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KIPRO GRAIKAI BANDO SKRIAUSTI TURKUS
Sovietų vingius beryškinant

Dabar jau ryšku, kad pirmasis po Stalino mirties Rusijos bol
ševikų partijos suvažiavimas vyko tiek nuo Stalino asmens, tiek 
dalinai ir nuo jo politinio galvojimo griežto atsiribojimo ženkle — 
net nuėjo iki mirusios „saulės“ pasmerkimo.

Suvažiavime vyravo šūkis — ------------ - ---------------
grįžti atgal j Leniną. Grįžimas mentuose stiprią ir aiškią „dau- 
atgal į Leniną reiškia dabartinių •
valdovų galvosenoje pirmiausia 
komunistų partijos kolektyvinės 
vadovybės atstatymą.

Pirmą kartą nuo komunistų 
partijos įsiviešpatavimo jos su
važiavimo metu išryškėjo ,kad 
tikėjimas, jog komunistų partija, 
istoriniu materializmu vadovau
damasi, objektyviai atskleidžia 
ir pajėgia pažinti tikrąją pasau
lio įvykių raidą, yra žlugęs. Ko
munistų partijos neklaidingumo 
mitas, taip ilgai puoselėtas, yra 
visiems laikams palaidotas. Isto
rijos įvykių aiškinimas, kaip ta
tai darė Stalinas, paskelbiant 
juos imperatyviniu būdu ir pada
rant iš to komunizmo ideologijos 
dogmas, yra pasmerktas ir pa
šieptas.

Galima sutikfi su Mikojanu, 
kad šiuo požiūriu šis 20-sis ko
munistų partijos suvažiavimas 
yra pats svarbiausias nuo Leni
no laikų. Iš tikrųjų būtų tikra 
ideologinė komunizmo revoliuci
ja, jei šis atsisakymas nuo dog

Kiekvieną kartą, kada kalba
ma apie tarptautinius santykius, 
Sovietų vadeivų pabrėžiama, kad 
komunistai yra didžiausi taikos 
šalininkai. Tačiau jų taika yra 
siekimas išlaikyti dabartinę pa
dėtį ,kada Sovietai svetimus kraš 
tus yra užgrobę.

Kiekvienam krinta į akis, kad 
Maskvos viešpačiai, kada kalba 
apie tautų laisvę ir teisę pasi
rinkti sau tinkamas valstybines 
formas, turi galvoje tik laisvaja
me pasaulyje esančias tautas, 
bet, Dieve gink, nekalba apie tas 
pačias teises tautoms, esančioms 
pačioje Sovietų Sąjungoje ar jų 
okupuotoms.

Sovietų politikos dviveidišku
mas ypatingai išryškinamas 
Chruščevo kalbos pirmosics da
lies gale, kur jis kreipia dėmesį 
„į tų sluog3nių prajovus, kurie 
nesuinteresuoti tarptautinę įtam
pą sumažinti“. Nors įsakmiai ir 
nepaminėta, tenka tačiau neabe
jojant suprasti, kad Chruščevas

Marinai paskutini kartą rikiuojasi savo stovykloje pneš išvykdami Viduržemio jūron prisijungti prie ten 
budinčios JAV laivyno šeštosios grupės. Jų siuntimas buvo nutartas ryšium su neramumais Vid. Rytuo.e.

Kaime pradėtos skerdynes turkų 
jaunimo permestos sostinėn

matinių dėsnių ir asmens kulto savo išvedži°jimus taiko Paverg' 
tikrai įsivyrautų komunizmo pa- tautų daliai, esančiai lais-
saulyje. Tenka palikti ateičiai 
spręsti, ar blaivus galvojimas, 
neprigaudinėjant pasaulio moks 
liniu raidos vertinimu, įsivyraus 
Sovietų kraštuose.

Reali pažanga būtų tik tada, 
jei Sovietų galvosena išsirutulio
tų laisvos nuomonės pasireiški
mų toleravimo linkme. Tada tik 
galėtų susidaryti viešoji opinija 
ir jos atstovavimas. Tada nesu
tampanti su generaline linija nuo 
monė nebūtų nusikaltimas ir ga
lėtų nekliudomai reikštis. Deja, 
Sovietų vadeivų kalbose, pasaky
tose 20-jo suvažiavimo metu, vy
rauja nuvalkiotos frazės apie ka
pitalistus ir imperialistus, apie 
darbo žmonių išnaudojimą JAV- 
se ir apie sovietinę tariamąją ge
rovę. Vakarų demokratijos for
mos ir toliau pašiepiamos ir pa
neigiamos, sovietinę demokrati
ją peršant kaip vienintelę tinka
mą ir tikrą.

Ta aplinkybė, kad ir šiame 20-

Antistalininę kampaniją pradėjo 
Maskvoje du vicepremjerai

MASKVA, kovo 21. — Antistalininę kampanija Rusijoje pra-

vajame pasaulyje ir kovojančiai 
dėl savo kraštų išlaisvinimo. 
Chruščevo galvojimu, kiekvie
nas, kas tik pakelia gaisą prieš 
Sovietų nors ir perdėm koloniji
nę ir imperialistinę politiką, tas 
jau yra karo kurstytojas. Tačiau " 
kai Chruščevas laisvojo pasaulio 
tautas tykoja supiudyti vieną 
prieš kitą, tai yra tik socialisti
nio fronto stiprinimas.

Reikalams, kurie ir mūsų oku
puotą tėvynę tiesiogiai paliečia, 
Chruščevas skiria ištisą savo 
kalbos dalį, pavadintą „Kai ku
rie mūsų tautinės politikos klau
simai“. Čia Sovietai, aiškiai ži
nodami netiesą kalbą, nesidrovi 
skelbti, kad komunistų partijai 
yra pavykę „broliškojo draugin
gumo ryšiais“ surišti carinės Ru
sijos tautas. Tai, girdi, pasiekta 
sugebant atsižvelgti į tautinius 
interesus ir tautinius savitumus 
bei siekimus. Tai esanti išdava 
auklėjimo „visų tautybių, dirban 
čiųjų socialistinio bendrumo dva-

Komunistai pereisią,
į viešesnę veiklą

WASHINGTONAS, kovo 21.—
Prašydamas kreditų savo įstai
gai operuoti, FBI direktorius 
Hoover pranešė, kad dabar regis
truotų komunistų gali būti apie dėta visas bures ištiesus.
20,000, daugiausia New Yorke ir Chruščevo kalbą ir partijos 
Kalifornijoje, bet turima žinių, instrukcijas ką su ja daryti jau 
kad šiemet bus bandoma sura- skaitę visi kompartijos ir kom- 
šyti visus komunistus ir pereiti jaunimo pareigūnai. Dabar atei- 
prie viešesnės veiklos. Tai vis na darbymetė partijos agitato- 
Ženevos „viršūnių“ konferenci- riams — jie turi patiekti parti
jos rezultatai. jos masėms Stalino klaidų; sąra

šą ir įteisinti kolektyvinę vado- Kruppo naujas planas vybę taip, kad niekas nepaban- 
. dytų manyti, jog atėjo laikas pa- Sovietams nugalėti

ESSENAS, kovo 21. — Vokie-

keisti Rusijoje^ ikšiol buvusią 
tvarką.

tijos pramonininkas A. Kruppas Maskva pasirinkta pirmiesiems 
esąs (teikęs JAV vyriausybei pa- dldleslems Paleisti. Vi-
siūlymą pertvarkyti civilizacijo- Mykojanas ir Per-
je atsilikusių kraštų parėmimą 
pereinant prie tarptautinio ben
dradarbiavimo pagrindo ir pave
dant tą darbą atlikti privačioms 
firmoms, kurios dirbtų su nor
maliu pelnu.

Tam reikalui siūloma sudaryti

me suvažiavime visi nutarimai^ vadovaujantis bendros vals-
priimti vienu balsu ir Chruščevo 
generalinei linijai taip visų pri
tarta, kaip savo metu Stalino li
nijai, sako, kad labai atsargiai 
tenka vertinti visa, kas Sovietų 
kalbama, bet vis dar veiksmais 
neįrodoma. Jei ir atitaisomi kai 
kurie Stalino padaryti „nuklydi
mai“, tai tik ten, kur šių dienų 
valdovams tatai naudinga. Nesi
leisdami į smulkmenas ir nesi
imdami šia proga nagrinėti 20- 
me suvažiavime išryškėjusios ko
munizmo programos ištisai, su
stokime ties mums labiausiai rū
pimais reikalais. Pirmoje eilėje 
pažvelkime iš Lietuvos išsilaisvi
nimo perspektyvų.

Tenka konstatuoti, kad kiek 
ryškiai komunistų partija nusi
gręžė nuo Stalino partijos dok
trinos ir asmens kulto, tiek jo 
imperialistinė politika ir toliau 
sudaro Sovietų politikos pagrin
dą. Iš pasisakymų nematyti, kad 
Sovietų Sąjungoje būtų prablai
vėjimo ir sąžinės atbudimo tarp
tautinių santykių bare. Visuose 
pasisakymuose eina komunizmo 
vestos politikos užgyrimas ir pa-

tybės interesais“.
Pikta likimo ironija atsisklei

džia šiame tuščiažodžiavime. Kai 
visame pasaulyje žinoma, kad 
Lietuvos istorija ir praeitis iš 
pagrindų yra biauriausiai suklas 
totą ir toliau klastojama, kai mū 
sų tautos aiški valia būti lais
viems ir nepriklausomiems sovie
tinių okupantų yra į purvus su
minta, kai visuose vadovauja
muose mūsų valstybės postuose 
pastatyti tautės išdavikai arba 
tiesiog okupantų satrapai, Sovie
tai kalba apie „tautinių siekimų“ 
išsipildymą.

Atidžiai įsiskaičius į Krem
liaus viešpačių šioje srityje pasi
sakymus, jokios prošvaistės, jo
kio prablaivėjimo jų galvosenoje 
nematyti. Sovietams atrodo, kad 
sena ir nudėvėta bolševikinės ru
sifikacijos formulė — kultūra 
turi būti tautinė savo formomis, 
bet socialistinė savo turiniu — 
yra ir šiandien pasigyrimo ver
ta.

privačių firmų tarptautinį sindi
katą, kurin įeitų galimai dides
nio skaičiaus valstybių firmos, 
tame skaičiuje, žinoma, V. Vo
kietijos, JAV, Anglijos ir Pran
cūzijos firmos.

Vyriausybės duotų tik mora
linę ir psichologinę pagalbą bei 
padėtų tam sindikatui organizuo
ti kreditus palankiomis sąlygo
mis, nes kraštai, kur tas sindika
tas įvairius projektus vykdys, 
negali būti apsunkinti brangiu 
kreditu.

Kruppas esąs įsitikinęs, kad 
taip pertvarkius reikalą Vaka
rai be vargo nugalės Sov. Rusiją, 
pasinešusią paimti Aziją ir Afri
ką ūkiškomis priemonėmis. Su 
tokiomis mintimis Kruppas ką 
tik lankė Egiptą, Siamą, Indiją, 
Ceiloną ir Pakistaną. Po to jis 
įteikė savo planą JAV

vuchinas parinkti pirmaisiais kai 
bėtojais. Masinio mitingo daly
viai buvo Raudonojo proletariato 
ir Vladimiro Iljičio fabrikų dar
bininkai .(kiekviename dirba po 
50,000 maskviečių). Vienas vie
name, o antras kitame fabrike, 
eidami iš skyriaus į skyrių, va
dovavo diskusijoms partijos kon 
greso direktyvas dėl kolektyvi
nės vadovybės aptariant. Tass 
praneša, kad Mykojanas puolė 
Staliną už komunizmo teorijos 
sudarkymą ir klaidingą ūkinių 
faktų aiškinimą.

Teigiama, kad sulaikytas mo
kyklose naujausių laikų istorijos 
mokymas, nes išimti iš apyvar
tos ir sudeginti senieji vadovė
liai. Laukiama naujų vadovėlių.

Šiandien pradedama Maskvoje 
rodyti nauja filmą apie tai, kaip 
Stalino diktatūra karių žudy
mais susilpnino raudonąją armi
ją ir kaip blogai buvo pasirengta 
atmušti Hitlerio invaziją, nes 
Stalinas netikėjęs įspėjimams, 
kad Hitleris puls Rusiją.

• Šiaurės Irake rasta kita la
bai geros naftos gysla.

Kalendorius
Kovo 21 d.: Benediktas.

siryžimas užkariauti visą pašau- Lietuviškas: Lingaila ir Alpė. 
lį. Naujai sakoma tik tai, kad Oras Chicagoje
šiandieninėje padėtyje galima pa Dalinai apsiniaukus, tempera- 
saulį užkariauti ir nevartojant tūra artės prie 60 laipsnių, 
jėgos, būtent — gaunant parla- Saulė teka 5:54, leidžiasi 6:04.

Vaizdas iš T. T. Marijonų Statybos vajaus banketo praėjusį , ekmadieu}
darbingasis banketo svetys, Jo Eminencija, kardinolas Snmticl Striteh, 
C'hieagos arkivyskupas, aj>suptas (iŠ kairės) gerb. T. T. Marijonų 
provinciolo, kun. Valentino Atkoėiaus, MIC, ir iš dešinės Jo Ekscelen
cijos vyskupo Vincento Brizgio. Kardinolai Striteh bankete nuošir
džiai atsiliepė apie dienraščio DRAUGO vaidmenį lietuvių gyvenime.

Darbiečiai vaišino ir

klausinėjo Malenkovą
LONDONAS, kovo 21. — Dar

bo partijos parlamento frakcija 
surengė Malenkovui pietus, kad 
galėtų su juo pasikalbėti apie 
Stalino legendos griovimą ir ki
tus dalykus.

Suprantama, kad pokalbio ste
nograma nebus paskelbta, bet du 
vaišių dalyviai Silverman ir 
Crossman (abudu stipriai kairūs 
darbiečiai) informuoja, jog Ma- 
lenkovas bandęs įtikinti, kad visi 
blogi dalykai Rusijoje pasibaigė, 
kad daugiau diktatūros nebebus 
(lyg kolektyvinė diktatūra kuo 
nors skirtųsi nuo asmeninės!).

Malenkovas buvęs klausinėja
mas dvi valandas. Nelikę abejo
nės, kad ir Malenkovas yra su 
tais, kurie daužo Stalino stabą, 
nors jis ir buvo Stalino parink
tas įpėdinis. Malenkovas teigęs, 
kad dabar galima nesutikti su 
kolektyvinės vadovybės nuomo
ne ir dėl to niekas nebus laiko
mas nė partijos nė tautos išdavi
ku ir nebus baudžiamas. 

Žemės ūkio įstatymas

niekam nepatinka
WASHINGTONAS, kovo 21. 

— Senatas baigė balsuoti žemės 
ūkio produktų kainų palaikymo 
ir kitų žemės ūkio reikalų tvar
kymo įstatymą, kuris nepatenki
no administracijos nė abiejų par 
tijų norų šiais rinkiminiais me
tais.

Kiekvienas senatorius bandė 
įvesti tokias pataisas, kurios įdo
mios jo valstybės farmeriams, ir 
joms pravesti jieškojo paramos 
pas tuos, kurie taipgi turėjo spe- 
cifinių reikalų ir buvo reikalingi 
paramos savo pataisoms praves
ti. Todėl įstatymas išėjo visai ki
toks negu komisija jį buvo pri
ėmusi.

Įstatymas labai didelis ir kom 
pilkuotas: sužalota judri kainų 
palaikymo sistema, kurią gynė 
administracija, bet nesugrįžta 
pilnai nė prie pastovaus procen
to, kurią savo laiku buvo įvedu
si demokratų administracija ir 
kurią dabar dauguma demokra
tų palaikė, bet negalėjo pilnai 
atstatyti, kadangi kaikurie jų se
natoriai tos sistemos gerumu su
abejojo.

Atstovų rūmų priimtas tekstas 
yra stipriai skirtingas, todėl kom 
promiso suradimas nebus leng
vas. Teigiama, kad prez. Eiscn- 
howeris įstatymą vetuos, bet tuo 
tenka abejoti.

NICOSIA, kovo 21. — Ikšiol į graikų ir britų kovas nesiki
šusi Kipro turkų mažuma nervų nebesulaikė ir pradėjo kovas su 
graikais sostinėje ir provincijoje.

Pirmas stiprus susirėmimas 
įvyko viename bažnytkaimyje 
netoli Kyrenia miesto. Ginklai 
buvo peiliai ir lazdos. Nugalėjo 
graikai, nes jų būta daugiau. Su
žeista moterų ir vaikų.

Kai kovos miestelio aikštėje 
baigėsi graikų naudai, jie suma
nė jas pratęsti daužydami ir plėš 
darni turkų namus. Jei anglai 
nebūtų laiku atbėgę, turkų namai 
būtų sudeginti.

Turkų kilmės kipriečiai susi
nešė kiek galėjo turto į gatvę ir 
susėdo lauke britų apsaugoje, nes 
savo namuose jau bijo pasilikti.
Sužeistieji nuvežti į ligonines, o 
sveikieji turkai prašosi išvežami.
Toje vietoje turkų — graikų su
sirėmimų būta ir anksčiau, bet 
nepalyginti su vakarykščiais.

Gandas apie įvykį greit pasie
kė sostinę Nicosia, kur turkai iš
ėjo atkeršyti už savo brolių ana
me bažnytkaimyje pralietą krau
ją. Jaunimo būriai buvo supuolę 
deginti graikiškų kvartalų, bet 
britai su ašarinėmis dujomis pa
dėtį apvaldė be nuostolių.

Turkų pakilimas sakyti ir sa
vo žodį padėtį dar labiau įtempė^ 
bet britai tikisi galų gale laimė
ti. Dešimties dienų senumo strei
kas Kipro saloje jau išsikvėpė.
Britai nebandė streiko likviduoti 
derybomis, todėl patys darbda
viai ir darbininkai nutarė strei
ką baigti, nes nuostoliai tik ant 
jų pečių krinta.

Turkija gavo Maskvos

nesitikėtą telegrccną
ANKARA, kovo 21.—Turkijos 

prez. Celal Bayar vakar gal kiek 
ir išsigando, kai gavo telegramą 
iš S. Rusijos „prezidento“ Vorc- 
šilovo, bet telegramos turinys pa
sirodė esąs malonus — Vorošilo- 
vas siunčia Turkijos prezidentui 
ir tautai geriausius linkėjimus 
draugiškumo sutarties pasirašy
mo sukakties proga.

Toji sutartis buvo pasirašyta 
1921 m., bet niekad ta proga svei 
kinimo telegramų nesiuntinėta. 
Kai bazių prie Dardanelų negavo, 
Maskva pradėjo po pastarojo ka
ro piktai apie Turkiją kalbėti ir 
grąsinti draugiškumo sutartį nu
traukti. Turkai jau buvo apsipra
tę su mintimi, kad sutartis Mas
kvoje yra pamiršta.

Tirs žydų skundą dėl

karių, ginklų telkimo
JERUZALE, kovo 21.—Pales

tinos paliaubų priežiūros komisi
jos pirm. gen. Burns sutiko tirti 
Izraelio škupdą, kad Egiptas Ga
zos zonoje telkia karius ir gink
lus prie Izraelio sienos. Su Egip
tu vedamas pasitarimas tyrimo 
sąlygoms sudaryti.

Susikirtimai Izraelio — Jorda
no pasienyje vis dažnėja, dabar 
jau maišantis ir Arabų Legiono 
kariams. Ikšiol pasienį saugojo 
kitas dalinys, kuriam Egiptas, S. 
Arabija ir Syrija sudėjo vienkar
tinę auką ir siūlys Jordano vy
riausybei, jeigu ji tą kyšį priims.

Vakariečiai suskilo

dėl nusiginklavimo
LONDONAS kovo 21. — J.

Tautų nusiginklavimo pakomisės
posėdžiai atnaujinti Londone su Leis atvykti Amerikon 
naujais pasiūlymais, kuriuos įtei
kė bendrai susitarę anglai ir bolševiko Žudikui
prancūzai.

Šiandien įvyksta antras posė
dis, kuriame laukiama sovietų 
atstovo Gromyko žodžio. Iš es
mės ar taktikos sumetimais va
kariečiai esą suskilę —- anglai su 
prancūzais siūlą spręsti visą pro
blemą kartu, o Washingtonas 
peršąs ėjimą pamažu. Prancūzai 
su anglais užsimena, kad pirma 
sutvarkytinos politinės proble
mos.

• Clare Boothe Luce neatsisa
kys ambasadorės vietos, kad ga
lėtų agituoti šią vasarą už Ei- 
senhowerį — skelbia jos draugai 
tokį gandą neigdami.

WASHINGTONAS, kovo 21.— 
Kongresas priėmė įstatymą, lei
džiantį Sov. Rusijos ambasado
riaus žudikui atvykti į JAV pa3 
žmoną ir dukrą, kurios jau se
niau čia įvažiavo.

Kalba eina apie lenką Borisą 
Kowerdą, kuris 1927 m. birž. 27 
d. nušovė Varšuvos geležinkelio 
stoty sovietų ambasadoriaus pa
reigas eiti atvykusį Petrą Vol
kovą. Jis atkalėjo' Lenkijoje 10 
metų, bolševikams ateinant pabė
go į Vakarus ir pasidarė DP.

• 280 Rusijos žydų gavo leidi
mą 1955 m. emigruoti Izraelin.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Šiandien grįžta iš Azijos valstybės sekretorius Dulles su 

nusistatymu siūlyti lankstesnę ūkinės pagalbos politiką. Jis vakar 
rengė savo pranešimą atvykęs į Havajus.

— Berengiant Bulganino ir Chruščevo kelionę į Angliją, per 
Sov. Rusijos radiją ir televiziją duota kalbėti Anglijos ambasado
riui, kuris pranešė, jog vizito metu bus pakankamai laiko ir rim
tiems pasitarimams. Apie tai vakar pranešė Edenas ir parlamen
tui.

— Paskutinių dešimties metų tyrimai tiek daug davė, kad da
bar jau galima pagydyti pusę vėžiu sergančių žmonių — pareiškė 
JAV sveikątas reikalų tvarkytojas dr. Scheele.

— V. Vokietijos prez. dr. Heuss jau pasirašė parlamento pri
imtus konstitucijos pakeitimus ir Kario įstatymą, tuo būdu įtei
sindamas V. Vokietijos atginklavimą.

— Indijos premjeras Nehru vakar parlamente piktai puolė 
Bagdado ir Manilos paktus ir visus Manilos pakto narais už tai, kad 
savo konferencijoje neseniai parėmė' Pakistaną jo ginče su Indija 
dėl Kašmiro. Nehru tebėra teles koks buvo prieš JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos užsienio reikalų ministrų keliones į Ncw Delhi pereitą 
savaitę.

— Mirė pricŠnacinės Austrijos prezidentas Miklas, atsisakęs 
geruoju perleisti Austriją Hitlerio Vokietijai. Jį pašalino tik Hit
lerio legionai.
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kas iš Vokietijos. Skautei Juli- Ąidą” ir vieną prenumeratą dar 
į jai Vyšniauskaitei geresniam užsakė Vokietijos rajono bro-
matymui padaryta akies opera- liams. 
cija. Jos mamytė rašo, “kad
gy vena iš gaunamos menkos pa VYR. SKTN. DR. V. ČEPAS — 
šalpos. Atsiradus netikėtoms o- LSS TARYBOS PIRMININK. 

i peracijoy išlaidoms 200 DM (a- (sks) Teko patirti, kad LSS 
ple 50 doi.), pateko į sunkią Tarybos nariai korespondenci- 
material'nj padėtį, nepajėgia at niu būdu naujai kadencijai LSS 
silyginti”. Mielos sesės vado- Tarybos Pirmijos pirmininku 

i vė3, jei Velykų švenčių proga perrinko vyr. sktn. dr. V. Čepą, 
kiekvienas vienetas pasiųstų gyv. prie Bostono — Milton, 
no’s po keletą dolerių ir sesės Mass.
Julijos šeimai paremti, būtų la Dr. V. Čepo perrinkimo pro- 

(sks) Lietuvos Nepriklauso- nosios skautų tradicijos teap- bai grafai ir seseriška. Pinigus ga Liet. Skaučių Seserijos Va-
mybės šventės proga Lietuvių saugo mūsų jaunimą nuo įvairių siųsti: St. Vyšniauskas, Mucn- dija jam pasiuntė nuoširdų svei-
Skaucių Seserijos Vadija pasvei emigracinių negerovių ir teveda chen 54, Opai Str. 2/1 1., Ger- kinimo laišką, kuriame tarp kit-
kino lietuviškuosius veiksnius ir jį lietuvio patrioto keliu. Sėk- many. ko rašoma:
Lietuvai ypatingai nusipelniu- mės Jums ir visai Skaučių Se-į Kartu norėčiau priminti, kad “Jūsų išrinkimas vadovauti 
sius asmenis, pabrėždama, kad serijai, vykdant pasiimtuosius

4<w1MaKą siųsti šiuo adresu: ALF. KERELIS, 4105 So. Albany St 

Chicago 32, III. Telefonas LAfayette 3-0547

Lietuvos diplomatai gėrisi skautais

svarbiausias šio meto Seserijos , uždavinius”.
uždavinys — išugdyti mergai-' Vliko pirmininkas Jonas Ma
tės stipriomis ir tauriomis lie- tulionis atsakė: “Nuoširdžiai dė

kojų už Jūsų sveikinimus ir gra 
žius linkėjimus Vasario 16 pro
ga ir prašau priimti mano ge
riausius linkėjimus Jums ir vi
sai LSS Skaučių Seserijai. 
Džiaugiuosi, kad mūsų skautiš
kasis jaunimas nenustoja budė
jęs lietuviškuose reikaluose ir 
esu tikras, jog sutelktomis jė
gomis laimėsime mūsų kovą dėl

Neseniai sk. vyčių kandidatų matoma šaukti Chicagos rajo- 
būreliui vadovauja s. v. Korp! no vyčių sąskrydį tarp Velykų 
Vytis jumoras J. Liubinskas. *. ir mokslo metų pabaigos. V. š.

c . .. , . ' (Nukelta į pusi.)Skautų vyčių vadai Chicago- ____________
je turėjo pasitarimą- rajoninio “ 
vyčių suvažiavimo reikalu. Nu-j

Tel. ofiso HE. 4-6099, rez. 1*14. 8-7338

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1857 W. Garfield Bivd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p 
IšskyruH ketvlrtad. Ir aekmad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westera Avenue

tuvaitėmis, kupinomis ilgesio 
laisvėje taip gražiai klestėjusiai, 
o dabar taip sunkiai kenčiančiai 
tėvynei.

Seserijos Vadija iš pasveikin
tųjų gavo malonius laiškus, ku
pinus gražių linkėjimų ir pasi
gėrėjimo skautiškąja veikla.

Lietuvos ministeris B. K. Ba-Į
lutis iš Londono rašo: “Aš esu I T . . , . . „..... . ... . , . , „c Lietuvos laisves”.didžiai dėkingas Jums ir LSS , , ......... . Nepriklausomybes atstatymouz atminti ir iš savo puses nuo-i , . . . Z ,,...... . ... J aktą pasirasęs prof. M. Birzis-sirdziai linkiu Jums asmeniškai , , . .. .... O1 .. .. .! ka, kuris sios šventes proga ta-įr Lietuvos Skaučių Seseniai , , , ,.y,, .................. ,, . į po apdovanotas skautiskuoiugražios ateities ir išsipildymo tų i .. . .... . . . . Gedimino Vilko ordinu, palinke-visų lūkesčių ir svajonių, ku-1 u ’ 1

,, . ___ __ , ... ,__ .... • , • ,. Vai.; kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai.pagalbos vajlį užjūrio skaučių skautiškajam sąjūdžiui tokiu di- vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia- 
veiklai sustiprinti ( vasaros sto- dėlių balsų skaičiumi tepriduo- ofeniau uždaryta. Kitu laiku «usitaru« 

vykioms paremti) pradėjome da Jums stiprybės taip sunkiose b«> telef. \VAibrook 5-5076 
Vasario 16. Gal kam bus progų ir atsakingose pareigose. Mes
ir Velykų švenčių metu parinkti tuo širdingia džiaugiamės ir lįn- 
ir pasiųsti aukų Vokietijos se- kime niekuomet nepailsti ir sėk- 
s'ėms. Būkite laimingos galėda- mingai vairuoti išbujojusią ke
rnos padaryti gera savo artimui. į tuvišką skautiją, tyrą, kaip

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI 114 CHIRURGAI 
2300 West 51 et Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto 
Gerieji darbeliai yra gražiau- kristalą, ir lietuviškai tvirtą, 2iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. irJ »/ O j «-»zav>lr4- O llrl <4 C ibi Q nnninl firzS

sias skautybėje pasireiškimas, kaip plieną, šviesion ateitin —

rios lydi 
dienas”.

mūsų visų tremties

Lietuvos pasiuntinys prie šv. 
Sosto St. Girdvainis linki: “Aš 
esu įsitikinęs, kad Lietuvos 
skautai ir skautės, kurie dirba 
vedami savo kilnių idealų dva
sios, sudaro vieną iš gražiausių 
vilčių mūsų krašto ateičiai. Aš 
karštai linkiu Lietuvos skau-

jo: “Linkėjimai Tamstai ir vi- 
Į sai skautijai”.

GERIEJI DARBELIAI

Skaučių Seserijos socialiniam 
skyriui miela pastebėti, kad kai 
kurie skautiški vienetai visu 
nuoširdumu budi “gerojo dar
belio” sargyboje.

Omahos skaučių vietininkija 
Kalėdų švenčių proga pasiuntė

Socialinis skyrius lauks žinių 
ap'e atliktus paskutiniu metu 
geruosius darbelius.

v. s. K. Kodatienė,

Socialinio Skyriaus Vedėja

PIRMOSIOS KREGŽDĖS

(sks) Skautiškosios spaudos 
vajus šiemet pasireiškia gražiais 
deimančiukais. Štai “Sk. Aido” 
administratorius džiaugsmingai 
praneša apie šaunius rėmėjus. 
Vienas skautas vytis, kuris pra
šė neskelbti jo pavardės, atsiun
tė administracijai $50 auką. Ta 
auka skirta tiems, kurie patys 
neišgali prenumeruotis “Sk. Ai
dą”. Aukotojas rašo: “Šitas pi
nigas yra surinktas beplatinant 
lietuvišką spaudą. Tad, kad ta

į išlaisvintos tėvų žemės gim
tuosius namus”.

Kartu su skautėmis džiaugia
si ir visi lietuviai skautai, kad 
jų ilgametis Vyriausiasis Skau
tininkas dabar jau antrą kaden
ciją stovi visos Lietuvių Skautų 
Sąjungos priekyje.

NAUJA SKAUTŲ VYČIŲ

VADOVYBĖ CHICAGOJE

Naujai išrinkti šie sk. vyčių 
būrelių vadai: pulk. J. Šarausko 
būrelio vadas psktn. Ant. Gri
na ir Dr. Vydūno būrelio vadas 
sktn. Ig. Serapinas.

tadleniaia 10 Iki 2 vai. popiet. 
Ofiso tel.FRospect 6-171)5 
Rez. tel. GRovehiU 6-5603

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

tems pilnos sėkmės N akloje ( 3Veik,nimus , a spauda įaliuotų, reikia ir dalį
ir prašau paramos, kun yra — ° —-j- —a;—

«5/(5b)Į
I V.RADIOSUl

sktn. Venclauskienei ir Vokieti-taip svarbi ir padrąsinanti gi- . . ~ ,. , .. .
nant Lietuvos reikalus”. I J0Je GaUtlngo sanatorijoje esan

tiems lietuviams džiovininkams
ir sergančiam skautui vyčiui

I Kempkai. Taip pat’ Elizabetho,
. . .. ... t N. J., Lazdynų Pelėdos skaučiųtyje savo garbingas tradicijas, , • , ,7 . • ,
• • b j- 6 j u draugove keleto menesių laiko-įr didžiai naudingą darbą, stip-1 . ■ ....... , . _ ; tarpyje atliko siuos geruosiusnndamos jaunuomenes tautinę; , , , , .. ..., . . , , , ., darbelius: sktn. Venclauskieneidvasią ir ugdydamos tuos ide- ,. , T- „
alus, kuriais vadovaujasi skautų paslunte ?° d°‘” Kaledų S,Ven“U 
saiūdis” proga pačios draugoves skautes

' v . , , -y suaukojo ir pasiuntė VokietijosGeneralinis konsulas New! , • . . . TJ.
Yorke J. Budrys atsako: “Ne- ‘ 3 e™s ' lr f", . . .. , . I tuvos Nepriklausomybes šventespaprastai džiaugiuosi ir, kaip___  . .. ..... ,
t • . • - . proga pasiuntė Vokietijos skau-Lietuvos pareigūnas, didžiuojuo A . , m. . .
si skaučių ir skautų veikla ir tem.s.10 do''. Ta'p Pa‘ i-a
.... _ .. * ... vyzdj parode ir New Yorko Ne-linkiu Seserijos vadovybei ir ..... .. . ,... . . .. ... ringos vietininkija, pasiųsdamaskautėms ir toliau eiti Jūsų pa- . . a.L .
atrinktu keliu”. ’ bro?“ras ska"tams «7, " « Ne’

Įgaliotas ministeris Washing- 3ej. . Vokietiia 
tone, D. C. P. Žadeikis skatina: '
“...linkiu Tamstoms ir toliau Artėja Velykes ir vėl puiki 
taip ryžtingai darbuotis, šie- proga pasitarnauti artimui. So- 
kiant to mums visiems bran- daliniame skyriuje gautas laiš- 
gaus tikslo — Lietuvos išlaisvi
nimo”.

Lietuvos garbėg konsulas Bos 
tone adv. A. O. Shalna sveikin-

Diplomatijos šefas St. Lozo
raitis rašo: “Aš džiaugiuosi, 
kad lietuvės skautės tęsia trem

grūdų grąžinti atgal dirvon
Kitas pavyzdys — detroitiš- 

kis ps. L. Heiningas, be sau skir 
tos garbės prenumeratos, dar 
užsakė tris kitas prenumeratas 
Vokietijoje esantiems broliams: 
skautui, skautui vyčiai ir skau
tininkui.

Toronto Šatrijos skaučių tun 
tas užsakė 5 prenumeratas ir 
Toronto jūrų skaučių Vandenių 
laivas 3 prenum. Vokietijoje Ii 
Irusioms sesėms.

Vinco Krėvės skautų vyčių bū 
relis Hartforde, Conn., visu 100 
nuoš mčių prenumeruoja “Sk.

Į Clemposdolys-bateri jos) j
TAISYMAS įnamuosedirbtuvėsej ■—100% — 
garanto Aj 

ĮzenithI

SBnff

TELEVISION
Į Csav. inž. A. Semėna s ) I
3130S.H«lstcd-DA6-6887l

damas' pabrėžia: ‘
garbę Jūsų šūkiui

...atiduodu

NUO UŽSISENĖJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

tAes PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

, ... 'r,e> kurio kenčia nuo SENŲ AT-Budėk! virų ir skaudžių Žaizdų,

4038 Archer Avenue Tai. IA3-671? 
AUGUST SALDUKAS Prazldanlaa

0R. IRENA KURAS
(Gydytoju Ir Chirurgė) 

KTDIKIV 114 VAlliŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South We8tern Avenue
(MEDICAL BUILDINO)

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 1’ 
vai ryto Iki 8 vai. popiet.

Oflce U-l. RE, 7-1108
Res. tel. WAlbrook 6-3766

TeL ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4066

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EČ1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
V8l. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
A.ntr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chicago 29, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-4900

Rezidencija: Gitovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

Rezidencijos tel. BEvėrly 8-8244

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St
Ofiso tel. REilance 5-1410 

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

Penktad. tik po pietų.
Trečlad Ir šeštad pagal sutartj

Ofiso tel. CLlffside 4-2KU6 
Rezidencijos: LAfuyette 3-117a
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(K ai lipius 47th lr Ilcrniltiųfc)
Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 iki 9 v. vak 

Sežtud. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOunliall 3-U959 
2534 Mest 68th Street

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

______ skambiną CRntral 0-2294.

TeL ofiso GR. 6-5309, PR. 6-4733

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

2423 West 63rd Street
(Kampas 63rd lr Artesian) 

VAL. 2—4 p.p. lr nuo 6—8 v. vak. 
Seštad. 2—4 popiet 

Trečlad. Ir sekmad. uždaryta

DR. VYT. TAIIRAS- 
TUPeiAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

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

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motery Ilgos lr akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

VAL.; 2—4 lr 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso f. ief. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAL. 1—4 lr 6:30—8:30 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofloe WAlbrook 6-2670.
Rez. Hllltop 6-1660

0r. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUE1TE MEDICAL CENTER 

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

Trečlad. lr Seštad. pagal sutarti

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
tšsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 6-6766
Buto — ENglevvood 4-4979

Ofiso ir buto tel. HKmlock 4-6810

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South IVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso Pllospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške v iėiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

Ofiso telefonas — HIsliop 7-2625

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. j. VAITAITIS
GYDYCOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto lr 6-8 vai. 

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

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1166 D1VERSEY AVĖ.
Tel. 1VE 5-8426

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

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Bethany Methodist ligoninėje 

Tik pagal susitarimą tel. AR 1-1493

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

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

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

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

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

Tel. oriso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Mes visi galėtume daug pasimo- ^oltl r^iaj‘„ nėjusios" žatldos 
kyti iš Jūsų energingo ir nenu
ilstamo veikimo”.

Dr. P. Daužvardis, tas daž
nas ir mielas skaučių svečias, 
niekad neišsenkantis lietuvybės 
žadintojas, linki: “...linkiu Jums 
geriausių sėkmių visuose dar
buose”.

Konsulas Vyt. Gylys, iš To
ronto, Ont., skatina: “...geriau
sios sėkmės idėjiniame Jūsų 
darbe, užgrūdinant priaugan
čios kartos sielą tėvynės meilės 
ir nenuilstamo kovingumo dva
sioje už Lietuvos išlaisvinimą 
ir už žiauraus priešo nugalėji
mą”.

VT pirmininkė A. Devenienė 
rašo: “Pasinaudodama šia pro
ga, iš savo pusės noriu pareikš
ti, kad aš labai augštai vertinu 
skautų organizaciją ir jos auk
lėjantį vaidmenį lietuvių jauni
mo tarpe. Skautų dvasia ir »e-

niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą seną atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite Ją taipgi nuo skau 
džlų nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležėji.ną ligos vadinamos PSORIA- 
8IS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos ir prrplyšimą 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlos, Suskilusios odos dedir- 
vlnlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo 1š_ 
viršinlų odos ligų. Le
^ulo Ointment yr* 
parduodama po 75 
et., J1.25, lr 13.60.
Pirkite valstlnėsoChl 
cagoj lr apylinkėse—
Mllwaukee, Wtsc.,Ga 
ry.Ind.lrDetrolt, Mi
chigan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

JONAS GRADINSKAS
NAUJAUSI VOKIŠKI ultra m-Fi J RADIJAI-PATEFONAI

J. G. TELEVISION COMPANY

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

Choro vedėjas
K. Ste|MinavlėhiM,

suvlninkuH

STEPHENS HŲUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

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

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ SW.OOA,<>04) IŠTAIGOJE. AUKAČI AUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS Vt PAII> UP 1NVESTMEN 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONl'8. KALT. I»Ų IR VAKAUIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR l’ER LAIŠKUS SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKLIČIAM' ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS IŠKLIČIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCsŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEH1LL 6-7676.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 12 VAU—8 VAL.; ANTRAD. IR PENKT. 9 Iki 4 VAK.; KET. 9 IKI 8 vai. vak.; Treč. UtDARYTA VISA DIENA; 9 IKI 2 POPIET

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehiU 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST®

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REilance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IĖ CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CIIIRURGB 

4645 So. Ashland T4.ve., Chicago
Pirmad., antr., ketv. Ir penk. 

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

Rez. 8053 S. CamptM'll Are.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR š-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps vlršminėtt telefonai
šaukite Mldway 3-0001

Tel. ofiso PR. 6-6148, rez. HE. 4-3166

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

2420 VVest Marąuette Rd.
VAI- nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak

Trečiad. ir šeštad. Dagai sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6653

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669 

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

VAL, 11 y, r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8. tre- 
ciad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 lr 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

v m za4T

TeL ofiao Ir buto OLjmple 2-416*
DR. Re KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kaadlen 1—8 v. lr 6—8 v. vakare.
Butas 1526 So. 49th Avė, 
•eštadlcnlala 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jot 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868
DB. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieni tik susitarus

Dr. šios KBIAU6ELI0IUIT3
(Uydytoia lr Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ AKUŠERIJOS 
BPECLALISTe 

8760 West 71>t Stre*t 
(Kampas 7lot Ir Caltfornia)

Tel. ofiso Ir rea. REpublic 7-4146 
Vai. 11-3 lr 6-9 ▼. v. šešt. 1-4 p. p. 

Pri6uiluiu4 tik. pagal aualtaiUuą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Prote/.lstaa 

Aparatai-Protezai, Mod. ban
dažui. Spec. pagalba kojom

(Areli Supports) lr tX
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
JRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63ril St. Chicago 29, 111.
• Tel. PRospect 6-5084.

Skclbkitės "Drauge”!
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
2334 H. Oakley Avė., Chleago 8, UI. TeL Vlrglnla 7-6641; 7-6643

Entered Second-Class Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinois 
Undei the Act of March 8, 1879.

Membor of the Cathollc Pr< sa Ass'n
Publlshed dally, ezept Sundays, 

by the
Llthuantan Cathollc Press Sodety 
PRENUMERATA: Metams
< hteagoj lr Cicero! 39.00
Kitur JAV lr Kanadoj* 38.00
Užsienyje 311.00

8UB8CRIPTION RATEB 
38.00 per year outslde of Chicago 
39 00 per year In Chicago A Cicero 
38.00 per year In Canada 
Forclgn 311.00 per year.
K metų 

5.00 
34.50 
36.60

1 m*n. 
33.76 
32.60 
33.00

1 m4n. 
31.36 
91.00 
91.16

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILL1NGIS
i

DAR APIE PAMIŠĖLIUS PRIEŠTARAVIMAI KOMUNISTŲ PARTIJOS SUVAŽIAVIMUOSE
SIMAS MIGLINAS, VokietijaŠiomis dienomis spauda turi daug žinių iš Sovietų Rusijos 

vidaus politikos gyvenimo. Apie Stalino pasmerkimą skaitome 
ne tik išsamius reportažus, bet ir vedamuosius straipsnius, ku
riuose spėliojama, kodėl buvę Stalino draugai- ir mokiniai, jo 
kruvinųjų aktų bendradarbiai šitaip pasielgė. Apie tai rašėme 
ir mes šioje vietoje vakar. Rašome ir šiandien, norėdami dar šį 
tą papildyti.

Vistik labai reikšminga, kad patys komunistų vadai matė 
reikalą save išsiaiškinti, Staliną pavadinti tikruoju vardu ir 
tuo pačiu civilizuotam pasauliui leisti suprasti, kokioj kompani
joje jie buvo tokią ilgą metų eilę.

Kaip vakar jau buvo priminta, buvęs Stalino aklasis bernas 
ir garbintojas Nikita Chruščevas, dabartinis komunistų galva, 
net užsispyrusiai įrodinėja, kad jo mokytojas buvo pamišęs 
žmogžudys — megalomanas (didybės manija sergąs sutvėri
mas) — Hitlerio brolis.

Vakar mūsų buvo pasakyta, kad mes su tuo sutinkame. 
“Drauge” tą faktą esame ne vieną kartą pabrėžę. Už tai mes 
būdavome Stalino bernų puolami, koliojami ir net niekinamu

Vistik įdomu, ką jie dabar sakys?
Kad Stalinas buvo nenormalus ir žudikas, plačiau aiškinti 

nereikia. Tą liudija tūkstantinės jo aukos — nužudyti žmonės.
Juk vien tik Lietuvoje apie 30,000 nekaltų žmonių Stalinas 

ir jo draugai bendradarbiai išžudė ir apie 300,000 žmonių iš 
Lietuvos ištrėmė.

Prieš šituos beprotiškus ir nežmoniškus Stalino veiksmus nė 
vienas komunistas neprotestavo, jiems nesipriešino. Nesiprie
šino ir neprotestavo nė tie, kurie jo kruvinoj gaujoj dalyvavo, 
nė tie, kurie dabar jį kaltina, smerkia ir teisinasi. Girdi, jie 
buvę bejėgiai ir nieko negalėję padaryti.

Bet neprotestavo ir nesipriešino nė tie, kurie galėjo tai pa
daryti, nes gyveno laisvuose pasaulio kraštuose. Tokių tarpe 
yra bimbos, mizaros, andriuliai, prūseikos, jonikai ir kiti pa
mišėlio Stalino bernai.

To nepadarę ir Staliną gynę yra skaudžiai nusikaltę prieš 
visuomenę, nes jie gynė žudiką, rėmė jo kriminališkus darbus 
ir kitus ragino remti.

Mes jau esame priminę ir tai, kad, jei Chruščevas ir visi 
jo draugai nori pasirodyti geresniais ir žmoniškesniais už savo 
buvusį vadą ir mokytoją Staliną, be jokių atidėliojimų jie turi 
atitaisyti Stalino kriminalo padarytas skriaudas Lietuvoje. Jie 
privalo atsiimti iš Lietuvos savo budelius ir maniakus (a la 
Sniečkus ir paleckius). Jie turi grąžinti Lietuvon ištremtus lie
tuvius. Jie privalo atstatyti Lenino pasirašytą taikos ir nepri
klausomybės sutartį (1920 m.). Chruščevas ir Co. turi įrodyti 
Stalino nusikaltimus ne žodžiais, bet daribais. Kol jie to nepa
darys, visvien jie pasiliks pamišėlio Stalino bendrininkais ir 
tokiais pat tautžudžiais ir žmogžudžiais, kokiu buvo ir Stalinas.

GARBĖS AKTAS
1940 m. liepos mėn. Jungtinių Amerikos Valstybių vyriau

sybės padarytas pareiškimas, kurį pasirašė valstybės pasekre- 
torius Sumner Welles, šiandien įgauna dar didesnę reikšmę. 
Mes jį visuomet laikėme JAV garbės aktu. Tuo aktu, kaip ži
nome, JAV pasmerkė Sovietų Rusijos agresiją prieš Lietuvą, 
Latviją ir Estiją ir griežtai pasisakė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės to sovietų smurto nepripažįsta.

Pabaltijo tautų aneksijos ligi pat šiol JAV nepripažįsta. 
Tai laikėme ir laikome nepaprastai svarbiu dalyku.

Ir šiandien, kai patys Stalino draugai ir artimiausi bend
radarbiai atvirai pripažįsta Stalino klaidas užsienio ir vidaus po
litikos gyvenime, kai atvirai jį vadina pamišėliu, o jo visus dar
bus apšaukia (ir visai teisingai!) neteisėtais ir net kriminališkais, 
JAV vyriausybė tikrai nuoširdžiai gali džiaugtis tuo aktu (1940 
m. liepos mėn. Sumner Welles pareiškimu), kuriuo atsisakė ir 
atsisako pripažinti pamišėlio Stalino siautėjimo žygius. Tos 
valstybės, kurios kitaip pasielgė, šiandien turi apgailestauti, nes 
jos pamišėlių darbus patvirtino. Bent šiandien jos turėtų šį 
savo anų laikų neapdairumą ir klaidą atitaisyti.

Dvidešimtasis Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos suvažia
vimas pradėtas š. m. vasario 14 
dieną ir truko iki to paties mė
nesio 25 dienos, taigi tęsėsi ly
giai 12 dienų. Apie šį suvažiavi
mą įvairių laisvojo pasaulio ša
lių spaudoje buvo gana daug 
rašoma. Vertinimai taip pat bu
vo daugeliu požiūrių skirtingi. 
Būdinga tai, kad mažiau komu
nizmo tikrovę pažįstančiųjų ša
lių spauda optimistiškiau verti
no maskvinių komunistų pareiš
kimus, negu spauda tų šalių, ku 
rios iš arčiau yra su bolševizmu 
susipažinusios.

Bet ne tas šio rašinio tikslas.
Tenorima glaustai žvilgterti į 

pasireiškiančius Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos suvažia
vimuose būdingesnius prieštara
vimus, o ypač į prieštaringus 
kaikurių kalbėtojų pareiškimus 
pastarajame maskvinių komu
nistų suvažiavime.

Keletas smulkmenų...

XIX Sovietų Sąjungos komu
nistų patijos suvažiavimas įvy
ko 1952 m. spalio 2 d. Jau prieš 
šį suvažiavimą kaikurioje spau
doje buvo užuominų apie Stali
no sveikatos pašlijimą. Tačiau 
suvažiavimo prezidiume Stali
nas pasirodė. XIX suvažiavimo 
prezidiumą sudarė 16 asmenų. 
Gi XX suvažiavimo prezidiumą 
sudarė 39 asmenys. Devyniolik
to jo suvažiavimo prezidiume bu 
vusiųjų į dvidešimtojo suvažia
vimo prezidiumą pateko 8 asme
nys : Chruščevas, Bulganinas,

pasisekimai buvo daromi Vaka
ruose. Čia pramonė buvo iš
tobulinta ir nutiesė pagrindą 
Vakarų galybei pasaulyje. Da
bar gi, kaip vienas augštas Ei- 
senhowerio pareigūnas pareiš
kė: ‘Pirmą kartą istorijoje ne 
Vakarų valstybė (Sovietų Są
junga) turi kuo atsiliepti Vaka
rų pramonei’. Tokiu būdu pir
mą kartą nuo garsiųjų užkariau 
tojų aziatų (Čingis Chano, 
Tamerlano ir turkiškų sultonų) 
gadynės Azija pradeda pramo- 
niškai atsikirsti Vakarams. So
vietų Sąjunga jau yra ne tik 
pramonės kraštas, — tai antras 
pramonės kraštas pasulyje. Iki 
šiol karišką persvarą Vakarams 
teikė jų ištobulinta pramonė. 
Dabar gi žengiame į gadynę, ku 
ri sukurs visai kitokį pasaulį, 
negu mes buvome pratę matyti 
per paskutinius 400 metų. Vi
su šiuo laiku visur vyravo Va
karai. Dabar Azija nori prilygti 
Vakarams. Klausimas: ar per
viršys, kaip iki šio laiko Vaka
rai viršijo?”

Molotovas, Vorošilovas, Šuo- tinti Mkojano pastarajame su- 
mių - Karelijos komunistas važiav'me pareiškimą ap'e Sta- 
Kuusinenas, Kaganov.čius, Ma- iįno "j-’valgumą", Malenkovo »š- 
enkovas ir Patoličevąs. Būdin- keltą devvniol kt ajame suvažia- 
ga, kad ir mūsiškis Sniečkus XX vime. Malenkovas rėmėsi Stali- 
suvažiav.me įkopė ne tik į pro- nu> kaip ismnties Saifn u, o 
zi luiną, bet išrinktas ir į Sovie- šiemetin'ame suvažiavime Miko- 
ų Sąjungos komun stų partijos janas šitaip apie Staliną, jo net 

centro komitetą. Skelbiant nau- draugu nepavadindamas, išsi- 
jąjj Sovietų Sąjungos komunis- reiškė:
tų partijos centro komitetą, “Analizuojant š'olaikinio ka- 

niec us įrašytas lC9-ju. Greta pitalizmo ekonominę būklę, var-
Sniečkaus, šmtu aštuntuoju į- gu ar yra teisingas žinomas SU 
^.!y!?l?er™.8:?jetUVių trSmi*,Kno pasak vmas ‘Ekonominėse 

socializmo TSR problemose’, lie
čiantis JAV, Angliją ir Prancū-

mų planų paruošėjas...
Posūkis, ar tik manevras? 
Devynioliktajame Sovetų Są

jungos komunistų partijos su- apimtia Wysc mažės’. Sis
važiavime ataskaitų,) pranešima teigimas nepaaiškina sudėtingų 
pateks Malenkovas, tačiau patj ir ri(.slaringų s olakinio kapita. 
suvažiavimų pradėjo Molotovas. liznM reiįkini bei fakto kad 
Dvidešimtąjį suvažiavimą pra- kapilaliatinSi amyba auga p0 
dėjo ,r ataskaitų!, pranešimą pa karo daugelyje Salių.. 
tieke Chruščevas.

Devynioliktojo s u v a žiavimo, 
metu tebebuvo tęsiamas Stalino 
garbinimas. Malenkovas ata
skaitiniame pranešime daugeliu 
atvejų rėmėsi Stalino išmintimi 
ir genialumu. Štai viena citatų 
iš Malenkovo pranešimo XIX 
maskvinių komunistų partijos 
suvažiavime:

Ne tik Malenkovas devynio- 
likUjame maskvinių komunistų 
suvažiavime vadovavosi Stalino 
“išmintimi”. Po to suvažiavimo 
visoje Sovietų Sąjungoje tebuvo 
linksniuojamas Stalinas. Štai 
1953 metų pačiomis pirmomis

“Milžiniška draugo Stalino te dienomis Lietuvos Mokslų Aka
demijos prezidentas Matulis, pa 
sitelkęs Vilniaus universiteto 
profesūrą, suorganizavo teorinę 
konferenciją, “skirtą draugo 
Stalino veikalo ‘Ekonominės so
cializmo TSR Sąjungoje proble
mos’ studijavimui”...

Gi Sniečkus iš devynioliktojo

orinių veikalų reikšmė yra ta, 
kad jie įspėja prieš slidinėjimą 
paviršiumi, įžvelgia į reiškinių 
gilumą, į pačią visuomenės vys
tymosi procesų esmę, moko dar 
užuomazgoje matyti tuos reiš
kinius, kurie nulems įvykių ei
gą”.

Dvidešimtame Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos suvažia
vime Stalinas tik prabėgomis 
tebuvo užsimintas, ir tai neigia-
mąja prasme. Tikslinga sugre-1 sįo pabaigoje. Kalbamajame su

u M KOMUNISTŲ KALĖJIMO Į LAISVĘ

Kun. ITarold W. Rigney, 55 metų, misionieriui, penkerius metus išbu
vusiam komunistinės Kinijos kalėjime, kinietč mergaitė Clara Sun 
įteikia gėlių. Ji yra buvusi kun. Rigney studentė, kai jis buvo Fu Jen 
katalikų universiteto rektorius Peipingo mieste. Komunistai kun. 
Rigney areštavo 1951 m., o praėjusiais metais buvo išlaisvintas ir ne
seniai atvyko į JAV. Balandžio 2 d. kalbės šv. Kryžiaus parapijos 
salėje, Chieagoje, III. (INS)

ziją ap'e tai, kad po to, kai pa
saulinė rinka suskilo, ‘gamybos 

se mažės

Ir Sniečkus reikalffvo vadovautis 

Stalino išmintimi...

maskvinių komunistų suvažiavi
mo, netrukus sušaukė Kauno in
teligentijos susirinkimą. Tas su
sirinkimas įvyko 1953 metų sau-

sirinkime Sniečkus patiekė ilgą 

pranešimą, visais atžvilgiais iš
keldamas Stalino genialumą. Y-j 
pač Sniečkus primygtinai reika-( 

lavo vadovautis Stalino veikalu 
“Ekonominės socializmo TSR Są! 
jungoje problemos”, kurį XX 
suvaž'avime Mikojanas nuverti-! 
no. Tada Sniečkus šitaip kal
bėjo:

Visoje savo veikloje turime 
vadovautis komun'stų partijos 
XX suvaž avimo nutarimais hj 
draugo Stal'no genialiu veikalu 
‘Ekonominės socializmo TSR Są 
jungoje problemos’.”
Įsidėmffnas vienas Malenkovo 

teig’nų XIX kp suvažiavime

Sniečkui 1953 metais darant 
pranešimą apie XIX maskvinių; 
komunistų parijos suvažiavimo j 
nutarimus bei direktyvas, savai
me jis turėjo galvoje ir ūkinę 
pusę. Gi Malenkovas tame su
važiavime apie grūdų ūkį Sov. 
Sąjungoje šitaip pasisakė:

“Tuo būdu grūdų problema, 
kuri anksčiau buvo laikoma ašt
riausia ir rimčiausia problema, 
išspręsta sėkmingai, išspręsta 
galutinai ir negrįžtamai”...

Tačiau neilgai trukus Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 
sekretorius Chruščevas paskelbė 
plėšinių įsisavinimo akciją grū
dų reikmėms papildyti, tuo bū
du sugriaudamas Malenkovo 
XIX suvažiavime sukurtą mitą 
apie grūdų problemos Sovietų 
Sąjungoje galutinį išsprendimą.

Nestigo prieštaravimų ir 

XX suvažiavime

Chruščevas ir kiti kalbėtojai, 
kurių XX sovietinių komunistų 
suvažiavime buvo per 130, da
rė užuominų, jog Sovietų Sąjun
ga, vadovaudamasi Lenino tei
gimais, tesiekia sambūvio su 
kapitalistinėmis šalimis. Šitie 
pareiškimai kaikuriose šalyse 
buv0 priimti kaip bolševikų po
sūkis sugyvenimo linkme...

Tačiau šituos pareiškimus, į- 
terptus į lanksčius sakinius, 
kiek paryškino “Pravdos” redak 
torius šepilovas. Savo kalboje 
pirmiausia jis priminė Chrušče- 
vo teigimus apie įvairių šalių 
perėjimą į socializmo formas, 
juos paryškindamas ir papildy
damas šitokiu sakiniu:

“Savaime suprantama, kad 
konkrečiomis sąlygomis tokios 
šalies, kurioje yra susikūręs 
stiprus reakcinis — biurokrati
nis buržuazinės diktatūros apa
ratas, kurioje yra išsivystę mi- 
litaristai ir išnaudotojiškos kla
sės įnirtingai priešinsis darbo 
žmonėms jų kovoje už visuome
nės pertvarkymą naujais, socia

listiniais pagrindais, proletarinė 
diktatūra bug priversta palaužti 
šį pasipriešinimą prevertos prie
monėmis!”

Šitas "Pravdos” redaktoriaus 
Šepilovo pareiškimas yra toly
gus Lenino teigimams, kurie sa 
ko, kad lauktina momento, ir 
jam atėjus įvairiomis priemonė
mis siekt'na komunistinės dik
tatūros įvedimo.

Pažymėtina, kad šis Lenino 
teigimas XX sovietinių komu
n'stų partijos suvažiavime, at
rodo, sąmoningai buvo tylomis 
praeitas.
ChruAčevą patikslina Miko jenas

Nors Chruščevas XX komu
nistų suvažiavime nusigręžė 
nuo Stalino, pareikalaudamas 
parašyti išsamesnį komunistų 
partijos vadovėlį, tačiau savo 
kalba pats Chruščevas toli gra
žu nebuvo išsamus ir daug kur 
vadovavosi įprastiniu bolševiki
niu paviršutiniškumu. Pavyz
džiui Chruščevas bandė suda
ryti įspūdį, jog kapitalistinėse 
šalyse sunkėjanti darbininkų 
būklė, nes tatai rodą gausėją 
streikai ir įperkamosios galios 
mažėjimas.

Šituos Chruščevo teigimus ga 
na atsargiai, tačiau pakankamai 
ryškiai, patikslino Mikojanas. 
Kaikuri vokiečių spauda teigia, 
kad Mikojano pranešimą mask
vinių komunistų centras cenzū
ravęs 48 valandas, ir tik po ši
tos cenzūros Mikojanui buvę 
leista kalbėti.

Kokia Mikojano kalbos cen
zūra buvusi, esančiomis aplinky
bėmis sunku patirti. Tačiau 
faktas, kad Mikojanas savo pra 
nešime daugeliu atvejų buvo 
aiškesnis ir nuosaikesnis, ypač 
liesdamas ūkinius klausimus, ne 
gu Chruščevas — tatai matyti 
iš jo pranešimo, atspausdinto 
“Pravdoje” bei vilniškėje “Tie
soje”.

Pažymėtina, kad kaikurių į- 
tarimų kyla dėl Mikojano kal
bos uždelsto atspausdinimo. Mi 
kojanas XX suvažiavime buvo 
27-ju kalbėtoju. Mūsiškis Snieč 
kus kalbėjo 32-ju, o ‘Pravdos” 
redaktorius Šepilovas kalbėjo 
keturiasdešimt pirmuoju. Ta
čiau Šepilovo kalba buvo anks
čiau “Tiesoje” atspausdinta už 
Mikojano kalbą. Net ir Snieč
kaus kalba buvo anksčiau spaus 
dinama už Mikojano kalbą. Ši
tas uždelsimas Mikojano kalbą 
spausdinti kelia kaikurių užuo
minų, juo labiau, kad, kaip jau 
buvo minėta, Mikojanas savo 
kalboje įnešė kaikurių Chrušče
vo kalbos paryškinimų bei pa
tikslinimų.

Būdingas Mikojano pareiški- 
mąg apie atsiradusią dispropor
ciją Sovietų Sąjungoje tarp že
mės ūkio išsivystymo ir pramo-

(Nukelta į 4 p’-Ui.)

LENKŲ KLAUSIMU
Š. m. vasario 29 d. šiame dien 

raštyje išspausdintas Jono Ru
gio straipsnis antrašte “Lenkiš
kasis kompleksas”. Noriu atvi
rai pasakyti, kad ne visai soli
darizuoju su J. Rugiu. Manau, 
kad palikime mūsų istorikams 
teisę vaizduoti mūsų praeitį 
taip, kaip jiems tai teisingai at
rodo. Saugokimės prolenkiško 
elemento, kurio dar mūsuose y- 
ra. Praeitis yra labai karti, o 
malonesnių faktų iš dabarties 
taip pat nedaug turime. Nesa
me perdėti užsispyrėliai. Visur 
su lenkais šiandien bendradar
biaujame ir stengiamės jiems 
nepriminti nemalonios praeities. 
Tačiau dėl to neturime tapti 
“lenkiško komplekso” propaguo 
tojais jiems nepelnyta prasme

Skaičiau, kad V. Sidzikauskas 
viešai kalbėdamas pareiškė, jog 
mums nėra Vilniaus klausimo ir 
jis laikąs to klausimo kėlimą ne
tiksliu politine prasme. Betgi 
ar lenkams taip pat nėra Vil
niaus klausimo lygiai taip, kaip 
mums? Deja į tą klausimą nie 
kas dar teigiamai atsakyti ne
gali. Todėl rimtas pozicijas už
imančių asmenų pareiškimai ne
turi mus užliūliuoti budint savo 
teritorinių interesų sargyboje.

MINĖJIMAI IR SĄSKRYDŽIAI
Mūsų spaudoje tais klausi

mai būta nemažai diskusijų. 
Siūlau ateity dėl to negaišti. 
Palikime laisvę kiekvienai orga
nizacijai ir asmeniui ko dau
giausia. Man rodosi, kad visi 
minėjimai ir sąskrydžiai ne
prieštarauja mūsų laisvinimo pa 
stangoms, o joms padeda. Jei
gu kariams patinka atsiminti sa 
vo šventę, jeigu ta proga pa
gerbiami savanoriai kūrėjai, te
gul Dievas padeda jiems ir to
liau tai daryti ir laikyti mūsų 
tarpe gyvą mintį, kad gali tekti 
vėl ginklu rankoje kovoti už 
tėvų žemę. Jeigu tautininkai pa
mėgo sąskrydžius ir pajėgia 
juos padaryti, tegul daro. Juk 
A. L. R. K. Federacija taip pat 
rengiasi jubilėjiniam kongresui. 
Atskiros srovės gali ir turi da
ryti, ką pajėgdamos, jų rengia
mi įvykiai taip pat turi padėti 
bendrai laisvės kovai. Svarbu, 
kad vienas kitam nekenktų ir 
būtų bendras darbas ten, kur 
reikia. K. Mockus

ISTORINIS POSŪKIS
Bostono “C. S. Monltor” dien 

raštig rašo:
“Paskutiniai 150 metų ryškūs 

faktu, kad žymiausi technikos
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56 tęsinys

Man patikdavo čia būti.
Yra, tiesa, dar viena vieta. Nemažiau masinanti 

ir viliojanti.
Tai maža kavinė tarp Nimerzatės ir Palangos. Sta

liukai stovi lauke, po margais skėčių grybais, sodo tvo
ros apaugę žydinčiom erškėtrožėm, o padavėjai vyrai — 
visi susilaižę plaukus, juodai apsivilkę ir kalba vokišku 
akcentu.

Ten aš gėriau oranžadą. Jį reikėjo siurbti pro 
šiaudelį iš augšto, aprasojusio stiklo.

Bet ne tai buvo toj pakelės kavinėj svarbiausia. 
Tėtis prasitarė, jog vakarais čia galima lošti rulete. Ir 
visas sodas: pintos karklinės kėdės, skaisčiai raudonos 
erškėtrožės ir juodieji padavėjai, man staiga apsigaubė 
paslaptinga nuodėmės migla.

Vakarais... Vakarais čia sukasi ruletė...
Atrodė, jog sėdžiu paties pragaro prieangy. Saulė 

jau buvo nusileidusi, bet jūros pusėj dangus dar tebede
gė tamsia vyšnių spalva. Vis labiau tamsėjo ir erškėt
rožių žiedai, vis smarkiau kvepėjo artėjančios nakties 
sutemose. Karts nuo karto skambtelėdavo senoviška 
kasa ir, kai mūsų padavėjas atnešė sidabriniam padėk
lėly pabertą grąžą, aš net krūptelėjau. Ant mažojo kai
rės rankos piršto jis buvo užsiauginęs ilgą nagą! Tada 
visai pasimečiau tarp tikrovės ir senų pasakų: apie pa
kelės smuklininkus, aludarius ir — kipšus...

Bet ten mes vieną kartą ir tebuvom.
Visai kas kita kurkauzo kiemas. Čia aš atbėgu 

kasdieną.
O kai parnešu sklidiną arbatinį, kambary jau ūžia 

primusas, išskėtęs mėlynų liepsnų vainiką, ir tėtis, pri
tūpęs ant laiptelių, skuta bulves, kišeninio peiliuko 
smaigaliu atsargiai išgnaibydamas kiekvieną juodą 
akutę.

Tuojau pat parbėga iš turgaus ir mama — su jau
nų morkų pundeliais, šviežiom plekšnėm ar voveruškų 
pintinaite. ’

Tą vasarą aš net nejieškojau draugių: mes visi 
trys žaidėm, lyg vienmečiai vaikai.

Mano tėtis vėl švilpavo ir juokėsi. Sugrįžo senas, 
pamirštas tėtis, džiaugsmo ištroškęs vaikas, kuris turė
davo sūpuoti lopšy jaunesniuosius savo brolius, kai 
Seirijų gatve nudulkėdavo vaikagalių būrys, modamas 
pro apmusijusį stiklą:

— Juozu, Juozu, akšy!
Į Pirciuką, į Pireiuką, į Seirijų ežerėlį — taškytis 

kurkulais!
Tėtis pasakodavo, kaip jis valgė supelėjusios duo

nos kraužlius, kad išmoktų plaukioti ir kad nebijotų 
žaibo. Ir kaip visą Velykų naktį ištupėjo drebėdamas 
po lietu, nes buvo sukūlęs švęsto vandens bonką ir bi
jojo pylos.

Kas vasarą, per Parcinkulį, jis eidavo aplankyti 
šimtametės savo bočelės, nešdamas kmyninį sūrį ir 
degtinės bonką, kurią bočelė išgerdavo vienu mauku:

— A - ta - ta... — pasigardžiuodavo ji, prikyšte nu- 
sišluostydaana lūpas. — Kad tau, vaike, Pondzius duot 
sveikatos. Kad augtai didelis ir drūtas...

Bočelė buvo kaulėta moteriškė, susimetusi gilios 
senatvės kupron. Tik dantis tebeturėjo baltus, lyg per

lus. Ji vaikščiodavo pasiramsčiuodama gumbuota laz
da, kurios rankenoj buvo išdrožta apuoko galva, ir pir
kios duryse nykščio nagu įrėždavo, kiek Juozukas bu
vo per metus paūgėjęs.

O mama?
Argi aš tokią mamą pažinojau? Laižančią kama

roj padėtą cukraus galvą, žaidžiančią skudurinėm lė
lėm, ganančią ant griovio krašto kaštonus, kai rudžkiai 
būna pieningos karvės, o raibukai — žalmargiai- ver
šiai...

Ar pažinojau Šarkelių kaimą, nugrimzdusį gilian 
alksnių pavėsin, kur visi vienapavardžiai, nes kiekvie
name kieme gyvena giminės: rauplėtoji Verutė ir dė
dienė Baltruvienė, plačiapetė našlė, arianti ir akėjanti 
neblogiau už tvirtą berną. Kai ji minko duoną, visas 
kubilas dreba ir šokinėja ant plataus suolo. Kartą ji 
pašventino pančių savo sūnų, jau vyrą po ūsais, kai tas, 
lyg ožys, užsispyrė neiti velykinės. Ir bedievis dėdė An
tanas. Keistuolis, užsiauginęs juodą barzdą, nevilkįs nei 
skrandos, nei rudinės, tik baltus trinyčius. Ir dėdė 
Ignas — melagis ir tauškalius, vis negalįs pamiršti, 
kaip per karą šarkelėse sustojo vokiečių kareiviai, kaip 
jie švirkštaudavo, atseit švilpaudavo, per visą mielą 
Dievo dieną ir kaip kepdavo blynus:

— Prūsas cik trukt — ir blynas lapatai! Išlakia 
ligi lubų!..

O ten, viršuj, tasai blynas jau pats apsiversdavo, 
paskui paptelėdavo atgal keptuvėn ir spirgėdavo kitu 
šonu.

Niekad mama tiek daug nepasakojo ir tiek daug 
nedainavo.

Ir vis grįždavo, ir grįždavo prie seno, nulyto kry
žiaus, stovinčio pačioj sodžiaus galulaukėj. Ten palai
doti trys baudžiauninkai, trys šarkelių vyrai:

(Bus daugiau)
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Baltimore, Md.
“Buhalterijos klaida” 

Baltiinorės scenoje
Kovo 10 d. baltimoriečiai tu

rėjo progą savo scenoje pama
tyti įdomią Vytauto Alanto tri
jų veiksmų komediją “Buhalte
rijos klaida”. Vaidino šeštadie
ninės mokyklos tėvų komiteto 
pakviestas Philadelphijos Lietu
vių Meno ansamblio dramos mė 
gėjų būrelis.

Vaidinimas paliko atsilankiu
siems smagų įspūdį. Gražiai bu
vo surežisuota, ir vaidintojai į 
savo vaidmenis buvo labai gerai 
įsijautę. Ypač įdomi atrodė Bi
rutė Bruzgaitė (V. Karaliūtė), 
ir gana įtikinantis Jono Brūzgos 
(J. Skladaitis) charakteris. Ko
mediją surežisavo Antanas Ged
vilą.

Gaila, kad šio tikrai pasise
kusio vaidinimo didelė dalis bal- 
timoriečių nematė. Dideliam 
rengėjų nustebimui atsilankė tik 
pusantro šimto dalyvių, neskai-' 
tant vaikų. Gana daug atvyko 
iš kaimyninio Washingtono, ke
letas net iš tolimojo Chesterio, 
bet patys baltimoriečiai pasiro
dė šį kartą gana pasyvūs, nors 
anksčiau į vaidinimus yaptingai 
gausiai rinkdavosi. Reikia ma
nyti, kad nebuvusieji gailėsis 
šios komedijos nematę ir bent

PRIEŠTARAVIMAI...
Į

(Atkelta iš 3 pusi.)
nės kilimo. Apie tokią dispro-1 
porciją Chruščevas nė vienu žo
džiu neužsiminė, o Mikojanas 
tatai gana ryškiai apibūdino, pa 
reikšdamas:

“Svarbiausias rūpinimasis bu
vo likviduoti žemės ūkio atsili
kimą, pašalinti kilusią ryšium 
su tuo disproporciją tarp pra
monės ir žemės ūkio išsivysty
mo, pavojingiausią mūsų šaliai 
disproporciją, kurios tolesnis vei 
kimas būtų labai rimta kliūti
mi mūsų vystymuisi.”

Toliau Mikojanas pažymėjo, 
jog būtina pakelti Sovietų Są
jungoje darbininko įperkamąją 
galią. Šituo pareiškimu Miko
janas netiesioginiai Chruščevui 
lyg ir nurodė, jog, vietoje pa
viršutiniškai kalbėjus apie dir
bančiųjų būklės sunkėjimą kapi
talistinėse šalyse, pats metas pa 
galvoti apie būdus sudaryti tam 
sąlygas sovietiniam darbininkui 
būti pajėgesniam įperkamąja 
prasme, nes nuo darbininko įper 
kamosios galios priklauso ir to
limesnė pramonės pažanga arba 
jos sustingimas bei nuostoli n- 
gumas...

Neįtikimi Chniščevo teigimai
šešias valandas trukusiame 

pranešime Chruščevas užsiminė, 
jog pastaraisiais metais Sovietų 
Sąjungos komunistų partijoje 
buvęs praktikuotas asmens kul
tas. Dabar pereinama prie ko
lektyvinio vadovavimo. Tačiau 
tikrumoje, greičiausiai takti
niais motyvais nusigręžus nuo 
Stalino, XX suvažiavime buvo 
atsigręžta į Lenino kulto garbi
nimą. Toliau Chruščevas pa
reiškė, jog rehabilituoti “nekal
tai nuteisti žmonės”. Šitam tei
gimui tikėti yra mažiaus:a pa 
grindo, ypač Sierovą, trėmimo 
planų sudarinėtoją, toliau išrin
kus į Sovietų Sąjungos kp cent
ro komitetą. Sierovo išrinkimas 
rodo, jog net nesistengta suda
ryti įspūdžio, jog smerkiami ne
kaltai žmones trėmusieji bei su- 
darinėjusieji trėmimo planus.

Baigiant šiuos prieštaringus 
sugretinimus, tiksliau jų vieną 
kitą, prašosi išvada, kad ir XX 
Sovietų Sąjungos komunistų su
važiavime nebuvo apsieta be 
fasadinės pusės, t. y. daug bu
vo pasakyta siekiant sudaryti 
įspūdį apie tam tikrus lūžius so
vietinėje politikoje, tačiau tie 
pareiškimai toli gražu nereiškia 
atsisakymo komunizmo revoliu
cinių tikslų.

XX suvažiavime jie ir nebuvo 
paneigti.

ateities progų stengsis nepra
leisti.

LB apylinkės susirinkimas
Baigusi savo kadenciją, JAV 

Lietuvių Bendruomenės apylin
kės valdba kovo 11 d. 3 vai. 
popiet sušaukė visuotinį narių 
susir.nkimą. Valdybos pirm. 
Nadas Rastenis savo pranešime l 
nušvietė praėjusių metų veiklą. 
Buvo sukv’esti keturi apylinkės 
narių susirinkimai ir įvyko 19 
valdybos posėdžių. Be to buvo 
pakv.esta Watez būrio vaidinto
jų grupė su Petro Vaičiūno 
“Varpų giesme”. Gegužinė jau 
buvo paruošta, bet dėl pasitai
kiusio blogo oro teko atšaukti. 
Vicepirm. C. Surdokas, papildy
damas pirmininko pranešimą, 
pabrėžė, kad vienas svarbiausių 
valdybos rūpesčių buvęs palai
kyti ir remti LB apylinkės ži
nioje veikiančią lituanistinę mo
kyklą. Iš iždininko J. Auštros 
pranešimo paaiškėjo, kad per 
pastaruosius veikimo metus tu
rėta $411.58 pajamų, kurių skai 
čiuje surinkta $117 solidarumo 
mokesčių. Išlaidų būta $331.68.

Naujon valdybon išrinktieji 
pareigomis pasiskirstė taip: pir
mininkas Velžis, vicepirm. B. 
Brazauskas, narys švietimo rei
kalams O. Karašienė, narys kul 
tūros reikalams V. Noreika, sek 
ret. A. Svotelis, ižd. J. Austrą ir 
narys M. Šimkus. Revizijos ko- 
misijon išrinkti N. Rastenis, 
Kanauka ir N. Gintalas.

Susirinkus:eji iškėlė faktą, 
kad dabartiniu metu daugumas 
lietuvių gauna iš rytinio Berly
no raginimus grįžti į okupuotą 
tėvynę. Naujoji valdyba įparei
gota suregistruoti visus tokius 
faktus ir išvystyti atitinkamą 
akciją amerikiečių spaudoje bei 
įstaigose, protestuojant prieš 
tokį komunistų akiplėšikumą, 
kuris yra ne kas kita, kaip mū
sų persekiojimas. Be to ragin
ta sustiprinti kultūrinę veiklą, 
organizuojant regularias litua
nistines ir kitokias paskaitas.

Susirinkimas baigtas Lietu
vos himnu. Susirinkimui pirmi
ninkavo Velžis, sekretoriavo K. 
Pažemėnas. Žilvinas

Linden, N. I.
Veiklūs lietuviai išsirinko 

naują valdybą

Alto Lindeno skyriaus visuo
tinis narių susirinkimas įvyko 
kovo 4 d. Susirinkimą pradėjo 
ir nuveiktų darbų pranešimą pa
tiekė skyriaus pirm. Jenas Liud 
vinaitis, pažymėdamas, kad tą 
dieną sukanka lygiai penken 
metai šio skyriaus vęiklai. Pa
brėžė, kad Lindeno lietuvių ko
lonija yra nedidelė, ir skyrius 
nariais nepergausus, tačiau per 
savo penkerius gyvenimo metus 
skyrius yra labai daug nuveikęs

ČEKAI NEW YORKE

\ liitliinir t ernik, garsus Tekų teniso žaidėjus, pabėgęs 1949 m. į lais- 
'•l.iį pasaulį, su šeima atvyko į New Y orką iš Kolumbijos. Jie p'anuo
ja apsigyventi JAV. ,1 o žmona Jarmila yra dainininkė. Jų sūnus, 14 
men., gimė Kolumbijoje. " (1NS)

sekr. S. Varneckienė ir vald. 
sekr. V. Tursa. Susirinkimas į- 
pareigojo naują skyriaus valdy
bą dar labiau pagyvinti sky
riaus veiklą bei stengtis sukelti 
galimai daugiau lėšų Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Ta proga 
tenka pabrėžti, kad daugumos 
Lindene veikiančių lietuviškų or 
ganizacijų, kaip Alto ir Balfo

skyriai, LB apyl. ir daugelio ki- , 
tų, pirmutinis organizatorius ir, 
nenuilstantis veikėjas yra Jonas 
Liudvinaitis, kuriam tikrai pii- 
klauso didelė padėka. B.

KITATIKIAI KATALIKŲ 
BAŽNYČIOSE

Oklahomos vyskupo Eug. J. i 
McGuinness paskatinti kunigai

ir parapiečiai pradėjo kviesti ki
tatikius atsilankyti į bažnyčias, 
kur jiems buvo aiškinama apie 
katalikybę Ap.e 25,000 kitatikių 
paklausė kvietimo. Jų tarpe bu
vo net ir protestantų dvasinin
kų. Jie buvo sutikti prie bažny
čių durų, įvesti į vidų, jiems bu
vo rėdoma ir aiškinama.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

lietuvybei, šio skyriaus pastan
gomis kasmet Lindene yra ruo
šiami Vasario 16 minėjimai. Vi
somis progomis būdavo siunčia
mos rezoliucijos, telegramos ir 
laiškai JAV vyriausybės, Kong
reso ir Senato nariams, visada 
primenant jiems mūsų paverg
tosios tėvynės vargus ir kančias 
beiprašant paskubinti Letuvos 
išlaisvinimą. Skyrius savo veik
los metais dar buvo surengęs 
iškilmingų vakarienių, gegužinių 
ir kitų kultūringų parengimų. 
Tų parengimų pasekmės gražiai 
nuskambėjo ne tik lietuvių, bet 
vietinėje amerikiečių spaudoje 
tuo pagarsindami lietuvių var
dą. Be to skyriaus pastango
mis miesto meras buvo paskel
bęs Lindeno mieste lietuvių die
ną ir išleidęs atitinkamą prokla
maciją. 1951 — 1955 metais 
skyrius Alto centrui yra nusiun
tęs $1,221.62. Vien tik šiemet 
jau yra nusiųsta Alto centrui 
$274.75, iš kurių $215.50 buvo 
surinkta aukų lapais Vasario 16 
šventės proga ir $59.25 nario

mokesčio 75% už praėjusius 
metus. Iki šiai dienai skyrius 
yra surinkęs Lietuvos laisvini
mo reikalams ir nusiuntęs Alto 
centrui $1,496.37.

Skyrius išsirinko naują valdy
bą, kuri tuoj po susirinkimo pa
siskirstė pareigomis: pirm. Jo
nas Liudvinaitis, vicepirm. S. 
Mulks, ižd. B. Vasilionis, iždo

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted Sf.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuota* darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087

Pr.ulčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

I’innad., antrad., penktai!. ii' 
še&tad. 9 vai. ryto iki 4.30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 

PEČIAUS ALIEJŲ

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

kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.
I Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pae’ 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne A.enue Tel. Vlrginia 1-7091,

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

2313 W. 91st St. Chieago, III. 
Tel. PRcscott 9-2781

Sukaktuvinių Metų DovanosTaupytojams

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausi*
• Nemokamai 3-Jy mėn. pilnų g&ran 

tlją — d artinu, Ir dalys.
e Nemokamai vldaua anteną. Ir Inata 

llavlmaa.
• Iki 1100.00 Ir daugiau nuolaidos ut

JOsų seną televiziją.
Be to, vUoklaust radijai, rekordą ' 

vlmo aparatai, lempos, baterijom, d* 
lys Ir kitų firmų televlztjoa

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAM 

PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IK TAIKYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 6-7252

PRANAS KURSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

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

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės į senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendroves raktą su termo 
metru arba puikią piniginę.

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 411h Street LAfayette 3-1083
lt. R. l*letkl<*wlcx, |>re«.; R. Plelkeu!<•/., M-kr. ir advokatu*

Mokame unkštus dividendiiH. KeAlunJatnr rekiaa. Parduodu m« 
\r tfiperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui

ATIDARYKITE N>.SKAIT> ŠIANDIEN. APDILAI ŠI A IKI $l<».o<m
DARBO VALANDOS: pirma,I. tr ketv. nuo 9 iki H vai. vak.: 
antradieni ir penktadieni nuo 9 iki 5; trečiadieni uždaryta, 
o AeAtad ten lala nuo 9 valandos Iki vidudienio.

caocaoc

Jaustas
iŠ TOLI IR ARTI 

NAUJI OIDELI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTTMO ĮRANKIAI 
ILGU METU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. WAHwok 5-9209

MOVIHC M'bVIMC

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 
ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 
States G o v. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 
garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš.......................... $57,000,000.00
Atsargos Fondas . ................$4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEVVICII, President

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

■

STANDAIUt ItlHIIAI SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
f 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia Z-l 141

'jiiiiiiiiiuiiiiimiiiimiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiimimmiliiiiiiiiiiiiiitiiiiiiHiiiiiiiimiiiiii
MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE

KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidara vakarais ir sekmadieniais.

Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) ST/ANIULIS
12743 West 69th Street Te!. PRospect 6*0781

(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę)............................................................. iiiiiiiiiiniiiiiii

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. TArds 1-3278
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MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2RELIAIS, 
AUTOBUSAIS IK LAIVAIS.

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

iiimiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii,

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas — ERontier 6-1882
'imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiimiimiiifiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublic 7-1841

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

'AUTOMOBILIS
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Trečiadienis, kovo 21, 1956 dienraštis draugas, chicago, Illinois
LŽ

St. Petersburg, Fla.
; Ačiū visiems

St. Petersburgo Amerikos 
Lietuvių Klubo parengimo Ko
misija nuoširdžiai dėkoja teisė
jui J. Zuriui už pagelbėjimą su
rengti Lietuvos Dieną, dr. D. 
Jasaičiui už įdomią pasaiktą, 
A. Tului, A. Sutkui ir teisėjui 
H. Soche už jų gražiai pasaky
tas kalbas, p-niai W. B. Lubinie-

paskaitų apie Lietuvą, Lietuvos | 
dainas, meną ir komunizmą. 
Praėjusių Velykų metu ji su di
deliu pasisekimu turėjo keletą 
demonstracijų kiaušinių dažy
mo lietuviškais raštais. Dr. J. 
Meškauskienė skaitė keletą pas
kaitų apie komunistų veiklą Lie 1 
tuvoje ir apie vėžį. Dr. J. Meš
kauskas Rotary klube skaitė a- 
pie komunizmą ir L:etuvos o 
kupaciją ir apylinkės pašto

nei už sugiedojimą Amerikos iri rįams apįe kunigų ir pastorių 
L.etuvos himnų, B. Varošui už iįgonįų lankymo reikšmę ligcni- 
muziką, visoms moterims už pa I n-ge
sipuošimą tautiniais rūbais ir Si trijų šeimų kolonija atšven 
už pagaminimą skan ų pietų: t- vasario 16-tą. Programą per
E. Šeštokienei, S. Marozienei, vįetįnę radijo stotį atliko moki-
F. Tulienei, B. Samoškienei, F.
Sinkienei ir V. Jakobsomenei; 
J. Maskeliūnui, L. Dricoll ir C. 
Marozui už pagelbėjimą prie ba
ro. Draugui už aprašymą apie 
parengimą, St. Petersburg ra
dijo stočiai W. F. A. už pami
nėjimą Lietuvos dienos. Ačiū 
visiems aukotojams už gausias 
aukas.
Lietuvos laisvinimo reikalams 

surinkta $250
Po $25 aukojo teisėjas J. Zu- 

ris, F. šeštokas, K. Marozas, dr. 
D. Jasaitis; po $10 — J. Mas
koliūnas, M. Bertash; po $5 — 
A. J. Sutkai, N. J. Galiniai, J.

nėmis institucijomis. Net iri jungiant. To nesunku būtų at- fotografiją; premijos laimėto- 
Brooklyno Lietuvių Piliečių klu-| siekti, jei padorieji lietuviai dau jas yra Antanas Di Toro, Ap- 
bas, turįs kelių dešimtų tūks- giau kreiptų dėmesio į jau egzis reiškimo parapijos narys Na- 
tančių dolerių vertės turtą, bu- tuojančias lietuvių ekonomines( ventowne, Pa.
vo pakliuvęs į bolševikuojančių organizacijas. ___________________________
rankas, kurie jį jau buvo beve- Gaila, kad šis susirinkimas1 ‘ ~

nebuvo toks gausus koks norma į

liai galėjo būti. Rep.

SUSITUOKS SU SAVO KEROTU

Domia Mac \\ ilis, 24 metų, susituoks su \Villiaiu Marthias, Miiiuea- 
polyje, .Mimi. W illiam Martinas jų išgelbėjo iš mirties nagų, kai pen
kios kitos mergnitos paskendo Miimctsota UĮiėje, jų automobiliui įkri
tus į upę. Nelaime įvyko praėjusių metų lapkr. mėn. (INS)

dą bankroto kryptimi, šiandien 
klubas vėl grįžo padoriems lie
tuviams ir darosi populiariu 
Brooklyno lietuvių susirinkimų 
ir pramogų centru, kas užtik
riną jo tvirtą ateitį ir aug'.mą. 
Bet, anot p. Gudo, tai yra tik 
pradžia, nes yra ir stambesnių 
ekonominių organizacjų, pa
kliuvusių bolševikuojančių kont 
rolėn, kurias būtų galima grą
žinti lietuviams paklydusius tin
kamai apšviečiant, o užsispyrė
lius iš lietuviško gyvenimo iš-

$1,000 UŽ FOTOGRAFIJĄ
Freedoms Foundation sutei

kė $1,000 premiją už geriausią

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

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

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

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

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

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREC1N PHOTO STUIHO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,

m.| 4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

niai Juozas Kazlas, Jonas Meš
kauskas, Romas Misiūnas ir 
Kristina Stankaitytė. Progra
mai vadovavo Ir. Stankaitienė.
Jonas Meškauskas pasakė trum 
pą kalbą apie Vasario 16-tos 
reikšmę. Juozas Kazlas, Kristi
na Stankaitytė ir Romas Misiū
nas padeklamavo Lietuvos him
ną, angliškai ir lietuviškai eilė-1 Jas tai daro savo atsakomybe, 
raščius. Baigiant programą bu
vo uždėta lietuviškos muzikos 
plokštelė.

Atlikus programą per vietinį 
radiją, visos .trys šeimos susi--tas Girard Avė (Janiųue Tra- 

ding Co). Patarnavimus atlie
ka moką lietuvių kalbą...

Bendruomenės Balsui trijų 
metų sukaktis

Balandžio mėn. 5 dieną sukan 
ka trys metai, kai Philadelphi- 

»jos Lietuvių Bendruomenės Vai 
dybos pastangomis pradėjo veik 
ti kultūrinė radijo valandėlė — 
Lietuvių Bendruomenės Balsas. 
Neseniai išėjęs Phila. iLet. Ben
druomenės valdybos biuletenis 
Nr. 3 informuoja, kad ta sukak
tis būsianti atžymėta šiam rei-

ny, N. J. Brooklyno lietuviai 
Ir Philadelphijoje jau veikia net jaučia tokios finansinės lietu- 
du siuntinių persiuntimo biurai: vių institucijos stoką ir laiks 
vienas 716 Walnut st. (Parcel nuo laiko susirinkimų pokal- 
Dep. Globė Travel Service), ki- biuose iškelia klausimą — o gal

INUNNOtEiKlKNti4li(tšaiOEiKiNiNiaNOOii*!!Ni*ūKMNHK; 

KOMENTARŲ NEREIK;

Geriausios 1955—1956 
knygos:

Jurgis Savickis: ŽEME 
DEGA,

rinko Knights of Columbus sa- 
I Įėję ir iškilmingai atšventė Va-

Sinkai, A. Tūliai, P. Dvakliai., 3ario lg. Kiekvienas dalyvis 
J. Vitkai, E. Bengelis, V. Mit-
chell, N. Ostoff, A. Lour, A. Ko- 
nin, C. Ūselis, p.p. Staupai ir V. 
Kaminskas; po $2 aukojo E. 
Bruzgulis, p.p. Vish, W. Tublis, 
Dolis ir Jackson; po $1 teisėjas 
H. Soehl, V. Jacobson, H. Schop 
lay, Petraitis, C. Bliza, M. Za- 
kcnis, B. Samoška, L. Svenco- 
nis, G. Zuris, Mrs. Zuris, V. Dap

atliko programos dalį. Vieti
niam dienraštyje dr. J. Stankai
tis parašė ir patalpino straips
nį apie Lietuvą.

Visi lietuviai vaikai lanko St. 
Benedict parapinę mokyklą.

Kovo 17 d. vietiniai ame
rikiečiai ir apylinkės skautai 

į suruošė tautų šokių šventę. Ka-
T „ „ , -kt ■ , * dangi lietuvių skautų c.a yra

, ’ , ,, l,-, i tik vienas, todėl lietuviškus tau
tinius šokius šoko amerik’etės 
skautės, St. Benedict mokyklos 
mokinės. Šokius mokė ir kos-

Landers, W. McBath, H. Mit- 
chell, J. Šlapelis, J. Jeslum, W.
Smith, Laurinas, Schotzle, Ce- 
merokas, Yurytė, O. Villis, Ko- 
ralunas, J. Kromel, Kirsh, J.
Villius, Vokietaitis Vokietaitie- 
n’ė, Davinis, Jorenas ir gydyto
ja Jasaitytė paaukojo $4. j i į p

Raudonųjų klastos nepavyko .
Kada St. Petersburgo Ame- Dvasinis atgimimas

rikos Lietuvių Klubas sumanė | Philadelphijos ateitininkų val- 
surengti Lietuvos nepriklauso-, dybos rūpesčiu visiems Phila- 
mybės šventės minėjimą Vasa-1 delpnijos lietuviams, pasigen- 
rio 26 d., tai paraudonavę lie-1 dantiems turiningesnio žodž o

tiumus pasiuvo Ir. Stankaitiene 
ir p-lė Kristina Stankaitytė.

J. M.

kalui skirta pramoga. R.

Brooklyn, N. Y.
Įdomus advokato Pauliaus pra
nešimas Prekybos Rūmų su-me

Kovo 11 d. advokatas C. F. 
Paulis padarė labai įdomų pra
nešimą apie taupomąsias-skoli- 
namąsias kasas (savings and 
loan associations) New Yorko 
Lietuvių Prekybos Rūmų susi
rinkime, įvykusiam letuvių Pi-

. . . , .. . •, i , . . . , , . . liečiu Klube, Brooklyn, N. Y.tuviai tą dieną renge savo pik- dvasiniais klaus mais .organzuo r. . „ , . . ,, | . , , , . . , , ' Prelegentas turi daug patyrimonikelį viename miesto parke, I lamos rekolekcjos įvyks kovo j , . ... , 2 ■ ■....... J_=_ no n, nl toje srityje, nes yra aktyviai pnkad pakenkti lietuvių dienai. Jie 
atkalbinėjo lietuvius, kad nei-

mėn. 23, 24 ir 25 dienomis. Šias 
rekolekcijas ves Ateitininkų Fc-

tų į rengiamą lietuvių šventę, Jeracijos dvasios vadas žinomas 
prasimanydami, kad bus įžanga pamokslininkas Tėvas V. Gidžių
vienas doleris. Pasivadino save nas. Rekolekcijos prasidės kovo, 
progresyviais, bet vietiniai lie- 23 d. 7 vai. 30 min. vakare šv. Į 
tuviai labai gerai žino, kad jie Andriejaus parapijos bažnyčio- 
yra L. D. L. D. grupelė. Ta jų je. Tikimasi, kad daug phila 
organizacija jau seniai valdžios delphiečių šia reta proga atgim 
yra pripažinta priešvalstybine d dvasioje pasinaudos ir gau- 
ir nė vienas padorus lietuvis ne- šiai dalyvaus Tėvo V. Gidž ūno

sidėjęs prie išauginimo lietuvių 
suorganizuoto ir dabar sėkmin
gai veikiančio Schuyler Savings 
and Loan Association cf Kear-

dar ir dabar nepervėlu tokią in
stituciją Brooklyne suorganizuo 
ti? Advokatas Paulis tuos gali
mumus smulkiai išnagrinėjo im 
damas pavyzdžiu Schuyler Sa
vings and Loan Association of 
Kearny susiorganizavimą ir au
gimą. Šiuo metu Brooklyne to
kią finansinę instituciją suorga
nizuoti būtų nepalyginamai sun 
kiau negu tai buvo galima prieš 
dvidešimts ar trisdešimts me
tų, bet esant ganėtinam skai
čiui suinteresustų tą vistiek ga- 
l.ma būtų padaryti.

Po paskaitos N. Y. Lietuvių 
Prekybos Rūmų pirmininkas 
Juozas Cinkus ilgesnėje kalbo
je nušvietė organizacijos veiki
mo gaires. Vice-konsulas A. Si

mutis atkreipė dėmesį į palygi
namai menką lietuvių interesa- 
vimąsį organizuotu ekonominiu 
veikimu. Tas ypatingai ryšku 
New Yorko lietuvių bendruome 
nėję. Naujasis Lietuvių Piliečių 
klubo pirmininkas Stasys Gu
das iškėlė reikalą daugiau do
mėtis seniau įsteigtųjų lietuvių 
ekonominių organizacijų veikla. 
Ne viena lietuvių sudėtais p ni- 
gais sukurta institucija yra pa
kliuvusi į komunistuojančių kon 
trolę dėl perdaug menko lietu
vių domėjimosi savo ekonomi-

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

atsiminimų ir užrašų knyga 
iš, 1939 — 1946 in„ kruvi- 
niausio ir tragiškiausio lai
kotarpio Europos istorijoje, 
456 psl. — ..................................... $4.30

Jurgis Jankus. SENAS 
KAREIVIS MATATU- 
TIS,
apysaka iš netolimos praei
ties, perlas jaunimo literatū
roj — ............................................... 3.00

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

Mirko Jelusič: CEZARIS,
istorinis romanas, vaizduo
jantis didį romėną Kajų Juli
jų Cezarį ir jo dramatiškas 
kovas senojoj Romos impe
rijoj. Trys tomai, kiekvienas 
po ......................................................... 2.00

Užsakymus ir pinigus siųskit

TERRA
3333 So. Halsted St., 

CHICAGO 8, ILL

KXXKK>00<)<XXXX>0<><>CH><><X>0<XX>-

GERAS PASISKAITYMAS
— O---

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotograravo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN
RECIPES .............................  $2.00

Redagavo J. Daiižvartlicuė

LITHUANIA THROUGH
THE AGES ...................... $3.50

Parašė Dr. A. Šapokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Parašė lg. šlapelis

LITHUANIAN SELF-
TAUGHT ............................. $1.25

išleido Marlborough

LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-I .ITHUANIAN 
DICTIONARY ...................... $4.50

Išleido Marlborough 

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2334 South Oakley Avenue,
Chicago 8, Illinois 

■oo<><xxxh>o<x><><><><xx><xx>ooo<h> -

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

Duoną ir {vairias skoningas 
bulkutes kepa

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

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatome į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia į visus artimuosius 

miestus.

%

priklauso prie jų. Jų nešvarūs 
darbai nuėjo niekais. J L'etuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimą daug publikos atsilankė 
ir nemažai aukų sudėjo Lietu
vos laisvinimo reikalams.

vedamose rekolekcijų konferen 
cijosc.

Sėkminga gastrolė 
Philadelphijos Meno Ansamb

lio vaidintojų būrelis ilgesnį lai
ką rengęsis V. Alanto triveiks-

Neptūnas rnei komedijai Buhalterijos klai 
į dai, ją sėkmingai kovo 10 d. su- 

Cambridgc, Ohio į vaidino Baltimorėjc. Pbiladel-
> phijos akimis žiūrint, tai buvo 

tiaminą La-tuvos vardą , a kusi generaįn6 rcpe.
CambrMgt- yra apie 20,001) Uci> kurj 8cks ktakhB Hw 

gyventojų mietelis Ohio piot- : ,adcl|lhijo(c balandžio me„. gi 
ryčiuose. Prieš keliolika metų dj 6 va| min vakarc įy

B-VTŲ LYGOS, KURIOSE)

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 510,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų {gijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

ffBW! 'nu ean lt

ih įvery roo
BŪT WITHOUT COSTLY DIRT 

COLLECTING PIPES AND REGISTERS

Prieš keliolika 
toje apylinkėje gyveno apie 40 Kazimiero parapijos salėje. Š{
lietuviškų šeimų, bet laikui be- ,.cžkJuoja A Gcdvi|aB.
gant beveik išsikėlė į didesnius 
centrus. Paskutiniu laiku gy-

GRANE SAVINGS G LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. III

Vaidintojų būreliui jau kelinti
metai vadovauja energingasis
A. Balčiūnas. •

Čia norisi pridurti, kad kiek-
... . , vienam priderėtų parodyti t'.n-mos. Miestelio ir apylinkes gy- .. .. . - ... .. karną demesį musų Meno An-

veno 4 gydytojų šeimos. Dr. J. 
Balčiūnui išsikėlus »į Strasburg 
miestelį, Cambridge liko 3 šei-

DISTRICT SAVINGS G LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, Iii

ONIVERSAL SAVINGS G LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, Dl.

ventojai yra gana nueširdūs, sa 
vo kilme gana įvairūs: anglu5,

Siejler H not a »pote heater that wasf«s heat up the chimney 
and on the ceiling forcing you to live in ona or two rooms. 
Siejler b not o centrai heoting ploni with expensive installationsl

Siegler is a revolutionary method of 
MMNM FLOOft H£ATWC -wn«AiwEv»Y»oo»A

PUT WITMOUT COSTIY DIRT CORICT1NO FIFES AND MOISTTKS

AMD LOOK-don’t be cenfusetl by BTU Ratingsl
There U BTU INPUT ... there it BTU OUTPUT, hul wh»t terpi your 
f.mily w.rm h BTU USEPUT ... the vorling BTU*. thet hcal your 
bomet I. BTU USEPUT, Siegler OUTHEATS 'KM AL1.I A 50.000 
BTU Siegler give. nore USABI.E IIF.AT than much higher reted ordi- 
•»ry heiteri. Aay Siegler He.ter you buy «ill give you muth mare 
USABLE HEAT than auy other heater of comparahle lire.

Siegler costs you to tinta to 
own and operate...it poyi foe H. 

lelf again and aga!n with th. f utį H ta v.U

samulio visoms pastangoms ir
, ................ , šiuo; kart, ir kitais atvejais, pi-skotai, slovakai, siriiieciai, ita- .. ... . . n................... . . .. i reiksti moralę bei medžiaginę

paramą, kurios jam, stropiai be-1 
nuengiančiam didžiai Dainų ■

....... .... . Šventei, šiuo metu, labiau kaipVietų,,a. gyventoja, ,r organ - L rcikia
zacijf s domisi Europos gyveni-;
m u ir komunizmu. Lietuviai tas Siuntiniai į Lietuva
progas išnaudoja ir jie dažnai Padažnėjus laiškams iš ir į

lai, airiai ir kiti. Dabar čia gy-' 
veną lietuviai įsijungė į vietines ! 
katalikų ir kitas organizacijas.

GAS HOME HEATER

įvairių organizacijų kviečiami 
su paskaitomis ar prakalbomis, 
pokalbiais.

Dvejė metų laikotarpyje Iza
belė Stankaitienė įvairių organi
zacijų susirinkimuose skaitė 19

Lietuvą, prasidėjo ir siuntinių 1 
siuntinė j imas nelaimingiesiems 
mūsų artiniesiems pagelbėti. I 
Aišku, tą reikalą labai skatina 
ir įvairūs skelbimai, siūlą pa
tarnavimus. Kiekvienas siuntė-

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Aut. Stanevičiui

Taisome automohiliŲ motoru*. Lyginame įdaužimua Ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame (vairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, prlbūname su vilkiku J Įvairias vielas. 

Parduodame akumillatoriui, padangas Ir kt automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Namy tel. WAIbrook 5-5934
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. įvairios žinios
KINIJOS KALĖJIMUOSE

JAV Valstybės departamen
tas vėl pakaltino Raudonąją Ki
niją, kam ji savo kalėjimuose 
įkaitais tebelaiko 13 Amerikos 
piliečių. Tarp kalinamųjų yra 
ir pranciškonas katalikų vysku
pas Ambrose Pinger ir 7 kuni
gai.

Kinijos kalėjimuose laikoma 
daug vietinių katalikų. Neseniai

areštuotas kun. Motiejus Hsieh, 
jėzuitas. Iš viso šiuo metu rau
donųjų kalėjimuose laikoma 46 
kinų jėzuitai.

POŽEMIO BAŽNYČIA 

MURDĖ

Ruošiami planai (tam suda
rytas tarptautinis inžinierių ko-

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

Draugo” Administracijb 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojt

grotos dar vieną, požeminę, baž- į (111111111111111111111111111111111111111111111111111' 
nyčią. Taipgi bus statoma nau
ja ligoninė su 900 lovų. Be to 
— norima dar pastatyti namus 
neturtingiesiems piligrimams.

Gauta

KAIP
JAV

nauja siunta knygelių

PASIRUOŠTI
PILIETYBEI

CLASSIFIED & HELP WANTED ABVERT1SEMENTS
R E A L E S T A T E

BRIGHTON PARKE
Pavasaris prasidėjo

Vakar jau ir oficialiai prasi
dėjo pavasaris, susilyginus die-

mitetas) Liurde pastatyti prie nai su nakčia. Nors dar oras 
1 " • vėsus, bet Chicagos parkuose

jau nudengiami tulpių daigai, 
ruošiamos kliombos.Lietuvos nepriklausomybės ko 

vų savanorių-karių kraujo aukas 
ir pasišventimą, nuostabius žygius 
ir laimėjimus kaip veidrodyje re
gėsi skaitydamas

pulk. J. Petraičio atsiminimus

LAISVĘ GINANT
I- ma8 tomas: Kovos su bolšev

kais ir bermontininkais, 200 
psl.. kaina .............. $2.0<

II- ras tomas: Kovos su lenkais
312 psl., kaina . . . $3.00

Užsakymus siųskite:
“DRAUGAS”

2384 So. Oakley Avė.
CHICAGO 8, ILL.

PAJIEšKOJIMAS
Yra pajieškomi: ŠERTVYTAITft 
AMELIJA ir VISMANTAI: VLA
DAS ir ANTANAS. Prašomi at
siliepti arba žinantieji apie juos 
pranešti “Draugas’', Box 4119, 
2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, 
Illinois.

Mūrinis, 3 butai po 6 kamb. eentr. 
į šildymas, gražios išvaizdos namas.
I Medinis, 2 po 6 kambarius, een- 
tralinis šild. gazu, garažas, 50 pė
dų sklypas, arti mokyklos.

Medinis, 5 ir angį, skiepe 3 
kmb., eentr. šild., garažas, prie 
pat mokyklos.

Medinis 2 po. 5 kamb., eentr.
Klausimai ir atsakymai . anglų šild., šviesūs butai, 

ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei- MARQUETTE PARKE-
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina Mūrinis, 2 po 6 kamb ’
60 centų. šildalyva.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin

BUILDING & REMODELING
KONTR AKTORIUS 

STANDARD BUILDERS, INC. 
2.523 W. 09 st. Chlongn 29, III.,

PRmpeMit M.3792
A. G1NTNEB1S — pirmininkas 

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

duris.

HELP UANTE1) — VYRAI

SHIPPING CLERK
40 hours per week. 

Experienoe not necessary.
MIDMEST AUTOMOTIVE . 

VVAREHOĮJSE
2640 So. Michigiui, Tel. VI 2-2010

V. ŠIMKUS

Įvairūs pataisymai Ir purdaviinaa.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą 

eentr. kuris būtų gerai išplanuotas, pato 
— J Sus. gražus ir pigus, pirkite ar užsa

Medinis, 6 ir 5 kamb. eentr. šild. kyklte PaB
i 'knveėle”kuri tikrai "nalėnevins garažas. ; Susitarti šaukite REllance 5-8202I Knygelę, Kuri uKrai palengvins tYTmiuD nuo & vftL kasdien ir taipgi
ūgytj JAV pilietybę. | rvllUK: sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Mūr., 6 ir 5. kamb 56 ir Throop Adresas. 4645 g. Reating Avė 
apyl., eentr. šild. dideli kamb. ~

Mūr., 2 po 4, 53 ir Union apl. chicapo 32, Illinois
Pinigus su užsakymais siųsti.

DRAUGAS”, 2384 S. Oakley avė 
Chicago 8, III.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB

WANTED DOCKMEN
Apply alter Iii a.iii.

3011 So. Cicero Avenue

CHIPPEWA MOTOR 
FREIGHT

HELP WANTED MOTERYS"

asmenys:
Bagdonas, Helen........ . $5.00
Gavėnavičius, J........... . 5.00
Kinta, Jonas, Kun. . . . . 5.00
Kolichus, J.................. . 5.00
Riekus, Juozas .......... . 5.00
Sakavičius, V.............. . 5.00

Tverij-cnas, Marcelė . 5.00
Puidokas, Juozas . . . . . 3.00
Dirgėla, Antanas . . . . . 2.00
Galvanauskas, P. & A. . 2.00
Glaudelis, J. Dr.......... . 2.00
Liutkonis, Juozas . .. . 2.00
Mitkienė, Dana ........ . 2.00
Petraitis, Antanas . . . . 2.00
Prunskis, Jonas . . . . . 2.00
Tijūnėlis, Juozas . . . . . 2.00
Toleikis, Pranas ........ . 2.00.
Vaitiekus, Antanas . . . 2.00
Adent, Julia, Mrs. . . . . 1.00
Bauras, Kazimiera . . . 1.00
Benešiūnas, J.............. . 1.00
Brokevičius, Antanas . 1.00
Gierstikas, Jonas . . . . . 1.00
Jonynas, Vacys ........ . 1.00
Kirlys, Povilas .......... . 1.00
Mikšionis, Tony ........ . 1.00
Mitchell, Edmund . . . 1.00
Rumkevičius, Magd. . 1.00

Lietuviai Saleziečiai per
Kun. V. Andriūną . . $50.00
Kun. Ben. Sugintas . 25.00
Banėnas, Antanas . . 10.00
Liubinskas, Juozas &

Ona ....................... 10.00
Karoblis, Vyt. M. D. 8.00
Ciapas, George ........ 6.00
Bagdonas, Helen . .. 5.00
Petrošius, B............... 2.00
Jankauskas, S. Dr. . 1.00
Mariukas, Povilas .. 1.00
Pielikienė, Monika . 1.00
Prunskytė, A............ 1.00

SOPHIE BARČUS
RflDIO PROGRAMA

ik WGES stoties — Banga 1890
NUO PIKMAD. IKI PENKTAD 

8:46 iki 9:80 vai. ryte 
SESTAD. 8:80 iki 9:80 ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
9EKAD. 8:30—9:30 v. r. U stotie* 

WOPA — 1490 kII.
Chicago 29, ?Il. HEmlock 4-841* 

7121 So. ROCKWELI ST.

MOV I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus

TeL BL 7-7075 arba 

RE 7-9842

AR GI NETEISYBĖ,

kad Velykoms labai graži dova
na operos sol. V. Jonuškaitės 
plokštelių albumas gaunamas 
visuose knygynuose ir pas J. 

Karvelį, 3322 So. Halsted St.,' 
Chicago 8, III. Tel. YA 7-0677. Į

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

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

SHEBA URANIUM MIN. & EXPL, INC.,
5,250,000 SHARES 0F COMMON STOCK AT I >/it

Own 31 claims in Harts Draw ln Indian Creek arės 
in Sam Juan Coumty, Utah.

Exploratory work now being done on our own property 
and will do šame on other mineralized claims that can be 
leased. Offering circular obtainable from us.

Sheba Uranium Mln. & Expi., Ine.
513 KieseI Building, Ogden, Utah

Please send me the offering circular on “Sheba”, Ine.

NAME ........................................................................... (Please Print)

ADDRESS ...................................................................................................

Roosevelt Furnitūra Miegamo Rakandy Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už <169.00

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

ROOSEVELT FURNITURECO
2310 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 8-4711

FoIIm Raudonis, sav. Ir mensdisrls 
Krautu*« atidaryta sekmadieniai* nuo 11 tkl 4:80.

Perskaitė dienr. “Draugą ', duokite jį kitiems.

mips on 
Iraffic

Safety

CHARLES F CARPENTIER 

Sccrctary of State

The combinęd efforts in recent 
years of various groups such as 
automobile manufacturers, statė 
legislatures, and safety organiza- 
tions have brought about the addl- 
tion of safety devises to the later 
model automobiles. Ali parties con- 
cerned realize that recently devel- 
oped safety devices if installed in 
automobiles can suhstantially re- 
due© the number of fatal accidents.

Some such aids in the battle to 
reduce the waste of lives on our 
highways have already been incor- 
porated into the modele now on the 
road. And the auto industry has 
announced its desire to continue to 
work for a safer vehiele—one which 
will better protect the driver and 
passengers ln the event of an acci
dent.

These strides forward are indeed 
encouraging signs. Būt, one thiug 
mušt be remembered. No matter 
how .safe the manufacturers are 
able to make their vehicles, it is 
štili the duty of the motorist to 
prevent an accident!

DON T
FORGET

THE
PEDESTRIAN
No matter how many new safety 

devices are added to vehicles, each 
driver mušt continue to heed the 
rules of the road, to drive wlth 
caution and courtesy if he is to 
avoid an accident. And safety de
vices in the car will not save the life 
of a pedestrian if struck down on 
a highway.

A copy of the completely new 
“Rules of the Road" booklet wlll 
be sent to you free upon reųuest. 
AVrlte to CHARLES P. CARPEN
TIER, Secretary of State, Spring- 
fleld, Illinois.

KNYGA, KURI VI8ADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 

Tai Juoao Švaisto

šioje knygoje gražios mOsų žmonių 
pasakos, «u paveikslais. Jas miela 
skaito Ir suaugę Ir Jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. 1 
viso 78 pasakos. Kaina 82.60. Pla 
tinto Ja ms dldelš nuolaida 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8. Illinois

Norintieji turėti daugiau žinių 
apie Socialinį Draudimą — skai-

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

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Streel

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuc 
i a senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

GIRL UNDER 30 —
FOR KEY SWITCHBOARD

Light typing and filing. Soįrie 
experien<?p. 37Va hr. wk. Salurv 
open. Call Mr. Costello, ALbany 2- 
4252, SAcramento 2-3121.

tykite neseniai išėjusią iš spaudos^ 6 kamb. ir 2 — po 4 kamlb. Brigh
ton Parke. $200 pajamų į mėnesį.

I

knygelę —

PENSIJOS IR PAŠALPOS
Šioj knygelėj telpa: L Senatve*

pensijos ir palikuonių pašalpos. 
D. Nelaimingų atsitikimų kompensa
cijos.

Šioj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo įstatymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to, čia įdėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
su lentelėmis.
Kaina 60 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8,‘lH.

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance 

2737 W. 43 St., CL. 4-2399

$3,800 įmokant pirksite 2-jų butų 
mūrinį 5 ir 6 kamb. Rūsys. Cent
rinis apšild. 2 autom, garažas. A 
pylinkėje 22nd ir Kostner. $16,- 
900 pilna kaina; skolą mokėti kaip 
nuomą. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

SEC’Y — STENOĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮĮ
= LIETUVIU STATYBOS = Small offiee — 5 day week. Vi- 
~ E cinity of Cermak & Western. Good

= ' transp. Co. benefits. Vacation pay. 
= Excellent pay — and advance- 
= ment. Call Mr. Henson, VI 7-2233.

= BENDROVE

MORAS
g BUILDERS, INO.
= Stato gyvenamuosius na 
= mus, ofisus ir krautuves pa x Reikalinga lietuve moteris prižiii-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVARDLENfl

SAVININKAS PARDUODA mo
dernišką 2-jų butų mūrinį namą. 
5 ir 6 kamb. Abu butai labai gera
me stovy. Daug priedų. Arti 73rd 
ir Union Avė. Skambinti ABer- 
deen 4-8852 arba ABerdeen 4- 
1878.

= gal standartinius planus ‘ai =1 r,’ti ligonę kuriai reikia l,a,k'ti kil 
= individualinius pageidavimus =
E Įvairūs patarimai staty- E 
= bos bei finansavimo reika- E 

E lais, skiciniai planai ir na- E 

E <nų įkainavinjas nemokamai. E 

E Statybos reikalais kreiptis E 

E į reikalų vedėją šiuo adresu: E

| JONAS STANKUS|
E kasdien nuo 4 vai. nopiet. E 
£ TeL PRospect 8-2U13 E 
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ =

Chicago 29, IHinois =
?iiiimiiiiiimimmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii?.
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Tai nepaprasta knyga. Virš 200 re 
ceptų grynai lietuviškų valgių gaml 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenB, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa 
člus įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAJGAS Juos Išleido 
labai parankioje foimoje. Pirmą, kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
llškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenne,

CHICAGO 8. ILL 

•Hiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiniih

Ar Jau Įsigijote* naujausią Antano 
Venio eilėraščių knygą.

GELEŽINIAI ŽIEDAI
60 psul., kaina tik 11.00. Vasaros 
atostogoms maloni dovana. Skambūs 
Ir savo tematika įvairūs eilėraščiai. 
Čia atsispindi tOvynės Ilgesys, melIS, 
svajonės, llūdeays ir šviesūs tremties 
pragiedruliai. 1

Platus nueitasis poeto kelias duo- j 
da daug malonių prisiminimų Ir ų'le-i 

' drlų vilčių, I
Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, III.

*******

2-jų augštų šviesių plytų mūras.
Autom, šildymas, pastogė, geros jm- 
jamos, plieno konstrukcija. Randa
si 72nd ir Waslitenaw apylinkėje. 
Bus parduotas šiomis dienomis už 
labai prieinamų kainą. Nelaukdami 
skambinkite savininkui bet kada — 
REpublic 7-6232.

BRIGHTON PARK 

2-jų augštų medinis namas

— 4 kamb. butas apačioje; 5j 
kamb. butas (3 mieg. k.) vir-i 
šuj. Cemento pamatai. 32 pėdų 
sklypas. $9,500.

B. R. PIETKIEWICZ 

2555 W. 47th St. LAf. 3-1083

P. STANK0VI6IUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIfi 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-1793 
Padeda plrklti - parduoti namus, 
aklus, biznius. Parūpina paskola* 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Nejnd. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 71st St. — WA1. 5-0015

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

AUTOMOBILES — TRUOK8 
Automobiliai —• Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽI C O S 
Uetuvlška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CC.
5758 S. IVERTERN AVĖ.. PR 8-9533

imiiiiiiimiiiiiiiiiiimiimmiimiiimip 

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomu 
Lietuvių dienraštis, o skelbimi 
kaina yra prieinama visiems. 
-iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiimiiiiii

MET. APDRAUDV AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5071

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

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A Lapkui

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

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

2-6752 ir OLympic 2-8492

j notis. Jokio kito darbo nebus.
4615 W. 79th Place 

Skambinti :>o 6:30 v.v. RE1. 5-8334
CREDIT STENO.

To Asslst Credit Mnnager 
ldi'-al \Vorking Conilitions

Call NEIT. CASHMAN 
ESTEBROOK
oi- apply in person 

I.EAK BRANDS, INC.
1155 N. Cicero Avė.

Keypunch Operators
Experienced or will train. 

Also older person with cashiers 
background — general offiee.
Free hospitalization and Co. be
nefits. Air conditioned.

Central National Bank 

728 W. Roosevelt Rd.

MO 6-8300

i W0MEN & GIRLS WANTED
Full or part time. For plcasant 

Dav or eveningkI *
i counter work in Iee Cream store.
I Apply —

6956 Ogden Avė., Berwyn
—

HOUSEKEEPER
Private Residence in Glencoe 

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

Call Collect VErnon 5-1089

ĮSIGYKITE DABAR

HELP WANTED — MALĖ

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS 

JIG AND FIXTURE 
BUILDERS

Work 64 hour week - Top wages

Garland Mfg. Co.
10533 GRATIOT DETROIT, MICH.

Write — Call — Wire or Apply at French Rd. Entrance. 

ASK FOR MR. TAYLOR 

EMPLOYMENT OFFICE OPEN

MONDAY THRU FRIDAY 8 TO 5 

SATURDAY8 8 TO 12

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage (Jrove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7S28 
Namų PRospect 8-2530

Prieš pirkdami ar parduodan 
namus, biznais, sklypus ar Akiu 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E8TATE-IN8URAK01 

8405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRoepeet 8-8679 (vak. Ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo ir lietuviška’ 
nuoširdaus patarnavimo kreipkite. I

VENTA REAL ESTATF

4409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881
Vai.
vak.

Kasdien nuo 9—18 ir 4—7 vai 
ieštad. nuo t v. r. Iki 8 v. v 
Trečladlnelals uždaryta

PROGOS — OPPORTUNITIES
Skabia? iT pigiai 

parduodama TAVERNA su 

ŠOKIŲ SALE.

Tel. LAfaydte 3-9618

Jau išėjo iš spaudos
ANATOLIJAU^ KAIRIO

4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 
metų sukilimo ir spaudos 

uždraudimo laikų

LAISVĖS MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose, 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS.
2834 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, III.

tisais šimtmečiais yra pasakę apie 
Mariją? Apie tai rasite naujai iš 
spaudos išėjusioje poeto A. TyruoMo 
paruoštoje Marijos antologijoje, pa
vadintoje:

Aušros žvaigžde
Clą sudėta 58 didžiųjų poetų eilė

raščiai, poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. Čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante, Byronas, Ches- 
tertonns, Ooethe, Helne, V. Hugo, 
Oertrud von I.e Fort, Iz>ngfellow, 
Maironis. Mickevičius, Milašius, Mtl- 
tonas, Oabrlel Mistral, Poe, Puški
nas. Kilke, Šekspyras, Šileris, Una- 
muno, Verlaine ir daugybė kitų.

Tai poezijos antologija, kuri ne
sensta, kurios vertė Ir po keliasde
šimt metų bus svarbi, kaip šiandien.
Kniiui $2.00.

Užsakymus kart” su pinig»t» dųskite:

DRAUGĄ 
2334 S. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.
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SKAUTAI
PASVEIKINTAS VYR. SKTN. 

FAUSTAS KIKŠA

(sks) Liet. Skautų S-gos Pir
mi ja, Seserijos ir Brolijos va- 
dijos per "Skautų Aidą” pasvei
kino 65 m. sukakties proga LSS 
Piranijos narį vyr. sktn. Faustą 
Kiršą, kuris šiuo laiku gyvena 
Bostone, Mass.

KONKURSUI AUKOJO

Tunto konkurso premijos nu
pirktos šių geradarių dėka: L. 
S-ga Ramovė aukojo $25, Tau
tinių Korporacijų Sambūris — 
$25, Dainavos ansamblis — $15, 
Kun. Birutės Dr-ja — $10, skau 
tininkų ramovė — 35 ir lietu
viai, dirbą Consoer., Townsend 
and Assoc. kompanijoje, per 
Vyt. Šliūpą — $5.

AKAD5MIKŲ SKAUTŲ 

GERAS DARBELIS

Aktorė Gale Robbins

, KANADOJE
Vancouvęr, B. C. i nas Daraskevič us. Velionis pa- 

! liko mus pačiame amžiaus žy- 
Jsteigta šcštaiUennė mokykla dėjime — buvo sulaukęs 35 me-

K. L. Bendruomenės Brdų t,Us amžiaus. Liūdinti žmona
Kolumbijos apylinkės valdybos 
ir K. L. Tarybos Vanccuverio

Grand Rapids, Mieli.
Iki šių metų kovo mėn. Va-

— Popiežius Pijus XII iškil
mingoj audiencijoj priėmė nau
jąjį Argentinos ambasadorių

saiio 16 gimnazijos reikalams prįe gv> Sosto prof. Dr. Manuel 
per rėmėjų būrelį Nr. 179 au-]Rįo.
kojo po $40 Danutė Balienė, Jo
nas Bartaška, Aleksa^ Berno-1 
tas, Vytautas Graužinis, Albi-1 
nas Klimas, Liudas Mikužis, Jo- 
nas Paovys, Aleksandra Pet- 
rauskienė, Verutė Pivoriūnaitė, Į 
Alfredas Puodžiūnas, Vaclovas i 
Pūras, Jonas Rauba, Kazys Se- Į 
niūnas, Kęstutis Stepšys, Zofi-

Elė ir trys mažamečiai vaikai 
yra atsidūrę į gana sunkią nia- 

skyriaus valdytos pastangomis > terialinę padėtį. Daraskevičius 
Vancouveryję nuo š. m. kovo; t>UVo susipratęs lietuvis: daly- 
25 d. pradeda veikti šeštadieni- vaudavo susirinkimuose bei pa- 
nė mokykla lietuvių vaikams, rengimuose ir iš savo kuklaus 
Pamokos vyks sekųiad eniais uždarbio dosniai aukodavo lietu
nuo 3 iki 5 vaL jugoslavų salė-Į viškiems reikalams, Laidotuvė- Ugian3ki£nė ir Pranas w 
je, 767 Keefev otreęt. Bus dės- sę dalyvavo gražus būrys mūsų tįs 
tomi lituanistiniai dalykai. Moki1

į niai būs paimami iš namų au
tomobiliais ir po pamokų par-1 

.vežami atgal į namus. Mokyk-;.▼.i -i .

tautiečių ir padėjo vainikus.
Estijon ne priklaus: mylės 

šventė

t

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
kandidačių ir juniorų sumany- savo naujagimiu kūdikiu 
mu ir Živilės draugovės sesėms Lee.
bei oro skautų draugovės bro
liams talkininkaujant, kovo 16 
d. įvyko gimnazijas baigiančio 
jaunimo vakaras. To vakaro

džiaugiasi
Cynthia
(INS)

los vedėja yra Zita Kaųlicnė, 
i 3256 West 3ęd Avenue; tol. 
CEdar 5962. Ųas mokyklos ve
dėją yra registruojami moki
niai.

Pirmas po gavėnios subuvi
mas rengiamas balandžio 7 d. 
jugoslavų salėje, 767 Keefer S1į.

Apie tūkstantis Vancouverio 
estų dalyvavo savo nepriklau
somybės paskelbimo minėjime. 
Šventė praėjo labai įspūdingai. 
Lietuvių vardų sveikinimo kalbą 
pasakė K. L. Bendruomenės 
Britų Kolumbijos apylinkės vai 
dybos pirmininkas adv. Jonas 
J. Justis.

Kandi kaimyne
— Kad žinotum, tamsta, kaip 

į mane vyras myli, kaip užside
gęs dirba, kai galvoja apie ma
ne.

tikslas buvo supažindinti jaunuo .dirba kai ialvoia ame ma kandziaL Pclnas skiriamas SeS-
lius su universitetinių studijų d‘rba' ““ S °J ap'e tadieninės mokyklos tSIalkyram. 
galimybėmis, mokslo šakomis,! Mirė A. DarasUevič.us

stipendijomis, karine prievole,'. — O taip! Mačiau kaip jis Po ilgesnės sunkios ligos ko- 
lietuviškomis studentiškomis or-Į vakar plovė lėkštes... vo 13 d. ligoninėje mirė Anta-
ganizacijomig ir kt

Pradžia 8 vai. vak. o įaųjs j w gųbe^Ųato^iaųs, šeima
gros pirmą kartą lie uv.s a a ( Lyįjja Juozapaitytė dirbo žy- 
pela ir bus parduodami si i uz maus j£anacįos pramonininko 

Mr. F. Ross šeimoje, Vancou- 
veryje. Jos darbdavys neseniai

Šios rūšies supažindinimo va
karai jaunimui yra labai pra
vertus ir pagelbsti tolimesnio 
mokslo siekimo apsisprendime. 
Gražu pastebėti, kad akademi
kai skautai šiuos vakarus su
ruošia jau nebe pirmą kartą. 
Tikėkime, kad šis paprotys pa
sidarys tradiciniu. V. Š.

NAUJAS "MŪSŲ VYTIS”

Tik ką išėjusiame "Mūsų Vy
čio” numeryje paskelbti šie ra
šiniai skautiškomis temomis: 
kun. P. Dauknys — Stiprinkime
tarnybą Dievui, Br. Kliorė---
Nario mokesčio reikalu, V. Bar-į 
mienė — Ketvirtojo įstato ke
liu, Stp. Makarevičius — Padė
kime ir mes plytelę, O. Gešven-i 
tas — Džamobrės vajaus reika-) 
lu; vodovų skyriuje: K. Koda- 
tienė — Draugovės gerieji dar
beliai, Pr. Karalius — Draugi
ninkų kursų planas, Vyt. Sta
siškis — Skautininkų problema, 
Em. Putvytė — Norime būti 
vyr. skautės, L. Čepienė — Vyr. 
skaučių sueigų planas, L. Lieps
nelė — Lauželis, lauželis, A. La 
buckaitė — Žaidimai; akademi
niame skyriuje: Įvykiai ir ko
mentarai, A. Av’žienis — Dabar 
arba niekada, Vyt. Šliūpas — 
ASS filisterių reikalu, S. Dob- 
kevičiūtė — Vai lėkite, dainos, 
R. Kezys — R. Šilbajoris aktu- 
liais reikalais, V. Germanas — 
Mokymosi galimybės kariuome
nėje. Atskirai paminėti dabar 
ir seniau mirusieji skautų vei
kėjai: K. Kasperavičius, A. Ma- 
čiuika, L. Petrauskaitė. Aktu
alus humoro skyrius, nuotaikin
gos ir taiklios karikatūros. Nu
meris turi 48 puslapius ir yra 
iliustruotas daugiau kaip 30 pa
veikslų. Redaguoja Br. Kvik
lys. Administracijos adresas: 
3717 W. 70 PI., Chicago 29, III. 
Prenumeratos kaina $3 metams.
"MUSŲ VYČIO” ADMINSTR. 

PRANEŠIMAS

MV administracija praneša, 
kad pradedant MV 2 numeriu 
sulaikytas laikraščio siuntimas 
tiems skaitytojams, kurie nc- 
pratęsė prenumeratos 1956 me
tams. Norintieji ir toliau laik
raštį gauti, prašomi jį užsisa
kyti, sumokant prenumeratos 
mokestį.

PATIKSLINIMAS

O. Zailskienės straipsnyje 
“Dievui, Tėvynei ir Artimui’ 
vienoje vietoje praleista eilė žo
džių. Pilnas sakinys turėtų bū
ti : "Tas mūsų sau pasižadėji
mas turėtų skatinti ne tik ne
užmiršti, neišsižadėti savo gim 
tosios kalbos, kurios senumu, 
grožiu, skambumu bei turtingu
mu žavisi ir kitų kraštų kalbi
ninkai, bet siekti ko daugiau jos 
išmokti ir kitus savo pavyzdžiu 
patraukti, uždegti”.

JOS. F. BUDRIK UliMflRL INC.

Didžiulis pasirinkimas Naujausio 
stiliaus baldų Pavasario Šventėms

Kainos Žemiausios Chicagoje.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 vertės parduodamos sofos, nakčiai lovos

Pas mus ......... ..................................................................... $ 59.00
Už $200.00 vertės parduodamos sofos ir foteliai Nylon

ar vilnos naujausių stilių pas mus ................................ $129.00
Už $600.00 parduodami svečių kambarių baldai Kroehler,

Pullman ir kitų geresnių Amerikos fabrikų — mes 
parduodam tiktai už ........................... ............................. $329.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ SETAI
Už $150.00 vertės parduodami 3 dalių miegamieji ąžuolo

ar riešuto medžio pas mus tik .................................... $ 9U.00
Už $300.00 vertes parduodami miegamieji 4 dal. pas mus $199.00

Už $800.00 vertės parduodami, Francūziško-stiliaus ir ga
mybos 9 dalių miegam, su puošimuos! stalu pas mus $390.00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 vertė !s parduodami 5 dalių valgomojo

baldai pas mus .......................................................... įįj jjy.oo
Už $250.00 vertės parduodami 6 dalių ąžuolo ar rau

donmedžio baldai, su nedegamu stalo viršumi 
pas mus tik ............................................................... $179.00

Už $600.00 vertės parduodami 9 dalių valgomojo vė
liausio stiliaus iš augšiausios rūšies pas mus 
iki Velykų tiktai ................................................

VIRTUVĖS STALAI
$375.00

Už $69.00 Vertės siūlomi parduoti 5 dalių Formica
stalai ir 4 kėdės, įvair. spalvų ir stiliaus pas mus $ 39.00

Už 99.00 vertes siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su
chromo ar juodo metalo kojom pas mus tik . . $ 69.00

Už $150.00 vertės siūlomi 7 dalių Formica setai me-
dniai, ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik $ 89.00

ŠALDYTUVAI — PEČIAI
Už $199.00 vertės parduodami 8 cub. šaldytuvai vi

sų firmų, pas mus parduodami tiktai .............. $159.00
Už $250.00 vertės siūlomi 9 cub. šaldytuvai General

Electric ir kitų pas mus ......................................... $199.00
Už $120.00 vertės parduodami virimui porcclano

pečiai pas mus tiktai ............................................ $ 89.00
Už $200.00 vertės parduodami virimui pečiai Tappan,

Universal ir kiti pas mus tiktai ................. ,....$139.00

KILIMAI
9x12 Capri tiktai ................................................................ $22.00
6x9 kilimai parduodami tik pas mus ........................... $12.95
9x12 vilnoniai kilimai parduodami po $89.00 pas mus $49.00
9x12 parduodami po $129.00 Bigclow, Lecs ir kitų

žymių firmų pas mus tik ........................................ $79.00

ATIDARYTA: Pinnp'ienj ir Ketvirtadienį 9—9:30 
Kitom dienom 9—6 ir Sekmadienį 10—5.

JOS. F. BUBRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7234

Budriko Radio Valanda iš stoties \VHPC, 1450 kil. 
Ketvirtadieniais 6 vai. vakare.

buvo paskirtas Britų Kolumbi
jos provfncijos gubernatoriumi 
ir Karalienės vietininku. Panelė 
Juozapaitytė išvyko kartu su 
gubernatoriaus šeimą į Britų 
Kolumbijos sostinę Victoria.

36 dol. aukojo Juozas Jakš 
tys, 33 dol. — Anicetas Balys. | 
Po 26 dol. aukojo Antanus Ko-Į 
vera ir Ignas Kušlikis, 16 dol. 
— Eugenijus Korženiauskas, 13 I 
dol. — Jane Puodžiūnienė. Po 
10 doL — Jonas Audrušis, An
tanas Kairaitis ir Vincas Luka- 
ševičius; 6 dol. — Turuta Pra
nas. Po 5 dol. aukojo Justas Ja- 

sinskas, Lastas Gediminas, A- 
nelė Lukoševičiūtę, Stasys Sna- 
baitis, Pranas Kestauskas, Vin
cas Strolis, Stasys Lapinskas. 
Felicija ir Bronė Šimukėnaįtės; 
Po 4 dol. — Marija Koverięnė 
ir Mykolas Baniųkaitis; po 3 
dol. — Vincas Alkevičius, En- 
gelberfas Bliudnikas, Liuda Rau 
bienė ir Natalija Matulienė. Bu
vo aukojusių po du ir po vieną 
dolerį. Dalį iš čia paminėtų au
kų surinko ir gimnazijos ženk
lelių išplatino Felicija Šimukė- 
naitė, Romutės Trumpauskaitės 
ir Zosės Švarcaitės padedama. 
Didžiausią aukų rinkimo naštą 
pakėlė Verutė Pivoriūnaitė.

J. B.

ANTANAS PALUbIS
Gyveno 432 1 S. Muplevvood 

Avė! Tel. LAIayette 3-2860.
Mirė kovo 18 d.. 1956, 5:1 5 

vai. vak., sulaukęs 7 4 m. am
žiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Antanas, marti Aliee, 
duktė Josephlne Spaliu, 3 anū
kai: Edward l’alušis, jo žmona 
Dolores, Louis Spaliu, jo žmo
na Phyllls, ir Auna Mae Spaliu. 
Du proanūkai. Sesuo Elizabeth 
Schultz, gyvenanti Bronx, New 
Yorke. kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
Cailfornia Avė.

•Laidotuvės įvyks ketvirt. ko
vo 2 2 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto l»us atlydėtas j švenč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kurioje {vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į .šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: sūnus, duktė, mar
ti, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. LAfayctte 3-

H0000 0000000 0-0000000O 000 0 o <

Marijos apsireiškimų Fatimoje

1917 metais aprašymas

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

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III. 
KXK>000<100-00-00000000000000{

P.8č J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

Chicago 32. 111. — Tel. lA S-8617

GįUŽAUSKŲ
BEVERLY HULLLS GfiUNYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų. i--------------------------

2443 WEST «3RD STRKET Normali vidutinė kQno t
rel. Vitos,H-ct 8-0833 ir PR 8-0834 ratūra yra gg g F pap^į

truputį nukrinta rytą ir kiek aug- 
- = stesne būna poųįetyje.

UODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
UUDOTUVIV DUUCKTORIA1 '

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
$4600 » 7-SM1 Aatomoblllama vtota 
kart* gyv*na kito** ml««t* daly**; gausim*

koplyčią arčiau Jūsų namų.

A. A.
MONIKA REDECK1ENĖ 

(DočkauaMItė)
Gyveno 843 W.. 33r«l St.

Mirė kovo 19 d.,* 1956, 1 1 v.
ryto, sulaukus senatvės. Gimė 
Lietuvoje; kilo iš Raseinių ap
skričio ir parapijos, Dumišiškių 
km. Amerikoje išgyveno 53 m. 

l’asiliko dideliame nuliūdime
3 dukterys: Elena Šokas, Ona 
Yudis, žentas- Domininkus, 
Beatriče Herbick, žentas Krank, 
sūnus Juozapas. Devyni anū
kai: Richard Šokas, Dominic, 
Itobert, Deonard ir Vlrginia 
Yudis, Bctty Lanza ir Krank 
Herbick, U. S. A. F., Joseph- 
Jaek ir Barbara Redeeki, 1 
proanūkai: Gail ir Gregory Šo
kas, l.arry ir Charles Yudis. 
Pusseserė Michalina. Itudnii- 
nienė su šeima, brolienė Mi
chalina Baksis su šeima, pus
brolis Karolius ltedeckis su 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Teisybės Mylėtojų
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
ltudmino koplyčioje, 331!) So. 
Lituunica Avė.

Laidotuves įvyks ketvirta
dienį, kovo 22 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto Ims atlydėta į 
Kv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į .šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, 
anūkai ir proanūkai.

Inidotuvių direktorius Jur
gis E. Rudininas. Tel. YArds 
7-1 13 S.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkcvičiaua apianka 
IJhakymui nu plnlgala siųskit*:

259 pcL, kabia $2.50 
DRAUGAS, 2334 8. Oakley Are.,

Chicago 8, III.

t-L i'b

r/.’a, riv.

Ai X-wV*

A. A.

JOHN PIETRZYK
Gyveno 44 41 S. Wood St. 

Tel. ERontier 6-5775

Mirė kovo 19 d.. 1956, 10:30 
vai. ryto, sulaukęs 43 m. aini

Gimė Chicago, 111.

l’asiliko dideliame nuliūdime 
žmona Estello (Zaronaitė). 3 
dukterys: Joan, Carol ir Joycc, 
tėvai: Peter ir Magdalena l’icl- 
rzyk, sesuo Loltie Gliyva, švo- 
geris Frank ir jų šeima. 3 bro
liai: Casimir, brolienė Mario ir 
jų šeima, Joseph l’ict, lirolienė 
Bose ir jų šeima, ir Edtvard, 
brolienė Helen įr jų šeima, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Kūnas pašarvotas ,lolin F. 
Eudeikio koplyičoje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, kovo 23 <1., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų Ims nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys,
tėvai, sesuo ir broliai ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direktorius Jobu 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- Mes turimą koplyčias
vimas dieną ir nak- visose Chicago* ir
U, Reikale Saukiu Roselando dalyse Ir

’uojau patarnaujame•nua.

Šios nuostabios ir nepaprastos kny 
gos personažus šitaip Įvertina ra
šytoja* Gliaudą: “...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angelico angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sle 
los sąvokos, bet myllatl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo ir nesuvokiąs Jo esrušs 
drąsus be drąsos, nesuprantą* pa 
vojaus beprviGJlmo prooes*”.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel LAIayette 3-3372

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. L1TVAN1CA AVĖ. TeL YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS :
659 West )8th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODS1I>E Itd., Riverside. III TcL OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
PIRKITE TIESIOG NUO 

MR. NELSON
— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

SSI4 We$1 11 Ith StreM
▼ienas blokag ano kapinių.

SRldilanaias paminklams planą 
paalrtnHmss mlwt«.

TeleL CEdarcrest 3-6335

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CH1GAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139,

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpobUe 7-12131
2314 W. 23rd P1.ACE Vlrgtnls 7-6672,
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X Chicago American dien

raštis praėjusį šeštadienį ir 
sekmadienį gana gražiai ir pla
čiai parašė apie dienraščio 
“Draugo” kertinio akmens pa
šventinimą ir didžiulį banketą 
Sherman viešbutyje. Praėjusį 
pirmadienį net patalpino gražų 
paveikslą iš to banketo. Chica- 
go lietuviai tikrai nuoširdžiai 
turėtų įvertinti tokio laikraščio 
pastangas painformuoti visuo
menę apie mūsų lietuviškus pa
minėjimus. Mums didelė garbė, 
kad Chicago American dienraš
tis mus nuoširdžiai įvertina. Be plenumo posėdžių numa

tomi ir atskirų sričių sekcijų 
X Kun. Vincas Parulis, MIC, posėdžiai: mokslo, literatūros,

T. T. Marijonų Statybos ban
keto organizatorius, įdėjęs į 
šio parengimo planavimą ir or
ganizavimą daug darbo ir pasi
šventimo, džiaugiasi sulauktu 
pasisekimu. Vos atsikvėpęs po 
didelių darbų, kun. V. Parulis 
planuoja ir svarsto, kaip dar 
labiau išvystyti Statybos fon
do vajų.

X Šen. Everett Dirksen, Illi
nois valstybės gubernatorius 
Stratton ir Chicagos meras Da- 
ley jau atsakė į Dainų šventės 
komiteto pakvietimą įeiti į tos 
šventės garbės komitetą. Jie 
visi džiaugiasi lietuvių pastan
gomis suorganizuoti šią šventę 
ir jai uoliai pritaria.

X Antanas Marcinkus mirė 
kovo 11 d. Commonvvealth Edi
son kompanijos bendradarbiai 
palydėjo jį į Šv. Kazimiero ka
pines ir vietoje gėlių suaukojo 
$53.25. Pinigus paskirstė taip: 
$10 užuojautai apmokėti, $10

X Jau sukviestas VI Š. Ame
rikos lietuvių sporto žaidynių,
įvykstančių balandžio mėn. 

mišioms ir $33.25 Vokietijoje,21_22 d d>) organizacinis ko-
džiova sergant'ems lietuviams.
Pinigai pasiųsti per Balfą.

X Roosevelto universitete 
įsteigtas Lietuvių Studentų 
klubas. Š. m. kovo 14 dieną 
Roosevelto universiteto patal
pose įvyko Lietuvių Studentų 
klubo steigiamasis susirinki- apgyvendinimo ved., V. Juška 
mas, kuriame dalyvavo 17 as- j — meno vakaro dengimo ved. 
menų. Klubui vadovauti išrink-,
tos studentės: pirmininkė Ilona X Rašytojas Juozas švais- 
Pakštaitė, sekretorė Judita tas, sulaukęs pensininko am- 
Junkerytė. žiaus, tebėra darbštus ir kūry

bingas: kone kasmet pasirodo
X Lietuvių Bendruomenės 

Bridgeporto apylinkės valdy
bos posėdis įvyko kovo 14 d. 
Posėdyje buvo iškeltos mintys: 
paprašyti lietuviško pamokslė
lio mokinių pamaldų metu Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje, 
aplankyti sužeistąjį narį Kaz. 
Genčių ligoninėje ir įteikti jam 
dovaną, rūpintis Kultūros Fon
do vajumi.

X Religinio meno parodos 
jury komisija posėdžiaus šį šeš
tadienį (kovo 24 d.) Šv. Kry
žiaus parapijos salės patalpose 
ir paskirs premijas už geriau
sius kūrinius. Premijų įteikimo 
iškilmės įvyks Verbų sekmadie
nį (kovo 25 d.) 2 vai. p. p. šv. 
Kryžiaus parapijos salėje.

X “Technikos žodis”-šių me
tų ir antrasis numeris baigia
mas ruošti spaudai. Rašo prof. 
J. Kolupaila, dr. inž. S. Juzė
nas, chem. inž. J. Rugis, arch. 
J. Mulokas ir kt. Žurnalas gau
siai iliustruojamas ir išeina kas 
du mėnesiai.

X Kultūros Fondo Taryba
dabar turi 28 narius, įtraukus Emerald Avė., prieš du mėne- 
į Tarybą inž. arch. J. Muloką,; siua suželtas pravažiuojancio 

kun. dr. J. Prunskį, kun. V.
Bagdanavičių, MIC, A. Gintne-
rį, J. Pautienių, Norą Gugienę 
ir VI. Civinską.

X Chicagos Lietuvių Futbo
lo Klubo komanda užsiregistra
vo į “National Soccer League” 
pirmenybes, kurios prasidės se
kančio mėn. viduryje.

X Profesorių draugijos veik* 
la. Kovo mėn. 18 d. įvykusia
me Lietuvių Profesorių draugi
jos valdyoos posėdyje buvo 
svarstytas JAV Lietuvių Ben
druomenės valdybos kvietimas 
dalyvauti jos organizuojamame 
JAV ir Kanados Lietuvių Kul
tūros kongrese, kurs įvyks šių 
metų birželio 30 ir liepos 1 d. 
Chicagoje Dainų šventės me
tu. To kongreso tikslas — su
daryti sąlygas JAV ir Kanado
je gyvenantiems mūsų kultū
ros darbuotojams susitikti, pa
sisakyti ir pasitarti mūsų kul
tūriniais reikalais. Kultūros 
kongrese numatyti du plenumo 
posėdžiai su bendresnio pobū
džio pranešimais, padarytais 
vienas JAV, o kitas Kanados 
Bendruomenės parinktų pre
legentų.

kalbos, muzikos, dailės, vaidy
bos, istorijos bei architektūros 
sekcijų. Mokslo sekcijos posė
džiams organizuoti pakviesta 
Lietuvių Profesorių draugija 
Amerikoje. Draugijos valdyba 
savo posėdyje nutarė Kultūros 
kongrese dalyvauti, aptarė pra
nešimo temą ir prelegentus.

Draugijos valdyba savo po
sėdyje priėmė į Profesorių 
draugiją šiuos naujus narius: 
daktarą Kazį Pautienių, tuv. 
Vytauto Didžiojo universiteto 
adjunktą, dipl. humanitarą Kū
jų Mykolą, buv. Klaipėdos bei 
Vilniaus Pedagoginio instituto 
ir Vilniaus universiteto lekto
rių, ir Loyolos asist. profeso
rių Liaugminą Albiną, buv. 
Vilniaus universiteto docentą 
ir Pedagoginio instituto direk
torių. .

DTENRA5TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Trr.T?*T0 y’TMTNP ’MMtOT'Aę

Praėjusį šeštadienį .To Ekscelencija vyskupas Vincentas Brizgys pašventino TT. Atari jonų vienuolyno ker
tini akmenį. Apeigų asisto.je dalyvavo prel. Ignas Albavieins, Šv. Antano parapijos klebonas,’ ir did. 
gerb. kun. Valentinas Atkočius, MIC, TT. Marijonų Šv. Kazimiero provincijos viršininkas. Kertiniame 
akmenyje buvo įmūryti; statybos braižiniai, pašventinimo protokolas, daugiau šimto dalyvių parašai, sau
jele Lietuvos žemės, gintaras ir akmenukas nuo Pabaltijo jūros.

IŠ ARTI IR TOLI

mitetas. Komitetą sudaro šie 
asmenys: J. Budrys — pirm., 
A. Kikilas — reikalų ved., Z. 
Žiupsny s — sekretorius, J. 
Bagdonas — ižd., Ed. Šulaitis 
— spaudos ir informacijos ved., 
P. Nedzinskas — sportininkų

su nauja beletristikos knyga. 
Neseniai išleistas Švaisto roma
nas “Knygnešių pėdsakais”, šį 
sekmadienį rašytojas dalyvau
ja LRD rengiamoje literatūros 
premijos šventėje ir skaito sa
vo naują pasaką “Pikčiausi šu
nys”.

X Kun. P. Patlaba ves reko
lekcijas, kurias vyresniosios 
giedrininkės rengia moterims 
ir mergaitėms kovo 22, 23 ir 24 
d. d. Šv. Kazimiero vienuolyno 
salėje (2601 W. Marąuette 
Rd.). Pradžia kas vakarą 7:30 
vai. Rengėjos maloniai kvie
čia čikagietes rekolekcijomis 
pasinaudoti.

X A. Lauraitis, V. Adamka- 
vičius, Z. Žiupsnys, VI. Karpuš- 
ka ir Žulpa įeina į VI Š. Ame
rikos liet. sporto žaidynių var- 
žyb nį komitetą. Pirmasis yra 
jo pirmininkas, o kiti — krep
šinio, tinklinio, šachmatų ir J 
stalo teniso sričių vadovai.

X Kazys Oenč'.us, 3014 So.Į

automobilio, dar guli ligoninė
je. Jis sunkiai sužeistas. Netu
ri privatinės apdraudos. Yra 
Moksleivių Tautinio ansamblio 
valdytos narys.

X Antanas Laucius yra pa
skirtas nariu į Dainų šventės 
komitetą, kaip JAV Lietuvių 
Studentų Sąjungos atstovas.

J. i. VALSTYBĖSE
— Waterbury, Conn., raudo

nas vynas liesis. Bostono lietu
vių dramos sambūris, su akt. 
A. Gustaitiene priešaky, yra 
pastatę V. Karklinio 3-jų veiks
mų komediją “Raudonasis vy
nas”, kurioje vyriausią vaidme
nį vaidina akt. H. Kačinską^.

Neseniai trupė dideliu pasi
sekimu šį veikalą suvaidino 
New Ycrke, sutraukdami nepa
prastai daug publikos ir sukėlę 
nemažo susidomėjimo.

Waterburio lietuvių bendruo
menės valdybos pakviesta, tru
pė š. m. balandžio 8 dieną (At
velykio sekmadienį) 3 vai. p. p. 
veikalą vaidins vietos lietuvių 
parapijos salėje, waterburie- 
čiams ir apylinkės kolonijų lie
tuviams, nes kitose vietovėse 
dėl per ankštų scenų vaidini
mas nebus kartojamas.

Veikalas yra verstas iš lat
vių kalbos. Siužetas paimtas iš 
šeimos gyvenimo. Pilnas leng
vo ir gražaus sąmojaus ir ne
sunkiai suprantamas, kad ir se
nesniosios kartos publikai. Ne
didelio aktorių sąstato, su Hen
riku Kačinsku priešakyje, vai
dinimas daugiau negu pasige- 
rėtirtas. Dail. V. Vizgirdos sko
ningai pritaikintas scenovaiz
džio ap:pav:darn;mas jaukus ir 
meniškas.

Žinant kaip gausiai č a lan
komi vietos teatro vaidnimai, 
nenuostabu, kad š:a fcostoniš- 
kių viešnage jau iš anksto jau
čiamas nemažas susidomėji
mas, juo labiau, kad jie č a ne
be pirmą kartą, o akt. H. Ka
činsko pasirodymas šioje pa
dangėje, veik visada sukela 
koloniją ant kojų.

Sveikintinos Bendruomenės 
valdybos pastangos suruošti 
laiks nuo laiko vietos lietu
viškajai visuomenei kultūrinių 
pramogų. Waterburiečių gau
sus lankymasis teatriniuose 
ar koncertiniuose parengimuose 
duoda rengėjams vilčių, o taip 
pat skatina ir daugiau jų čia 
ruošti. — a. b.

, — Damazas Kranklys, gyv. 
Gilbertville, Pa., po operacijos 
grįžo iš ligoninės ir sveiksta na
muose. Jis yra naujai atvykęs 
į JAV ir verčiasi sodininkyste.

— Dvi šeimos iš Australijos.
Paskutiniu metu į Los Angeles, 
Calif., iš Australijos atvyko 
Vyt. iF^ędziųskas su ži^oną ir 
dVlėm vaikais ir Slavas Kodel- 
ka su žmona ir dviem mažais 
vaikučiais. Abi šeimos gavo bu
tus ir apsirūpino darbais.

Iš okup. Lietuvos
— Šumausko įsigalėjimas 

okupuotoje Lietuvoje, kaip da
bar aiškėja, užkulisiuose grei
čiausia nepuvo staigmena. Jis, 
atrodo, jau nuo seniau buvo 
rengiamas Maskvos patikėtinio 
pareigoms Lietuvoje. Būdinga 
tai, kad šumauskui kylant į 
viršūnę, kilo į atsakomingas 
vietas ir seni šumausko bendra
darbiai, daugiausia rusai.

Paskui Šumauską į partijos 
centrą ir kiek vėliau į partijos 
sekretorius atsekė M. Afoni- 
nas, karo metu šiaurės Lietu
voje partizanavęs drauge su Šu- 
mausku, o paskui buvęs Šiau
liuose antruoju sekretorium 
prie to paties šumausko. J. 
Smilgevičius, buvęs trečiuoju 
sekretorium Šiauliuose, taip pat 
atsekė paskui Šumauską į par
tijos 'centro įstaigą, o k'ek vė
liau tapo Kultūros ministru. 
Tuo pačiu metu Šiauliuose bu
vęs komjaunimo pirmas sekre
torius J. Petkevičius, vėliau iš
kilo į komjaunimo centro pir
muosius sekretorius.

Dabar, šumauskui išėjus į 
pačią viršūnę, partijos centro 
ekonominiai skyriai pavesti va
dovauti rusams. Pasirodo, kad 
du iš jų irgi yra jau buvę arti
mi šumausko bendradarbiai. 
Šiauliuose: Kolesnikovas, nau
jasis partijos centro žemės 
ūkio skyriaus vedėjas, pasiro-j 
do, yra buvęs Maskvos vyriau
sybės įgaliotiniu kolektyvizaci
jos reikalais Šiauliuose, kai ten

viešpatavo šumauskas, o nau
jasis partijos centro pramonės 
skyriaus vedėjas Jekaterince- 
vas tuo pačiu metu yra buvęs 
panašiose pareigose irgi Šiau
liuose.

— Donelaičio mirties 175 m.
sukakties proga išleistas poeto 
išlikusių rankraščių fotokopi- 
nis leidinys. Jame yra fotoko
pijos “Pavasario linksmybių”, 
“Vasaros darbų”, fragmento 
apie Seimą ir dviejų Donelaičio 
laiškų. Leidinį išleido Liet. 
Mokslų Akademija, paruošė fi- 
lolog. m. kandidatas L. Ginei
tis, apipavidalirto dail. F. Juzė
nas, redagavo K. Korsakas. 
Knygos išleista 1,500 egz. Joje 
yra 49 psl.

—Nepatenkinami žemės ūkio 
rezultatai Lietuvoje bene bus 
buvę svarbiausias akstinas im
tis “naujos šluotos”, tai yra pa
keisti Gedvilą Šumuasku ir 
duoti jam naujus padėjėjus ru
sus, ypač žemės ūkio ir kitose 
ekonominėse srityse.

— Rusų kalba išleista A. 
Strazdo eilėraščių rinkinys 
“Dainuoja ne dėl garbės”; nu
matoma, esą, netrukus išleisti 
Putino “Altorių šešėly” ir J. 
Jovaro eilėraščių rinkitfį.

— Kauno viena vidurinė mo
kykla pavadinta Komjaunimo 
vardo vid. mokykla. Jfcs direk
torius yra J. Bačiullį' 
---------------------------- .'-i-------------

VELYKINES SVEIKINIMO 
KORTELES

Pieštos amerikietės lietuvaitės dai
lininkės Elenos Putris, gaunamos 
Drauge. Kortelės kelių spalvų, 
kaikurios aukso pakraščiais, su 
kiškučiais, margučiais, rožėmis, 
spalvingomis gėlėmis ir kaligrafiš
kai įrašytais specialiai parinktos 
prasmės lietuviškais teksttais. Dė
žutės su 8 spalvotom kortelėm 
kaina $2.00.

Užsakymus tr pinigu?, siųskite
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.
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CHICAGOS ŽINIOS
Patrankos saugos Chicagą

Parkų distrikto komisionie- 
rius, skatinamas kelių grupių 
civilinių asmenų, buvo Chica
goje suorganizavęs apklausinė
jimą dėl priešlėktuvinių pa
trankų, įrengtų miesto paeže
rės parkuose. Civiliniai gyven
tojai priešinosi, kad tos patran
kos miestiečiams užima daug 
malonios vietos. Į apklausinė
jimą atvyko ir generolas W. 
H. Arnold, penktos armijos va
das, kurs pareiškė, kad čika- 
giečiai gali būti ir labai dėkin
gi už tas patrankas, jeigu ka
da priešo lėktuvai pultų mies
tą.

Šiuo metu ežero pakrantėse, 
Chicagoje, dešimtyje vietų yra 
įsikūrę kariniai daliniai, už m- 
dami 88.5 akrus iš esančių iš 
viso- 2,878 akrų. Trijose vieto
se yra Nike skrendančių bom
bų baterijos. Nike bombos, pa- 
le.stos į orą, pačios susiranda 
priešo lėktuvą ir jį susprogdi
na.

Išgelbėjo dvylika
Policininkas James Ross, pat

ruliuodamas gatvėse, susekė, 
kad vienuose namuose — 2344 
Van Buren str. — yra gaisras. 
Nusiskubinęs į tuos namus iš 
dūmų pilno koridoriaus išnešė 
du vaiku ir išstūmė du kitus. 
Liepsnos nebeleido jam grįžti 
gelbėti kitų žmonių. Tada jis 
įsiveržė pro kaimynų duris, pa
skiau užlipęs užpakaliniais 
laiptais ir įsilaužęs pro langą 
išgelbėjo dar 8 žmones. Iš viso 
jis taip išgelbėjo 12 žmonių, jų 
tarpe 78 m. amžiaus seną inva
lidą.

Balsuos dėl atlyginimo
Balandžio 10 d. Chicagoje 

bus pirmieji balsavimai, kurių 
metu teks pasisakyti ar prita
riama pakėlimui algos teismų 
raštininkams ir sargybiniams. 
Dabar įstatymas neleidžia 
jiems mokėti augštesnio atlygi
nimo, kaip $3,500 metams. No
rima tą ribą nuimti ir palikti 
algų nustatymą teisėjų sprčh- 
dimtir—-----—

$62,500 už sužeidimą
Augščiatislaš Illinois teismas 

Margaritai Maeder, 53 m. am
žiaus, iš Pascal Rent-A-Car 
bendrovės priteisė $62,500. Tos 
bendrovės automobilis, peršo
kęs į šaligatvį, prispaudė ją 
prie sienos, sulaužydamas jos 
kaulus net 32-se vietose. Ne
laimė įvyko 1951 m. gegužės 
25 d.

DANIJOJE
—“Nežinomas kareivis”. Da

nijoje veikianti latvių emigran
tų leidykla “Imanta” paskelbė 
netrukus latviškai išleidžianti 
išverstą į latvių kalbą Vaino 
Linna romaną “Nežinomas ka
reivis”, kuriame rašoma apie 
paskutinį Suomių-Rusų karą.

KNYGA, KURIĄ JŪS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.

Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

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

Užsakymus kartu su pinigais siųskite;

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Romanas
ŠI knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką žodj. JI yra pulki do
vana jaunimui.

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

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
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Biustai iš brangakmenių

Chicagoje vyksta brangak
menių pirklių suvaž avimas, 
kuriame parodoma išstatyti 
prezidentų Lincolno ir Eisen- 
hovverio biustai, padaryti iš 
safirų; jų vertė siekia $750,- 
000. Skulptūros esančio?, augš- 
tos meniškos vertės. Eisenho- 
werio galva, iš juodo safiro, 
yra sukurta dailininko Harry 
B. .Derian, o Lincolno galva iš
kalta iš didžiausio bet kada pa
saulyje rasto safiro, svarusio 
2,302 karatus. Suvažiavime bus 
išstatyta ir daugiau brangak
menių, kurių bendra vertė — 
$2,003,000. Suvažiavimas vyks
ta. Sheraton viešbuty.

Siaučia padegėjas
Nuo penktadienio Chicagoje 

buvo 17 įtartinų gaisrų. Bijo
masi, kad čia gali būti padegė
jo darbas. Kaikurie gaisrai su 
žmonių nelaimėmis. Pvz. iš vie
no degančio namo, iš antro 
augšto, šoko 72 m. amžiaus 
moteris ir išsilaužė koją. Yra 
ir daugiau sužeistų žmonių. 
Nuostoliai siekia šimtus tūks
tančių.

Dėl gėrimo žuvo 3 žmonės
Tomas Allen, 17 m. amžiaus 

jaunuolis, teisme prisipažino 
buvęs girtas, kai jo vairuoja
mas automobilis praeitų metų 
gegužės mėn. ld. Belvidere ke
lyje, netoli Chicagos, susidau
žė su kita mašina ir buvo už
mušti trys žmonės. Pasigėrimas 
degtine įvykęs pirmą kartą jo 
gyvenime. Jaunuolis nuteistas 
sąlyginiai 4 metams.

Įtaria berniukų nužudyme
Chicagos policija tardo Joną 

Kosach, 45 m. amžiaus elektro
techniką ir metalo darbų šalt
kalvį, seksualinį iškrypėlį, kad 
galbūt jis turėjo ryšio su nu
žudymu trijų berniukų Chica
goje. Daryti tardymai su melų 
detektoriumi nedavė aiškių re
zultatų. Tardymas tęsiamas.

PAJIEŠKOJIMAS
BIRŪTE SLAVINSKAITĖ BRU
ŽIENE, kilimo iš Kauno—A. Pa
nemunė, prašoma atsiliepti. Yra 
žinių iš Lietuvos. Kreiptis šiuo ad
resu : Mrs. Aleks. Cernauskas, 5286 
No. Luna Avė., Chicago 30, III., 
Tel. MUlberry 5-6746.
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GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradūno

Devynios Balades

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

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

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

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, I1L
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ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gbaudos 

Raidžių Pasėliai


