rl VERSIDE-NORTH. Rinktinis 5 
kamb. bungalow. 4 metų senumo. 
Pastogė ir rūsys. Dideli "inaster bed- 
rooms”. Geriausias pirkinys ką turi
me. $22,900. OUympiu 2-0710.

DĖKOJAMU UŽ “REAL ESTATE” 
PATARNAVIMĄ KURį MUMS SU
TEIKS Mr. A. J. Svoboda, 6013 W. 
Cermak Rd. Cicero ir 3739 W. 26th 
St. Chicagoje. Mes pirkome nuosa
vybę 1801 S. 56th Avė., Ciceroje. Mes 
esame pilnai patenkinti Mr. Svobo- 
dos patarnavimu ir visiems jį reko
menduojame. M r. & Mrs. Hospodnr

U R A S
BUILDERS, INO.

= Stato gyvenamuosius na-
• mus, ofisus ir krautuves pa- .

3 gal standartinius planus ar g
§** individualinius pageidavimus, s 

Įvairūs patarimai staty- S, 
3 bos bei finansavimo reika- 5 
3 lais, skiciniai planai ir na- = 
s mų įkainavimas nemokamai. S 
S Statybos reikalais kreiptis = 
3 į reikalų vedėja šiuo adresu: 3
jfONAS STANKUS |
3 kasdien nuo 4 vai. popiet, s
3 Tat PRospect 8-2018 S 
s 0800 SO. CAMPBELL AVIL, 5 
= Chicago 29, Illinois = 
^HiinmiiiiuiHiiHHilii

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATB-INBURAM01 

8405 West 61 St. 
WAlbrook 6-6080

PRospect 8-3579 (vak. .Ir

v p- perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lIctuvlNka 
auoėirdaua patarnavimo krelpkttle I

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Fairfleld, teL LAf. S-888J
Vai.. Kasdien nuo 9—lt ir G—7 vai 
rak. -Seštad. nuo 9 v. r. Iki t V. » 
_______TreAiadtnelaic Uždaryta

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DEL SENATVĖS parduodamas pa
jamų bizniu nuosavybė. Namas yra 
ant W. Cermak Rd. biznio rajone, 
2-jų augštų, garu apšild. Apačioje 
23x47 pėdų krautuvo (dabar nuo- 
niuojuiAa grožio saliono) ir 5 kamb. 
Imtas. Krautuvę galima naudoti bet 
kokiam bizniui. Antrame augšte yra 
3 butai — 6, 2, 4 kamb. visi butai 
su voniom, litdelė skalbykla, didelis 
atviras porėtus. Name 2-jų autom, 
garažas. Pajamų $250 į įnėn. Pilna 
kaina $22,000; įmokėti $5,000. Sko
lų mokėti kaip nuomą — $200 į mėn. 
už žemą nuošimtį. Savininkui butas 
nemokamai. Skambinti ERontler 0- 
1387.

33,0440 MEllNIV PAJAMŲ plius 5 
kamb. Imtas. Murinto Itooming 
Honse. Pardavėjas išvyksta į Mich. 
Karštu vandeniu apšild. Garažas. 
26th ir Avers. $18,900; įmokėti $4, 
000. HVOBOBA, 3739 W. 24itli SI. 
UAuiHlMle 1-7038.

GEHIAUSIAS 8-JŲ HUTŲ PIRKI- 
NYN. Gražūs 3 Imtai po 4 kamb. Už-

PRCKJOS — OPPORTUNITIES

TAVERNA ir 4 botų kampinis 
namas. Ekstra sklypas, 2 autom, ga
ražas. Arti 47th ir California Avė. 
Įkainuota skubiam pardavimui.

BIshop 7-9348

PARDUODAMA TAVERNA 

2822 W. 67 th Street 

GRoveHlI 6-9640

1ŠNUOMUOJAMA

Išnuomojama biznio patalpa lietu
vių kolonijoje. Nuoma nebrangi, 
sutartis pagal susitarimą. Kreip-

darl porėtai. Geros pajamos, i tilo- į tis kasdien po 3 vai. popiet 2489 
kus nuo 26th ir Millard. Nori sku- yį% OBth St 
biai parduoti — tik $18,500; įmokėti
$5,000. SVOBODA, 3739 W. 20tli St.
UAwndalo 1-7038.

HELP WANTED — MALĖ

Išnuom. 5 kamb. ir garažas. 
Kreipkitės:

HEmlock 4-2247

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS 

JIG AND FIXTURE 
BUILDERS 

PLANER HAND

Garland Mfg. Co.
10533 GRAT1OT DETRO1T, MICH.

Apply French Itoad Eli Irtume

AHK ROK MR. TAYLOK

EMPLOYMENT OFFICE (JPEN 
MONDAY TUKU KK1DAY 8 TO 5 

SATCROAYb 8 TO 12

Išnuom. didelis apstatytas mleg. 
kamb. Galima naudotis virtuve. Karš 
.tas vund, kasdien. bloko iki par
ko ir iki transportaeijos.

7133 S. Franel.sco Avc.

Išnuom. 5 kamb. Imtas. Apšild. 2- 

me augšte. 7321 S. Arlcsfam. IIEni- 

1(8* 1-14480.

lšiiuimiojnmiis (i kniulitiiių šviesus 

Imtus 2-inc augšte priešais purką.
ROcktraU 2-4873

MARQUETTE PARKE išnuom. 
kambarys. Gaminamas valgis.

WAIbrook 5-7396

AUTOMOltlLES — TRUCK8 
Automobiliai — Himkveilmlnl

VIKTORO KO2IUO8 
Uetuvtokn gazolino atotta ir auto

Mllaksmt motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

OALL-MC4ROTORS 0G.
57J49 H. Wt»TERN AVR,. PR 8-®fi3«

Pirkit Apsals Bonus!

GENERAL BLDG., repair, 
carpentry, painting, plastenng, 
remodeling.

Free estimates.
REgent 1-0070

«WCHLlLANI!X>U>s 
įvtdrOs UAlytal

LIET. AI’DliALDV AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatfts. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltui 
oasltetraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENCV 
>900 S. Astilund Avė., Chicago 30, IU

ŠILDYMAS
A. Htančiaaskss Ir A. Lapkui

mstoliuoja visų geriausių Ameri 
lnw firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air eonai 
tioners) ir atlieka viaua skardos 
darbus.

1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLyropie 2-9311 nuo 8 vai 

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

2-8752 Ir OLympfo 2-8492

pTU "m IB Tm *
Licensed, bonded plumbern

ioks darbas nčra itidelis ar mažas. 
8aaldte dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpnblie 7-0844 
WAlbnmb 5-6461

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kus nori biznių 
knvgun suvesti, IMX>ME TAKSUS 
I '/.PILDYTI, .lums nuoširdžiai pa tar
nu us Ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
UOOK OOIJNTY BUSIMKSS 

BROKERK
ttiMO S. Uzzttnge <;rove Avė., Cliluago 

Tbl. H1 <toon 3-7SSS
Shiiii, Pltospeet 8-1530

PA.IAMI, NUOSAVYBE psrduo 
dama pigini dėl Hcnutvėo ir Ilgos.

iiiigstų mrdiiiiš, ių»kHlt«s na
mas ant kampo 2960 K. 97th Str. 
Skl.vpus 37 X 125 pėdų. 2 butai po i 
kamb. 1 5 kiliuli, ir kriiiiliivč sii
įrenvinmis.'3 autom. gsraŽl*. KrSli 
tuvę ir 5 kamb. butą galiui* tuojau 
uiiiuti. Kreiptis į suvininkų, 11205 
S. Truuibull Avė. arba ukuiubiuli 
vakarais tarp 6 ir 8 vai.

CEdnrcrest 3-9858

CREDIT STENO.
To Assist Crcdit Manager 
Idral tVorking Condltlous

Call NEIT, CASHMAN 
ESTEBRCOK 8-0000 
or apply in person 

UEAF BRANDS, INC.
1155 N. Cicero Avė.

Keypunch

Operators
Ejcperienced or will train. 

Also older person with cashiers 
background — general office 
workers. Free hospitalization 
and Co. benefits. Air condi- 
tioned.

MO 6-8300

W0MEN & GIRLS WANTED
Kuli or part tinie. Kor plcasuut 

Duy or cvcnings
eounter work in lec Crcuni store.

Apply —
 6956 Ogden Avc., Berwyn

CLERK—TYPIST
Šmuli assoeiation office. Loop. 

E.tperienceil, good salary; advanec- 
nicnt. Free Health Insurance.

Pl.one Mr. C. W. POST
CE 6-4942

HOUSEKEEPER
Private Resklence in Glencoe 

Light housekeeping and child care. 
Own room and private bath. Mušt 
stay. 5>/2 days. Liberal free time. 
GOOD WAGES — REFERENCES

Call Colleet VErnon 5-1089

W O M E N
Attraetive prestige selling ]>osi- 

tion i’or intelligent, anibitious wo- 
muii vvitli a ploiusant persouality and 
good nppearancc. Full or part time 
vvork offcring opportunity for ud- 
vaneenient with a Marshull Field 
l'amily-owned cnterpriae. For per- 
sonnel intervicw call

MRS F. KIMMEL
HYde Park 3-8644

Aftcr 6 P. M.

P A R P A V I M UI

Savininkė parduoda Chcvrolet'ą 
1949 metų. Gerame stovyje.

Tel. PRospect 8-1099

<XHXKHKHMH6WH6HMH34Kia^^

Jau iftėjo i* spaudus
ANATOLIJAUS KAIRIO

4 veiksmnj istorinė pjesė iš 1863 
metų sukilimo ir spaudos 

uždraudimo laikų

LAISVES MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose, 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais Muškite: 

DRAUGAS,

2884 So. Oakley Ava. 

CUoagp 8. IU.
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GHICAGOS ŽINIOS
Plečia plieno fabrikui

Big Steel bendrovė paskelbė 
didžiulę savo programą, pagal 
kurią ateityje tos bendrovės 
fabrikuose Chicagos apylinkė
je per metus bus pagaminama 
1,200,000 tonų plieno daugiau, 
kaip ligi šiol. Tada Gary fabri
kuose iš viso per metus bus pa
gaminama iki 8,000,000 tonų 
plieno, o vadinamuose South 
Works — dar apie 6,000,000; 
taigi Chicaga bus dar labiau 
pirmaujanti plieno gamyboje.

Nauji teisino rūmai
Chicagoje svarstoma statyti 

naujus teismo rūmus bloke, 
kurį supa Clark, Dearborn, 
Washington ir Randolph gat
vės. Su miesto rotuše šie rū
mai būtų sujungti požeminiu 
tuneliu apačia Clark gatvės.

Tokie planai yra Parkų dis- 
trikto vadovybėje, kuri tačiau 
nepalankiai žiūri į statybą di
džiosios salės paliai Michigano 
ežerą ties 23 gatve, nes ta vie
ta esanti toli nuo viešbučių, to
li nuo verslo rajonų ir ten salę 
pastačius būtų didelė spūstis 
paežerės kelyje.

Lėktuvais jieškos . . . 
mokesčių

Mokesčių rinkimo įstaigos 
viršininkas Frank Keenan pra
nešė apie planą — fotografuoti 
iš oro Chicagos apylinkes ir 
taip tikrinti, ar nėra pastaty
tų naujų nuosavybių, už kurias 
dar nemokami mokesčiai. Jis 
tvirtina, kad tokios priemonės 
duotų $200 milionų naujų mo
kesčių.

Suaugusių švietimui
Auklėjamajai televizijos sto

čiai Chicagoje nemažai lėšų yra 
suteikęs Suaugusių Švietimo 
fondas, kurs per paskutinius 
metus laiko suaugus’ų švieti
mui panaudojo $4,425,053. Šį 
fondą yra sudaręs Fordo fon
das.

Studentų bendrabučiai
Illinois valstybėje esantie

ji universitetai, pasinaudodami 
vyriausybės paskola butams, 
pradėjo plačią studentų ben
drabučių statybą, tam reikalui 
pasiskolindami apie $19,000,- 
000. Iš viso statoma 23 bendra
bučiai 15-je universitetinių cen
trų.

Priemiesčiams truks 
vandens

Ir šią vasarą Chicagos kąi- 
kuriems priemiesčiams trūks 
vandens. Tai Mėl to, kad išau
go daug naujų namų, fabrikų, 
o vandentiekio pajėgumas tiek 
nepadidintas. Sanitarinio dis- 
trikto pirmininkas A. Olis at
kreipė gubernatoriaus dėmesį į 
tą neleistiną padėtį: Chicaga

ir miesto centre. Prasidės 10 
vai. ryto State gatvėje ties 
Wacker drv. Parado vadovas 
bus mėras Daley ir admirolas 
Dan V. Gallery. Žygiuos tūks
tančiai airių, gretos katalikiš
kų mokyklų, gyvieji paveiks
lai, verslo firmos, veteranai.

Paradas bus nukreiptas State 
gatve į Adams, o šia gatve į 
vakarus iki Dės Plaines, prie 
Švento Patriko bažnyčios, kuri 
švenčia 100 metų sukaktį ir 
kurioje kard. Stritch atlaikys 
šv. Mišias.

Sugavo žudiką
De Soto Sampson Allen, 17 

m. jaunuolis, gyvenąs 1500 S. 
St. Louis Avė., prisipažino, kad 
jisai vasario 27 d. mirtinai per
šovė Izaoką Berger, maisto 
krautuės savininką 1133 S. Ho- 
man Avė. Prisipažino, kai po- 

1 licija jį antru kartu areštavo 
ir kai melų detektorius paro
dė jį esant įtartiną.

Išviliojo $16,000
Teisėjui Schiller papasakojo 

Dorothy Dale Williams, 35 m. 
našlė, kad {Henry G. Vogt, 51 
m. amžiaus, išviliojo ir jos $16,- 
000, žadėdamas ją vesti, o pas
kiau ji patyrė, kad tas pikta
darys jau vedęs. Dabar jis kaž
kur pabėgęs ir teisėjas nuspren 
dė, kad jis turi būti areštuotas 
ir patrauktas teismo atsakomy
bėn.

Mergaitės atpažino 
užpolėją

Policija areštavo 26 m. vyrą 
Bernard Belakiewicz, kurį at
pažino trys 11-13 mergaitės, 
kurias jis buvo įvairiomis pro
gomis nuskriaudęs.

Aerodromų direktorius
Chicagos aerodromų direk

toriumi paskirtas William A. 
Downes, 51 m., su atlyginimu 
$15,000 metams. Jis tvarkys 
Midway, O’Hare ir Meigs aero
dromus. Iš profesijos jis inži
nierius, patyręs administraci
joje. ,

Putnam, Conn.

Putname prieš metus įsikūrė 
ir mokslo metu gražiai veikia 
Aušros skaučių draugovė. Vie
netą sudaro dvi skiltys, ku
rioms vadovauja vyr. skltn. R. 
Tonkūnaitė, padedant vyr. skau 
tems A. Kalvaitytei ir K. Raš- 
čiūtei. Šalia skautiškos progra
mos ėjimo, Putnamo vienetas 
ruošia įvairius minėjimus ir šel
pia lietuvius skautus Vokietijo
je. Šiuo metu skiltyse yra pra
vestas rašinėlio “Mano gimtinė 
konkursas

Š. m. kovo 4 d. bendrabučio 
salėje įvyko iškilminga draugo
vės sueiga — šv. Kazimiero mi
nėjimas, kuriame dalyvavo ne

yra "prie didelių vandenų, o dėl'tik bendrabučio mergaitės ir se- 
selės, bet ir svečiai iš gretimo 
Connecticut universiteto. Šven-neišvystyto vandentiekio gy

ventojai turi vargti vasarą be 
reikiamo vandens kiekio ir iš
tisi plotai lieka neapstatyti, ka
dangi nėra ten pakankamai 
vandens.

300 be pastogės
Ugnis nusiaubė nitmą 5020 

South Park Way. Apie 300 žmo 
nių liko be pastogės. Dėl 50 
gyventojų, kurie neturėjo kur 
prisiglausti, parūpino pastogę 
Raudonasis W<ryžius.

Airių paradas
Šiandien, kovo 17 d., Šv. 

Patriko dienoje, airiai švenčia 
savo tautinę šventę. Ta proga 
bus ne tik didžiulis paradas 
pietinėje Chicagos dalyje, bet

GONNEOTIOUT VALSTYBĖJE
Klebonijai reikalinga Šeimininkė. 
Turi kalbėti lietuviškai ir angliškai. 
Geros (laibo ir gyvenimo sųlvgos. 
Rašyti — DRAUGAS, Box 3933, 
2334 Š. Oakley Avc., Chicago, III.

GAUSI IR GRAŽI ŠEIMA

• Elmcr Degolier, 55 metų, ir jo žmona Winona, 48 metų, ir jų 20 vaikų (nuo 3 iki 27 metų amžiaus) susirin
ko pietų New York viešbutyje. Mr. ii- Mrs. Dogolier trys vaikai susituokę, trys turi kolegijos laipsnius o du 
dabar studijuoja kolegijoje. JAV žaislų dirbimo įmonė Mr. ir Mrs. Elmcr Degolier ir jų šeimos narius at-studijuoja kolegijoje. JAV žaislų dirbimo pnoi 
vežė j New Yorkų pasigrožėti 53-ėia metine Amerikos žaislų paroda.

JJ, kų sumą pakels iki $1,800.00. 
Altui aukos tebepriimamos 
Liet. banke 204 N. Broad St. 

— P. ir V. Barusevičiai, Drau

go skaitytojai, susilaukė pirma
gimės dukrelės.

— A. Bach, Philadeiphijos 
Balfo pirmininkas, praleidęs dvi 
savaites atostogų Floridoje, ko
vo 5 dieną grįžo namo ir pradė
jo rūpintis Balfo rūbų vajaus 
reikalais.

— Seserų Kaztanieriečių va

dovaujama Marijos Juozapo vi
los vardu švietimo įstaiga, esan 
ti New Town, bus labai praplės
ta. Be augštesnės mokyklos ten 
veiks ir senelių namai. Didžioji 
statyba buB pradėta kovo mėn. 
25 dieną iškilmėmis, kurių me
tu bus padėtas kertinis akmuo. 
Visi philadelphiečiai kviečiami 
tose iškilmėse dalyvaut.

B. R.

— Būta Liu(kūtė, praėjusiais 
metais laimėjusi Gimnazijos 
emblemos projektavimo konkur 
se pirmą vietą (buvo patiekta 
viso 300 projektų), gavo Meno 
Akademijos stipendiją ir sėk
mingai studijuoja tapybą.

— B. Impulevioienė Vasario 
16-sios proga meniškai pasiuvo 
Liet. trispalvę, kuri buvo Liet.
Bendruomenės atstovų įteikta Kovo 17 d. 2 vai. p.p. Dr. Zigmas 
Phila. miesto merui ir kuri Va

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUT AS 

lilaikonuu
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Smėlių Kaiimleriečių Kolegijoje
MAUVWOOD OOLLEGE EXTEN81ON 

SmnUin, Pa.

(INS)

MŪSŲ
Boston, Muss.

KOLONIJOSE

tės porga keturios kandidatės 
davė skaučių įžodį ir septynios 
sesės buvo pakeltos į II patyri
mo laipsnį.

Kaklaraiščius užrišti buvo pa
kviestas Seserijos dvasios va
das kun. St. Yla, kuris pasvei
kinęs naujas seses palinkėjo bū
ti geromis skautėmis ir sąžinin 
gai tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Antroje sueigos dalyje — mi 
nėjirae — kun. V. Paulauskas 
vaizdžiai apibūdino šv. Kazimie
ro gyvenimą, statydamas jį pa- 
vyzdž u šių dienų jaunimui “Ir 
mes galime tapti šventaisiais, 
jei tik stropiai atliksime savo 
pareigą — kasdien padarysime 
bent vieną gerą darbelį’’.

Sesės 2. Bernotaitė, D. Keb- 
linskaitė ir L. Vasiliauskaitė pa
deklamavo šventei pritaikintus 
eilėraščius. Minėjimas buvo už
baigtas giesme “Marija, Mari
ja”. A.JL

Lankykime lietuviškas 

pamaldas

Žmonės vis labiau skirstosi iš 
So Bostono. Jie nenutraukia ry
šio su parapija ar bendruome
ne, bet išsikėlę į priemiesčius 
dažnai nebeatvyksta į lietuviš
kas pamaldas bažnyčioje. Daug 
kas mėgsta pakritikuoti angliš
kas pamaldas, bet faktas, kad 
tokių pamaldų metu būna dau
giau žmonių. Lietuviškai kalban 
tieji rodo mažiau prisirišimo 
prie savo pamaldų. Net Vasa
rio 16 proga pamaldų metu baž 
nyčia buvo pusiau tuščia. 10 
vai. esančių pamaldų metu gra
žiai gieda choras, bet klausyto
jų trūksta. Tai nenormali ir tai
sytina situacija!

Balfo Bostono skyriaus 

susirinkimas

įvyko kovo 7 d. Mūsų žmonės, 
nors šiaip jau neblogai remia 
Balfo veiklą, į susirinkimą nėjo, 
kaip neina ir kitus susirinki
mus. Susirinkimas nebuvo gau
sus dalinai gal ir dėl to, kad įvy 
ko darbo dieną — trečiadienio 
vakare. Iš valdybos pranešimo 
paaiškėjo, kad per praėjusius 
metus pajamų turėta 3,243.53 
dol. Iš jų anksčiau pasiųsta į 
centrą 2300 dol., dabar nutar
ta pasiųsti dar 300 dol.

Valdyba daugumoj perrinkto 
ta pati. Į ją įėjo: A. Matjoška 
— pirm., M. Michelsonienė, A. 
Andriulionis, S. Jakutis — vice- 
pirm., V. Vakauzaš — sekreto
rius, A. Minkaitis — finansų se- 
kret., A. Bričkus — kasin. Di
rektoriais išrinkti: Ir. Galinie
nė, A. Baika, J. Mikalauskas, A. 
Vileniškis, A. Vasaitis, V. Vilu- 
tis.

DIDŽIOSIOS SAVAITES 
PAMALDOS

Pagal Šv. Sosto nurodymus j 
šiais metais Didžiosios Savai
tės pamaldos bus švenčiamos 
kiek kitaip negu buvome ligi 
šiol įpratę.

Kovo 25 d., Verbų Sekmadie
nį, palmės bus išdalintos įeinant 
į bažnyčią prieš 10 vai. pamal
das. Visi žmonės prašomi turė
ti verbą, dalyvauti giedojime ir 
procesijoje. Bažnyčios dcš.nėje 
pusėje sėdės Federacijos ir ki
tų draugijų po du atstovus. Cho 
ras ir kiti galį giedoti kviečia 
mi užimt pirmuosius suolus kai 
rėje bažnyčios pusėje. Kitų mi
šių metu verbos nebus švenčia
mos, nes tai galima daryti tik 
su procesija. Verbos bus dalina 
mo» ir per Mišias 11 vai. 30 
min.

D’d. Ketvirtadienį vienintelės 
Mišios ir kitos pamaldos prasi
dės 7 vai. 30 min. vakaro. Ta
da bus galima priimti ir Komu
niją.

Did. Penktadienį 3 vai. p.p.

’ prasidės pamaldos, kryžiaus 
Į šventinimas^

Did. šeštadienį pasninkas vi- 
I są dieną. Pamaldos prasidės 7 
vai. 30 min. vak., bus ugnies, 
žvakės ir vandens šventinimas. 
Po to bus Mišios ir Komunija.

Velykų rytą, sekmadienį, kaip 
paprastai, Prisikėlimo pamal
dos 6 vai. ryto. Kitos Mišios 
tą dieną 8, 9, 10 ir 11 vai. 30 
min. Salėje — 8, 9, 30.
JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO 

SESELIŲ KOPLYČIOS 

NAUDAI

įvyksta du parengimai. Balan
džio 6 d., penktadienį, vakare 
parengimas So Bostono Liet. 
Piliečių klubo salėje, o balan
džio 14 d. parapijos salėje 
Whist party.

Balandžio 15 d. mūsų para
pijoj įvyksta tų pačių seselių 
rėmėjų metinis seimas. Pamal
das laikys prel. Pr. Juras, pa
mokslą sakys kun. dr. Ant. Jur
gelaitis. Po to bus užkandžiai ir 
posėdžiai po bažnyčia.

Philadelphia, Pa.
Balfo rūbų vajus

Philadelphijog Balfo Valdy
ba savo veiklos plane kovo mė
nesį yra paskyrusi aprangos 
rinkimui skurde esantiems tau
tiečiams, kurie Vokietijos trem 
tinių stovyklose kenčia ne tik 
maisto, bet ir rūbų bei avalynės 
nedateklių. Per eilę metų Phi
ladeiphijos lietuviai savo gerą 
širdį tremtinių atžvilgiu yra pa
rodę: nemaža aukojo Balfo pi
niginiuose vajuose ir didelį kie
kį aprangos reikmenų yra iš
siuntę Balfo centrui. Tačiau 
šios rinkliavos reikalu visose 
kalbose iš visų šaltinių (bažny- 

1 čiose, radijo valandėlių progra
mose bei susirinkimuose) nu- 

| rodoma, kad daug kas, aukoda
mas drabužį, neatkreipia tinka
mo dėmesio į jo kokybę. Daž- 

i nais atvejais apranga atiduoda-' 
ma labai nudėvėtame stovyje. 
Todėl labai prašoma, kad duv-, 
darni rūbai bei avalynė būtų 
tokia, kad be pataisymų būtų 
galima naudoti. Ir šio mėnesio 
Balofo aprangos vajuje (įrašo
ma aukojamus daiktus atnešti 
į rinkimo punktus ne tik tvar
kingai surištus, bet ir tinkamus 
nešioti. •

Visos liet. katalikų parapijos, 
visada mielai talkinusios Balfo 
vajuje, ir šiuo kart leidžia pa
sinaudoti patalpomis.

Visais vajaus reikalais krei
piamasi į Balfo valdybą. Baltoj 
pirmininko A. Bach adresas yra 
šis: 1200 Cheltcnhcim Avė, tcl.] 
JE. 3-4854, iždin nito A. Impule- 

vičiaus adresas yra šis: 304 
Cross st., tel. HO. 7-2720. 

Vasaros išvyk / aikštės 
klausimas

Kovo įnėn. 7 dieną įvykęs 
Philadelphijoa lietuvių vasaros 
išvykų aikštės reikalu pąsitari-

mas nebuvo tiek gausus, kiek 
buvo tikėtasi: net Liet. Bend
ruomenės valdybos nė vienas na

sario 16 d. plevėsavo prie mies
to rotušės.

— Gen. Konsulas J. Budrys,

Liet. Bendruomenės valdybos 
kviečiamas, kovo 18 dieną at
vyksta į Philadelphiją ir Šv.

Smilga skaito tema: šeimos krizė.
Paskaita įvyksta Seselių Ka- 

zimieriečių senuose rūmuose,
2601 W. Marąuette Rd. Prašo

ma nesivėlinti.

rys nedalyvavo. Nežiūrint to,
padarytas nutarimas pradėti Andriejaus parapijos salėje 5
telkti tam reikalui lėšas į to var 
do einamąją sąskaitą Liet. ban
ke. Sudarytos komisijos, vado
vaujamos Liet. banko preziden
to Ch. Cheledino ir A. Bacho, 
pasiryžusios užsibrėžtą tikslą 
energingai siekti, kad Philadei
phijos Lietuvių Bendruomenės 
viena svarbiausių problemų bū
tų sėkmingai išspręsta.

TRUMPAI:

— Altui Vasario 16-sios pro
ga aukų daugiausia surinko B. 
Impulevičienė su O. Binkiene, 
surinkusios $231.00, antra vie
ta teko Stiklioriui surinkusiam 
$175.00. Toliau seka Čebatorie- 
nė, Gruzdys ir kt. Iš rinkliavoje 
kursavusių 70 lapų negrąžinti 
dar 7 lapai, kurie, manoma, au-

vai. v. padarys pranešimą apie 
tarptautinę politinę padėtį. Vi
si kviečiami dalyvauti.

4 metų mirties 
PAMIK ftJlMAK

PADĖKA

t
JURGIS PETRAITIS

Mirė kovo 3, 1956 ir lapo
paluidotaa kovo S d., o dabar 
ilsisi šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilęs ir negalėda
mas padėkoti tiems, kurie su
teikė jam paskutin) patarnavi
mų ir palydėjo jį Į tų neiš
vengiami} amžinybės vietų.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo pasitraukinių iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kiems tėveliams kunigams Jo
nui Kuzinskui, Pranciškui Kelp
šai ir B. Būdvyčiui, kurie at
laikė Įspūdingas pamaldas už 
jo sielų. Kun. Jonui Kuzins
kui už atkalbėjimą, Rožančiaus 
koplyčioje ir nul.vdėjimų į ka
pines. Dėkojame šv. Mišių ir gė 
lių aukotojams. Dėkojame var
pininkui Vladui Baltrušaičiui 
ir laidotuvių direktoriui Anta
nui M. Phillips.

Nuoširdžiai dėkojame grab- 
nešiams ir visiems, kurie pa
guodė mus nuliūdinto valan
doje ir pagalios, dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms.

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnus, 
dukterys Ir imsūnis.

PADEK A

t
A A

JUOZAPAS KEIKŪNAS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas 

mirė 1956 m. kovo mėn. 6 d. 
Ir palaidotus kovo 10 <1. šv. 
Kazimiero kapinėse, ('liicu gojo.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurte suteikė Jam paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo į jo po
ilsio vietų.

Nuošiidlžal dėokjaine didž. 
gerb. kunigams: kun. i’. Ged
vilai, kun. A. Marčiullonlui ir 
kun. J. Vyšniauskui, kurie at
laikė gedulingas pamaldas už 
jo sielų. Ypač dėkojame kun. 
I*. Gedvilai, kuris pasakė pri
taikintų pumokslų ir palydėjo 
velionį j kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jo 
sielų. Dėkojame viisems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių.

Dėkojame grabneilanis — 
narinius Clilcagos Liet. Draug. 
ir visiems, kurie pareiškė mums 
toj liūdesio vnlu ndoj užuojautų.

Dėkojame laidotuvių d i re lt- 
toriui Jobu Eudelkiul, 
maloniu piitariiavtmu 
niurna rūpesčius tose liūdesio 
Ir skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturimo galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui ,

Ziuons. ditklė Ir Muitu*

kuris
atėmė

A- A.

MYKOLAS WAIČIKAUSKI
Gyveno 3 440 W. 64th Place.
Mirė kovo 16 d., 1956, 4:30

vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Kaltinėnų parap., 
Butkaičtų kaimo.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Leonardas Walčtkauskis, 
brolio duktė. Stella Strokes su 

’ šeima, kiti giminės, draugai ir
pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F*, 
f Eudcikio koplyčioje 4005 S.
Hermitage Avė.

Jjaidotuvės jvyks pirmad. ko
vo 19 d., iš koplyčios 8:30 vai.

. ryto bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal- 

cdos už velioniu sielų. Po pa- 
< maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: brolis.
Ižiidotuvių direktorius John

\ Eudeikis. Tcl. YArds 7-1741.

Air Ar 
GERTRUDB

BENEMUNIENE
(P*g*l tėvus Navickaite)
Mirė kovo 19, 1952 m„ 5 vai. 

ryto, Mlami, Fla., sulaukusi 70 
metų amižaus.

Gimusi Lietuvoje, Šiaulių 
apskr., Gruzdžių parapijoje.

Amerikoj išgyveno 47 metus.
Palaidota šv. Kazimiero ka

pinėse, Chicagoje, kovo 24 d.,
' 1952 metais.
j Paliko dideliame nuliūdime 

dukrelę Gnu ir žentų Alphon- 
sų Kaulakius, sesutę Emilijų 
Palionienę, kitas gimines ir 
daug draugų ir pažįstamų.

Mūsų brangiausiai motinėlei 
prisiminti už jos sielų bus lai
komos šv. Mišios su ekzekvijo- 
mis antradienį, kovo-March 20 
d., šv. Juozapo parapijos baž
nyčioje, 8:00 vai. ryte, So. Chi
cagoje. Taipgi, pirmadienį, ko
vo-March 19 dienų, 7:30 vai. 
ryte bus laikomos šv. Mišios, 
Šv. Mykolo parapijos bažnyčio
je, 29ta Avė., ir Flagler St., 
Miami.

Kviečiame visus: gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau 
ti, šiose pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti ui a. a. Ger
trūdos Benešiūnienės sielų.

Mes Tavęs, mūsų Brangiau
sioji, niekuomet neužmiršime. 
Esi visuomet su mumis mūsų 
mintyse, mūsų darbuose, mūsų 
maldose. Tu pas mus jau ne
begrįši, bet mes anksčiau ar 
vėliau pas tavo nueisime. Te
būna tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka: duktė, žentas, 
seniui ir kiti giminės.

Mielai PRANEI MARCINKIENEI ir dūk- 
rai DANUTEI, vyrui ir tėvui mirus, gilia 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

ULPŲ ŠEIMA

Vet. Dr. KęSTUČIUIi KASPONIUI mi

rus, jo žmoną Mariją nuoširdžiai užjaučia

KakčteiMt' šeima

Liūdesio dienomis
Dr. TUMASONIŲ ir VAZBIŲ 

I šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Br. ir J. Balčiūnai, L ir P.
Kazlai (Kazlauskai), J. ir J. 
Meškauskai ir Iz. ir J. Stankaičiai

SKAUDAUS LIŪDESIO VALANDOJE,

A. A. DR. KĘSTUČIUI KASPONIUI
MIRUS, JO ŽMONAI MARU AI REIŠKIA GILIĄ UŽUO
JAUTĄ IR KARTU LIŪDI

4 ALDONA IK VYTAUTAS MAURUČIAI:
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DIFNP.ASTTS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Wtądienis, kovo 17, 19’6

/ mus

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Naujas ryžta*. Š.m. ko
vo 10 d. New York© įvyko Vi
durio Europos Krikščionių De-

IR TOLI RUSIŠKO KROKODILO AŠAROS
jam labai patinka toji apylin
kė ir žmonės. Jam irgi džiugu, 
kad EI Paso diecezijoje yra de
vyni lietuviai kunigai, buvę 
tremtiniai. Kun. V. Cižauskui 
tenka aprūpinti keturias baž
nyčias.

mokratų S-jus Jaunimo sekci
jos platesnis pasitarimas. Nu- 

X Dr. Petras Atkočiūnas,| tarta sekcijos veiklą žymiai 
dantų gydytojas, nusipirko T:! sustiprinti krikščioniškosios de- ; X Bostono., Mas*., Lietuvių 
T. Marijonų Statybos Fondo mokratijos studijų gilinimu, Į Vyrų choras rengia birželio 17
banketo du biletus ir statybos 
fondui paaukojo $50. Didžiulio 
banketo pradžia bus rytoj (ko
vo 18 d.) 6 vai. vak. Shreman 
viešbutyje, Chicagoje.

X J. J. Aukškalnis, “Drau
go” platintojas, grįžta iš Ka
lifornijos ir dalyvaus T. T: Ma
rijonų Statybos Fondo banke
te. Banketas bus kovo 18 d. 6 
vai. vak. Sherman viešbutyje.

kontakte su amerikiečių jauni
mo organizacijomis. Bus orga
nizuojamos radijo programos, 
viešos paskaitos, diskusijų va
karai ir manoma leisti biulete
nį, kuriame būtų keliamos pa
vergtų kraštų jaunimo proble
mos.

Pasitarime dalyvavo lietuvių, 
latvių, lenkų, čekų ir slovėnų 
atstovai. Pasitarimui vadova
vo A. Vedeckas. Be jo iš lietu
vių buvo A. Trimakas, L. Gri
gaitė ir V. Skrupskelytė. Ki
tas platesnis susitikimas numa
tomas šaukti balandžio 28 d.

— Kun. Vincentas Cižauskas,

d. gegužinę (pikniką) Brock- 
tone “Romovos” parke. Gegu
žinės tikslas: Bostono Lietuvių 
Vyrų chorui sudaryti lėšų nu
vykti į Dainų šventę, įvykstan
čią š. m. liepos 1 d. Chicagoje. 
Choro vadovybė prašo organi
zacijų tą dieną neruošti pikni
kų bei parengimų.

VOKIETIJOJE
— Krikščionys demokratai 

Berlyne, š.m. kovo 22 d. Tarp
tautinė Krikščionių Demokratų 
S-ga NEI organizuoja Berlyne 
paskaitų ciklą ir viešą demon-

f

■/

Rusų humoristinis savaitraš
tis “Krokodil” geriausiai liudi
ja apie kai kuriuos būdingus 
sovietinio gyvenimo aspektus.

Jis, žinoma .tarnauja partijos 
reikalams, leidžiamas komunis
tų partijos organo “Pravdos”. 
Pirmas jo tikslas yra pulti Va

tikrumoje architektai ir anks
čiau dirbo ir dabar dirbs tik pa
gal partijos nurodymus. Tačiau 
partija neklaidinga. Kalti visi 
kiti.

Neseniai komunistų spauda 
rašė apie Kauno namų ir įstai-

karus ir sodoroti “kapitalizms”, rfmonto darbus besitęsian
čius kartais iki kelių metų.

Tas pat girdėti iš visų Sov. 
Sąjungos kampų.

“Krokodilas” statybos padė
tį Sov. Rusijoje pavaizduoja 
taip:

Hanover, N. Mexico, klebonas, straCiją. To parengimo tikslas 
rašo iš savo naujos vietos, kad

X Kun. Valentinas Atkočius,
MIC, Amerikos Tėvų Marijonų 
viršininkas, ryt įvykstančiame 
T. T. Marijonų vienuolyno ir 
dieraščio “Draugo” statybos 
vajaus bankete Sherman vieš
butyje pasakys padėkos kalbą 
geradariams.

X Šv. Juozapo parapijom baž
nyčioje (South Chicago) misi
jos lietuvių kalba prasidės šį 
sekmadienį (kcvo 18 d.) 7:30' 
vai. vak. ir tęsis visą sav

X šv. Pranciškaus parapijoj, 
Indiana Harbor, Ind., misijos 
lietuviškai prasideda kovo 18 
d. 7:30 vai. vak. ir tęsis iki 
kovo 25 d. 3 vai. p. p. Prel. K. 
Bičkauskas kviečia visus para- 
piečius pasinaudoti Dievo ma
lonėmis misijų proga.

X Kun. St. Santaros, Balfo 
Chicagos apskrities pirminin
kas, šiandien kalbės šalpos 
klausimu, darbo ir buto garan
tijų sudarymo reikalu per 
“Margučio” radiją.

X Vytautas Juodeika, prieš 
kelerius metus atvažiavęs į Chi- 
cagą, buvo piktadarių žiauriai 
sumuštas. Jo sveikatos stovis 
yra labai blogoje padėtyje, nes 
tik po dviejų savaičių atgavo 
sąmonę. Guli Franklin Blvd. li-

pademonstruoti Europos krik
ščionių demokratų vieningą nu
sistatymą Europos vienybės rei 
kalu ir pavergt tautų teisę at
gauti laisvę. Iš JAV į Berlyną 
vyksta CDUCE pirm. prof. A. 
Prochazka. Lietuvius Berlyne 
atstovaus T. Turauskas ir vie
nas jaunimo atstovas.

BELGIJOJ
— Žemaitis lietuvius atsto

vavo Briuselyje. Kovo 3-4 die
nomis Briuselyje įvyko NEI 
Jaunimo Tarybos posėdis. Lie
tuvių krikščionių demokratų 
jaunimą ten atstovavo iš Bon- 
nos nuvykęs Algirdas Žemai
tis, “Jaunimo Žygių” atstovas 
Europoje. „

Inž. A Rudis, Tėvų Marijonų sta
tybos gan. komiteto pirmininkas.

Trumpai iš visur
— Milano Katalikų Darbinin

kų Sąjunga nutarė ateinančią 
pirmą gegužės švęsti kaip tarp
tautinę krikščionių darbininkų 
šventę. Tos dienos iškilmėse da
lyvaus visų pasaulio kraštų dar 
bininkų atstovai.

— Prancūzijos saugumas su
sekė, kad Si Hadaoui, senas 
komunistas, kuris surengė riau
šes prieš prancūzus prie Khou- 
ribga, dabar esąs išgabentas į 
Maskvą apmokyti. Su juo esą 
ir raudonieji veikėjai iš vidu
rio Afrikos bei Madagaskaro.

— Kiek lėktuvų gamina. 
Amerika numato karinių lėk
tuvų pagaminti šiais metais 
nepilnus 8000; 1955 buvo 8500, 
1954 buvo 9000. Tai mažiau nei 
Sovietų, kurie per metus ga
mina po 10,000 iki 16,000.

parodyti kapitalistinių idėjų 
menkybę...

Tačiau “Krokodilas” kreipia 
dėmesio ir į savo gyvenimo 
“džiaugsmus”.

Kai “Pravda” kalba apie biu
rokratiją, “Krokodilas” deda 
pvz. tokią iliustraciją.

Valdžios įstaigos biure sėdi 
keturi tipai ir darbo metu pri
sikrovę krūvas popierių ant 
stalų lošia domino... tuo tarpu 
anglies kasykloje, dideliame 
plote, dirba tik vienas suvar
gęs, tarytum visų užmirštas 
darbininkas...

Faktas, kad “Pravda” jau 
kiek kartų nurodė reikalą kovo
ti su perdidele ir arogantiška 
biurokratija, nes biurokratų 
Sovietų Sąjungoje yra daug 
daugiau, nei darbininkų! (Fak
tas).

Tai pailiustruojama dar ir to
kiu paveiksliuku:

Du darbininkai pjūklu pjauna 
medį, o šeši rašo raportą apie 
plano vykdymą...

Maskvoje įvykęs antrasis ar
chitektų kongresas parodė, kad 
Sovietų S-ga dar daug ko turi 
mokytis iš užsienio. Kaltina
mi architektai už laiko ir pini
gų gaišinimą ir eikvojimą viso
kiomis kolonadomis, porti
kams, paauksavimams ir ki- i

Trys pavyzdinės mokyklos. 
Viena pradėta statyti 1951 me
tais: — iškasta didelė duobė,
— kuri dabar pilna varlių, kiek
vieną vakarą koncertuojančių. 
Daugiau nieko. Kita pradžios 
mokyklos statyba pradėta 1948 
metais ir šiandien jau išvary
tos sienos iki pirmo augšto. 
Trečia — “dešimtmetinė” mo
kykla pradėta statyti 1945 me
tais. Tos statybos sienos išva
rytos jau iki stogo, bet stogo 
dar nėra ir jos languose iri 
ramsčiuose tik paukšteliai sau 
lizdus suka...

Bet gražiausiai varduojama 
augšta piliečių moralė dviejų 
šunų pokalbyje. Vienas “drau
gas” vagia valstybinį turtą. Ne
toliese sėdi du šunes.

— Ar kast jam į kelnes? — 
klausia Margis.

— Nekask — prataria kitas
— juk čia pats įstaigos viršinin
kas...

Kuomet Sovietų Sąjungoje

KAS KĄ IR KUR
Sportinės rungtynės. šiandien 

(kovo 17 d.) 2 vai. po pietų Da
ria sq. salėje, 44 ir S. Paulina 
gatvėje, įvyks vienos moterų tink
linio ir trejos vyrų krepšinio rung 
tynės. Kviečiame visus dalyvauti.

— Krepšinio pirmenybių rung
tynės. šį sekmadienį (kovo 18 d.) 
11:30 vai. ryto Foster Parke, 84 
ir S. Loomis Blvd., Chicagos “Ne
ris” ir Clevelando “Žaibas“ rengia 
krepšinio pirmenybių rungtynes.

— 9-to VV’ardo Lietuvių Demo
kratų klubo valdyba kviečia visus 
narius ir svečius kuo gausiausiai 
dalyvauti svarhiame susirinkime, 
kuris įvyks kovo mėn. 20 d. 7:30 
v.v. Visų šventųjų parapijos sve
tainėje Bus daug svečių ir poli
tikierių su p. L. V. Berk mūsų 
komitemanu priešakyje.

Dalyvavimas visiems nariams 
būtinas ir svarbus.

Po susirinkimo Visiems vaišės 
kaip ir visuomet. J. Skeivys.

KOMENTARŲ NEBEIK:

Geriausios 1955—1956 m. 
knygos:

Jurgis Savickas: ŽEME 
DEGA,
atsiminimų ir užrašų knyga 
iš 19:59 — 19^6 m., kruvi- 
niausio ir tragiškiausio lai
kotarpio Europos istorijoje,
450 psl. — ...................................... $4.50

Jurgis Jankus. SENAS 
KAREIVIS MATATU- 
TIS,
apysaka iš netolimos praei
ties. perlas jaunimo literatū
roj — ................................................

KON-
3.00

Perskaitę

eitiems!

‘Draugą”, duokite

GABUS BANKININKAS
Tarp pirmaujančių lietuvių.gomneje.

X Nora Gugienė, Balto Cen-i prezide„tas
X |tr0 ^kretore ateinanti prma-. MetropoliUn state banko_

Misijas ves km dr K Matu- dlCn* (k°V° ?? d > kalbes Sa!' ėio 2201 W. Cermak road, Chi misijas ves K.in. ur. i\. intu . įr sutar^įų sudarymo rei- 
laitis, MIC. Parapijos klebonas Ralu Sophie Barcus vakarinėje

finansininkų mes turime Julių

toms nieko bendro su moderni- į visos blogybės eina daugiau iš

kun. V. černiauškas kviečia pa 
rapiečius pasinaudoti Dievo ma 
lonėmis misijų proga.

X Adv. Edvardas Stasiukai-

radijo programoje.
X Dail. T. Sparkio meno pa

roda. šį šeštadieniį (kovo 17) 
6 vai. vak. Lietuvių auditorijo
je atidaroma vilniečio dailinin
ko (natūralisto) Tado Sparkio 
kūrinių paroda, šią parodą 
globoja Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos Chicagos sky
riaus valdyba: Sofija Blažienė, 
A. Dundulis, A. Stankus, Vai. 
Šimkus, J. Troškūnas ir Lietu
vių Bendruomenės Kultūros Ta 
rybos pirm. D. Velička. To sky
riaus nariai bei visuomenė nuo
širdžiai kviečiama atsilankyti į 
parodos atidarymą. Paroda 
bus atidaryta iki kovo 25 d. 
kas vakarą nuo 6 iki vai., šeš
tadieniais ir sekmadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vak.

cagoje. Tai giliai patyręs žmo
gus. Su juo pradėjęs kalbėti fi
nansiniais reikalais nepamatysi, 
kaip praeis pora valandų, ir ste- 
bėsies, kaip giliai jis analizuo
ja šių laikų finansinę padėtį.

Julius Brenza yra gimęs ir 
augęs čia, Amerikoje. Jo gim
toji vieta Pennsylvanijoje, bet 
jau 40 metų, kaip jis yra per
sikėlęs į Chicagą. Jis yra išė
jęs augštuosius mokslus Valpa- 
raiso ir Yale universitetuose, 
gaudamas bakalaureato laipsnį. 
Norėdamas specializuotis advo
katūroje, buvo dar pradėjęs tei
sės studijas, tačiau tas turėjo 
nutraukti, nes buvo pakviestas 
darbuotis prie naujai sukurto 
banko.

mu. Jis vienintelis iš visų lietu
viškų ir lenkiškų bankų Chica
goje išgyveno depresijos metus. 
Tada — per 1930 — 1931 ir 
1932 metus šiam bankui teko 
išmokėti indėlininkams $3,200, 
000 ir tankas tai įstengė pada
ryti, nors tai sudarė 92% visų 
turėtų indėlių.

• Kada buvo paskelbtas bankų 
rboikėjimft^tndratOriumaF, ir jam

ne statyba neturinčioms išori
nėms dekoracijoms. Maskvos 
naujausias “Sovietski” viešbu
tis taip visokiomis kolonomis, 
išraizgymais, laiptų laiptais iš
grąžintas, kad pastate naudin
gos vietos yra tik 20 procentų...

viršaus, toks “šuniškas” ko
mentaras pats geriausias ir bū
dingiausias.

AR GI NETEISYBE, 

kad Velykoms labai graži dova-Gauna pylos ir anksčiau visų , v jonuškaitg8
garbintas Maskvos metro

Banką buvo sukūręs jo bro
lis a.a. Jonas Brenza, kuriam

, s . . „ „ w. . Chicagos visuomenė vėliau pa-
X Liuda ir Br. BarUsia,, gy rodg toR. pagitikėiima išrink.

„Ra7U,yaM‘.Mr’u^te ?rk koloni> dama Co.lt apskrities iždinio- 
ku.

'požeminis traukinys... “Balti
jos” stotis turėjo būti išgrą
žinta” tokia keramika, kuri pri
mena Baltijos jūros spalvą ir 
bangų žaidimą... Darbininkai 
specialistai mėnesiais suko gal
vas, bandė, statė, griovė ir Vėl 
statė, kol jiems pavyko paten
kinti architektų reikalavimus...

z

Dabar partija labai griežta 
tuo atžvilgiu. Susidaro įspūdis, j 
kad čia kalti architektai. Gi

plokštelių albumas gaunamas 
visuose knygynuose ir pas J. 
Karvelį, 3322 So. Halsted St., 
Chicago 8, III. Tel. YA 7-0677.

P. S. Naujas lietuviškų plok
štelių, knygų ir gintaro katalo
gas tik 90 centų.

Thor Heyerdahl:
TIKI,
išgarsėjusi norvego knyga, 
vienas įspūdingiausių veika
lų. kokį esate skaitę. 414 psl. 3.75

Mirko Jelusič: CEZARIS,
istorinis romanas, vaizduo
jantis didį romėnų Kajų Juli
jų Cezarį ir jo dramatiškas 
kovas senojoj Romos impe
rijoj. Trys tomai, kiekvienas 
PO
Užsakymus ir pinigus siųskit

TERRA
3333 So. Halsted St., 

CHICAGO 8, ILL

2.00

Skelbtis “DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*.

ANDRIAUS
KUPREVIČIAUS
FORTEPIONO

Koncertas

staigiai, kaip depresijos laikais, 
indėlininkai supultų atsiimti sa
vo pinigų, jis turėtų reikiamas 
sumas per pusę valandos. i

Metropolitan State bankasi 
stengiasi tvarkytis labai ekono i 
miškai. Su direktoriais ir nuo
latiniais tarnautojais jame dir
ba 18 žmonių. Gautus indėlius 
bankas investuoja pačiu, sau
giausiu būdu, kur galbūt negau 
namas pats augščiausias divi
dendas, bet kur yra tikrumas, 
kad pinigas nepražus net jei ir
ateitų ūkinė krizė.i

i Julius Brenza, Šio banko val
dytojas, yra vedęs, gyvena šiau

pasibaigus leista buvo bankams rinėje Chicagos dalyje. Jo bro- 
atidaryti operacijas, iš 40 išli- lis dr. Silvestras Brenza ilgus 
kusių bankų tik trylikai buvo; metus vertėsi gydytojo prakti- 
leista vėl pradėti operac'jas be ka Town of Lake kolonijoje. Jis 
jokios revizijos. Tarp tų tryli- buvo vienas iš tų pirmųjų su sa-

ŠEŠTADIENĮ, 1956 M KOVO 24 D. 
Pradžia — 7:30 valandą vakare

Marijos Aukštesnės Mokyklos Salėje 
(So. California ir 67-tos gatvių kampas)

Biletal po $2.50, $2.00 Ir $1.50 15 anksto parduodami 5Jose vietose:

BRIDGEPORTE: J. KARVELIO PREKYBOJE, 3322 8. Halsted

BRIGHTON PARKE: S. PENCYLOS MAISTO KRAUTUVĖJE 
4501 So. Talman Avenue

J u liūs Brenza, Metropolitan 
State banko prezidentas

pirmininkas ir “Draugo” sta- Į je ir turį grožio saloną, kovo 15 
tybos vajaus vykdomojo komi- j d. susilaukė naujagimio sūnaus 
teto pirmininkas, vadovaus ry- , Raimundo Broniaus, o sesutė 
toj įvykstančio banketo (kovo Nijolė — broliuko.
18 d. 6 vai. vak Sherman vieš- I . ...X Chicagos frontininkų su

sirinkimas įvyksta šį šeštadie- htan bankas pačioj veikimo pra 
X Religinio meno parodoje nį, kovo‘17 d., 7:30 vai. Lietu- džioje savo kap'.talo ir indėlių

išstatyti trys paveikslai Pary-,vos Vyčių salėje. Programoje teturėjęs $58,000, djbar yra kos buvo ir Metropolitan State

būtyje) programai.

Brenzų darbštumas; sugebėji
mas pramatyti įvykius, mokėji
mas parinkti personalą, padarė 
tai, kad jų tvarkomas Metropo-

pranešimas apie LF stipendijos tiek išaugęs, kad savo kapitalo ' bankas, 
įteikimą, apie Lietuvių Fronto turi $200,000, o su pertekliumi

žiuje gyvenančio žinomojo lie
tuvių dailininko Vytauto Kasiu 
lio. Du V. Kasiulio paveikslai 
yra patys naujausi ir ligšiol ne
matyti. Parodoje dalyvauja 4 . frontininkų pavasarinės išky-1 yra $18 milionų turto.

Tarybos suvažiavimo nutari- Į ir rezervų kapitalu — net $700,: Ir dabar «šis bankas gautus
mus ir pasitarimas Chicagos 000. Gi su indėliais jo žinieje įdėlius yra investavęs į JAV 

bonus, į valstybines paskolas,
lietuviai dailininkai, kurie šiuo Į los reikalu, 
metu gyvena Paryžiuje, Pran
cūzijoje. Religiųio meno paro- 
roda atidaryta kasdien nuo 4 
vai. p. p. ligi 9 vai. vakaro, šeš
tadieniais nuo 1 vai. p. p. iki 9
vai. vak, o sekmadieniais — Į Loan Association, 1447 S. 49th

Metropolitan State bankas padėjęs k tuose saugiuose ban- 
X Tautosakininkas Juozas tvarkomas su dideliu atsargu- kuOse, taip, kad jeigu vėl taip 

Būga susirgo ir guli Oak Fo-
rest, III., ligoninėje, Ward 11.

X St. Anthony’s Savings &

vo $5,000 ailka parėmęs besiku
riančią Šv. Kryžiaus ligoninę.

Ir Julius Brenza savo auka 
dažnai paremia kultūrinius, re
liginius užsimojimus. Ir šiuo 
metu jis paėmė stalą “Draugo” 
statybos bankete, įmokėdamas 
$250.

MABQUETTEPARKE: MARGINIUOSE
CICERoTp^RAMANAUSKO^" MAISTO'KRAUTUVĖJE 

1439 So. 49th Avenue
Koncerto dieną prie įėjimo nuo 5:80 vai. vakaro

nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Šv. Kryžiaus parapijos salėje,

Ct., Cicero, vedėjas Gribauskas ■ 
praneša, kad perlų karolių, ku-

Wood St. ir 46 St. Parodą jau rių buvo pritrūkę, yra gauta 
aplankė eilė žymių asmenų iš nauja siunta ir visi atidaryda-
Chicagos, New Yorko, Cleve
lando ir kitų vietų. Paroda už
daroma prieš Velykas.

mi naują sąskaitą arba papil
dydami turimą $100 ar daugiau 
gaus šiuos žavius karolius.

RELIGINIO MENO PARODA ATIDARYTA
Šv. Kryžiaus parapijos salėje, So. Wood ir 46 gatvė

PARODJį galima pamatyti šiokiadieniais nuo 4 vai. p.p. iki 9 
vai. vak. (šeštadieniais nuo 11 vai. ryto), o sekmadieniais 

nuo 9 valandos ryto iki 9 valandos vakaro.


