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PRAVDOS STRAIPSNYJ NESIMATO ATMAINŲ
Brazdžionis guodžiąs lietuvius 

ir tolimo Sibiro tremtyje
Civiliai vokiečiai, grįžę į Vokietiją, parveža dar vertingesnių 

žinių apie Sibire laikomus mūsų tautiečius, su kuriais jems teko su
sitikti daugiau net už paleistuosius vokiečių karo belaisvius.

Į Vakarus yra atvykę ir keli
Klaipėdos krašto bei Rytprūsių 
vokiečiai, pastaruoju metu ilges
ni laiką buvę okup. Lietuvoje. 

Vietos, kur yra lietuvių
Grįžusieji teigia, kad veik vi

sur, kur tik teko jiems būti, po 
ukrainiečių darbo vergų stovyk
lose daugiausia esą lietuvių. Lie
tuvių apsčiau randama Perebo- 
ry, Jaroslavskio apylinkėse, į pie 
tus nuo Ščerbakovo miesto, Uch- 
toje, Abez, Intoj, Solikamske, 
Mcclotnicoje. Ypač daug Krasno
jarske ir Altajaus krašte, ma
žiau — Liesozavodo, Norilsko, 
Jakucko ir Bakančansko, Nasils- 
ko, Snašinskio, Tasefsko, Ačins- 
ko, Idereisko, Vologdansko, Ust - 
Abakansko, Kazačinsko, Razdol- 
noje ir kitose vietovėse bei apy
linkėse. Ten randama dar 1941 
metų tremtinių. Nasilsko rajone 
tenka daugiausia dirbti miškų 
darbus. Mamatove yra ar tik ne 
didžiausia miško pramonė visa
me Sibire. Čia atitremti dirbti la
bai daug jaunų lietuvių vyrų.
Į Krasnojarsko kraštą ištremta 

daug klaipėdiečių
Kai juos 1949 m. trėmė į Kras

nojarsko sritį, tai visoje Lietu
voje prie traukinių prikabindavo 
vis naujų vagonų su tremtiniais. 
Iš 1941 m. išlikę tremtiniai jau 
turį laisvę judėti po visą Krasno
jarsko kraštą, o vėliau ištrem
tieji — dar tik po savo rajonus. 
1943 m. trėmimų visi vyrai bene 
bus nubausti ne mažiau kaip 10 
metų priverčiamųjų darbų. At- 
likusieji bausmę gavo teisę grįž
ti Lietuvon, bet kaikurie iš jų, 
grįžusiųjų vokiečių teigimu, su
grįžo atgal į Sibirą, nes miestuo
se negali gauti nė darbo nė buto, 
o kolchozuose — didelis vargas. 
Iš savo rajono išvykti į kitą ilges
niam laikui reikalingas komen
dantūros leidimas. Gi išvykti vi
sai teduoda leidimą tik Maskva. 
1941 m. tremtiniai Krasnojars
ke kurį laiką turėjo registruotis 
MVD kasdien, paskum kas dvi 
savaites ir kas mėnesį. Neretai 
MVD prikeldavo net naktimis, 
varydama registruotis.

Solikamske — Pabaltijo 
ministeriai

Matygine gyveną lietuviai gali 
gauti maisto, išskyrus sviestą, 
prisipirkti prieinamesnėmis kai
nomis. Kaikas iš ten siunčia mais 
tą net Lietuvon — padėti vargs
tantiems namiškiams, su kuriais 
dalinasi ką turėdami. Bet kitose 
Krasnojarsko krašto vietovėse 
padėtis labai bloga. Liesozavode 
sutelkta bene daugiausia lietu
vių iš D. Lietuvos. Solikamske, 
be kitų, buvo ištremti iš Pabalti
jo kraštų buvusieji ministeriai 
bei kiti augštieji pareigūnai, ku
rie ten daugiausia išmarinti ba
du. Turėjo žūti tūkstančiai žmo
nių ypač 1941 - 42 metais žiemą. 
Miręs yra ir buvusis latvių fi
nansų ministeris.

Iš Intoje ir Abeze laikcmų lie
tuvių esama labai daug ištremtų 
1948, 1949, 1950 metais. Ypač 
daug jaunimo, kuris buvo apkal
tintas veikęs pogrindyje. Vokie-

baj išplitusi džiova. Retas kas 
jos neturi. Pirmoje eilėje suserga 
dirbantieji anglių kasyklose.
Ypač jaunimą į šias stovyklas 
daugiausia ir skirdavo. Itin blo
ga sergantiems džiova Abeze, 
nes ten prastas maistas. Vais
tams gauti sudaromos tam tik
ros komisijos, kurios nustato, ar 
skiriamieji vaistai yra tikrai rei
kalingi. Bet tokie sprendimai ne
retai tiek nusitraukia, jog per tą 
laiką susirgęs ir miršta. Šiaip 
vaistų lietuviai stengiasi pasirū
pinti ir iš Lietuvos arba perka iš
kitų. Tam tikslui neretai vieni jei nori kokios nors pažangos pa 
kitiems sudeda pinigų. Iš kitų siekti derybų keliu.

Sutinkamas Italijos prezidentas Gronchi. — Kairėje matomas 
hės sekretorius Dulles. Dešinėje Nixono žmona sveikina pirmąją

jnez.
I ta i jos

i sutikimas. Oficialūi; sveikintojai yra viepprez. \ixon ir vaisty
si! gėlėmis. Italijos prezidentą lydi užsienio reikalu ministeris.

Alžyro sukilėliams Trys Vakarų didieji jau žiną ką
pagrasinta karu .vi .

daryti žydams - arabams susikibusPARYŽIUS, vas. 29. — Pran
cūzijos premjeras įspėjo Alžyro 
nacionalistus sustabdyti terorą,

perkant pvz. už penicilino viene
tą tenka mokėti apie 30 rublių.

Jei teroras bus sustabdytas, 
tai trijų mėnesių bėgyje bus rin- 

Būdinga, kad pabaltiečiai nie- kimai, o paskui pasitarimai dėl Rytų reikalais vyksta Vašingto- 
kad ir niekur nelaiko savęs So- darytinų reformų su tais vadais, j ne. Jas veda Anglijos ir Prancū-
vietų piliečiais_ bet rusus laiko kuriuos iškels rinkimai. Jei na- zijos ambasadoriai su atitinka-
ckupantais. Suimtieji yra gerai cionalistai teroro nesustabdys,

Prancūzija mobilizuos kiekvieną

LONDONAS, vas. 29. — Čia informuojama, kad trys Vakarų 
didieji jau sutarė karines priemones prieš tą valstybę, kuri pradėtų 
naują arabų — žydų karą.

Pasitarimai tuo ir kitais Vid.

informuoti apie Vakarus. Ame
rikos Balsas girdimas net ir toli 
Sibire. Tačiau dėl lietuviškųjų 
programų jų klausantieji turi 
daug priekaištų. Yra ir vietos 
antiibolševikinių siųstuvų. Pro
gramos iš jų duodamos rusų kal
ba. Tokie siųstuvai yra slapti, 
apie transliacijas tepasako ti'k 
laiką, gi bangas reikia dažniau
siai patiems susirasti. Daugiau
sia kalba rytais. Kiti baigia pro
gramą šūkiu „Mirtis šunims“. 

Brazdžionis guodžia ir Sibire
Ne tik tarp lietuvių, bet ir ki

tų tautybių kaliniuose savo kai- 
kuriais eilėraščiais yra labai iš
populiarėjęs rašytojas B. Braz
džionis ir kaikurie kiti mūsų poe
tai. Nors ir baudžiama už jo eilė
raščių turėjimą bei platinimą, 
tačiau jie vis tiek plinta. Lietu
vių jaunimas yra išmokęs dauge-

savo vyrą terorui sulaužyti.
Kabinetas sutarė eilę ūkinių 

priemonių, nes Alžyre didelis ne
darbas, tačiau svarbiausias nusi
statymas tuo tarpu yra teroro 
sulaužymas radikaliomis kariš
komis priemonėmis. Rezultatai 
bus žinomi apie vasaros vidurį. 

Balionų bylų čekai

neša j Jungt. Tautas
NEW YORKAS, vas. 29. — 

Čekoslovakija įteikė Jungt. Tau
toms protestą prieš amerikietiš
kų balionų laidymą į jos oro erd
vę. Prahos nota daugiau kalba 
apie propagandinius balionus, 
kuriuos laido Pree Europe, už 
kurią valstybės departamentas 
atsakomybės neima.

Čekų nota betgi teigia, kad 
JAV meteorologinis balionas nu

lį jo eilėraščių atmintinai ir juos bugdė jų keleivinį lėktuvą, su ku- 
verčia nelietuviams, kurie taip riuo žuvo 22 keleiviai, 
pat jais žavisi. Grįžęs į Vakarus
vienas daktaras yra įprašytas 
Sovietų darbo, vergų stovyklose 
sutikto lietuvių jaunimo vardu 
už tai Brazdžioniui padėkoti.

Mirusieji Krasnojarsko krašte 
laidojami viešai, giedamos gies
mės ir ant kapo sakomos kalbos, 
statomi kryžiai, dedamos gėlės 
su vainikais. Ypač ukrainiečiai 
tokiomis progomis daro tiesiog 
tautines demonstracijas. Iš 1941 
metų ištremtųjų mūsų tautiečių 
labai daug išmirę. Neįprastas 
klimatas, sunkūs darbai, trūku
mas maisto, žmoniškesnių pa
talpų ir kitos žiaurios gyvenimo 
sąlygos atnešė masėms be laiko 
mirtį. Iki 1949 m. Vorkutoje ir 
Intoje laidodavo be karsto ir dra
bužių. Mirusius žiemą sudėdavo 
kur nors krūvon, o vasarą, kada 
kiek atleidžia, — sukiša į žemę.
Jokių kryžių niekas nestatydavo, 
o tik lenteles su numeriais — pa
gal registracijos lapus.

Mirę3 esąs buvusis mūsų dip
lomatas V. Čarneckis, o 1943 m. 
mirė ir buv. vidaus reikalų mi
nisteris A. Endziulaitis. Grįžu
siųjų šiltai atsiliepiama apie 
prof. Karsaviną, kuris mirė 1952 
m. liepos 19 d. Abez stovykloje 
Nr. 4. Apie jį žinoma, kad yra 
parašęs tremtyje daug filosofi-

Majoras Veloso,
sukilimo vadas.

mažojo Brazilijos 
(TNS)

«• x • • x u j lūs... nio — religinio turinio veikalų.
iTl Paminėtini žymesnieji Šie darbai 

— interpretacijos „Pater noster“ 
ir „Credo“. Kaifturių darbų san
traukas turi atsivežęs į Vakarus 
vienas sugrįžusis. Mirusiojo se
suo yra ištekėjusi už vieno D. 
Britanijos diplomato. Dabar rū-

klases suimtųjų. Visi jie esą nu-| 
bausti nuo 10 iki 25 metų pri
verčiamųjų darbų.

Džiova skina tremtinius
Tarp priverčiamųjų darbų sto

vyklose laikomų lietuvių yra la-

pinamasi ją surtlsti ir pranešti 
apie šio pasižymėjusio moksli
ninko mirtį. Norima jai atiduoti 
viską, kas dabar turima iš profe
soriaus darbų.

Kaikurie grįžusieji teigia, kad 
tebesąs gyvas vysk. Ramanaus
kas; net vysk. Matulionis buvęs 
Abez invalidų stovykloje dar 
1955 metais pavasarį — stovyk
loje Nr. 4. Vysk. Ramanauskas 
vaikščiodavęs via apsivilkęs su
tana. Bet vėliau buvo išleistas 
įsakymas, kad visi privalo vaikš
čioti ti'k civiliškai apsirengę. Vie
nas iš grįžusiųjų teigia, kad

mais valstybės departamento pa 
reigūnais.

Pagrindinės karinio veikimo 
gairės jau sutartos ir vyriausy
bių aprobuotos, techniškas smulk 
menas šiuo metu, taipgi Vašing
tone, aptaria kariškiai su diplo
matų talka. Jos nebus skelbia
mos, bet Londono informatorius 
teigia, kad Vakarų veikimas bus 
labai Skubus ir radikalus, jei kas 
karą pradėtų.

• ■
Spėjama, kad planuojama taip 

veikti, jog užtektų tik aviacijos 
ir laivyno. Jei prireiktų ir sausu
mos kariuomenės, tada būtų ei
nama per Jungtines Tautas.

JAV ir Anglija jau pradėjo 
toje erdvėje (rytiniame Vidurže
mio jūros gale) rodyti ir savo 
laivynų vienetus — anglai savo 
jėgas turi prie Maltos, o ameri
kiečių karo laivai pradėjo dažnai 
lankytis Port Saide (Su Egipto 
vyriausybės žinia) ir net Izraelio 
Haifoje.

Nors iš Vid. Rytų grįžęs J. 
Tautų gen. sekretorius tvirtina, 
kad kalbant apie padėties pavo
jingumą Vid. Rytuose perdeda
mą, tačiau neoficialiai su jo kiek 
optimistiška nuomone nesutin
kama, nes vis dar linkstama ma
nyti, kad Izraelis gali bandyti 
žaibinį karą, kad gautų daugiau 
teritorijos.

Vakar ta kryptimi mėgino pa
dėtį charakterizuoti Jordano 
premjeras, pasikvietęs pasikal
bėjimui JAV ambasadorių. Jis 
kalbėjęs apie galimus Izraelio 
veiksmus pavasarį.

Vakar JAV ambasadorius sa
vo iniciatyva turėjo pasitarimą 
su Syrijos vyriausybės pareigū
nais dėl Jordano upės vandens 
panaudojimo žydų ir arabų rei
kalams. Jis ragino Syrijos vy
riausybę amerikiečių sudarytą 
ir finansuoti pažadėtą projektą 
priimti pridedant rezervą, kad jo 
priėmimas neturės įtakos į poli

seklumą — vieną kartą jis tei
gė, kad Maskvos politika suban
krutavo, kad bolševikai nieko nė
ra laimėję ir traukiasi atgal, o 
po keliolikos valandų siūlė skir
ti milionus, kad būtų galima Mas 
kvos grėsmę sulaikyti.

Dulles Vakar paaiškino, kad jo 
nuomonė nepasikeitė, tik nerei
kia suprasti, jog jis laiko Mas
kvos pasikeitimus pastoviu reiš
kiniu — Stalino gadynės meto
dai gali vėl būti grąžinti, todėl 
Vakarai turi būti pasirengę ir 
šitai galimybei.

Sovietai Antarktikoje

urano rūdos jiešką
NEW YORKAS, vas. 29. — 

Jungt. Tautų diplomatai su ypa
tingu dėmesiu seką Sov. Rusijos 
pastangas užimti 'kuo didžiausią 
Antarktikos plotą, pasinaudo
jant bendru susitarimu tirti tą 
dar nežinomą žemės galą ryšium 
su geofizinių metų darbais.

Dabar ar ne 12 valstybių eks
pedicijos jau yra įsikūrusios An
tarktikoje, tačiau net ir JAV 
ekspedicija yra mažesnė už so
vietiškąją. Įtariama, kad sovietų 
ekspedicijoje yra ne tik moksli
ninkų, bet ir politinių bei kari
nių ekspertų, kad svarbiausias 
rusų ekspedicijos tikslas yra jieš- 
koti augštos kokybės urano rū
dos. Mat, oficialūs sovietiški raš
tai skelbią, kad ekspedicijos lėk
tuvai jieškos mineralų geofizi
niais metodais.

Kalendorius

Vasario 29 d.: šv. H Hari jus. 
Lietuviškas: Skaibutis ir Mingė- 
la.

Oras Chicagoje

Giedra, šilčiau (apie 40 laipsnių).
Saulė teka 6:27, leidžiasi 5:41.

Makarios kovoja

už teroristų laisvę
NICOSIA, vas. 29. — Anglijos 

kolonijų ministeriui atvykus Kip 
ro salon, pasitarimai su arkiv. 
Makarios sąjūdžio vadais vyksta 
visais frontais.

Su pačiu arkivyskupu tartis 
buvo pasiųstas britų konsulas, 
bet gali su juo susitikti ir kolo
nijų ministeris, jei bus vilties su
sitarti.

Manoma, kad Makarios sutiko 
jau priimti savivaldą, tik nori iš 
anksto žinoti pagrindinius duo- 
simos konstitucijos bruožus ir iš
siderėti amnestiją visiems tero
ristams, kurie pateko į britų ran
kas.

Bolševikų partijos

politbiuro sudėtis
MASKVA, vas. 29. — Bolševi

kų partijos centro komiteto pre- 
zidijuman (pirmiau vadinosi po- 
litbiuras) sudėti šie asmens: 
Chruščevas, Bulganinas, Moloto
vas, maršalas Vorošilovas, Lozo
rius Kaganovičius, Kiričenko 
(Ukrainos kompartijos sekreto
rius), Malenkovas, Mikojanas, 
Pervuchinas (techniškas eksper
tas), Saburovas (vyriausias ūkio 
planuotojas) ir Suslovas (propa
gandos specialistas).

šeši kandidatai taip atrodo: 
maršalas Žukovas, Švernikas 
(profsąjungų diktatorius), Fur- 
ceva (Maskvos komiteto partijos 
sekretorė), Pravdos redaktorius 
Šepilovas, Kazachstano kompar
tijos sekretorius Brežnevas ir 
Uzbekistano kompartijos sekre
torius Muchitvinovas. Kandida
tai dalyvauja prezidijumo posė
džiuose ir diskusijose, tik nebal
suoja.

• P. Afrikos parlamentas priė
mė griežčiausio rasių išskyrimo 
įstatymus ir atėmė teismams tei
sę spręsti įstatymų konstitucin- 
gumą.

• Vandalai apdraskė anglų 
didžiojo laivo Queen Mary vidaus 
įrengimus. Laivas šiuo metu sa
vo uoste pagrindinai peržiūri
mas.

Senieji siekiai kitu

tik žodžiu nusakyti
MASKVA, vas. 29. — Kad 

marksizmas - leninizmas laimėtų 
pasaulį, Pravda kompetentiškai 
nurodo, jog bolševikų kongresas 
nustatė šia3 naujas „tikėjimo“ 
gaires:

1. šių dienų kapitalizmas nesu
laikomai eina į naujas ūkines ir 
socialines audras; taipgi plyšta 
imperialistinė kolonijirtė siste
ma, kurios panaikinimas turi bū
ti dienos klausimas;

2. tvirtai siekti Lenino taikios 
koegzistencijos politikos, stro
piai sekti taikos priešų machina
cijas ir stiprinti sovietinės vals
tybės karinę pajėgą;

3. toliau vystyti mar'ksistinę - 
leninistinę teoriją apie abiejų 
sistemų koegzistenciją, apie ka
ro išvengimo galimybes ir apie 
perėjimo komunizman formas 
įvairiose valstybėse;

4. greičiausiai pasivyti ir pra
lenkti labiausiai kapitalistinius 
kraštus produktyvumą per capi- 
ta tvarkant;

5. pirmenybė sunkiajai pra
monei tebėra socialistinio ūkio pa 
grindas;

6. pramonėje ir transporte pa
siekti augštesnio darbo produk
tyvumo panaudojant paskutinius 
išradimus, technologiją ir prak
tiką;

7. gyventojams parūpinti pa
kankamai maisto, o lengvajai 
pramonei — pakankamai žalia
vų;

8. įvesti 7 valandų darbo dieną 
suaugusiems, o 6 valandų — jau
nuoliams ;

9. sustiprinti sovietišką teisę 
ir garantuoti piliečiams tas tei
ses, kurias numato konstitucija;

10. griežtai laikytis Lenino 
principo apie kolektyvinę vado
vybę ir demokratijos taikymą 
partijos viduje.

Kas tuose pareiškimuose mato 
radikalių atmainų, tas nesidomė
jo ar pamiršo buvusių kongresų 
proga skelbtus pasiryžimus.

jos premjeras

turi gerų daugumą
ATĖNAI, vas. 29. — Graiki

jos premjeras Karamanlis atsi
statydino parlamento sudėčiai 
galutinai paaiškėjus, bet kara
lius jam tuojau pavedė sudaryti 
naują vyriausybę.

Karamanlio grupė laimėjo 163 
atstovus iš 300 ir neturės sunku
mų su vyriausybės sudarymu. 
Karamanlis pažadėjo nekeisti už
sienio politikos, ko norėjo rinki
muose prieš jį kovojusi septynių 
politinių spalvų grupė.

Turkijos Trakijoje jau pa
tvino Ergene upė ir su pirmąja 
banga nunešė apie 300 namų.

• Mirė šen. Kilgore, demokra
tas iš W. Virginia.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prez. Eisenhovveris tarėsi su visų štabų viršininkais 

kartu. Sakoma, kad karinis pasirengimas bus planuojamas 
tinių klausimų tvarkymą, kad su tajpt lyg Sov. Rusija dar tris metus nebus Amerikai kariškai 
tikimas bendradarbiauti su Iz- pavojinga, tai yra nepajėgs jos užpulti atominiais ginklais.
raeliu Jordano vandens panaudo-, 
jime dar nebus Izraelio pripaži
nimas.

Dulles teisinosi, kad

vienodai kalbąs
WASHINGTONAS, vas. 29. — 

Valstybės sekretorius Dulles va
kar spaudos konferencijoje ryš
kino savo paskutinius pareiški
mus, padarytus ryšium su nauja

1955 m. pradžioje Kazachstane j Maskvos taktika daugiau grobio 
buvęs ir prof. Augustinas Volde- be j ieškant.
maras, buv. min. pirmininkas. Demokratai jį puolė už nenuo-

Siandien prez. Eiscnhowcris turės spaudos konferenciją. 
Spėjama, kad dabar jau bus pasakyta, ar nori būti kandidatu an
tram terminui. Respublikonai jį nominuotų be ginčų.

— Austrijos katalikų žinių agentūra skelbia, kad aštuoni Ju
goslavijos policininkai su kulkosvaidžiais dieną ir naktį saugoja 
kardinolą Stepinač. Ikšiol tokios didelės apsaugos nėra buvę.

— Peru sukilėlis gen. Marino pasitraukęs nuo savo divizijos 
ir pasislėpęs Brazilijos konsulate ląuitos mieste, kurį buvo savo 
Sin'on paėmęs. Su Brazilijos sukilėliu majoru Veloso vakar buvęs 
pirmas kariškas susirėmimas.

— Vakar netoli Bostono susidūrė 4 traukiniai pūgos metu. 
Apie 20 asmenų žuvo, apie 70 sužeista.

— Austrijos krikščionys demokratai Ir socialdemokra
tai, nebesutardami dėl ūkio tvarkymo krypties, sutarė pa
leisti parlamentą ir daryti naujus rinkimus gegužės 13 d.

Gen. L. W. Johnson, naujasis JAV 
atstovai Nato nuolatiniame karinia
me komitete. (INS)
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KioiMiiiiL,
šioje šventėje dalyvauti, prašo- grupėje populariausiu buvo N

Medžiagą siųsti šiuo adresu: ALF. KERELIS, 4105 So. Albany St 

Chicago 32, III. Telefonas LAfayette 3-0547

mi iš anksto paskambinti Vyt 
ŠliCpa', telef. VI 7-0570.

ATVYIilME Į SUEIGĄ 
Koip! Vytis juniorų sueiga pvrka 

bus kovo 4 d. 11:30 vai. punk- Ša proga malonu pranešt. 
tualiai K. Dirkio bute, 2628 W. kad psktn. R. Šilbajoris sulaukt 
38th Str. Įėj.mas iš kiemo. Ju- žmonos, kuri atvyko iš Anglį 

dalyvavimas privalo- jos.

Y. skyriaus Korp! Vytis pirm. 
R Šdbajoris. Sporto veikėjų 
grupėje pirmavo Tauro tunto 
spoito vadovas pskltn. J. La-

JIE YRA MUMS PAVYZDYS 
(sks) Chicagiškiąi “VVabash

Railroad Co.” dirbantieji lietu
viai nuolat pasireiškia dosnia

(Nukelta j 4 pu.;*.*

%. IRENA KURAS

Augščiausiojo prašė laisvės savo tėvų kraštui
(sks) Vasario 19 d. Clevelan- vo pradėtos vėliavų įnešimu, 

do lietuviškas Jaunimas Lietu- Kalbas apie tunto įsikūrimą bei 
vos Nepriklausomybės šventės; veikimą pasakė tuntin. nkas E.

morams
mas.

LAI z:

Jumorų Tėvūnas

proga Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje prašė Augščiausiojo lais 
vės iiįpąlaimos gimtajam kraš
tui Prieš pamaldas buvo pa
šventinta naujoji ktp. Stp. Da
riaus jūrų skautų laivo vėliava. 
Pamaldose dalyvavo Neringos 
skaučių ir Pilėnų skautų tuntai 
bei ateitininkai — su vėliavo
mis ir gausiai clevelandiečių. Šv. 
Mišias atnašavo ir prasmingą 
pamokslą pasakė kun. Goldi- 
kovskis. Pamaldų užbaigai vi
sa bažnyčia galingai sugiedojo 
Marijos giesmę ir Lietuvos him. 
ną.

Po pamaldų Šv. Jurgio bažny
čioje, lietuvių salėje buvo Lie
tuvos Nepriklausomybės šventai 
skirta Neringos ir Pilėnų tuntų 
iškilminga sueiga.

Įnešus vėliavas, sueiga pra
dėta Lietuvos himnu. Neringos

Zabarskas, jūrų skautų idėjos 
Chieagoje puoselėtojas jūrų 
sktn. dr. A. Aglinskas, kuris kai 
bedamas pabrėžė tėvų bendra 
darbiavimo reikalingumą šiame 
taip svarbiame auklėjimo dar 
be. Toliau kalbėjo tėvų komite 
to pirm. pulk. Tumas. Kalbė
damas perdavė visuomenės gra- 
ž'us atsiliepimus apie jūrų skau 

1 tų tuntą, kurie dar labiau ska- 
t'ns jaunuosius vadus siekti to
bulumo jaunimo vadovavimo saunl» po.A'.vp 
darbe. Be sveikinimų telegra
momis, sesės jūrų skautės įtei
kė puokštę gyvų gėlių su nuo
širdžiais linkėjima s. Be tėvelių 
bei šiaip visuomenės, iškilmėse 
dalyvavo ir jūrų budž'ai bei a- 
kademikai. R. S.

j J APIE LIETUVOS 
OKUPACIJĄ

S. v. R. Mišauskag Elmhurst, 
Ilk, ramstė kalbėjo tūkstančiu, 
amer kiečių klausytojų apie ko
munizmą, Lietuvos ąkautus bei 
Lietuvoj okupaciją.

RUOŠKIMĖS AKADEMIKU 
BALIUI

Š. m. balandžio 7 d. Marine 
Ballroom patalpose įvyks tradi 
cinis Chicagos akademikų skau 
tų pavasarinis žiedų balius. Pro
grama įvairi ir pilna staigmenų. 
Jau dabar pats laikas pagalvoti 
apie tai ir nuspręsti vykti į šį 

,hū

SEKTINAS PAVYZDYS
L. S. Ramovė Chieagoje ir

tuntininkės pakviesti sueigos da Tautinių Korporacijų Sambūrio 
lvviai susikaupimu pagerbė žu- j Chicagos skyrius paskyrė po 
vusius. Sueigą raštu sveikino L. $25 Lituanica tunto konkurso
S. Ramovės Clevelando skyriaus 
vardu pirm. K. Budrys, kvies
damas nepalūžti dėl tautą išti
kusių nelaimių, bet teskatina ios 
skauts,-tes sutelktomis jėgomis 
dirbti Lietuvai. LB. apylinkės 
sveikinamus perdavė sktn. J. 
Gulbinienė. ' x

Skautes nudžiugino maloni ži
nia — paskaitytas Seserijos Vy
riausiosios Sakutininkės įsaky
mas, kuriuo pranešta, kad Ne
ringos tuntin'nkė Mirga Paže- 
mėnienė tapo pakelta į paskau- 
tininkės laipsnį. O ir pilėnie- 
eiams teko smagi staigmena — 
jų tunto adjutantas Rimvydas 
Minkūnas irgi pakeltas į pa- 
skautininkius.

Įsakymais Neringos tuntui pa 
skelbta, kad paskiltininkės A 
Geležytė ir G. Kijauskaitė pa
keltos į skiltininkės laipsnį. Pa
skiltininkės laipsnin pakeltos 
skautės J. Gailiušytė ir Ir. Sta- 
sa;tė. Neringos tunte įkurtos 
dvi jūrų skaučių kandidačių val
tys: Vandenės — Živilės drau
govėje ir Žuvėdros — Birutės 
draugovėje, šešios skautės iš
laikė skalbėjos ir auklės spe
cialybės egzaminus.

Pilėnų tuntininko įsakymas 
Nr. 11 (54) buvo skirtas Vasa 
rio 16 prasmei pabrėžti. S. Dau 
kanto sk. vyčių būrelio vadas 
skltn. Alg. Muliolis pakeltas vy 
resniojo skiltininko laipsnin.

4 vilkiukai ir 3 skautai kandi
datai davė įžodį. Skautininkų,- 
kių rately įžodį davė naujai pa
keltieji paskautininkiai. Įžodį 
davusiems vilkiukams ir skau
tams skautų tėvų k-to atstovai 
Įteikė tautines vėliavėles, o sk. 
vadovai — knygas.

Po oficialiosios dalies buvo 
trumpa programa, kurią nuotai
kingai pravedė vyr. skltn. Vyt. 
Raulinaitis. Mie!os:os tėvynes 
dainos pynėsi su deklamacijo
mis, pasirodymus sekė tautin'ai 
šokiai ir akordeonų muzika. A- 
čiū tėvams ir bičiuliams už gau
sų atsilankymą.

Po sueigos pas dr. A. Jvaka
rienę buvo priešpiečiai, kuriuo
se dalyvavo abi skautininkių,-kų 
ramovės ir skautų bičiuliai. Tcr 
susirinkę visi praleido porą va
landėtų besišnekučiuodami ir 
sveikino nauius skautininkų šei
mos nąrius.

( HK AGOS JURU SKAUTU 
BALTUOS JUROS TUNTO

METINES
Chicagos lietuviai jūių skau

tai ir skautės bendrai susirinkę 
L. Vyčių salėje paminėjo viene- 
rių metų Baltijos jūros jūrų 
skautų tunto įsteigimą. Iškil
mingoje sueigoje dalyvavo dau
giau 100 drausmingose gretose 
skautų ir skaučių. Iškilmės bu-

dovanoms nupirkti.

CHICAGOS SKAUTAMS 
ŽINOTINA

Chicagos skautų,-čių Lituani- 
cos ir Aušros Vartų tuntai š. m. 
kc-»o 4 d. ruošia savo patrono 
šv. Kazimiero minėjimą. Sueiga 
įvyks 3 vai. p. p. Dariaus ir Gi
rėno posto salėje, 4416 S. Wes- 
tern Avė. Programoje: iškil
mingoji ir meninė dalys bei kon. 
kursą laimėjus:ems Lituanicos 
tunto vienetams dovanų įteiki
mas. v

LIETUVIAI SKAUTAI 
KVIEČIAMI

Latvių skautai,-tės kviečia l:e- 
tuvius skautus,-tęs dalyvauti jų 
metinėje šventėje š. m. kovo 
3 d. 7 vai. vak. Šventė įvyksta 
Hull House Bovven Hali, 800 S. 
Halsted Str., įėjimas iš Polk St. 
Lituanicos tunto skautai, norį

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobes viršeliais įrištas.

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

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

PAKKHOLME SERVICE 
STATION

5000 W. Cermak Rd., Cicero, III
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas
YViiliam J. Grigelaitis, aav

<|M | I I H

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujivs spcclnlus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
<1 randa. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R t E R EN AS
4818 8. Wood St., Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

SKALTAI PIRMAVO
(sks) Brooklyno “Vienybė” 

buvo paskelbusi 1955 m. ryš
kiųjų asmenybių konkursą. Jau
nimo organizacijų tarpe šiame 
konkurse pirmavo skautai ir vy 
tiečiai. Skautu- grupėje popu’a- 
rausiu buvo išrinktas New Yor 
ko skautų Tauro tunto tuntinin- 
kas psktr, R. Kežys. Studentų

S-L AUTAI GAVO SKYRIŲ
(oxs) “VVorvesterlo Lietuva 

Žinių” rcua.uonaus V. Maču 
malonaus dėmesio dėka Wor 
cestciio skautų \ entin nkija ta
me 'a’kraštyje gavo atsk rą pu« 
la: Į skautams. Skyrelis pava
dintas “Skautiškuoju Kampe
liu”. Ji redaguoja ir užpilde 
rkautiškas jaunimas. Pirmas,^ 
“Skautiškasis Karųpelis” skaity 

'tojus pasiekė vasario 4 d. “W. 
L. Ž.” Nr. 3. Skautai per savo 
kampelį žada informuoti visuo
menę ap:° savo darbus ir sieki
mus. Pc.- az.'ai duodama kiek is- 
t rijos iš Worcesterio skautų 
vietininkijos kūrimosi ir rašoma 
ap'e vietos skautų,-čių tautinių 
šokių grupės puikius pasirody
mus.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

16 WOES stoties — Banga 1890 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAJD 

8.*46 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SERAI). 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 

WOPA — 1490 kil.
Chicago 29, ,’l. HEmlock <-3418

7121 So ROCKWELI ST

Į (lempos-dalvs-baterijos) Į
TAISYMAS , 

įnamuosedirbtuvėsej
—100% —■

iiiiDom
tLUTELEVISlON
Csay. inž. A. Semėnas R
3130S.Hal$ted-DA6-6887

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatu Taisymas

Sąžiningas ir garantuota* darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybė
Precin Photo Studio

INC.
EDVARDAS ULIS, aav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 W*st 691h Street Tel. PRospect 6-0781
 (priešais S v. Kryžiaus ligoninę)

MES PRISTATOME ANGLIS BEli®1®5"-^ 

PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS i V

Mes taipgi p'erkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 
Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. į

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas* 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraus tymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-7097|

CRANE SAVINGS
2555 VVEST 47th ^STREET LAfayette 3-1088

B. R. Pietkienicz, prez.; E. R. Pietkleaicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštiiN dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkama valstybės bonus. Taupytojams patarnauvimal veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o ieit. nuo 9 iki vidurdienio.

JONAS GRADINSKAS
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos

“Parduodam pigiau, taigom geriau“
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Addresa System) išnuomavimui

l'cl. ofiso HE. 4-0099, rez. PR. 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštudle*biais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-J. vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofise telefonas: PR 8-3229
Rez. telef. \VAlbrook 5-5076

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AftLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West <51;t Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2ikl 4 ir 6 Iki 9 popiet; ketv. ir 

penkt. 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 popiet, šeš
tadieniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospcct 6-1795
Rez. tel. GRovehlU 6-5003

DR. YL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Tr-ečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 

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

Tel. ofiso HE. 4-6849, rez. HE. 4-2^24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westeru Avenue 
Chicago 29, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehlU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartj
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244

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

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

4655 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornla Ate. 

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

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STeuart 3-4511

DR. į GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofloe IVAlbrook 5-2670.
Rea. HRltop 5-1560

Dr. Alezander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄS 
MARQUE1TE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Av«iae
VaL 2—4 p. p, Ir nuo 7—9 V. vak. 

Trečiad. Ir Šeštad. pągąl ąutartl
Tel. ofiso PR. 6-3888, rez. RE. 7-9199

DH. «. 1ENKINS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYpYTOJAS)
2506 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehlU 6-1596
QR. RUONI «. MIRA
AMP LIGŲ SFĘCIAUSTS

PRKAiKG AKINIUS - 
Valandoš: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal

susitarimą išskyrus trečiadieniu.
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas UEllance 6-1811

09> WRTER 1. KIRŠINK
GYDYTOJA3 IR CHIRURGAS

(LIETUVIS (JH)YTOJA8)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiot, 6:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutartj

TeL ofiso ir but» OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Kasdien 1—8 v. ir 6—8 ▼. vakare.
Butas 1520 So. 49th Avė. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

ydytoju Ir Chirurgė) 
KCDHUi. 1H VAI K V LIGŲ 

SPECIALISTE 
7186 South Westem Avenue

(MEDICAL BUILD1NG) 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
U vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Oflce tel. RE. 7-1108 
lies. tel. VVAlbrook 5-3765

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Nauja* adresas: 4255 W. 63rd SL 
Ofiso tel. RUlancc 5-4410 

Rezid. telef. GRovehlU 0-0017 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m.

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

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4900

DR. FRANK G. KWINN
(KVIEČ1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

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

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

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

2423 West 63rd Street 
(Kampas 63rd ir Artosian)

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

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766
Buto — ENglewood 4-4979

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ 1B VIDAUS LIGOS 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

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

Ofiso telefonas — BIsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

V. RASLAVIGIUS, Mg D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1106 DIVERSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8426

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KKdsIe 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAU6ELI0NAITC
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SrFZYALIRTE 

8760 West 71at Street 
(Kampas 71at Ir California)

Tel. ofiso Ir rez. REpuMIe 7-4146 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. SaAt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą

Ofiso tel. CLiffsUle 4-2890 
Rezidencijos: LAfuyctte 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' 1724 VVest 47 th Street

(Kumpas 47th Ir HernUtage)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 

šeštad, nuo 2 iki 6 vai,, išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOvvnhaU 3-0959 
2534 West 68th Street 

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

skambink CEntral 0-2294.

DR. VYT. TAURAS- 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

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

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASOMIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

špec. chirurginės ligos
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 ▼. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.
vak

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( V aške vič'lūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso Ir buto tel. OLympio 2-1181

nius ir šventadienius.
OFFICE — 5025 NO. PAULINA 

Rethany Mctbodlst ligoninėje 
Tik iuigal susitarimą tel. AR 1-1493

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

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

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

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

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

TeL ofiso CL. 4-0258, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

4646 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad., antr., ketv. Ir penk.

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

TcL ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 S. Ashland Avė. (kamb. 211) 
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršminėtl telefonai
šaukite MIdway 2-0001

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedus - Protezlstas 

Aparatal-Protozai, Mod. ban-
| dažai. Spec. pagalba kojom 

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

2850 W. 63rd St. Chicago 29, UI. 
Tel. PRospect 6-5084.
■!"" ------- . '

Remkite dien. Draugi

Tel. ofiso VIctory 2-1581
. Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Wesrt 31st Street 
Kamp. Halsted ir 31-moa gatvių) 

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

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

VAL, 11 y, r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. 6. SERNER
UETVVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrihmi
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 

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

Skelbkitės “Drauge”!
DRAUGAS 

THE LITHLANIAN DAILY FRIEND 
2334 R. Oakley Avė., Chicago 8, Oi. Tel. VIrginia 7-6641; 7-6642

Entsred as Becond-CIass Matter March 81, 1916, at Chicago, Illinois 
Undes the Act of March 8, 1879.

SUBBCrtlPTION RATK8Member of tho Catholtc Press Ass’n 
Publishsd daily, ezept Bundays, 

by the
Littauanlan Cathollo Press Sodely 
PRENUMERATA: MeUms
Chicago J ir Cicero! 39.00
Kitur JAV Ir Kanadoje 38.00
Užsienyje 311.00

38.00 per year outslde of Chicago 
39.00 per year in Chicago A Cicero 
38.00 per year tn Canada 
Foreign fll.OO per year.
K metų 

6.00
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36.60
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Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimu turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą
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Trečiadienis, vasario 29, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ITALIJOS PREZIDENTAS
Šiomis dienomis Washingtone vieši prieš porą dienų atvy

kęs į Jungtines Amerikos Valstybes Italijos prezidentas Gio- 
vanni Gronchi.

Drauge su juo yra atvykęs ir Italijos užsienio reikalų mi- 
nsteris Gaetano Martino. Teigiama, kad jiedu nemano prašyti 
JAV betkokios ekonominės paramos. Taip pat nekalbės ir apie 
santykių sustiprinimą, nes je ir taip esą glaudūs ir geri. Ita
lijos prezidentas ir užsienio reikalų ministeįis jieškosią čia ar
timesnio bendradarbiavimo ekonominėje ir finansinėje srityje. 
Jie mano, kad šiuo metu Italijoje yra plačios galimybės JAV 
kapitalui paskolos formose. Tais pačiais reikalais jie ltnkysis 
ir Kanadoje. Vadinas prezidentas Groncki neclgetaus, bet kal
bės apie abipus; bendradarbiavimą.

Prezidentas Gronchi kalbėsis su mūsų vyriausybe ir tarp
tautinės politikos reikalais, ypač bus paliestas Atlanto pakto 
klausimas.

Kaž'n kodėl savo laiku buvo pasklidę gandai, kad Giovanni 
Gronchi nėra draugingas Atlanto paktui. Savo atsilankymu į 
Jungtines Amerikoj Valstybes jis nori padaryti galą tiems gan
dams. Jis kaip tik priešingai galvojąs: Atlanto paktas esąs pats 
pagrindas Italijos užsieno reikalų politikai. Italija niekuomet 
neturi iš jo pasitraukti. Savo laiku (1953 n:.), kai jis dar ne
buvo prezidentu, o tik parlamento pirmininku JAV ambasa
dorei Clare Bootbe Luce Gronchi pareiškė: “Aš norėčiau, kad 
tamsta įt'kintum ameiik’ečius, jog tik komunistai ir kairieji 
socialistai tėra nusistatę prieš Atlanto paktą”. Prie to dar pri
dėjo, kad dabar net ir socialistai pradeda šį savo nusistatymą 
keisti.

Daug kas visd’ėlto klausia, ar Italija pasiliks Atlanto są
jungoje, ar : s jos pasitrauks ? Prezidentas pats atsako į šį klau
simą labai aiškiai pabrėždamas, kad Italija sąjungoj pasiliks 
ir po jo vizito Amerikoje dėl to neturės likti jokių abejonių. 
Jis norėtų, kad toji sąjunga dar efektingiau veiktų. Jo manymu, 
reikia labiau užakcentuoti Atlanto sąjungos ekonominius su
tarčių dėsnius. Tuo tarpu esą perdaug pabrėžiamas sutarties 
militarinis momentas, o vis dar neryškiai ekonominis. .Jis reiš
kia pageidavimą, kad ir mažesnės Atlanto sąjungos jėgos tu
rėtų daugiau balso, didesnę atsakomybę/ Joms ir darbo turi 
atsirasti daugiau. Ir Atlanto tarybos susirinkimai dažniau tu
rėtu būti šaukiami. Jis labai gerai nusimanąs, kad didžiosios 
valstybės (JAV, Anglija ir Prancūzija) turi nešti didesnę at
sakomybės naštą, tačiau nereikią užmiršti ir mažesniųjų vaid
mens.

• Giovanni Gronchi yra Italijos krikščionių demokratų kai
riojo sparno vadas.

Prezidentu jis išrinktas 1955 m. balandžio 29 d. parlamente. 
Po keturių balsav'mų jis surinko 658 balsus iš 833. Už jį bal
savo ir patys deš'niausieji, ir patys kairiausieji abieiu rūmų 
parlamento nariai Išrinktas septyneriems metams (iki 1962 m.).

Dabartinis Italijos prezidentas yra drausmingas, praktikuo
jantis katalikas. Į politikos gyvenimą įsijungė dar jaunas bū
damas. MussoFnio režimo laikais griežtai kovojo prieš fašizmą, 
todėl nuo io daue nukentėjo.

Tr pačioj Italiioi. ir užs’enyje yra manančių, kad Gronchi 
yra linkės bendradarbiauti ir su kairiaisiais socialistais, kurie 
yra susiblokavę su komunista/s. Net į vyriausybės kabinetą 
esą ii« norėtu iuos įtraukti. Bet taip nėra.

Krikščioniu demokratu kongrese 1954 m. Gronchi pasakė, 
kad jis niekuomet nebuvęs šalininku, kad vyriausvbę suda
rančios nartiios tartusi su kair’aisia:s socialistais. Jis tik no- 
fėies. kad kairieji nasitrauktu iš komunistų ir pradėtu bendra
darbiauti su krikščioninfs demokratais ir kitomis centro par
tijomis, kad tuo irodvtu savo vertingumą būti. vvriausvbės ka
binete. Tokios pastangos dabar esą daromos, ir tikimasi kai
riuosius poc?a.listu.s atitraukti nuo komunistu.

Atrodo, kad dabartinis Italijos prezidentas Gronchi ne tik 
prezidento kepure nešioia (kaip vra Prancūziioie ir kitur Euro
poje) , bet yra valstybės vadas pilna ta žodžio prasme.

LENKIŠKASIS KOMPLEKSAS
JONĄS RUGIS, Chicago, III,

Lenkų žurnalas apie vokiečius tui. Jam turi tarnauti ir litera- kara,ienės Jadvygos
_ ...... , . , u- tai, *r spauda. Teis’ngai supras- beatifikacijos klausimu, skelb-Paryžiuje išeina lenkų kultu- • b& • « taį; damasia net Dangaus pas.p.kti-

rims žurnalas “Kultūra , kūpa- ūrbna8 toRio žod?/ toRjos nimo reiškėju Ir tai tolė , kad 
me bendradarbiauja žymieji len- m.nt es toRiog emigracinės u. karaliene Jadvyga buvo lenke,
kų emigracijos rašytojai ir pub- teratūrį kuri būt lasva nu0 štai vėl viename musų žurnale
liestai Jame užtinkame pavąr- Rra§tui uždėtų stabc Ižių, nusi- istf*rikas įrodinėja, kad
dę is Lietuvos kilusio Česlovo k praeities komp- d?nuSas Rady la buvo didel e
Milosao, jame rašo Gombrovicz kj |lma at Lietuvos patriotas ir didvyris
(įapaki, Pankowakl, Mieroszew sokeriopus konjunktūrinius lark K*1*1' kad norėjo atskirti Lietu-
ski, Hostowiec, Westfal ir dau
gelis kitų. Žurnalas drąsiai ke
lia praeities kritikos klausimus 
ir nemažiau drąsiai ir atvirai pa » 8 straipsnis nenoromis ver- 
sisako fėl dabarties negerovių, Cla P^voti apie vieną musų 
jieškodamas teisingo kelio į at-

vą nuo Lenkijos ir atiduoti šve
dams, pats tapdamas didžiuoju 
kunigaikšč'u. •

Mes dažnai pr'simename bau-
, , , . , ....... džiavos laikus ir skaitome tai
kompleksą vis dar pasireiškiant; lenkiška blogybe. Bet ar daug 
musų emigracijoje. Tą komplek Rag mQ žin Rad baudžia. 
są aš pa.vad.nsiu lenkiškuoju va Rituose kraštuose buvo įveg. 
kompleksu. Tai kompleksas, ku- ta net -imt met anksčiau n,. 
r.s įskyla visur, kur tik pami- gu Lenkijoje?

jos ir objektyvumo bei bendrų ^imas lenkų vardas. Viskas Mūsų bajor'ja, dvarininkų 
reikalų supratimo dvasioje. Čia ^orV.et ^ra. bloga. vjskas yra iuomas buvo persiėmusį lenkų 
daug rašoma ukrainiečių klausi- klastinga, imperalistiška, gro- ku;įQra jr kaj atėjo laikas ji ša
mais, o paskutiniais laikais ir su Ruoniška, pilna neteisingumo. O, vo mįsįjos nesuprato. Kuriant

eit;. Žurnalas daug svarbos tei
kia Rytų Europos tautų sugyve
nimo klausimams ir tuos klau
simus gvildena plačios toleranci-

gyvenimo klausimu su lietu
viais. 1955 m. spalio mėn. nu
meryje patalpintas A. Nykos - 
Niliūno straipsnis apie naująją 
lietuvių poeziją ir duota eilė J. 
Kėkšto lietuvių poetų vertimų. 
Tame pačiame numeryje tilpo ir 
dr. J. Girniaus straipsnis “Lie
tuvių lenkų dialogo jieškant”. 
Žurnalas įdomus ir mums, nes 
daugelis lenkų emigracijos ligų 
yra ir mūsų emigracijos ligomis, 
taigi iš jų analizavimo galima ir 
mes pasimokyti.

stymųsis .
Mes-ir lenkai

š:s straipsnis nenoromis ver-

-p; jį uioaįiu Pssįa jį jusįa saui savo valstybę( mūsų atsiriboji- 
sus, ir geri - ir tolimesnėje, ir mag nuo lenkų suvaidino savo

Bet čia s; įdomų žurnalą aš 
miniu kita proga. Š. m. sausio 
mėn. numeryje tilpo J. Mackie- 
vviez straipsnis “Vokiškas komp 
leksas”. Tame straipsnyje au 
torius peržiūri lenkų pažiūras ir 
nuotaikas vokiečių atžvilgiu. O 
juk kiekvienas žinome, kokias 
baisias skriaudas lenkų tauta iš
kentėjo nacių okupacijos metu.

Baigdamas savo straipsnį 
J. Mackiewicz rašo, kad jis su
tinka su dažnai pareiškiama, 
nuomone, kad emgracija turi 
tarnauti savo pavergtam kras-

artimesnėje praeityje — ir da
bar toki esame, ir ateityje toki 
būsime. Santykiuose su lenkais 
mes atrodo save skaitome tu
rinčiais monopolį visko, kas yra 
gera ir teisinga. Kitoj gi pusėje 
viskas yra tik bloga, ir todėl a- 
pie tarimąsi, bendrą išeities jieš- 
kojimą, pasitikėjimą ir kalbos 
negali būti. Turi būti taip, kaip 
mes manome.

Mūsų spauda ir dabar mirgu
liuoja pasisakymais tos dvasios, 
kuri gal ir turėjo konjunktūri
nės prasmės prieš kokia 30 me
tų, bet dabar pradeda atrodyti 
nerealūs. Spaudoje galima už
tikti net labai keistus tos nea-

vaidmen; ir mūsų atsiradusiai in1 
teligentijai padėjo kurti ir stip
rinti mūsų atgimusią tautinę 
kultūrą. Bet praėjus tam kū
rimosi ir stiprėjimo laikotarpiui 
ir stipriai atsistojus ant -kojų, 
meg turime atsikratyti visų se
nų ir tikrumoje mus net žemi
nančių kompleksų ir konjunktū
rinių politinių nuotaikų ir pra
dėti realiai žiūrėti rife tik į pra
eitį, bet ir dabartį bei ateitį.

Lenkai yra mūsų kaimynai ir 
su jais mums reikėjo ir reikės 
gyventi artimoje kaimynystėje. 
Todėl mums reikia nusikratyti 
to neapykantos lenkams komp
lekso ir visu objektyvumu ir

Vienas iš 50 prancūzų demonstrantų, areštuotų Alžyre, kovoja su žan
darais, kai jis vedamas iš dciuoncstracijos. Areštai Įvykdyti riaušėse 
prieš prancūzų politiką. (INS)

tilpom prie vieno stalo ir sura
dom bendrą kalbą. Bet ar il
gam?

Giliai tikiu, kad pavergtoje 
tėvynėje, išskyrus tuos keletą 
parsidavėlių, yra didžiausia vie
nybė. Bet mes, tie keli tūkstan-

Mūsų tautos malda-himnas sa 
ko: vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi. Pamirškim vieni ki
tų klaidas, nebejieškokim nau
jų, nes tai yra priešinga Vasa
rio 16 dvasiai. Turim tikslą, tu
rim idealą — Lietuvą, kuri yra

pykantos pasireiškimus. Štai teisingu reikalo' supratimu eiti
čiai, kurie atsiradom vakaruos |baisiam Pa™J“L T“s tikslas ir

pavyzdžiui vienas mūsų Jstori- prie lenkiškai 
kas, katalikas, parašė ilgą logo.

lietuviško dia-

VASARIO 16 DVASIA IR VIENYBĖ
P. ŽIČKUS, Boston, Mass.

««LITUANUS” PASTEBIMAI TOBULĖJA
AL. GI MANTAS

Plačioji tautiečių masė gra
žiai pasitarnautų lietuviškiems 
reikalams, jei “Lituanus” leidė
jams atsiųstų savo apylinkės, 
miesto ar valstybės žinomesnių 
įstaigų, asmenų bei redakcijų 
adresus. Tučtuojau, pagal gau
tus adresus bus pradėtas siun
tinėti kolkaB kaip ir vienintelis 
lietuvių balsas anglų kalba. Pa 
galiau, jei rastųsi tautiečių, ku
rie' įvertindami tą svarbų mūsų 
studentų vykdomą, darbą norė
tų ir savo, kad ir kukliausia au
ka, prisidėti prie bendrojo dar 
bo ir kilnių pastangų, terašo 
“Lituanus” leidėjams adresu: 
Box 652, Station A, Champaign, 
III. Taip pat, tuo pat adresu ga
lėtų būti nukreipiamos Įvairios 
pastabos, patarimai, sugestijos. 
Visų visokeriopa talka laukia
ma ir dėkingai priimama.

Winston Churchill, anglų im
perijos ministeris pirmininkas 
ir vienas garsiausių paskutinių
jų laikų politikų, vienoje- savo 
kalboje pasakė: kad ištikus di
deliam pavojui žmonės šaukia
si Dievo ir ginkluoto žmogaus- 
kareivio pagalbos, bet vos tik 
pavojui praėjus — Dievą pa
miršta, o kareivį keikia.

Ir mes, lieuvmi, kai mus iš
tinka didelis pavojus surandam 
bendrą kalbą ir bendromis jė
gomis ginamės nu? pavojaus. 
Bet vqs tik pavojui praėjus ar 
net sumažėjus, skaldomės ir, 
prarandam vienybę.

Vasario 16 aktas irgi gimė 
pavojaus dvasioje, nors konkre
čiai gal to niekas ir nepabrėžda- 
vo. Vasario 16 akto dalyviams 
buvo aišku, kad tarpusavio ne
sutarimas, delsimas ir pavėla
vimas gali būti mirtina klaida,

iš kurios jau nebūtų galima pri
sikelti. Jie ryžosi ir bendru su
tarimu paskelbė Lietuvą nepri
klausoma valstybe. Jie taip pat 
didžiu sutarimu sudarė ir pir 
muosius nepriklausomos Lietu
vos vykdomuosius organus. Ta 
člau metams bėgant ir pavojam 
praėjus, sumažėjo ir mūsų vie
nybė. O brolis broliui nesigedi- 
no ir duobę kasti.

Kai mus užgulė pirmoji bol
ševikų okupacija, bažnyčios ne
talpino maldininkų, o ir išdavi
kų, neskaitant kelių parsidavė
lių, beveik neturėjom. Bendras 
pavojus ir vargas sujungė mus. 
Bet vos tik nutilus šūvių gar
sams Lietuvos padangėje ir su
žibus laisvės kibirkštėlei, mes 
vėl bandėm kaišioti pagaliuką 
vieni kitiems į ratus. Nacių o- 
kupacija ir priespauda ir vėl su

ir pajutom laisvės dvelkimą, vėl 
pamiršom tą didįjį pavojų ir ne- 
besurandam bendros kalbos.

Kai serganti motina paprašo 
paduoti vaistus, visi jos vaikai 
pasileidžia bėgti, pakišdami ko
ją viens kitam, kad jam apsi
vertus, jis galėtų būti pirmasis 
prie motinos lovos ir jai patar
nauti. Tačiau jie nepagalvoja, 
kad griūdami gali išpilti vais- 

’ tus ir būti motinos mirties prie
žastimi. Ar nėra to mūsų Lietu
vos vadavime? Nors mūsų no
rai ir intencijos, kaip ir tų vai
kų, gali būti labai geri, bet ar 
mes nebandom kaišioti kojos 
vieni kitiems. Šnekam ir rašom 
straipsnius, jieškėdami kitų klai 
dų, o ar negeriau būtų prisimin
ti Kristaus žodžius: “Kas be 
kaltės, tegu meta akmenį pir
mas”? Pavojus didelis, baisus 
•ir netik kad nepraėję^., bet visu

idealas turi jungti mus visus. 
Ir kai mes visi jieškosim kelių, 
kuriais lengviau ir greičiau ga
lima būtų prieiti prie to idealo, 
tada neturėsim nei laiko, nei no 
ro užsukti ir knaisiotis po sve
timą šiukšlyną, kuris sukelia 
nemalonų "kvapą ir skaldo mus.

Tuo, ką pats gali padaryti, 
nevargink kitu. #

Tomas Jeffersonas
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ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos 

Raidžių Pasėliai

Romanas
Si knyga, pasakodama kovos už 

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

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
savo sunkumu užgulęs ir nori ^]naP|3’00Bronluus Mūrino virSelis-

jungė mus, ir vėl mes visi su- sers šauksmo.

mus, kaip tautą, sutriuškinti 
ir sunaikinti. Bet mes, kurių fi
ziniai jis nepasiekia, pradėjom 
jį pamiršti ir nebegirdėti tėvo 
ir motinos raudos, brolio ir se-

Idetnvlškos llteratiiros ugdymas 
yru visu susipratusiu lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:
•“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
illlllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllk

Pradėjęs savo skaitytojus lan 
kyti vos kelių puslapių sąsiuvi
niu, “Lituanus”, lietuvių stu
dentų kūrinys, pasirodė jau 32 
pusi. turinio, priedui pasipuo
šęs lengvai žalsvais viršeliais, 
Tekstą papildo Vilniaus Kated
ros, Raudonės pilies nuotrauko
mis ir kaikuriu tipingų Lietu
vos vietų peisažai. Be to, nuo
trauka iliustruotas rašinys apie 
a.a. prof. V. Krėvę, bei jo “A- 
ro” vertimas angliškai, atliktas 
Vytauto F. Bielajaus. Redakci
niu straipsniu paminėta Vasa
rio 16, toliau seka V. Vardžio 
ilgokas ir išsamus bei gerai do
kumentuotas rašinys “Congres- 
sional investigations of Commu- 
nism abroad”. Žinomas pedago
gas P. Maldeikis kalba apie “E- 
ducational system in Lithua- 
nia”. Ekonominiais klausimais 
Lietuvoje, pasisako Gr. Valan
čius. Literatūrinėmis temomis 
pateikė straipsni P. Jurkus “Ro 
manticism in Lithuanian Lite- 
rature”. Iš mūsų moterų gražiai 
pasireiškia Rasa Gustaitytė, ;- 
domiai dėstydama temą “The 
Lithuanian Displaced Person in
America”.

Duota naujausių žinių iš pa
vergtos Lietuvos, paminėtas ne
senai miręs a.a. prof. Vaclovas 
Biržiška. Gana turininga lietu
vių išeivijos gyvenimo kultūri
nė kronika bei Įvairios žinios.- 
Aplamai žvelgiant, būtų itin ge
ra, jog kaiktfrie iš viršuje minė
tųjų rašinių galėtų pasirodyti 
ir mūsų periodikoje ,nes jie yra 
pakankamai įdomūs, aktualūs 
ir lietuvių intelektualų būtų mie 
lai skaitomi, diskutuojami.

“Lituanus” vis tvirtėja, gau
na naujų bendradarbių, didėja 
ne tik turiniu, forma, bet ir ti
ražu. Kreipiasi i leidinio redak
ciją universitetai su prašy
mais įjungti ir jų adresus siun
timo kartotekon. Toks buvo ži
nomasis Harvardo universite
tas. Kita augštojo mokslo įstai- 

rga Califomijoje užsimokėjo už 
“Lituanus” siuntinėjimą jau 
trims metams iš anksto. Susido
mėjo leidiniu ir Kanados emi
gracinės įstaigos. Tokiog pačios 
amerikinės institucijos pradėjo 
siuntinėti savo aplinkraščius 
bei raštus. Jie patys patyrė apie 
“Lituanus” buvimą, nes niekas 
iš lietuvių nebuvo specialiai in 
formavęs.

BIRUTĖ PŪKELEVICIOTS

38 tęsinys

Rudenį pradedu mokytis ir aš.
Vladas rūpestingai išmatuoja stalą centimetru ir 

ištempia per vidurį ilgą, vilnonį siūlą. At3idalinam ne
peržengiama ežia, lyg du spisikivirčiję kaimynai.

— Dabar klausyk, Špuntą, čia tavo pusė. Žiūrėk, 
kad mano pusėn snapo nekištum. Peržengsi šitą siū
lą — lėks žemėn visi tavo elementoriai ir lėliukai. Aiš
ku?

Savo rubežių mudu ištikimai gerbiam per eilę me
tų. Mano širdį dažnai pakutena pagunda praplėsti savo 
žemes nors per sprindį. Bet kęsintis į ištemptą siūlą 
neleidžia vaikiškas taurumas. Tai būtų baisi pasienio 
šventvagystė, niekšingas sutarties sulaužymas. Aš bū
čiau panaši į tupintį už kalniuko lenką — su raguota 
konfederatka ir žibančiom velniuko akim.

Vladas man viską aiškiai nupasakojo.
Aš tik retkarčiais neiškenčiu: prisuku rakčiuku 

savo margąją ant; ir paleidžiu krypuoti nuo stalo kam
po. Bet Vlado ranka tyko prie užburto rėžio. Vos tik 
antis, įkyriai kvaksėdama, pasiekia vilnonį siūlą, smar
kus apriktas parverčia ją ant šono ir ji burgzdama nu 
sirita žemėn.

Kartais aš iškeliu guminį drambliuką virš Vlado val
domų plotų ir spusteliu jo pilve įtaisytą cypi;. Valandė 
lę mudu žiūrim vienas į kitą, šnopuodami išpūštom

šnervėm, o mano dramblys atatupstas traukiasi ir tyliai 
nusileidžia.

Bet pastalės erdvė nepadalinta ir čia vyksta arši 
kova.

Senoviško stalo apačia sueina keturiom išrangy
tom kryžiavonėm į medinį rutulį. Mudviejų kojos ker
tasi, spardydamos viena kitą nuo rutulio viršaus, kol, 
pagaliau, sunkus Vlado padas užmina manant pirštų; 
aš aikteliu, pasi'kišu skaudamą koją po kėde ir paišiuko 
smaigaliu įduriu Vladui šlaunin.

Tik ištempto siūlo liesti nevalia.
Po Velykų mes persikraustom į savo namą. Kal

niečių gatvė dar negrįsta: pilna naujai statomo prie
miesčio slėpinių. Didelėj sąšlavų duobėj kapstosi yiš- 
tos, graužia kaulus perkarę, palaidi šunes, tuščiuose 
sklypuose šienaujama žolė, mauruotam griovių vande
ny plūduriuoja sukritę obuoliai, o vieną vakarą tarp 
išsikėrojusių aviečių brūzgynų mama suranda kalaku
tės kiaušinių gūžtą. '

Giliu smėliu lėtai stumiasi rakandų vežimas. •
Mudviejų stalas užmestas ant senos geltono medžio 

kamodos, ant ryškiai raudonų pagalvių impilų. Veži
mo gale barba skardinė vonia, siūbuoja apdulkėjęs fi
kusas, batų dėžėj kliuksi suversti tėčio buteliukai: ko
sulio mikstūros, formalinas, pleiskanų vanduo, lašai, 
aliejai ir mostys.

Rakandų vežime linguoja visas šeimos gyvenimas, 
išduotas dienos šviesai: augštyn apverstų kėdžių kojos, 
surūdiję matracų spyruoklės, nedažyta spintos nugara, 
nušiurę šepečių šeriai... Juoduoja žieminių rūbų krū
va — dėmėta gelumbė, išplikę apykaklių kailiai, nutrū- 
kinėję sagos. Ir suodina virdulio apačia, ir suplyšę kal- 
dros, išrengtos iš užvalkalų, su kyšančiom vatos barz 
dom, ir gėdingas naktinio puodelio baltumas.

Mama eina šalia. Vienoj rankoj ji laiko savo raus

vąjį abažūrą, kitoj mažą molinį vazoną: gležna mirtos 
atžala pavožta aprasojusia stikline.

Namas dar nebaigtas. Langų stik‘lai aptaškyti kal
kėm, džiūsta sutrūkinėjęs sienų tinkas, ant nedažytų 
grindų patiesti ilgi takeliai, suraišioti iš margaspalvių 
skudurų.

Naujajame name mudu su Vladu turim po atskirą 
kambarį, bet pamokas teberuošiam prie to paties siūlu 
perdalinto stalo.

Bėga metai ir mūsų ginklai tobulėja.
Mudu jau nebesispardom pastalėj. Dabar aš rašau 

apie Vladą sieksninius dzinguliukus ir juos kas vakarą 
dainuoju, tėčiui ir mamai besijuokiant.

Savo ruožtu Vladas tyčiojasi iš manęs.
Aš esu angelaitė ir sekmadieniais dėviu žydrą uni

formą. Vos ti'k-aš pasirišu geltonąjį savo kaklaryšį, 
Vladas užšoka ant kėdės ir, plasnodamas rankom, žiob- 
čioja mūsų himbą:

— Angeiaitėa kilkim!
Vis augštyn, augštyn!. .*

Dingsta visa susirinkimo rimtis. Mano akyse visą 
laiką tebešmėkščioja plasnojantis Vladas, aš girdžiu jo 
nulaibintą balsą ir mintyse pridedu sparnus seselei Ri
čardai, aiškinančiai angelaičių įstatus. O, kaip ji skris
tų! Kaip blizgėtų saulėj jos akiniai! O mes taip pat — 
pasispirtumėm nuo Saulės Rūmų stogo ii* lėktumėm iš 
paskos, mosuodamos rankom, mirgėdamos virš Žalia
kalnio žydrom savo uniformom.

Aštuntoj klasėj Vladas vėl sušlubuoja ir jam pa
samdo korepetitorių.

Tą pavasarį mudu susipykstam paskutinį kartą.
Po pietų Vladas uždaro duris ir patikrina savo 

plunksnakočius:

(Baa dsaglaa)
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Kova dėl mokyklų Argentinoje
J. KUZ VflONIS

Įsisiūbavusioje Argentinoje ir 
toliau kovojama, tačiau šį kar
tą dėl mokyklų. Pagrindinis šios 
kovos punktas: ar mokyklose 
tur'ėtų būti dėstoma tikyba ar 
ne.

Š^uo laiku katalikai organi
zuoja masinius prašymus provi
zorinei vyriausybei, reikalauda
mi

“auklėjimo laisvės”.

Ta laisvė suprantama — pa
grindinė tėvų teisė išsirinkti 
tokį auklėjimo būdą, kurį jie 
laiko naudingesnių savo vai
kams. Katalikų tėvų opozici
joje yra apie tuzinas sekuliaris- 
tinių organ zacijų. Vienos jų 
yra įtakingesnės, kitos — tik 
gražiais vardaig pasivadinusios.

Tarpe jų yra vadinama tėvų 
draugija, kuri kovoja už seku
liarinį auklėjimą ir savo pro
pagandos šūkiais ir skelbimais 
išlipino Buenos Aires gatves. 
Pažymėtina, kad sekuliaristus 
palaiko ir ka;kurie laikraščiai. 
Jų leidėjai Peronui griuvus gar
siai reikalavo laisvės spaudai, 
tačiau dabar ats'sako spausdin
ti katalikų tėvų reikalavimus 
dėl mokyklų.

3:e laikraščiai ignoruoja ir 
atsišaukimus, kuriuos skelbia

Argentinos krikščionių demo- 
* kratų partija.

Buenos Aires radijas
l
paskyrė tris audicijas, kurios 
buvo paskirtos diskusijoms dėl 
mokyklų. Tose dskusijose da- 

‘ lyvavo religinio auklėjimo šali
ninkai ir jo priešai.

Po antros transliacijos ginčai 
buvo tęsiami net gatvėje. Tuo 
metu eismas didž'oje Calle 
Maipu gatvėje turėjo būti su
stabdytas dėl gausiai susitel
kusių žmonių.

Tie, kurie priešinasi religi
niam auklėjimui, yra patenkin
ti, kad provizorinė vyriausybė 
auklėjimo klausimo sprendimą 
atidėjo iki bus sudaryta atei
ties konstitucinė vyriausybė. 
Iš lutos pusėg tai reiškia ilgą 
šio aktualaus reikalo užvilkini- 
mą, nes netikima, kad rinkimai 
būtų anksčiau nei po 18 mėne
sių.

Tuo tarpu buvęs diktatorius 
Peronas, kuris šiuo la:ku gyve
na Panamoje, baigė rašyti kny
gą (Jėga yra gyvulių teisė), ku
rioje save” vaizduoja kaip per
sekiojimo auką. Matyt, jis no
rėtų dar kartą išeiti į politinio 
gyvenamo paviršių.

ŠEŠUPĖS KRANTO TVIRTOVĖ
A. CINTNEB1S, Cliirago, III.

Prieš pat Kalėdas, gruodžio 
23 d. Vokietijoje, kaip pasku
tinio karo pabėgėlė, mirė Mari
jona Bučienė, knygnešio ir vi
suomenės veikėjo Juozo Pūčio 
žmona. Ji, kaip tremtinė, atsi
rado Prūsų žemėje ir pakeliui 
buvo sovietų kariuomenės ap
supta. Jai teko su žentu ir duk
terimi Petronėle tenai išgyventi 
daugiau trijų metų. Tačiau sa
vo gudrumu ir lenkų pagalba 
jai pavyko palikti Pomeraniją 
ir persikelti į Vakarų Vokietiją, 
kur jie visi -ir gyvena. Tačiau 
Marijonos Bučienės jau neturi
me gyvųjų tarpe — ji mirė toli 
nuo savo mylimo ksašto ir Še
šupės pakrančių, kurias labai 
mylėjo. Ir buvo ką mylėti

Lietuviai ir katalikai

Būčių kilmė — Rytprūsiai. Jų 
protėviai gyveno apie Gumbinę. 
Atvyko Į Lietuvą 1810 m. ir į- 
sikūrė Šilgalių kaime, netoli Sla 
v:kų. Jau penkios kartos užau
go Būč'.ų ūkyje, ir vios labai gau
sios. Ir kiekviena kurta kaip 
zanavykų krašte buvo madoje, 
turėjo savo atstovą kunigą; 
kiekvienas kunigas ir kiti š?i- 
,mos nariai pasižymėjo, kaip tik. 
ri lietuviai ir geri kataliku'. Čia 
g'mė ir augo vysk. Pranas Bū
tys, kartu su velionės Marijonos 
vyru Juozu Būčių, kuris buvo 
paveldėjęs ūkį ir vedė Marijoną 
Bacevičiūtę - Bučienę. Užaugi
no gražią šeimą, kurių dabar 
vieni L:etuvoje, Vokietijoje, Ka
nadoje ir Sibire. Vyras mirė 
1927 m. Lietuvoje.

Namai pi’zii Dievo gėrybių

Būčiai turėjo gražų ir stambų 
ūkį Šilgalių kaime. Jų namai 
p lni Dievo gėrybių, — sakyda
vo kaimynai. Vaikus leido į 
mokslą, nežiūrint, kaip toli bu
vo gimnazija. To reikalavo za
navyko ūkininko garbė ir įsiti
kinimas, kad ūkio skaldyti ne
galima, ir vaikus reikalinga iš
mokyti, kad turėtų lengvesnį ir 
šviesesnį gyvenimą. Šimtamar
giui ūkininkui tai nebuvo sunku 
padaryti, o ypatingai, kai buvo 
susipratę ir pavyzdingi žmonės. 
Ir Būčių vaikai jau nuo pat ma
žumėlės pamėgo lietuvišką kny
gą., nes pro jų triobas ėjo kny
gų kontrabanda iš Prūsų per 
Šešupę.

Knygnešių pėdsakai laukuose
Šilgalių kaimas buvo prie pat 

vokiečių sienos, kurią skyrė tik 
Šešupė. Ir spaudos draudimo 
laiku atliko žymų vaidmenį. 
ICrygnėšiai tomis vietonra ke

liaudavo į Prūsus knygų parsi
vežti, o paskui per sieną nešda
vo Lietuvon. Taigi Būčių namai 
buvo pirmoji prieglauda ir slėp
tuvė nuo pasienio sargybinių. 
Knygnešių pėdsakai būdavo ma. 
tyti laukuose, jei kurie ir neuž
eidavo pastogės jieškoti. Būčiai 
daug padėjo knygnešiams sie
nos perėji roe ir knygų slėpime. 
Visi jų nariai žinojo apie tokio 
darbo svarbumą ir atsakingu
mą. Prie tokio l'etuviško darbo 
prisidėjo ir moterys, o ypatin
gai Marijona Bučienė.

1905 m. sukilimas ir 

atsišaukimai

Prieš 50 metų Lietuvoje vyko 
sukilimas prieš caro valdžią, ku
ris ypat ngai stipriai buvo pasi
reiškęs Suvalkijoje Prie to dar
bo buvo prisidėjusi ir Būčių 
šeima. Ir kai buvo platinami 
atsišaukimai Vilniaus Didž.ojo 
Seimo, kuriame dalyvavo pats 
vysk. Pr. Eūčys, tai žandarai į- 
tarė, jog S'avikų apylinkėje tai 
daro ūkininkas Juozas Būčys 
kuri įsakė tuojau suimti. Ta
čiau jis apie tai buvo įspėtas ir 
spėjo pabėgti į Vokietiją. Tai p 
buvo atsilikę pora kartų. 3"- 
čys turėjo slapsty+g Prūsuose. 
Kartą sugrįžo pasižiūrėti į na
mus, tu i ir buvo areštuotas ir 
uždaryt- -} K. Naum:esčio kalė
jime, c V' iiau perkeltas į Kai 
vari jos kalėjimą. Jis ten išsėdė
jo keletą mėnesių ir buvo pa
leistas, nes niekas negalėjo j* 
kaltės p Jyti. Niekas nedrįso 
liudyti žandarams prieš J. Būči 
dėl minėtų atsišaukimų platini 
nu,.
Bučienė veža maistą į Kalvariją

Tuo fctiku kalėjime sėdėjo ir 
Vincas J vveekis, kuris pasas 
ja sekančiai:

—■ Mūsų kameroje buvo ko' 
tas kai /.j, kurie nasirodė naso- 
lidarūs kitų kalinių atžvilgiu. 
Tai liete n.-i sto kl. irimą. Kiek 
vienas iv įėjo geriau pavalgysi 
Juk pilvas ne čiužinys — šiaudų 
ne prikimši, sakydavo vyrai. Ne 
visi kaliniai suprasdavo ir at
jausdavo savo likimo draugus. 
Tačiau visai kitaip elgėsi ūki
ninkas Būčys. Jis niekada ne
valgydavo vienas jiasislėpęs nuo 
draugų, rakydamas: "AŠ nega
liu valgyti, kai mano likimo 
draugai kenčia alkį. Mano širdis 
neleidžia kitaip elgtis”.

Ir duodavo visiems kameros 
draugams po truputį paragauti 
jam atvežto maisto, kurį jam 
pristatydavo velionė žmona Ma
rijona Būčienė į Kalvarijos ka-

Pajamų mokesčių (Income 
tax) reikalais

Kl.: Esu išsiskyrusi ir mano 
buv. vyras yra vedęs kitą mo
terį ir man pagal teismo nuta
rimą moka atitinkamą sumą iš
laikymui mano mažametės duk
ters, lankančio^ mokyklą.

Artinasi "Income tax” pildy
mo procedūra ir man yra svar
bu. konstatuoti ka p “Income 
tax” pildymo reikale turi būti 
formuluojamas; man atrodo ir 
pagal kitų as.oenų aiškinimą 
tiktai aš turiu teisę savo saky
tą mažametę dukrelę įrašyti 
darbovietėje ir “Income tax” 
formoje (gale metų) kaipo ma
no išlaikomą asmenį, o ne bu
vęs mano vyras — jos tėvas, 
nes jinai pas mane gyvena ir ma 
no auklėjama, o jos tėvas, kaip 
jau minėjau, moka atitinkamą 
sumą jes išlaikymui.

Jisai, mano dukrelės tėvas, 
gal kitų aiškinimą turi “Income 
tax” formoje metų gale tiktai 
nufodyti išmokamą man sumą 
mergaitės išlaikymui, o ne jo
kiu būdu nurodyti kaipo išlai
komą asmenį. Dviejose vietose 
juk vienas asmuo negali būti į- 
rašytas, o vaiko motinai tiktai 
toji teisė priklauso. M. S.

Ats. Tiksliai atsakyti kas tu
ri teisę įrašyti pas jus gyvenan
čią mažametę dukrelę sunku, 
nes jūs rašote, pagal teismo nu 
tarimą buv. vyras mokąs ati
tinkamą sumą, bet kokią sumą 
— nenurodote. Pagal veikiantį 
pajamų mokesčių įstatymą ir jo 
oficialų aiškinimą, išlaikomas 
asmuo įrašomas tam asmeniui, 
kuris daugiau duoda jo išlaiky
mui; bendrai kalbant, tas gali 
įsirašyti išlaikomą asmenį, ku
ris jo išlaikymui duoda dau
giau, negu pusę reikalingų pra
gyvenimui pinigų.

Taigi, Jūsų~?tveju viskas pri
klauso nuo piniginės sumos, 
kiek kuris prisideda dukrelės 
išlaikymui. Pr. S.

Įėjimą. Toks gailestingas ir ge
ros širdies buvo ūkininkas Bū
čys.

Būčių šeimos likimas
Pats J. Būčys po 3 su puse 

metų vokiečių nelaivės gavo 
džiovą ir mirė 1927 m. Slavi
kuose. Toliau ūkį tvarkė velio
nė žmona ir vaikai. Sovietų o- 
kupacijos metu per Būčių ūkį 
.ėjo vadinamoji “mirties zona”, 
todėl visa šeima buvo išvaryta. 
Jie išs kraustė gyventi pas žen
tą Norkaitį į Pervaziiunkų kai
mą, kurie 1941 m. buvo išvežti 
į Sibirą. Sūnus Jonas Būčys da
bar gyvena Toronto mieste, Ka
nadoje. Pati Marijona Bučienė 
su dukterimi Petronėle ir žentu 
Valaič'u gyveno Vokietijoje, kur 
ir m'rė. Ir taip baigė gyvenimo 
dienas senoji Būčių karta.

Visiems verta perskaityti istorini 
romaną

KRAŽIŲ SKERBYMS
I tomus 324 pust, kaina 13.00. 

Romanas parašytas pagal Istorinius 
^tokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus ir - vietoje 
autoriaus surinktų, medžiagų. Gražūs 

I Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano tntryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai šventovei Ir gimtajam 
kraštui. Visas romanas skaitytojui 
telkia gražių prisiminimų, vaizdų.

Pažyni6tlna, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių Skerdynės Lietuvoje 
buvo premijuotus ir plačiu! skaito
mos.

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė..

Chicago 8, III.

Duonų Ir (vairias skoningas 
bu Uv u tęs kepa

MtUNO’S KEPYKLA
3839-41 S. LKuanica Avc. 

Tel. Cliffaide 4-6378
Pristatome ) viaas krsutuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia | visus artimuosius 

miestas.

IŠDYKĖLIŲ AUKA

Išdykėliai staiga suūtabdū traukinį (patraukė stabdį) prie Bostono. 
Dėl to 50 asmenų, krisdami ant grindų, susižeidė. Hans Anderson, 70 
metų (viduryje), iš VVorcester, Mass., irgi susižeidė. Policininkai pa
gelbsti jam išeiti iš traukinio. (INS)

Aušros Vartų tunto Vasario 16 
m'nėjimas.

Po nuskambėjusių Lietuvos ir 
JAV himnų Žvilės draugovė, va 
dovaujama psktn. Kazės Kurai- 
tytės, prisimindama dabartines 
Lietuvos kančias pakvietė sktn. 
Tallat - Kelpšą užrišti ant vėlia
vos juodą kaspiną, kuris bus 
nuimtas t k tada, kai L'eluva 
vėl atgaus savo laisvę.

Po to sekė trumpa programa 
ir sktn* Juškevičienės paskaita 
apie Lietuvos nepriklausomybę.

Ta pačia proga 8 skautės da
vė įžodį ir po minėjimo pavaiši
no savo (vadoves jų pačių pa
ruošta kavute. Įžodžio davimo 
proga joms buvo įteiktos mažos 
dovanėlės.

Sktn. Tallat . Kelpšai buvo 
įteikta dovana, kaip 5 metus iš-
iiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiin

P 0 P U L A R
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZĖ DAUŽVARDIENĖ

buvusiam tėvų komiteto pirmi
ninku Z. B.

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR IAIKUODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., n* Mozart 

Chicago 32. III. — TeL iA MMl

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI 7-7075 arba 

RE 7-9842

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 psl.) 

lietuviška širdimi ir dažnai pa
remia skautiškus darbus, štai 
šiomis dienomis trys tos įmonės 
lietuviai — A. Olšauskas, E. 
Mackevičius ir K. Žukauskas už 
prenumeravo “Skautų Aidą” lie
tuvių skautų vienetams Muen- 
chene, Memmingene ir Salzgit- 
ter — Lebėnstedte, Vokietijoje. 
Mieliesiems bičiuliams tariamas 
skautiškas ačiū.

Tegul jų pavyzdys paskatina 
ir kitus lietuvius panašiai pa
remti mūsų tremties skautišką
jį jaunimą bei stiprinti skautiš
kąją spaudą šiapus Atlanto.

SKAUTININKŲ DfcMESIŪI

Š. m. kovo 4 d. 3 vai. p. p. 
šv. Kazimiero minėjime, įvyks- 
tanč'ame Dariaus ir Girėno sa
lėje, 4416 So. Western Avė., vi
sos Chicagos skautininkės kvie
čiamos dalyvauti uniformuotos 
kadangi dalyvausime rikiuotėje 
atskiru vienetu.

Skautininke G. Mefluvienė, 
Skautininkių Ramovės Seniūnė

AUŠROS VARTŲ TUNTO 

VEIKLA

Š. m. vasario 9 d. Šv. Antano 
parapijos salėje, Cicero, III., į- 
vyko tos apylinkės skautų,-čių 
susivienijimo šventė. Kunigaikš 
tienės Birutės draugovė, vado
vaujama sktn. Bobinienės, pa
linksmino svečius trumpa, įdo
mia progrartia ir kukliom1 s vai
šėmis.

Vyresniųjų skaučių įžodis

Vyr. skltn. Zitos Cerneckaitės 
paruoštų 11 skaučių vasario 17 
d. davė vyresniųjų skaučių įžo
dį Marąuette Parko kolonijoje. 
Nors naktis buvo labai šalta ir 
paskendusi sniege, bet ji neįsten 
gė sutrukdyti įžodžio tradicijų. 
Mėnulio šviesoje ir mažo laužo 
šešėliuose įžodis praėjo nepa
prastai įspūdingai ir paliko ne
išdildomą vaizdą.

Po įžodž'o visos naujosios vyr. 
skautės buvo pakviestos pas 
tuntininkę Siliūnlenę, kur prie 
gražiai paruoštos kavutės skli
do malonus pašnekesys, o vėliau 
ir dainos.

Š. m. vasario 19 d. Pūčio sve
tainėje, Marąuette Parke įvyko

Tai nepaprasta knyga. VlrS 200 rt 
ceptų grynai lietuviškų vargių gaml 
nimui anglų kalboje. Ponia Dauzvar 
dienS, kuri dažnai pasakodavo api« 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dijo ir televizijos stotis, surinko pa 
čius įdomiausius lietuviškų valgit 

i receptus ir DRAUGAS juos išleidi, 
labai parankioje fotnioje. Pirmų kar 
tų tokia knyga pasirodo knygų rin 
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
liškai skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.90
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue,

CHICAGO R ILL
iiiimmmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHio

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoją darbą ir dalis.

I. MIGLINAS
Telef. — HUmbold 6 1038

Choro vedėjas
K. Steponavičius, 

savininkas

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

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

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

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

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasaa su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baidų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 8 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kaina*.

ROOSEVELT FORNITURE CO
2310 WK8T BOOSFVELT ROAD TeT. SEeley S - 4711

FflMa Hmidonta, sav. Ir memdinrla 
Krautuv* atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki <:•*>.

—f

MIDLAND1 avinq< J Loor
Atsociebor d

rl'tSUfiU

r PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

t PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ

4038 Archer Aveitu* Tel. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Pr.tid.niot

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA”
Sav. Ant. Stanevičius

Taiaonae automobilių motorus. Lyginame jdaožimua ir 
įtenkintus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribfutame su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodama akumiliatorius, padanga* ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. REpublie 74842. Namy tel. WAIbrook 5-5934

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenčjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointnient. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
STS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S EOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., , taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, Ir $3.60.
Pirkite vaistinėseChi 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc.,Ga 
ry. Ind.irDetroit, Mi- 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order į

LEGULO, Department D.

618 W. F.ddy St. Chicago 34, III.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiin

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69tti St. REpublie 7-1941

Pradėki! Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taunvtl šioje tietuvKkoįe 

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki $10,4Mt0.<M

BRIGHTOiN SAVINGS AND LOAN ASS'N
4071 Archer Avė., j vakann nuo Caliiomia Avė. 

CHARLES ZEKAS, Sec’*

OFISO VALANDOS:

Ptrmad., antra<l.. penktai]. Ir 
*e*t. 9 t ryto iki 4:10 p. p.

Trečiarl. » ryt. Utį t* ... o 
Ketvlrtad. 9 vai. Utį S rak.

B UIC K’AS

LIETUVIŠKAS

A U T O M O B I L I S
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Į ti šios įdomios tautybių šven
tės ir moraliai (plojimais) pa 

Tautybių pasirodymas pas mus remti mūsų Meno ansamblį bei

Philadelphijos Tarptautinio! Tautinių Šokių šokėjus, berung- 
Instituto rengiamas ir jau kar- tyniaujančius tarp daugybės pa 
tą atidėtas vėlesniam laikui tau- Į sirodančių dėl didesnių aimpa- 
tybių pasirodymas — "Phila-^jU-
delphia Folk Fair” — pagaliau 
čia pat: kovo mėn. 3 ir 4 dieno
mis Spring Garden ir 17 gt. did
žiulėje mergaičių gimnazijos sa 
Įėję. Gerai p aprengusių viešam 
pasirodymui aštuoniolika įvai
rių tautybių pademonstruos pla 
čiajai visuomenei visa, ką tų tau 
tybių originalesnio bei gražes
nio turima bei kuo jų didžiuo
jamasi. Visa dviejų dienų laiko
tarpyje programa vyks' šiomis 
kryptimis: koncertais, parodo
mis ir valgių gaminiais. Kon
certų metu kiekviena tautybė 
išpildys su savo chorais būdin
gesnes dainas, bus pademons
truoti tautoms charakteringes- 
ni muzikos instrumentai bei at
likti tautiniai šokiai. Parodose

Philadelpia, Pa.

TRUMPAI

— Vasario šešioliktosios mi

nėjimo proga aukos Altu) iš

bvg išstatyti įvairūs meno išdir
biniai bei kultūros laimėjimams 
pavaizduoti atskiri eksponatai 
ir schemos, iš kurių būtų gali
ma pamatyti ne tik kuo tautų 
gyventa, bet ir kokiu įnašu pri
sidėta prie žmonijos kultūrinio 
progreso. Atskirą įdomų mar
gumyną sudarys tautybių spe
cifiniai valgiai bei skanėstai.

Lietuvių interesams vadovau
ti sudarytos atskiros parengia
mosios komisijos, kurios pada
rė, kiek jų jėgos leidžia, kad 
tarp aštuoniolikos tautybių lie
tuviams pavyktų patraukti rei
kiamą dėmesį ir tuo pelnyti dau 
giau simpatijų Lietuvai.

Reklaminiuose lapeliuose skel 
biama, kad į šį Philadelphia 
Folk Fair” įėjimas 59 centų. 
Pradžia 2 vai. p.p. kiekvieną die 
ną iki 11 vai. nakties. Lietuviai 
turėtų gausiau ateiti pasižiūrė-

1475 dolerių jau pakilo iki 1630 
dolerių. Dar keletas aukų lapų 
negrąžinta. Kas neaukojo — sa 
vo pareigą teatlieka Liet. Ban
ke 202 N. Broad gt. auką ati
duodamas į Alto ein. sąskaitą, 
kuri yra Liet. Bendruomenės 
valdybos žinioje.

— Julija Žilinskaitė, studija 
vusi Pennsylvanijos universite
te chemiją, vasario mėn. 11 die
ną baigė studiją, gaudama B. A. 
laipsnį. Jaunoji chemikė, keti
na siekti augštesnio mokslo 
laipsnio.

— Kazys Kazlauskas, akty
vus sportininkas .rūpestingai ti
ria sąlygas surengti Philadel- 
phijoje 6-sias Liet. Sporto Žai
dynes (Olimpiadą), ką jam yra 
Amerikos Liet. Sporto vadovy
bė pasiūliusi.

— Dr. V. Šmulkštys su pas
kaita laukiamas iš Waterburio 
Philadelphijoje kovo mėn. 4 d. 
šv. Kazimiero minėjime, įvyks- 
tančiame Šv. Kazimiero parapi
jos salėje.

— Bendruomenės Balso pro
gramos kovo mėn. bus vedamos 
šia tvarka: kovo 4 — A. Šilei
ka, kovo 11 — V. Muraškaus- 
kas, kovo 18 — J. Skladaitis, 
kovo 25 — J. Savickas.

— Kultūros Tarybos paskai
tų ciklo kovo mėn. paskaita 
įvyksta kovo 11 d. 5 vai. p.p. 
Liet. Banko patalpose. Kalbės 
V. Mašalaitis apie Lietuvos sie
nas. B. R.

ii

‘šiKEzr;

liauk Sinatra, uolus 1956 m..Heart fondo vajaus rėmėjas, apvainikuo
tas Grace Kelly (kabėje) ir Ctdeste Holui, kai buvo išrinktas “šinlžių 
karaliumi' . Iškilmės įvyko HoHvwood, Calif. (INS)

Tampa< Fla.
Lietuvių laisvinimo reikalams 

suaukota $299

Lietuvos, n e p r iklausortybės 
sukakties minėjimas buvo su
ruoštas vasario 19 d. Poppell 
svetainėje, 92 ir Midvvay. Vasa
rio 16 d. minėjimą suruošė A- 
merikos Lietuvių klubas. Nors

Akron, Ohio
Šv. Kazimiero šventė 

Šiemet akroniečiai lietuviai 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą, jungia su šv. Kazim'ero 
švente, kuri yra kovo 4 d., sek
madienį. Tą dieną Šv. Petro baž 
nyč.oje 12 vai. bus atnašauja
mos šv. Mišios Lietuvos intenci
ja. Mišių metu giedos iš Cleve- 
lando atvykęs muziko Juliaus 
Kazėno vyrų choras.

Programinė dal:s įvyks po
piet Šv. Petr0 parapijos salėje. 
Pradžia 3 vai. Kalbės clevelan- 
dietis Petras Balčiūnas. Men'nę 
dalį atliks-muziko Juliaus Kazė
no choras ir jo akordeonistai.

Visi lietuviai, gyveną Akrone 
r jo apylinkėse, prašomi pamal

dose ir minėjime gausiai daly
vauti. Puikus P- Kazėno vyrų 
choras Akrone dalyvauja tik 
pirmą kartą. Verta išgirsti ir 
pasidžiaugti gražiai atlikta lie-

valdyba ir bus patiekta apyskai 
ta iš Vasario 16-tos minėjimo.

Alto Lindeno skyriaus valdy
ba kviečia atsilankyti ne tik i tuviška giesme ir daina.

Šv. Tėvo palaiminimas 
Lietuvaičių Seserų

Institutui
Amerikos Lietuvaičių Seserų 

Vienuolynų organizacijai įsis
teigus, po vardu Lietuvaičių Se
serų Institutas, L.S.I., kiek vė
liau pačių vienuolių buvo suma
nyta prašyti Sv. Tėvo palaimi
nimą instituto lietuviškiems sie
kimams ir darbams. Čia paduo
dame Šv. Tėvo sekretorijato at
siliepimas, taip kaip jis buvo iš 
Romos gautas, anglų kalba. Pra 
šymo raštą į Romą parengė Jė
zaus Nukryžiuotojo Seserys, 
Brockton, Mass.

Motina M. Aloyza, 

Instituto sekretorė
POPIEŽIAUS PALAIMINIMAS

The Secretariat of State of 
His Holiness is graciously direc-

ted by the Holy Father to ac- 
knowledge receipt of the devoted 
message addressed to Him by 
the Congregations of the Lithu- 
anian Sisters in America con- 
cerning the foundation of the 
union to be known as THE LI- 
THUAN1AN SISTERS INSTI
TUTE and, while assuring them 
of the Pontff’s pravers for 
abundant divine graces and fa- 
vors, has pleasure in conveying 
to the Superiors and Sisters of 
the Congregations concerned, 
and to the work of the Lithu- 
anian Sisters Institute, the pa- 
ternal Apostolic Blessing of Hia 
Holiness.

N. ANGLIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SEIMELIO NUTARIMAI

Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos N. Anglijos apskrities 
seimelis, įvykęs So. Bostono lie
tuvių parapijos salėje 1956 m. 
vasario 22 d., priėmė sekančias 
rezoliucijas.

1. Pasiųsti sveikinimo telegra
mas Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentui, valstybės sek 
retor.ui, Bostono arkivyskupui,

se ir visuose kituose programos 
punktuose būtų daugybė žmo
nių, kad viskas išeitų didesnei 
Dievo garbei ir mūsų brangios 
tėvynės raudai.

4. ALRKF per 59 metų yra' 
nudirbusi daug didelių darbų. 
Vyresnioji karta yra išretėjusi, 
ne visos katalikų organizacijos 
aktyviai reiškiasi Federacijos

Bostono miesto merui, aongr.' veikloje. Jubilėjaus proga kvie-
McCormack.

2. Seimelis didžiai vertina 
laisvajame pasaulyje esančių 
lietuvių vedamą organizuotą ko
vą už Lietuvos išlaisvin'mą iš 
komun'zmo vergijos ir sugrąži
nimą jai prideramos vietos pa
saulio nepriklausomų valstybių 
tarpe. Tai kovai sėkmingai va
dovauja Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas. Seimelis 
sveikina Vliką ir kviečia visus 
šio krašto lietuvius katalikus 
visais gal ma g būdais remti tą 
nepaprastai svarbią instituciją. 
Taip pat seimelis sveikina ir 
kviečia remti ALT, kuri suma
niai vadovauja so- krašto poli-

Minėjimą rengia vietinis Alto 
skyrius. K. š.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAIS YMUlI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGApaskirus vietos lietuvius, bet ir 

organizacijų atstovus ir būti Al
to nariais ,užsimokant vieną do 
lerį metams. Tokiu būdu prisi
dėsite prie Lietuvos atvadavi
mo darbo. To darbo mūsų bran-

mūsų .mieste mažai lietuvių, bet giai tėvynei vaduoti užteks vi- 
mes rūpinomės Lietuvos laisvi- siems. Dar kartą kreipiamės į 

jus, mieli tautiečiai, ir prašome 
stokite visi į Alto eiles ir dirb
kime vieningai Lietuvos vada
vimo darbą. Užtenka skaldytis. 
Teveda mus į vieningą darbą 
šv. Kazimiero dvasia.

Alto susirinkimas bus kovo 
4 d. 3 vai. p.p. Lietuvių Laisvės 
parko patalpose, 349 Mitchell 
Avė. Linden, N. J.

Jonas Liudvinaitis, p rm. 

Vladas Tursa, rast.

nimo reikalais. Iškilmėse daly
vavo svečių ir* iš tolimesnių mies 
tų. Iškilmingą minėjimo posėdį 
pradėjo klubo pirm. J. K. Ma- 
lela. Sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai. Ponia Zabukienė 
suorganizavo chorą, o B. Ver.e- 
nas paskambino pianinu.

Antanas J. Sutkus iš Wauke- 
gan, III., kalbėjo Lietuvog iš
laisvinimo reikalais. Jo kalba 
publikai patiko. 47 asmenys su
aukojo $299 Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Taip pat kalbas pasakė B. Va 
rienas, K. Malela. Gražiai sudai
navo P. Karaliūnas iš Wauke- 
gan, III. Solo dainavo Zabukie
nė ir Staupienė.

Minėjimo rengėjas — A. L. 
klubas — Lietuvos reikalams 
paklojo $25. Po $15 aukojo Jo
nas ir Uršulė Malela, Mr. ir Mrs. 
B. Popeli;

Fo$19 — Charles Ūselis, Mr. 
ir Mrs. C. Suromskis; $6 — po
nai A. Mažeikos; po $5 — Nillie 
Zabuk'enė, K. ir D. Staupai. po
nai Walter Yurenai, Veronika 
Y omėnticnė, Anna Mažeikis, Jo- 
sephine Mondus, Elizabeth Ben
gei, Mr. ir Mrs. J. Strumskis, 
Antanas ir Ona Sutkus, Bvuno 
Vare, Mr. ir Mrs. Z. Miletz, 
Frank Kazdellle, Alex Antono- 
vich, Juozas Lekštys, Alex Ele- 
nauskas, Mr. ir Mrs. Anton Sta- 
nis, Mr. ir Mrs. Stanley Yūrgai- 
tis, Juozas Kromelis, J. Grigas, 
Anna Bruzgulis, ponai B. Sur- 
ville, Martha TrubuLs. Kiti au
kojo po $3, $2 ir $1. Pinigai pa
siųsti Altui. Tert buvę*

Linden, N. f.
Svarbus posėdis •

Šiemet kovo 4-tą dieną (šv 
Kazimiero šventėje) sukanka

KAS SUKELIA

VIDURKĮ RŪGŠTIS, 
IŠPŪTIMI

IR SUTRIKIMĄ?
Išpūsti viduriai, deginanti nevirškinimo 
skausmai, skrandžio sutrikimas, gaivos 
skaudėjimo negalavimas. Gydytojas žino, 
kad šie simptomai gali būti nuo daug Ivai 
rių priežašeių. Tikroji priežastis dažnai 
gali būti peristaltinis sulietėjimas nuo blo
go įpročio ar dietos. Šiuo atveju "Gomozo” 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal recep
tų gaunami vaistai. Dr. Peter’s “Gomozo” 
sąstate yra keletas mediciniškai užtvirtin
tų dalykų, kurie: 1) ramina ir šildo su. 
trikusį skrandi; 2) atleidžia vidurių išpū
timo skausmus; 3) suteikia neskubinant) 
palengvinimų nuo sukietėjusių vidurių, ku
rie yra priežastim aukščiau išvardytų simp 
tomų. švelnus. Gero skonio. Išparduota 
virš 20.090.000 bonkų. Šeimos dydžio bon- 
ka $1.65 vaistinėse. Bandykite Dr. Peter’s 
“Gomozo”... absoliutiškai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už 11 oz. bonkų (su jūsų vardu ir adresu) 
šiuo adresu: GOMOZO, Dept. 671-4S 
<541 N. Ravenswoo<l Avė., Chicago 40. III.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

* «ir apdraudas
6930 S. Talman, Chicago 29, III 

Tel. GRovehill 6-7096

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

čiame visas parapijose veikian
čias lietuvių katalikų oTganiza- 
cijas, visus senus ir jaunus mū
sų veikėjus sustiprintomis jėgo
mis toliau plėsti garbingą ir la
bai reikšmingą ALRKF veiklą.
Ypatingą dėmesį kviečiame ro
dyti mūsų jaunajai kartai, mūši} 
jaunimo organizacijoms vyčiams 
ir ateitininkams, kurie rūpinasi 
katal kybės ir lietuvybės palai
kymu mūsų jaunojoj kartoj.

5: Gegužės 13 dieną yra šven-. ,
čiama viso pasaulio lietuvių mal penken metel ka“P Alto sRyriue
dos ir atgailos diena už nusidė
jėlių atsivertimą 
laisvę.

if Lietuvos
įsteigtas Lindcne, New Jersey 
valstybėje. Alto skyriaus sukak 
ties proga kovo 4 d. visuome
nei bus patiekta nuveiktų dar-" . žuvauja pvu N Angį jos ALRKF seimelis •• „„“b H rr • Z; ' .tinę, veikla. ,r yra pusekiisf nutaiJ ( Amcri. apyskaita Taip pat norma

reikšmingų laimėjimų. Baltas kog_ |asaulio ,ictu. gaut, jos pritarimą bei paramą
atlieka svarbų šalpos darbą ir 
jo vadovybę reikia visais būda s 
Temti. Seimelis sveikina tos or
ganizacijos veikėjus ir kviečia 
visus lietuvius katalikus ir to
liau remti kilnias Balfo pastan
gas.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė stengiasi suburti visus pa
saulio lietuvius ir rup naši iš
laikyti lietuvybę jaunojoj kar
toj. Seimelis kviečia remti bend 
ruomenės veiklą.

3. ALRKF Centro Valdyba 
yra nutarusi surengti jubilėjlnį 
Federacijos kongresą Bostone 
«. m.-spalio 12, 13 ir 14 dieno
mis. Bostono ir visos N. Ang
lijos lietuviai katalikai veikėjai 
yra kviečiami dėti visas pastan
gas, kad būsimasis jubiiėjnis 
kongresas būtų tikrai didingas, 
kad pamaldose, seimo poaėdMuo

vių katalikiškas organizacijas ir 
kviečia visus lietuvius jungtis 
gegužės 13 d. į vieningą maldą 
už nusidėjėlių atsivertimą ir 
Lietuvos laisvę,

6. Lietuviška, katalikiška šei
ma yra mūsų visuomenės pa
grindas. Kviečiame stiprinti rū
pestį, kad mūsų priaugančioji 
karta kurtų grynai katalikiškas 
ir lietuviškas šeimas.

7. Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serų Kongregacija* savo centrą 
turi B'rocktone. Seselėms labai 
trūksta koplyčibs. Kviečiame 
visus lietuvių. katalikų veikėjus 
uol ai remti gražiai veikiančią 
lietuvaičių seselhj kongregaciją 
ir padėti joms ko greičiau pasi
statyti koplyčią Brocktone.

Jonas Beinortą,

ALRKF N. Anglijos Apskrities
Sekretorius

naujai užsibrėžtiems darbams 
įvykdyti. Be to, tą pačią dieną 
bus renkama nauja skyriaus

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannartei 
šv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
Sv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatiZuotojai Teresei Neuman- 
oaiteL

Apie Teresės Neumanaitės gy
venimą — kaip j» pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESE NEU
MAN AITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti:

"DRAUGAS”,
2384 S. Oakley Avė..

Chicago 8, III.

ĮSIGYKITE DABAR

DARBO TUSfc. ŽOOTNCIIS
Spaudai paršuoše Pr. Bulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI IASIREIA- 
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

šiame ŽODYNĖLYJE telpa th 
anglų kalba žodžiai bei lAalrelAkltnal 
kurie yra (gavę apoclallnę rolkArnę 
kai kurie paimti IA veikiančių Jata 
tymų. Hpaundlnarnl žodžiai anglų 
kalba Ir patiekti platūa paatAklalma' 
lietuvių kalba.

Leidiayo 116 pati. Kaina >1.00.
Plnlgua su užsakymais slysti: 

••DRAtKiAS”
SU4 S. Oakley Ata,

( hlcagn N. III.

1956 G
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
•* Nemokamai 3-Jų mSn. pilną garan 

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

liavimas.
V Iki glOO.OO ir daugiau nuolaidos ui 

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

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAM 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Hatsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

==3OE3OE==aono

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELLAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Amerika Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti i užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afidęivitus. Pasinaudokite.

NARIAI LIETUVIU TAIP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR. t

Paskelbs Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, Iii.

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. HI

DlStRICT SAVINGS A LOAN ASSIh
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

ONIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, Iii.

JAUNIMO LITERATŪROS 
PREM I JA!

1. Lietuviškos Knygos klubas Ir ateitininkų “Šatrijos” me

lo draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau

giau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 

vyresniųjų klasių pagrindinės ir augštesniųjų mokyklų (High 

School) mokiniams, — skelbia

$500 JAUNIMO LITERATŪROS PREMIJA
2. Premija bus duota už bet kurios rūšies ar žanro auklė

jantį veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz

delį ar kurios kitos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui.

3. Premija nebus skaldoma tarp kelių autorių.

4. Autoriai ar leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar 

spaudai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra

šomi siųsti iki 1956 metų kovof 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo 

Literatūros Premijai Skirti komisija, 2334 S. Oakley Avė., Chi

cago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąja pavarde.

5. Premijai skirti jury komisija sudaryta iš šių asmenų: 

pirm. Vincas Ramonas, sekretorė Agnė Jasaitytė, narini t 
kun. dr, Andrius Baltinis, Pranas Razminas ir Domas Velička.

6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskis.

IŠ TOLI IR ARTI

MOVIMO

NAUJI OIDEU TUO KAI- NAUJAUSI KPAUSTTKtO (PANK/AI 
H&ų METŲ PATNUMAS-PJAUS IPSĄŽM/H6ASPATAPKAM1AS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tef. WAlta«1c 5-9209

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 
ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytoji/ turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 69% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

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

* A
CHARTEREI) AND SUPERVISED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Fetleral Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWI€II, Presldent

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

STANDAKI) FEIOAL SAVINGS

r.?

AND LOAN ASSOCIA’ION 
OFCHICAGO

llLil ‘ 419 1 ARCHER AVI., CHICAGO 42

PHONIt Vlrginia 7-1’U
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KANADOJE
Var?<x>uver, B. C.

Nepriklausomybės atgavimo 
sukakties minėjimas

Lietuvos n e p r iklausomybės 
atgavimo sukakties minėjimas 
pradėtas pamaldomis Šv. Patri-

mui atsikėlė Kazys Dementavi- 
čiua.

Iš Calgario, Albertos provin
cijos, atvyko P. Vaikutis. Jis 
gavo pastovų darbą prie sta
tybos Vancouverio priemiestyje.

Antanas Steputis, atvykęs iš 
Wellando, Ont., apsigyveno Ki-ko Romos katalikų bažnyčioje. .. . D’ n„ . . , • • • x , timate, B. C., ir pradėjo dirbtiPamoksle buvo pnstainta ken- a|umjnijaUs fabrikuOse.

r, mni i I , > v* v <-> i r nn » t o nu učianti Lietuva ir ta intencija su
kalbėta malda.

Iškilmingoji minėjimo dalis 
vyko po pietų “Mėlynojo Duno
jaus” salėje. Ant pastato stogo 
plevėsavo toli matoma lietuviš
ka trispalvė. Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą perskaitė Pra
nas Balsevičius. Po susikaupi
mo m’nutės latvių vardu svei
kinimo žodį tarė majoras K. 
Weldie. Estų tautos vardu pra
bilo jų pirmininkas H, Loo. Pa
grindinę minėjimo kalbą pasa
kė Kanados Lietuvių Bendruo
menės Britų Kolumbijos apylin
kės valdybos pirmininkas adv. 
Jonas J. Justis. Iškilmingajai 
minėjimo programos daliai va
dovavo K. L. Tarybos Vancou
verio skyriaus pirmininkas E- 
milis Smilgis.

Meninėje minėjimo dalyje pir
mą kartą plačiajai visuomenei 
pasirodė šeštadieninės mokyk
los vaikai, pašokdami tautinių 
šokių ir padeklamuodami eilė
raščių. Jie taip pat atliko kūrinį 
akordeonu ir pianinu. Duetą 
dainavo Balys Radzevičius ir 
Vytautas Diakas. Z. Šaulienė 
padainavo solo, o Danguolė Ra
dzevičienė paskambino pianinu.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu ir “God Save the Queen”. 
Sveč'ai buvo pavaišinti kavute.

Ypatinga padėka tenka Zitai 
Kaulienei už meninės dalies pro
gramos paruošimą ir pravedi 
mą, Lydijai Tomingienei ir ki
toms už kavutės paruošimą.

Minėj'mo metu surinktos au
kos skiriamos Tautos Fondui. 
Nevisi Britų Kolumbijos lietu
viai turėjo galimybių dalyvauti 
minėjime ir tenai įteikti aukas 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Bet visi gali didesnę ar mažesnę 
pinigų sumą paaukoti Lietuvos 
laisvinimo darbams. Tautiečiai, 
neturėję progos įteikti savo nu
matytą auką minėjimo metu, 
gal ją pasiųsti tiesiog Tautos 
Fondo įgaliotiniui Britų Kolum
bijoje: Mr. K. Skrinskas, Room 
320, 656 Seymour Str., Van- 
couver 2, B. C
Buvęs gubernatorius — garbės 

pirmininkas
Feldmaršalas Earl Alexander 

of Tunis, buvęs Kanados gene
ralinis gubernatorius ir Karalie
nės vietininkas bei Anglijos 
krašto apsaugosministeris, su
tiko būti visą amžių Latvių Są
jungos garbės pirmininku.

Lietuvių judėjimas

Iš Toronto, Ont., į Vancou- 
verį, B. C., pastoviam gyveni-

Statybos darbams į Port Al- 
berni, Vancouverio saloje, išvy
ko Gumbelevičius, Meškauskas 
ir Dagilis.

Didelė darbų pasiūla.
Britų Kolumb.jos provincijo

je darbų pasiūla, ypatingai sta
tybos srityje, yra didesnė ne
gu darbų paklausa. Kaikuriose 
vietovėse, nesant žiemos, sta
tybos darbai vykdomi ir sausio 
bei vasario mėnesiais. Puikios 
perspektyvos darbą gauti yra 
staliams, mūrininkams, eili
niams statybos darbininkams ir 
kitiems. J.

Remkite dien. Draugi’

Windsor, Ont.
Rekolekcijos lietuviams

Šįmet VVindsbro lietuviams re 
kolekcijos bus kovo 9, 10 ir 11 
dienomis. Rekolekcijų pradžia 
kovo 9 dieną 7 vai. vak. šv. Pran 
clškaus bažnyčioje, 1479 Albert 
rd. šeštadienio gi ryte 10 valan
da mišios ir konferencija, šeš
tadienį 7 vai. konferencija, pa
laiminimas Švenčiausiu ir vėl 
konferencija, išpažintis. Sekma
dienį 12 vai. mišios, konferen
cija, palaiminimas švenčiausiu. 
Rekolekcijų užbaiga. Rekolek
cijas ves kun. Alf. Grauslys iš 
Chicagos. Žymus pamokslinin
kas ir gilių minčių reiškėjas. 
Maloniai prašau visus lietuvius 
uoliai ir punktualiai dalyvauti 
šiose trumpose rekolekcijose, 
pasinaudoti Dievo malonėmis. 
Atlikti savo velykinę pareigą. 
Bus svečių kunigų. Mano telefo
no naujas numeris yra šis; W. 
H. 5-2474. Kun. V. Rudzinskas 

Lietuvių kapelionas

HELP WANTED — MALĖ

ENGINEERS

CLASSIFIED&HELPVVANTED ADVERTISEMENTS

“DRAUGAS’' AGENCY
55 East VVashington Street 

Tel. DEarborn L-2434 

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

-------------- IOE1OI---------

PROGOS — OPPORTUNITIES

GAS STATION — SINCLAIR. Gerui 
einąs biznis. Pilnai (rengtas. Ideali 
vieta mechanikui. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Nori skubiai parduoti 
dėl ligos, nebrangiai. Apžiūrėję Įver
tinsite gerą pirkinį. 0901 S. Normai 
arba skambinti navininkui susitari
mui apžiūrėti — STcvnrt 3-9741.

KOMBINUOTA LIKERIŲ KRAU 
TUV® IR BARAS — 2-jų butų
mūrinis namas,, fikčeriai ir pre
kės, $27,000 už viską. Arti 47th 
ir Rockwell Street.

Tel. LAfayette 3-8827
TAVERNA IR NAMAS. 4 kamb. už
pakaly. Visi modernūs įrengimai. 
Alr-conditloned. Peer garden. Aly
va apftildymas. 2 autom, garažas. 1 ',-į 
sklypo Salia. Pilnas rūsys. Gerame 
industr. ir rezid. rajone Brighton 
Parke. Vienas neguli apseit, nori sku 
biai parduoti, nebrangiai. Pamatę 
įvertinsite gerą pirkinį. Tuojau gali
ma užimti. Saukite savininką po G v. 
v., susitarimui. VIrginia 7-9384.

ĮSIGYKITE DABAR REAL ESTATE

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
ParaM:

B. P. MARTIN

šia kelias, kuria neabejotinai už
tikrina vlalems pasiekti tas aukšty
bes, J kurias Dievas ved# Sv. Tere
sėlę, yra ne tik galimas, bot Ir Tį
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi Iv. Auglsttnas, „negali pada
ryti ką nors didelio". Tačiau kas ne- 
go'A melstis, nusižeminti Ir mylėti!

P. P. Plūs XI
Siame amžiuje sv. Tereaėlls M* tašu Keltas yra geriausias. Tikrumo

je t6ra vienintelis kelias, vedąs J am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „II tikrųjų sakau Jums, Jei 
neatsiversite Ir nepasidarysite kaip 
kfldyklal neteisite i dangaus karalys
tę". Dangus ir žemi praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis...

Knygutl turi 150 puslapių Ir kai
nuoja tik |1.00 Su kietaU viršeliais 
91.10.

KAIP IŠVENGTI 

SKAISTYKLOS

Nadjai įžiebta veikalėlis kuris duos 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite i| 
veikalelį, nes kiekvienas krikžčionu tu 
rčtų perskaityti.

Kaina 40 centų
Užsakymus nu pinigais siuskite

DRAUGAS
2SM 80. Oakley Are. 

Obteage 8 m.

AEROJET
In

SACRAMENTO

CALIFORNIA
A LEADER IN THE FIELD 0F

ROCKET PROPULSIOH
Offers outstanding opportunities and diversified assign- 
ments on long range programs.

Positions New Open Ior—_
ENGINEERS

MECHANICAL
AERONAUTICAL

CHEMICAL
for

TESTIHG DESIGN RESEARCH DEVELOPMEHT
To work in the following fields — Hydraulic com- 
preasible and incompressible fluid dynamics, liquid atom 
ization, mass and heat transfer combustion and cham- 
ber design, thermodynamics, strength of materials, apark 
systems, combustion and high pressure flow systems, 
vibrations phenomena, gas turbines, pumps.

STRESS AHALYSTS
Experienced in aircraft struotures, and aircraft propul- 
sion systems.

SYSTEM AHALYSTS
BSME, BSAE experieneed in analysts aircraft and 
missile propulsion systems.

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog
Coders Analysts
Programmere
Experienced and trainees

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

ELECTRICAL and ELECTROHIC EHGIHEERS
For control system design, reliability testing, magnetic 
Circuit elements design and application.

Alto DRAFTSMEN
Detail-Design-Layout

CHICAGO 1NTERVIEWS
February 27th to March 6th 

MR. JOHN GAY 
Engineering Representative

FRanklin 2-2100
Firm committment may be made at this time.
U. S. Citizenship Reųuired.
If unable to apply—send resume to Personnel Direotor.

AEROJET 
GENERAL CORP.

P. 0. Bm imt 
SACRAMENTO, CALIFORNIA

Subsidlary of The General Tire And Rubber Compaoy

CLEANING STORE. Seniai įsteigtas, 
pilnai įrengtas, gerai einąs biznis. I- 
deali vieta siuvėjui. Nuoma $85, ge
ra sutartis, apšildymas. Įkainuota 
skubiam pardavimui. Parduoda dėl 
kitų Interesų. Turite pamatyti, kad 
(vertinus gerą pirkinį. 433 W. HSth 
St. Koscland’e, arba šaukite savinin
ką — COmmodore 4-8117 arba H1JL1- 
top 5-3914 po 4:30 v. V.

BAKERY FOR SALE
Ėst. 25 j-ears on South Side 

Two men shop. Price only $6,000 
This bakery lias been doing 

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

IŠNUOMUOJAMA

IŠNUOM. biznio patalpa su 4 kam. 
butu — Brighton Park rajone. Kam
pinis namas, tinka bet kokiam biz
niui. Siritarimui skambinti

VIrginia 7-8413

IŠNUOM. 3 k. butas sn šiluma 
Dviem asmenim. 6437 S. Washtenaw 
Avė. Tel. PRospect 6-4275.

Jaunam vyrui reikalingas gražiai 
apstatytas kambarys su atskiru įė
jimu. Pageidaujama su maistu ir ga- 

1 gražų, bet nebūtina. Rašyti: DRAU- 
’GAS, Box 3824, 2334 So. Oakley
Avė., Cbicago 8, UI. /

IŠNUOM. 4 kamb. butas (2139 W. 
23rd PI.) 2-me «augšte. Kartu par
duodami geri 4 kamb. baldai — la
bai nebrangiai. Yra gazlnis pečius 
apsišildymui. Kreiptis telefonu —

WEntworth 6-2729.

NEĮKAINUOJAMOS VERTES 
KNYGA

Nors nuo spaudos atgavimo per 
keliasdešimt metų jau daug knygų 
išsileisdinome ir jomis apsigyrė- 
me, bet sąžiningai svarstant — 
nedaug jų turime tokių, kurios 
yra tikros nesenstančios verty
bės mūsų tautos kultūroje. Prie 
tokių nepalyginamos reikšmės 
knygų priskiriame 18-tojo am
žiaus K. Donelaičio “Metus” ir 
19-tojo — Simano Daukanto “Bū
dą”. Sis pastarasis, dabar iš nau
jo gražiai išspausdintas, mums 
yra kaip brangi relikvija, kaip są
moningo lietuvio pasididžiavimas. 
Šiandien mes, toli nuo savo tėvy
nės gyvendami, jos ilgėdamiesi ir 
dėl jos likimo kentėdami, turėtu
me nuolat ir nuolat skaityti šią 
Daukanto knygą — eilutę po eilu
tės, puslapį po puslapio, neskubė
dami, persvarstydami, įsigilindami, 
širdin įsidėdami... ,

* *

Ilgus dešimtmečius S. Daukan
to "Būdas” žadino lietuvio patrio
tinius jausmus ir kėlė jo pasidi
džiavimą praeitimi. Reikia tikėtis, 
kad šios laidos pasirodymas bus 
palankiai sutiktas emigracijoje 
gyvenančių lietuvių ir ypač jau
nuomenės, kuriai labiausiai trūks
ta Lietuvos praeitį liečiančios lite
ratūros.

Pro pusantro šimtmečio dienas, 
skausmus, džiaugsmą, ir vėl skaus
mus, Simanas Daukantas, tas že
maičių žemės vargo pelė, iškyla 
vis didesniu ir patrauklesniu lie
tuvių tautos vyru. Todėl ir jo Bū
dą Senovės Lietuvių Kalnėnų ir 
Žemaičių naujai sulaukus reikia 
tik džiaugtis ir jį skaityti.

“ * *
*

Tai tik maža dalelė spaudos pa
sisakymų apie šią mūsų kultūros 
istorijai neįkainuojamos reikšmės 
knygą.

Būdas senovės lietuvių 
Kalnėnų ir žemaičių

yra dailiai išleista knyga, kurią 
puošia Viktoro Petravičiaus dviejų 
spalvų viršelis. Knyga turi 393 psl. 
Jos kaina — 4 doleriai.

Visi, norintieji įsigyti, yra pra
šomi paskubėti, nes atspausta la
bai nedidelis egzempliorių skaičius.

Užsakymus siųsti:
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.

Skelbkitės "Drauge”
HELP WANTED — FEMALE

---—=■
ATTEHTIOH, MHUARY GRADUATES ! 

Beginners
GEH. OFFICE — TELLERS — CASHIERS — TYPISTS
Congenial working conditions with long established Southwest 
Financial Institution. 40 hour week.
Detail experience, age, marital status and references. For in- 
terview see MR. HENRY J. W0LSKE.

ARCHER-HOYNE FEDERAL SAYINGS & LOAN ASS’M 
3521 Archer Avenue Tel. FRontier 6-1234

- ■ ■■

ATTENTION
TEEN-AGERS!

YOU, TOO, 
CAN WEAR

THESE WINGS
Win your wings in the 

Ground Observer Corps. Volunteer
to serve a few hours a week as a 

civilian plane spotter. It’s 
fun! It’s interesting!

And youTl be 
doing a vital job 

to keep your country 
safe from air attack.

Join the

GROUND OBSERVER CORPS
CALL OR WRITI CIVIL DEFENftK

P. STANKOVIčIUS
BEAL ĖST. ir INSUR. BROKERI*

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8133 So. Halsted St.

Ph. DAnube 6-2793 
Padeda plrkitl - parduoti namui 
Okiua, biznius. Parūpina paskolai 
lraudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P- LEONAS 

REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodam 
aamua, biznais, sklypus ar flki™ 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANO1 

8405 W«rt 61 St 
WAIbrook 6-5080 

PRospect 8-3579 (vak. Ir j

Kas, perkant arba parduodant na 
mua, norit sąžiningo Ir lietuviška, 
auofiirdaus patarnavimo kreipkite* I

VENTA BEAL ESTATE

4409 S. Fairfield, tek LAf. 3-3881
Vai. Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 vai 
vak. Šeštad. nuo 9 v. r. iki 8 v. v 

Trečladlneiats uždaryta

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI

25 iki 40 m. amž.
Išmokite pelningus amatus 

Pirma, antra ir trečia pamaina
Devyniasdešimta septyni do

leriai į sav. pradžiai.
Dirbame viršlaikį

METALO DARBAMS 

PLASTIKOS DARBAMS 

TEKINTOJAI

Draudimas >r darbo rūbai 
nemokamai

Nepaprastai gera ateitis

NATIONAL LEAD 
COMPANY

1710 S. Peoria CAnal 6-3710 
MR. VVALTERS

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828 
Namų PRospect 8-2530

2-.IV BUTŲ MfRINIS. Arti 73rd ir 
Emerald Avė. 5 ir G kamb. Naujas 
Kewanee boileris; Winkler stokeris, 
aluminum žieminiai langai. Naujai 
percementuotas (luck-pointed) mū
ras. Kaina tik $17,500.

IVAJt W. TURNQUIST, INC. 
7820 Cottage Grove, TR 4-1044

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

MAYW0OD
3 BEDROOM BRICK

CAPE COD
Gas heat, basement, garage, side 

drive. 75 l'oot lot. Imniediate posses7 
sion. $19,250. Owner, Bervvyn.

GUndenjon 4-8501
ROSKIiANDE —‘ parduodami 2 na
mai. Naujus mūrinis — 2 iriieg. 24x 
40 pėdų. "Tile” prausykla, rūsys po 
visu namu, sklypas aptvertas “cyc- 
lone” tvora. Medinis namas — 2 
mieg. Uždari porėtai. Garažas. Skly
pai — 31 pėda. Parduoda savininkas. 
349 W. 1081h Place. Tel. IN 8-8738. 
Atdara apžiūrėjimui kovo 4 d. 1-5 
v. v.

RŪBŲ VALYKLA. Pilnai įrengta, ge 
rai einąs biznis liet. kolonijoje, jud- 
drioj biznio vietoje, išnuomojama ide
ali vieta siuvėjui arba siuvėjai. Nuo
ma nebrangi, sutartis pagal, susita
rimą. Pamatę įvertinsite. Kreiptis 
kasdien po 3 vai. popiet. 2439 W. 
69th St.

MlbCELLANiaOUS 

(vairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prlel darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 8. Ashland Avė., Chicago 36, III.

ŠILDYMAS
A. St&nėlauskas ir A. Lapkui

uutoliuoja visų geriausių Ameri 
koa firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces),, visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
(burbus.

1546 S. 49th OOURT, CICERO 

Tel. OLymplc 2-9811 nuo 8 vai.
ryto iki 5 vai. vakaro.

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLymplc 
2-6752 ir OLympio 2-8492

AUTOMOBILES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO$ICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atitekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CC.
5759 S. WESTKRN AVĖ., PR 8-9533

Pirkit Apsaugos Bonus'

MACHINISTS
With bcnch and 

machine experience;
job shop work; 

day work; 
overtime.

H. & K. MFG. CO.
4646 So. Western

EXPERIENCED MASSEUR
Salarv and hours open. Good o|> 

portunity lor right man.
Apply Mf. Treitag. 

S0UTHT0WN YMCA 
6545 S. Union, WE 6-7300

WELDERS
MACHINISTS

PULT, TIME — l’AIlt VACATION 
Ideal \Vorking (’onditions 

l’lenty of Overtime
J & L Engineering Co., Ine. 

1113 Ijcp St.. Desplalnes 
VAnilerbuilt 7-11111

BUILDING & REMODELING
NAMŲ STATYBA

PAKELIAME NAMUS
Įtaisome balkius, stulpus ir nau
jus pamatus. Sutaisome smunkan

čias grindis.
J. AND K. CONSTRUCTION

BOulevard 8-2738

V. ŠIMKUS

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

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė.
CHICAGO 3 2. ILLINOIS

AHTAHAS LUKAS IR SOHUS 
2717-19 West Ilsi Street

BUILDING OONTBACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

aiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiu
S LIETUVIU STATYBOS =

BENDROVE =
MŪRAS Į

BUILDERS, INO. =
Stato gyvenamuosius na- =

mus, ofisus ir krautuves pa- s 
gal standartinius planus ar = 
individualinius pageidavimus. = 

Įvairūs patarimai staty- = 
boa bei fįnansavimo reika- ~ 
lala, akiciniai planai ir na- E 
mu jkainavimas nemokamai. S 

Statybos reikalais kreiptis E
J reikalų vedėja šiuo adresu: S

IIONAS STANKUS |
E kasdien nuo 4 vai. popiet., B 
S TeL PRospect 8-2018 arba =

LUdlow 5-3580. =
E 6800 80. CAMPBELL A VĖL, = 
= Chicago 29, IHinois = 
5lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllUlllllll£

p\)R I1VO?

‘Draugą", duokitePerskaitę
kitiems!
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Trečiadienis, vasario 29, 1956

Spygleliai
Surinko PRANYS ALŠENAS

Daugelis laikraščių terašyda
mi ir beužpildydami savo pus- 
lapiug margomis žiniomis ir dar 
margesniais straipsniais, kar
tais, ir pusiau juokdamiesi pa
rašo gilios tiesos. Štai, pažiūrė
kime:

Toks jau likimas
“The Ha.milton Spectator” ra 

šo:
Galimas daiktas, jog nėra pa 

šaulyje miesto, kuris kada nors 
perdaug rūpinosi ar dabar rūpi
nasi apie vietos gyventoją ber
niuką ar mergaitę, kuris ar ku
ri, pagaliau, užaugusi tampa di
delė literatūrinė figūra — gar
siu rašytoju, kūrėju. Tik, žino
te, kada miestai tas garsiąsias 
figūras atsimena? O gi kai jos 
numiršta. Tuomet jie pasirūpi
na paimti po kvoterį arba po 

.pusdolerį iš turistų, belankan
čių mirusios garsenybės gimtą
jį kampelį, jie pasirūpina spaus
dinti ir pardavinėti vizitoriams 
pašto atvirutes su jo atvaizdu, 
kaip suvenyrus, prie garsiojo 
rašytojo kapo ir pan.

Tačiau, įsidėmėkite, tik tuo
met, kada jis numiršta... Gyvo 
dažnai niekas neatsimena, nors, 
kartais, jis ir valgyt neturėtų 
ko...

No vieta grožio karaliui 
rinkti...

“The Ottawa Citizen’’ savo 
skiltyse pažymi:

Esą Toronto viename iš mote 
rų klubų buvę pasisakyta, jog 
Kanados parlamente (Žemuo
siuose Rūmuose) perdaug pli
kagalvių vyrų-parlamentarų iš
renkama. Kai ateis nauji rinki
mai — esą, reikėtų parinkti 
kiek galint daugiau fotogeniškų 
moterų parlamentarių postams. 
Tas reiškinys bent kiek užtu
šuotų tą begaliniai didelę plikių 
monotoniją...

Bado neturėsim...
Neseniai Ottavvos (Kanado

je) ministeris Howe pareiškė, 
jog šiame krašte yra terminali
nio elevatoriaus vieta, kur ga
lėtų sutilpti 58,200,000 bušelių 
grūdų. Ir, esą, tai vietai užpil
dyti mes šitiek grūdų jau turi
me...

Nereikalingas daiktas
Kartą darbovietėj kažkuris iš 

darbo draugų iškėlė labai natū
ralų reikalą. Esą, tiesiog tikra 
ironija. Kuomet bent kuris iš 
fabriko darbininkų išeina į pen
siją ir kuriam laikas jau nebe- 
vaidina jokio vaidmens, tuojau 
draugai susimetę jam perka at
minimui laikrodį...

Gali statistikai ir neatspėti
Statistikai teigia, jog 50 me

tų laikotarpyje šioje žemėje gy
ventojų skaičius du kartu padi- 
dėsiąs.

Bet skeptikai ir kitaip gali pa 
galvoti. Ypač šiame hidrogeni
nių bombų amžiuje... Per tą lai
ką gyventojų skaičius gali pu
siau ir sumažėti...

Karalienė rūpesčių 
sudariusi

Rašant šiuos žodžius, Didž. 
Britanijos karalienė Elžbieta II 
su savo vyru Pilypu lankosi Ni
gerijoj, kur ligi šiol tebeveikia 
daugpatystės įstatymai.

Esą, vietiniai vyrai turi la
bai daug rūpesčių, kurią žmoną 
pristatyti karalienei ir kaip tuo 
pristatymu neužrūstinti kitų 
žmonų namuose, kad nepairtų 
namų šilimos harmonija...

Vėl skrendančios lėkštės

Spauda praneša, jog visiškai 
neseniai skraidančios lėkštės bu 
vo matytos viršum Afganista
no.

Galimas dalykas, kad tai nau
jausi 1956 m. modeliai...

Tenley Albright, laimėjusi olim
piniuose žaidimuose figūrinio čiuo
žimo čempionatą, sveikina savo ger
bėjus Bostone, Mass. (INS)

LIETUVOS SOSTINES GYNĖJAI
Skausmo pilnos širdys Į lų. Buvo svarstoma nuolatinio 

Vasario mėn. 11 d. Lietuvių Vasario 16 gimnazijos rėmimo 
auditorijos salėje, Chicagoje, klausimas, sutarčių sudarymo 
įvyko Vilniaus Krašto Lietuvių1 reikalas, išleidimo anglų kalba
Draugijos sus'.rinkimas. Susirin 
kimo tikslas — prisiminti Va
sario 16 d. reikšmę ir prasmę. 
Prieš 38 metus Vilniuje nuskam 
bėjo žodis, kad Lietuva laisva 
ir nepriklausoma su sostine Vil
niumi! Taryba pasakė ir vėliau 
įvykdė, kad žod s būtų kūnu. 
Daug reikėjo laiko ir pastangų 
kovoje už savo teises. Kraujo 
aukos buvo įrašytos panr.nkluo 
se Lietuvoje, bet Vilniaus kraš
to lietuviai buvo pavergti ir mi
rė kalėjimuose arba buvo šau
domi okupantų, nežinant jų ka
po ir kraujo aukos. Vilniaus 
krašte Lietuvis .mokėjo mirti už 
tėvynę!

Trispalve mūsų širdyje

Teisingai pasakė pirmininkas 
mok. A. Dundulis, kad Lietuvos 
trispalvė plevėsuoja mūsų šir
dyje, nežiūrint kur mes būtume 
nublokšti. Ji mums buvo drau
džiama okupantų, bet mes ją 
slaptai iškeldavome Vasario 16 
dienos proga, kaip dabar daro 
Lietuvoje. Už tai nukentėdavo- 
me, bet tai buvo lietuvio garbė 
ir pasididžiavimas. Tuomet tvir
tai tikėjome, kad amžiais never
gausime ir laisvę atgausime. Ir 
ją turėjome, bet neilgai. Tuomet 
verkėme iš džiaugsmo, kad su
griuvo priespauda. Dabar pa
dėtis nėra lengvesnė, bet jau 
.kitokios rūšies. Kiekvienas lie
tuvis turi laikyti Lietuvos tri
spalvę savo širdyje!

Be Lietuvos Tėvynės

Be žemės, be namų palikome 
— deklamavo B. Brazdžionio 
eilėraštį Jaunimo teatro vai
dintoja Dalia Beinoraitė ir už
baigė “Mano gimtinė”. Paskui 
Pr. Beinorius paskaitė poeto K. 
Sruogos giesmės ištrauką apie 
Gediminą, kaip jisai įkūrė Vil
niaus miestą, kuris yra ne tik 
mūsų sostinė, bet kiekvieno lie
tuvio džiaugsmas, meilė ir vil
tis.

12 metų begyje...
Iš laikraščių išskaitome, jog 

raudonoji Kinija, esą, nugalė
sianti krašte bado šmėklą 12 
metų laikotarpyje...

Taigi, po 12 metų raudonųjų 
valdymo — pasaulis galės iš
girsti gerą naujieną...

Taikos besiekiant

Kažkoks gana logiškas anglo 
saksas dėl raudonųjų siekiamos 
taikos yra šitaip pasisakęs:

Kremliaus raudonieji siekia 
taikos nežiūrint kokia tos tai
kos kaina bebūtų. Jiems nesvar
bu, jeigu jie mus ir visus (va
kariečius) užmuštų, bet tik tai
ką pasiektų...

Kalbėjimas nepigus
Neseniai torontiečiai (Kana

doje) sužinojome, jog ir vėl šie
met pakels telefonų abonentinį 
mokestį. Tas įvyks kovo mėne
sį.

Kas sakė, kad kalbėjimas pi
gus?...

Gal pelenų spalvos plaukais
Naujausiose Hollyvvoodo ži 

niose randame teigiant, jog kaž 
kokia Europos garsi žvaigždė 
-artistė turėsianti tenai vaidin
ti “vulkano vaidmęnyje”...

Galimas daiktas, tai yra pe 
lenų spalvos blondinė?..

Gal būt per arti?
Laikraščiai rašo, jog vienas 

indas, taikos paliaubų prižiūrė
tojas Indokinijoj, Laos teritori
joj, buvęs sužeistas.

Reikėtų spėti, jog gal buvo 
panorėta perdaug iš arti pasi
žiūrėti į “taikiai” begyvenančius 
komunistus ir antikomunistus 
laosiečius?...

Taiklus atsakymas
I vagoną įeina storulė mote

ris.
— Jei aš tvarkyčiau, dramb

liams į traukinį įeiti uždraus
čiau, — sako vienas jaunuolis 
savo bendrakeleiviui.

Moteris nugirsta pastabą ir 
supranta, jog tai jai taikoma.

— Traukinys, sūneli, — pas
tebi jaunuoliui moteris, — lyg 
Nojaus arka. į jį įsileidžiami vi
sokie gyvulėliai nuo dramblio 
iki asilo...

Teresė Papšytė, čia gimusi lie 
tuvaitė, kurios tėvelis yra šios 
draugijos narys, padainavo tris 
dainas: lietuviškai, angliškai ir 
prancūziškai. Ji pati priklauso 
ansambliui ir turi gražų baisą. 
Jai akompanavo M. Motiekaitis. 
P. Stakausko ir J. Malioriaus

žodis
, Neseniai atvykęs į Ameriką 

P. Stakauskas prisiminė liku
sius 12 vilniečių lietuvių Austrą 
lijoje, kurie gyvena bendra vil
timi sugrįžti į savo tėvynę. Pa
sveikina čia organizuotus lietu- j 
vius, kovojančius dėl savo gim
tojo krašto. Ir džiaugiasi, kad 
galės įsijungti į bendrą darbą.

Paskui J. Maliorius tarė žodį'
Vasario 16 d. proga. Jisai mal
davo lietuvių vienybės, susiklau 
symo ir pavyzdžio kovoje dėl 
laisvės. Mažiau reikėtų rūpintis 
turto rinkimu, kuris yra laiki
nas reikalas, o daugiau pamilti 
dvasmes vertybes ,dėl kurių čia 
atsiradome ir pasižadėjome iš
vykdami kovoti.

Organizacinių nukalu 

aptarimas

Kalbėjo keletas narių ir ap
tarė daug organizacinių reika-

RADIO PROGRAMA
Liet Radlo Programa IA stotie* 

TO’KMS, 1U20 kll. sekmadieniais 12- 
12:so vai. per pietus: liet. muzika, 
dainos. Ir tyagdutės Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis į Steponą Minką. 
Baitic Florists, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvų, 602 K. Broadway So. Boston 
27. Mana. Tel. So. 8-0489. Ten pat 
raunama laik. ..Draugas**.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI, APDRAUSTOJ S l <1,000,000 ĮSTAIGOJE. ATKARIAUSIAS, N Al JAI PADIDINTAS DIVIDENDAS UH PAID UP IN VLHTMEN- 
TU SĄSKAITAS. KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPT1ONAL. BONUS. KAI.EDI, IR VAKAUIJU SKYRIAI. <3 AMT B TAUPYTI IR PER I, A ĮSKŲS. SU
TAUPYKITE IAIiAIIjAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS HILAS, VEI/I’UI PATARNAVIMAS NARIAMS. IAKE1ČIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT’ MCSV AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PASAITUI — GROVEHILL 6-7375,

CHICAGO SAVINGS and LŪAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRAI. 18 VAU —g VAU; ANTRAD. IR PENfcT. 9 iki 4 VAK.; KET. » IKI 8 vai, vak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; MifT- 8 UU j FOFU^T*

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpobito 7-1213

W. ZSrd PLACE Vlrgtete 7-6672!

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

knygos apie Viln ų klausimas 
ir geležinio knygų fondo suda
rymas, prof. M. Biržiškos sušel- 
pimas ir kiti klausimai.

Buvo nutarta, kad nariai gali
aukoti Altui ir per mūsų aky- patarnauja 3avo dviejuosc ,.est 
rių. Vietoje buvo surinkta $105.
00, kurie bus įteikti Vilniaus
Krašto Lietuvių Draug jos var
du Amerikos Lietuvių Tarybai.

Tarp svečių buvo J. Kreivė
nas, St. Norkutė, A. Dzirvonas 
ir Mažosios Lietuvos Draugijos 
atstovas — pirm. M. Kūjus, ku
ris sveikino Vilniaus Krašto 
lietuvius, kaip bendros kovos 
ir vienodų tikslų žmones. Vėliau 
buvo nutarta ir šiemet glaudžiai 
dirbti su Mažos os Lietuvos Lie 
tuvių ir Bičiulių draugijomis, su 
rengiant bendrą Joninių laužą 
ir trijų organ zacijų jungtinį ru 
dens balių.

Įspė jane ir reikalaujame
Spaudoje rašoma, kad jau mė 

ginama tartis su lenkais. Tai ma 
lenu girdėti ir sveikintina, bet 
tai turi būti daroma su Vilniaus 
Krašto Draugijos žinia ir prita
rimu. Asmenis, kurie tai daro, 
įspėjame ir to reikalaujame.

Apie Vilniaus problemas dau 
glau rašyti spaudoje ir kalbėti 
per radiją.

Duoti daugiau atsiminimų a- 
pie buvusius įvykius Vilniaus 
krašte. Suburti to krašto žmo
nes į vieną organizaciją ir vie
ningai dirbti ,siekiant sugrįžti 
į mūsų sostinę — Vilnių!
Karolis Cicėnas — vakarienės 

mecenatas
Lietuvių auditorijos salės sta 

lai buvo apdėti gėrybėmis. Sve-

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST «3RD STREET 
Tek 1‘Kospect 8-0933 ir F R 8-0434

Didžiai liūdinčius dėl dukrelės Kristi

nos mirties

DR. ir PONIĄ ANKUDUS
nuoširdžiai užjaučia

Balčiūnai, Bradūnai, Noreikai, 
Radžiai, Surdokai, šilgaliai, 
Voleliai

JOHN F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONE'

V. Adamkcvičiaus apianka 
Ufaąkymus «u ointgala siųskite:

859 psL, kaina |2.89 
DRAUGAS. 2M4 $. Oakley Ava, 

t hloagu »■ Rt

čiai ir nariai vaišinosi ir apta
rė aktualiuosius dienos reika
lus.

Atrodė, kad esame kokiame 
baliuje, o ne Vasario 16 minė
jime ir susirenkime. Tokius na
rių susirinkimu^ dabar daro Vii 
niaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
skyrius Chicagoje. Pažymėtina, 
kad Karolis Cicėnas su šeima, 
kurie tvarkingai ir rūpestingai

ranuose Lietuvių auditorijoje 
ir 18 lietuvių kolonijoje, turi lie
tuvių visuomenėje pasitikėjimą 
atstovauja ir Vilniaus krašto lie 
tuvių vaišingumą.

Antanas Gijitoeris 

Valkatų gelbėtojai »
Los Angeles valkatų rajone 

įsteigti katalikų namai, pava
dinti Miserere vardu. Per dieną 
į juos atsilankydavo po maž
daug 1,250 asmenų. Surasta dar 
bų dėl 3,9i0 asmenų. Tūkstan
čiams tų nelaimingųjų buvo duo 
dama valgyti ir daugybei — 
nakvynės.

A_ A.
ALEKSANDRAS ŠČIUKAS

Gyveno 2711 White Oak 
Avė., Whiting, Ind. Tel. Whit- 
ing 243-R.

Mirė vasario 27 d., 1956, 8:30 
vai. , sulaukęs 72 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ro
kiškio apskr..

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Alice Pustek, žentas Jo- 
seph, 2 anūkai, 4 proanūkai, 
brolis Peliksas ščiukas su šei
ma, gyv. Winsor, Ont., Canada, 
kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi. •

Kūnas pašarvotas Paian kop 
lyčloje I19th Št. and Indlana- 
polis Blvd., YVhiting, Ind.

Laidotuvės įvyks kętv. kovo 
1 d., iš koplyičos 9 vai. ryto
bus atlydėtas j Šv. Jono Krikš
tytojo parapijos bažnyčių. 
'(Whiting), kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už ‘velionius 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: duktė, žentas, anū
kai ir proanūkai.

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

- 8AVLNINK0 -

SAINT CASIMIR 
MONUMEMT CO 

1914 West lllth Street
Vienu bloku ano kapiniu.

MdkUodu paminklams planą 
pasirinkisuM miešta.

Tekt CEducreet *3-6335

Alos nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personažus ARalp {vertina ra
šytojas Gliaudė: "...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turįs 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet myllatl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo esmės, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotėJlmo procesą".

—

PAJIEŠKOJ1MAS
Pujiuškoma Amerikoje gyvenanti 

ZOSĖ STASYTYTR KRAVJAL1E- 
Nfi, duktė Kazio, spėjamai gyvenu
si Čikagoje. .įieško jos brolis Lietu
voje. Dėl smulkesnių žinių kreiptis 
šiuo adresu: Mrs. Teresa Pincus, 71 
W. Cherry St., Rahway, New Jersey.

Įsteikit Lietuvišką šventove i 
Savo Nauuose !

Jei Jūs norite, kad Dievas laimiu 
tų jūsų namus,. išsiatykitę Jo buvi
mo ženklą savo namuose. Mums Die
vo gerumų geriausiai primins Jo my 
llmosios Motinėlės Marijos paveiks 
las. Marijos Metais savo Dainuosi 
įsteikite Marijos šventovę.

Mums lietuviams Dievo Motinėlė l 
itin artima. Mūsų žemė gausi Mari
jos šventovėms, mūsų tauta pavesta 
Jos Nekalčiausios Širdies globai. Tai
gi steigdami Marijos metų šventovę 
savo namuose, padarykite jų kartu 
Ir LIETUVIŠKĄ.

Įslgykinie Aušros Vartų Marijos 
paveikslų ir iškabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose.

Puikų Aušros Vartų Marijos spal
votų paveikslų 13^4x17 te colių gi. 

lite įsigyti šiam tikslui už $1.00.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

a. A.
ONA VISCHULIS

yrsAiTft
Gyveno 5333 S. Washtenaw 

Avė.
Mirė vas. 23 d.. 1956, 8:30

vai. ryto'.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Margaret Grcger, ž< ntas 
Ray, sūnus Vytautas marti Es- 
ther. 4 anūkai: Aldona. Iti- 
chard, Estelle ir Robert, 3 pro
anūkai. 5 seserys: Magdalena 
Vischulis, Kotryna Katvevl- 
čius, Helen Ruehinskas, Mary 
Martinaitis ir Elzbieta Sliatas 
ir jų šeimos, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Soltes kop 
lyčioje 2744-46 W. 51st St. —j 

laiidotuvgą įvyks šešt. kovo 
3 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėta į St. Clare o f 
Montefalco parapijos bažnyčių, 
55th Washtenaw Avė, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų ims 
atlydėta į šv. Kazimiero kaili
nes.

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

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

Laidotuvių direktorius John 
Soltes. Tel. l’rospcct 6-7257.

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DUKKTORIAI '

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
7-8606 — 7-8601 Automobiliam* vieta 
kert* gyvena kitose miesto dalyse; gamines 

, koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. ’ 1410 SO. 50th AVĖ.
CHICAGO, ILL CICERO, 1LL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

I Ambulanaų patama- Upe turime koplyčias
rimas dieną ir nak- gjT TO visoae chieagos ir 

I tĮ, Reikale šaukite Roselando dalyse ir

. muB- tuojau patarnaujame

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, III. TeL OLyrapie 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MIC1UGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003
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X Dail. <]. Paiitieniaus su
kaktuvinė paroda vyksta su di
deliu pasisekimu. Iki vakar die
nos svečių knygoje jau įsire
gistravo apie 600 žmonių, ku
rių tarpe buvo prel. I. Albavi- 
čius, di. S. Žmuidzinas, kun. V. 
Gidžiūnas iš Bostono, P. Jaku- 
bickas iš Kanados, dr. J. Star-

X Į T. T. Mari jojų Statybos kug jr ui Savaitės pabaigoje 
fondo banketą nusipirko bile-1iankčsi šie dailininkai: B. Mu- 
tus. šie asmenys: Mr. ir Mrs. rįnaS) y. Vijeikis, M. Markulis, 
C'as.mir įAurinavičlai, Paulina j Paukštienė ir amerikiečių

/ mus.
Russian-Turkish bath savinin
kai (iš Town of Lake koloni
jos); Mr. ir Mrs. Matliews Ka
minskai iš Riverside, Ilk; Mr. 
ir Mrs. B. R. Pietkievvicz, 
Crane Savings Assn. preziden
tas; Jobą Simcn ir jo motini; 
Stanley Alexander, jr., Sales 
Engineer, Sinclair Refining 
Co.; ir Mr. ir Mrs. Julius Ku- 
zas., urmo mėsos pardavėjas. 
Banketas bus kovo 18 d. 6 vai. 
vak. Sherman viešbutyje.

X Kun. dr. V. Bigdanavi-
čius, MIC, skaitė paskaitą Lie
tuvių auditorijoje vasario mėn. 
24 d. apie Kanto lietuviškumą. 
Paskaitas organizuoja Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugija 
Chicagoje. Prelegentas kalbėjo 
ir įrodinėjo Gabrio, Ereto, Paš
kevičiūtės, Frenkelio ir kitų pa
skelbtais dokumentais apie 
Kanto lietuviškumą. Vėliau 
kalbėjo dr. Nasvytis, M. Nau- 
buras, P. Bagdonas, P. Gaižu- 

. tis, A. Gintneris ir kiti, kurie 
pasidalino mintimis apie pa
skaitoje paliestus klausimus. 
Ateinantį penktadienį, kovo 
mėn. 2 d., ten pat bus kita pa
skaita.

X Skautų globėjo šv. Kazi
miero šventė bus iškilmingai 
minima visų. Chicagos skautų 
ir skaučių ateinantį sekmadienį 
3 vai. p. p. Dariaus ir Girėno 
salėje. Iškilm'ngame minėjime 
dalyvaus visi trys tuntai Ch;- 
cagoje' ii ASS skyrius. Į minė
jimą kvieč'ami skautų tėvai, 
rėmėjai ir svečiai. Taip pat or
ganizuot’ skautų, vienetai tą 
dieną dalyvaus savo parapijų 
bažnyčiose 10 vai. pamaldose.

X Skulptorius Juozas Bakys,
Lietuvių Dailės Instituto gene
ralinis sekretorius, iš Toronto, 
Kanados, atvyksta į religinio 
meno parodą, įvykstančią Chi
cagoje. Paroda bus atidaryta 
kovo 11 d. 5 vai. vakare Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje. Tą 
pačią dieną 3:30 vai. muzikas 
Zenonas Nomeika duos vargo
nų koncertą Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje.

X Povilas Dirkis, karių Ra
movės pirmininkas, pats su 
dviem sūnumis dalyvavo Vasa
rio 16 d. minėjime Bridgepor- 
te. Tėvas skaitė paskaitą apie 
Vasario 16 d. reikšmę, o sūnūs 
buvo garbės sargyboje prie vė
liavų. Studentas Ir gimnazis
tas eina tėvo pėdomis.

NAUJOS KOPLYČIOS LANGAS
A. a J. C alko atminčiai

1955 m. liepos 2 d. staiga mi
rė Jonas Cinikas, ilgametis šv. 
Juozapo parapijos narys. A. a.

dailininkas T. Johnson.
Apie trečdalis parodoje išsta

tytų darbų buvo skirta parda
vimui ir tie kūriniai jau dau
gumas turi savininkus. Kūri
nius įsigijo šie asmenys: dr. 
kun. P. Cellešius “Nemuno kil
pą“, Standard Builders Ine. 
“Prieblandą“, čekų menininkas 
A. Dobat “Pelsažą”, A. ir S. Sė
menai “Žiemos Pavakarį”, V. 
Šaulys “Eigulio trobelę”, J. Ka- 
zanauskas “Ruduo Cicero apy
linkėse”, P. Narls “Pamiškę”, 
P. Vėbras “Gėlyną” ir Furni- 
ture Center, Ine., “Pilkalnį”.

Meno paroda atidaryta kas
dien nuo 2 iki 10 vai. vak., šeš
tadienį ir sekmadienį nuo 12 
iki 10 vai. vak. Parodd baigia
si ateinantį sekmadienį, kovo 
mėn. 4 d., ir uždaroma 8 vai. 
vak.

X Kelios lietuvių seniausios 

giesmės ir dainos, sunkiausiais 
baudžiavos laikais giedotos 
baudžiauninkų, su anų laikų, 
meliodija įpintos į dramą 
“Prieš srovę”. Premjera įvyks
ta ateinantį šeštadienį, kovo 3 
d. Pradžia 7:30 vai. Sekmadie
ni, kovo 4 d., 3:30 vai. vaidini
mas kartojamas. Vietos nume
ruotos. Patariama biletus įsi
gyti iš anksto. Premjeros spek
takliui geresnieji biletai jau 
baigiami išparduoti.

X Antanas Gintneris, veik
lus daugelio visuomeninių ir 
kultūrinių organizacijų narys, 
lietuvių statybos bendrovės 
Standard Builders, Ine., pirmi
ninkas, praėjusią savaitę iš
rinktas ir Lietuvių Prekybos 
Namų bendrovės — Furniture 
Center, Ine. pirmininku. Lietu
vių Prekybos Namų bendrovės 
adresas: 3224 So. Halsted St., 
Chicago 8, III.

X Dr. 'Ričardas Trumpaus- 

kas, Lietuvos nepriklausomy
bės kovų dalyvis, išvykęs iš 
Grand Rapids, Mich., dirba 
Alton State ligoninėje, III. Jo 
duktė Ramutė Trumpauskaitė 
š. m. vasario mėn. baigė ekono
mijos mokslus bakalaureato 
laipsniu Aquino kolegijoje, 
Mich.

X Antano Uroono krautuvė

je, 7301 S. Western Avė., šalia 
vietinių prekių, pradėta laikyti 
importuoti .maisto produktai, 
pradedant nuo žuvelių ir bai
giant geriausiomis rūkytomis 
mėsomis.

vo taip,maži. Kviesdamas kilis 
šeimas apsigyventi jojo namuo
se, a. a. Jonas išr šo savo vai- 

Jorias buvo at- kv. auklėjimo klausimą: apsi- 
vykęs į Ameriką5 gyvenusi viena kita šeima pri- 
prieš 46 m. ir žiūrėjo jo namus ir auklėjo j > 
apsigyveno Vin- šeimą.
cennes A ve., pr.ej Dabar a. a. Jono Cn’ko duk- 
83-cs g-vės, Chi- tė Genovaitė ir sūnus Jonas 
cagoje; ten pat nutarė įamžinti jojo atmintį, 
baigė ir savo gy-1 įtaisydami vieną sanktuarijaus
vemmą.

Z
Toje apylinkė-

.1. f inikus je jjg -1910 me.
tais vedę Antaniną Gabriutę ir 
ten gimė jojo trys vaikai: Pet
ras, dabartinis TT. Marijonų 
spaudos vedėjas Chicagoje: Jo
nas, kuris vedęs Juozapiną Mil
kevičiūtę ir augina tris mergai
tes Downers Grove, III., ir Ge
novaitė, kuri yra ištekėjusi už 
Broniaus Pilipausko, augina 
dukrelę ir gyvena a. a. Jono 
nuosavame name.

Toje pačioje apylinkėje a. a. 
Jono vedybiniame gyvenime 
įvyko ir labai liūdnas įvykis, 
būtent, ankstyva žmonos mir
tis 1922 metais, kai vaikai bu-

langą TT. Marijonų naujoje 
koplyčioje, kuri dabar yra sta
toma prie 63-člos gatvės. Ponia 
Pilipauskienė ir Jonas Cinikas 
paaukojo $875.00 to lango įtai
symui.

TT. Marijonų koplyčia yra 
labai graži proga nuoš.rdle- 
siems lietuviams įamžinti savo 
tėvų ar mylimųjų atmintį. Rei
kia pasakyti, kad jau mažai be
liko įtaisytinų dalykų TT. Ma
rijonų koplyčioje. Tie, kurie pa
geidautų tokios progos, turi su
sisiekti su kun. V. Paruliu, 
MIC, 2334 S. Oakley Avė., Chi
cago, m.

TT. Marijonai yra nuoširdžiai 
dėkingi už malonią paramą.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE
Juozas Gesiūnas yra pa-

geles lietuvių studentų, jai pir
mininkauja L. Valiukas, sekr. 
I. Bertulytė, nariai R. Dabšys,

kartotinai prašomas atsiliepti; v, Muchlia.Mikliua ir D. Pul. 
Rev. T. Palukaičiui, 1100 Santa kaunikait5. Prie anketos . 
Cruz Avė., Melno Park, dirbo lr gtud Sąjungos
būtų gera, kad žinantieji ką Centr0 vald A.
nors apie jį painformuotų mi
nėtų adresu. Jam yra laiškas 
iš Lietuvos.

— Lietuvaitės studentės mei-
dės už kenčiančią Lietuvą. 
Mount St. Joseph kolegijos, 
Ohio, lietuvės studentės šiais 
metais gražiai paminėjo Vasa
rio 16-tąją. Tą dieną jos už
prašė mišias už Lietuvą. Mišių 
metu visos bendroje komuni
joje susijungė maldoje už lais
vę. Taip pat ta proga kolegijos 
patalpose buvo suruošta nedi
delė lietuvių liaudies meno pa
rodėlė. Ji tęsėsi tris dienas ir

X Senatorius Paul Douglas 
prel. Ign. Albavičiui atsiuntė x Kun. Jonas Borevičiusų 
JAV vėliavą, plevėsavus ą Va- S. J., sėkmingai pravedė rnisi-
sario 16 d. ant kapitoliaus Wa- 
shingtone. Prel. Ignas lAlbavi- 
čius, šv. Antano parapijos kle
bonas Ciceroje, III., Vasario 16 
skaitė invokaciją JAV Senate.

X Marcfuette Park kolonijo
je “Marginiuose” yra didesnis 
pasirinkimas biletų į vaidinimą 
“Prieš srovę”. Biletų kainos 
$2.50 ir $1.50. Kas negalės pa
tekti į vaidinimą kovo 3 d., tas 
galės atsilankyti kovo 4 d.

X Jurgis Petraitis, senas 
Bridgeporto kolonijos gyvento
jas ir Šv. Jurgio parapijos na
rys, nusilaužė ranką ir susirgo 
plaučių uždegimu. Gydosi Šv.
Kryžiaus ligoninėje.

PAJIEŠKOJIMAS

PaJIeAkotnas PRANAS K RIZIKAS 
(1950 m. buvo Omaha, Nebraska),-
aflnun Juozo, kilęs ift Kybartu apskr.. Seniau lobariniu plaučių užde- 
Teta pra*o atsiliept, arba žinantieji gjmu mirdavo vienas iš penkių au 
apie j| pranešti šiuo adresu — A ana ; sirgusiųjų. (Antibijotikų įvedimas 
Ktirauskas, 2400 Manson st., Detroit u gydyme labai sumažino plaučių 
(0), Michigan. ) uždegimo mirties atvijus.

jas Visų Šventųjų parapijos 
bažnyčioje. Klebonas kun. Juo
zas Šaulinskas viešai pareiškė 
pamokslininkui, kad jis sustip
rino parapiečių dvasią.

X Keletas lietuvių iš Boston, 

Mass., atskrenda į Chicagą, no
rėdami dalyvauti dramos ‘-‘Prieš 
srovę” premjeros vaid'nime.

X lietuviai rangovai V. Rim

kus ir Karazija paaukojo me
džiagos dramos “Prieš srovę” 
pastatymui.

X Menininkė) Beata Trum- 

paiuskaite, gyv. Chicagos šiau
rinėje dalyje, dirba savo srityje 
kaip commercial artist.

X J. Takulinskui yra laiškas 
“Draugo” adnrnlstracijoje.

CHICAGOJE
Laimingo gyvenimo 

receptas

AR PASMAUGS “SMOGAS” MŪSŲ 

MIESTĄ?
Tokia antrašte straipsnis, para- Tyrinėtojai tuo tarpu dar nie- 

Sytas vieno žymiausių Amerikos ko nepasako kokią žalą “smog” 
!)• a <3/or u “smog” tyrinėtojų Dr. I^auren H.1 daro žmogaus organizmui. 1962

i. jo as a. Jicninuier, au- Hitchcoek, buvo patalipintas “Los m. Angliją užgulus “smogui” žu-
tor.UJ knygos “How to Live, Angeles Times’’ sekmadieniniame vo net keli tūkstančiai žmonių
365 Days a Year” ske bis ioe p.rie<??’ š,m’ 8ausio mėn- 22 d > ku- An«,lJ mokslininkai tvirtina,
. , . ’ • • > J fa no įskeltus laktus norėčiau pa- kad juo daugiau dūmų tam tikra-

daugehs žmonių yra patys ne- t.ekti lietuviškajai spaudai.
laini.ng' ii' kitus daro nela min- Jls -d$0’ kati -iau 1945 m- buvo 

pastebėta Los Angeles miesto sau-

rne žemės plote, juo daugiau su
sirgimų plaučių vėžiu.

Buvo daryta tyrimai su pelė-oais dėl to, kad j e pasilieka lėta padangė apsitraukiant pilkai' mis, kurios taip pat išvystė vėžį,
nesubrendę, vaikiški. Jų nesu- ! ’ ’ .................
brendimo žymės yra šios: 1.

V. Dundzila, įmtis šiuo metu 
gyvena Pasadena, Calif.

— Lietuviškojo Amerikos 
Balso sukaktis. Lietuviškajam 
Amerikos Balsui vasario 16 d. 
suėjo penkeri metai. Lietuviš
kos radijo transliacijos pradė
tos 1951 m. vasario 16. Tada 
lietuviška programa per dieną 
buvo 15 minučių. Dabar lietu
viškos transliacijos į Lietuvą 
per dieną tęsiasi tris ir pusę 
valandos. Sukakčiai paminėti 
lietuviškasis Amerikos Balso 
skyrius vasario 16 perdavė pla
čią programą, pradėdamas nuo 

spėjo sukelti nemažai susido-> Va, Sekretoriau3
mėjin.0 tiek kolegijos profeso- pareiškim0 Speciali programa
rių, tiek studenčių tarpe. Paro-1 
dėlės tikslas buvo nors dalinai 
supažindinti stebėtojus su lie
tuvių liaudies menu. Prie kiek-
vieno eksponato rengėjos padė
jo jo esmės paaiškinimą.

Kolegijos vadovybė palan
kiai žiūrėjo į parodėlės rengi
mą. Sudarė tam kuo puikiau
sias'sąlygas ir, atrodo, yra pa
tenkinta parodėlės rezultatais.

— Lietuvių Studentų Sąjun

ga yra sudariusi studijų komi

siją, kuri parengė anketą ir iš- 
siutinėjo visiems studentams. 
Anketos tikslas patirti, ką stu
dentai mano apie lietuvių insti
tucijas. Anketa turi 51 pagrin
dinį klausimą ir 12 įžanginių 
papildomų klausimų. Iš atsa
kymo paaiškės, kaip studentai 
žiūri į įvairias lietuvių institu
cijas ir jųjų veiklą, kaip pats 
akademns jaunimas įs jungia 
į lietuvišką veildą. Kovo-balan
džio mėnesiais giuta medžiaga 
bus klasifikuojama, duomenys 
paskelbti gegužės mėn. Stud jų 
komisija sudaryta iš Los An-

tęsis per 10 dienų. Joje bus iš
traukos iš didesniųjų Vasario 
16 minėjimų, svarbesnieji sena
torių ir kongresmanų pareiški
mai, taip pat lietuviškųjų veiks
nių sveikinimai bei pareiškimai. 
Šiuo metu Amerikos Balsas 
programą duoda 41 kalba.

— Kun. Jonas Kardauskas, 

dirbąs daugiau 5 metų pastora
cinį darbą Čilėje, apie kovo mė
nesio vidurį išvyksta į Brazili
ją. Su juo drauge vyksta jo 
sesuo Marytė Kardauskaitė. 
Laikinas kun. Jono Kardausko 
adresas Brazilijoje tokis: Sen- 
hor J. Kardauskas, Rua Sta 
Pastora 17, Rio de Janeiro, 
Brasil.

Nuolat rūp.nasi ir skundžiasi. 
Turėtų ryžtingai sutikti gyve
nimo įvykius.

2. Paikai baiminasi dėl savo 
sveikatos. Privalėtų turėti dau
giau pasitikėjimo ateitimi.

3. Turi nepramatomas nuo
taikas: tai bus surūgę, tai 
šiurkštūs. Turėtų ugdyti pasto
vią, patikimą nuotaiką.

4. Perdaug savimeilės, ego
istai, linkę į ginčus. Subrendęs 
asmuo yra linkęs padėti ki
tiems.

5. Pilni įtarimų ir priešingu
mų. Vieton to turėtų būti drau
giškumas ir pasitikėjimas ki
tais.

6. Perdėtai reaguoja nusivy
limuose ir nelaimėse. Subren
dęs žmogus nelaimę priima 
kaip neišvengiamą dalyką ir 
stengiasi iš jos išeiti nugalėto
ju ateičiai.

7. Gyvena praeities ar atei
ties svajonių pasaulyje. Psi
chologiškas subrendimas rei
kalauja gyventi dabarties gy
venimu; jeigu būsi reikiamai 
rūpestingas dabar, nereikės rū
pintis apie ateitį.

8. Interesuojasi tik savimi. 
Subrendusis interesuojasi pla
čiuoju pasauliu, esančiu už jo 
paties ribų.

Tuos dėsnius dr. Schindler 
nupasakojo augštesniųjų mo
kyklų vedėjams, kurie turi sa
vo suvažiavimą Conrad Hilton 
viešbuty, kur jų susirinkę apie 
5,000.

Trys mirtys
Jaunuoliai, kurie lenktyniau

dami su kitu automobiliu, lėkė 
80 mylių ir paskiau su mašina 
nušoko nuo kelio ir pervažiavę 
upelį trenkė ties Lisle į tiltą, 
brangiai už savo klaidą užmo
kėjo: jau trys iš jų yra mirę, 
keletas sužeistų.

Visi gaus dujas šildymui
Peoples Gas Light & Coke 

bendrovė, aprūpinanti Chicagą 
kūrenamomis dujomis, per po
rą ' metų numato sunaudoti 
$7,000,000 įmonės plėtimui ir 
tada visi butai galės gauti du
jų šildymą, kurio kaikurie gy
ventojai laukia jau nuo 1946 
metų.

rudais dūmais, kurie grauždavo bet dar netvirtinama, kad tas pats 
akis. Kaikurie augalai pradėjo nyk atsitiktų su žmonėmis, 
ti, namų dažai ėmė sproginėti, gu-’ Daugumas daktarų yra įsitiki
ma suaižėdavo, šeimininkės skųs- nę, kad žmonės kvėpuodami ‘smog’
davosi, kad pakabinti džiūti skal
biniai likdavo tamsūs ir blogai 
besijaučiantieji žmonės ėmė dar 
labiau negaluoti.

Kas gi ištikrųjų yra tas ‘smog’? 
Tai ne vien tiktai dūmai, kuriuos 
miesto gyventojai kasdien palei
džia j orą degindami šiukšles. 
Kiekvienas automobilis bei fabri
kas išmeta tam tikrą kiekį nesu-

teršia orą, pradeda sirgti kaiku- 
riomis chroninėmis ligomis, kaip: 
asthma, bronchitu, hayfever ir 
pan. Ilgesnį laiką pagyvenę to
kiame ore, pradeda jausti ir di
desnių negaląvimų su kuriais kar 
tu pasireiškia vėmimas ir dvasi
nė depresija.

__ ______ ____ ___  ___ “Smog” tyrinėtojai tuo tarpu
degusių dujų, kurios* pakilusios į j tvirtina, kad "smog’’ sukelia 
orą ir veikiamos saulės spindulių, ^urias n°rs ligas arba epidemijas, 
pagamina tam tikrus, dar neišaiš- Pripažįsta, kad jis yra didelė 
kintus kūnelius, kurie ir yra ta žmonijos nelaimė ir kad negali- 
pavojingoji “smog“ sudedamoji ma Jaukti 20 metų kol kas nors 
dalelytė. Los Angeles miesto pa- mediciniškai bus įrodyta, bet rei-
dėtis, stoka vėjų, dar labiau pa
blogino padėtį ir taip, su kiekvie
nu naujai pastatytu pečiuku, nau
ju automobiliu arba fabriku,

kia daryti ką nors tuojau pat. 
Visa nelaimė, kad iki šiol. nors

ir milioninės sumos buvo išleistos 
tyrinėjimams, dar nieko nepada-

‘smog” augo ir šiuo laiku taip -*r jokių pažadų nėra
pagausėjo kad užgulęs išlaiko mie Expertai pranašauja, kad paau
gtą net po trejetą savaičių.

Kaip .pavojingas “smog” žmo
gaus sveikatai 7

Baus už pavežinimą?
Seniūnas J. P. Immel Įnešė 

sumanymą išleisti Chicagoje 
nuostatą, kad tie asmenys, ku
rie pakelėse stovėdami nepažįs
tamų prašosi pavėžinimui, ir 
tie, kurie juos paima į savo ma
šiną pavežti, būtų baudžiami 
nuo $5 iki $200. To seniūno 
warde yra ir ta sritis, kurioje 
praeitą rudenį trys berniukai 
prašėsi pavėžinami ir vėliau jie 
buvo rasti nužudyti.

Meras Daley šitokioms baus
mėms yra palankus. Meras 
taipgi priminė, kad iki 16 pilnų 
metų jaunimas Chicagoje ne
gali vaikščioti gatvėse nuo 10 
vai. 30 min. vakaro iki 6 vai. 
ryto; penktadienių ir šeštadie
nių vakarais jiems leidžiama 
vaikščioti valandą ilgiau.

SKUBU—SVARBU
Pirksiu vartotą automobilį.
Siūlyti —

YArds 7-0677 

HEmlock 4-7931

gus gyventojų skaičiui ir jų rei
kalavimams, daugelis Amerikos 
didmiesčių gali kentėti nuo ‘smog’ 
ir nuostoliai tautai gali būti skai
čiuojami bilionais, pavidale nuny- 
kusio derliaus, sugadintų namų, 
automobilių, mašinų ir net žmo
nių gyvybių.

Iš patiektų faktų matome, kad 
"smog’’ kenkia ne tik gyvajai 
gamtai, bet ir negyvajai. Nors 
pats autorius į klausimą konkre
čiai neatsako, bet iki šiol, tai ke
lių metų bėgyje, Los Angeles mies 
te gyvenimas liks neįmanomas.

J. D.

...................................................
GYVOJO ŽODŽIO 

SIMFONIJA
Kazio Bradūno 

Devynios Balades

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

Tai yra jjoezijos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena ir pasakyti jam stebuklingų j į 
žodį.

lietuviškos Knygos Klirbo leidinys,
141 psl., dail. V. Petravičiaus aplan
kas, kaina $2.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, III.

iimiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiimii"

$5,000 premijų foto
konkurse '

Eastman Kodak bendrovė pa 
skelbė foto konkursą, paskirda
ma 256 premijas, kurių bendra 
sumą — $5,090. Jury komisijon 
pakviesta ir seeslė Mary Janet, 
vienuolė, dirbanti Katalikų uni
versitete Washingtone, D.C.

NAUJAS PAŠTO ŽENKLAS

Monaco princo Rninier III ir Grace Kelly vedyboms paminėti išleistas 
pnito lenkina, Ji, vedybos bus balandžio 10 d. (INS)

LIETUVIŠKI? STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MAKVHOOD OOLLEGE EXTENSION 

Scranton. Pa.
Kovo 3 d., 2 vai. p. p. ALEK

SANDRAS PLATERIS skaito te
ma: Žmogus ir visuomenė.

Paskaita įvyksta Seselių Ka- 

zimleriečių senuose rūmuose, 

2601 W. Marąuette Rd. Prašo

ma nesivėlinti.

CHJOOOCHOCHCHOCHSCHJC-OCHSHCHMHJCHSCH

Jau išėjo iš spaudos
ANATOLIJAUS KAIRIO 

4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863
metų sukilimo ir spaudos 

uždraudimo laikų
LAISVES MEDIS

Reikalaukite visuose knygynuose, 
kaina tik $1.00

Užsakymus su pinigais siųskite: 
DRAUGAS.

2334 So. Oakley Avė. . 
Chicago 8, III.

Nuoširdus pakvietimas visiems DRAUGO skaitytojams
DALYVAUTI STATYBOS FONDO BANKETE

Sekmadienį, kovo 18 d., 1956 m.; 6:00 v. v.
SHERMAN VIEŠBUTYJE, Clark ir Randolph gatvių kampas, Chicago, Illinois

Gražioji Sherman viešbučio salė
Naujos patalpos DRAUGO spaustuvei, redakcijai ir administracijai jau dabar statomos. 

Statybos Fondo vajus dabar eina pirmyn ir vienas is svarbesnių vajaus parengimų yra šis ban
ketas. Dalyvaujant bankete yra geras būdas paremti Statybos Fondą.

Šis iškilmingas banketas paminės kertinio akmens šventinimą, kuris įvyks kovo 17 d., 1956 
m., dieną prieš banketą, šiame didžiajame bankete dalyvauja: J. E. Kardinolas Samuel Stritch, 
Chicagos arkidiocezijos arkivyskupas; Chicagos majoras Richard J. Daley, Vyskupas Vincentas 
Brizgys, ir daug kitų žymių Chicagos valdininkų, biznierių ir profesijonalų.

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

Užsakymus siųskite: KUN. VINCAS PARULIS, MIC.
2834 S. Oakley Avė., Chicago, III.


