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Dar apie lietuvius 
Vladimiro kalėjime 

Jau rašėme trumpai apie tai, 
kokias žinias atvežė Italijon grį
žęs buv. karo kapelionas Ala-
giani apie vyskupus Matulionį, 
Reinį, Ramanauską ir kun. de
kaną Mironą. Prisiminimui kar
tojame, kad jis juos sutiko Vla
dimiro kalėjime, esančiame apie 
180 km. nuo Maskvos. Jis pats 
yra išbuvęs sovietų kalėjimuose 
ir stovyklose apie 9 metus. 

Vyskupas Matulionis yra tra
giškai žuvęs (užsimušė krisda
mas augštelnikas ant akmeninių 
grindų). 1953 m. rugpjūčio mėn. 
Arki v. Reinys 1953 m. gale buvo 
sunkiai susirgęs, bet pasakoto
jas nežino, ar jam iš tos ligos 
pasisekė pakilti. Sirgęs arkivys
kupas labai sunkiai. Vyskupo 
Ramanausko pasakotojas pats 
nematęs, bet apie jį iš kitų gir
dėjęs. Dekanas Mironas dar stip 
rokas buvęs. Visi kalėjime žino
ję, kad jis yra buvęs Lietuvos 
ministeriu pirmininku. 

Vladimiro kalėjime esą daug 
lietuvių, bet pavardžių nedaug 
Alagiani teprisimena. Jis sakosi 
girdėjęs iš kitų, kad tame pačia
me kalėjime esąs ir vienas Lie- I 
tuvos užsienio reikalų ministe- ' 
ris, rodos — jo manymu — bu
vęs Mirono kabinete. 

Šiame kalėjime buyo laikomi 
nepajėgūs dirbti arba tie, kurie 
priešinosi priverstiniam darbui 
stovyklose ir buvo už tai nuteis
ti 25 metus kalėti. Kiekvienoje 
celėje laikoma po 7 kalinius. Jie 
nuolat kilnojami, todėl galima 
žiniomis pasidalinti. 

Kalėjime esantieji dirbti ne- • 
verčiami, tik išleidžiami vieną 
valandą per dieną pasivaikščio
ti. Negauna laiškų ir negali jų 
rašyti. Neturi taip pat spaudos 
nei literatūros. Arkiv. M. Rei
nys kažkokiu būdu buvo pasirū
pinęs reikmenis mišioms laikyti, 
bet vieną dieną buvo netikėtai 
užkluptas ir apmuštas, o sargy
biniai viską iš jo atėmė. Lietu
viai vyskupai ir kunigai pasku
tiniu metu kalėjime gaudavo iš 
tikinčiųjų maisto siuntinėlių, 
kuriais pasidalindavo su kitais 
kaliniais. 

Tėvas Alagiani yra sutikęs 
daug lietuvių arba apie juos gir
dėjęs priverstinių darbų stovyk
lose. Ten ypač daug esą ukrai
niečių ir lietuvių jaunimo, nu- j 
teisto už tariamą ar tikrą parti- j 
zaninę veiklą. Su jais buvo ei-1 
giamasi labai žiauriai, jie buvo 
marinami badu. Tačiau po Sta
lino mirties ir Berijos sušaudy
mo sąlygos kiek palengvėjusios. 
Už atliekamus darbus šiek tiek 
mokama. Iš atlyginimo adminis
tracija išskaito už išlaikymą, o 
į rankas duoda ne daugiau kaip 
200 rb. per mėnesį. Už šiuos pi
nigus turi teisę nusipirkti mais
to ir būtiniausių reikmių iš sto
vyklos sandėlių. Jei kas uždirba 
daugiau kaip 200 rb., tai juos 
bolševikai sakosi padedą į ban
ką, kad „sutaupytus pinigus" su 
imtieji paskiau galėtų atsiimti, 
kai būsią paleidžiami. Tėvo Ala
giani teigimu, pabaltiečiai esą 
tiek dvasiškai, tiek fiziškai at
sparesni už kitus. 

Šiaip jo žinomų koncentraci
jos stovyklų ir kalėjimų gyven
tojų daugumą sudaro lietuviai, 
latviai, estai, ukrainiečiai ir len
kai. Sov. Sąjungos piliečiai turi 
teisę parašyti po vieną atvirutę 
į mėnesį savo giminėms. 

• Burmoje esąs žuvęs ten pri
siglaudusių kinų nacionalistų 
karių vadas gen. Lee Tse-fen, 
bekovodamas su jų gaudyti išė
jusiais Burmos daliniais. 

©ras Chieagoje 
Apsiniaukus, galimas lietus. 

Temperatūra be žymesnio pasi
keitimo. 

Saulė teka 6:11, leidžiasi 5:53. 

Amerikiečiai aviacijos technikai Indokinijoje. Apie 150 Amerikos aviacijos technikų buvo permesta Indokinijon tuo metu, kai komu
nistai pasuko prie Laos sostinės, o Amerikos lėktuvai iš Filipinų bazės buvo duoti prancūzam, kad bombarduotų priešą ir vežtų fron
tui karius ir medžiagas. Amerikos technikai reikalingi lėktuvams prižiūrėti tol, kol su jais apsipažins prancūzų technikai. Kairėje 
matome amerikiečius apžiūrint lėktuvo motorą, o dešinėje — poilsio metu. (INS) 

Olandija nesaugi be 
Vokiečių kariuomenes 

HAGA, kovo 11. — Olandija 
jau išsiuntė į Paryžių Europos 
armijos pakto ratifikavimo do
kumentą su pastaba savo amba
sadoriui, kad jis primintų Pran
cūzijos vyriausybei tą pačią pa
reigą — galimai greičiau ratifi
kuoti paktą. 

Nors Olandija gal daugiausiai 
už visus yra nukentėjusi nuo Į 
paskutinės vokiečių agresijos ir 
okupacijos, nors jai nemielas ! 
Vokietijos atginklavimas, ta
čiau Olandija tol nesijaus saugi, 
kol tarp jos ir Rusijos nestovės 
Vokietijos kariuomenė — pa- '<• 
reiškė atsakingas Olandijos pa-

Caracas konferencijoje daugiau 
priedų prie JAV rezoliucijos 

reigunas. 
Olandija yra pirmoji iš 6 pak

to dalyvių, pasiuntusi į Paryžių 
ratifikacijos dokumentą. Ją, 
turbūt,, seks Belgiją, nes vieni 
rūmai paktą jau ratifikavo, o 
senate tebeina diskusijos. 

V. Vokietijos parlamentas 
paktą ratifikavo, tik dar nėra 
prezidento parašo, belaukiant 
teismo sprendimo dėl pakto' 
konstitucingumo. Teismo spren
dimas atpuls, kai įsigalios ką tik 
padarytas konstitucijos pakeiti
mas. 

CARACAS, kovo 11. — Panamerikos konferencijos politinėje 
komisijoje (joje turi atstovus visos valstybės) komplikuojasi dis
kusijos dėl JAV rezoliucijos kovai su komunistų kėslais organi
zuoti. 

Visi ikšiol kalbėję principe pa
sisakė už rezoliuciją, tik kas
dien prie jos atsiranda naujų pa 
taisų. 

Tariamai demokratiškus re
žimus turinčios Lotynų Ameri
kos valstybės siūlo tąja rezoliu
cija apimti ne tik komunistus, 
bet kiekvieną totalitarinį reži
mą, užmetamą sukilimais. Išei
tų, kad demokratiniai režimai 
turėtų susilaukti kaimynų pagal 
bos tuo atvejų, jei juos kas dik
tatūromis norėtų pakeisti. Sun
ku prileisti, kad JAV galėtų už 
tą pataisą balsuoti, nebent būtų 
aišku, kad tai taikoma jėgoms, 
kurios būtų ne krašto viduj, bet 
užsienyje. 

Syrija gali keisti 
užsienio politikę 

DAMASCUS, kovo 11. — Nau 
joji Syrijos vyriausybė pritarė 
Turkijos — Pakistano kariniam 
paktui, kuris, Vakarų nuomone, 
turėtų padaryti pradžią paktų 
grandinei, supančiai Sov. Rusi
jos pietinį galą. 

Arabų Lyga tos rūšies pak
tams yra priešinga. Nors Syrija 
Arabų Lygai priklauso, tačiau 
iš to naujosios vyriausybės pa
reiškimo darytina išvada, kad 
ji neberemia pilnai tą užsienio 
politiką, kurios laikėsi nuversta
sis gen. Shishekly režimas, pa
sižymėjęs ypatingai pabrėžtu 
izoliacionizmu. Ši pastaroji nuo
taika buvo puoselėjama todėl, 
kad tai buvo lyg atsikeršijimas 
Amerikai už ypatingą Izraelio 
globą. 

Ir naujajai syrijos vyriausy
bei toji Amerikos politika nepa
tinka, tačiau tai nekliudys Syri-
jai prisidėti prie jos saugumą 
garantuojančių paktų. Tik ši
tam žygiui turės pritarti Arabų 
Lygos vadovybė, kaip to reika
lauja jos statutas. 

Shishekley 

Kubos atstovė de Remon (pre
zidento žmona) pasiūlė pataisą, 
raginančią panaikinti Ameriko
je rasinę diskriminaciją. Kai jos 
nebus, kova su komunizmu bus 
lengvesnė. Savo pataisą ji patei
sino faktu, kad JAV vykdo dis
kriminaciją Panamos kanalo zo
noje, nes Panamos darbininkams 
už tokį pat darbą moka daug 
mažiau, negu gauna JAV darbi
ninkai. Foster Dulles rezoliuciją 
prieš komunizmą Kuba karštai 
parėmė. Kubos atstovė susilaukė 
daugiau aplodismentų už Fos
ter Dulles. 

Kalbant Domininkonų Respu
blikos ministeriui ir pradėjus 
girti JAV kaip Lotynų Ameri
kos „apsaugos skydą", Guate-
malos užsienio reikalų ministe-
ris išėjo iš posėdžio ir spaudos 
atstovams pareiškė, kad neturįs 
laiko klausytis žmonių, kurie 
„demokratijos vardu kvailybes 
pasakoja". Šiandien jis pažadė
jo įteikti konferencijai visai 
naują rezoliuciją, nes JAV įteik
tos nesą galima pataisyti. 

Bolivijos atstovas mažiau do
mėjosi JAV rezoliucijos filosofi
ja ir jos įtaka kuriant naują 
tarptautinį įstatymą, bet dau
giausiai dėmesio skyrė ekonomi
nės gerovės pakėlimui ir JAV 
ūkinei politikai Lotynų Ameri
koje. Turbūt jo kalbos įtakoje 
JAV delegacija vakar paskelbė, 
kad siūlo greit susirinkti Va
šingtone vien tik ūkinių reikalų 
pasvarstyti. Pasiūlymas šiltai 
priimtas. Vakar vien tik JAV 
ūkinei politikai Lotynų Ameri
koje paryškinti Foster Dulles 
pasakė atskirą kalbą. Joje jis 
palietė ne tik ūkinio bendradar
biavimo principus, bet davė ir 
konkrečių pažadų. Pasiūlymu 
atskirai tartis vien ūkiniais rei
kalais norima užkirsti kelią šiai 
konferenicjai nusitęsti mėne
sius. 

Suomijos rinkimai 
HELSINKI, kovo 11. — Per

eitą sekmadienį ir pirmadienį 
vykę Suomijos parlamento rin
kimai partijų jėgų parlamente 
nepakeitė — visos bus sugrįžu
sios su tais pačiais skaičiais. 

Agrarų partija, kuri turės, 
turbūt, 53 atstovus (bus 2 lai
mėjusi) pasiūlė socialdemokra
tams atnaujinti koaliciją, kuri 
tvėrė visą pokarini.metą ir tik 
pereitą vasarą sugriuvo susigin
čijusi dėl ūkio krizės apvaldymo 
būdų. 
. Socialdemokratai bus gavę 54 
atstovus (vienu daugiau), o liau 
dies demokratai (taip vadinasi 
Suomijos kompartija) yra vėl 
trečioji gautų atstovų skaičiumi 
— grįžta su visais turėtais 43 
atstovais. Suomijos parlamente 
yra 200 atstovų. Yra tik vieni 
rūmai. 

Rhee be garantijų 
Genevon nevažiuos 

SEOUL, kovo 11. — P. Ko
rėjos prez. Syngman Rhee vėl 
pakartojo, kad Genevos konfe
rencija Korėjai nieko neduos. P. 
Korėjos vyriausybė dar neapsi
sprendė dėl dalyvavimo, nes tu
ri gauti prieš tai iš Vašingtono 
papildomų žinių. P. Korėja prieš 
vykdama konferencijon turi gau 
ti garantiją, kad ji nebus par
duota. Jei ji negaus to, ko ji no
ri, tai jos delegacijos Korėjos 
taikos konferencijoje nebus. 

Syngman Rhee, žinoma, nepa
sakė kokias sąlygas jis pastatė 
Vašingtonui. 

U 

Padidės prekyba su 
komunistų 

GENEVA, kovo 11. — Čia pra 
dėjusi posėdžius Jungt. Tautų 
Ekonominės komisijos Europos 
grupė gavo savo general. sekre
toriaus pranešimą apie tai, kad 
JAV, Sov. Rusija ir visos Euro
pos valstybės sutinka didinti 
prekybos apyvartą tarp Rytų ir 
Vakarų. Greit lauktina daugy
bės prekybos sutarčių sudary
mo. 

Pavergtoje Lietuvoje 

Lietuvos mokyklų vargas 
Skaitant komunistinę Lietuvos spaudą krenta į akis baisi ne

tvarka Lietuvos mokyklose. Tokios netvarkos negalima net įsi
vaizduoti nepriklausomos Lietuvos gyvenime. Ją atnešė su savimi 
komunistinė Rusija, kuri niekados nepasižymėjo tvarkingumu. 

Štai „Tiesoj" skaitome straips 
nį, pavadintą „Šilingo globėjai". 
Visai ne be pagrindo tariamo 
feljetono autorius Br. Akstinas 
mokyklinę padėtį sugretina su 
Gogolio aprašyta Mirusiose sie
lose. 

Birštono septynmetės mokyk
los direktorius Šilingas šeiminin 
kauja Birštone. Čia jis ir valsty
binius pinigus vagia, išgalvoja 
klases, kurių iš tikrųjų visiškai 
nėra. Jis žlugdo mokymo - auklė 
jimo darbą. Apie tai žino Birš
tono rajono švietimo skyrius, 
bet nieko nesako. Kai jis priver
čiamas pasitraukti iš pareigų, 
tas pat komunistinis švietimo 
skyrius išrašo jam geriausias re 
komendacijas. 

Po to jis vyksta į Ariogalos 
rajoną ir tuojau gauna paskyri
mą Betygalos vidurinėje mo
kykloje. Čia jis lygiai taip pat 
pradeda šeimininkauti, o Ario
galos švietimo skyrius vėl jį gi
ria. Net švietimo ministerijos 
atstovė Gaiiutienė nenori su juo 
pyktis dėl vieno ar kito mokslei
vio, kuris neišlaikė egzaminų. O 
kai Ariogalos rajono švietimo 
vadovus jis pakviečia į smuklę 
išgerti, šie tuojau pamiršta vi
sas direktoriaus Šilingo išdai
gas. 

Pagaliau, anot Tiesos, patys 
Betygalos vidurinės mokyklos 
mokytojai sukilo prieš savo di

rektorių ir jis turėjo būti atleis
tas. Bet, nuvykęs į švietimo mi
nisteriją, jis greitai vėl reikalus 
sutvarkė ir dar labiau nosį už
rietė. Uolusis Tiesos korespon
dentas tiki, kad Šilingui nebepa
vyks surasti „žioplių" rajono 
švietimo skyriuje. 

Jei tai rašytų ne pati Tiesa, 
sunku būtų patikėti, kad pana
šūs dalykai galėtų dėtis Lietu
voje. Iš tų faktų galima padary
ti tik vieną išvadą — kad netvar 
ka rusų okupuotoje Lietuvoje 
jau yra labai didelė. Prisimena 
ne tik Gogolio Mirusios sielos, 
kurias mini ir straipsnio auto
rius Tiesoj, bet ir pirmasis rusų 
metraštis, kuris kalba apie tai, 
kaip netvarkos spaudžiami rusų 
„kniaziai" kreipėsi į variagų ku
nigaikščius, prašydami, kad šie 
ateitų ir tvarką padarytų> 

Atrodo, kad kartu su raudo
nąja armija ateina ir rusiškoji 
netvarka. Taip buvo seniau, taip 
yra ir dabar. 

• Turkijos parlamentas priė
mė stiprų spaudos įstatymą as
menims nuo garbės įžeidimo per 
spaudą apsaugoti. Naujo par
lamento rinkimai įvyksta už 
dviejų mėnesių. 

Kalendorius 
Kovo 11 d.: šv. Konstantinas. 

Senovės: 2alvytė. 

Prezidentas Eisenhower nemato 
skilimo respublikonų partijoje 
WASHINGTON, kovo 11. — Vakarykštė prez. Eisenhower 

spaudos konferencija buvo skirta daugumoje aptarti respublikonų 
partijos namų ginčams, kuriuos nuolat sukelia sen. McCarthy 
savo kalbomis ar veiksmais. 

Naujus sen. McCarthy liečian
čius gmčus sukėlė buv. demokra
tų prezidentinio kandidato Ste-
venson pareiškimas, kad respu
blikonai yra suskilę į Eisenho-
wer ir McCarthy blokus, bet iki 
kongresinių rinkimų sen. McCar 
thy elgesys būsiąs toleruojamas 
politiniais sumetimais. 

Gavo leidimą baigti 
Indokinijos karą 

PARIS, kovo 11. — Prancūzi
jos parlamentas baigė diskusi
jas Indokinijos klausimu ir da
vė vyriausybei įgaliojimus derė
tis su visais ir visur, besiekiant 
Indokinijos karo baigimo. Vy
riausybės rankos paliktos lais
vos — rezoliucijoje nėra jokių 
sąlygų. 

Premjeras Laniel pareiškė, 
kad Genevos konferencija yra 
gera proga pabandyti baigti In
dokinijos karą derybomis. 

Ten, kur už vandenį 
gali kraujas lietis 

NEW YORK, kovo 11. — Dar 
nežinia, kaip reaguos Indija ir 
Pakistanas į J. Tautų rūpesčiu, 
Tarptautiniam Bankui bendra
darbiaujant su tų abiejų kraštų 
inžinieriais, pasiūlytą planą dėl 
Induso upės baseino vandens pa
sidalinimo drėkinimo tikslams. 
Apie 42 milionams Pakistano 
gyventojų ir apie 50 mil. in
dų, kurie gyvena tos upės basei
no regione, apie 200,000 kv. my
lių plote, vandens naudojimosi 
klausimas yra gyvybinis, nes 
nuo jo pareina tenai kviečių, 
medvilnes ir cukrinių nendrių 
auginimas. 

Pagal parengtąjį planą Pakis-
tanui siūloma naudotis dviem 
Induso rytiniais įtakais ir pačia 
Induso upe, o Indijai liktų kitos 

Vakar prez. Eisenhower pa
reiškė, kad kalbos apie respubli
konų panašų skilimą yra netei
singos. Jis pagyrė sen. Flanders 
kalbą senate, kurioje Flanders 
kaltino sen. McCarthy darant 
viską, kad suskaldytų respubli
konų partiją. Jo kalbos ir veiks
mai, anot Flanders, duodančios 
tiek geros medžiagos demokra
tams, kad galima būtų paklaus
ti, ar sen. McCarthy nėra slap
tas demokratų satelitas. Anot 
prez. Eisenhower, sen. Flanders 
padaręs viešą patarnavimą, nes 
jo kalba gali sumažinti kivirčus 
ir skilimus respublikonų parti
joje, kuri tik vieninga galėsianti 
pravesti jo administracijos su
darytą programą. 

Kaip žinome, demokratui Ste-
venson atsakys viceprez. Nixon. 
Sen. McCarthy tebenori gauti 
pusvalandį nemokamai iš NBC 
ir CBS radijo ir televizijos tink
lų Stevensonui atsakyti, tačiau 
jo prašymas dar nėra patenkin
tas. Sen. McCarthy tariasi su 
advokatais, norėdamas sužinoti, 
a r jis galėtų bylą teisme laimė
ti. 

CBS komentatorius Murrow 
trys upės — rytiniai įtakai. Be užvakar davė per televiziją pus
to, Indija sumokėtų Pakistanu!! valandį trukusią programą apie 
apie 120 — 180 mil. dol. kaip ***• McCarthy tardymo metodus 
kompensaciją už tai, kad P a k i s - ' i r pareiškė, kad sen. McCarthy 
tanas išsikastų naujus kanalus, \ dažnai peržengia ribą tarp žinių 

I rinkimo (tardymo) ir kaltinimo. 
Vandens klausimas tenai yra J i g pasisakė prieš tuos metodus 

maždaug tokio svarbumo kaip | i r p a l i e t e sen. McCarthy prie-
Jordano Palestinoje ar kurios ki ž u g i r galininkus jo vedamoje 
tos upės, kur už vandenį liejasi programoje pasisakyti. Jis duos 
kraujas. l a i k o ir sen. McCarthy kalbėti 

prieš jį. Vakar dar nebūta žinios 
a r sen. McCarthy komentato
riaus Murrow duota proga pa
sinaudos. 

Prez. Eisenhower spaudos 
žmonių dar buvo klaustas apie 
galimybę JAV įsivelti į Indoki
nijos karą, bet jis pareiškė, kad 
tokio pavojaus nėra. 

• Ligoninių statybos rėmimo 
programa praėjo atstovų rūmuo 
se. Ji numato per 3 metus išda
linti 182 mil. dol. specifinio po
būdžio sveikatos priežiūros cen
trams įrengti. 

R, B. Anderson, ikšiol buvęs 
laivyno sekretoriumi, paskir
tas krašto apsaugos sekreto
riaus Wilson pavaduotoju 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Šiandien Japonijos parlamentas pradeda svarstyti pasku

tinį pirmadienį su JAV pasirašytą savitarpinės pagalbos sutartį 
ir jos ūkinius priedus. Laukiama labai gyvų diskusijų ir stiprios 
socialistų opozicijos. Vyriausybė turi daugumą sutarčiai patvir
tinti. 

— Atominės Energijos Komisija praneša apie planus statyti 
dar keturis naujus reaktorius atominiam kurui gaminti. Tos sta
tybos yra surištos su planais pradėti naudoti atominę energiją 
pramonės reikalams. 

— Šiandien JAV senatas balsuos pasiūlymą sujungti abudu 
įstatymus, siūlančius suteikti valstybės teises Havajams ir Alias
kai kartu. Respublikonai tų teisių suteikimą Aliaskai nori nu
delsti, bet demokratai nebalsuos už teises Havajams, jei Aliaska 
bus už durų palikta. 

— Prancūzijos karinė vadovybė Indokinijoje pradėjo kelti 
gyventojus iš tų vietų, kur yra amerikiečių aviacijos technikų 
aptarnaujami aerodromai, kuriuos neseniai užpuolė komun štai ir 
ten sunaikino daug lėktuvų. Gyventojų iškėlimas surištas su aero
dromų apsauga. 

— Sov. Rusija ir Egiptas pasirašė prekybos sutartį. Preky
binė apyvarta padidinta 50 proc. 
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Medžiagą siųsti 3luo adresu: Vyt. Badžius, 6936 So Fairfield Ave., 
Chicago 29, 111. Telefonas: REpublic 7-0235. 

RUOŠKIMĖS KONGRESUI 
P. GANVYTAS 

I š HORCESTERIO MOKSLEI
VIŲ VEIKLOS 

Jaunųjų jėgų pasirodymas 
VVoreesterio moksleivių jaun. 

j ateitininkų būrelis buvo suorga. 
, nizuotas 1950 mokslo metų pra 
džioie prie Sv. Kazimiero mo 
kyklos. Bet jo veikimas greitai I t y t a ' t a i s t u d ^ n t e Daiva Nau-

simiero mokykloje atgaivinimo Į ragytė. Pilnas pr i tar imas buvo 
reikalu. Iš jo buvo gautas pil-' gautas ir iš gerb. klebono kun. 
nas pri tar imas ir pasižadėjimas! A. Petraičio, nes ir j is pats yra 
ne tik remti, bet ir dariau pri-j buvęs ateitininku Lietuvoje. J is 
sidėti. Sutiko net globoti, t ik ' leido naudotis šv. Kazimiero baž 
buvo prašyta paskirti vadovą.] ityčios salėmis susirinkimams 
Tokia vadove jau buvo numa-l ir parengimams. 1952 m pra-

(Nukelta į 7 pusi.) 

DR. WM. M. TULIY 
DENTIST 

4300 S. ftSMLAND AVt. 
YArds 7-2148 

pareinamų užgeso ne nuo jo 
priežasčių. 

VVoreesterio ateit, sendrau
giai jieškojo priemonių moksl. 

DR. T. DUNDULIS 

Soliste Danute Stankaitytė — so 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

j a u n . a t e i t i n i n k ų v e i k l ą a t g a l - Ofiso vai.: Nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 vai. 
v i n t i . vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 po piety 

1 9 5 2 m o k s l o m e t a i s W o r c e s Trečiadieniais pagal sutartį 

Dar atrodo tolimas kelias iki 
rugsėjo mėnesio pirmojo savait
galio, bet laikas šiame krašte 
lekia milžinišku tempu ir todėl 
jau dabar pravartu pradėti gal
voti apie vieną iš svarbiausių 
(jei ne patį svarbiausi) įvykių 
at-kų veikime Amerikoje. Rug
sėjo mėn. 4—6 d. d. Chicagoje 
žada iš visų pasaulio kampų j 
savo kongresą rinktis Ateitinin
kų Federacijos nariai : mokslei
viai, studentai ir sendraugiai. 
Nėra abejonės, kad kongresas 
bus reikšmingas savo nutari
mais ir narių nuteikimu atei
ties veikimui. Gi visų mūsų tiks
las yra veiklos pagyvinimas ir 
sustiprinimas. Todėl svarbu, 
kad dalyvių skaičius kongrese 
būtų kuo gausingesnis. 

Jau dabar turime nutar t i 
vykti j kongresą, nes kartą to
kį nutarimą padarę, ati t inka
mai galėsime pritaikyti savo 
vasaros planus. Reikia pradėti 
taupyti pinigus kelionės išlai
doms; pats laikas kreiptis su 
prašymu į darbovietės vyres
niuosius, kad atostogos būtų 
skiriamos tuo laiku, kada Chi
cagoje vyks didysis ateitininkų 
kongresas. Visi aplinkybiniai 
sunkumai bus lengvai nugalimi, 
jeigu juos jau iš anksto bandy
sime sutvarkyti . 

Atskirose vietovėse turėtų 
būti suorganizuotos komisijos, 
kurių pagrindinis tikslas būtų 
pravedimas akcijos, kad kuo 
daugiau ateitininkų rugsė j } 
mėn. pirmajam savaitgaliui 
vyktų į Chicagoje įvykstant; 
kongresą. T o s ^ o m i s i j o s susi
rinkimų metu bei asmeniniu 
kontaktu turėtų nuolat raginti 
vietinius ateitininkus vykti į 
kongresą ir priminti jų da ]yva-
vimo reikšmę kongresui ir jiems 
patiems. Crganizuotini autobu
sai, kurie visus bendrai nuvež
tų į mūsų susibūrimo vietovę. 

Kodėl labai svarbu, kad daug 
ateitininkų dalyvautų kongre
se? Atsakymas liečia 2 sri t is : 
Pirmiausia, savo dalyvavimu 
mes parodysime tikrąjį ryžtą 
ir pajėgumą tiems, kurie mūsų 
egzistencijos reikalingumu ne 
kartą abejoja. Ateitininkija yra 
jėga, kurios sulaikyti niekas 
negali. 

Antroji sritis liečia mūsų as
meninį pasaulį. Esame veikiami 
kasdieninės pilkos aplinkos, ku
ri tautiniu atžvilgiu mus neigia 

mai veikia. Neigiama ji ir inte
lektualiniu, dvasiniu atžvilgiu, 
jei ne visiems, tai bent daugu
mai. Todėl būtinas atsinaujini
mas, pasisėmimas jėgų ir su
stiprėjimas savo pasiryžimuos?. 
Toks vidinio pasaulio teigiamas 
nuteikimas yra įmanomas tik 
kongrese, kur visi" gyvens atei-
tininkiškomis problemomis, k e h 
jas, diskutuos jas ir darys 
sprendimus, liečiančius ateiti-
ninkišką veiklą. Nepamiršt inas 
ir socialinio aspekto svarbumas. 

iCia bus puiki galimybė susitik-
įti draugus, pažįstamus, bičiu
lius, kurių gal jau nuo Lietu
vos a r tremties stovyklų laikų 
nematėme. Įspūdžių pasidalini
mas, pats pasimatymas suteiks 

i kiekvienam dalyviui didelio 
! džiaugsmo. 

Kongreso vertės tiek pač ai 
i organizacijai, tiek atskiriems 
individams nustatyt i negalima, 
nes tokia vertė neįkainuojama. 

'Tad visi renkimės kongresui; 
bematant jis jau bus čia pat. 
Pasiryžkime jame dalyvauti, 
nes visų mūsų dalyvavimas — 
tai geriausias laidas į tokio pla
taus masto kongreso pasiseki
mą. 

Ofiso Tel.: Vlrginta 7-0036 
Rezidencijos: BEvcrly 8-8244 

pranas, ilgametė dainavote, chica- j t e r i o g y K a z i m i e r o m o k v k l o s 
giecių mėgiama damin nke, operz- • 
tėj "šienapjūtė" dainuos sr.lo ir" vadovybe pasikeitė. Mokyklor 
duetus kuklios, turtingos ūkinin-i vedėjos vietą užėmė sesuo Per- *vi oflHO V i 7-0600 rei VI T-710I 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spec. moterų Ii«o« ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kflp">r>a«« Arr.hpr ir California Ave. 
V A L : 2—4 ir 6—8 v. p. r-. 
šeštadieniais 2—7 vai. p. 1. 

išskyrus sekmadienius1. 

kaitės vaidmenyje šj sekmadienį i p ^ a atvykusi iš Chicagos, ku 
Maria HighJSdiool. K L i e t u v o s Nepriklausomybės 
~ . .. , . I laikais studijavo Kaune. Vytau Konnsiios pirmininkas — kun.; ^ ,- . . . ., . . . "' . . : . AI * to Didžiojo universitete ir veikė dr. A. Baltinis, nariai Al. Sa ± . % . , . A, • , 

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
1 SĄJUNGOS CHICAGOS VAL
DYBA SKELBIA KONKURSĄ 

Tema: KODĖL 
ATEITININKAS? 

AŠ ESU 

Konkurso t ikslas: susilažinti 
su ateitininkijos istorija ir ideo 
logija. 

Konkurso dalyviai: Konkurso 
gali dalyvauti visi Chicag* s 
apygardos moksleiviai a'eitinin 
kai, kurie iki š. m. kovo 30 d. 
grąžins užpildę moksleivio atei 
tininko anketą. 

Rankraščiai : 1. Rašiniai gali 
būti mašinėle a r ranka parady
ti. Rašoma tik ant vienos lapo 
pusės, paliekant didesnius tar 
pus. Rašiniai turi būti apie 3 
—5 sąsiuvinio puslapiai. 

2.. Visi rankraščiai turi būti 
pasiųsti žemiau nurodytu adre 
su ne vėliau kaip iki balandžio 
mėn. 15 d. 

3. Rankraščiai nebus grą
žinti. 

4. Prie kiekvieno rašinio turi 
būti pažymėta rašinio autoriaus 
vardas, pavardė, adresas, sky
rius ar klasė ir mokyklos pava
dinimas. 

R a š i n į vertinimo komisija: 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Motorams keičiami guoliai, žiedai, šleifuoianii vožtuvai, gręžiami cilinderiai, te
kinami alkūnįniai velenai taip pat atreguliuojami (tune up) motorai. Išvalomi 
(boil out) karboratoriai. Sutvarkoma elektrine ir vairavimo sistemos. Perdirbama 
stabdžiai, transmisijos, difereneijalai, keičiamos sankabos (clutch) ir kitos dalys. 
Atliekami dideli ir mažesni lyginimo ir dažymo darbai. Mašina paimama iš katas
trofos (aceident) vietos ir sutvarkomi reikalai su insurance — sąžiningas ir ga
rantuotas darbas. Dirbtuvė atidaryta nuo B vai. ryt. iki 9 vai. vakare. 

M. ČESAS — A.STANEVIČIUS 
1835 C A N A L P O R T Tel . D i r b t u v e s S E e l e y 8-'4146 

N a m ų KEnvvood 8-9092 

tas ir Ag. Jasai tytė . 
Premijos: 1-ji dovana — va

saros stovykla, įskaitant ir ke
lionės išlaidas; 2-ji — pusė va
saros stovyklos ir kelionės iš
laidos; 3-ji, 4-ji ir 5-ji dovana 
knygomis. 

Visus rašinius siusti : Al. Ša
tas, 1258 So. Louis Ave., Chica 
go 23, 111. 

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS 

Kovo 7 d. įvyko Chicagos 
Studentų Ateitininkų Draugo
vės mėnesinis susirinkimas, ku
ris buvo pradėtas bendromis 
pamaldomis. Daugelis priėmė 
Šv. Komuniją. Šv. Mišių metu 
buvo giedomos naujai išmoktos 
giesmės, o tėvas Borevičius, S. 
J., pasakė pamokslą apie Šv. 
Kazimierą. 

Po pamaldų buvo bendri pus
ryčiai ir susirinkimas. Kaip ir 
buvo pageidauta, tėv. Borevi
čius kalbėjo apie Eucharist i jos 
reikšmę. Eucharist i ja buvo 
įsteigta tam, kad palaikytų ry
šį t a rp Bažnyčios (tikinčiųjų) ir 
Dievo. Jinai galima priimti, kai 
žmogus yra pašvenčiamoje ma
lonėje ir gali atskir t i paprastą 
duoną nuo pašvęstosios. 

Būrelis draugovės narių atli
ko meninę programos dalį — 
ištrauką iš Kris taus kančios 
vaidinimo. 

Einamuosiuose reikaluose bu 
vo pranešta apie sportininkų 
rengiamą stovyklą. 

Nariai palankiai atsiliepė ir 
žadėjo dalyvauti pagal išgales. 
Taip pat buvo pranešta, kad 
Studentų Sąjungos Chicagos 
skyrius ir Skautų Korporacija 
"Vyt is" sutiko su Chicagos Stu
dentų Ateitininkų Draugovės 
sumanymu rengti bendrą "Stu
dento Teismą", kuris įvyks ba
landžio 4 d.. 

Feliksas Palub 'nskas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUIIIIIIIII 
CONRAD'AS FOTOGRAFAS 

(LIETUVIS) 
Moderniškai įrengta vie
ta įvairioms nuotraukoms 
Specialybė — vestuvės. 
Jaunavedžiams duodama 
puiki ir brangi dovana. 
Sąžiningai ir graliai at
liktas darbas. 

414 WEST 63rd STREET 
Tel. ENg. 4-5883 arba ENg. 4-5840 

l l l l l l l l l l l l l ini l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i 

su ateitininkais. Jai ateitininkų 
idėjos buvo labai ar t i prie šir
dies. VVoreesterio ateit. pirm. į ,, 
L. Leknickas kreipėsi į seselę ;0fiso LAfayette s-1707. Rezidencijos 
Perpetua, moksl. ateit. Šv. Ka- Fiiimor* s-8614 (Majnvood. ui.) 

DR. S. GEŠTAUTAS 

T«»l ofino GR. f-51»». FR. f-4712 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 VVest 63rd Street 
(kampas «3 ir Artpslan) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo S—8 v. vak 
Čettad. nuo 2—4 vai. popiet 
Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

Telefonas P( l lman 5-8277 

DR. I. L MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 South Parnell Ave. 
Vai. kasdien 2—4 popiet Ir 8—8 v. v 

Išskyrus trečiadienius. 

Ofiso i.-l. Hl . . 4-2123. rez. PR. 6-hih» 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South VVestern Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak 
Seštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždarytu 

Tel. ofiso: DAnube 6-112S 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Ir « — i v. va* 
-4 • . p. p. 

VaJL 1 lkl 4 v. p. p. 
šeštadieniais 1 -

DR. J O AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Valkų Ir Moterų Ligos 
5159 South Damen Avenue 

Pirmad., trečiad. 10—4; ketvirtad. ir 
penktad. 10—1 p.p. ir nuo «—9 v.v. 

Šeštadieniais 10—12 vai. pietų 
Ofiso tel. — PR 6-7800 
Name tel. — TR 4-1765 

TeL otteo HE. 4-0C99. rez. PR. o-7S8S 
DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekraad. 

Tel. Buto GRaceland 2-9203 
2336 VVest Chicago Avenue 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHWEST MEDICAL CENTBR 

Tel. ARmitage 6-0161 
Vai. 1—8, 7—9 p.p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad. 
ryto — i v . p.p. trečiad. 

4 v. p.p. Seštad. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Širdies, vidaus tr vaikų ligos 

4055 So. Archer Ave. 
(Kampas Archer ir Californla Ave.) 
Valandos nuo 2—4 ir nuo 6—8 po 
pietų kasdien Išskyrus treč. ir sekni. 

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta gatve) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p . p . k a s - į 

Hl 'dson 3-20*6 
Reaklencijos: < i <larere*»t 3-2821 

DR. JOHN MOCKUS 
DANTISTAS 

7550 S. Halsted St., Chicago 20, BĮ. 
Valandos patai susitarimą 

1 iki 4 ir 6 iki 8 
Uždaryta trečiadieniais 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
Ligonius priima pagal susitarimą. 

Susitarimui skambinti GRo. 6-1321, 
jei neatsiliepia — VIncennes 6-3900 

Ofisas Ir rezidencija—YArds 7-162* 
tr TArds 7-7410 

DR. JONAS VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So, Archer Ave. 
Kasdien nuo 6:10 iki 8:10 

Šeštadieniais nuo 4 iki C. 

Tel. ofiso PROapect 6-9400; 
rez. HEmlock 4-3861 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
t V a l e v i č i ū t e ) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6560 So. Westera Ave. 

Vai. kasdien 1—t p. p. ir nuo C—t 
v. vak. 8eAt. 1—4 p. p. Trečiad. tr 
kitu laiku tik susitarus. 

dien išskyrus trečiadienius. Atidarą Ofiso Ir buto tel. HFmlock 4-5815 6 — 8 

Tel. ofiso VI 2-15*1. rea. VI 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 W. Slst Str. 
k a m p a s Halsted Ir 31-os gatvui 

Priėmimo valandos 
T. SeStad. 

Šeštadieniais 1—4 vai. 

10 
12 

Tei. ofiso VI.. T-S58S, rer. R E . 7-7*68 

DR. S. BIEilS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1—S popiet Ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 

Šeštad. tik nuo 1—S vai. popiet. 
lle/Jil. 3241 W. 66th P I J i C E 

Ofiso tel. t .Hovehill 6-4020 
Rezidencijos l i l l t o p 5-15G0 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 
2423 We*t Marąuette Rd. 

Vai. 2 — 4 p.p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj 

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-91»» 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VYest 63rd Street 

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

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 South VVestern Avenue 
Valandos: pirmad.. trečiad., ketvtrt.. 
penktad 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
Iii—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

2 — 4 P- P ii 
2—4 po pietų 

TeL ofiso PR. 6-6446, res. B E . 4-315" 

DR. F. C. WINSKUMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir fieštad. pasai sutarti 

Tel. Ofiso I.A 3-4149; B a t o CK 3-77S6 t TeL ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6651 

DR. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos ir Damen Ave.) 
Vai. Kasdien nuo 6-9 vai. vak. 

Šeštadieniais 2-4 vai. vak. 
Kitu laiku pagal susitarimą 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez. FRontier 6-0814 

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez HE. 4-2824 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 Ir 7-1 
Antr. 1-5. treč. ir SeSt. paja i sutarties 

Tel. ofiso WA 8-3060, res. CO 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
Vai. (Išskyrus Beštad ir sekmad.) 
nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v. vak 
Ligonius priima tik pagal susitarimą 

Rez.: 108&8 So. Wabasli Avenue 

Ofiso valandoms skamb. Y A. 7-JS520 
DR. ALINA D0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

SPEC. REUMATINES IR 
SĄNARIU LIGOS 

Ligonius priima antrad. 6:30—8:30 Ir 
fetštudicn. nuo 4—U. Kitu laiku pa
gal susitarimų,. Tel. CLiffskle 4-5054. 

4038 Archer Ave. 

4 

L I E T U V I Š K A 

SAFITY OF YOUR 
SAVINGS 

J S T A I G A 

I g j * j ^ B . R P : £ T K J i w i C Z ttEl 

^ 
Budriko radio valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare 

nuo 6 iki 7 vai. vakaro iš stoties VVHFC, 1460 kilocycles. 

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 vaL 
Sekmadieniais nuo 12 iki 5 ta i . t ak. 

Jos. F. Budrik, Inc. 
3241 S. Halsted St., Chicago 8, Illinois | 

^ 

GRovehlll 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIV LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 

2 4 2 2 VVest M a r ą u e t t e Rd . 

Ofiso Ir buto tel. O L. 2 - I M I 

DR. F. V. KAUNAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

1 3 3 6 S o . 4 9 t h Ct. , Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—s v vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. r. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 4»tU Ct. 
Telefonas KEliance 6-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Uždaryta trečiad. ir seštad. vakarais 

TeL ofiso Ir buto: OLympic t - 4 1 t t 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 South 49ih Ct., Cicero 
Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare. 
šeštadienais 12—2 v. ir S—5 v. vak. 

Butas 1604 So. 4»th Avenue 

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

414« S. Archer Ave. 
VAJL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
SPEC. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. Western Ave. 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 3—6 p. p. ir 6—8 v. v.; trečiad. 
nuo 6—8 v. v.; Beštad. 10—12 v. p. 
>r nuo 1—3 v. p. p. 

Oftce telef. REpublic T-ll«W 
Namu telef. \VAIbrook &-37<l& 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DANTISTAS 

Pri6m!mo laikas nuo 10 ik., 1S; nuo 
2 iki 6 vai. vak. ir 7ikl 9 vai. vak 

4253 Archer Avenae 

Whipple St. įėjimas 

Ofiso telefonas — Hlsho^i 7-252* 

DR. AL. RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 vai 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

Tel. Ofiso CIJ 4-025S, re*. Y A 1-6S«J> 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

1645 S. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Pirmad., antr., ketv. ir penkt. 

6:30—8:30 vai. vakare. 
šeštadieniais 2—4 vai. popiet 

Rez. 4420 So. Talman Avenue 

Tet. ofiso YA. 7-0554. res. MI 3-2880 

i DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:S0 v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
OfLso Ki. R I i i a n e e 5-4410 

Rezkl. telef. GRo veli IU ft~06lT 
Vaandos: 1—S p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir Šeštad. nagai sutarti 

Ofiso tel. TR 4-6000. Res. RE 7-2780 
DR. J. STARKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
653 VVest 79th Street 

Vai. pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1—4 ir 7—8:10 vai. vak. 
Trečiad. ir šeštad. 9—12. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

'VAL. nuo 2—4 Ir 6—8: trečiad., šea 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį, 
fel. o « s o YA. 7-4787. res. P R . « - l t 3 0 
Jei neatsilieps virsniineti telefonai, 

šaukJUa Ml.lttii* 3-00O1 

DR. FL TALLAT-KELPSA 
DR. E. TALLAT.KEUPSA 
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 
Marqvett« Parku ofisas: 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

1821 S o . H a l s t e d S t r e e t 
RezkL 6*00 & Artestan Ave. 

VAL.. U v. r. iki S p. p.; t — t v. v 

Ortl* »pedas- Prot estetas 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų fraktūrom Įtvarai, 

P o l i o-Cerebral Palšy ir 
įvairioms vaikų bei suau-
pumųjų deformacijoms pa
šalinti s p e c aparatai. Am-

put. kojoms ir rankoms visg sistemų 
h u l m i Orthop. p e d o s PlolLšteMs 

j (Areh Support*). Moterims, vyrams 
ir vaikams įvairių tipų med. Banda-

I žai ir t. t. 
VAL.: 9—4 ir 6—S. šeštad. 9—1 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS 

LABORATORMA 
l » t l W. 5 t t h St.. Chicago S«, 11 linui* 

Tel. PRospect 6-5084 

Tetefonas OI<ynsp«e 2-427S 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Coart, Oosra 
VAJL. antr., ketv. 10-12. 2-6a7-t p p 

penkt. 3—S. T—S p. p. 
8147 S. Halsted S t , Chicago 

VAJU: pirm., treč., SeŠt. S—8 p 9 
penkt, 10—II ryta 

DR. A. P. STULŲ 
DANTISTAS 

2733 VVest 71st 8 1 
Telefoną* GRovehiU «-67ft5 

Pri6mimo laikas pagal susitarimą 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 
TeL YArds 7-»82» 

Pritaiko akintos 
Kreivas akis 

ištaiso 
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 VVest S5th Street 

VAU nuo 10 iki 2. nuo 6 Iki 8. tra-
t^iad. nuo 10—12: šeštad. 10—t o. P-

. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAB 

1S01 So. Asblaod Aveaoe 
VAL. pirmad.. antrad.. ket^rtart 
penktad. 0 : t0—12; 1:10—6 v. v. 
trečiad. uždaryta. SeStad. »:I0 lkl 

12; 1:10 iki 6 vai. vak. 
t Anai t-0&2S Platt B l d * 

Fordoi 
ei. ofiso Y A. 7-BB5T, re*. RE. 7-4966 Medical Arts Bld«. SOM W. «Srd Si 

M r n i u y A ^ l A / I M i l (kampas Washtenaw Ir 6Srd). Vai. 
. r l l H n a I i . IVff i n n i kasdien 3 —f. Išskyrus antrad. Ir Ketv. 

(KVIEClNeKAS) Ir kandien nuo 6—8:30 išskyrus treč. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 ^ ^ 

1651 VVest 47th Street 
i J G O M U S PRIIMA: Kssdien nuo t 

DR. S. VsITUSH 0PT. 
Palengvinu akiu įtempimą kuria yr* 

PRospeot • - S448. 
Cicero <»ftsa> SOP2 West la tb Si 

Vai.: kasdien 6—8:3U antrad. ir ketv. priežastimi galvo. .kaudeTimo, ^vaimm* 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 ! _ 3 ir ^hteLd^ u _ ! v a l . p . p . T > +. F . . . a r 4 A - AtitaAam,m 
v. v. Išskyrus trečiad, ir šeštad. vak Telef. TOwnhail s-ot)5» : namu tel»» " * . 7 

IIKmkK-k 4-70SO. itnunparegystę ir touregy.tc. 
Kitu laiku susitarus Prirenku tebiklingai akinius Vjji e f 

i — m ^ m m m m m m « _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ „ _ « _ _ _ išminavimai daroma su elektriniais •astro-
Į — — — — — — — — — — — ~ — — — — mentaia rodančiais maliausiaa trukumas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII Speciali atyda kreipiama į mok. vaikui 

S k e l b t i s " D R A U G E T s p m m o k a * 7 1 2 S 0 - A s h l a n d A v ^ n a r 
Y A r d s 7-13T? 

!nes jis yra plačiausiai skaitomais Val.t 10:30 - 7 v.v. wt*d m w *%* 

DR. R. P. LUTKUS 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
7013 SO. VVESTERN AVENUE 

VVAlbrook 5-4353 
Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius. Pa
keičia stiklui ir rėmus. Valandos kasdien 
iuo 6:30 vak. iki 9:00 v. v.; Seštad. nuo 
10:00 v. ryto iki 4:00 v. po piety. Tre- I l i e tuviu 
čiad. uždaryta. 

SKELBKITfiS "DRAUGE"! 

dienraštis, o skelbimų 
kaina .yra prieinama visiems. Barne l iams apsimoka skelbtis 
iiiiiiKiiiiiiiiiiiiHiniiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii dienraštyje "Drauge" . 

file:///VAIbrook


Ketvirtadienis, kovo 11 d., 1954 DU&mUATlB DKAUUAB, CttlUAUO, ULUMUIB 

D R A U G A S 
tn£ L I T M U A N I ^ L , OAILY FRIENT> 

». UutMy A ve., Chlcago 8, III. TeL Virpinta 7-6640; 7-064*? 1-^42 
Entered a* Second-Claas Matter Mareh 11, 1916, at Chicago, Illinois 

rnder the Act Of March I, 1879 

a h a 

Memb^r of the Cathollc Press Ass'n 
Publlshed dally. eicept Sundayą 

b7 the 
Lithuanlan Cathollc Press Boclsty 
PRENUMERATA: Metama 
ChlcacoJ ir Cicero] $9.00 
w»tnr JAV Ir Kanadoje $8.00 
Uislenyje «11 *" 

8UBSCRIPTION RATE8 
$8.00 per year outslde of Chlca«o 
$9.00 per year In Chlca^o & Cicero 
$8.00 per year ln Oanada 
Foreign $11.00 per year. 
H metų S mftn 1 m«n 

$5.00 $1.76 $1.26 
$4.60 $2.60 $.100 
•« e^ «* nn $1.16 

no centrai niekur nesutampa su 
politiniais centrais. 

Toli pavyzdžių nejieškant, už-

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne* 
•augo. Juos gražina tik Iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turin) 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Susirūpinkime jaunimu 
Galų gale pajudėjo miestų vyriausybės, mokyklų vadovy

bės ir pajudėjo susirūpinę tėvai. Didmiesčių vadovai ir policija 
jau aiškiai mato, kad be tėvų ir.mokyklų talkos vargu bus ga
lima sumažinti didėjančius nusikaltimus jaunuolių tarpe. Or
ganizuojami tėvų komitetai, kreipėsi į mokyklas, kad sulaikytų 
augantį blogį jaunime. Plėšimai, mergaičių pagrobimai, net ir 
žmogžudystės skandalingai didėja. Ir tai yra faktas. Pastaruo
ju laiku ne vienas ir mūsų skaitytojas buvo jaunuolių užpultas 
ir apiplėštas 

Kom. Lenkijos, konsu
late uždarius 

Sis naujas ir daug ką reiš
kiantis JAV vyriausybės žing
snis buvo pradėtas Michigano 
politikų tarpe. Visi dar gerai 
prisimena tos valstybės guber
natoriaus G. Mennen VVilliams 
žodžius, tartus lietuviams ban
keto metu (1953. X. 31 d ) : 

reprerpntantais \W.hingtone, sulatas Detroite, gaudavo ir be|donųjų bacilų skleidimo vieto-
Vtfaltybėfl departamente prade- tttvtikufl propagandinius leidi- m ir.. Kai kas įsidėmėtina ir 
jo realius žygius, kurie, paga- nius, kuriuos jis turėdavęs iš- mums, lietuviams. Toks Detroi 
liau ir privedė prie įvykusio f ak platinti mūsų tautiečių tarpe, to lenkų prekybininkų centras, j tenka, pav., prisiminti Lietuvą, 
to — lenkų komunistinės vy-' Gaunamoji spauda buvo ne tik norėdamas konkrečiai paremti-kur per politinius, švietimo mi-
riausybės konsulatai yra uždą-1 lenkiškai ar lietuviškai, bet da- visą akciją, trumpu laiku su- nisterius buvo tvarkomos švic-
ryti. ' ilį sudarę ir anglų kalba leidi- rinko iš savo narių $50,000.\ t i m o m o ks lo ir meno instituci-

Niokam nebuvo paslaptis ! n i a i ' k u r i c > u b u v ? s k i r t i P l a" G a u t o s l ė š o s> lenk*> visuomenės | j o s i r n e v i s a d a i r ^ v i s a i g a t_ 
kad tie konsulatai buvo tik e i l i - j t e s n i e m s * i o k r a š t o visuomenės spaudimas, Michigano sena to : ž v i l g i a i s L į e tuvos kultūrcs po
niai komunistinio veikimo u. riuogsniams. rių ir kongreso narių sujungtos ] i U k a b u v o b l o c a TA p rįncipo 

Konsulatų uždarymo faktą pastangos, kaip matome, baigė- n e g a l i m a p r i t a r t i p . p . Mildei-raudonosios* propagandos pla
tinimo šiame krašte centrai. 
Tikrojo konsularinio darbo 
nedaug ir tebuvę, nes keleivių 
ir prekių judėjimas buvo visiš 
kai menkas, nežymus. Jei kas 
iš čia mirusių lenkų užrašyda
vo palikimą savo artimiesiems 
Lenkijoje, konsulatai griebda
vosi globotinio pareigos, imda-

sveikina ne tik vietos lenkai, 
bet ir visi tie amerikiečiai, ku
rie gerai supranta, kad užda
rytosios įstaigos tebuvę rau-

įstaigos pradeda kraustytis. 
i A-Ls 

vo pinigus, žadėdavo persiųsti 
"Jūs, lietuviai, galite būti w- Į Lcki jon, bet tikrumoje, kaip 
d'dūs ir laimingi turėdami ta- U • p a a i š k ė j c > tie pinigai 
vo nepriklausosios tėvynės tik- i e k d a v e t i k N e w Yorką. Jie, 
rąjį reprezentantą (svečių tar- ' 
pe buvo konsulas P. Daužvar-
dis), bet visiškai yra kita pa
dėtis su lenkais. Detroite, jų 

Labai gerai, kad valdžia rūpinasi susidariusia padėtimi, kraštas atstovaujamas iškamši j O kaip su propagandinės 

POLITIKOS IR KULTŪROS KELIU 
J. GOBIS, Los Angeles, Cal. 

Iš p. P. Maldeikio atsakymo ir paraše atskirą studiją, išleis-
("Draugas" II 13 d.) į mano . damas iš akių faktą, kad Dos-
repliką lyg ir paaiškėjo, kad jo j tojevskis ta legenda augština 

! str. "Kultūriniu ar politiniu ke-1 pravoslaviją ir rafinuotai kari-
suprantama, tebuvę naudojami w n u k r e i p t a g p r i c š p a r t j j a s , ' katūrina Kristų, Jo Bažnyčią, 

si visišku laimėjimu. Gi oficia-;, . 
J , ». - kio pageidavimui, kad politi

kai veikusios raud. Varšuvos . 7. . . . . . 
mų vežimų vairai butų pasukti 
daugiau kultūriniu keliu", nes 

1 tokie politiniai centrai, kaip 
i VLIK ir ALT, sudaryti iš par-
! tijų, negali būti pakeisti nei 
kultūros institutais, nei kultū
ros tarybomis. Politiniai cent-

tik raudonosios propagandos 
reikalams. 

kad policija budresne akim seka į blogį linkusio jaunimo žygius, 
kad mokykla didesnio dėmesio žada kreipti į auklėjimo daly
kus, pagaliau — gerai, kad ir tėvai organizuojasi. Bet ar to 
pakaks ? 

Blogio siautėjimas jaunimo tarpe, tai savotiška liga, gal 
dar blogesnė už epidemiją. Kad sulaikytų epidemijos siautėji
mą, reikia surasti jos priežastį ir ją užkrėstus žmones gydyti 
sistematingai, dideliu uolumu ir atsargumu. Paviršutiniškos 
priemonės tokiais atvejais dažniausiai nėra sėkmingos. 

Jaunimo gedimo priežastys šiandien yra žinomos. Perdaug 
papiktinimų, perdaug demoralizacijos. Pilmose, televizijoj, ra
dijo ir net spaudoje pilna tokio šlamšto, kurį reikia mest lauk. 
Publika maitinama tokiais kūriniais, kurie daro blogos įtakos, 
ypač į jaunuosius žiūrovus, klausytojus ar skaitytojus. Čia rei
kalinga pagrindinių reformų, valymo ir kontrolės. 

Kitas blogio šaltinis — plintąs girtuokliavimas jaunime, 
nepadoriosios šokių vietovės. Bloga ir tai, kad daugelis tėvų 
nežino, kur jų vaikai vakarus ir naktis praleidžia, kokiomis 
valandomis namo sugrįžta. Labai dažnai tenka sutikti kelioli
kos metų amžiaus berniukus ir mergaites vėlai naktimis be
sitranką čius gatvėmis, parkuose ar šiaip kokiuose užkampiuo
se. Į šį reikalą didelį dėmesį turi kreipti tėvai ir, suprantama, 
policija. 

Ir mokyklos turėtų imtis priemonių pakreipti auklėjimo 
metodus tikresniu keliu. Valdžios užlaikomose mokyklose vi

jų gausėjimą ir jų rietenas, bet 
operuojama tokiais argumen
tais, kurie eina pro šalį. 

nės Varšuvos vyriausybės kon I spaudos platinimu ? Iš Lenkijos Kultūra, kaipo žmonių kūry-
sulo ir jis visiškai negali kai-i visą laiką buvo siunčiami didės- bos visuma, yra gėrio ir blogio 
bėti patriotinės lenkų visuome- ni pundai propagandinio turi- mišinys ir kaipo tokia nėra nei 
nės vardu. Todėl aš su sena- nio laikraščių, knygų ir kitų vertingesnė už politiką nei ab-
toriumi Ferguson ir atstovu | spaudos leidinių. Kur adresai soliutine vertybė. Yra daug kul-
Machrowicz, darysime visas ga- j būdavo privatūs, paštas tokias 
limas pastangas VVashingtone,! siuntas sulaikydavo, bet negali-
kad būtų uždaryti netikrosios ma buvo konfiskuoti paštą skir į s p a n i i prancūzų ir k Gali kas 

inkviziciją ir jėzuitus. 
Neseniai pravoslavų kunigas 

rai dirba savo darbą, o kultū
ros — savo. 

P. Maldeikis be reikalo dejuo
ja, kad kultūrininkai "rikiuoja
si politiniame lauke". Štai II 
12 d. "Drauge" skaitome, kas 
dalyvavo Lietuvių Kultūros In
stituto posėdyje, ir pasirodo, 

turų: egiptiečių, graikų, romė
nų, kiniečių, vokiečių, anglų, 

Lenkijos vyriausybės paskir-; tą konsulatams. Tuo būdu di-
tieji konsulai šiame krašte". Ir j dėlė dalis komunistinio melo 
tikrai, po poros dienų laikraš-, pasiekdavo viešumą per raud. 
čia i rašė, kad gubernatorius, , konsulų rankas. Teįsidėmi lie-
kartu su minėtais Michigano tuviai, kad pav. toks lenkų kon 

George M. Craig, Ind.: Kadangi Lietuvos žmonės stipriai 
priešinasi svetimai okupacijai ir priespaudai ir pasiryžę atgau
ti laisvę bei suverenumą, kuris Jungtinių Valstybių Vyr-bės vi
sada buvo pripažintas ir 

Kadangi, dėl jų neklystamo nusistatymo komunizmo, ko
vojančio dėl pasaulio užviešpatavimo, atžvilgiu, Lietuvos žmo
nės kartu su milionu lietuvių kilmės amerikiečių sudaro svar
bią pajėgą dabartinėje valstybių kovoje prieš Sovietų agre-
SlJ<į. • • • 

Krank J. Lausche, Ohio: Mes maldaujame Dievą pažvelgti 

nori protestuoti, bet mes aiškia 
vertybe telaikome krikščionišką 
kultūrą, nes ji tetarnauja gė
riui ir vaizduoja grožį, nesipjau-
nantį su krikščioniška sąžine. 
Iš antro p. Maldeikio straipsnio 
numanu, kad ir jis sielojasi 
krikščioniškos lietuvių kultūros 
kėlimu, bet vengia to vardo. To
kie kūriniai, kaip ^utino-Miko-

protverejus Medvedjev rašė, k a d 3 posėdžio dalyviai yra aiš-
kad Dostojevskis didžiojo inkvi- k u s politinių partijų centrų na-
zitoriaus legendoje Kristų vaiz- rjaį# Man neteko girdėti, kad 
duoja kreivai, ne tokį, koks Jis kuris mūsų politikas būtų me-
yra Šv. Rašte, ir kad didžiojo į tęs kūrybinį darbą dėl savo 
inkvizitoriaus filosofija nepatei- i simpatijų ar veikimo kurioje 
sinama nei istoriškai, nei psi- \ n 0 r s partijoje. Principiališkai 
chologiškai. Medvedjev turi drą- j įmant, dalyvauti politikoje reiš-
sos pasakyti, kad Dostojevskio Į k į a dalyvauti savo tautos isto-
kaltinimai Romos Bažnyčiai tu- rijos procese, o tai yra lygios 
retų būti pirmiausiai nukreipti vertės veiksmas kaip ir dalyva-
į kaikuriuos Rytų patriarchus, j vimas savo tautiškos kultūros 
A. Maceinos "Didysis inkvizito- \ proeese. 
rius" yra tikros kultūros kuri- i IŠ antrojo p. P. Maldeikio 
nys, bet jis negali eiti lietuvių i straipsnio paaiškėjo, kad jam 
jungikliu. A. Maceina tarp kit- nepatinka partijų gausėjimas ir 
ko Dostojevskio "Legenda" lai- ' .jų rietenos. Nesu ir aš daugy-
ko Apokalipses interpretacija, bes partijų salininkas, nors tu-
bet kun. V. J. Bagdanavič iaus ' r m pripažinti, kad toje daugy-

laičio "Altorių šešėliai" ar Alan- i "Žmonijos likimas Sv. Jono Ap 
to "Progreso prošvaistės" nega i 
būti lietuvių katalikų, vertinami, 
nors jie yra lietuviški, nes jie 
yra pagonybės recidyvai 

Putino romanas "Altorių še-
su malonumu ant mūsų kenčiančių draugų Lietuvoje ir atėjus, 

sada trūko ir dabar vis dar trūksta paties svarbiausio dalyko,; i a i k u i n u i m t i j ų tironijos retežius ir atstatyti jų vertę, k u r i | s e l i a i i ^ o u t M t u k ^ a s Uk-
— formavimo charakterio jaunuolyje, auklėjimo tokia krypti-1 s k j r t a visiems Jo vaikams. 
mi, kad jis aiškiai galėtų atskirti gėrį nuo blogio. Tam į pagal-1 j o h n F J ^ penna.: Pennsylvania — Amerikos laisvės gim 
bą ateitų religinių dalykų dėstymas, ko šiandien labai ' i r labai tinė, •didžiuojasi Lietuvos piliečių patriotiniu lojalumu ir jų 
pasigendama vadinamose viešose mokyklose. 

Ar nedaugiausia tenka pakaltinti tėvai, kurių labai daug 
yra nepaisančių su kuo jų vaikai draugauja, ką skaito, kur 
eina, kokius teatrus lanko. Net ir tikinčiųjų tėvų tarpe yra to
kių, kurie nebežiūri, ar jų vaikai eina bažnyčion, ar praktikuo
ja religijos dalykus. Blogiausias šiandieninis reiškinys — re
tai kada pamatysi tėvus einant drauge su vaikais į bažnyčią, 

ar į padorius vienokios ar kitokios rūšies kultūrinius parengi
mus. Daugumoje tėvai ir vaikai eina visai skirtingais keliais. 

Tarp daugelio kitų, dar vieną momentą tektų pažymėti. 
Retas kuris jaunuolis tėvų ar pačios mokyklos šiandien yra 
pratinamas prie visuomeninio darbo, retas kuris yra auklėja
mas taip, kad jis geriau suprastų savo pareigas Dievui, val
stybei, artimui ir savo tėvams. Ko belaukti iš vaikų, jei dabar 
retas kuris tėvas belanko visuomeninius susirinkimus, rimtes
nes paskaitas, o pasitenkina vien tik automobiliu pasivažinėji
mu, televizijos programomis ar tavernų lankymu. 

Taigi, iš tikro laikas pajudėti ir susirūpinti jaunimo rei
kalais. 

Gubernatoriai ir Lietuva 

prisirišimu prie laisvės, teisingumo ir nepriklausomybės prin
cipų. Mes tikime, kad ateis toji diena, kada Lietuva nusikratys 
tirono retežių ir taps laisva ir nepriklausoma. 

Denius J. Roberts, R. I: Meilė laisvės skatina lietuvių pa
stangas atstatyti Lietuvos Vyr-bę užjūryj į pirmykštį nepri
klausomos Respublikos statusą. Mes rimtai užgiriame tas pas
tangas ir pažadame paramą prieš tą komunistų judėjimą, kuris 
visiškai atmeta žmogaus laisvę pakeisdamas ją partine propa
ganda bei ediktais vietoj individualės išminties ir iniciatyvos. 

Thomas E. Dewey, N. Y.: Lietuvos žmonės per trumpą jos 
laisvės laikotarpį nusipelnė viso pasaulio pagarbą už įkurtą ir 
palaikomą progresyvę, apsišvietusią ir klestinčią valstybę. Nuo 
to laiko, kai ji atsidūrė po negailestingu Sovietų priespaudos 
jungu... centralizacija sunaikino {Lietuvos socialinį, kultūrinį 
bei ekonominį lygį iki-Sovietų Rusijos lygio... 

ros", meniškai rafinuotos, bet 
nekrikščioniškos kultūros fak
tu. Aš nežinau, kurios partijos 
interesams Putinas šališkai 
vaizdavo ateistišką klieriką; tur 
būt, nei tautininkų, nei komu
nistų, nei liberalų partijoms, 
nors visi laicistai žavėjosi to ro
mano pasirodymu. Putinas 
meistriškai, bet tendencingai 

reiškimo knygoje" yra daug tie
sesnis ir svaresnis minties kū
rinys ta pačia tema. 

P. P. Maldeikis teigia, kad 
kultūrininkai ir menininkai at 
sitiktinai ("pripuolamai") pasi-

beje yra tautinė vienybė ir šim
pa tingesnė, negu fašistinė ar 
komunistinė "vienybė". Atsira
do trys naujos, Lietuvos istori
joje beveik neturinčios šaknų, 
partijos ir leidžia savo laikraš
čius. Tegu leidžia; "kuo vaikai 

reiškia politikoje. Kodėl atsitik-' bežaistų, kad tik neverktų", sa
tinai? Kas kūrėjui draudžia d a - ! k o rusų priežodis. Kun. Mažu-
lyvauti partinėje politikoje, o j ̂  diskusijose su p. Gražiniu 
nepartinės politikos, iš esmės "Drauge" įrodė, kad nedemo

kratiška slopinti naujas parti
jas. Kad vadovėlių" lituanisti
nėms mokykloms trūksta, tai 

imant, visai nėra. Politika lygiai 
kaip ir kultūra reprezentuoja 
humaniškumą — žmogų su jo 
dorybėmis, ydomis ir klaidomis, j n e partijos kaltos. Politinės 
Mes pabėgome nuo nedoros So- partijos nėra vadovėlių rašyto-
vietų politikos, bet negalime pa- j ^ bet jos nedraudžia savo na-

parodė nukrikščionėjusio, nuo bėgti nuo politikos bendrai, nes į r i a m s juos rašyti. Aš manau. 
Dievo nutolusio klieriko sielą, politika iš visų pusių supa mū- • k a d n e p a r t i j o s "stengiasi su-
kaip kad Dostojevskį tiesos at- sų gyvenimą ir vargu būtų j n į e k m t i romano ir kitus kon-
žvilgiu šališkai, bet taip pat 
maestriškai parodė demonišką 
didžiojo inkvizitoriaus filosofi
ją. A. Maceina susižavėjo ta 

įmanomas kultūros darbas, jei k u r s u s ir net juose dalyvavu-
politika. nesudarytų jam saly- s i u s a u tor ius" , o priešingos pa-
gų, nes ji apsaugo visuomenę ;

 s a u lėžiūros. 
nuo anarchijos. P. P. Maldeikis , ( N u k e l t a | 4 psl.) 

legenda apie didįjį inkvizitorių norėtų tikėti, kad mokslo ir me-

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

K E L I O N E 

— Vesk mane! — Taip? O kodėl ji pati nekalba? Ką tu sakai, 
Tatjana nuleista galva parodė kryptį ir, susigū- vaikeli? 

Turimomis žiniomis, bent dešimties valstybių gubernato 
riai yra padarę pareiškimus ar išleidę proklamacijas Vasario I į 
šešioliktos dienos proga. Neįmanoma jas pateikti ištisai. Pasi
tenkinsime tik trumpomis ištraukomis. 

VVilliam G. Strarton: Amerikiečiai sekė su prietelingu su
pratimu patriotines kitų laisvę mylinčių tautų aspiracijas. 

Theodore R. McKeldm, Md.: Mes turime dalyvauti kovoje 
tų, kurių širdyse ir sielose laisvės šviesa tebedega, nežiūrint 
totalitarinės svetimos valdžios priespaudos. Mes privalome 
teikti padrąsinimą ir visokią galimą pagalbą tiems, kurie siekia 
nusikratyti vergovės jungą. 

Lietuva šiandien yra po valdžia žiauriausios ir negailestin
giausios totalitarinės tironijos pasaulio istorijoj. 

Chirstian A. Herter, Mass.: Mes tęsėme diplomatinius san
tykius su Lietuva ir neklysdami įrodėme, kad pasaulis negali 
grįžti prie tikros taikos, ramybės ir susipratimo, iki komunis
tai atimsis retežius nuo pavergtos lietuvių tautos. 

Lietuviams nėra pagrindo pulti dvasia. Istorija rašoma 
lėtai metodiškai ir atsargiai, bet galutinoj sąskaitoj Dievo va
lia — pergalė dėl gėrio, teisingumo ir gailestingumo — trium
fuos. . . 

Pilnai tikiu, kad Lietuvos ateitis bus šviesi ir konstruk
tyvi. 

J . Mennen VVilliams, Mieh.: Lietuva šiandien tebėra po So
vietų viešpatavimu, bet širdyse jos sūnų bei dukrų, kur jie ne
būtų, dega amžinoji viltis, kad ateis diena, kada jų protėvių 
šauni tėvynė vėl bus laisva. 

John Lodge, Conn.: Mes pagelbėjome Lietuvai laimėti ne
priklausomybę po pirmojo Pasaulinio karo ir mes atjaučiame 
jos netekimą, kaip nuostolį laisvės bylai pagrįstai teise ir kaip 
sielvartą daug kenčiančiai tautai Tėvynėje, kuri pagrobta už 
geležinės uždangos... Stipriai paremkime ir padrąsinkime Lie
tuvą jos kovoje laimėti atgal gimtąją teisę. 

I 
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(Tc«Inya) 
— Iš Lietuvos. 
Ji susiėmė rankomis kelius. 
— Tai Pabaltijys? 
— Taip. 
— Mano tėvas — aš niekad nemačiau jo — jis 

buvo iš Pabaltijo. Motina visad pasakodavo apie jį ir 
verkdavo. Jis dingo, sakydavo ji. 

Julius nusijuokė. Ji žiūrėjo į jį nustebusi. Viskas 
vėl jungėsi. Gegužinė pro klevo lapus, jos tėvas, Lie
tuvos vardas. Jo įkarštis nebedegė tuščiai; jis įgavo 
kūną. Dabar jis žinojo ką daryti. Jis griebėsi jos tė
vo tautybės užbaigti savo betikslei nežiniai. 

— Tatjana, — griežtai ištarė jis, — tu neva
žiuosi namo. 

— Kodėl?! 
— Tu esi lietuvė. Pagalvok. Mes važiuosim į Va

karus. Ten yra daugiau lietuvių. 
— Ką tu, Juliau, negalima. Mums reikia važiuot. 

Aš girdėjau, kad tik lenkai gali nevažiuot. 
— Kur tu užsiregistravus? 
— Sovietų komitete. Aš bijau... • 
Jis pašoko nuo žolės ir rąžėsi, sutikdamas jėgų 

antplūdį. 
— Nuvesk mane ten. Aš išregistruosiu tave. Aš 

parodysiu. Kur tas komitetas? 
— Netoli. Bet, Juliau, ką tu gali padaryt?! Tu 

vienas, tau ranką skauda. Ten — valdžia. 
— Kas užlipo ant bokštelio, a? Tu pamatysi. 
Jis sugniaužė jos ranką ir patempė paskui save. 

žūsi, kuldeno šalia jo. Ji nei nepažvelgė į gražiąsias 
vilas. 

Jis traukė ją pro atūžiančių automobilių pryša-
kius, plačiais žingsniais matuodamas šaligatvius. Ji 
nuolatos pažiūrėdavo į jį, tikėdamosi, kad jis pabūgs 
ir sustos. Jis nudavė nematąs jos žvilgsnio. Jo kruti
nėję trūko oro, ir jo dantys nežymiai tarškėjo. Nu 

— Taip. Nepykit. Jis žino, — mėmliojo Tatjana. 
— Taip, taip. Giminė... 

Taip aš sakiau, — garsiau patvirtino Julius. 
— Tavo vardas, gimimo data, vaikeli? 
— Tatjana Osipova, šešiolika metų, aš... neat

menu dienos. 
Senis baigė rašyt ir pirštu pašaukė vyriškį nuo 

triūsusi katė pasimaišė jam po kojomis ir, pamovęs | suolo. Jie kuždėjosi subedę galvas. Senis atsigręžė i 
batu, jis nusviedė ją į šalį. 
i Dar tebesigirdint katės cypimui, ji gailiai parodė 
į triaugščio mūrinuko išgaubtą tarpuvartę: 

— Čia. 
Jis pagalvojo apie smala išteptą vaistinės sieną, 

kurią jis matė pro vienuolyno langą. Tarpuvartė apsi
traukė senosios baimės spalva. Tatjana nudžiugo jo 
dvejojimu ir viltingai ištarė: 

— Tu neisi, Juliau. Prašau, neik. 
Du paišini berniokai išlindo iš tarpuvartės, neši

ni skardinėmis sausainių dėžėmis. Jie lingavo į šalis 
augštai iškeltais smakrais. Julius apžvelgė juos ir at
siduso su palengvėjimu. 

— Eikš. Nebijok ir klausyk manęs. 
Viduje taip pat nebuvo nieko grėsmingo. Ilgos, 

apytamsės priemenės gale, žmogus rašė prie stalelio. 
Vyrukas ilgais auliniais batais sėdėjo išsižergęs ant 
medinio suolo prie sienos. Iš langelio krentąs šviesos 
keturkampis vėlė jo garbiniuotus plaukus. Jo nuka
rę rankos, rodėsi, telaukė armonikos. Juliui prisiminė 
sovietiškų muzikinių filmų didvyriai, ir visas sovie
tinis komitetas ėmė tolti nuo tikrovės. Jis nutarė kal
bėt ramiai ir mandagiai, kad neišgąsdintų jų. 

Žmogus prie stalelio pakėlė savo seną galvą su 
violetine šypsena. 

— šita mergina, mano giminė, buvo įregistruota 
jūsų komitete per klaidą. Prašau išbraukti ją, nes ji 
nevažiuoja. Ji lietuvė, 

juos. 
— Lietuviai taip pat sovietų piliečiai, — kantriai 

kalbėjo jis. — Jus turit džiaugtis galėdami grįžt į So
vietų Sąjungą. 

— Ką jūs man galit pasakyt apie lietuvius?! — 
pertraukė jį Julius. 

Senis trinktelėjo krumpliais į stalą. Jo lūpos vir
to violetiniu neapykantos bruožu. Vyriškis auliniais 
batais pajudėjo. Jis jau nebebuvo muzikinių filmų did
vyris. Jo rankos buvo nežymiai pakeltos, pasiruošę 
puolimui. Jis tikrai nemokėjo grot armonika. 

Tylon sukaukšėjo žingsniai. Priemenėn įėjo du 
berniokai, valydamiesi rankas. Jų liesi kūnai pasviro 
priekin, ir jie suartėjo, lyg norėdami užtvert išėjimą. 

Priemenėje iŠ karto pasidarė vėsiau. Lubos, tar
si, sviro žemyn, beveik liesdamos Julių supusias gai
vas. Jis jautė sustingsiąs, kaip sniego pusny. Paskuti
ne pastanga jis paėmė Tatjanos prakaituotą rankutę 
savo šalton rankon ir pajudėjo į duris. Berniokai žiū
rėjo pro jų galvas, laukdami nurodymų. Julius nenus
tojo ėjęs tiesiai į juos, ir jie prasiskyrė. 

Lauke jis godžiai traukė orą. Dūrimas jo rieše 
stiprėjo, ir alkis atgijo. 

— Tau negerai ? — klausė Tatjana. 
— Ne, — ištarė Julius. — Aš tik noriu valgyt. 
— Matai, jie supyko. Ką mes valgysim? 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Wateibury, Conn. Indiana Harbor. Ind. 

Pirmosios kregždės 
Vietos Balfo 95 skyrius prieš 

Užgavėnes vasario 28 d. Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
salėje buvo suruošes blynų ba
lių — vakarą. Programoje ba
letmeisterio Velbasio Baleto 
studijos mokinės pašoko apie 
19 |vairių šokių ir bu v. Valst. 
Teatro Kaune solistė Kalvaity-J 
tė padainavo keletą įvairių au-. 

Svarbus susirinkimas 
Šio kovo mėn. 21 d. L. B. Wa> 

terburio apylinkės valdyba šau 
kia visuotinj narių susirinkimą, 
kuris įvyks tą pačią dieną 2-rą 
vai. po pietų N. klubo patalpo
se, Green St. 48. 

Susirinkimo t ikslas: išrinkti 
atstovus į apygardų atstovų su 
važiavimą ;New York mieste, I 
kuris bus 1954 m. balandžio 

Misijos 

Šv. Kazimiero parapijos mi-
I sijas čia šiemet kivo mėn. 22— 
27 dienomis lietuvių ir anglų 
kalbomis ves jėzuitas tėvas Ki-i 
dykas. Pirmą savaitės pusę lie
tuviškai, antrą — angliškai. 

Kovo 21 d. čia bus atgaben-! 

kiai, J. Damaševičius, Br. K. ma įteikti betkuriam Komiteto 
Markai, Zig. Budelskis, Br. Mu nariui. Komitetą sudaro Anta-
rinas, I. V. Linartai , Eug. J. nas Joncha, Stasys Malinaus-
Pažerūnai ir Vacį. 
kas. 

Po 4 dol. — Lingių šeima. 
Po 3 dol. — A. J. Račiūnai, 

O. Ad. Didžbaliai, Z. A. Sinke-

A m e r i k i e č i ų Ūkidi . f a r m a t u r i 2 1 ^ akrų ir išmaiti-
Apskaičiuojama, kad 1910 m. na 15 žmonių. Daug čia padeda 

vidutinė amerikiečių farma tu- mašinos. Apskaičiuojama, kad 
Andrijaus- kas, Pe t r a s Metrikis, Antanas \ rėjo 138 akrus ir pagamindavo tipiškas kukurūzų sri t is ūki-

Markauskas, Juozas Urbelis, \ maisto aštuoniems žmonėms, ninkas, tur įs 160 akrų farmą, į 
Vaclovas Andrijauskas ir Anta- j Šiuo metu vidutinė amerikiečių mašinas yra investavęs $11,000 
nina Jarienė. 

t a Romoj popiežiaus Pijaus XII j vičiai, T. Briškaitis, K. K. Taut 
pašventinta Šv. Pan. Marijos kai, A. Jaun. Dagiai. 
Nekalčiausios Širdies s tatula 
ir Marijos Metų proga padary
tas pasiaukojimas Šv. Pan. Ma
rijai. Klebonas kun. J. Vaitie
kūnas rūpinasi, kad misijos ir 
šios šv. P. Marijos garbei skir
tos iškilmės kuo geriausiai pa
sisektų. Teisutis 

torių — muzikų dainų. Šokiams! mėn. 4 d. Ta pačia proga susi-
ir dainoms akompanavo Mote-' rinkime apyl. valdyba padarys 
kaitis (solistės I. Motekaitienės! praneš:rr.*i kaikuriais aktualiais 
sūnus). Dainos ir šokiai publi-j klausimais. 
kos buvo palydėti ilgais ir į Susirinkimo metu atsilankiu-
triukšmingais rankų plojimais.! šieji tu rės progos išgirsti įdo- A u k ( > s Vasario 16-sios minė ji 
Publika buvo labai patenkinta, mią paskaitą. 

Melrose Park, 111 

kad pašokta ir padainuota taip, 
kaip Lietuvoje, be jokių "mo
derniškų" gudrybių. 

Iš šio vakaro gautas pelnas 
240 dolerių per Lietuvos Moky
tojų Sąjungą Chicagoje pasių
sta Vokietijon Vasario 16 gim
nazijos rūmų pirkimo išlaidoms 
mažinti. 

Patir ta, kad 
šventes norima 

Apyl. v-ba kviečia visus gau
siai dalyvauti susirinkime. 

M-cius 

Providence, R. I. 

Kiti aukojo po vieną, du do
lerius ir mažiau. 

Aukų surinkta 316 dol. ir 50 
et. Iš bufeto gauta pelno 57 dol. 
ir 40 et. Viso buvo pajamų 
373 dol. ir 90 et. Padary ta išlai
dų laike minėjimo 91 dol. ir 79 
et. Liko 282 dol. ir 11 et., ku
rie pasiųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai. 

Gautos aukos bus pasiųstos 
Amerikos Lietuvių Tarybai ir 
aukotojų 'pavardės bus paskelb 
tos spaudoje. 

Tenelieka nė vieno lietuvio 
mūsų kolonijoje, kuris neskirtų 
nors magiausios aukos Lietu

vos laisvinimui! 

Rengimo Komitetas 

Chicagoje 
Labdarių 7-tos kuopos veikla 

Labdarių 7 kuopos metinis 
susirinkimas įvyko kovo 4 d. 

^ 

Parapijos vakarienė 
Vasario 28 d. buvo ypač sėk 

minga. Meninę programą išpil-' phen's choro grupė, p.p. Kati-
prieš Velykų dė seserų Kazimieriečių veda- hai, F . J. Urbeliai, VI. Žilėnas, 
suorganizuoti mos pradinės mokyklos moki- Pr. Valuckas, Mr. & Mrs. Gu-

vajų, o per Atvelykį suruošti niai. Pradžioj pasirodė mažieji džius, Jonas Kiaunė, S.L.A. 125 
vakarą su menine dalimi. Z. Mo-| su savo vaikiškais "debiutais", j kuopa. 
liciaus vadovaujamas scenos Maloniai nuteikė vyresnieji vai-i Po 5 dol. — K. Juknelis, O. 
mėgėjų sambūris pakar tos Gru: kai patriotine .programa, kur! V. Junkeriai , mokinys V. Mar
šo 4-rių veiksmų dramą: "Tė-į ypač darniai skambėjo dviem| kauskas, VI. Šilkaitis, Augus

is šio vakaro gautas pel-j halsais išpildomos lietuviškos t a s Urbelis, Pr . Kavaliauskas 
bus skiriamas bendriems! dainos. Net miela klausyti, kai į su žmona (iš Chicagos), Gra-

Balfo šalpos reikalams. 
Vietos Alto skyrius kovo 7 

d. turėjo susirinkimą, kuris bu
vo gyvas ir įdomus. Plačiai iš
sikalbėta įvairiais klausimais. 
Nutar ta organizuotai dalyvauti 

Džiugu, kad mūsų mažieji li
tuanistinės mokyklos mokiniai j Aušros Vartų salėje. Valdybon 
irgi aukojo Lietuvos laisvinimo išrinkti šie asmenys: pirm. — 

Nepriklausomybės reikalams. Visiems aukotojams V. Duoba, vicepirm. — Antanas 
Valaitis, rast . — P. Cibulskis, 
ižd. — Aušros Vartų parap. kle 
bonas kun. J. Kuprevičius. 

1954 m. metinius mokesčius 
užsimokėjo 22 nariai. 

Ras t . P e t r a s Cibulskis 

i 

Stephens Lounge ir Bufetas 
4134 Archer Ave., Tol. LAf. 3-1933 

(kamp. Francisco Avenue) 

Skaniausi vėžiukai, viščiukai, bifstri-
kai ir kiti valgiai, rūpestingai pa
ruošti ponios "ONTJKS". 

O užsigardžiuoti, čia rasite impor
tuotų likerių ir importuoto bačkinio Muenchener Hofbrau 
alaus. 

mo proga 
Lietuvos 

šventės minėjime, įvykusiame reiškiame nuoširdžią padėką, 
vasario mėn. 13 d., aukojo po 

wi^\^*J&:v?;:w:v«/: 

10 dolerių: Amerikos Piliečių 
Lietuvių Klubas, L. V. Puodžiū
nai, A. L. B-nės Melrose Pa rk 
apylinkė, Utarų šeima, Ste-

Lietuviai, kurie dėl kokių 
nors priežasčių negalėjo įteikti 
savo aukų, Rengimo Komitetas 
pratęsė aukų įteikimo laiką i-
ki kovo mėn. 15 d. Aukas gali-

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. — Tel. YArds 7-3278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvai* -
Geležinkeliais — Autobusais — Laivais. n 

m* 
*> 

& • • • mm -. 

vas 
nas lietuviškąją sutar t inę nuotai-j žiai, O. P. Metrikiai, J. Gritė-

kingai t raukia dalis net visai ne nas, Aleksas Štaras , dr. E. Prai-j 
lietuvių tėvų vaikų. Vakarienėj sa, St. Malinauskas, Pe t ras Ka-I 
dalyvavo per 230 žmonių. Va-; 
karienę paruošė p. Ratkevičie-' 
nė, padedama Bružaitės, Au-I 

Lojalumo dienos parade, kuris sraitienės, Butkinienės. Aluko-: 
įvyks gegužės 2 d. Indiana Har nienės ir kitų Prie stalų patar-
bor. Ind. Tam reikalui suda- navo vytės, vadovaujamos p. 
ryta komisija. Žiogas E. BaIkonytės. 

Politikos ir kultūros keliu 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

valiauskas, A. Andrius, A. Jao-
cba, A. A. Jarai , O. H. Rast i-

FERKRXUSTYMAI 
F . KASPERAVIČIUS 

1314 So. 51 Ave., Cicero, BĮ. 
Nuo C vai. ryto iki S:30 po plet' 

*kfmiMnti t«l TO. 3-1262. vgliau TO 
3-65U1. 

Ar gėrio ir blogio fraternizaci-
jos principas yra dvasiniame 
gyvenime augšta ver tybė? 

Kad mūsų kultūriniai žurna-

TURITE VAIKŲ. AR TURITE 
JIEMS 

Lietuvos Istoriją? 
Šitą knygą parašė istorikė ir 

Svarbiausias kovų variklis 
yra pasaulėžiūros, o ne politi
nės partijos. Didžiausia politi
nės ir kultūrines kovos įtampa lai silpnai laikosi, tai ne politi-1 pedagogė Dr" V. Sruogienė, ji ge-
pareina nuo to, kad vieni nori nes partijos yra už tai atsakin- į riausias istorijos vadovėlis mūsų 
rv z J i A • • i - j - • • lituanistinei mokyklai, o taip pat 
Dievo viešajame gyvenime, o gos, o redaktoriai ir leidėjai,: m j e j a 

t. y. grynakraujai "kultūrinin-kiti Jo nenori; yra ir tokių, ku - ; t . y. grynakraujai 
rie net katalikų spaudoje, atsi- kai", 
radus progai, pasisako už idea
listinę senovės lietuvių religiją, 
t. y. už pagonybę. P . P. Maldei-
kis yra įsitikinęs, kad kultūri
ninkai esą šventesni už politi
kus ir kad kultūr nė kova esan
ti prasmingesnė, negu poMtinė. 
Manęs, pav., visai nežavi f ik- i 
tas. kad vienas dailininkas nu
piešė paveikslą ir pavadino jį i 
' T r y s moterys", o jo oponentas L 

viešai pasakė, kad čia ne t rys 1 

moterys, o t rys vižlos prašan-
_, , .. , r \ J Jei lietuvybės išlaikymą remsi 

cios putros. Koks cia skirtumas* ., ,„,_ , ljL___, 
nuo partinės demagogijos? P 

Mano manymu, ne politinės 
partijos stumia jaunimą nuo su
augusių, o daug kitų priežasčių. 
Tarp kitko negali jaunimui im
ponuoti vyresniųjų galvosenos 
miglotumas, pataikavimas sve
timoms paasulėžiūroms, kultū
rinis neuralizmas. Jei jaunimas 
politiškai vėlai subręsta, tai gy
venimo prasmės ir tiesos prob
lema jam yra aktuali nuo to 
laiko, kai jis pradeda galvoti. 

knyga visiems, besidomin
tiems mūsų krašto praeitimi. 

P. Maldeikis rašo : "Mano su
pratimu, principas, laikąs kovą 
pasaulėžiūros ir kultūros varik
liu, yra perdaug materialistiš
kas." Aš tokį principą pirmą 
kartą girdžiu savo gyvenime. 

Aš pakartoju, kad pasaulėžiū
ra kaip kultūroje taip ir politi
koje eina kovos varikliu. Tai 
nėra nauja idėja: Sename Tes
tamente pasakyta, kad kova 
yra žmogaus gyvenimas žemo
je, o Kristus pasakė: "Aš at
nešiau ne taiką, o kalaviją į že
mę". Kas Kristaus kalavijo ne
nori imti, tas nenori skirti gc-
rio nuo blogio arba nori, kad 
gėris fraternizuotųsi su 

me ne krikščionybe, o kultūri
niu neutralumu, jaunimą Lie
tuvai prarasime. 

LIETUVIŲ RADI0 KLUBAS 
Cleveland, Ohio 

savo savaitinę programą trans
liuoja kiekvieną penktadienį 7:30 
iki 8:15. 

Knyga parašyta populiariai, ji 
įdomi, gausiai paveiksluota. 

200 psl., didelis formatas, įrišta 
į kietus viršelius. Kaina — 3 dol. 

Užsakymus ir pinigus siųskit — 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, Illinois 
i i _ . . m m ! ! • • • • i i — — • * 

M O V I N G 
A. Beniulis atlieka įvairius per-

kraustymus ir pervežimus iš toli-
amų ir artimų atstumų. 

Tclef. SE. 3-2146 

arba BI. 7-7075 
1835 CANALPORT 

per YVDOK, banga 1200 
Klubo pirm. ir bendrųjų reika

lų vedėjas — Juozas Stempužis, 
1152 Dalias Rd., tel. SW. 5-1900. 

Programos vedėjas — Balys 
Auginąs, 1359 E. 94 St., telef. 
CE. 1-5904. 

Iždininkas ir finansinių reikalų 
vedėjas — Aleksandra; Laikūnas 
7205 Linwood Avenue, telefonas 
EN. 1-1082. 

blogiu, i s-ra^p-ra^B^-ra^^-^a^--^ K 
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Pasinaudokite nuolaida už visas 

1 

prekes nuo 10 iki 20% 

Atvykite pas H. SEIGAN del visokių rūbų, koki 
kad jums yra reikalingi žiemos sezonui. 
Tik SEIGAN'AS dėl eilučių, 

fialtu, skrybėlių, batu ir ki
lį reikalingu dalyku, vyru 

apsirengimui. 

Taipgi parftpiirame Miletu*, rteiboftos ir sn.\r,fiome Tton m kr 
lione miiBtiM dalykus. TURIME LIKTI VIC SRYKU, Pildome 
afhlevltus. Kelione* planuokite iš anksto kitiems metama. Anks
čiau užsisakykite biletus kaip lėktuvais taip ir lai vate, tai būsite 
tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirkdami biletus pas mus nemo
kėsite brangiau ir išrengsite laiko sutrukdymo, nes nerHkfts lan
kytis nei i gelškelio stotį ar aerodromą, nes visa tai 
vienole vietoje — PAS MUS. 

"/itt7a\it/«YYa\i.78V.toY.:/8^^ 

<{r 

Duodame kreditan be atski
ro primokejimo. Čia galite 
susikalbėti lietuvių kalba. 

^ 

H. SEIGAN 
ROBAI,, SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS 

4622 So. Ashland Ave. Tel. YArds 7-1272 
CHICAGO 9. ILLINOIS 

Jūsų patogumui, mūsų krautuve yra atdara sekmadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 2:30 vai. po piety. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS — 
STIPRIAUSIOJI TAUPYMO ĮSTAIGA 
SUTAUP0S PflS STANDARD FEDERAL 
YRA SAUGIOS, NES 

| Daugiau kaip 832,000,000.00 arba 9 5 % visų narių 
santaupų investuota } Amerikos valdžios bonus ir 
Veteranų Namų Statybos Paskolas. Šios paskolos 
lig* 6 0 % yra JAV vyriausybes garantuotos . 

2 Atsargos ir pertekliai sudaro d a u g i a u negu 
$3,450,000.00 a rba virš 10% visų narių su taupę . 

BENDRAS TURTAS VIRS $44,000,000.00. 
• 

STANDARD F E D E R A L SAVINGS saugumas ir už indelius 
mokami aukštesni nuošimčiai padarys Jūsų ateit) saugesnę. 
Corporation apdraus ta ligi $10,000 00. 

JSTAJGOS 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. 

JUSTIN MACKIEWICH, President and Manager 

M Į A R D FEDERAL SAVINGS 
A N D LOAN A S S O C I A T I O N 

OF CHICAGO 
419-3 ARCHER A V I , C H I C A G O 3 2 

-

L 
PHONE: Virgin.a 7 - 1 1 4 1 

# 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

Paskutinė proga kol eina remontas pigiai Įsigyti baldus ir namu reikmenis! 
Bridgeporto Prekybos Centras — Major Home Utilities 

3207-09 SOUTH HALSTED S T R E E T 

D8l kapitalinio krautuvės patalpų remonto esame 
privertfti parduoti nepaprastai žemomis kainomis visą, 

Lciųptjs iki 2-Jij metu lšslmokejimo .sąlygos. Pri
imame elektros ir duju (fcaso) sąskaitas be primoki-
mo už patarnavimą. 

Telef. CAlumet 5-1442 CAlumet 

Kreipkitės } pardavėją ALFONSE KAVALIAUSKE. 
Krautuvas valandos: Pirmad. ir Ketvirtad. nuo ¥:30 

iki !»:30 vai. vak.; kitom dienom nuo 9:80 iki 6 vai. 
vnk. Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 6 vai vak. 
Pirkdami nemokate taksų. 

<? 

\ 

"DAINAVOS" Ansamblis Kartoja "Š IENAPJŪTĘ 
Muzika Miko Petrausko - Petro Sarpaliaus 2 VEIKSMŲ, 4 PAVEIKSLŲ LYRINC OPERETC Libretas Gasparo Veličkos 

"Šienapjūte bus perstatoma 1954 m. kovo men. 14 d., 4 vai. popiet, Maria High Sehool salėje, 6701 South California Avenue 
Dirigentas STEPAS SODEIKA § | iĮi^, ^ . ^ .^IVj d U C t U S d a i n u o j a : - . _ v S Bileh, ^ n n s nuo $1.56 iki $*.50 
Režisorius G. VELIČKA S 2 ^ K „ ™ , £ J ^ i i i S ™ t B1LETA1 GAUNAMI: "Marginiai". 2511 W. 69 St.. tel. HEmiock 
Dailininkas A. VARNAS 2 S ! i £ f l E ' S T S S J ^ I V I ^ I . W T ^ į S 4-5489; "Daina". 3130 So. Halsted St.. tel. DAnube 6-6837; p-nų 
šoklu vadove I. EIDRIGEVICI©*!; j VYTAS R A D Y S ^ Baritonas* H ^ l i u krautuvėje. 4544 So. California Ave. tel. LAfayette 3-9795 
Dirigento padėjėjas . \ . L IGNATONIS g Svarbiausias roles vaidina Elena Krasauskienė ir Vacy* Petrauską* 5= i r P- Scdeikų krautuvėje. Cicero. 4828 VY. lOth St. T*l. OLympic 

L\S ^ ^ Operete i^pIUAs, "Daihavos" ahsambHs.otkestrui pritariant 2-9150. Spektaklio dieną kasoje nuo 2 Vai. p. p. I 

^ m 

Apšvietimas 
ii»n«» > i m4*mmm*mmmm*iimm** 

S. GASltN 
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Operete 
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atsparas šachtos sienoje, pu- sykloje jau ilgesnį laiką dirba Rūpestingai ir pigiai taisau 
siau apsivertė. 2 žmonės buvo ir šis atsit ikimas buvo pirmu- T p T F 7 \ 7 T ' 7 ' T T T T 
to st ipraus impulso išsviesti ir tinis. Iškeltiems sužeistiems 1 E I - ' E r v 1 ^ 1 J V 

A P A R A T U S 

Kiut. P. Cinikas, MIC, pas 
vyčius 

Detroito Lietuvos Vyčių 102 
kuopa džiaugėsi savo Globėjo 
šv\ Kazimiero šventėje sulau
kusi jiems pažįstamą kun. P. 
Ciniką. T.T. Marijonų spaudas 
vedėją. Gyvu bei nuoširdžiu žo 
džiu svečias per savo konfercn-

drotienė, Kunigunda Kodaitie-
nė, Petrulis, Bronius Polikaitis, 
Leonas Petravičius, Zenonas 
Pajaujis, Elzbieta Paurazienė, užsimušė. Likusieji 8 pajėgė padėti subėgusiųjų tarpe buvo 
Kazys Ražauskas, Česlovas Sta- išsilaikyti pintinėje, bet smar-j ir jo brolis Vincas (esąs vy-
niulis, Vladas Staškevičius, Va- kiai nukentėjo, susižeidė. Jie Į resniuoju prie darbų) , davęs ži J. M G L I N A S 
cys Urbonas, Juozas Vailokai- tuoj po iškėlimo buvo atga- nią tėvams. Jų Viktoras M. lau Tel. HUmboidt 6-1038 
t is ir Vladas Kukučionis. [fcenti į Reading ir patalpinti vie j kė a tvyks tan t sekančią dieną. Prieš piet 8—10, po piet 5—10 v. v. 

tos 3 ligoninėse. Jų tarpe y ra Ligonis mano, kad dėl jo kom
plikuotų sužeidimų jam teks li-

Š. m 

Suefca - minėjimas ! A m e r i H o j e g i m e s l i e tu V i s v ik -
kovo mėn. 14 d. 12:30 toras Miškinis, 25 m. amžiaus, 

V — VI skyriaus mokytojos 
sesers M. Amabilės mergaitės 
iš atsineštų lietuviškų plokšte-
lių pagrojo lietuviškų dainelių, t . g ^ . ^ K a z i m i e r o m i n ė . t e r s t J i s u Community ,Ge-
o mokine Violeta Cizauskaite 
savo klasei papasakojo kaip 

toninėje pagulėti ilgesnį 
vai. "Vilijos" draugovės skau- iš Shenandoah, 10391/2 W. Cen- ką. 

lai-

Lietuva Nepriklausomybę atga
vo ir kaip ją bolševikai išplėšė. 

III—IV skyriaus mokytoja 
sesuo M Assisi su mergaitėmis 

cijas sustiprino vyčių eiles, kad p a d a i n a v o l i a u d i e s d a i n e l ę . „ A f i 

jimą sueigą. Tai dienai pritai neral Hospital. J am sulaužyta 
kytą paskaitą skaitys dr. Mi- i dešinė koja prie pėdos i r du-
siulis, o vilijietės išpildys meni- j bens, labai su t renkta galva (bi 
nę programą. Kviečiame a t s i - | joma galvos kaušo įlūžimų) ir 
lankyti visas skautes ir skau-ideš . petys. Būdamas jaunas ir 
tus, tėvelius ir bičiulius ir pa- stiprus, iš po apsvaigimo nelai-

būtų geri katalikai ir dalyvautų 
katalikiškoje akcijoje. Iškelda
mas Sv. Kazimiero meilę Mari
jai, ragino vyčius šiais Mari
jos metais ypatingai pasekti sa 
vo šv. Globėjo pavyzdžiu. Šv. 
Mišių metu visi priėmė šv. Ko
muniją, šventėje dalyvavo apie VTj 
50 čia gimusių ir augusių lie
tuvių vyčiai, kurių tarpe iš nau 
jai atvykusių yra tik keletas. 

mačiau — girdėjau". 
I—III skyriaus patys mažiau 

si mokinukai, daugiausiai kita
taučių laakomi, negalėjo savo 
programos paruošti. Ta proga 
sesuo M. Ruth papasakojo apie 
nepaprastai gražų Lietuvos kra 

D. 

minėti vienintelį Lietuvos šven
tąjį skaučių tarpe. Sueiga — 

mės metu greit atsigavo ir esa 
mus skausmus pakentė veik ne 

minėjimas įvyks YMCA patai- sudejuodamas. Jūsų korespon 
pose, 16C1 Clark g-vė (pirma- dentė jį at lankė kovo 3 d. po 
me blok** r uo Vernon H w ) . 

Katalikų mokyklos sutaupė 
$33 milionus 

Apskaičiuojama, kad katali
kų mokyklos Philadelphijoje 
sutaupė mokesčių mokėtojams 
$33,590,000 per metus. J a s 1953 
metais lankė 24,000 augštesnių-
jų mokyklų auklėtiniai ir 94,000 

"Vilijos" skautės 

v , . , . . pradžios mokyklos auklėtiniai, pietų ir tuom **hai nudžiugino _ ' 
ligonį — pirmoji iš lietuvių! 
Miškinis gerai kalba lietuviš-

SKOKIE RESIDENTS 
when in need of nursing 

service call 
AETNA NURSES 

REG1STRY 
Mrs. M. Seidelman 

Director 
4831 No. Sheridan Rd. 

LOngbeach 1-7388 
Transporta t ion to Skokie 

reąuired 

ifiitimiitimiiiiiiinimiii""""""1"''!!! 
"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
— ATVAŽilJOSIM POPIET" . 
TELEVIZIJOS, KADIO. PATEPONV 

1 AISYMAb 
JONAS GRADINSKAS 

J . O. Televisioa, 944 VV. 35th PI. 
Telefoną* FRoncter • • t—* 

P»s Ueturl — tr geriau ir pigiau: 
niniiiitiiiitiiiiininiitiuiiniinuiiiii 

iiiiiitiiitininminiifimntiiiiiimiinimni 

TELEVIZIJOS 
I R R A D I J O 

A P A R A T Ų T A I S Y M A S 
Sąžininga* ii Garantuotai Darba* 

DARBO VALANDOS: 6 v.*.—10 ».? 
Šeštadieniai*: 8 • . ryto — 10 v. vak 

M. RIMKUS, 4119 So. P n a d m 
Teki. YAnb 7-1099 

iiiiititiiiiiiuiiiiiiiifiiiiiiuiiiimiiiiitimti 
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Vyčiai k\iečia jus.. . 

Įspūdingas montažai 

Kovo 7 d. visa Detroito atei-

Reading, Pa. 
Sužeistas lietuvis 

Š. m. kovo 2 d. vėlai vakare 

kai. Jis gyvai šnekučiavo ir 
bandė juokauti dėl savo nelai
mės. Pasakojo, kad jis toje ka-

lyčioje Romoje. Maloniai kvie 
čiame visus detroitiečiųs atvyk
ti j parengimą. Ten jaukiai su 
jaunimu galėsite praleisti vaka d y j ^ ^ . fe u ž ė n i u 
rą ir kartu prisidėsite prie to 
gražaus sumanymo įvykdymo. 

Nauja radijo programa 

Radijo programa Lithuanian 
Melodies praeitąjį sekmadieni 
savo pusvalandyje iš Ann Ar-; 
bor stoties atidarė religinę va
landėlę, kuri bus duodama kiek 
vieną sekmadienį 3 vai. po pie-^ 
tų. 

tininkų šeima pakilioj ir susi- Bethlehem Steel Co. ruošiamo- Nuostabu, Kaip Kramtoma Guma 
Vidurių Laisvintoja Veikia 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gerą 
maistą. 

• #ta ta paslaptis, kurią milijonai 
žmonių patyri apie FEEN-A-MINT, 
tą modernią kramtomą pumą — vi
durių laisvintoja: Taip, todėl FEKN-
A-MINT'O veikimas yra. t*up nepa 
prastai skirtingus 1 

Gydytojai sako, kad kiti viaurlų lais-
vlntojal pradeda veikti perdaug ank
sti . . . jau pačiame skilvyje. Didelto 
tokių vidurių laisvintoji} kiekis su-

naiallna sveikatai 

Sekmadienį, kovo mėn. 14 die kaupimo nuotaikoje prisiminė je geležies rūdos kasykloje 
ną, 5 vai. p.p. Šv Antano para- Šv. Kazimierą. Trumpą, bet įs-, prie Morgantown, Pa. (apie 30 
pijos mokykloje Detroito Vy- p"dingą montažą iš Šventojo gy j mylių nuo čia) įvyko nelaimė, 
čių 102 kuopa ruošia parengi- venimo paruošė moksleiviai ir 10 darbininkų buvo keliami iš 
mą — tingo, kurio visas pelnas studentai at-kai. ' vienos 1,200 pėdų gylio šach-
bus skiriamas įtaisymui šv Ka T e p k a i d ž i t i k a d D c t . tos, kai kilimo pintinė 400 pė-
nmiero paveikslo kolegijos kop \ į t o a t e i t i n i n k a i v i s d a ž n i a u dų augstyje staiga pradėjo suk 

randa progą visi drauge susi 
rinkti ar ta i būtų linksmo po
bodžio susibūrimas, kaip prieš 

tis ir, atsi trenkusi į plienines 

blynų linksmavakaris, ar kokio 
nors minėjimo proga. Tarpusa
vy jaučiamas labai nuoširdus 
bendradarbiavimas. Ypatingai 
^raiiiai veikia pačių jauniausių
jų būrelis, kuriam sumaniai 
vadovauja kun. V. Kriščiunevi-
č«us ir M. Bajorūnienė. P . 

L. P . įgaliotiniai 

Lietuvių Bendruomenės Det-
Šios religinės valandėlės pro-i roito apylinkės solidarumo mo-

grama bus paruošta Tėvų Jėzui į kesčiui rinkti yra įgalioti šie as-
tų. Atidarymo žodyje tėvas J. menys: Jonas Asminas, Marija 
Borevičius. SJ, paminėjo, jog Bajorūnienė, Mykolas Abarius, 

Telef. REpublic 7-580S 
Kasdien nuo 2 vai. 

Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rusių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
ATLAS F I Į Ę L CO. ats tovas 

4919 So. Paulina S t 
PRospect 6-7960 

KAIP PASIRUOŠTI JAV 
PILIETYBEI 

Šiomis dienomis pasirodė kny 
gų rinkoj Sūduvos išleistas lei
dinys Kaip pasiruošti JAV pi
lietybei. Šio leidinio tekstą per
žiūrėjo teisėjas Alfonse F. 
Wells. Spaudai paruošė Pr . šu-
laitis. Pradžioj patiekti klausi
mai ir a tsakymai (anglų ir lie
tuvių kalba) norintiems gauti 
pilietybę. Be to pat iekta plati 
informacija kur reikia kreiptis 
ir kiek mokėti norint įsigyti 
pilietybės dokumentus, nurody
t i Natūralizacijos įstaigų adre
sai, nurodyta į JAV įvažiavimo 
tvarka , vizų išdavimas ir kt . 
Leidinio kaina 60 centų. 

Pinigus su užsakymais sius-
ardo virškinimą. 
Ir energijai reikalinga maistą . . . t i : D r a u g a s 2 3 3 4 So . Oakley 
imogua Jaučiasi •ilpnaa. Davargea. » Chirarn 8 T11 

Bet švelnus FEEN-A-MINT yra kl- ' A V e - ^ m c a S ° »» l i l -
toks. Priimtas pagal * » " * > » • » J g į HSHįHK><ttH»»»6»»l>»ftft<^OdOO0q»tt veikla daugiausiai apatinėj viduriu 

T A U P Y K A T E I Č I A I 
Kiekvieno steities laimė priklauso nuo to, klok i«t 

sutaupo, kada galėjo taupyti. Ką neplanuosi ateičiai atsa
kymas vis tas pats. 

Taupydami Univarsai Savings and Loan bendrovėje, 
-gausite gerą dividendą, užtikrintą saugumą Ir mandagu 

patarnavimą, nes indėliai yra apdrausti iki $10,000 kiek
vienam asmeniui, o vedusiu porai kombinuoti Iki $30,000. 

Nemokamas sustojimas automobilistams, v 

UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted Street Chicago 8,111. 
Telefonas: HAymarket 1-2028 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 
iki 4 vai. vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vak. Trečiadieniais 
ir valstybės šventėmis uždaryta Sešt. nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. 

INSUUD 

J 
aalv — pasalina tiktai atmatas, bet 
ne gerą maistą,! Išvenkite tos blo-
ffos savijautos. Vartokite F E E N ^ -
MINT ir Jauskitės **rai, pUnl «yvy-
bes Nusiplrkit FEEN-A.-MINTI 

FEEN-A-MINT f§ 
fftMOUS Q«twiwcctaa LAxanvt .&H 

ž'os v a l a n d ė l ė s t i k s l a s y r a grą 
žinti ž m o g ų Dievui . 

Vasario 16 mokykloje 

Šv. Antano parapijos pra
džios mokykloje mūsų Nepri 
klausomybės šventė buvo ypa
tingai gražiai paminėta. Moky-j 
toios seselės pranc'škietės jau 
iš anksto visus mokinius para- j 
pino, kad kaip visi gyvenantieji 
Amerikoje švenčia Liepos 4 d., 
taip mums tinka šitoje lietuvių 
šv. Antano parapijos mokyklo
je švęsti Lietuvos Nepriklau
somybės šventę. Vasario 16 die 
ną daug lietuvaičių į mokyklą 
atėjo apsirėdžiusios tautiniais 
drabužiais ir lietuviukai su tau
tiniais kaklaraščiais, o visos 
mokyklos vaikai buvo pasipuo
šę trisnalviu ženkleliu prie krū- '* onmois* 
. . . , . . , . . . , , M a/i' Bioms. 
tinęs, vaikai įs anksto buvo pa-

P e t r a s B u l o t a , J o n a s B u i t k u s , 
Vytautas Čižauskas, Juozas Juš 
ka. Pe t ras Griškelis. Vytautas 
Gurks , Garliauskas, Valė Kun-

Yestuf ines nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mušu specialybe 

Preciti Photo Studio, 
Inc. 

4068 firch^r Rvenue 
7-9AP1 

Skip's Liguors 
5511 South Oamen Avenue 

Ali Phones - WAlbrook 5-8202 
• 

WUITE BEAK B E E R $3.29 
Case of 24 — 12 oz. bottles plūs dep. 

GRAIN ALCOHOL 
190 Proof U. S. P. 

$4.99 
Fifth 

iiiiii!iimitiiiiiniiiitiiniiiiii;!imini!i!ii< 
NAtMA VAIKI C1AMS KNYGA 

VELYKŲ PASAKOS 

N. Hutkion" l»arnšyti». Viršelis dail 
l.abai t inkama dovana 

simoke lietuvišku dainų bei tau
tinių šokių. Mokyklą tą dieną 
aplankė klebonas kun. dr. IJJ. 
Borcišis, kuris kiekvienoje kla
sėje papasakojo ką nors apie 
Lietuvą. Klebono atsi lankymas 
paliko vaikuose didelj įspū lį, o 'H'.mmmtmiimmiuimiimnin»mim» 
L'etuva vaikams liko artimos-
nė brangesnė. 

Kaina $1.00 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

- D R A U G Ą S" 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, UI. 

LMPORTED 
PON MERITO RUM 

$2-89 
Fifth 

KIJAFA IMPORTED 
DANISH WINE 

$1.49 
Fifth 

H E I N K E N S IMPORTED 
HOLLAND BEER C M * of 24 

COURVOIS1ER, IMPORTED 
FRENCH COGNAC 

$7.25 
12 oz. bottl&š 

$5.09 
Hfth 

NUO D^ISENEJCSH 
8KAUDAWCnj ŽAIZDŲ 
OB ATVTBTJ ODOS UGC 

Tie. kurie kenčia iitio SB»rrj. AT
VIRŲ ir SKAUDŽIU 2AIZDU, JH 
oegall mmlal aid€tl Ir naktimis 
miegoti, nes jų utoisenejusios žaizdos 
aiežtl Ir skauda. Kad pašalinti ta 
aležejlroą tr skaudėjimą senų atvi
ru ii skaudžių žaizdų. uždėkite 
LEOULO Ointment Jų g y d o m o s 
rpatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai mieg-otl nak
tį. Vartokite Jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos radlnamos P80RIA-
8IS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT. su-

i stabdo džiovinimą odos ir perplyšlms 
i tarpiršeių. I r a tinkamas vartoti nuo 
i džiflstanMoa, suskilusios odos dedlr 

rinlų, odos ttbirimti Ir t t . taipgi 
tinkamas vartoti vaikučiam kada pa-
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
klų. Jta yrm gera gyduoll visu tf 
virtinių odos ligi}. Le-
gulo Ointment yra 
parduodamas po TI 
e t . f l . tS tr • • .» • . 
Pirkit vaistinėse Chl-
oagoje Ir apylinise — 
MUwaukee, Wlso., Oa-
ry, Ind. Ir Detrolt, Mi-
ohlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo-
ney order f: 

LEOULO, DtoftittMslt D. 

6618 W. Eddy S t , Chicago 54, UI 
HUlberry 5^894 

CINZANO VERMOUTH 
SVVEET OR DRY 

$1.49 
Fifth 

DDklE B E L L E 
GIN 90 Proof 

$2.7.5 
Fifth 

Kiekviena seselė mokytoja 
turėjo savo klasėje atskirą pro, 
gramą. 

VII VIII skyriaus mokytoja! 
ir mokyklos vedėja sesuo M. j 
Leoną su mergaitėmis padaina
vo: "Atsimenu n'jmclj" ir "Ke-į 
liauju su daina", o mokinys 
Rimgaudas Švoba savo klasės 
draugams pa pasakojo apie Lie 
tuvos upes, ežerus, miškus bei 
laukus. 

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR Iš VOLIAU 

K. EIDUKONIS 
Turiu naii.i.i (liilH) sunkvežimi 

ir aiKlraudus 
Ml.'.u S. TaliMaii. Chicago 29, 111 

Tel. <.Kio\ehi l l U-700«i 

"KAHLUA" 
COFFEE LIQLOR 

41 ^ J . o »J 
Fifth 

PUNINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 \V. Oermak Rd., Chicago 8, I1L 

JOHN J, KAZANAU8KAS, Prea. VL 7-774: 
Savings tnsured to $10,000 by F . 8 . L L C 

^ 

— — 
REMKITE dienr. "DRAUGĄ" ^v. 

SPECIALIAI VASARIO MĖNESYJE 
11 dalių miegamojo baldai 

tik už $|49<» 
Pasinaudokite šia r e t a proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą aps ta tymą įskai tant 
mat racus ir spyruokles. 

Užeikite į 
LIETUVIŲ KRAUTUVĘ 

R00SEYELT FURHITURE COMPANY. INC 
2310 W E S T ROOSEVELT ROAD Telef. S E d e y 3-4711 
Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad ftį skelbimą 

matėte "Drauge" 

• ^ i 

# 

A r k i v y s k u p a s 
r g i s M a t u l a i t i s 

M a t u l e v i č i u s 
i K 

SOUTHLUN 
COMFORT 

$3-99 
Fifth 

COINTREAU 
LIQUELR 

Prekės parduodamos iki kovo 16, 1954 m. vidurnakčio 

$4.39 
Fifth 

LOWEST CASE PRICES IN TOWN 

ŠAI 
ą Leidinio pelnas skiriamas Arkivysk 

Jurgio beatifikacijos bylai. 
KAINA $ 2.50 

DRAUGAS, 2334 S. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

\ 

Šventųjų sielose mes pamatome 
patį Dievę. 

Mes kasdien matome daug neįprastų {vy
kiu gamtoje, bet stebuklai, kurie atsit inka 
paslaptingiausiose dorų žmonių galiose iš
kyla augsčiau u i Visus Apvaizdos veikalu* 
semtoje 

Vien tik žmoniškomis akimis imant, bus 
įdomu pažinti, kokią išvaizdą įgauna žmo
gaus gyvenimas, kai Jis stengiasi įvykdyti 
dvasiškuosius idealus. 

K f H ^ S " ' •* 1&'»'S4W^%%a%t 

S O P H I E B A R Č U S 
RflDIO PR0GRAMR 

14 WC.F.S s t o t i e — Banga llfc* 
P1R1IATV TKI PENTCTAD 

H-.įr, iki »SO vnl ryt* 
"121 SO WH K\VI 1.1, ST. 

Cliioato C9. fl«. HI mlock 4-241.« 
ftKSTAIV H::iO Iki t:Sfl ryte 

PrRMAT>Il , M O Tftk. D»o 7—« 
bekmad. H -30—9:30 T. r. Ii stotie* 

U OPA — 1490 kil. 

TAUPYKITE ATEIČIAI. PASIDĖKITE TAUPOMUS PINIGUS į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION, KUR 
KIEKVIENA SANTAUPA PILNAI APDRAUSTA IKI $10,000 BY AN AOENCY OF THE U. a GOVERNMENT 

KUR t a m s t a pa t s gali at l ikti visus t a v o ir savo šeimos finansinius reikalus. 

KUR 30 metų pa tyr imas užtikrina visiems saugų Ir teisingą patarnavimą. 

^ 

KUR visada buvo i r y r a išmokamas aukš ta s dividendas. 

KUR pinigai buvo ir y r a išmokami pagal reikalavimą. 

Taupykite šioj tvirtoj, turtingoj, lietuviškoj finansinėj įstaigoj. M© SŲ TURTAS YRA 12,500,000.00 DOLERIŲ. Dėl paskolų geresnėm sąlygom, perkant arba statant namą, visada pasimatykite su mumis. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION * JOHN PAKEL, Prezidentą, • 6234 So. Westem Ave. • Tel.: GRovehill 6-7575 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Seštad. nuo 0 ryt* iki ? po pietų 

^ 
• 1 M < ^ X < — MSjBM 



n DECNRAaTlS DfUOOAS, (2H1CAGO, ItUNOlS Ketvirtadieni*, kovo 11 d, 18B4 

SAVAITr.AUS liRRANOJF 
A. V. DUNDZILA 

Urbana — tai miestas, kurio riais. Ir čia prof. Kolupaila muF 
ribose stovi penktasis savo di- domino savo pasakojimu, lygin 
durnu universitetas JAV — Uni damas V. D. universitetą su 
versity of Illinois. Kalbant apie JAV esančiomis augstojo moks 
universitetą, tai pirmą vietą uži lo įstaigomis, 
manti augštoji mokykla visa-! V a s a H o 2 1 „ 2 2 d s a v a i t g a . 
me laisvam pasaulyje: čia studi H g s u t r a u k c B t i e k S V 0 Č i U f r o m e 

juoja apie 130 lietuvių. Daug j ų i r p r i e t e l i ų t b a i g ė s i . Svečiai 
jų studijuoja Chicagoje, Navy s k i r g t ė s i f k e l i a v o n a m o 0 u r b a ' darUavusiems b inketo daly-
Pier, tad universiteto centrui, n i e č i a i i š s i n e š i o j o į bendrabu-j viams, žoJžiu - visoms ir vi-
Urbana. iš to skaičiaus tenka č i u g b i b l i o t e k a s i r k l a s e s g i r J s i e m s palankioms Švento Kazi-

s dėtų žodžių įspūdį, besileidžian miero Seserų Kongregacijos vei 
Lietuvių studentų gyvenimas l čią Nemuno saulę, už horizonto kimui ir j c s darbui. 

Urbanoje e ;na gana nusistovė-i besitęsiantį Naručio ežerą ir Ka p p r M a r i j o s p a i i n g ą užtari-
jusia vaga: paskaitos, sportas, ro muzėjaus sodelyje bestovin-
o nepraeina ir savaitgalis, kad čią Laisvės statulą, 
kas nevažiuotų namo. Taip bū- = = = = = = = = = = = = = = 

visiems amliniems nariams.fun
datoriams, rėmėjams, rėmė
joms, vakarienės ruošėjoms, ban
keto patarnautojoms; progra
mos rengėjoms ir josios pildy
to joms gerbiamoms panelėms 
Alice Stephens ir Aldonai Va-
leisaitei, Alice Stephen's an
sambliui ir solistui Vladui Balt
rušaičiui ir Marijos augstosios 
mokyklos studentėms. 

Nuoširdžiai dėkojame bendra-

C L A S S I f l E D & H F L P W A N T E D A D V E K T I S E M E N T S 

&•*%> 

ATKREIPKITE DĖMES) 
1 ŠIUOS SKELBIMUS! 

Kiekvienas iš šių skelbėjų yra 
pasirengęs jums patarnauti ar
ba pad?ti jums įsigyti tai kas 
reikalinga. 

Norint sutaupyti laiko ir pini
gų, iškirpkite šią skiltį ir lai 
jums suteikia pagalbą kaip ki
tą kartą eisite pirkti. 

• "DRAUGAS" A O E N C Y * 
55 Kast YVashington Street 

Tel. DEarborn 2-2434 

2334 South Oakley Avenue 
TeL VIrginia 7-6640; 7-6641 

H E L P \ V A N T E D — M O T E R Y S 

PAINTERS & DECORATORS 
mą meldžiame, "Teikis Viešpa- - - » - « • • • • • • • • • • « « • • • • • • • » • • 
tie, atmokėti amžinuoju gyve 

BUILDINO & REMODELING 

Širdingai dėkojame! 
Susilaukus iš mūsų Rėmėjų 

nimu visiems, kurie dėl Tavo 
Vardo mums gera daro". 

širdingai Marijoje dėkingos, 

švento Kaziriero Seserys ir 

Motina M. Teofilė 

GREETINGS 

from the 

PANAMA BEAVER 
2633 Touhy Ave. 

Pradėk Taupyti Šiandien, Turėsi Rytoj! 

na eiliniais sava i tga l ia i , tačiau 
š. m. vasario 21 — 22 d.d. pa
vadinti eilinėmis butų negali
ma. Minėtomis dienomis įvyko 
studentų ateitininkų suvažiavi- t a i P g e d a u s bendradarbiavi
mas, sutraukęs aoie 25 svečius j m o ' ™osirdaus bei dosnaus 
sekmadienį Studentų draugijos m ū s u S v e n * ° Kazimiero Seserų 
pastangomis buvo surengtas Va Kongregacijos kilnių tikslų rė-
sario 16 d. minėjimas, į kurį m i m o < s u k e l i a mumyse pasigė-
atvvko prof. Steponas Kolupai- r ė 3 i m a - T e i k i a v i l č n * ' k a d P a ' 
la; įvyko Korp! "VYTIS" su- s i r i n k t u k e l i u eidamos, Dievo 
eiga. kurioje kaipo Korp! gar- garbei, Bažnyčios, Lietuvos ir 
bės narvs dalyvavo prof. Ko- š i o k r a š t o gerovei dirbdamos, 

, . . . . . » „ * , « •> miKii ii7«?ihrf»7imai p-arhinp-psnoi M A N A G E M E N T A N D S T A F F d r a u s t a 
lupaila ir svečiai iš South Bend m u s i * uzsiorezimai garDingesnei , d r a u s t a . 
bei Chicagos. ateičiai bus atsiekiami. 

Chronologine tvarka įvykiai Stebint puikius rezultatus, 
riedėjo taip: Švento Kazimiero Seserų Rė-

Šeštadienio vakarą ateitinin- m ė j ų Draugijos 35-to vajaus 
kų draugovė lietuviškajai stu- p r 0 g a suruoštojo pobūvio šiais 
dentijai suruošė linksmavakarį Marijos Metais, susidaro malo-
su menine programa. Malonu n u s įspūdis, kad šios organiza-
buvo pas ik lausa i lietuviškų dai c į j o s dvasia gyva, veikli ir pa
nų (kol. L. Smolenskaitė) , pa- jėgi. Mūsų brangių Rėmėjų pa
sidžiaugti klasiškojo baleto da- žymėtinas pastangų kilnumas, 
lykėliais (stud. D. Lipčiūtė) ir šviesumas ir gausingumas, ma-
pas'klausyti deklamacijų bei tomai sugebia suburti bendrai 
verstinės prozos (stud. D. Va- m u s ų darbuotei- daug gražių, 
lančiūtė, P. Končius) . Daug pasišventusių jėgų, kurios, lai-
juoko sukėlė humoro laikraštis, m į n a n t Kristui, neša gausingų 
išėjęs šokių metu. Pasilinksmi- vaisių, 
nimą reikia laikyti pasisekusiu, 
ypač kai dauguma suvažiavi- j š i a J a P r o ^ a s u l ietuvišku nuo 
mo dalvvių buvo studentės. Mat š i r d u m u n o r i m e i š r e i k š t l S ą 
mokslo ir vyrų Urbanoje pakan si{* P a d ė k j * valyvavusiems va-
ka, jaučiamas tik studenčių trū J a u s vakarienėje gausiam skai-
kumas — jų teturime devy- č i u i garbingų svečių: Jo Eksce-
nias... Proporciją išlyginti pa- l e n c i J a i vyskupui V. J. Brizgiui, 
dėjo ir Lituanicos krepšininkai, J o Prakilnybei prelatui B. Ur-
išvykdami žaisti į Detroitą. b a i ' d i d ž i a i gerbiamam Tėvų j -

Sekmadienio rytą Šv. Jono Marijonų provincijolui kun. V . , j 
koplyčioje tėvas Borevičius, Atkočiui, gerbiamiems — kun. 
SJ, atnašavo šv. Mišias už Lie- s - Valuckiui ir kun. J. Malin, 
tuvą. Po pietų, 2 vai. įvyko iš gerbiamam klebonui, ilgamečiui 
kilmingas Lietuvos Nepriklau- i r vyriausiajam rėmėjui kun. I. 
somybės minėjimas. Skyriaus; Albavičiui, gerbiamiems kuni-
pirmminkui stud. V. Germanui \ gams—V. Bagdanavičiui, MIC, 
atidarius susirinkimą ir pasvei -* 5 - Cinikui, MIC, P. Karaliui, V. 
kinus dalyvius, prof. Kolupai- Mikolaičiui, L*. Vaišviliui, W. 
la tarė žodį. Jau nuo pat V y - | U r b a i . A. J. Zakarauskui, P. 
tauto Didžiojo universiteto k ū - ' K e l P š a i ir P Leketui. 
rimosi laikų, Kauno studentų Gilią padėką reiškiame taip 
pamiltas profesorius sveikino p a t i r m ū s ų gerbiamiems ir ger-
susirinkusius, džiaugėsi v i s di- biamoms 35-ių ir 25-ių metų ju-
dėjančiu lietuvių studentų skai- biliatams ir jubiliatėms, Sese-
čium ir ragino kopti augštyn, ^ Rėmėjų Centro valdybai ir 
didinti žinių bagažą. , skyrių vadovėms, naujiems ir 

Minėjimui pritaikytą paskai
tą skaitė stud. V. P. Vygantas . 

EDDIE'S 

liar ir elektro* taisymas 
indams paatdStl kamb. ir taip pat 
perdirbame. F. H. A. paskola. Ne
mokami apskaičiavimai Prieinamos 
kainos. 

\ \ I llinirton 5-2:40 

V. A. ŠIMKUS 
Vi.linis Ir iš lauko dažymas Ir de- j K O N T R A K T O R I U S 

koiavimas. B-ndras plumberio dar- i « t a t o n a u J u ; n a m u s pagal kontraktą. 
Jdedanie | |)i,]eltH planij pasirinkimas. Atliekami 

jvairūs remonto darbai. 
4645 South Keating Avenue 

Skambinti nuo 6 vai. *ak. 
Tel. lt I Mance N H M 

PETER AMERIO 
CONCRETE CONTRACTOR 

Pamatai. įvažiavimai. ftaliRatviai. rū
sių ir (caražij grindys. Miesto ir prie
miestyje aptarnavimas. 

0940 S. Vlncennes 
šaukite RAdeJIffe 3.0017 

VETERANS PAINTING 
COMPANY 

Vidinis ir iš lauko puses, 
darbas garantuojamas; pri
einamos kainos; nemokami 
apskaičiavimai; pilnai ap-

N E v a d a 8 - 0 7 8 8 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. . 
l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 

REAL ESTATE 

KEAL ESTATE AUDITORIUM 
3133 So. Halsted Street 

Tel. DAnube 0-2793 
P. Stankovičius ir K. Juknis 

Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje. BRIGHTON SAVINGS & LOAN moka 3% 

pelno ant JŪSŲ sutaupu. 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSN. 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

Plrmad., antrad., penktad Ir Trečiad. 9 ryto iki 18 • . d. 
ftettad. 9 • . ryto Iki 4:10 p. p. Ketvirtad. i ryto lkl 8 vak. 

patarnauja perkant-parduodant na
mus, biznius, ūkius. Padeda Išrūpin
ti paskolas, sudaryti morglčius. dok. 

INCOMR TAX SERVICK 
Kasdion: 9 vai. ryto — 8 vai. vakaro 
šventadieniais : 1—5 vai. -

CEKMAK prie \Vest«rn Ave. par
duodamas gražus, st ipins mūro na
mas. Dideli krautuve. Fhi bvitai — 
7 ir 6 kamb. Garažas. Visa kaina tik 
$22.i>00. 

Ir kituose nejudomo turto pirki
mo-pardavimo reikaluose Tamstoms 
mielai ir sąžiningai patarnaus 

P. L E O N A S 
F. H. Halvorscn Co. Rea l Estate 

Hero is a permanont position that 
off»-rs opportunity for a<lvanrfm<nt. 

TYPIST—DlfTArKCiNi : 

OPERATOR 

Will consider rec^nt ^raduat*1. Pleas-
ant workins: eonditions, divorsifiod 
duties; B day \ver-k; liboral rmployep 
bt'nffits inrludinjf sirk leave. fr«'f 
hospitalizalion. H»irr»r> and life in-
mirancp plūs profit sharinjc plan. 
$50 startine salary, m^rit incr«'as^.s; 
sipply no\v for personai int»rvi*-a-. 

W. W. GRAINGER, INC. 

118 So. Oakley Rl\«l. 

A job with a future! Why not 
work near home, save time, car-
fare? Woman 

CENERAL OFFICE WORK 
Age between 30—40; mušt ha ve 

some knowledge of office work; 
diversified duties; some lite book-
keeping; 5 day week; steady year 
round job; top wages; congenial 
surroundings. Write box P5938. 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

Reikalinga tavernai-užkandlnei 
VIRftJA 

suprantanti angliukai. Lengvas i r i 
mas u- buterbrodų (sand\vieh«-s) pa
davimas. Darljo vai. mio T ryto iki 2 
vai. p. p.; G d. su v. 

PROGOS - oppoįrruNTnES 
H \ N D L M A D R Y and CLEANINO 
STORE: 25 melai kaip įitrifrta: gtrai 
biznis: puiki proga siuvėjui; prieinama 
nuoma; Rera sutarti*: pririastis — mir
tis;, parduoda u5 $^500 skubiam parda
vimui: pamatykite įvertinimui. 

3905 N. BROADHAY 
DIvervy 8-8475 

VARI ET Y STORE — mokyklos nv-
džiaeos: R.'ras biink: dau«>bė prekių; 
uranus, naujai pertaisytas butas: nuoma 
$75: apšildoma*: nėra konkurencijos; 
pardiKida už $4,500 skubiam pardavi
mui; pamatykite įvertinimui. 

3735 N. KIMfcALL 
IRvins; 8-3625 arba BUckinubara 1-1977 

• E A U T Y SHOP: esublishrd clientelr; 
modrrn equipment: rmt $80; heat and 
hot water ineludrd: eood lease; priced 
ri«ht for immed. sale due to • healrh; 
mušt br seen to apprrciate a real value. 

4454 WEST DIVERSEY 

MUlbcrry 5-9263 

šaukite: 
YArtls 7-#:»88 

HKLP HANTED VYRAI 

P R O D I K T V Ir m^sos krautuv*; 
(reras biznlH; frerai tst. irta: ireroj 
apylinkėj Norwood Parko; moderniš
ki įrengimai: prioinama nuoma: $»e-
ra «utarti«: įkainuota skubiam par
davimui; prteiafftt* — kiti nunidomf-
jimai; pamatykite įvertinimui. Sauki
te aavJninka: \F .woast le 1-6278 

K R PYKI. A — Ant kampo: buvu
si "whole«ate". dabar "retaU*': ireraa 
bizniu: *erai įsteiirta: € kamb. butas 
su arba be pastato; įkainuota sku
biam pardavimui arba mainys ant 
namo Chicaicoje. Pamatykite įverti
nimui. 38S5 \V. 31 St. 

BIshop 7-50*0 

PRODUKTi; ir delikatesų krautu
vė: reros pajamos: puikiai įsteisjta; 
4 kamb. ap^ild. butas; prieinama 
nuoma: ilga sutartis; gera vieta mė
sininkui: priežastis — išeina į pen
siją. Parduoda už $5,450; pamatykite 
įvertinimui. 10407 So. Rartne 

HIU top 5-6*76 

3145 W. 63rd St. Tel. HE. 4-4300 ABLE TOOL & ENGINEERING CO. 
865 X. Sangamon 

PRANEŠAME AUTO MECHANIKO 
ŠNELIAUS, ALEKSANDRO 

Klijentų žiniai, kad jis pradėjo dirbti mūsų automobilių taisymo 
dirbtuvėse. 

Jis atlieka visus motorų ir karoserijų darbus. Darbai atliekami 
kruopščiai, sąžiningai ir pigiau nei bet kur kitur. 

Darbo valandos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. 
Tel. REpublic 7-9533. Vakare po 9 vai. HAymarket 1-8931 

Lietuviška gazolino stotis ir autom, taisymo dirbtuves 
5759 SO. WESTERN AVENUE 

^ : 

Buto tel.: ABerdeen 4-9611 

PARDUODAMAS pajamų medinis 
1 namas: cementinis pamatas; 4 po 4 
kamb.; skiepe 6 kamb. butas; pečiais 
ši ldoma: kaina tik $14.700: nuomų 
pajamos $150 per mPn. Kreiptis pas 

• savininke po 5:30 vai. vak., Seštad. 
* " ir sekm. visą dieną. 

52">2 So. Morgan (skle|H') 
WAgn**r 4-5505 

PARDUODAMAS 2 augštų mū
rinis namas: krosnim, gazu apšil
domas ; koklių prausykla; 2 autom, 
garažas. 

Kreiptis vakarais: 
3002 So. Emeraid Avenue 

DIE MAKERS 
Del Dip CastinK Dies 

Nemokamai ligonine: užmokamos 
atostogos ir šventes. Atvykite dabar. 

P A R D U O D A M A T A V E R N A . 
Žema nuoma; prieinama kaina. 

Šaukite: 

VIrginia 7-8484 

PARDAVIMUI 

Telef CH. S-4224 

IŠNUOMOJAMA 

^ 

Buvo pagrinėjama tautiškumo 
esmė ir išlaikymo galimybės. 

Baigdamas stud. Vygantas 
kvietė visus "susirgti lietuviš
kumo liga", kuri ateityje pa
dės išlaikyti vidinę pusiausvy
rą. 

Po paskaitos ekrane buvo 
rodomi prof. Kolupailos spal
voti vaizdai. Profesoriaus turi
ma kolekcija tikrai pasirodė ne 
paprastai jdomi ir brangi, o 
nuotraukos meniniu atžvilgiu 
vertingos. Prieš žiūrovų akis 
slinko Lietuvos upių ir ežerų 
krantai, čia statūs, čia smėlėti, 
čia miškais apaugę. Matėme 
tas pačias vietas fotografuotas 
Įvairiais metų laikais, matėme 
L i e t u v o s m i e s t u s i r m i e s t e l i u s . 
Nuotraukomis keliavome Nemu 
no vidupiu į Kauną, žavėjomės 
ir prisiminėme vaikystėje, lyg 
sapne matytus saulėlydžius. A P A R A ^ , S U T A I S y M A S 
Prof. Koluoaila visą laiką ais- . . , j i f l . 
, . * . iirbtuvese ir namuose atliekamai 
kino, minėdamas vietoves, k e - p a t y r u s i ų i n ž m i e r i ų . Sąžiningas ir 
lionių dalyvius ir nuotykius. Mi j^ras patarnavimas garantuota*. 
nėjimas buvo baigtas Tautos 
himnu. 

4 vai. Korp! "VYTIS" turėjo 
savo narių iškilmingą sueigą, T JT J ^ V I S I O F l 
kurios metu 4 jauniai (A. Avi- ~23S2Lm . • ^ 
žienis, A. Bakaitis , V. Germa- y S a l e S - S ę r V l C ę J 
nas, R. Viskanta) gavo Korp! 3 1 3 ^ 8 . 1 ^ ^ 0 ^ ^ 6 . 6 8 8 7 
spalvas, tapo pilnateisiais na-[ , , - . , - , » , , , , , » . 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RCSIŲ 
MEDŽIAGĄ 

GAJIRMOODY 
LUMBER CO, 

STASYS LPTWINAS. Prez. 
S0S9 So. HALSTED 9 1 . 

TeL VIctory 2-1272 
APKATNAVIMĄ IR PREKIV PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N B ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro Ir 
Aeitadlentals iki S vai. vakaro 

T E L E V I Z I J O S 
RADIJO APARATAI 

ELEKTRO8 REIKMENYS 
TV B E I RADIJO LEMPOS 

DALYS — BATERIJOS 

VVALTER KLASH of 
T0WN OF LAKE 

UTILITIES 
1800 W. 47th STREET 

-GUARANTEES-
WE WILL NOT BE UNDERSOLD! 
°T0P . . . PAYING MORE 

FO* 
FURNITURE • APFLIANCES 
• CARPETING • TELEVISION 

IF WE CAfTT BEAT IT. 
WE WILL M£ET IT. 

SHOP ...AT THE HOME OF 
Chicagolamd'% Gr»ate*t Savlmgt 

uin°fLfiK€ 

iLDflinfl. 

1800 W. 47th St. 
(C ome r of Wood) 

Te/epfco«« 
LAfayett* 3-7771-7772 

D Ė M E S I O 

Income Tax pareiškimams 
paduoti terminas baigiasi kovo 
15 d. — Vlado Šimaičio Real 
Es ta te įstaiga, 4241 So. Maple-
wood Ave. , telef. BIshop 7-0480 
teikia pagalbą. 

IŠNUOM. 4 kamb. butas su bal
dais ar be baldų. Kreiptis išskyrus 
šeštad. ir sekmad. 

1224 So. Washtenaw Ave. 

ISNUOM. apstatytas miegam, 
kamb. su virtuves privilegijomis. 
Taip pat išnuom. 2 kamb. 2-tram 
augšte tinkami daktaro arba ad 
vokato raštinei. Kreiptis: 

3261 So. Halsted Street 

IŠNUOM. kamb. su visais pa
togumais. Skambinti po 6 vai. kas
dien: 

Mltlway 3-2876 

OO00000+400OO*————»— — m *0»+* 

NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 
Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 

Jurgis Kastytis GHssrfs 
A V E A M E R I C A ! 

Vlado Vijeikio iliustracijos 
Pirmoji tokia pobūdžio knyga knygų rinkoje 

Imigranto išgyvenimų išpažintis 
KAINA 50 e t 

Pinigus siųskite kartu su užsakymu. Užsakytos knygos 
pasiunčiamos pastų. 

Užsakymus siuskite: 

• ' D R A U G A S " 
2SS4 South Oakley Aveane ChJcsgo B, Dllnote 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
Vadovas į sveikatą 

Geresniam sveikatos išlaikymui 
nauja knyga 

BŪKITE SVEIKI 
kurią paras* ir išleido Br. Steponas 
Biežis. Šioje knygoje aprašoma svar
bieji sveikatos iš laikymo dosniai: 
kaip būti svalku ir ilical gyventi. 

Si svarbi knyga privalo rastis kiek
vienoje Šeimoje. Kaina tik 2 doleriai 
su prlsiuntlmu. Tuojau užsisakykite. 

Užsakymus tu pinigais s iekite 

" D R A U G Ą S" 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois 
uHiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiinmiinir 
iimiimiiiiiiiiiimiiiimimiimiiimmiiu 

j S IELA UŽ S I E L A 
! Parašyta italo seleziečio D 
turinio istorinę- apysaką, turinčią 
307 pusi., 43 spalvuotus paveiks
lus ir įrištą į kietus viršelius 

! įsigykite įdomią, intriguojančio 
Pilla ir sulietuvinta misionieriaus 
A. Sabaliausko "Nuo Imsrės iki 
Orinoko" autoriaus, 307 puslapių. 
Kaina $2.00. 

Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, UI. 

tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 

S*MH©S 

Skaitykite "Drau&"! 

PARDUODAMAS juodas Cadillac; 
7 pasažierų Sedan; puikiam stovy
je; baltais šonais padangos. Kaina 
$850.00. 

Saukite po 5 vai. vak. 

VIrginia 7-6688 

Psalmynas - psalmių 
knyga 

Vertimas lietuvių kalbon — Dr. 
Juozapas Skvireckas — Kauno 
Arkivyskupas M e t r o p o l i t a s 
"LUXM leidinys. 224 pusi. Kietais 
viršeliais. Kaina $1.00. Gaunama 

M D R A U G E " 
2334 So, Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

Lithuanian dietionary 
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama "Drauge", 2334 Soutn 
Oakley Ave., Chicago 8. I1L 

Skelbkites "Drauge" 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bendrovės laikomi pinigai yra apdrausti iki $10,000. 

Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame austus dividendus. 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-6719 

Sekretorius AUGUST SAUDUKAS 

UI Taupomus Pinigus Mokame S'/t Nuoftimčio 
yp 

PRISTATOME ANGLIS I I 
PEČIAMS ALIEJŲ — 

Dideliais ir mažais kiekiais! 
MES PERKRAUSTOME JŪSŲ BAL

DUS SAUGIAI KELETĄ BLOKŲ ARBA KELIAS 
DEŠIMT MYLIŲ. KREIPKITftS PAS MUS. 

Turįs daug metų patyrimo perkraustymo darbe 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-7097 
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Ketvirtadienis, kovo 11 d., 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
. . i . 

CHICAGOS ŽINIOS 
Istoriškas submarinas , Jaunų vagilkų gauja 

Oak Parke policija susekė jai 

Blogai geriantiems 
šoferiams 

Iš Springfieldo praneša, kad 
nuo metų pradžios jau atšaukt i 

Laivyno sekretorius R. B. I Oak Parke policija susekė jau šoferio leidimai 555 mašinų vai-
Andersor* įteikė dokumentus chi nų mergaičių gaują, kurios bu- ' ruotojams, o nuo liepos men. 
cagiečių komiteto vadovams, ku vo sudariusios vagilkų klubą. [1 d., kada- įsigaliojo įstatymas, 
rie sukėlė $159,000, kad būtų Visos jos lanko Steinmetz augs I kuriuo einant leidžiama atimti 
a tgabentas nacių submarinas tesnę mokyklą. Klubo nare pri- i šoferio kortelę teims, kurie su-
U-505 ir pas ta ty tas prie Mokslo I imama tik ta, kuri yra pavogusi gauti vairuoją neblaiviame sto-
ir Pramonės muzėjaus. Tie su- j kokį brangų drabužį. Tėvams 
rinkti tūkstančiai tai atgabeni-j jos meluodavo, kad tuos drabu

žius iš draugių pasiskolinusios. 
Tarp Chicagos miesto mokyklas 
lankančių moksleivių pastebima 
įvairių, net organizuotų, nusikal 

IR MUSKULAI 

mo išlaidoms apmokėti. Tas su o 
marinas karo metu buvo apsup
tas kelių JAV karinių laivų ir 
paimtas į nelaisvę taip įgulai 
netikėtai, kad paliko nesugadin
ti visi vidaus įrengimai. Subma
rinas buvo paimtas apie 100 my 
lių nuo Prancūzų vakarinės Af
rikos. Laivynas tada sužinojo 
nemažai vokiečių karinių paslap 
čių. Tarp kitų dalykų, buvo ras
tos ir penkios akustinės torpe
dos, kurios paleistos automatiš 
kai plaukdavo į tą pusę, kur vei 

vyje, Illinois valstybėje jau at
imta teisė valdyti automobili 
2,354 asmenims. 

Girdėjimo įtaisai šuniui 
Advokatas Leland Winter, gy 

timų. Policija kaltina daugelį te j venas 8045 Harper ave., savo 12 
metų senumo šuniui, j au apkur
tusiam, įtaisė girdėjimo prietai
sus. Dalelytė pri taikyta prie au
sies, o garso pagavėjas prir iš tas 
prie apykaklės, nelabai mato
mas šunio gauruose. 

vų, kurie permenkai tekreipia 
dėmesį į vaikų elgesį. 

Avinai miesto centre 
JAV jaunieji ūkininkai, susi

būrę į vadinamus 4-H klubus, 
paskelbė savo savaitę visame 
krašte. Ta proga Chicagoje, 

Paddy Demarco, naujas pasaulinis lengvojo svorio čempionas New 
Yorke. George Veit, 15 metų, iš Newark, N. J., stebisi jo musku
lais- (INS) 

įjaun. ateitininkus, pareiškusius Štaraitė, Jura i tė Pauliukonytė, 
norą duoti ateitininkų įžodį ir Rymantas Židžiūnas, Vytautas 
būti priimtais į t ikruosius atei- Gailiūnas, Algis Garsys, Jonas 
tininkų Miltus. Egzaminų komi- Matusaitis, Jonas Pauliukams, 
sija rado, kad : Mindaugas Lek- Danguolė Stoškaitė, Meilutė 
niekas, Dainius Glodas, P ranas Leknickaitė ir Genė Cėsnaitė 
Glodas, Aušra Vedeckaitė, Ka- y ra t inkamai pasiruošę prie 
zys Maculevičius, Jonas Norke- įžodžio ir pakeltini į t ikruosius 
vičius, Irena Štaraitė, Elvyra ateitininkų narius. 

TROOST - PACHANKIS MOfflIMENTS 
CHICAGO'S MOST BEAUTIFUL SHOWROOM 

6819 21 So. Western Ave. GRovehilI 6 3745 

Mirė Bismarck viešbučio 
steigėjas miesto centre — Chicago Fede-1 

kė laivų mašinos, padarydamos Į r a Į S a v m g g & L o a n A s g b a n _ | S u l a u k ę s 8 3 m . amžiaus va-
daug nuostohų JAV laivynuv | k e e s a n č i a m e sankryžoje State Į sarvietėje Santa Barbara, Calif., 

i ir VVashington gatvių, parodon Į mirė Kari Eitel, kurs įsteigė Chi 
P a s k a i t o s t e i s i n i n k a m s išs tatyta tų jaunųjų ūkininkų \ cagoje Bismarck viešbutį ir 
Katalikų advokatų sąjunga | išaugintų avinukų ir jų namuo-1 šiaip pasižymėjo kaip vadovau-

ruošia paskaitų ciklą tema: „Ka įse gamintų konservų (kenukų).1 jant is žmogus Chicagoje. 
talikas advokatas žmogaus ap-
gynime". Jos vyks 29 S. La Šal
ie st., Chicagoje, kovo 22, balan 
džio 6, gegužės 4 ir gegužės 24 
d. Kalbės kard. Stritch, prel. dr. 
Quinn, prel. Koenig ir prel. Bur-
ke, svarstydami, kodėl katali
kas teisininkas a tmeta totalita
rinę valstybę, kodėl reikalingas 
visos visuomenės bendradarbia 
vimas, kaip katal ikas teisinin
kas gina žmogaus asmenį ir šei
mą. Paskai tos prasidės 8 v. v. 
ir baigsis 9 vai. 30 min. 

Nebestatys pažymių 
mokiniams? 

Kaikurios Chicagos miesto | 
mokyklos suplanavo pabandyti 
nebestatyti vaikams pažymių, o 
vieton to nusta tyta is laikotar
piais bus kviečiami tėvai pas 
mokytojus aptar t i jų vaikų pa
žangą moksle. Apie tai praneš
dami laikraščiai pažymi, kad 
daugelyje Chicagos parapinių 
mokyklų šis ryšys su tėvais bu
vo jau nuo seniau palaikomas, 
tik čia drauge buvo statomi ir 
pažymiai. 

Atpigo skridimas aplink 
pasauli 

Kaikurios lėktuvų susisieki
mo bendrovės, kaip Northwest 
Orient Airlines, Pan American 
Airways, British Common-
wealth Airlines, įveda turistų 
susisiekimą kelionėms aplink 
pasaulį ir dabar apskristi Žemės 
kamuolį kainuos $1,300, kai tuo 
tarpu ankstyvesnė kaina buvo 
$1,716.30, taigi — $400 pigiau. 
Papiginimas pradės veikti balan 
džio 1 d. 

Butų kolonijų gyventojams 
Pakeistos sąlygos apsigyventi 

miesto butų kolonijose. Anks
čiau tebuvo priimami tik tie, ku 
rių metinės pajamos nebuvo di
desnės kaip $2,500. Dabar t a 
riba pakelta iki $3,100 dviejų as 
menų šeimoms, iki $3,300 trijų 
ar keturių asmenų šeimoms Ir 
iki $3,500 penkių ar daugiau 
asmenų šeimoms. 

Taipgi nutar ta naujai pasta
tyti 19 augštų namus su 260 
butų ties Prairie ir Calumet ga t 
vėmis. Jų pas ta tymas pareika
laus apie $3,496.920. 

Sąjūdžio organizatoriaus 
paskaita 

Religinis sąjūdis, pasivadinęs 
Fatimos Dievo Motinos Mėlyno
j i Armija, y ra j au pasiekęs 33 
įvairius kraš tus ir 48 USA vals
tybes. Iš viso turi penkis milio-
nus narių. Jo organizatorius 
kun. H. Coglan kovo 18 d. 8 v. 
v. laikys paskaitą Marijos Augs 
tesniosios mokyklos patalpose, 
Marquet te rd. ir California ave. | 

SS = ^ i 

Serga vaikai 
Sumažėjo lankymas daugelio 

Chicagos mokyklų, nes vaikuo
se pasireiškė liga, panaši į slc^ 
gą. Dažniausiai ji vaikus tesu-

Ateitininkai 
(Atkelta iš 2 psl.) 

džioje įvyko pirmasis susirinki
mas Šv. Kazimiero mokyklos pa 

laiko porai dienų nuo pamokų., talpose. Pirmą kar tą susirinko 
Daugiausia serga šiaurinėje ir i 14 mokinių, dalyvaujant seselei 

PRANEŠIMAS 
A T I D A R Y M A S 

Naujos Laidotuvių Koplyčios 
Marquette Park kolonijoje 

2424 WEST 69th ST., kampas ARTESIAN AVE. 

Sekmadienį, kovo mėnesio 14 d., 1954 
nuo I mos valandos po piety 

Maloniai kviečiu visuomenę atsilankyti. 

STEPONAS C. LflCKRVVICZ 

šiaurvakarinėje Chicagos daty-
je. Miesto sveikatingumo parei
gūnai perspėja gerai prižiūrėti 
vaikus, nes iš tos ligos gali išsi
vystyti plaučių uždegimas. 

Darbininkai' kunigai 
Olandijoje 

Olandijos arkivyskupai pra
dėjo organizuoti panaių kunigų 
s?vjūdj, koks yra Prancūzijoje, 
kur t am t ikras skaičius kunigų 

Perpetuai, stud. D. Nauragytei 
ir ateit, sendr. atstovui Pr . Pau 
liukoniui. Buvo išrinkta valdyba 
iš pirmininko Mindaugo Leknic-
ko, sekr. Gražinos Pauliukony-
tės ir ižd. D. Glodo. Nu ta r t a su
sirinkimus daryt i kas antrą šeš 
tadienį. Stud. D. Nauragytės pa 
sišventimo dėka, moksl. ateiti
ninkų kuopelė veikė ir metų ga 
le paūgėjo iki 24 narių. Mokslo 
metų bėgyje buvo išeita moksl. 
jaun. ateitin. programa ir pa
siruošta egzaminams, 1953 m. 

JOHN W. 
PACHANKIS 

(Patch) 

Ra d to Uroadeast 
TttcsilaT 8 p. m. 
WGE6 1S»0 kil. 

Open every day In-
cluding Sundaya — 
t a. m. to 6 p. m., 
and evenings by ap-
pointment. 

— NEVER BEFORE WAS SLCH AN OFFER MADE — 
NO M ONE Y DOWN — Any monument seleeted now will be 
aet before Decoration Day. 

Automobile t ranspor ta t ion to and from our show-
room is always available — jus t give us a ring. 

dirba fabrikuose su eiliniais 
darbininkais, stengdamiesi juos gegužės mėn. 23 d. sudary ta ko 
laimėti Kristui . misija egzaminavo Worcesterio 

i 

^ 
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DEL NAMAM REIKMENŲ VISUOMET IANKYKIT ŠIA 

^ , 

ERDVIĄ IR PATOGIA 
lt I 1 S K M A I S I ) 

LIETUVIU BENDROVES 
K R A U T U V Ę . 

aki*- :.'. r' -. :»/ s? 

4181-83 ARCHER AVE. 
Tol. LAfayette 

Brighton Parko 
S-S17I 
kolonijoj 

t 
KASDIENĄ ČIA RASITE 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, tele
vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikams rakandų ir visų 
kitų namams reikmenų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 

A 
FELIKSAS 

A. 
GEDxHINAS 

Gyveno 2626 N.>. Burlinff St. 
M ii C- kovo 'J d. l»r>4, 7:55 

vai. vakare, sulaukęs pusfis am
žiaus. Gimė Lietuvoje. Ameri-
"ko.i'' išgyveno 4f> m. 

Pasiliko dickiianu- nuliūdini.-
trya seserys Vincenta Kuz-
niaisKiinė; Bophia Adint, švo-
reris Leoną r d ir jų šeima; He-
len Skrodenis Ir šeima: hrolis 
Stanislovas Ir kiti giminės, 
draugai Ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petro Gur
skio kopUėioj, 65-9 \V. IStli St. 

Laidotuves įvyks šo.štaiiirnj. 
kovo 13 d., iši koplyčios |:SU 
vai. ryto bus atlydėtas į Dtev© 
Apvaizdos parapijos bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos \i'?. vellonlea siela. Po pa
maldi^ bus nulydėtas j Bv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvieeiamo visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šios. laidotuvėse. 

Nuliūdę: SC*SIT>>. brolis, švo-
gtr is ir kiti gimines. 

laidotuvių direktorius Petras 
Gurskis. Tel. 8Eėley 3-5711. 

X 
BARBORA SL D V AJlfcN E 
Gyveno 1417 So. 4i»th Court 

CICERO. II.L. 
Tel. TO. 3-77M 

Milė kovo S d. 1954, 12:40 
vai. p. p., sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoj: kilo iš Raseinių 
apskr., Jurbarko parap., Gir
džių km. 

Pasiliko dideliam.• nuliūdime 
duktė Sophie Janosky. jos sū
nūs — \Valter ir Kduard; -
sūnūs — Josepti ir Kdvvard Ir 
jų šeimos: 2 sesers sūnūs ---
Charles l iaskln; žmona Hai-
riet ir Joseph Maskin. žmona 
Anne ir jų šeima; brolio duk
tė — Mary Vilkutis, jos vyras 
Jos. ph ir kiti gimines, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyeioje. I4l<> South 
50 Ave. Cicero. 111. Laidotmos 
įvyks šeštadienį, kovo 13 d., iš 
koplyčios 8: JO vai. ryto bus at
lydėta į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos u i velionės sie
la. Po pamaldų bus nulydėta į 
Bv. Kazimiero kaoines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
daKvauti šiose laidotuvėse. 

NaiMkde: IHikU". sūnūs ir kiti 
gimine*. 

Lietuvių direktorius Antanas 
B. Petkus. Tel. TOvvnhall 3-
H l 09. 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO. ILL. CICERO, ILL 

GRovehilI 6-0142 
HEmlock 4-2644 
T0wnhall 3 2109 

J0HNF.EIIDE1KIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORroS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

460507 South Hernrtage Avenue 
Tel. Yflrds 74741-2 ir BIshop 7 9481 

4330 34 South California Avenue 
Telefonas LAfayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ 

M O V I N G M O V I N G 
PERKRAUSTYMAS Iš ARTI IR TOLI 

Ilgų metu patyrimas — Pigus sąžiningas patarnavimas. 
Nauji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustymui įrankiai, 

kaip patys sunkvežimiai, taip ir jūsų perkraustomi baldai yra 
apdrausti — inšiurinti 

J. NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockvvell S t , Chicago 29, Illinois 

Telef. WAlbrook 5-9209 

Atvykite pasiimti vieną mūšy gražių 1954 artistišku katali
kiškų kalendorių arba šaukite ir mes jums prisiusime. 

•> L £ U i 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West l l l th Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimas mieste 

Telef. CEdarcrest 3 6335 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 

A. j - A. 

FRANK CIKAS 
Jau sukako dešimts metų, kai negai^ 

lestinga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo 
mylimą sūnų, brolį ir švegerį. Netekom 
savo mylimo kovo 12, 1944 m. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo nie
kados negalėsime užmiršti. Lai gailes
tingas Dievas suteikia jam amžiną at
ilsį. Mes, atmindami jo liūdną pasišali
nimą iš mūsų tarpo, užprašėm gedulin
gas šv. Mišias (su egzekvijomis) kovo 
12 d. Nekalto Prasidėjimo Panelės Švč. 
parapijos bažnyčioje 8 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Frank Cikas sielą. 

Nuliūdę: Tėvai, sesuo, švogeris, teta, A. Sidabras su šei
ma ir kiti giminės. 

UGDĖS10 VALANDOJ 
Smito 

MAŽEIKA * EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6845 So. Westem Ave. Air CoodltioBed koplyčia 
BEpubik 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiem*, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jflsu namų. 

• H m v i H M M m m m m p * 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AmbulttuoM patarnavi
mas y r a teikiamas 
dieną ir n a k t į Rei
kale šaukite 

mus. 

Mes turime koplyčias 
T 1 s o 8 e Chicagos tr 
lloselando dalyse 1V 
tuo Jaus patar
naujant. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 8. UTUAN1CA AVE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C. UCHAWICZ 
2814 West 2Srd PLACE TeL Vlrglnia /-6672 
10756 S. MICIIIGAN A\H PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET TeL SEeley 5-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VARCE 
1446 South' 50th A \ ^ CICERO, I L L Tel. OLympte 2-1008 

POVILAS J. RIDIKAS 
8854 ». HALSTED STREET Telephone YArds 7-1911 

INCOME TAX SERVICE 
Tikslus ir rūpestingas pajamų mokesčio apskaičiavimas 

VIKTORAS IR JOZEFfl ŠIMAIČIAI 
REAL ESTATE, INSURANCE, NOTARY PUBLIC 

4241 So. Maplewood Ave. 

VALANDOS 

ANTRAS AUGŠTAS 
Tel. Blshop 7-8840 

Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. HlCinGAN AVE. Tel. COmmodon 4-2SS8 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITl'AMCA AVE. Tel. Y.\rds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. ( AI.1KOUM \ AVE. Tel. I.Alayette 3-3572 

~ LE0NARDAS A " 
r? 1646 WESI 46th STREET 

EiERSKIS 
Tel. YArds 7-4781 

«•• 

-
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-*L UUŪNRABTMS DRAOOAB, CElCAOO. ILLOlOlB Ketvirtadienis, kovo 11 d., 1954 

. . . . 

i mus 
X Dr. Vladas Pninskis išlai

kė valstybinius medicinos egza
minus ir gavo teisę verstis gy
dytojo praktika Illinois valsty
bėje. Medicinos mokslą dr. VI. 
Prunskis yra baigęs Kaune 194 L 
m., dirbo Utenos apskr. ligoni
nėje kaip vyresnysis gydytojas 
vidaus ligų skyriuje. Tremtyje 
baigė Tropinių ligų institutą 
Hamburge, Vokietijoje, ir dirbo 
kaip tremtinių stovyklos gydy-

IŠ ARTI IR TOLI 
j . A. VALSTYBĖSE 

— Pirmą kartą paminėia Va
sario šešioliktoji San l>«'go, 
Calif. Prieš trejus metus San 

— Inž. A. Maciūnas Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjun-j 
gos New Yorko skyriaus ilgame 
tis darbuotojas, jau kelinta sa
vaite susirgęs ir gydosi dr. Sa-

Diogo miesle buvo suorgamzuo- . JJ: . & .. ,. ... .. I vieko priežiūroje. ta pirmoji lietuviška draugija, 
pasivadinusi San Diego Lietuvių | — Mažutė lietuvių kolonija 
klubas. Jos organizatoriais buvo ! Toledo, Ohio, rūpinasi Lietuvos 
„Lietuvių Dienų" leidėjas A. | laisvinimo reikalais. Kun. P. 

Bronius Pernaravieius, dramatinis 
tenoras, "Dainavos" ansamblio da
lyvis, operetėj "šienapjūtė" atlie-

Skirius ir pasižymėjęs kalbėto
jas V. Hriškevičius. Dabar kiu-
bas turi per 45 narius. 

Vasario 14 d. klubas surengė 

Dzegoraitis Vasar.o 16 d. progi 
nedideliam lietuvių būreliui at
našavo šv. Mišias ir pasakė pri
taikintą pamokslą. Lietuvos Ne 

f ka Andriaus vaidmenį. Operete 
to jas Blomberge ir Frilėje. Chi- [ kartojama š. m. kovo 14 d. Chi 
cagoje interno praktiką atliko | cagoje, Maria High School. 
šv. Elzbietos ligoninėje, dabar ============================== 
dirba dr. Sullivan unijų ir in
dustrijos klinikoje. Jo žmona 
dr. Albina Pundytė - Prunskie
nė yra gydytoja Chicagos vals
tybinėje ligoninėje. 

pirmą kartą San Diego mieste priklausomybės suruoštoje rin-
Vasario 16-tosios paminėjimą, kliavoje surinkta $50 ir pasiųa-
Paminėjimo programą tvarkė ta Amerikos Lietuvių Tarybai. 
Vytautas Beliajus, kuris dabar j Po $10 aukojo dr. S. Jankaus-
ten pastoviai įsikūrė ir atidarė j kas ir V. Norvilas (iš Monroe, 

.tautinių' šokių studiją. įvairią Mich.), o po $5 — kun. P. Dze-
m j programą atliko svečiai iš Los ' goraitis, P. Jančiukas, V. Janu-

; Angeles ir vietinė V. Beliajaus laitis, S. Letukas, B. ir V. Rač-
X Marija Varnienė, žymioji t a u t i n i ų š o k i ų g r u p ė . B. Budriu- jkauskai ir dr. V. Zymontas. 

Montessori sistemos pedagogė,, n o y y r ų k v a r t e t a s , s u s i d e d ą s iš _ Uetuxių itęmUaSą ^ l p a i 

R. Dabšio, J. Petruškevičiaus,!j E u išsiijsta $10,402.75. 
B. Seliuko,l 

KAS, KĄ IR KUR 

. J 

Joseph Meo, 1 metų amžiaus, jau 
turi 15 dantų. Joseph yra chiea-
giečių Carlo ir Pauline Moo sūnus. 

—- Amerikos Lietuvių R. K. dalyvauja geriausi, rinktiniai 
Federacijos Chicagos apskrities dainininkai ir orkestras. Tad 
susirinkimas įvyks šį vakarą pasiklausykite šį vakarą. Beje, 
(kovo 11 d.) 7:30 vai. vak. L. dabar Budriko krautuvėje, 3241 
Vyčių salėje, 2453 W. 47th St. • S. Halsted S t , eina didelis iš-
Kadangi apskritis ruošiasi prie pardavimas specialiai nupiginta-
Chicagos apygardos konferenci-1 mis kainomis. K.K. 
jos kovo 28'd. Svč. P. Marijos! 
Gimimo parapijos bažnyčioje ir į — D°n Varnas American 
salėje, prašoma visų organizaci-»I>Ri<» Auxiliary vienetas No. 
jų, draugijų ir klubų valdybų | 986 rengia bavarą, kuris bus ko-
narių, bei visuomenės veikėjų' vo 12 — 15 d. d. Don Varno 
šiame posėdyje gausiai dalyvau- posto name, 6816 S. \Vestern. 
ti. Valdyba \ Šeštadienį ir sekmadienį dury* 

atidaromos 3 vai. p.p., o vaka-

X Garsina lietuvio vardą. St. 

iš ligoninės grįžo namo. Ji pa
mažu sveiksta, bet mažiausiai 
kokį mėnesį turės dar palikti rū 
pestingoje ir nuolatinėje dr. J. 

Louis universiteto laikraščio j Valaičio priežiūroje. Gyvena 
„University News" vasario m. Į*?°*LN- A l b a n y Ave., Chicago 
19 d. laidoje yra įdėtas ilgas 
straipsnis apie mūsų tautietį 
Antaną Sabaliauską, studijuo
jantį tame pačiame universitete. 

47, 111 

Elzbieta Lankauskienė, grį 

K. Aukštkalnio ir 
sudainavo — „Jau pravertos 
dvaro stonios", Gaudžia trimi
tai" ir „Pajūrio daina". Trijų 
seserų trio (L. Zaikienė, E. Stir 
bienė ir B. Skirieriė) padainavo 
Br. Budriūno paruoštas dainas: 

Ten labai gražiai a t s i l i ep iama^ p a n e l ė m s V e l y k ų J o g 
apie Lietuvą ir lietuvius P a z y - k r a u t u v § j e ) i m g o C i c e r o 

žūsi iš atostogų, užprašė nau- f»» r v t * š a l e l § s " i r .Tėviškėlė", 
jausios mados suknelių ponioms Vėliau kartu kvartetas no 

mėtina, jog A. Sabaliauskas ak- Ave., Cicero, UI., taipgi yra įva: 
tyviai dalyvauja universiteto or 1 ^ p a p u o š a l u r n o t e r i m s i r v a i . 
ganizacijose. nors nuo moks.o , k a m g r _ b ų 

atlieka labai mažai laiko, kadan , 
gi šiemet jam paskutinieji me- x Beneta Cicenienė,, uoli vi-
tai. Šį pavasarį gaus elektroin-! suomenės veikėja Chicagoje, gi 
žinerijos bakalaurato laipsnį. liai atjausdama sunkią Majų 

padainavo „Oi nėra niekur to
kios mergeles". 

Solo dainavo Liucija Zaikienė, 
išpildydama St. Šimkaus „Kur 
bakūžė samanota" ir S. Šim
kaus „Oi greičiau". 

Trio ir kvartetas yra išmoky-

Šiais metais sausio ir vasario 
mėnesiais Balfo centro vadovy
bė lietuvių tremtinių šalpos rei
kalams išsiuntė į Europą $10,-
402.75 pinigais, 28,839 svarus 
drabužių ir avalynės, 21,000 sva 
rų amerikoniško sūrio, 22,000 
svarus pieno miltelių ir 100 
FOA — Care paketų. 

dos parodą, šioje parodoje bus 
galima pamatyti spaudos drau
dimo gadynės, Nepriklausomy
bės, okupacijų bei tremties lie
tuviškas knygas, žurnalus bei 
laikraščius. 

— Patikslinimas, šio dienraš
čio 51 nr., š. m. kovo 2 d., pas
kutiniame puslapy Kanados ži
nių skyriuje pranešama, kad 
„Po 16-tos Vasario minėjimo 
Westdale salėje... priėmimas bu- I džiant į jūrą, įdėjo sovietų laik 
vo suruoštas Jono ir Alynos rastis vokiečių kalba viršelio 

— Budriko radijo programa. 
Kiekvieną ketvirtadienį yra ma-

jlonu pasiklausyti Budriko radi
jo programų iš stoties WHFC, 
1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. vaka-

! ro. Budriko programoje visados 

SOVIETŲ RUSIJOJE 
—• Tanklaivis „Klaipėda". So

vietai Juodosios jūros uostuose 
gamina didelio tūrio tanklai
vius. Vienas iš pirmųjų tanklai
vių yra pavadintas „Klaipėda". 
Laivas yra 16,000 tonų talpos. 
Laivo atvaizdą, prieš palei-

Kšivickų, jų namuose". 

Šiuo pažymiu, kad minimą 

šeimos padėtį Vokietijoje, jai 
sušelpti paaukojo $4, o be to 
dar surinko iš Town of Lake 21 
kp sąjungiečių ir kitų asmenų 
$25. 

X Albertas Stočkus ir Euge-

X Stasys Pieža, Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacijos cen
trinės valdybos pirmininkas, te
legrama padėkojo VVorcester, 
Mass., diecezijos vyskupui Joh.r 
J. Wright už rekomendavimą 
Šventajam Tėvui paaugštinti n i j u s Slavinskas, uolūs „Daina 
prelato garbėn kun. Konstanti- j v o s » a n s a m b l i o nariai, vaidins 
na Vasį, Aušros Vartų parapi- Į operetėje „Šienapjūtė", kuri kar 
jos kleboną. Padėkos telegra- tojama Chicago je š. m. kovo 
moj yra pabrėžti naujojo lietu- ; m § n 14 d. 4 vai. po pietų Ma-
vių Prelato nuopelnai mūsų re- i r i j o s augštesnės mokyklos salė-
figiniam, kultūriniam ir visuo- | j e 

Iš pasiųstų pinigų $3,786.75 
yra skirti Vasario šešioliktosios j priėmimą p. p. Kšivickų namuo^ 
gimnazijos išlaikymui, gi liku- Į se SUrenge PLB Hamiltono apy 
šieji $6,616.00 kitiems tremtinių | i i nkės valdyba, o jo išlaidas $55 
reikalams: ligoniams, seneliams j apmokė jo TFA Kanadoje Ha-
vaikučiams, vargo mokyklų re- mįitono skyrius. 
mimui. .. 

Priimkite mano gilią pagar-
tas muziko Br. Budnuno, kuris j _ Gediminas Alinskas, v ie - j D ą . — St. Bakšys, TFA Kana-
tą vakarą jiems ir akompanavo. 1 n e r i u s m e t u s i š b u v ę s Korėjoje, | d o j Hamiltono sic. Vedėjas. 

V. Beliajaus tautinių šokių j P ^ porą mėnesių.baigęs De-' 
grupė pašoko „Jonkelį", „Šus 

meniniam gyvenimui. 

X Jaunieji sportininkai, šv. 
Jurgio par. mokyklos 8-to sky
riaus mokiniai, laimėjo Bridge-
porto katalikiškų mokyklų krep 
šinio čempionatą ir gavo dova
ną — krepšininko statulą. Šv. 
Jurgio krepšininkus paruošė L. 
Strimas, kurs dabar mokosi De 
La Salle augšt. mokykloj. Spor
tininkų dvasios vadas yra kun. 
Pr. Kelpšas. Jaunieji lietuviai 
sportininkai laimėjo aštuonias 
rungtynes, nepralaimėdami nei 
vienų. 

X Šv. Jurgio mergaičių so-
dalicija, surengusi bingo, gau
tąjį pelną — $300 paaukojo pa
rapijos statybos fondui. Sodali-
cijos pirmininkė yra VirginiaĮ°ak Forest lietuvius senelius. 
Nausėda. Parengimų d i r e k t o - J o s Oak Forest senelius aplan-
rius yra Elena Adomaitytė. So- ko kas mėnesį. 

X Jonas Čėsna, gyv. St. Char 
les, 111., vykdamas į Vasario 16 
gimnazijos vadovų pasitarimą 
Chicago je, atvežė garsinę filmą 
iš Vasario 16 gimnazijos gyve
nimo. Šią filmą netrukus galima 
bus pamatyti Cicero, 111. 

X Vincas Matikiūnas, „Drau
go" linotipininkas, sunkiai su
žeistas prabėgančio automobi
lio grįžtant iš darbo, jaučiasi 
geriau. Guli Alexian Brothers 
ligoninėje, 1200 W. Belden. 
Kambarys — 424. 

X Elena Žukauskinenė, 6819 
So. Sangamon St., ir Paulina 
Kaukelienė, 5806 S. Peoria St., 
praeitąjį sekmadienį aplankė 

daliečių dvasios vadas 
Jonas Kuzinskas. 

kun. X Bernice Kuzinskaite, gy

ta" ir „Vėdarą". Charakteringa, 
kad grupę sudaro amerikiečiai 
(išskyrus p-lę Kaliskaitę), bet 
visi turėjo įsigiję tautinius kos
tiumus. 

Minėjimo proga trumpas kai 
bas pasakė klubo pirmininkas 
p. Sirutis, Vyt. Beliajus (anglis 
kai) ir A. Skirius. 

Šiais metais klubui sėkmingai 
vadovauja pirmininkas p. Siru
tis, vicepirm. F. Raškinis, sek
retorė Helen Shaulys, finansų 
sekret. Mrs. J. Pieža, ižd. Mrs. 
P. Zounes, Susirinkimai kviečia
mi kas pirmą mėnesio sekma
dienį VVeber kepyklos salėje. 
1955 Julian st. V. Beliajaus nau 
jas adresas yra 1402 — 7th St., 
San Diego, Calif. (J.J.) 

Prašo grąžinti kelionpini
gius. Amerikos didžiosios šal
pos organizacijos daugeliui 
tremtinių atvykusių į Amerika; 
suteikė pinigines paskolas ap
mokėti kelionei iš uosto į gyve-

dės Šamo kariuomenėje karinę I — 20 akerių ūkis netoli Sim-
tarnybą, pradėjo studijuoti che-' coe ežero. Tėvai Pranciškonai 
miją New Yorke. Gediminas j (Toronto lietuvių Prisikėlimo 
šiomis dienomis gavo JAV pilie j parapijos) gavo 20 akerių ūkį 
tybę. 

— P. A. Andrėjūnas, gyv. I 
Manchester, N. H., šalpos reika 
lams atsiuntė Balfo 53 skyriaus 
narių mokesčių už 1954 metu-
15 dolerių ir 45 dolerius, kaip 
sako savo laiške, gerų širdžių j 
aukų. 

— Pranas Naujokaitis, kaip 
sekantis kandidatas, pakviestas 
dalyvauti Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos centro valdyboje, iš 
jos A. Šalčiui pasitraukus dė! 
studijų darbo vakarinėje moky) 
loję. Užpraeitą sekmadienį įvy
kusiame Centro valdybos posė
dyje priimta galutinė Sąjungos 
įstatų redakcija ir ji bus netru-
kuns išsiuntinėta nariams bal
suoti. 

— Vitalis Žukauskas, ilgesnį 
laiką gyvenęs Bloomingtone, 
Ind., kur dėstęs lietuvių kalbą, 

dovanų prie Simcoe ežero. Tė-

rais — 7 vai. Mrs. George Jo
nikas, 6547 S. Washtenaw, pla
nuoja staigmenų. Visi kviečia
mi. Komisija 

— Metinę vakarienę rengia 
šv. Kazimiero Seserų Vienuoly
no Rėmėjų 8 tas skyrius kovo 
14 d. 6 vai. vak. švč. Pan. Ma
rijos Gimimo par. salėje, 6820 
So. Washtenaw Ave. Vietiniai 
ir kitų kolonijų lietuviai malo
niai kviečiami atsilankyti. Vai
šėmis ir programa busit paten
kinti. Valdyba 

— Lithuanian Chamber of 
Cotnmerce of Illinois mėnesinis 
susirinkimas bus kovo 16 d. 
8:30 vai. vak: Dariaus ir Girėno 
posto salėje, 4416 So. Western 
Ave. 

• 

—Vyresniųjų skaučių sueiga. 
Šį sekmadienį (kovo 14 d.) 1 v. 

atstovų suvažiavimas išrinko! ryto Tėvų jėzuitų namuose, 
naują krašto valdybą. Pirminin-Į 5541 So. Paulina St., įvyks abie-
kas yra Č. Liutikas, o sekr. — ' jų vyresniųjų skaučių draugo-
A. Mitkevičius. „N. Zelandijos vių ir kandidačių religinė suei-
Lietuvį" redaguoti valdyba pa- j ga. 
vedė V. Procutai. 

puslapyje. Užrašas padėtas ru
siškomis raidėmis. 

N. ZELANDIJOJE 
— Išsirinko naują LB valdy

bą. VVellingtone sušauktas ne
paprastas LB krašto tarybos 

VENECUELOJ 
— Susituokė Alfonsas Run-

vai Pranciškonai ten projektuo- faaifa v Zuzana Skapavičiūtė. 
ja įrengti visiškai lietuvišką ko- C a r a c a s iįetuvių parapijos baž-
loniją savaitgalių bei vasaros į n y č i o j e k u n > A . p e rkumas pa-
atostogų praleidimui. laimino Caracas skautų vietinin 

ko vyr. skilt. Alfonso Rundzai-
PRANCUZIJO) 

1 čio ir Zuzanos Skapavičiūtės 
- r Gražiai prisimena Lietuvą, moterystę. Pažymėtina, jog p. 

Mr. Jean Niqueux ir kun. Nau-, Skapavičiūtė ten neseniai atvy-

namas vietas. Kadangi tai yra 1 su šeima dabar gyvena New 
paskolos, tai* jas gavusieji tu
rėjo grąžinti tiems, iš kurių 
gauta. Bet kai kurie tremtiniai 
dar iki šiol tų paskolų negrąži

no. 
Dabar šalpos organizacijos at 

Yorke. Vasario 27 ir 28 d. d. jis 
buvo nuvykęs į Clevelandą ir 
Detroitą, kur dalyvavo koncer
tuose 

— Dr. A. Musteikio pirminin-

rois, abu prieš pat 2-jį karą va
žinėje Lietuvoje ir kt. Pabaltijo 
kraštuose dviračiais, geografi
nės draugijos pakviesti, Tulūzo-
je skaitė paskaitą apie Lietuva. 
Vienas nupasakojo Lietuvos is
toriją, o kitas įvertino ją geo
grafiniu atžvilgiu. Drauge nu
švietė šiandieninę padėtį ir pažy 
mėjo, kad dabar, kai kalbama 
apie Europos apjungimą, labai 
svarbu žinoti, kas į ją ^ina. 
Lietuva, Latvija ir Estija aiš
kiai priklauso Europai. 

— Iškilmingos pamaldos už 
Lietuvą. Š. m. vasario 21 d. kun. 
dr. Jucevičius atlaikė iškilmin
gas pamaldas už Lietuvą Pa

ko iš Argentinos. Ji yra buvusi 
„Dainos" ansamblio narė. Jau
nasis su savo dabartine žmona 
yra susipažinęs lankymosi Ar
gentinoje metu, o dabar Vene-
cueloje abu sukūrė lietuvišką 
šeimą. 

— Rockford, m., Labdarių 
i Draugijos 22 kuopos susirinki-
| mas bus kovo 14 d. 2 vai. p.p. 
šv. Elzbietos name prie South 
Main gatv. Visi nariai kviečiami 
į susirinkimą. 

S. Kasputis, pirm. 

— Dr. Vydūno vardo skautu 
vyčių būrelis stato trijų veiks
mų muzikinę pasaką „Pelenė", 
kovo 14 d. 3 vai. p. p. šv. Anta
no parapijos salėje, Cicero, UI. 

Valdyba 

Graži Dovanele Mūšy 

Mažiesiems ! 
St. Džiugo šiomis dienomis pasirodęs 

eilėraščių rinkinys 

Kiškučio Vardines 
šios knygos kiekvienas puslapis b -

ellėraštis iliustruotas turtingais dali. 
VI. Stančikaitčs piešiniais, kuriuo t 
vykusiai ISerišklama šios knygos tu
rinys. Knyga yra vertinga dovana 

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto 

r y ž i u j e . P a m a l d ų m e t u LietUVOSl mažiesiems skaitytojams. Kaina $1.50 

venanti VVaukegane, kun. J o n o ;
s p a u s d i n o t o k i l * skolininkų są-̂  

X Matilda Rubinienė iš Ro-
selando su sūnumi Danielių, 
marčia Elena ir vaikaičiais iš
vyko i Floridą pas savo kitą sū
nų Leoną, kuris Lake Alfred, 
Fla., turi gazolino stotį ir mais
to krautuvę. Namie liko tiktai 
jos vyras Kazimieras, kuris yra 
vienas žymių Roselando veikė
jų, LRKSA organizatorius ir 
vyčių sendraugių narys. 

X „Pelene" atvyksta į Cice
ro. „Pelene" muzikine pasaka, 
režisuojama T. Serapinienės, 
Vydūno vardo skautų vyčių bū
relio pastangomis sėkmingai pa 
statyta Chicagoje, kovo 14 d. 3 
vai. p.p. bus pastatyta Cicero, 
111., šv. Antano parapijos salėje. 

X Kun. Antanas Zakaraus
kas parodys spalvotus filmus 
apie Europos šalis ir šventoves 
kovo 14 d. 3:30 vai. p.p. šv. Jur
gio parapijos salėje. 

Kuzinsko sesuo, su savo drauge 
išvyko į Miami, Fla., kur išbus 
dvi savaiti. 

X Surinkta $800 aukų. šv. 
Antano parapijos bažnyčioje, Ci 
cero, 111., šv. Kazimiero seserų 
įstaigoms, šv. Kazimiero šven
tės proga, surinkta $800 aukų. 

X Inž. J. Stankus, atvykęs iš 
Europos šį šeštadienį 9 vai. 
vak. per „Margutį" kalbės ten 
likusiųjų lietuvių klausimais. 

X Jucfcą Būgą aplanke Oak 
Forest prieglaudoje praeitąjį 
šeštadienį S. Barčus radijo lietu 
viškų žinių red. B. Brazdžionis. 

X Barbora PankauskienS, 
2021 Canalport Ave., T.T. Mari
jonų Bendradarbių garbes nare, 
serga ir gydosi savo namuose. 

X Dr. Vincas Raslavičius iš
laikė egzaminus Illinois valsty
bėje gydytojo praktika verstis. 

rašus. Juose yra apie 60 lietu- Taryba praeitąją savaitę New 

vėliavą laike Viktoras Gravelis, 
asistuojamas studentų sekcijos 

kaujama Liet. Bendruomenės I a t s t o v ų Nijolės Kaširenovaitės 
New Yorko apygardos kultūros i r A u d r i o Bačkio. 

vių pavardžių, kurie dar skolin
gi apie $3,000. Vis tik reikėtų 
suprasti, kad gautieji pinigai 
buvo tik paskola, todėl privalu 
atsiteisti, ypač kad po kelerių 
metų jau pajėgūs tai padaryti. 

— Algirdas šimukonis, bai
gęs Medicinos technikos mokyk
lą, išlaikė valstybinius egzami
nus ir dirba Saint Mary's ligo
ninės laboratorijoje, Brooklyne, 
N. Y. 

X Kazys Balsevičių* ir An
tanas Mikužis 2952 - 50 Halsted 
St. atidarė dirbtuvę, pavadinda
mi ją „B. M. Generator & Star-
ters Co.". Tai bus bene pirmoji-
šios rūšies įmonė, įsteigta nau
jai atvykusiųjų. Tenka džiaug
tis, kad savininkams gerai seka
si ir ateityje žada praplėsti, pri
imant dalininkais daugiau as
menų. 

Yorke sukvietė spaudos atgavi
mo sukaktuvių minėjimo komi
teto pirmąjį posėdį. Norima ko-
mitetan įtraukti platų veikėjų 
skaičių. 

KANADOJ 
— Lietuvių diena Toronte, 

Ont. 1953 m. sėkmingai ir di
dingai nuskambėjo pirmoji Ka
nados lietuvių diena Hamiltone, 
sutraukusi daug lietuvių iš visos 
Kanados, o taip pat daugelį Ka
nados vyriausybės bei Hamilto
no miesto asmenų. 

Šiais metais tokia lietuvių die
na ruošiama Toronte rugsėjo 
mėn. 4—5—6 dienomis. Be ben
drų iškilmių tuo metu įvyks lie
tuvių sporto šventė, kurioje da
lyvaus ir daug JAV lietuvių 
sporto komandų. 

Tuo pačiu metu K. L. B. Švie-

— Rengiamas naujas „BuD.©-
tin Lithuanien" numeris. Pati
riama, kad pastaruoju laiku Pa 
ryžiuje prancūzų kalba yra ren
giamas specialus „Bulletin Lith
uanien" numeris, kuris galės pa 
sirodyti prieš Velykas. 

— V. Benetas, iš Prancūzijos 
išvykęs į Madagaskarą, ten ga
vo darbo kaip skėrių naikinimo 
ekspedicijos šefas. 

VOKIETIJOJ 
— Rytų Europos Sąjūdis Eu

ropai apjungti nutarė naudotis 
Lietuvių Europinio Sąjūdžio Ta 
rybos Strasburge turimu biuru 
santykiams su Strasburgo įs
taigomis palaikyti. Kitame po
sėdyje nusistatyta svarstyti ko
ordinacinio politinio centro Eu 
ropoję sudarymą. Tuo reikalu 
referuoti pavesta dr. P. Karve-

UŽsakymus su pinigais siųskite: 

- D R A U G U S " 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

timo komisija ruošia liet. spau- Į liui. 

Kas yra Dievas? Kas - a 
žmogus? Kokie turi - l l i 
jo santykiai su Dievu? 

šiuos klausimus rasite išsamiai 
svarstomus ir giliai sprendžiamus 
dviejų Vilkaviškio kunigų spmina-
rijos profesorių: Prel. Dr. F. 
Bartkaus ir Kan. Dr. P. Aleksos 
naujausiame veikale 

Dievas ir Žmogus 
Didelio formato 517 pusi. 

Kaina $5. Kietais viršeliais $6.50 
• 

Užsakymus su pinigais siųskite 

" D R A U G A S " j 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

JM 
Šioje knygoje grraiioa mūšy žmonių 

pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito ir suaugę ir Jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. LA 
viso T3 pasakos. Kaina $2.50. Pla
tintojams didele nuolaida, 

Rašyti: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illuiois 
-" 

PREMIJUOTA KNY6A 
VAIKAMS 

Leonard Žitkevičius 

SAULUTE DEBESĖLIUOS 
Tai yra puikių eilėraščių rinkinys, 

kurie patys prašosi išmokstant a t 
mintinai ir didelių ir mažų. 

Babrauskas nesuklydo rašydamas, 
kad užaugusieji neskriaustų vaikų Ir 
aprūpintų juos lietuviška knyga. 

Dar šiandien siuskite užsakymą 

D R A U G A S 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois 
Telephone Virgiui* 7-6*40-41 

Užsakymai bus ta pačią dieną iš
pildyti. 

Knyga yra spalvotai Išleista. Ilius
tracijos 4 spalvų ir viršelis dail. Jono 
Pilipausko 

Liet. Rašytoju Dr-Jos komisija už 
ją paskyrė" 250 dol. šių metų vaikų 
literatūros premiją. Knygos kaina 
11.50. Ją išleido Liet. Knygos Klubas. 
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