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LAISVAS KELIAS VOKIETIJAI ATGINKLUOTI
Gyvulininkystė Lietuvoje

PR. ZUNDE, V. Vokietija
Apleisti Okupuotoje Lietuvoje 1955 m. buvo ne tik kadaise bu 

vę derlingi laukai, bet visai bloga buvo ir su gy vulininkystės rei 
kalais.

Ne tik kad nebuvo įvykdytas 
galvijų skaičiaus padidinimo pla m. žiemos laikotarpiu. O kaip bū

ta su pašaru šią žiemą ? Sovieti
nėje spaudoje dažnai buvo balsų, 
iš kurių galima daryti išvadą, 
kad žymesnio pagerėjimo neten
ka laukti. Rugsėjo 4 d. „Tiesoje“ 
buvo rašyta:

„... Partinio darbo apleistumo 
išdavoje Jonavos rajone susilp
nėjo kova už kolūkių perspekty
vinių planų vykdymą, už žemės 
ūkio produktų gamybos padidi
nimą. Rajono kolūkiuose nebuvo 
kovos už visuomeninės gyvulinin
kystės išvystymą, už tvirtos pa
šarų bazės sudarymą. Nors žolės 
derlius šiemet buvo neblogas, ta
čiau Jonavos rajone šieno pa
ruošta 2,6 karto mažiau, negu 
pernai. Nemaža šieno dalis dėl 
blogos apskaitos iššvaistyta. 
LKP ck biuras už darbo rajone 
sužlugdymą partijos Jonavos ra
jono komiteto sekretorių drg. 
Matiuką atleido iš einamų parei
gų-”

Tuo pačiu reikalu rugsėjo 27 
d.:

„... Tačiau faktai rodo, jog

nas, bet daugelyje rajonų gyvu
lių skaičius palyginti su 1954 m. 
smarkiai sumažėjo. Ne tik kad 
nebuvo padidinta mėsos ir pieno 
produkcija, bet ji dar smuko. Dėl 
šios priežasties susidarė sunku
mų net su gyvulininkystės pro
duktų paruošomis. 1955 m. spa
lio 6 d. „Tiesa“ rašė:

„... Sunkumai vykdant paruo
šas juačiami dabar visų pirma 
todėl, kad daugelis rajonų atsi
liko vystant gyvulininkystę. Vi
suomeninių gyvulių skaičius ko
lūkiuose nepasiekia perspektyvi
nio plano numatyto lygio, o dau
gelyje rajonų net sumažėjo paly
ginti su pereitais metais.

Rodiklių mažėjimo gyvulinin
kystės srityje negalima aiškinti 
tiktai sunkiomis pereito žiemoji
mo sąlygomis. Buvo gyvulių kri
timo faktų ir vasaros mėnesiais.

... Tuo tarpu daugelyje rajonų, 
kaip antai Varėnos, kiaulės nu
penimos tiktai popieriuje. Ir ne
nuostabu, 'kad pristatoma daug 
blogai įmitusių gyvulių. Per pi r- . v.
mąjj pusmetį respublikoje beko- ri®nų raJone— ir šiemet blogai
no lyginamasis svoris pristatyto 
kiaulienos kiekio atžvilgiu suda
rė tiktai 36,7%. Tuo pat metu 
tarybiniai ūkiai pristatė bekono 
68,7 procento, kolūkiečiai — 54 
procentus, o kolūkiai tiktai 5,2 
proc. bendro pristatytos kiaulie
nos kiekio...“

Pagal planą mėsos produkcija 
1955 m. turėjo būti padidinta 50 
proc. palyginti su 1954 m., tame 
skaičiuje kiaulienos produkcija 
— 150%. Atitinkamai turėjo bū
ti padidintas ir gyvulių skaičius.
Tuo tarpu, kaip jau minėta, dau
gelyje rajonų net nepasisekė iš
laikyti tokį gyvulių skaičių, koks 
jis buvo 1954 m. Pvz. vien tik 
karvių skaičius Prienų rajone su 
mažėjo 279, Ukmergės rajone —
212, Pakruojo rajone — 120, Še
duvos rajone — 64 (bendras gal
vijų skaičius tuose keturiuose ra
jonuose sumažėjo 1880 vienetų).
Dar blogiau su kiaulėmis. Vien 
tik Šeduvos rajone kiaulių skai
čius sumažėjo 2573 vienetais. Ra
seinių rajone motininių kiaulių 
skaičius sumažėjo 37%, Smėlių 
rajone — 32%.

1954 ūkiniais metais, t. y. nuo 
1953 m. spalio 1 d. iki 1954 metų 
rugsėjo 30 d., vidutiniškai iš vie
nos karvės buvo primelžta 1,259 
kg pieno. 1955 metais buvo už
planuota padidinti pieno produk
ciją 25%, o faktiškai buvo pri
melžta iš vienos karvės tik po 
1004 kg pieno, t. y. 22% mažiau 
negu 1954 metais.

Dėl viso to gerokai sušlubavo 
paruošų pristatymas, o tai jau 
yra ^neabejotinas krizės ženklas.
Iki 1955 metų spalio 1 d. mėsos 
paruošų planas turėjo būti įvyk
dytas 65%, gi buvo įvykdyta tik 
49,9 % plano; pieno paruošų pla
nas iki tos pat datos turėjo būti
įvykdytas 85%, gi įvykdyta .
78,7% ; kiaušinių turėjo būti pri- Argentinoje Siaučia 
statyta 95% plane numatyto kie- 

’ kio, gi pristatyta tik 77,7%. At
rodo, kad kolūkiai vargu ar be
pajėgė 1955 m. pilnai su valstybe 
atsiskaityti.

Bet negali būti ir kalbos, kad 
„liaudies valdžia“ palengvintų

ruošiamasi gyvulių žiemojimui, 
nepatenkinamai sukaupiami pa
šarai žiemai. Rajonas pagamino 
maždaug 70% reikalingo kiekio 
šieno, o vasarojaus ir žieminių 
kultūrų šiaudų užpajamuotas vi
siškai nežymus kiėkis. Sužlugdy
ta ir siloso gamyba. Šio vertin
go sultingojo pašaro rajone už
raugta vos keliolika procentų...“ 

Bendrai paėmus, 1955 m., 
esant itin palankioms oro sąly
goms vėlyvą vasarą ir rudenį, 
šieno suvežta 25% daugiau, negu 
1954 m. Bet šiaudų sukaupta ma
žiau. Siloso vidutiniškai paruoš
ta 2,640 kg. karvei, įskaitant ir 
iš kukurūzų gautą silosą. Tuo 
tarpu norma yra 5,000 kg siloso 
vienai karvei.

Visiškai nepatenkinama padė
tis yra ir su gyvulių žiemojimu. 
Iki 1955 m. rugsėjo 27 d. karvi- 
džių statybos metinis planas bu
vo įvykdytas tik 8,1%, veršidžių 
— vos 1,7% ir kiaulidžių — 10,1 
proc.

Išvadoje tenka konstatuoti, 
kad kolūkiai pašarais apsirūpino 
gal kiek geriau, negu praėjusiais 
metais, nors pašarų atsargos toli 
gražu nėra pakankamos. Jau 
vien dėl tos priežasties negalima 
laukti didesnio gyvulininkystės 
srityje pagerėjimo, žymesnio pie
no ir mėsos gamybos pakėlimo, 
kaip kad 1956 metams užplanuo
ta. Atrodo, planuotojai galės bū
ti patenkinti, jei jiems pasiseks 
išvengti tolimesnio gyvulininkys
tės smukimo. Neveltui „Lietuvos 
TSR ministerio pirmininko pava
duotojas“ J. Laurinaitis skundė
si, kad „kaikurių kolūkių ir rajo
nų vadovai pradeda abejoti tuo, 
jog galima įvykdyti 1960 m. nu
matytąsias priemones pirma lai
ko, ir nuleidžia rankas“.

US paragintos dėtis
prie Bagdado pakto

LONDONAS, kovo 8. — Vy
riausybė nesutiko pritarti darbie 
čiams, kad būtų suardytas Bag
dado paktas. Atrodo, kad Angli
ja savo iniciatyva neatsisakys ir 
karinio pakto su Jordanu, jei šis 
nepasirašys karinio pakto su 
Egiptu ir nepaves savo Arabų 
Legiono vyriausiai Egipto kari
ninko vadovybei.

Teigiama, kad Anglijos vy
riausybė pakartotinai prašiusi 
Washingtoną tuojau formaliai 
prisidėti prie Bagdado pakto, nes 
šis žygis tikriausiai sulaikytų 
Irąką nuo atsimetimo nuo pakto, 
jei jam kartais toks noras atsi
rastų. JAV prie pakto prisidėjus, 
sumažėtų ir karo pavojus. 

Politikavo vogdamas

visuomenės pinigą
RIO DE JANEIRO, kovo 8. — 

Žinomiausias Brazilijos politikie
rius dr. Pereira de Barros, prezi
dentinis kandidatas paskutiniuo
se rinkimuose, rastas kaltas pa
sisavinęs Sao Paulo valstybės pi
nigų ten eidamas gubernatoriaus 
pareigas. Jis paėmė jų tiek, kad 
galėtų nupirkti 36 sunkvežimius 
ir automobilius, kuriuos išdalino 
savo politiniams draugams.

Teismas jam paskyrė du me
tus kalėti, sumokėti 5,000 kru- 
zeirų pabaudos ir atėmė 5 me
tams pilietines teises.

Praneša, kad dalinai

pasisekė sabotažas
WASHINGTONAS, kovo 8. — 

Nepaprasto pabėgėlių imigraci
jos įstatymo administratorius 
pranešė kongresui, kad įstatymu 
leistas įvažiuoti Amerikon 209,- 
000 asmenų skaičius nebus pa
siektas, kadangi pirmaisiais 
dviem metais įstatymas buvo 
silpnai vykdomas. Jo galiojimas 
baigiasi 1956 m. gruodžio 31 d.

Per pirmus dvejus metus įsi
leista 73,331 asmuo, šiais metais 
manoma įleisti iki 77,000 — tai
gi apie 59,000 mažiau negu buvo 
žadėta.

• Į Klaipėdos uostą sovietai 
leido įplaukti audros ištiktiems 
švedų žvejų laivams. Tokio leidi
mo seniai prašinėta, bet tik da
bar išprašyta.

E

Viesulo sugriautas namas Sutnmetfiefal, III. Per pietinę Illinois dalį 
viesulas |»i-ašvil|H'‘ pereitą šeštadienj. (INK)

Vašingtonas duosiąs naujų idėjų 
ginklavimosi lenktynėm mažinti

WASHINGTONAS, kovo 8. — Kai šį mėnesį susirinks posė
džio Londone Jungt. Tautų nusiginklavimo komisija, JAV delega
cija esanti pasirengusi įteikti eilę naujų pasiūlymų.

JAV delegacijai šį kartą vado
vaus Harold Stassen, prez. Ei- 
senhowerio štabo narys nusigin
klavimo klausimams tvarkyti.

Naujieji JAV pasiūlymai tie
sią maždaug tuos klausimus, ku
riems įgyvendinti prez. Eisenho- 
weris prašo Sov. Rusijos pagal
bos savo paskutiniame Bulgani- 
nui pasiųstame laiške. Tai buvo 
Eisenhowerio atsakymas į antrą 
Bulganino laišką, kuriame buvo 
pakartotas pasiūlymas pasirašy
ti Sov. Rusijos — Amerikos drau 
giškumo paktą ir pažadas pasiū
lyti panašius paktus pasirašyti 
su Anglija ir Prancūzija.

Prez. Eisenhoweris savo an
trame atsakyme Bulganino pak
tais nebesidomi, bet sugrįžta prie 
nusiginklavimo, kurį savo „atvi
ro dangaus“* pasiūlymu suaktua
lino Ženevos „viršūnių“ konfe
rencijoje. Savo mintis jis sutrau
kia į tris grupes:

Priimtas kario įstatymas ir
14 konstitucijos pakeitimų

polio epidemija
BUENOS AIRES, kovo 8. — 

Argentinoje siaučia polio epide
mija, pripildžiusi ligonines ligos 
aukomis.

Prež. Uramburu paskyrė 10
kolūkių naštą, nurašydama jų mjj pezų kovai su liga vesti. Iš 
Skolas valstybei. Jie turės jas pa- Amerikos skubos keliu vežami 
dengti 1956 metais. J „geležiniai plaučiai“ ir prityręs

Gyvulių skaičiaus, o tuo pa-{medicinos personalas padėti ligą 
čiu mėsos ir pieno gamybos su-'nugalėti. Visi pačios Argentinos 
mažėjimo svarbiausia priežastis resursai telkiami kovai su epide- 
buvo didelė pašaro stoka 1954-55 mija.

Draugiški keleiviai. — Washingtono aerodrome netikėtai susitiko ir j 
vieną lėktuvą sulipo demokratų partijos pirm. P. Rntler ir respubliko
nų pirm. L. Hali. Nors juodu dažnai kapojasi, bet šį kartą sveikinosi 
draugiškai. (INS)

1. jis teigia, kad jo „atviro 
dangaus“ planas, papildytas Bul
ganino pasiūlymu laikyti vienas 
kito teritorijoje sutartose vieto
se inspektorių grupes, prisidėtų 
prie nusiginklavimo, o ne atvirkš 
čiai, kaip linkęs manyti Bulga- 
ninas;

2. jei oro ir žemėsjnspektorių 
sistema galėtų patenkinamai ope 
ruoti, JAV pasirengusios pada
ryti pasiūlymų, saugumo garan
tijas suradus, dėl atominių gin
klų gamybos sulaikymo; ir

3. atnaujinamuose nusiginkla
vimo pasitarimuose pageidauja
ma kalbas kreipti kita kryptimi 
— jieškoti būdo sumažinti ir kon 
troliuoti ne karinių pajėgų per
sonalą, bet ginklus.

Šita kryptimi ir laukiama nau
jų JAV pasiūlymų. Komisija pra 
deda posėdžius Londone kovo 19 
d. Ji susideda iš JAV, Anglijos, 
Prancūzijos, Rusijos ir Kanados 
atstovų. Stassenas išskrenda ten 
šį šeštadienį, kad JAV pasiūly- 

| mams galėtų rasti kitų vakarie- 
! čių pritarimą.

Turkijos gamtos aukom

jau teikia US pagalbą
ANKARA, 'kovo 8. — Turkiją 

neseniai skaudžiai palietė potvy
niai, pūgos, gaisrai ir žemės dre
bėjimas.

Prez. Eisenhoweris įsakė kuo 
greičiausiai suteikti nukentėju- 
siems pagalbą maistu, drabu
žiais, vaistais. Visi dalykai tuo 
tarpu paimti iš kariškų sandėlių 
Italijoje ir kariškais transporto 
lėktuvais pradėti vežti Turkijon. 
Amerikos dovanas dalina Turki
jos Raudonasis Kryžius, žinoma, 
Amerikos vardu.

• Šios žiemos Šalčiai sunaiki
no Prancūzijoje augalus, iš ku
rių gaunami aliejai ir kitokios 
medžiagos kvepalų pramonei.

Kalendorius
Kovo 8 d.: šv. Jonas, išpažinė- 

jas. Lietuviškas: Vaižgantas.
Oras Chicagoje

Apsiniaukus, žymiai šalčiau.
Saulė teka 6:16, leidžiasi 5:49.

BONNA, kovo 8. — V. Vokietijos parlamento žemieji rūmai 
pritarė eilei konstitucijos pakeitimų, reikalingų Vokietijos atgink- 
lavimui įteisinti ir civilinei kontrolei krašto karinėms pajėgoms 
patikrinti.

Senatas balsuos tuo reikalu 
kovo 16 d. Ten yra reikalinga 
dviejų trečdalių dauguma, todėl 
tas ilgai uždelstas reikalas yra 
pasiekęs laimingą pabaigą.

Priimta keturiolika konstituci
jos pakeitimų 390 balsų prieš 20.
Už juos balsavo ir socialdemo
kratai. Dabar jau V. Vokietijos 
atsiginklavimas įteisintas.

Tais pakeitimais garantuoja
ma civilinė kontrolė karinėms pa 
jėgoms, numatoma kita tarnyba 
tiems, kurie dėl kurių nors augš- 
tesnių motyvų nepritaria karinei 
tarnybai su ginklu rankoje, drau 
džiama įpareigoti moteris kari
nei tarnybai lygiai su vyrais, 
siaurina aktyvios tarnybos ka
riams kaikurias civilines teises 
ir leidžiama įsteigti karo teis
mus.

Be konstitucijos pakeitimų 
priimtas ir kario įstatymas, už 
kurį socialdemokratai nebalsavo, 
nes jie nepritaria, kad V. Vokie
tija dabar pradėtų atsiginkluoti,
Vokietijai tebesant suskaldytai.
Jie vis tebemano, kad Sov. Rusi
ja sutiktų leisti suvienyti Vokie
tiją, jei V. Vokietija nebūtų At
lanto pakto narys ir nekurtų sa
vo karinių pajėgų.

Priimtas kario įstatymas nu
stato karių teises bei pareigas, 
pavadina armiją Bundeswehru 
ir leidžia paimti 150,000 savano
rių atkuriamos armijos branduo
liui sudaryti.

Krašto apsaugos ministerija 
yra užplanavusi iki šių metų ga
lo paimti 95,000 savanorių. Iki 
šiol 204,000 vokiečių pasisiūlė 
karinei tarnybai. Be 1957 m. ga
lo nemanoma įvesti privalomos 
karinės tarnybos, nes savanorių 
pakanka su kaupu. Šiam parla
mentui to įstatymo greičiausiai 
nebeteks svarstyti.

Suomijos komunistai

bando valdyti streiką
HELSINKIS, kovo 8. — Pusės 

miliono Suomijos darbininkų 
streikas pradeda įkaisti, nes ko
munistai mėgina perimti jo vado
vybę. Jau būta susirėmimų su po
licija šešiuose pramonės centruo
se.

Naujasis premjeras socialde
mokratas įspėjo darbininkus ne
siimti smurto, nes jis nebus tole
ruojamas. Streiku remiamas rei
kalavimas padidinti atlyginimą 
6 proc.

Normalins prekybą
MASKVA, kovo 8. — Baigiant 

Danijos premjerui vizitą Sov. Ru 
sijoje, esąs pasirašytas komuni
katas, kuris ikšiol dar nepaskelb 
tas. Tik Danijos atstovybė čia 

’informuoja, 'kad sutarta labai 
greit pradėti pasitarimus Rusi
jos — Danijos prekybos santy
kiams sunormalinti.

Nelogiški komunistai
SAN MARINO, kovo 8. — 

Mažytę San Marino respubliką 
valdo komunistai socialistų pa
dedami, bet moterys ne juokais 
sukilo už balsavimo teises kovo
ti.

Jos bado akis demokratijos 
ir laisvių gynėjais save laikan
tiems komunistams ir jų tar
nams socialistams, kad neduoda 
savo moterims tų teisių, kurias 
jau daugelyje kraštų suteikė lo
giškai galvoją vyrai.

Gi tie raudonieji vyrai gina 
savo kailį, nes gerai žino, jog 
moterys juos išbalsuos iš val
džios. Paskutinių rinkimų metu 
kom-socialistų sąrašas laimėjo 
tik 743 balsų dauguma.

Kad rusai nepralenktų

technikos srityje...
LONDONAS, kovo 8. — Pa

skelbta Baltoji knyga sako, jog 
Anglijos vyriausybė numato per 
5 metus išleisti apie 238 mil. dol. 
praktiškų mokslų specialistams 
ruošti. Pinigai bus išleisti staty
bai ir mokslo priemonėms.

Tai yra atsiliepimas į Sov. Ru
sijos iššūkį pasivyti ir pralenkti 
kapitalistinius kraštus technikos 
pažangos srityje. Vakaruose se
niai tvirtinama, kad Sov. Rusija 
techniško personalo atžvilgiu ge
riau stovinti už Vakarus. Nau
jas penkmečio planas į tai krei
pia ypatingą dėmesį.

Audra Australijoje
BRISBANE, kovo 8. — Aus

tralijos Queensland provincijos 
krantą tarp MacKay ir Cairns 
miestų nusiaubė didžiulė vėtra. 
Labiausiai nukentėjo trečias di
dumu Townsville miestas, nete
kęs elektros energijos, uosto švy
turių, radaro stoties audroms re
gistruoti ir daugybės privačių 
pastatų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Manoma, kad su įvykiais Vid. Rytuose surištas JAV 

apsisprendimas greit nuvežti į Viduržemio jūrą vieną mari
nų batai joną. Jis bus priskirtas prie Viduržemio jūroje esan-- 
čio karo laivyno.

— Egipto, S. Arabijos ir Syrhjos vyriausybių galvos tebesita- 
ria Kaire dėl Jordano atskyrimo nuo sąjungų su Vakarais. Jordano 
diplomatinis atstovas Washingtone informavęs valstybės depar
tamentą, kad gen. Glubb pašalinimas santykių cu Vakarų demokra
tijomis nepakeisiąs.

— Jungt. Tautų Saugumo Tarybą rengiamasi kviesti nepa
prasto posėdžio Vid. Rytų krizės svarstyti, bet prieš tai bus pa
rengta daugiau medžiagos visai Palestinos problemai pajudinti.

— Šiandien Prancūzijos parlamentas pradės ginčytis Alžyro 
klausimu, nes vyriausybė paprašė nepaprastų įgaliojimų Alžyrui 
paeifikuoti. Komisija maža dauguma įstatymo projektui pritarė, 
bet didžioji dauguma nuo balsavimo susilaikė arba klausimo svars
tyme nedalyvavo.

— Manilos pakto narių konferencija pasisakė, kad Kašmire 
būtų įvykdytas plebiscitas, kaip seniai yra nutarusios Jungt. Tau
tos. Indija su plebiscitu sutiko, bet ikšiol suranda priežasčių jo ne
vykdyti.
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— Visi Chicagos ateitininkai 
naloniai kviečiami savo atsilan
kymu paremti Balio Brazdžio- 
n‘o užsimojimą įamžinti Chica- 
gos lietuvių kultūrinį gyvenimą 
filme, kuriame užfiksuota daug

tuvių auditorijoje. Programo
je — jaunimo literatūros premi
jos iškilmingas įteikimas ir kon 
certas. Koncerte dalyvauja mū
sų jaunieji dainininkai: Pranas 
Zaranka, Audronė Gaigalaitė ir

ir ateitininkiškos ve.klos momen broliai Polikaičiai (trio sąsta

Redaguoja JONAS ŠOLICNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Telefonas — PRospect (i - 2796

Medžiagą siųsti: Jonas Šoliūnas, 1213 Mato Str., Urbanu, Illinois

Rekolekcijos Urbanoje
Esminių minčių išreiškimui ga' ir vienas kitas ateitininkas. Liūc 

Įima pasirinkti įvairaus pobū- nai tie reiškiniai nuteikia dė 
džio terminologiją su jos sim- Į to, kad iš to galima labai aiškiai 
boliais — žodžiais; ir kaip gera pastebėti, jog tų asmenų įverty 
būna, kada minties perdavėjas biniai standartai kiek pakrikę 
pagauna situaciją ir atranda jai; Drįsčiau tvirtinti, kad beveik
pritaikytinus simbolius. Šiuo' 
gerumu galėjo pasidžiaugti Ur
banoje gyveną lietuviai studen
tai, dalyvavę tėvo B. Markaičio, 
SJ, pravestose rekolekcijose.

Urbanos studentų ateitininkų 
draugovės pirmininko J. Jodelės 
iniciatyva ir pastangomis buvo 
suorganizuotos dviejų dienų rje- 
kolekcijos, kurių metu akademi
nis jaunimas turėjo progą iš
girsti 5 pašnekesius. Dvasinio 
susikaupimo dienos įvyko kovo 
mėn. pirmos savaitės penktadie
nį ir šeštadienį.

Rekolekcijose dalyvavę buvo 
sužavėti tėvo B. Markaičio taik
liomis mintimis, pasižymėjusio
mis gilumu ,retu sistemingumu, 
kuris klausytojui palengvino 
minties sekimą ir pačių pokal
bių įdomumu. Nėra abejonės, 
jog kiekvienas dalyvis, išklausęs 
pamokslą, turėjo pakankamai 
minčių gilesniam susikaupimui 
bei savo vertybių sistemos per- 
tikrinimui. Mąstyti privertė 
šiais laikais vis daugiau užslo
pinama mintis, kad žmogus yra 
kūrinys; savo trūkumus stebėti 
nuteikė iškeltas Kristaus asme
nybės didingumas. Savaime aiš
ku, jog tai tik fragmentąi iš 
daugelio puikių minčių. Tėvas 
Markaitis tikrai vykusiai mokė
jo prieiti prie akademinio jau
nimo, pagaudamas jo interesus 
ir ryškesnes problemas. Jam 
klausytojai dar ilgai liks dėkin
gi.

Reikia pasidžiaugti, kad Ur
banoje pirmą kartą buvo pra
vestos lietuviškos rekolekcijos. 
Tai pavyzdys kitoms vietovėms; 
ir jos turėtų pagal vietines gali
mybes suorganizuoti susikaupi
mo dienas savam akademiniam 
jaunimui. Gi Urbanai šis pir
masis bandymas turėtų būti pa
drąsinimu tą sveikintiną reiški
nį paversti kasmetine tradicija.

Tačiau tenka su liūdnumu 
konstatuoti, pasinaudoti reta 
proga dvasiškai sustiprėti rei
kalo nerado ištisa eilė studentų. 
Liūdniausia, jog jų tarpe buvo

tų. Filmas ( bus demonstruoja
mas i. m. kovo 11 d. (sekma
dienį) 1 ir 4 vai. p. p. Lietuvių 
auditorijoje.

VISUOTINIS KORI*! ŠATRIJA 
SUSIRINKIMAS

Kovo 2 d. Tėvų Jėzų tų na
muose įvyko Šatrijos korpora
cijos susirinkimas, kuriame taip 
pat dalyvavo vyreenieji Šatrijos 
nariai. Susirinkime buvo gyvai 
diskutuojama J. Jankaus kny
ga “Namas geroj gatvėj’’. Ire
na Ausiukaitytė savo referate 
pastebėjo, kad šioje knygoje at- 
vairduojamas žmogaus per dide
lis prisirišimas ir vertinimas 
daiktų. Viskas šių žmonių gy
venime paaukojama materiali
niams dalykams įsigyti.

Po diskusijų Angelė Kately-

vaikiškai skamba akademinio 
jaunimo tarpe įsigalėjusi patei 
sinamoji frazė “neturiu laiko”
Ji yra labai dažnai naudojamas 
“ginklas” prieš bet kokį parei 
gos atlikimą; tik keista, kad tie,
kurie ir mokosi, ir daug orga- ,. , ... ,. ,, 6. te paskaitė savo linksmą rasi-mzacimo darbo atlieka, atranda ,<T ' z- T a c, . ,... .... i * neh “Jaunyste, Jaunyste . A. Slaiko ir kitiems reiškimams; ta

te). Taip pat dalyvauja ir pia
nistas Manigirdas Motiekaitis. 
Taigi balandžio 14 d. ivisa Chi
cagos visuomenė ir ypač ateiti
ninkai laukiami koncerte.

V. AUGUSTINO L. VAIZDŲ 

ALBUMAS “LIETUVA”

yra pirmasis “Ateities leidinys 
Albumas turi nemažą pasiseki
mą. Leidėjai yra gavę daug gra 
žiu atsiliepimų iš platintojų ir 
pirkėjų. Leidinys yra vertas 
kiekvienam jį įsigyti ir kitam 
dovanoti. Albumą “Lietuva” už 
ssakyti galima “Ateities” admi
nistracijoje: ATEITIS, 916 Wil-

loughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y., ir pas visus knygų platinto
jus. Kaina — 6 dol. Odiniame 
įrišime — 15 dol.

Visų biliotekas ar salionus tu
ri puošti V. Augustino Lietuvos 
vaizdų albumas “iLetuva”.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KCO1KIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South W este ra Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki S vai. popiet.

Oflco tel. RE. 7-1168
Res. tel. YVAlbrook 6-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REUanve 6-4410

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

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

Tel. ofiso HE. 4-0099, rez. PR. 6-7S33

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.

VAL: 1—4 ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvlrtad. ir sekmad.

TeL ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 We»t 47th Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

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

Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BI 7-7075 arba 

RE 7-9842

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 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: Pl{ 8-3229
Re* telef. \VAlbrook 5-5076

čiau laiko pritrūksta tiems, ku
rie ne vieną vakarą praleidžia... 
kortomis belošdami. Neveltui 
kartą amerikietis šias eilutes 
rašančiam yra prasitaręs, kad 
daugelis mūsų akademinio jau
nimo yra labai situaciškai nusi
teikęs, pamiršdamas kartais sa
vo pagrindinius principinius įsi
pareigojimus. Ar nevertėtų tuo 
reikalu susirūpinti ? P. Ganvytas

KRONIKA
— Bostono at-kų susirinkime

praėjusį sekmadienį kun. dr. V. 
Cukuras skaitė paskaitą, tema] 
“JAV Katalikų Akcija ir mūsų 
vieta joje”.

— Baltiir.orės studentų at-kų
rekolekcijos bus kovo 11 dieną. 
Draugovės dvasios vadu yra 
kun. K. Pugevičius. Tenka pa
stebėti, jog prel. Mendelis vi
suomet mielai užleidžia savo pa
rapijos patalpas ateitininkiš- 
kiems susirinkimams.

— Chicagos studentai a t-kai
aktyviai prisidėjo prie L. Vyčių 
ruošto šv. Kazimiero minėjimo 
praėjusį sekmadienį. Džiugu, 
kad šios dvi artimos organiza
cijos jiešk0 kelių bendrai veik
lai.

— I)r. V. Šmulkštys skaitė 
paskaitą šv. Kazimiero minėji
me Philadelphijoje. Minėjimą 
rengė ateitininkai, skautai ir 
vyčiai.

NEPAPRASTAS VAKARAS

Studentų at-kų korporacija 
Šatrija ruošia didžiulį dainos 
vakarą š. m. balandžio 14 d. Lie

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujus specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
d rauda. Pigus ir sąžiningus 
pilta rna v Imas.

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

IUinuis, tel. VI 7-2972

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51 st Street

Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto, 
2iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. Ir 
penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

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

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

Chicago 32. UL — TeL lA S-8617

E3ST3J rsjs

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotai darbu 
M. RIMKUS, 4517 3. 8awyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037 

ErF3.rerRB3fri gSTFJ gsa~r3

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

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PKISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272 

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė alidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

PCRKMUS^BBai
iš TOLI IR ARTI ^4$

NAUJI OIDELI TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTIHO (PANN/AI 
HJtų Merų PATUPIMAS-PISUS IP SĄŽININGAS PATAPNAViHĄS

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

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.'

Turtas virš..................................$57,000,000.00

Atsargos Fondas......................$4,500,000.00
V I ■•! i

CHARIERJED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

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

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

STANDARD KKAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONE: Vlrginia 7-1141

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 $o. Oakley Avenue Tel. Y Artis 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti J Ameriką. Pa

rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 310,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namg Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS 0 LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, UL

. CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, Ui.

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN. _
1800 S. Halsted St. Chicago 8, III.

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

VAL. 2—4 p.p. Ir nuo 6—8 ▼. vak. 
šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. Ir sektnad. 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 — ENglevvood 4-4979

Ofiso Ir buto tel. HEndock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOvvnliall 3-0959 
2534 West 68th Street

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

skambiną CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. 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. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. 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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chicago 29, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7 -4900

Rezidencija: GRovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. Blįvcrly 8-8244

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

Ofiso t.jef. YArds 7-1166
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Oflce WAlbrook 5-2670.
Rez. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MAItQUETTE MEDICAL CENTER 

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

Trečiad. Ir šeštaų. pagal sutarti

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 63rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
tkj 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUST1

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v, v. pagal 

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. W*LTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Wwt 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

TeL ofiso Ir buto OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakare.
Butas 1526 So. 19th Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KKdztn 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4140 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr,, ketvlrt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus

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. 62Vid St., tel. Rcpublto 7-8818.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Ofiso telefonas — BIsbop 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

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūte)

GYDYTOJA IR CHIRURQE 
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. Rlns KRIAUšELIORAITE
(Gydytoja ir Chirargš) 

MOTERŲ I4GŲ IR AKUŠERIJOS 
SPIAIALINTG:

2750 West 71rt Street 
(Kampas 71st Ir CaUfornia)

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

Priėmimas tik pagal susitarimą.

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 romus.
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.

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. OLymplc 2-1S81

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0741

DR. Y. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

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

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

Rez. 8053 S. CampbcU Avė.

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Jeigu neatsilieps viršminštl telefonai

šaukite Mldway 3-0001

w P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - Protozlstaa 

Aparatai-Protezai, Mod. ban-
1 dažai. Spec. pagalba kojom 

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

2850 W. 63rd St Chicago 29, UL 
Tel. PRospect 6-5084.

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduot) 

telefonu: Vlrginia 7-6640.

Remiate dien. Draugą!

Tel. ofiso PR. 6-6146, rez. HE. 4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665

DR. P. Z. ZALATORIS
Tek ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-668 

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

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1821 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akla 

_ Ištaiso.
Ofisas ir akinių dlrbtuvB 
756 VVest 35tli Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tr« 
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 Ii 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aktų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.
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ANGLIJOS RŪPESČIAI
Vakar trumpai nurodėme, koki vargai spaudžia Prancūziją. 

Tie vargai yra dideli ir ne taip jau lengva bus iš jų išsikapstyti.
Matome, kad ir Didžioji Britanija nėra be rūpesčių. Ne

atrodo, kad jie būtų mažesni už prancūziškuosius.
Šių abeijų valstybių, kurios ligšiol vis dar buvo vadinamos 

didžiosiomis, rūpesčiai ir vargai rimtai paliečia visą Vakarų Eu
ropos gynybos sistemą ir, žinoma, Jungtines Amerikos Valstybes.

Šiomis dienomis Anglijos politika Viduriniuose Rytuose 
gavo didelį smūgį, kai Glubb Pasha buvo pašalintas iš Jordano 
arabų legiono vadovybės.

Kitoje mūsų dienraščio vietoje jau buvo rašyta, kad gen. 
John Bagot Glubb Pasha buvo išugdęs pajėgią ir, kaip manoma, 
nelengvai palaužiamą armiją Jordane. Jo vadovaujamas 22,000 
vyrų legionas, kuris yra anglų apginkluotas ir vadovaujamas, 
vaidino svarbų vaidmenį arabų pasauly. Gsn. Glubb pašalinus iš 
legiono vadovybės, Izraelio ir arabų karo grėsmė yra žymiai pa
didėjusi.

Kas iš tikrųjų stovi Clubb Pasha pašal'nimo užnugaryje?
Reikia turėti galvoje, kad šiuo metu Palestinos arabai 

savo skaičiumi viršija originaliuosius — vietinius Jordano gy
ventojus. Labai gerai atsimename, kad 1949 metais, kai buvo 
sukurta Izraelio valstybė, Jordanas okupavo Palestinos dalį. 
Su nauja teritorija Jordanas paveldėjo ir apie 300,000 arabų 
pabėgėlių iš dabartinio Izraelio.

Blogiausia, kad daugumas tų Palestinos arabų yra pikti 
priešai ne vien tik Izraelio, bet taip pat Anglijos ir net įviso 
Vakarų pasaulio. Tai buvo jie, kurie organizavo riaušes prieš 
Jordano įsijungimą į Bagdado sutartį ir toms riaušėms vado
vavo. Jie gr.'ežtai išėjo prieš Bagdado paktą, neg jis sukurtas 
Vakarų politikai remti.

Reikia manyti, kad šie vakariečių priešai Jordane jau pir
mauja. Jų pirmas žingsnis, kuris skaudžiai paliečia anglų poli
tiką, yra jau padarytas pašalinant gen. Glubb Pasha. Kitas jų 
žingsnis bus žymiai rimtesnis — keršyti Izraeliui.

Pasitraukus iš tos scenos gen. Glubb Pashai, Palestinos 
arabų tarpe popularėja jaunasis karalius Husseinaą. Bet jis 
n'ėra stiprus. Anglų prestižas ten stovi labai žemai. Ne kiek 
augščiau stovi ir vakariečių vardas. Izraelio pafrontėje galima 
laukti daugiau rimtesnių surėmimų. Arabų karštagalviai, ku
riuos ligšiol gen. Glubb legionas šiek tiek prilaikydavo, tikrai 
daug rūpesčių gali duoti anglams ir visiems Vakarams.

Paskutiniais įvykiais yra laimėjęs Egiptas, kuris jau seniai 
norėjo, kad gen. Glubb būtų pašalintas. To paties norėjo ir 
tuo pačiu laimėjo ir Saudi Arabija. Tačiau didžiausia laimėtoja 
reikia laikyti Sovietų Rusiją, kuri visada sėkmingai žuvauja 
sudrumstuose vandenyse.

Daug kam dabar kyla abejonė, ar Jordanas iš viso begalės 
išsilaikyti kaip valstybė. Veik tikra, kad arabų legionas susi- 
skaldys į atskiras klikas. Karalius Husseinas juo nebegali rim
tai remtis. Ligšiol Anglija duodavo Jordanui netoli trisdešimt 
milionų dolerių kasmet. Dabar jau tos sumos gali nebegauti. 
Ten gali kilti ir politinis, ir ekonominis chaosas. Jordanas gali 
būti ir sudraskytas tarp Egipto, Saudi Arabijos, Irako ir Siri 
jos. Svarbiausia,- kad tai sudaro naujus pavojus Izraeliui.

Visi šie reikalai negali nerūpėti Londonui. J;e rūpi ir 
Washingtonui, nes jie visu rimtumu liečia viso laisvojo pasau
lio saugumą.

TECHNIKA — GINKLAS

Anglijos valstybinio radijo 
žurnalas “The Listener” skelbia 
Oxfordo termodinamikos profe
soriaus Sir Francis Simon pa
skaitą, kurioje pasakyta:

“Pasaulinis karas atominiais 
ginklais būtų mūsų civilizacijai 
mirtis, todėl Vakarų — Sovietų 
Sąjungos kova pasviro į ekono
minį frontą, kuriame, aišku, pa
vyks pusei, turinčiai technikos 
persvarą. Rusai drąsiai teigia 
Vakarųg pavysią ir pralenksią. 
Vandenilio bombos pasigamini- 
mas verčia mus į jų žodžius dė
mesį kreipti. Technikoje svar
biausias roles vaidina mokslo 
vyrai ir technikai — inžinieriai. 
Vieni ištiria pagrindines gamtos 
paslaptis, kiti jas pritaiko gy
venimui. Jau keletą metų žino- 
noma, kad Sovietų Sąjungoje 
vis didesnis ir didesnis jaunimo 
skaičius gauna diplomus iš uni
versitetų ir augštųjų institutų; 
sakoma, jog 1954 m. gavo dau
giau negu nekomunistų kraš
tuose, Vakarų technika vis dar 
pirmaujančioje vietoje, ir Ame
rika viena tur daugiau inžinie
rių negu visa Sovietų Sąjunga. 
Tačiau naujų paruošimas ne
gausėja. Ypač kliudo faktas, 
kad Amerikos ir Anglijos pra
dinėse ir augštesnėse mokyklose 
nekreipiama ganėtino dėmesio 
gamtos mokslams. Vakarams 
privalu pasidaryti ilgametį pla 
ną, kuris mūsų mokyklas per
siūtų technologijos gadynei tin
kamesnių kurpaliu. Kitaip mū
sų būklč eina blogyn, ne staiga,
bet palaipsniui. Vieną gražią 
dieną pratrinsime akis ir pama 
tysime, kad rusai diplomatiniu 
gudrumu eksportuoja visur sa
vo technikus ir mašinas, kad pa 
trauktų Aziją ir Afriką.

BULGANINO TIKSLAI

Bostono “C. S. Monitor” dien
raščiui iš Washingtono praneša
ma:

“Diplomatų rateliai mano, 
kad Bulganino laiškai preziden
tui Eisenhoweriui turi tikslą 
vykdyti Genevos konferencijose 
iškištus tikslus. Vienas jų buvo 
nurašyti atominio karo galimy
bę, antras — palikti nepaprastą 
būklę Rytų Vokietijoje ir pa
vergtuose kraštuose. Nepuoli
mo sutartis, kurią Maskva da
bar įkyriai JAV siūlo, sutvirtin
tų tikslą nr. 2. Kitais žodžiais, 
Maskva prašo Washingtono ne
besirūpinti Rytų Europa ir jos 
tautų laisve ar sienomis. Jos 
pasiūlymų, aišku, be tinkamo ir 
pasaulį įtikinančio atsakymo pa 
likti negalima, būtų teikia
ma vandens propagandos malū
nams Azijoje ir arabų pasauly
je, kuriame į JAV dažnai pa
žiūrima kaip karo kurstytoją”.

1956.11.9 vakare Bonnoje 
Spaudos klubo būste įvyko Vil
ko pirmininko J. Matulionio, 
Vykd. Tarybos pirmininkės A. 
Devent'enės ir URT valdytojo 
Dr. P. Karvelio susitikimas su 
vokiečių politikais. Susitikime 
dalyvavo taip pat visa eilė vo
kiečių mokslo žmonių ir žurna
listų, kurie savo ruožtu pasisa
kė vokiečių spaudoje. Pasižymė 
jęs vokiečių politikas ir federa
linio parlamento (Bundestag) 
narys Dr. Puender ta proga pri
minė, kad Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo .išvakarėse 
jam ypač .malonu pasveikinti č a 
susitinkančius Vliko vadovybės 
žmones ir vokiečių pol.tikus bei 
veikėjus. Drauge pažymėjo, kad 
vokiečių tautos simpatijos yra 
lietuvių pusėje. Jo linkėjimai — 
kad Lietuva juo greičiau atgau
tų savo laisvę ir nepriklausomy 
bę.

Vokietijos federalinės vyriau
sybės ministeris W. Kraft pa
reiškė, kad vokiečių tauta ne-' 
paprastai vertina tą kovą, ku
rią lietuvių tauta veda už savo 
laisvę, drauge pažymėdamas, 
kad pastovi taika ir geras tau
tų sugyvenimas Rytuose nėra 
įmanomas šių tautų neišlaisvi
nus. Min. Kraftas pabrėžė, kad 
visa vokiečių federalinės vyriau’ 
sybės politika buvo ir bus nu
kreipta į tai, jog geležinė uždan 
ga išnyktų.

Vykd. Tarybos pirmininkė A. 
Devenienė savo kalboj padėkojo 
Vokietijos federalinei vyriausy
bei už tai, kad ji Lietuvą laiko 
ir toliau nepriklausoma valsty
be, tik laikinai Sovietų kariš
kai okupuota. Drauge padėkojo, 
kad vyriausieji mūsų išlaisvini
mo organai visą laiką turėjo vi
sišką laisvę nekliudomai veikti, 
taip pat Lietuvos laisvinimo 
veiksnių vardu palinkėjo, jog 
•ir vokiečių tauta, šiūb metu su
skaldyta į dvi dalis, artimiau
siu laiku išvystų savo troški
mus realizuotus ir apsijungtų 
į vieną valstybę.

Šio susitikimo metu žo<lį ta
rė taip pat Vliko pirmininkas 
J. Matulionis, pasidžiaugdamas, 
kad vokiečių tautai yra pavy
kę pasiekti tokią didelę pažan
gą, ir drauge palinkėdamas, kad 
bendromis laisvojo pasaulio jė
gomis būtų pasiekta laisvės bei 
taikos visoje Europoje ir kad 
geležinė uždanga su laiku visai 
išnyktų.

Šio susitikimo metu nuomonė 
mis pasikeitimas vyko draugiš
ka ir nuoširdžia atmosfera. Iš

VLIKO SUSITIKIMAS SU VOKIEČIŲ 
POLITIKAIS

vokiečių pusės kalbėjo visa ei- už supratimą, jog mūsų išlais- 
lė žinomų politikų, tarp jų fed. vinimo kova turi bpndrą tikilą. 
parlamento narys Muekermann.j Tenka pažymėti, kai tai pir- 
laikomo faktiškuoju kanclerio mas tos rūšies susitikimas, ku- 
Adenauerio orjanu “Re'nischer ris tikrai pasitarnaus geriems 
Merkur” redaktorius Wenger,' kaimyn niams santyk ami su- 
nacių režimo aukų sąjungos vi-j stiprinti. š'.tok'o pobūdžio pa- 
cepirmininkas ats. pulk. Muel- rengimu, ape kokiu3 dažnai 
ler ir kiti. Vokiečių kalbėtojai,) skaitome Amerikos spaudoje,
be kita ko, pažymėjo, kad jiems 
daro įspūdį mūsų organizuotu
mas bei ryžtas, juo labiau, kad,

kur savo pare škimus padaro 
pasižymėję Amerikos politikai 
ar kongreso nariai, čia, Vokie-

prireikus, mes savus žmones iš tijoje, pirmą kartą išeita š uo
viso pasaulio, ypač iš JAV ir 
Kanados, siunčiame veikti į Vo 
kietiją, ir jie mus sveikina. Lat
vių min. R. Liepinš savo labai 
gražioj kalboj pasveik no šį su
sitikimą ir išryškino, kokia st'p 
ri moralinė jėga yra žmonių, li
kusių už geležinės uždangos. 
URT valdytojas Dr. P. Karve
lis padėkojo visiems dalyviams 
už atsilankymą į šį Lietuvės Ne 
priklausomybės šventės minėji
mą ir už pareikštas simpatijas 
mūsų kenčiančiai tautai, o ypač

keliu, beieškant simpatijų mū
sų bylai tarp vok'ečių politikų 
ir visuomenės sluogsniUose.

Iš lietuvių pusė.3 susitikime 
taip pat dalyvavo gyvenantieji 
Bonnoje lietuviai — Baltų Ty
rimo Instituto dabart nis direk
torius prof. Z. Ivinskis, Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninkas ir CDUCE atstovas Vo
kietijoje Dr. L. Gron's, yietos 
LB pirmininkas A. Žemaitis ir 
Lietuvių Studentų Sąjungos pir 
mininkas P. Jurkus. Elta

ESTAI REKLAMUOJA PABALTIJĮ
. AL. GIMANTAS

riė. Lenino, Stalino ir Chruš- 
čevo rūšies tironai tokių dalykų

Vos 300 sielų siekianti Det
roito estų kolonija, susidedanti 
išimtinai iš naujųjų emigrantų, 
parodė savąjį veržlumą ir mo
kėjimą įsibrauti ten, kur nere
tai net ir žymiai įtakingesnioms 
ir reikšmingesnioms tautybėms 
nepavyksta, štai, savosios Ne
priklausomybės šventės proga, 
Detroito estai sugebėjo į visus 
.miesto didžiuosius laikraščius 
praeiti ar tai su išsamiais raši
niais ar bent žymioje vietoje 
patalpintomis nuotraukomis, 
vaizduojančiomis estaites savo 
tautiniuose rūbuose pasipuošu
sias, savajam šokiui pasirengu
sias.

Gera, kad, teikdami medžiagą 
spaudai, estai nepamiršo ir sa
vo likimo bendrų — latvių ir lie
tuvių, tuo būdu, Pabaltijo rei
kalai didžiojoje spaudoje vėl bu 
vo prisiminti ryškiai ir drąsiai. 
Užtai pagarba priklauso Det
roito simpatingiesiems estams. 
Aplamai, net ir mūsų tarpe ga
nėtinai žinant apie brolišką lat
vių tautą, visdėlto mažiau esa
me susipažinę su bendrų sienų 
su Lietuva neturėjusiu estų 
kraštu. Kaikurie skaičiai ar da
tos, aišku, gali būti pakankamai 
įdomios ir mūsų dėmesiui.

Be abejo, visiems žinoma, 
kad 1940 m., lygiai, kaip ir Lie
tuva, Estija buvo pirmą kartą 
okupuota sovietų. Sekė nacių 
įsibrovimas, pasibaigęs 1944 m. 
Grįžę bolševikai, estų pareiški
me amerikiečių skaudai sako-

Estijos istorijoje erą. Daugiau 
kaip 100,000 estų patriotų rei
kia laikyti suimtais ar dingu
siais be pėdsakų. Gi pirmosios 
okupacijos metais, nuo 1940 m. 
birželio iki 1941 m. vasaros, 7, 
926 estai buvo suimti ir dingo 
visiškai be jokios žinios. Iš jų, 
vokiečiams rusus išvijus, 1,950 
lavonai buvo rasti slapta pakas 
ti įvairiuose kapuose Estijos 
teritorijoje. Amerikinė spauda 
sensacingai pastebėjo, kad pats 
tamsiausias periodas visoje ru
siškoje okupacijoje Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje buvo gar
siųjų trėmimų naktys: 1941 m. 
birželio mėn. 13 — 14 d.d. tuo 
metu, vien tik iš Estijos buvo 
ištremta ir į Sibiro nežinią iš
vežta 10,205 asmenys. Be šitų 
aukų, iš viso estų Sibiran iš
tremta dar 33,000 žmonių. Nuo 
1944 m. raudonasis teroras ne
siliauja ir deportacijos, egzeku
cijos ir areštai vyksta be palio
vos, nes okupantas stengiasi 
palaužti estų ūkininkų pasiprie
šinimą kolektyvizacijos pastan
goms. Žinoję ir patyrę visus ko
munistų baisumus, 1944 m. net 
70,000 estų savo noru paliko 
gimtąjį kraštą ir bėgo į Vaka
rus. Šiuo metu JAV estų emi
grantų priskaitoma daugiau 12, 
000. Teikdami šias žinias, laik
raščiai pažymi, kad Jungtinės 
Valstybės nepripažįsta niekin
gos okupacijos ir žmonėms prie 
varta įbruktų rėžimų Latvijoje, 
Lietuvoje ir Estijoje. Ta pro

V. ma, pradėjo pačią tamsiausią ga prisiminta ir toji nesėkminnepažįsta*

BIRUTĖ PŪKSLSVICIŪTt

DOSTOJEVSKIS

‘The New York Times” 
dakciniame rašo:

re-

“Suėjo 75 metai nuo mirties 
vieno didžiausių pasaulio rašy
tojų — ruso Feodoro Dostojevs
kio. Diktatoriai Maskvoje be
gėdiškai bando jį vaizduoti ‘sa
vo žmogumi’, nora, kaip Yale 
universiteto profesorius M. Kar 
povich sako, Dostojevskis tiks
liai numatęs savo tėvynės atei
tį — kad ‘žmoniškumo siekimais 
revoliucionieriai slėps savo go
dumą tironiškai valdyti’ ir su- 
kursią valstybę, ‘kurioje visi 
bus šnipai’. Dostojevskiui rūpė
jo suprasti krikščionišką žmo
gaus ryšį su Dievu ir išryškinti 
žmogaus atsakomybę tinkamai 
savo laisvą valią naudoti, kada 
reikia rinktig tarp pikto ir gė-

45 tęsinys
Bet niekaip negaliu atgauti kvapo. Lyg mane kas 

smaugtų. Užgriebiu abiem rankom sau už kaklo. Nuo
gas kaklas...

Megztinis! Kur mano megztinis?
Ir vėl esu Dancige, vėl rūsy, ant dviaugštės lovos.
Ir sukandu dantis. .
Aš nežinau, ką dabar jaučia mūsų tėvai.

Rusai visą laiką sukinėjasi aplink duris. Prie vie
nų stovi mama su tėčiu, o prie kitų Mačiūnai. Jei tik 
kuris prieina artyn, jie tuoj jį šnekina, juokauja, siūlo 
užsirūkyti cigarų... Tų pačių, kur mes tada vogėme.

Rusai leidžiasi į pašnekesius, trypčioja aplink 
slenkstį, giria cigaro kvapą, užsirūko — pro mūsų lo
vos kraštą net kyla melsvas dūmas.

Bet vidun neįeina.
Tik staiga vienas nuo anų durų garsiai nusijuokia:
— Bet gi ir turtelio jūs čia, Vokietijoj, susikrovėt!
Jam jau krito į akis toji ryšulių krūva. Tikrumoje 

tai tuščiavidurė krūva, bet iš anos pusės ji turi atrodyti 
milžiniška. Kaip ilgai mes šitaip išgulėsim? Kaip ilgai 
kuriam nors neateis galvon mintis žvilgterėti į tą su
krautą turtą, nukelt bent keletą ryšulių ?

Aš net galvoju, kad būtų geriau, jei čia būčiau vie
na; tėvų akivaizdoj šito siaubo tikrai nepakelčiau.

DOVANA VAIKAMS

Kim. Oon Carlo Gnoechi (kairėje,, pasišventęs karo sužalotiems vai

kams Milane, Italijoje, mirties valandoje paaukojo savo akis akliems 
vaikams. Po kunigo mirties, jo akių ragena buvo ĮM-rsodinta dviem ak
liem vaikam: Anrnbile Battistello (viršuje dešinėje) ir Angelo Colo- 

graiuįei. Chirurgas Cesar Galeaz.z.i, daręs 3 valandas oĮiemeijiĮ, sako, 
jog ragena patykoti jtersodinti. (1NS,

ga propaganda, kurią veda ko- 
munist.niai kraštai, kad tik grą 
žintų atgal visus antibolševiki- 
niai nusistačiusius pabėgėlius. 
Bet, tokios pastangos, kaip 
straipsniuose sakoma, yra visiš
kai veltui.

Spauda piktinasi patyrusi, ko 
kiais keliais ir .metodais gauna
mi pabaltiečių adresai. Pav. no
rint gauti estų pavardes, buvo 
įsibrauta į estų laikraščio “Voit 
leja” patalpas, Ettlingene, Vo
kietijoje, ir pasiimta kartoteka. 
Kiti sąrašai buvo papildyti se
kant susirašinėjančius su Esti
ja po visą pasaulį išsimėčiusius 
estus. Ką tik atšventus lietu
viams ir estams nepriklausomy
bės atgavimo sukaktis, minėti 
rašiniai itin pravertė ir supažin
dino amerikiečių sluoksnius su 
Pabaltiju ir priminė, kad šis rei
kalas dar nėra užmirštas ir, kad 
lietuvių, latvių ir estų akys nu
kreiptos į Vakarų pasaulį su vii 
timi ir tikėjimu, jog žiaurusis 
slogutis negalės perilgai tęstis.

Kas nutiko Gedvilai?

Nežiūrint žinių, kad Mečys 
Gedvilą, kad ir nušalinus, nuo 
ministerio kėdės, liko išrinktas 
į lietuviškąjį komunistų parti
jos centro komitetą, vienas tik 
ką atėjęs iš Lietuvos laiškas 
tvirtina, kad “demokratinėje 
santvarkoje nusikaltę neišveii- 
gia bausmės, kaip ir nusikaltė
lis Gedvilas, dabar atitinkamai 
ir nubaustas”.

IV.RADIOSUlĮ (lempos-dalys-baterijos) Į
TAISYMAS ,

įnamuosedirbtuvėsej
—100% — 
L24RANTDA

TgeI

Daina
TELEVISION

(sav. inž. A.Semėnas)l

L3130S.Halsted-DA6-6887j

NUO UŽSISENftJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

DS ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRI ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sčdStl ir naktimis 
miegoti, nea Jų užsisenčjustos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežčjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galėsite rainiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežeji.nų ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarpplrščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vtnių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., |1.26, Ir $3.60.
Pirkite vaistinėse Cbi 
nagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc.,Qa 
ry. Ind.lrDetrolt, Ml- 
chlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order 1Šiemet šv. Patriko diena bus 

šeštadienį, kovo 17 d., ir todėl 
numatoma, kad New Yorke bus 
didelis pradas, kuriame tikisi __
dalyvauti apie 110,000 žmonių. 5618 w- Eddy st ChicaK° 34, III.---------------------

LEGULO", Department D.

Vėl prie anų durų, kur stovi mano tėvai, prieina 
kažkoks rusas. Užsiremia ranka į duris; aš net matau 
jo plaštaką.

— O ką, jaunimo čia pas jus visai nėra?
Tėtis vėl pakiša cigarų dėžę. Girdisi, kaip sprag

teli degtukas, rusas užsitraukia dūmą.
— Nors, žinai, ir tu boba nebloga! — staiga pro 

dūmų kamuolį pasigirsta jo balsas.
Tai mano motina!
Aš užsiimu rankom akis. Jaučiu, kad gali įvykti 

nelaimė, apie kurią net nepagalvojau.
' Ir nežinau, ką man dabar daryti ? Šokti žemėn ir 

eiti prie durų ?
Ir nežinau, ką dabar jaučia mano tėvas.
Bet rusas, pūsdamas dūmą, nueina nuo slenksčio.
Aš taip norėčiau šūktelėti pro ryšulių krūvą:
— Mama, nestovėk vienplaukė! Pasirišk kokią 

nors skarą...

Tik, atrodo, kad šita naktis jau eina prie galo. Jie 
dar slankioja aplinkui, bet balsai silpsta net ir vokiečių 
kambariuose.

Aš staiga prisimenu Christel.
Ir man prieš akis stojasi Rajkowskių balkonas. 

Naktis, kai mudvi abi negalėjom užmigti, stovėjom už- 
sirėmę ant balkono krašto ir žiūrėjom į tolimą, neįžiū
rimą miglą. Iš apačios girdėjosi tramvajų skambalai, 
kvepėjo pavasariu; ar ne taip ji tada manęs paklausė:

— Pasakyk, koki jie — tie rusai ?
Man ir dabar ausyse tebeskaba vaikiško smalsumo 

pilnas jos balsas. Ir ar ne taip aš jai tada atsakiau:
— Pamatysi pati.u

*Kur dabar Christel? Šviesiaplaukė mergaitė, pa- 
purusiom garbanom ir cherubino lūpom?

Jai labai patiko kunigaikštis Miškinas.

Staiga kažkoks rusas įeina į mūsų kambarį.
Niekas prie durų net ir nestovėjo; visi jau sėdi apa

čioj, ant lovų briaunų, kaip ir vakar. Vėl pasišneka, vėl 
paklausinėja, iš kurio mes krašto, vėl — cigarai.

Pasirodo, jis iš Riazanės, o ten pirmojo karo metu 
gyveno mama. Rusas nudžiunga, tarsi būtų sutikęs sa
vo giminietę. Aš nežinau, kaip jis ten, kampe, įsitaiso: 
turbūt, atsisėda ant grindų, kad nuo žvakės šviesos stai
ga išauga didžiulis jo šešėlis ir užgriebia lubas. Tarsi 
jis būtų čia pat, palinkęs virš mūsų dviaugštės lovos. 
Juoktųsi, mostaguotų rankom, užsikeltų ant viršugal
vio kepurę.., .

Mane pradeda purtyti šaltis. Aš jaučiu, kaip dreba 
mano kojos, virpa lūpos ir dantis nesueina ant danties. 
Kad jis nueitų! Kad jis greičiau nueitų!

O jie, ten apačioj, kalbasi apie visai jaukius da
lykus.

Mama prisimena kažkokią cerkvę ant upės kranto, 
paskui — turgavietę. Jis viską žinąs! Pažįstąs kiekvie
ną kampą! Ir net šokteli augštyn, tarsi norėdamas ma
mą apkabinti. Mama vėl pasakoja apie kažkokią krau
tuvėlę, kur ji pirkdavo žvakes; ant ištirpinto stearino 
jie tada kepdavo blynus, nes buvo badmetis. Žinąs jis ir 
tą krautuvę!

O tas šešėlis, ta didžiulė ruso šmėkla, tebelinguoja 
palubėj...

(Baa Baaglaa]
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SUDRUMSTOJI RAMYBĖ”

Detroito Lietuvių Dramos 
Sambūris “Alka” š. m. kovo 17 
d. 7 vai. vakare rengia vakarą 
Holy Redeemer salėje (Wernor 
Highway). Justo Pusdešrio re
žisūroj bus vaidinama puikaus 
turinio blaivybės idealui tarnau
janti drama “Sudrumstoji Ra
mybė”. Savo laiku, dar nepri
klausomoj Lietuvoj, šį puikų 
veikalą ne kartą vaidino Lietu
vos valstybės teatro artistai. 
Autorius — žymus mūsų tautos 
dramaturgas Petras Vaičiūnas.

Patartina veikalą pamatyti. 
Jame matysime gražių meno dei 
mančiukų, pasigrožėsime Petro 
Vaičiūno kūryba, be to teisin
gas, pamokąs turinys tikrai su
teiks mums naudos.

Pirmame veiksme matome kle 
boną kun. Saulėną. Tai didelis 
blaivybės idealistas, kovotojas 
ir šios minties platintojas mūsų 
tautoje. Jis pasikviečia brolė
ną — architektą Saulėną, kuris 
stato viename apskrities mieste 
Blaivybės Rūmus. Tas jaunasis 
architektas, vedęs gražią mer
gaitę Danutę, su ja gyvenda
mas pas dėdę kleboną, stengiasi 
būti naudingas visuomenei, sie
kia dorovingų tikslų, blaivus ku
rį laiką gyvena laimingą šeimos 
gyvenimą.

Tuo tarpu Danutė Saulėnien'ė 
yra jaunutė, nepažįstanti gyve
nimo lengvabūdė... Sužinojusi, 
kad vakare būsią svečių, slaptai 
nuperka keletą bonkų alkoholio 
(mat reikėsią svečius pavaišin
ti).

Tą pastebėjęs Saulėnas priki
ša savo Danutei: esą tuo ji už
gavusi gerąjį kleboną dėdę. Šei- 
mon atsilanko maža nesantai
ka. Klebonas iškviečiamas pas 
ligonį. Vakare svečių tarpe ma 
tome ir jauną muziką Tvirbutą. 
Tai Danutės mokslo draugas. 
Tuo laiku Saulėną iškviečia po
licijos vadas svarbiam reikalui 
aptarti. Tvirbutas lieka su Da
nute. Ją nugirdo. Grįžęs namo 
Saulėnas randa savo žmoną vi
sai girtą kartu su muziku Tvir- 
butu.

Tai alkoholio blogio išraiška. 
Alkoholis aptemdo protą ir ve
da į blogį. Štai architekto Sau-

Atlaidi archit. Saulėno šir
dis patiki * žmonos išpažinčiai, 
jai atleidžia, ji pasižada pasitai
syti ir negerti alkoholio nuodų. 
Tuo laiku Saulėnas pakviečia
mas Lietuvos pasiuntinybėm

Pas Danutę įsiveržia girtuok
lis Tvirbutas. Jis ją maldauja 
meilės, kad jo nepaliktų. Bet 
Danutė prašo greičiau apleisti 
jos butą, nes ji mylinti savo vy
rą, o jis galįs kiekvieną minutę 
iš pasiuntinybės sugrįžti. Ji bi
jo, kad vyras jos neatrastų kar
tu su girtu Tvlrbutu. Ji verk
dama maldauja jį išeiti. Prašo

PAGERBTAS KUN. 
MISEVIČIUS

Šiomis dienomis buvo pagerb

tos ckautai. Jie turėjo sueigą 
ir vėliau organizuotai su vėlia
vom s dalyvavo pamaldose, ku

tas Šv. Petro (lietuvių) parapi-įrių metu gražų pamokslą pasa- 
jos klebonas kun. V. Misevičius, kė tėvas Pečkys, SJ. Vyčiai šv. 
ilgametis Kolumbo Vyč.ų kape-1 Kazimierą pagerbė tą dieną spe- 
lionas. Šiose pare gose jis jau cialiai sušauktame susirinkime, 
yra 16 metų. Pagerbimas buvo Gi ateitininkai pasitenkino šven 
jau numatytas pr. metais, &;en- tėję dalyvaudami neorganlzuo- 
čiant jo kunigystės 30 metų su-' tai.
kaktį. Tačiau sukaktuvininką iš |
tikusi liga privertė iškilmes ati
dėti. Sveikata: pagerėjus, iškil
mės įvyko š. m. vasario 26 d 
9 vai. Šv. Petro bažnyčioje. Iš
kilmingas šv Mišias celebravo 
kun. Bulbr»,ok, jam asistavo dia
konu kun. Kriščiūnevlčius ir 
subdiakonu — kun. Danaher. 
ŠioEe iškilmėse dalyvavo pran
ciškonų atstovas Father Sylves- 
ter. Išk Įmingu pamaldų metu 
visą bažnyčią užpildė vieni vy
rai — Kolumbo Vyčiai (St. Paul 
Council).

Šiuo metu kun. V. Misevičių,
jį mesti girtavus. Ji žadanti jį p0 ilgesnės ligos jaučiasi labai 
paremti pinigais, .kad tik jis ją gerai ir žada netrukus grįžti 
paliktų ramybėje su vyru. Bet... prįe savo pareigų. '
jos nelaimei, staiga grįžta Sau
lėnas; jis randa savo žmonelę LANKĖSI GANYTOJAS 
su Tvirbutu. Jis daug'au nebe
tiki savo žmona. Ją išvadina ^evo 4 d. Šv. Antano
melage, begėde, apgavike, o ParaPU°Je lankėsi J.E. vysk. Do 
pats pavydo kančios iškreiptu novan- J) pasitiko parapijos kle- 
vaidu išbėga lauk. Tragizmo b°nas kun. dr. Boreišis, lietu- 
siaubas didelis. Kančia išauga v kunigai, parapijos komiteto 
iki dangi ns. nariai ir bažnytinių draugijų at

stovės, dalyvaujant dideliam 
Mūsų diuysis dramaturgas ir skaičiui tikinčiųjų. Bažnyčia bu 

psichologas Petras Va.čiūnas vo pilna žmonių. Jo Ekscelenci- 
taip ryškiai, kaip dailininkas pa , ja, paegzaminavęs vaikučius, 
veiksle, išryškino, apipavidalino! pasakė pamokslą ir suteikė a- 
šeimos gyvenimo tragizmo kon-j pįe ioo asmenų Sutvirtinimo

MISIJOS

Kovo 4 d. Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje pradėtos misijos, 
kurios tęsis, visą savaitę. Dir
bančiųjų patogumui yra taip su 
tvarkyta, kad konferencijos vyk 
tų rytais nuo 9 vai. ir vakarais 

! nuo 7:30 vai. Parapijos klebo
nas kun. dr. Bore šis supaž'ndi- 
no parapiečius su misionieriumi 
kun. Pečkiu, SJ, kuris misijas 
pradėjo ir pakvietė ko gausiau 
jose dalyvauti.

Prie bažnyčios esančioje pa- 
rap'jos mokykloje, vienoje kla
sėje galima gauti nusipirkti re

liginio turinio knygų, malda
knygių ir įvairių devocionalijų, 
kurias pardavinėja mokykloje 
dirbančios seselės pranciškietės.

TRUMPAI
— Šv. Petro bažnyčioje ga

vėnios pamaldos vyksta trečia
dieniais ir penktadieniais nuo 
7:30 vai. vak.

— Motery grupė lietuviams 
veteranams remti š. m. kovo 11 
d. buv. lietuvių svetainėje ruo
šia pietus, Pietūs bus 3 vai. 
po pietų.

— Jaunimo stovyklos reikalu
informacinis visuomenės susi
rinkimas numatomas š. m. kovo 
18 d. Vieta ir laikas bus pa
skelbta vėliau, š'a proga at
vyksta dr. Damušis iš Clevelan- 
do ir lietuvaitės seselės iš Put- 
nam, Conn., susipažinti su vieta 
ir pasiinformuoti visais stovyk
los reikalais bei patirti visuo
menės nuotaikas.

(Nukelta j o pusi.)

turus. “Sudrumstoji Ramybė” 
tai nuostabiai teisinga gyvenimo 
drama.

sakramentą.

ŠV. KAZIMILRO ŠVENTĖ
Šią šventę. k?,ip savo globėjo, 

ypatingai gražiai atšventė vic-
Šią pamokančią dramą ir jos 

pabaigą matysime š. m. kovo 
17 d. (šeštadienį) 7 vai. vak.
Holy Redeemer salėje.

Vaidina šie asmenys: klebo
ną — Justas Pusdešris, archi
tektą — Aleksas Gubilas, Da
nutę — Aldona Rastenytė, Tvir 
butą — Vytautas Ogilvis, polic. 
vadą — Ka/y3 Gricius, Pauli
ną (jo žmoną) — Želvy ra Buk- 
nytė, techniką Banaitį — Jonas I 
Vytas, Marytę — Violeta Mac
evičiūtė VLADA BARAUSKĄ

Atsiminkime, jog tokį veikalą 
pastatyti labai sunku: į jį įdėta 
darbo kalnai. O kiek rūpesčių

DETROIT'o BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAi

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar v asarvįęteg^ kreip
kitės j

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą

Lietuvių Prekybos Na m

turi nugalėti rengėjai dar ir at 
eltyje, o ypačiai režisorius Jus
tas Pusdešris ir artistai. Deko
racijas tapo Vytautas Og'lvis. 
Spektaklio a d m i n istratoriaus 
darbą užs'krovė ant savo pečių 
Stasys Garliauskas.

Reikia dar daug darbo ir lėšų. 
lėno pagelb.n.nkas technikas Ba ; Reikalingos naujos dekoracijos.

Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 
Residencijos — TA 6-4366

Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja gavo klijentams.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
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A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

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

BUICK ’AS

lIetuvišras

AUTOMOBILIS

s,

naitis, girtas būdamas, apsilei
džia; dėl to įvyksta Blaivybės 
Rūmų statyboje didelė nelaimė... 
Vėliau jis supranta savo klai
dą, valdosi ir pasižada daugiau 
nebegerti.

Kartą Danutė išvyksta vasarą 
į Palangą pasimaudyti, pasigro
žėti žavia gamta, jūros melsvu
mu ir saulės spinduliais. Bet ją 
paseka ir muzikas Tvirbutas. 
Apie tai sužino labai užimtas 
statybos darbais architektas 
Saulėnas. Jo mylimos Danutės 
girtav mas priveda ją prie ne
ištikimybės. Su Tvirbutu ji su
taria vykti į Paryžių.

Architektas Saulėnas labai 
tragiškai tą smūgį pergyvena.

Architektas vistik savo Da
nutės neapleidžia. Jis vyksta, 
žmonai maldaujant taškais, į 
Paryžių. Danutė vyrą atsipra
šo: papasakoja, jog Tvirbuto ne

Būtinas tam tikras apšvieti
mas — spalvos. Svarbu,, kad 
vaidintojai būtų aprengti atitin
kamais drabužiais.

Pastatymas tok:o svarbaus, 
blaivybės idėją propaguojančio, 
veikalo reikalauja daug pasiau
kojimo iš visų rengėjų: režiso- 
riaus, artistų, o iš mūsų — tik 
vieno: paremkime tą didelį ir 
svarbų darbą savo atsilankymu.

VI. Mingėla

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 West Grand Boulerard

cor. Shadv Lanc Detroit Ib. Mithigai 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. anlr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir 5clt. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

K I a o s y k 11 e 

UTHOANIflN MELODiESmylinti ir norinti būti kartu su , 
savo vyru Saulėnu. Bet vėlgi ( Ann Arbor — WPAG 1050 kiio
intriga labai jiem,,tai .vy^i m _
Žiūrovą jaudina ir prikausto. y __ VALATKA

Jis vis nori matyti, greičiau pa- , l6756 Ltt,ure _ Uctroit 27>
tirti, kas gi bus toliau. | Michigan

SS

cycles

GARANTUOTI SIUNTINIAI!
Siunčiame siuntinius, vaistus ii kitus reikmenis j LIETUVĄ ir 
į Sovietų Sąjungą. Garantuojamas pristatymas 4-8 savaičių bė
gyje. Siuntinio gavėjo parašas prisiunčiamas siuntėjui.. Gavėjas 
jokių išlaidų neturi. Siunčiame ir dėvėtus drabužius, kai pri
statomi j mūsų siuntimo kontorą, kuri veikia nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai.vak. Seniausia siuntinių firma DETROITE:

DIRECT PARCELS EASTERH EUROPE SERVICE
LESIJE SOCIIA, savininkas

5705 Chene Street, Detroit 11, Mich.
Tel. WAlnut 1-69%

Prašykite siunčiamųjų reikmenų katalogą

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6165 
47KNKRAL CO.NTItACTOR

Atlieka (vairius statybos, patatsy 
mo ir pertaisymo darbus — stalinln 
kystfis cemento, mūrijimo, elektros 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskiru kambarių bei butų Įrengimą* 
nnstogfis,. ir skiepuose.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiffifiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
MARŲUETTE GELIŲ KRAUTUVE

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

Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS |
2743 Wes» 69th Street Tel. PReepect 6-0781 j

(priešais šv. Kryžiaus ligoninę)
n I llllll III! IIIII lllll IIIIIHIII llllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII1IIIIIIIIIIIIIII1II III lllllltlllllfi

DIDŽIULIS PASIRINKIMAS 

NAUJAUSIO STILIAUS BALDŲ 

VELYKŲ ŠVENTĖMS!

Kainos be užprašymy — sąskaitos neparduodamos 
Finansų Kompanijoms.

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

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

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

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

★

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

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

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

9 dalių miegamųjų su puošimuosi stalu pas mus tik $490.00

★
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

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

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

stiliaus iš auksčiausios rųšies pas mus iki Velykų tik $400.00

★
VIRTUVĖS FORMICA STALAI

Už $69.00 siūlomi parduoti 5 dalių Formica stalai ir
4 kėdės. įvairių spalvų ir stiliaus pas mus tik..........  $.39.00

Už $ 99.00 siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su chromo
ar juodo metalo kojom pas mus tik ............................ $ 73.00

Už $129.00 siūlomi 7 dalių Formica setai mediniai,
ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik ............... $.99.00

Sukaktihinių Metų Dovanos Taupytoj ams

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

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba pad«; j senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą tfu termo
metru arba puikią piniginę.

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 Wesf 47th Street LAfayette 3-1083
B. lt. riHklruIcz, !■;. It. l’lctkcMle«, sekr. Ir imIvi,kalas

Mokame uukfttus dlviili-mliis. KeAliiojanie i'ekliiN. I’rnduodam*' 
Ir Išperkuinc valstybes bonus. Taupytojom** patarnavimai veltui.

ATIDAKY KITI. SĄSKAITĄ mIAMMIY APDItAI STA IKI 610,000

DARBO VALANDOS: pirmini. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.; 
antradienį Ir penktadieni nuo 9 Iki 5; trečtadienj uiilaiyta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos Iki vidudienio.

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

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

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

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

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

★

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

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

TELEVIZIJOS APARATAI
RCA, Dumont, Wcstingliou.se, Admiral, Motorola, Zcnitli par

duodami žemiausiomis kainomis Chicagoje.
21 inco Traveler ant žemės pastatomas tiktai ............... $119.00
21 inco RCA arba Admiral tiktai ..........................................$149.00
24 inco raudonmedžio tiktai .................................................. $250.00

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

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

Išmokėjimai iki 2 metų ir ilgiau.

HIRNITURK fOTER. INC.
Įmonės Vedėjas JUSTAS LIEPONIS

3222-24-26 South Halsted Street
TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA F

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

Wcstingliou.se


I
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Aukos surinktos vasario 16 d. Detroite
Žemiau duodame sąrašą visų as- $7 aukojo E. Kaustokienė; po 

menų aukojusių per Vasario 16 $6 — J. Idzelevičius, R. Kurmau- 
d-_ minėjimą, įvykusi š.m. vasario skienė, J. Murinas.
men. 19 d. Western High Shool Pn Q . . v
fcaleje, Detroit, Mich. Viso surink- .$5 auk°J° V. Alantas, A. V. 
ta $2,958.64. Gauta 428 aukos, ^kevičijM V. Alkevičius, Ame-
taigi vidutinė auka šiais metais nkos. L^.tuYlų R’ Moterų Są- 
yra apie $6.92. 1 jungos 54 kuopa, J. Andriliūnas,

$100 aukojęs .asmuo prašė pa- Y' Antakauskas, J Augutis, A. 
vkrdės neskelbti. * - Augunasj. S. Aukštikalnis, L.

$50 aukojo Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkė.

Po 30 aukojo L. M. Bajorūnai, ~ ■ -------------- --------
V. K. Kundrotai, Antanas M., Ka- džius, J. Bončkus, J. M. Brinzai, 
zys Škirpa. j Bronius, J. Buitkus, J. Bujauskas,

Po $25 aukojo P. Aleškaitis, A- M- Bukauskas, L. S. Bulgariai, B. 
merikos Lietuvių Radijo Balso Burba, P. Burokas, J. Butkus, J. 
Draugija, A. A. Banėnai, K. Ciu-! Černiauskas, A Cirvydas, A. Da- 
želis, V. Kutkus, J. Mikaila ir S. g*1“, kun. Br. Dagilis, V. Dalin- 
V. Urbonai. kevičius, S. Dambrauskienė, J.

Po $20 aukojo O. V. Braziai, Doyeinis, B. Girnikaitis, K. Go- 
Detroito Ateitininkų Sendraugių^ grelis, K. Gricius, J. A. Griniai, V. 
draugija, L. P. Heiningai, J. Meš- Grudzinskas, L. Grunovas, A. 
kauskas, P. Pagojus, L. J. Pečiu-' Gumbrys, N. Išganaitienė, J. J„ 
rai, J. Radzevičius, M. Ramanau- A. Jankauskienė, E. Jankus, E. 
skas, B. Staniškis, Susivienijimo Jodinskienė, E. K. Jokšai, M. Jo- 
Lietuvių Amerikoje — 352 kuopa, kubaitis, J. Jonynai jr. Juozas iš 
V. T. Udriai, P. K. Varis, S. A. Va Toledo, L. Kalvėnas, F. Kanapė- 
siulis. nas, K. V. Kartanai, E. K. Kar-

Po $15 aukojo A. B. Astašai,- vėliai, J. Kavaliauskas, T. J. Ra
čiai, A. Barakauskas, S. V. Bub- valiauskai, V. B. Keblaičiai, J. 
liai, J. Dunčia, Lietuvių Socialis- Kilikevičius. J. Kinčas, J. Kirtik

Babriekas, S. Bačkaitis, V. Baja- 
lis, J. Balnionis, P. Banionis, V. 
Barauskas, J. Bartkus, J. Bauža, 
M. Benys, F. Blauadys, P. Bliu-

A. Rumšaite, A. Rupauskas, V. 
Rusickas, V. Ruzgys, A. Sharkus,
A. Smagrauskas, P. Stanionis, Sta 
sys, S. Stepulionis, A. Sukauskas, 
P. Svilas, J. šeputa, V. Šlikas, V.L. 
Šulcai, Šuopys, Švereckienė, K. Ta 
parauskas, B. Telycėnai, V. M. 
Tylai, A. Užubalis, Vaičekauskas, 
J. Vaitėnas, P. Valantinas, R. Va
latka, B. Valys, Vasiulis, A. Vė- 
lavičius, B. S. Venckai, L. Vičiai,
B. G. Vilkai, S. Vilkas, J. E..V11- 
kauskai, A. Zaparackas, V. A. Zu- 
brickai, K. Žalnieraitis ir du as
menys prašė neskelbti.

(Bus daugiau)

tų Sąjungos 116 kuopa, Br. Poli- 
kaitis, B. M. Urbanavičiai drau
ge su V. A. Leitais ir J. Valuko- 
nis.

Po $12 aukojo P. E. Moliai, V. 
Saladžius ir M. šnapštys; po $11 
— J. Šnipaitis ir P. Žemaitis.

Po $10 aukojo E. Alkevičius, 
Amerikos Lietuvių R. K. Federa
cijos 4-tas skyrius, Amerikos Lie
tuvių R. K. Moterų Sąjungos 51- 
ma kuopa, AT K. Andriuškaitis, 
C.Anužis, D. I. Anužiai, E. A. Ar- 
bačiauskai, G. J. Asminai, P. Ba- 
lynas, B. Balionis, Balys, O. Bal- 
zerytė, S. Bartkus, M. Baukys, V. 
Baziliauskas, S. Blaškevičius, A. 
B. Bliūdžius, A. Boreišis, J. Brie
dis, P. J. Brundzai, D. čečkus, L. 
J.' Černiauskai, E. V. Čižauskai,
J. Degutis, Detroito Lietuvių Kul
tūros klubas, A. Duoba, V. Gai- 
velis, E. S. Garliauskai, D. S. Gel- 
dauskas, Gerulaičiai, A. Gilvydis, 
M. Grudzinskaitė, J. Jakunskas,
J. Janulevičius, Z. A. Januškevi- 
čiai, V. Jonas, J. Jonynas, J. M.
V. Juškai, S. Juzėnas, A. Kaka- 
nauskas, J. Karalius, F. Karps- 
lys, P. Kazlauskas, V. Kriaučiū
nienė, J. Ručinskiene, J. Kuras, 
L. Kutkus, V. Lelevičius, Lelis, 1 
“Lithuanian Melodies”, Lietuvių 
Sąjunga “Ramovė”, Lietuvių Dūk 
terų draugija, L.T. Sandaros 29 
kuopa, I. A. Lukai, V. Majauskas, 
Marvydas, Mastinas, V. Mikalau
skas, V. Mingėla, J. A. Mitkai, V. 
Mitkevičius, F. Motuzą, A. Nema- 
nis, B. V. Neverauskai, P. P. Pa
jaujai, A. Paškevičius, L. Pesec- 
kas, M. V. Petruliai, S. J. Pilkai,1
VI. VI.. Balys Polikaitis, M. P. 
Polteraičiai, Pregel. J. Puida, Juo
zas Puida, J. Puidokas, P. Put- 
rius, P. M. Rabašauskai, A. M. 
Račka, J. E. Radavičiai, V. Ras
tenis, V. Rinkevičius, J. Rukšė- ; 
nas, B. Rukštelis, M. Ruseckas, 1 
A. Ruzgis, Skirgaudai, M. Sodonis,
K. Sragauskas, C. Staniuliai, J. 
Stasys, V. Staškevičius, J. Šepe
tys, K. špakauskas, S. V. Vaičių-( 
nai. L. Vainauskas, J. Vaitkūnas, 
P. Vedeika, K. Veikutis, B. V. Ve
selkai, Vilniaus Krašto Sąjungos 
Detroito Skyrius, E. V. Visgirdai,1 
V. Viskantas, P. Zaranka, A. Zal-, 
kauskas, V. Žebertavičius, K. Ži 
binskas.

lis, S. Konsevičius, Kriščiūnas, A. 
Kvederas, R. M. Kučinskai, V. Ku 
kučioniene, M. Kuncienė, kun. M. 
Kundrotas, L. Laukaitis, I. Lau- 
ravičienė, A. Leipus, J. Lekas, A. 
Leparskas, Leščinskas, Lietuvių
R. K. Susivienijimo Amerikoje 
265 kuopa, E. S. Lungiai, J. Ma- 
čiulaitis, P. Marčiukaitis, A. Mar
kas, A. Masaitis, L. Matvekas, P. 
Medonis, K. Memenai, ^Mikulionis,
S. Miliešius, A. Milkevičius, A. 
Misiūnas, P. Misiūnas, J. Mitkus, 
B. A. Nakai, J. Naumavičius, S. 
Naumavičius, K. Navasaitis/ B. 
Navickas, E. Olšauskaitė, K. P. 
Pabiržiai, J. Paškauskas, N. S. 
Paulauskai, S. E. Paurazai, B. 
Petkauskas, S. Petrauskas, M. 
Petrauskas, L. Petravičius, K. 
Petroška, A. Petrulis, Alf. Petru
lis, Plečkaičiai, A. Plepys, V. Poš
kus, Pranas iš Toledo, K. Pum
putis, J. Putna, J. Rauličkis, E.

TRUMPAI
(Atkelta iš 4 pusi.)

— Amerikos Lietuvių Radijo 
Balso Klubas ir “Baltic Melo
dies” radijo valandėlės reikalu 
nėra pasiekę pilno susitarimo ir 
Helen Rauby pasirašytas kont
raktas su radijo stotimi dėl 
“Baltic Melodies” radijo valan
dėlės nėra jokio valdžios auto
riteto patvirtintas kaip teisėtas 
veiksmas, nors tuo reikalu pa
našūs gandai yra visuomenėje 
skleidžiami.

— Geisnerių šeimai Vokietijo
je remti dar yra prisidėję šie 
asmenys: Emilia Kremm — 100 
dol., Helen Rauby — 50 dol., 
dr. Birutė Matukaitė, Jonas Būt 
kus, Romano Eastka, “Baltic 
Melodies” ir Bronius Girniukai- 
tis — po 10 dol.

— “Sudrumstosios Ramybės” 
spektakliui, kuris įvyks š. m. 
kovo 17 d., biletai jau platina
mi ir galima gauti pas mūsų pre 
kybininkus Vladą Kukučionį, 
Patalausko ir Veleikos krautu
vėje, VI. Paužos “Neringos”

ja k'c Sr. '.2o"<J:r.'as dide
lis, nes pirmąją platinimo die
ną išparduota apie 100 biletų.

— “Prieš Srovę” Zt. Mikšie

nės pastatymą š. m. kovo 10 d. 
turės progą pamatyti ir Toron
tas. Ši detroitiškių vaidintojų 
grupė neseniai g a s t roliavo 
Grand Rapids l'etuvių kolonijo
je su komedija “Glušas”.

— Vincas ir Brc.Tė tirai, 

prieš du metus iš Worcester, 
Mass., atsikėlę gyventi į Detroi
tą, 3325 Michigan Avė., nusipir
ko alinę. Paskutiniu laiku vis 
daug ay ir naujųjų ateivių įsi
jungia į šį biznį. St. G-kas

PIRMENYBINftS KREPŠINIO 

RUNGTYNĖS

Šį sekmadienį, kovo 11 d., Ho 
ly Redeemer sporto salėje, 5671 
W. Vernor Hwy., įvyks Viduri
nių Vakarų Sporto Apygardos 
Krepšinio Lygos pirmenybių 
rungtynės tarp Detroito LSK 
Kovas ir Urbariog Lituanica.

Rungtynių pradžia — 2 vai. 
p. p. punktualiai.

Visi sporto bičiuliai maloniai

kviečiami ko gausiausiai atsi
lankyti. LSK Kovas V-ba

A. S. K, Lituanica Detroite

Šį sekmadienį, kovo mėn. 11 
d., 2 vai. po pietų Holy Redee- 
mer sporto salėje (W. Vernor 
Junction) įvyksta įdomios krep
šinio pirmenybių rungtynės 
tarp studentų krepšininkų iš 
Urfcanos ir vietos Kovo. Vietos 
krepšininkai pasiryžę nepasiduo 
ti Lituanicai ir prie savos pub
likos gali ir svečius nugalėti. 
Detroitiečiai prašomi atvykti 
į šias gana svarbias krepšinio 
rungtynes. Kaip jau buvo anks
čiau skelbta Vid. Vak. Sporto 
apygardos krepšinio pirmeny
bės vyksta žaidžiant kiekvienai 
prieš kiekvieną komandą. Da

Rėklys, A. Rimbą, A. Rugienius, knygyne ir Šv. Antano parapi

Telef. REpabHe 7-6SwS 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos {vedinas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigu* 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovai

4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960

GERIAUSIOS
net 88 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ROYAĮ, didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau. •
4-ji šimtinė baigiama siuntinėti 

užsisakantiems. Pranešę adresų dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

J. L. GIEDRAITIS

1632 Broad St., Harford 6, Conn., 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

lyvauja: 2 Neries komandos, 
Lituanica, Žaibas ir Kovas po 1 
komandą išstatė. P. M.

PAJIEŠKOJIMAS

Kun. Viktoras Rimšelis jieško sa- 
yo pushrolio Juozo Maknio, kuris 
pražuvo paimtas į lenkų kariuo
menę 1939 metais. Jis buvo pir
mame legijonų pulke. Pagal ne
patikrintas žinias jis turėtų būti 
Kanadoje. Žinantieji prašomi pra
nešti šiuo adresu: Mariam Mills 
Seminary, Clarendon Hills, III.

Duonų ir jvuirias skoningas 
buUrutes kepa

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

Pristatome I visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

BIO
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
S Nemokamai S-]ų mSn pilną garan

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

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną. televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

vimo aparatai, lempos, baterijas, da
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKA* 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDŽEUS

IOB3OI

PLATINKITE “DRAUGJĮ”

CONSOLB TV

LOW **TABLE MODUL" PRICB

! , magnificent

agnavox
TELEVISION

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WnES stoties — Rangs 1R90 
NIJO PIKMAD. 1KT PENKTAD 

N:4R Iki »:80 vai. ryte 
RĘST A D USD iki 9 :S0 rvte 

PTRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
f?ERAI>. S:30—v. r. iš Mntb-z 

WOPA — H’0 kll 
ChlcagO 29. ..’1. HEmloek 4-241»

V1»1 Bn prv’gwi:i,i siT

PIRMA KARTA PAMATYSITE PATYS SAVE 
SPALVOTOJ KULTORINĖJ FILMOJE

“LIETUVIŠKOJI CHICAGO”
Kovo men. 11 d. pirmą ir ketvirtą vai. p.p. Suksis 
2 vai. LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, DIDŽIOJE SALEJE. 

3133 South Halsted Street
Filmą padarė BALYS BRAZDŽIONIS

Filmas bus lydimas gyvu žodžiu ir muzikos garsais. Bus 
matomi šie vaizdai iš lietuvių gyvenimo:

1 DALIS, fautų himnai. Dalis AL Kongreso su skautų tar
nyba, Lietuvos Kariuomenės švenčių minėjimai, Premijos įtei
kimas poetui Bern. Brazdžioniui, Spaudos paroda, p. Simonaičio 
pagerbimas, Miškininkai, šv. Kryžiaus parapijos 50 m. sukaktis, 
Kun. Suginto 60 m. sukaktis, dail. A. Varno paroda, kons. Dauž- 
vardžio 30 m. diplomatinio darbo pagerbimas, Kun. Dr. J. Prun- 
skio 25 m. žurnalistinio darbo sukaktis.

2 DALIS. Lietuviškas kryžius, Dainavos ir Čiurlionio kon
certas ir vakarienė, Šaulių veikla Tremtyje, Draugas ir naujos 
spaustuvei bei vienuolyno žemės šventinimas. Draugo Romano 
premijos įteikimo iškilmės, Lietuviai Banevežiečiai, šv. Jurgio 
bažnyčios vaizdai.

3 DALIS Dariaus ir Girėno šventė, Sandūnuose, Zoologijos 
sode, Chicagos Aerodromas, šv. Kazimiero kapinėse, J. Būga 
Oak Forest prieglaudoje, Leonas namų šventinimas, L. Lietuvos, 
Kario, Tėvų Marijonų piknikai, Profesoriai.

4 DALIS. Liet. Taut. Meno Ansamblis, Vaikų pirmoji Komu
nija, Detroito skautų vaidintas “Džiaugsmas”, \Viseonsino Šaulių 
klubo kariuomenės šventės minėjimas Kenoshoje, Vasario 16 mi
nėjimai, dail. Pauticnieus paroda, Lietuviai Mokytojai ir dar 
keletas vaizdų.

Įeinant $1.96 auka
Chicagos Šaulių Klubas Filmos Garbės Globėjas. Pelnas Lie

tuvybei įamžinti Amerikoje. Lietuviškoji Visuomenė abejuose 
sensuosc maloniai kviečiami dalyvauti.
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skip’s SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202 
KOVO MĖNESIO 8, 9 IR 10 DIENOMIS

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4..79 

ASBACIl URALT Fifth Įjjg 59

HAIG & HAIG, 5 STAR SCOTCH

_______________ ______ ______________$4.49
GRAIN ALCOIIOL, 190 PROOF USP Fifth $4.89

Fifth $2^89

. $ -g .69

w

\Model MV150L, 
The Conetellation 21

ln scuff-proof
Magnatex CordovAn 
dėcorator finish

Cl

only

O f o

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
J. MIGLINAS 

Telef. — HUmbold 6d 038

JŪSŲ NAMUOSE ŠIAIS METAIS NORI BOTI SVEČIU 
KULTŪROS ŽURNALAS

AIDAI
“Aklai” kiekvieną mėnesį atneš lauktuvių — įdomių straipsnių, 

gražios beletristikos bei poezijos ir visuomeninio gyvenimo aktualijų. 

Prenumerata: visur 6 dol. metams

Adresas: C80 Bushw?ck Avė., Brooklyn 21, N. Y.

~įl Ar Gaunate 

Slogas?

VisuotiH’t kreipkite rldinenj J ii/l:i*ri<1u iiih 
vidui Iiih. f »«• I |»i»luhKvIiriuio tiiknlangiai |»a- 
rdI<1mh.Jh. !»». 1’ftfei‘H *’( iouiozo'*. Kaip Ir 
pasai Ryriytojo rc» cptą RniinftniUOHC v»b- 
♦ uow, jo sfjstaln yra, kelelius medi'-lfikal 
tiži vit (int-ij dalykų, kurie visi kartu velk- 
rlHinl nuteikia |»«l'tiKvinlmą keliais bfiriith: 
H rmuhiH ir šildo sutrlku*! skrandi; 2) 
atleidžia viriutlij Išpūtimo skuusinus; 
sutelkia tmsk uhliiH n t i pa letiRvIliluig, nuo 
HiikletėJiiMlij viriui hj. kurie yra prle*a«thn 
aukš<'laii Išvardinių alinptomų. Avelnus. Ca
rą nkonlo. lAparriimta vii S 20.00«.<M»0 l.on- 
kų. frelmoa dydžio hofikA $1.05 vaistinėse. 
Kimdyktte I >r. l'etei 's •'Goi»io«om... abso
liutiškai niekas kitas taip nspaaslbės.

.lel Jdsų vaistinė neturi. ta<t. paMųsklts 
$1 už 11 o». bonką (su Jukų vardu Ir ad
resu) šiuo adresu: (iOMOZO. Dept. 071-51 
4.>41 5. ltat ensuood ( URuto 4**, m.

Fradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoi!
—" 11   ■■!■■■ ————Ae
ralgl, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

ištaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOAMI
Kiekvieno taupytojo tndSItei apdrausti Ud $10,000.00

BRItiHTON SAVINGS AND I.OAN ASS’N

<071 Archei Avė., j vakarus nuo Califomia Avė
CHARLES ZEKAS.' 8ec'a

OFISO VALANDOS:

RON RICO RDM

KIJAFA YVJNE

CINZANO VERMOUTH 

Sweet or Dry Fifth $-|.39
MANBiCRCREAMA, IMPORTED WINE

(Gold Droiis) Fifth

JONAS GRADINSKAS

Plrmad., antra<l„ panktad br 
• v. ryto tkl 4: KO p p

Trefilad. t ryto IMI t> y.. 
Ketvlrtad. » vai. 1U I

VOKMKI I LTKA HI-FI 

RADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEVI8ION COMPANY

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

NAUJAUSI

MAGNAVOX OUALITY FEATURES

a Largest 21" aluminized pietų re tūba
• 20 tube transformer povvered chassis
a Optical pieture filter and refleetion barrier
• Big 8" extended range speaker
• Smartly styled compact acoustical cablnet
• Top Controls for easiest stand-up tuning

See Magnavox—for the mosi beautiful piclures- 
wherever signals can be received.

LOWBST RRICB KVB 
POR OUALITY 
BIO-RICTURK TV'

complate with stand
The magnarama—newę»t big value 
TV in compact, dėcorator finish 
cabinet, aluminized tube, superior 
transformer powered chassis, optical 
filter, concealed top Controls and 
two speaker front-projected sound.

only S2495® (VHF)

EASY TERMS-PAY ONLY $0.00 PER WEEK

WALTKR KLASH’S

PURNITURE — CARPETINO 
TELEVISION — APPLIAMCES

1800-02 W. 47th St„—at Wood £
LA 3-7771 -2 -3 -4
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R MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, kovo 8, 1956

Laukiame atsilankant

Juozas (Irilauskas, vedėjas

Kurgi galima gauti švelnų, 
gražų, pliušinį zuikutį ir perli
nius karolius veltui?
- Aišku, niekur kitur k’ap 
Šv. Antano Taupymo-Skolinimo 
Bendrovėje, 1447 South 49th 
Court, Cicero.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiais, sumanus Bendrovės 
sekretorius p. Juozas Gribaus- 
kas pasirūpno dovanomis savo 
interesantams-“ * kostumeriams”. 

Kiekvienas, kuris pradės naują 
sąskaitą, su $100.00 arba papil
dys turimą — gaus perlinius 
karolius; o kiekvienas vaiku
tis, kurs pradės naują sąs
kaitą su $5.00 arba papildys 
turimą — gaus gražų, pliušinį 
zuikutį. Tie • zuikučiai tokie 
gražūs, kad net suaugusieji no
ri juos gauti, bet p. Gribaus- 
kas pabrėžė, kad tai tik vaiku
čiams. Aš manau, kad toks biz
nis apsimoka. Vistiek reikia 
pirkti Velykų dovanas, o či£t, 
padedi į sąskaitą pinigų ir vel
tui gauni tą dovaną.

Be to p. Gribauskas užprašė 
ir gyvą zuikutį, kuris čia lan
kysis nuo kovo 26 iki kovo 31 
dienos. Jeigu patys neturite jo
kių reikalų toje įstaigoje, tai 
bent atveskite savo mažuosius 
to Velykų zuikučio pažiūrėti. 
Ne-tik jūsų vaikučiai, bet ir 
jūs patys būsite patenkinti. 
Kiekvienas vaikutis ir mergai
tė atėjęs su savo tėveliais į raš
tinę aukščiau minėtą savaitę 
gaus po gražią antukę. Apsimo
kės įsitikinti. Lauksime atsilan
kant Šv. Antano Taup.-Skolini- 
mo Bendrovėje, 1447 So. 49th 
Court, Cicero. Telefonas Town- 
hall 3-8131 arba TOvvnhall 3- 
8132.

Darbo valandos: kasdieną 
nuo 9 vai. iki 5 vai.; pirmadie
niais iki 8 vai.; šeštadieniais 
iki 1 vai.; o trečiadieniais įstai
ga uždaryta visą dieną. (Sklb.)

MISCELLANBOU8 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA
Visų rūSių apdraudos. Automobl 

llų finansavimas. Notariata*. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS RIRVA1TI8, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENC5 
5900 S. Ashland Avė., Chlcago 36, IU

ŠILDYMAS
A. Stančiaoskas Ir A. Lapkui

instoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena

, mus pečius (fumaoes), visų dy 
džių oro vSęintuvus Air condi 
tionera) ir atlieka visus skardos 
darbus.

1546 8. 49th COURT, CICERO
Td. OLympic 2-9311 nuo 8 vai

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

2-8752 ir OLympic 2-8492
— ‘---------------------------------

P L U M B I N G
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. REpnbUc 7-0844
WAlbrook 5-3451

IŠNUOMUOJAMA

IŠNUOM. 5 kambarių butas 2-me 
augšte. Suaugusiems. 5349 South 
Campbell Avė. GRovehill 6-5054.

Perskaitę “Iiraugą", duokite 

kitiems!

Netekus brangias žmonos ir mamytes 

A. a. JADVYGOS VAZBIENĖS,

VAZBIŲ ir TUMASONIŲ ŠEIMOMS 

reiškia užuojautą ir kartu liūdi

Bronė Lukštaitė

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

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

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

20 METŲ PATYRIMO

AUTOM0BILE8 — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICO8 
lietuviška gazolino stotis ir auto

taisymas
.tllekaml motoro remontai, lyginimo, 
tažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
'.>739 S. IVESTERN A V E.. PU 8-9533
rrs'i mviiiiii .

PARKUOLME SERVICE 
STATION

5000 W. Ceriuak Ru., Cicero, I1L,
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas 

U illūun J. Origelaitis, sav.

■AShSiAiSiSaA X X A A A A A A A A A

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
301

“DRAUGAS” AGENCY
55 East YVashington Street 

Tel. DEarborn L-24 34

2334 Soonlta Oakley Avenue 
Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641

HELP WANTED — VYRAI

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S

ataria:

Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 
Taupykite nors dalį.

Pinigams* padėti nereikia važinėti.
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

2202 WEST CERMAK ROAD 
Td. Vlrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS. Pres.

Chartered and Supervised by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 5 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto Iki 8 vai. vak. Seštad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

PROGOS — OPPORTUNITIES

DELIKATESŲ IR GROS ERIŲ 
KRAUTUVE North West gidėje. 
Rinktine krautuve. įsteigta prieš 30 
m. Labai daug prekių. Modernūs 
Įrengimai. 5 kamb. narpas užpakaly 
krautuvės. Didelis kiemas. Savaitinės 
pajamos virš $1,400. Nuoma $110 I 
mėn. iškaitant Ir namą. Tirštai ka
talikų apgyventa apylinkė. Čia yra 
nepaprasta proga darbščiai ’ porai įsi
gyti gerą pirkinį. Kreiptis j savinin
ką tel. SPrlng 7-2255.

REAL ESTATE

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

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijoe) 

Telef. LAfąyette 3-3384

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West S9th Street Tel. GRovehill 6-913S

ML CESAS, patyręs auto specialistas

SINCLAIR Gazolino Stotis
ii PAGALBA"

Sav. Ant. Stanevičius
Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 

įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 
Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
m Tel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAIbrook 5-5934
Sfr-------- -1-- -k- -S------- :—4-----------

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

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
231(1 WEST ROOSEVELT ROAD • TeL SEel.j S-A711

PeU« Raudonis, sav. Ir menadžerls
_______ KrautuvS atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:»0.

//■

MIDLAND
Savings cird Loan --

Associdtion

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE

4038 Archer Avcbms Tai. IA3-A719 
AUGUST SALDUKAS Prezidento.

BAKERY FOR SALE
Ėst. 25 years on South Side 

Two men sliop. Price only $6,000 
This bakery has been doing 

$41,600 per year 

Call WA5-3985 nfter 6:00 p. m.

Parduodamus 2-jų augštų mūr. na- 
rnas ant Cerniak K<l., biznio rajono. 
Krautuvė ir 5 gyvenimui kamb. da
bar užimti grožio saliono. 2-me 
augšte 3 butai — 5 kamb. bei 2 ir 4 
kamb. apstatyti butai. Visi turi vo
nias; didelė skalbykla; porčius; 2 
autom, garažas. $250 pajamų, plius 
5 kamb. imtas ir garažas. Reikia 
įmokėti tik $5,000, skolą mokėti po 
$200 j mėnesį. Varduodama dėl se
natvės. FRontier 0-1387.

CHEMIST
Prefer man with some 

Experience in Paint or will 
train graduate chemist.

Excellent opportunity 
and future with an 
expanding company

Call MR. WALTERS

CAnal 6-3710
for interview

NATIONAL LEAD 

COMPANY 

12042 S. Peoria St.

HELP WANTED MOTERYS

ROOKKEEPER TYPIST

Good salary
Pleasant working conditions 

40 hour week

SUNBEAM HEATING ANI) 
AIR CONDITIONINO

1919 W. 19th St. 

CAnal 6-4024

REIKALINGA ŠF.1MININKR prie 

šeimos. Pilnas išlaikymas ir pinigi
nis atlyginimas, šaukti:

GRovehill fl-9503 nuo 12 iki » v.v.

SALESLADIES
Experience in ladies’ dresses, coats 
and suits. Permanant and extra jiosi- 
tions. Top salary.

BENTON’S
1023 Lake Street, Oak Park

J)

MES PRISTATOME ANGLIS BEli 
PEČIAUS ALIEJŲ

JoiDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS I į1
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

I kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. ,
I Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipldtša pas* 
’ mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097i

Pirkit Apsaugos Bonus!
HELP WANTED — MALĖ

ENGINEERS

WELDERS
MACHINISTS

FULL TIME — PAID VACATION 
Ideal VVorking Conditions 

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

1113 Lee St.. Desplaines
VAnderbuilt 7-1914

AEROJET
fn

SACRAMENTO

CALIFORNIA
A LEADER IN THE FIELD OF 

ROCKET PROPULSION
Offers outstanding opportunities and diversified assign- 
ments on long range programa.

Positions New Open for—■_
ENGINEERS

MECHANICAL

AERONAUTICAL

CHEMICAL

for
TESTING DESIGN RESEARCH DEVELOPMENT
To work in the foliowing fields — Hydraulic com- 
pressible and incompressible fluid dynamics, liquid atom 
ization, mass and heat transfer combustion and cham- 
ber design, thermodynamics, strength of materials, spark 
systems, combustion and high pressure flow systems, 
vibrations phenomena, gas turbines, pumps.

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

SYSTEM ANALYSTS
BSMB, BSAE experienced in analysts aircraft and 
missile' propulsion systems.

’ COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog 
Coders Analysts 
Programmers 
Experienced and trainees

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

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

Also DRAFTSMEN• ,
Detail-Design-Layout

CNICAGO 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 Director.

AEROJET 
GENERAL CORP.

P. 0. Bot 1947 
SACRAMENTO, CALIFORNIA

Subsldiary of The General Tire And Rubber Compaoy

JAUTIENOS MĖSINĖTOJ AI 
* IR PJAUSTYTOJAI

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

AUstin 7-3166

AUTO FRAME MAN
Experienced only.

6150 N. CLARK 
____ B R iargate 4-5944

EXPERIENCED
TIRE section buihTer, tire section 
eutter aini buffer, and man to 
operate molds.

ACME TIRE SERVICE 
3945 West Grand Avė. 

BElmont 5-1659

Dry Cleaning 

DRIVER WANTED
NORTH SIDE

Top rte. in out organization 
open.

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

REAL ESTATE

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI8 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Ph. DAnube 6-3798 
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
aklu*, biznius. Parūpina paskola* 
Iraudlmu* Ir daro vertimu*. Tvarki 
imigracijos dokumentu*. Ofisą* atda
ra* 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-A015

Prieš pirkdami ar parduodan 
aamua, bianuia, sklypu* ar Akim 
atlankykite mua.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8VRAH01 

8405 Wect 51 St. 
WAIbrook 5-5030

PVUmpeet 8-S57a (vak. ir

K**, perkant arba parduodant na 
mua norit sąžiningo Ir lletuviik* 
auožlrdau* patarnavimo krelpklti*

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Falrfleld, teL LAf. 3-888)
Vai. Kasdien nuo •—lt Ir 4—7 vai 
vak. Beštad nuo 9 v. r. Iki t v. v 

Trečladlnelal* uždaryta

Kas nori namų, farmų Ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygaa suvesti, INOOMF. TAKSUS 
UZI’II.HYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus Ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
•01« 8. Cottage G rovė Avė., Chlcago 

Tel. HUdaon 8-7828 
Namų PILospect 8-2530

Pardundamas namas Sv. Leono pa
rapijos apylinkėje, arti 7 9-tos gat
vės i Ir Vlncennes 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-člos vai. po
piet sekmadieni: Vlncennes A-78MI,

RECORD CLERKS
AND

ORDER FILLERS
5 DAY WEEK 

PAID VACATIONS

VAUGHAN SEED COMPANY 
601 Wesf Jarkson

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

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

Call MO 6-6717

TYPIST AND GENERAL OFKICE 
WORK. If you are looking for a 
steady position with full Co. benefits, 
pleasant working conditions, hospital 
ization, and appreciative employer, 
call M r. Rossi 1510 (i-2333. Progress
ive Bronze Work. 733 S. Halsted.St. 
5 day week.

STENOGRAPHF.R

Termanent position now available, 
capable and efficient for general 
stenographic work. Ideal working con 
ditions, 5 day week. Air ęonditioned 
o/fice. Liberal employee benefits. 
Call Mr. Ratzel SA 2-0700. H. J. 
Heinz Co. 4141 \V. Chlcago Avė.

FILE CLERK
Mušt be able to type

Will consider a beginner 
Free Insurance

GLENDENNING
MOTORWAYS

2400 So. Loomis St.
TEL CA 6-3611

STENO and TYPIST
Law and real estate Office: 

pleasant work: 5 day wk.

139 N. Clark, suite 1209

Financial 6-2525
FILE CLERK

Not over 25. 8:30 to 4:30 5 days

Some Lite typing. iberal vaca- 
tion. Insurance Plan. Co. benefits. 
Mod. air conditioned Office.

MR. TROTT MO 6-7020

TYPIST or STENOGRAPHER
for interesting work in advertising
or sales dept. Office located in 
Skokie, III. Start April 1

Call OR 3-8700 between 9 and 5. 
Ask for M. WALSH.

EXPERIENCED 
DICTAPHONE OPERATOR

Free hospilalizntion, loop loeation, 
snmll officc, good ndvnncoincnt. 5 
day week.

Cnll M r. ('‘atanznro
WA 2-1780

RELIEF SWITCHBOARD
OPERATOR

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

4% or 5 day week permanent 
No Saturdays 

Apply MISS BURR

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

Remkite dien. Draugį!

d



i

!

Ketvirtadienis, kovQ 8, 1956

Boston, Mass.
Bostono lietuvių radijo žinios

Šį sekmadienį (kovo 11 d.) 
rengiamas įdomus talentų po
pietis ir pobūvis lietuvių radijo 
22 metų sukaktį minint.

Tai bus įdomus parengimas: 
visokių talentų pasirodymas — 
vietinių ir svečių, lietuvių įr ki
tataučių.

Talentų teisėjais šiemet bus 
Justinas Vaičaitis, adv. J. Gri
galius, Alice Plevokaitė, J. Ja- 
nuškis, Irena Jurėnaitė - Mic- 
kūnienė, dr. Veronika Boderick 
ir Adelė Cibienė.

Po dovanų įteikimo talentams 
profesionalas juokdarys Al Lib- 
by visokiais būdais linksmins su 
sirinkusius.

Antroj šio gražaus parengimo 
dalyje bus smagus pasiviešėji- 
mas prie skanių užkandžių, 
draugiškų gėrimų ir “Keturių 
Studentų” orkestro, kuris gros 
iki 11 vai. vakaro.

Savo atsilankymu paremsite 
seniausias lietuviškas radijo pro 
gramas Naujojoj Anglijoj. Šia
me parengime bug įdomumo vi
sai šeimai. Nuoširdžiai kviečia 
visus Steponas ir Valentina 
Minkai.

Los Angeles, Calit
Dr. Grigo Valančiaus paskaita

Polit. mokslų daktaras Gri
gas Valančius, neseniai persikė
lęs iš Chicagos į Los Angeles, 
kovo 11 d. tuojau po lietuviškų 
pamaldų Šv. Kazimiero parapi
jos salėje skaitys Lietuvių Mok 
slo Instituto rengiamą paskaitą 
tema “Samprotavimai apie Lie
tuvos Vakarų sienas”. Visuo
menė maloniai kviečiama atsi
lankyti.. Sekretorius

KAS KĄ IR KUR
— A.L.R.K. Federacijos Chica

gos apskrities mėnesinis susirin
kimas įvyksta šio mėn. 8 dieną 
8 vai. vakare (ketvirtadienį), ku
riame kun. Kaz. Barauskas skai
tys paskaitą apie Katalikišką Ak
ciją.

Visus narius ir katalikiškų or
ganizacijų veikėjus kviečiame da
lyvauti susirinkime ir išklausyti į- 
domios paskaitos.

Chicagos askr. valdyba

VVorcester, Mass.
Koncertas pas mus

Šių metų kovo mėn. 11 d. (sek 
madienj) į Worcesterį atvyksta 
žymusis muzikas J. Kačinskas 
su savo choru. Atsiveža ir la
bai gražų repertuarą, kokio 
Worcesteris tikrai nėra .matęs 
ir girdėjęs.

Pats koncertas įvyks šv. Ka
zimiero parapijos salėje, 41 Pro 
videnee st., ir prasidės 7 vai. 
vakare.

Numatoma, kad koncerto pro 
grama susidės iš trijų dalių: 
choro, solo ir muzikos ir užtruks 
apie porą valandų. Rengėjai ti
kisi sulaukti daug svečių ir iš 7 
kitų Letųviškųjų kolonijų.

Koftcertą rengia VVorcesterio 
ateitininkai, kurie, nors maži 
skaičiumi, yra nepaprastai ener 
gingi ir darbštūs. Tad garbė 
jiems, kad jie išdrįsta rengti 
mums, lietuviškajai visuomenei, 
tokius gražius ir naudingus kul
tūrinius parengimus, priderin
tus savo turiniu net ir prie ga
vėnios rimties.

— Šv. Kazimiero Seserų Rėmė
jų 9-to skyriaus metinė vakarienė 
bus kovo 11 d. šv. Antano para 
pijos salėje, Cicero, III. Bus ir idainmiei 
programa. Visi kviečiami. luejumis

Valdyba
— Br. Janusas Ir jo vedamas 

orkestras gros Akademikų skau
tų rengiamame "pavasario žiedų

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Plieno darbininkų 
reikalavimai

Atlyginimo klausimus svars
tąs plieno darbininkų unijos 
komitetas tariasi Chicagoje, 
Conrad Hilton viešbutyje. Nu
matoma reikalauti, kad būtų 
mokamas atlyg nimas darbi
ninkams, jeigu jie yra be kal
tės atleidžiami; be to — nor ma 
didesnio atlyginimo už savait
galių darbą.

Siaubingi viesulai

BUILDING & KEMODELING
NAMUI. STATYBA

KONTKAKTORIUS 
STANDARD BIII.DFKS, INC. 
asas w. «» st. chtengo a®, ui.,

PRospcckt 8-8792
A. GINTNEKIS — pirmininkas 

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

duris.

V. ŠIMKUS
Įvairūs pataisymui ir pu įdavimas.

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

PAJIEŠKOJIMAS
DOMICELft SIM KAITĖ BALA1- 

ŠIENE, kilusi iš Slavėnų km., Anykš
čių vals., anksčiau gy venusi Chica
goje, ji pati arba Jos vaikai arba 
apie juos žinantieji prašomi atsiliep
ti šiuo adresu — .Muniea Dantų, 4222 
S, Meniu Avė., Ix>s Angeles, 37, Ca- 
I i l omiu.

Illinois, Indianos ir M sscuri j kykite pas , . , _ . , _ .- i • r Susitarti šaukite REllanee 5-8202valstyoese siautė v esulai-tor- nuo 5 va| p p kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.nado, kurių metu žuvo vienas

žmogus, dingo be žinios vaikas
ir 32 žmonės buvo sužeisti.

______________________________
, PAJIEŠKOJIMAS

U r a š a u atsiliepti KAZIMIERĄ 
PRANULĮ (kilęs iš Papilės vals.) 
arba jo vaiaki — Benediktas, Stasys, 
.lanlna, Klemu Turiu svarbiu žinių. 
Galite rašyti angliškai. J. Sadauskas, 
13200 Nortlilavvn, Detroit 38, Miclii- 
gan-________________________________ .

Rekolekcijos

Šv. Kazimiero parapijoje re
kolekcijos prasidėjo kovo mėn. 
4 d. ir baigiamos kovo mėn. 11 
d. Rekolekcijas ves daugeliui ge 
rai pažįstamas pamokslininkas 
kun. V. Gutauskas, S. J.

CHICAGOJE
20,000 valstybinių 

stipendijų
Chicagoje vyksta Augštojo 

Mokslo kongresas, kurio daly
viai posėdžiauja Congress vieš
butyje. Kongrese kalbėjo En- 
cyclopedia Britanica leidėjas 
William B. Benton, iškeldamas 
pasiūlymą, kad JAV-se studen
tams tuojau būtų įsteigta 20,- 
000 valstybinių stipendijų, ku
rių skaičius ilgainiui būtų pa
didintas iki 100,000. Kita:p yra 
pavojaus, kad Rusija gali pra- 
lėnkti savo studijozų skaičiu
mi. Raudonieji stengiasi pa
ruošti didelį skaičių intelektu
alų, kurie būtų persunkti jų

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies tetogratijo? 

Mūsų specialybė

Precin Photo Studio
INC.

EDVARDAS ULI8, sav.

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-248)

Skautės nori surinkti 
$190,000

Chicagoje šiuo metu iš viso
baliuje’ balandžio 7 d. Marine yra 30,437 .mergaitės skautės. 
Ballroom, žiedais išpuoštoje sa-
leje.

— Bud riko radijo valanda iš
radijo stoties WHFC 1450 Kc. bus 
kovo mėn. 8 d. ketvirtadienį nuo 
6 iki 7 vai. vakare. Girdėsite rink
tinių lietuviškų dainų ir gražios 
orkestrines muzikos. Sužinoeite 
kas laimėjo praėjusios savaitės 
mįslių atspėjimo dovaną ir išgir
site naujas mįsles. Bus painfor
muota, kas naujo lietuviškame gy 
venime, kaip ekonomiškai ir mo
demiškai susitvarkyti namų įren
gimą, kaip ir kur įsigyti brange
nybes sutaupant savo pinigus. Bus 
pranešta apie Budriko dovanų' 
kontestą pirkėjams ir kitos įdo-' 
mios žinios. Šias lietuviškas radi
jo programas leidžia turtinga Bu- 
driko baldų, televizijų ir brange
nybių krautuvė, 3241 So. Halsted, 
Chicagoje, kiekvieną ketvirtadie
nį nuo 6 iki 7 P.M. Nepraleiskite 
šios valandėlės! Jonas špokas

— BEBAIGIANČIO AUKŠT. 
mokyklas jaunimo dėmesiui. Ži
vilės skaučių draugovė, oro skau
tų draugovė, A.S.S. kandidatės ir 
junjorai ruošia jums pritaikytą 
informacinį vakarą apie galimybes 
studijuoti, universitetų santvarką 
bei studentų organizacijas. šis 
vakaras įvyksta š.m. kovo mėn. 
16 d. 7 vai. vakare Don Varno 
Poste (prie 68th ir Western Avė.

Rengėjai
— Kunigaikštienės Birutės Dr- 

jos ir L. K. Ramovė Chicagos sky
riai š.m. balandžio mėn. 15 d. 5 
v.v. Lietuvių auditorijoje rengia 
arbatėlę, kurios pelnas skiriamas 
parėmimui žurnalo “Karys”. Me
ninę dalį išpildys pianistė Laimu
tė Leonaitytė. Dr. A. Narbutas ir 
jo žmona maloniai sutiko pade
monstruoti spalvotą filmą iš biru- 
tininkų jubilėjinio vakaro.

U «Af 'Af •Af *Af «Af W 'M ’K.1 •Ąf Uf 'Ar -Ąf tB. •

GUZAUSKŲ
BETfcRLY H1LLS GftLINYCIA
Gerlaunioa gėlėn dėl vestuvių, banke
tų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEWT S3RD STREET 
Tel. l*ltos|M-ct. 8-0833 ir Wl 8-8831

Savo veiklai finansuoti jes ti
kisi šiemet surinkti $190,000.

VIENERIV METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

Jau suėjo vieneri metai, 
kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo myli
mą vyrą.

A. y A.
JONAS SKUBAITIS

Netekau savo mylimo 1955 
m., kovo mėn. 10 d.

Nors laikas tęsiasi, bet aš 
jo niekados negalėsiu už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia, jam amžiną ra
mybę.

Už jo sielą aš užprašiau 
trejas gedulingas Šv. Mišias 
su egzekvijomis kovo mėn. 
10 dieną 8:30 vai. ryto. Švč. 
Panelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyč. Marąuette 
Parke.

Maloniai kviečiu visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose 
dalyvauti ir kartu su manim 
pasimelsti už a. a. Jono sielą. 
Po pamaldų kviečiu visus gi
mines ir pažįstamus dalyva
vusius pamaldose atsilankyti 
į namus 7004 S. Campbell 
Avenue.

Nuliūdusi žmona Stanislava

' MARTYNAS* ŽEBRAUSKAS '
I

Gyveno 8882 S. bo've Avė. Tel. Englewobd 4-3241.
Mirė kovo 8 <1., 1958, snlaukęH 88 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Betygalos parapi

jos, Užpušynų kaimo.
Amerikoje išgyveno 43.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Pranciška < Bali ikauskai- 

tė). augintinis Jonas Šalis, marti Uharlotte ir jų šeima, sesuo Ju
lių SačaUskas, Jos vyras Petrus, kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

l.ietuvojc liko brolis Petras, "Sesuo Anastazija Brasauskienč, 
jos vyras Juozas, brolių vaikai ir kiti giminės:

Priklausė šv. Vardo Draugijai (Murųuctte l’k), ir šv. Anta
no iš Padvos Draug.

Kūnas pašarvotus Mušeikos-Evans koplyčioje 8845 S. VVeslern
Avc,

Laidotuvės įvyks Scšt. kovo 10 d.. Iš koplyčios 10:30 vai. ryto 
Ims atlydėtas į švenč. Panelės Gimimo parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamdldos už'velionies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gi minės, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šIoho laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, augintinis, marti ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. REpublie 7-8800.

Mielus VYTAUTĄ ir jo dukrę GIEDRĘ 

GIRDAUSKUS, Jų mylimai žmonai ir
mamytei ALDONAI mirus, 

širdingai užjaučia ir kartu liūdi
Zinaida ir Vladas Dalibogai

PIRKITE APSAUGOS BONUS

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

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuO 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881
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A. A.
JUOZAPAS KEIKŪNAS
Gyveno 2419 W. 45th St.

Mirė kovo 6 d., 1958, 7:20
vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje; kilo iš Pa
nevėžio apskr., Ramygalos pa
rapijos, Stultiškių kaimu.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Ona (Daučiūnaitė) sū
nus Raymond, duktė Eleanore 
Cartwright, žentas Talbot, anū
kė Arlene, sesuo Jadvyga Kiš- 
kūnas su šeima, sesers duktė 
Violet Kovera su šeima. pus
brolis Aleksas Glinskis su šei
ma, švogeris Tadeušas Dau- 
čiūnas su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko 2 broliai Povilas ir Julius 
ir sesuo Elzbieta su šeima.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

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

Laidotuvės įvyks šeštad., ko
vo 10 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus nulydėtas į švenč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų Ims nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
tė, žentas ir anūkė.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. LAfayette 3- 
0440.

Liūdesio valandoje

pony VAZBIŲ ir TUMASONIŲ'

šeimoms reiškia užuojautą

Jonas Kova

&|A
JADVYGA VAZBIENE 

(GLODEHYTE)
Gyveno 3004 W. 65th St.
Mirė kovo 6 d., 1956, 11:25 vai. vak., sulaukus 54 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Žarėnų-Latve

lių parap. Amerikoje išgyveno 8 m.
Kūnas pašarvotas Laekawicz koplyčioje 2424 W. 

69th St. t
Laidotuvės įvyks šeštad. kovo 10 d., iš koplyčios 9:30 

vai. ryto bus atlydėta į Švenč. Panelės Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: vyras, sūnus, duktė, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Steponas Laokawicz. Tel. 

REpublie 7-1213.

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

- flAVINTNKO -

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO

MI4 West IIIHl Street
▼lamui blokM ano kapinių.

Mdilaulaa pamlnklama plaaj 
paabUlĖliua mlerta.

T«bL CEducmt 3-6335

Pranešame giminėms dranginių ir pažįstamiems, kad 1956 m. ko
vo 6 d. 6 vai. vak., po ilgos ii smigios ligos, Michael Reese ligoninė
je mirė

A. | A.
ALDONA VASILYTĖ GIRDAUSKIENĖ

Kūnas pašarvotas Mažeikos ir Evans koplyčioje, 6845 S. Wd>- 
tem Avė.

Ijaidotnvės įvyks šeštad. kovo 10 d., po gedulingų pamaldi; 11 :30 
vai. ryto Švenč. Panelės Gimimo parap. bažn. bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuliūdę — vyras ir duktė.
Dėl informacijos šaukite REpublie 7-8600.

LlOOftSIO VALANDOJ

MAŽEIKA » EVANS
UUDOrUVIU DOUBKTORIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-eohd. koplyčios
— I-MM ABtomoMUams riote 

k«rU gyvena kltoM minėta dalynn; gaunlmn
koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. WESTERN AVL 1410 S0. 501h AVL 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehitl 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHNOUDElkrS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patama- Mes turime koplyčia*
rimas dieną Ir nak- visose Chicagos ir

. tį, Reikale įaukite Roselando dalyse ir
mus. tuojau patarnaujame

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAUPYKITE TVIRTAI. AUDRA IMTO,! S«)OO,O(N) IŠTAIGOJE. AUKACIAUNIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS Uit PAID tl|» INVESTMEN- 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMd SKYRIAI: OPT1ONAE, BONUS. KALft DŲ IR VAKACIJI SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIftRUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IAKEICIANT CERIIS Ift APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IAKEICIAM IR . 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSIOM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSU AUKŠTA DIVIDENDĄ LR KITAS IN

FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVKBULL #-7575. '

CHICAGO SAVINOS and LOAM ASSOCIATION, 6234 SOUTH ĮMESTERN AVL
PIRM. 13 V AE —8 V AL,; ANTRAI). IR PBNKT. B Iki 4 VAK.; KMT. B IKI M vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA: ŠEST. B IKI 2 POPIET

' n., j, i.-.. ■— ... ■ i ■ • i .i . . -------------- - ■ - ■■■ -■*- --1- —

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 Wet»t 18th STREET * Tel. SEeley 3-5711,

ALFREDAS VANCĖ
171 WOODSIDE Kd„ Klvenlde, III. TeL OLympic 2-5245,

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

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

JURGIS F. RUDMINs
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139i

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLympic 2-10031

2IGMUHb(WYKT2UDYCKr
1646 W. 46th STREET YArds 7-07811

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpabUc 7-1213|
2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-0672 j



i

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, kovo 8, 1956
==:

i mus

X Chicagos Lietuvių Vyrų
choras balandžio 14 d. yra pa
kviestas koncertuoti Hamilto
no lietuviams Kanadoje. Prieš 
tai choras, balandžio 8 d., duos 
koncertą Chicagoje.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

X -Jadvyga Vaizbienė, 3004 
West 65th Street, kovo 6 dieną 
11:25 vai. vak. mirė Wesley 
Memorial ligoninėje, Chicago- 
je.

X Kęstutis Kasparavičius- 
Kasponis, 35 metų, Green Bay, 
Wisc., veterinarijos gydytojas, 
grįžęs iš darbo staigiai mirė ko
vo 6 d. vakare. Jo kūnas iš

X Chorai, važiuojantieji į 
Dainų šventę Chicagoje š. m. 
liepos 1 d., galės pasinaudoti 
nemažu kelionės papiginimu 
nes komitetas gavo 25% papi- 
ginimą geležinkeliais, autobu 
sais arba lėktuvais iš vyriau
siosios susisiekimo direkcijos.

X Savanorių-Kurėjų-Veteraz- 

nų Chicagos skyrius kovo 4 d.. 
išsirinko naują valdybą, į ku 
rią įeina Konstantinas Petraus-

Green Bay vakar atvežtas įlkas' Kažtaieras Sleinys, Adol- 
finas Jodka. Kandidatai —Vasaičio ir Butkaus laidotuvių 

koplyčią Ciceroje, 111.
X Lituanistas A. P. Bagdo

nas š. m. kovo mėn. 9 d. (penk
tadienį) 7 vai. vak. Lietuvių 
auditorijoje skaitys paskaitą 
tema: “Mažosios Lietuvos lite
ratūrinis sąjūdis ir Donelaitis”. 
Paskaitą ruošia Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Draugijos val
dyba. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti.

X Jaunuolių pagalba baigia

mas įrengti stalo tenisas. Jau- 
namečių vyčių pagalba Vyčių 
salės rūsyje baigiama* įrengti 
stalo teniso aikštelė ir kiti rei
kalingi dalykai. Gera vieta jau
nimo laisvalaikiui. Įrengimui 
vadovauja ir savo laiką bei lė
šas aukoja Namo Tarybos sekr. 
J. Juozaitis.

X Aldona Vosyliūtė-Girdau-

skienė, biržietė, sunkiai ir ilgai 
sirgusi, kovo 6 d. m’rė Michael 
Reęse ligoninėje. Paliko nuliū
dusį vyrą Vytautą ir dukrelę 
Giedrę. . Vytautas Girdauskas 
ilgą laiką buvo Biržų apskri
tes mokesč ų inspektorius. Vil
nių atgavus dirbo Vilniaus mo-1 
kesčių įstaigoje inspektoriumi. 
Giedrė Girdauskaitė, pernai 
ba gusi Marijos Augšt. mokyk
lą, dabar studijuoja kolegijoje.

X LB Bridgeporto apylinkės

valdyba svarstė būdus, kaip 
daugiau įrašyti žmonių į Kul
tūros Fondo rėmėjų eiles. Tuo

' reikalu akcija jau prasidėjo. 
Rėmėjams išduodami Kultūros 
Fondo kvitai. Pageidaujama, 
kad kiekviena LB apylinkė su
rinktų bent vieną šimtą dolerių 
Kultūros Fondo reikalams. 
Bridgeporto apylinkė savo kon
tingentą jau baigia išpildyti.

X Raimundas Mieželis, ž'no- 
mas studentų organizacijų ir 
skautų veikėjas, pernai baigęs 
Harvardo universitetą magist
ro laipsniu, šiuo metu atlieka 
karinę prievolę Chicagoje, dirb
damas 5-tos armijos raštinėse. 
Už pavyzdingą darbą Skautų 
Brolijoje R. Mieželis Vasario

Petras Genys ir Juozas Vilu- 
tis.

X Irena Rėkaitis, gyv. Mar- 
ąuette Park kolonijoje, ir Lilia 

Firtikis, gyv. Cicero, III., dvi 
savaites atostogavusios Flori
doje, grįžo namo ir pradėjo vėl 
dirbti St. Anthony Savings and 
Loan Association įstaigoje, Ci
cero, III. Jos viešėjo Floridoje 
pas Stella ir Stanislovą Žilvi
čius, buv. ciceriečius.

X Studentų auketa, paruoš

ta Liet. Stud. Sąjungos Centro 
valdybos pakviestos komisijos, 
jau pasiekė visus sąjungos na
rius. Anketos tikslas yra ge
riau pažinti dabartinį lietuvį 
studentą,-ę ir, turint duomenis, 
atitinkamai pakreipti sąjungos 
veiklą bei valdybos darbus lai
kui pritaikinta linkme. Pati an
keta parodys studento visuo
meniškumą, jo akiračio ribas, 
domėjimąsi lietuviškaisiais rei
kalais, o pats anketų atsakymo 
skaičus parodys socialinį stu
dento,-ės subrendimą bei domė
jimąsi sava organizacija.

X “Girios Aidai” 14 num., 
turėjęs išeiti š. m. vasario mėn., 
susirgus redaktoriui prof. J. 
Kuprioniui (Ruston, La.), ga-

— Dr. Abertas Tarulis iš

Kongreso Bibliotekos Washing- 
tone mums praneša, kad Bib
lioteka yra įsigijusi savo J. and 
E. R. Pennel kolekcijai du Ro
mo Viesulo raižiniu, pavadintu 
“Pastoral” ir “Cats”.

Užklausus, kodėl, būtent, ši
tie raižiniai buvo įsigyti, buvo 
gautas atsakymas, kad “dėl jų 
augštos meninės vertės”, nu
statytos specialios komisijos 

Kadangi ta pačia proga bu
vo įsigyti raižiniai bei litogra
fijos tokių žymių menininkų, 
kaip Cezanne, Picasso, Hofer, 
Cravvford ir kitų (viso 90), tai 
Viesulo patekimas į tokią drau
gystę reikia laikyti dideliu pa
sisekimu.

Bibliotekos pranešime spau
dai Viesulas pavadintas “Ame
rican printmaker”, tačiau ati
tinkamo skyriaus tarnautojai 
pasirodė žiną, kad jis yra lie
tuvis.

valdybos vardu E. Simonaitis 
ir bendradarbių vardu — J. 
Jaks-Tyris. Už šiltą atsisveiki
nimo žodį, iškeliant sunkias 
veiklos sąlygas ir įvertinant 
buv. VT pirmininko nuopelnus 
per trejetą- darho metų, padė
kojo K. Žalkauskas. K. Žal- 
kauskas su žmona iš Europos 
išplaukė atgal į JAV š. m. 
vasario 24 d. tiesiai iš Bremer- 
haveno uosto.

— Pabaltijo Tarybos posėdis 
įvyko vasario 11 d. Posėdyje 
dalyvavo Vliko pirm. J. Matu
lionis, visa V. Taryba ir buvęs 
jos pirm. K. Žalkauskas, iš lat
vių — min. R. Liepiniš ir ats. 
gen. Skaistlauks, estų — gen. 
Št. pulk. Jakobsen. Svarstyti 
aktualieji politiniai reikalai • ir 
nustatyta dėl bendro darbo ar
timiausioje ateityje.

— Vidūno mirties metinės.

Š. m. vasario 20 d. suėjo Vy-

Aktorė Betsy von Furstenberg tarp
trelių. 39-ta Tarptautinė gėlių paro
da prasidės kovo 11 d. New Yorke, 
N. Y. (INS)

JONAS SEBASTIJONAS BACH
(ŠKICAS) i liūdai ir fugos visuose tonacijose

,,D ■ u. .. .. „ 1 Fugos menas.Bach nebuvo upelis, bet jura ,
taip apie Bachą savo nuostabą iš- Po trumpu “Bach” vardu slypi 
reiškė L. V. Beethovenas (mat, ne tik kūrybos gausa, bet ir ver- 
Bach vokiškai reiškia “upelis”), tingumas. Jo kūriniai nėra kasdie- 
Bachai yra vokiečių muzikų gimi- hiniam vargonininko vartojimui, 
nė, pasireiškusi XV1-XVU1 amž. Jo kūryba reikalauja geros tech- 
Toje giminėje buvo visa eilė mu- nikos. Motetai gali būti pagieda- 
zikų, kurių tarpe net 53 išvardi- nū tik profesionalų chorų, jie ir 
jami muzikos enciklopedijose. Iš pildomi Leipzigo Šv. Tomo bažny- 
visų Bachų žymiausias Jonas Se- čioje Didžiosios savaitės metu. 
bastijonas, buvo kompozitorius, Daugelio balsų (dažniausia dau- 
vargonininkas ir mokytojas (gi- giau kaip keturių) chorai ištisus 
męs 1685 Eisenach, miręs 1750 i partitūros puslapius turi smulkio- 
Leipzig). Jo kūriniai: Šv. Jono ir nūs šešioliktinių gaidų figūromis, 
šv. Mato pasijos, mišios, trys o-Į balsams einant vienas už kito ir 
ratorijos, Magnificat, apie 200 baž pinant nuostabią muziką Tech- 
nytinių kantatų, 23 pasaulietiškos nika ir kūrininių sudėtingumas 
kantatos, 4 motetai, dvi psalmės, klausytoją išblaško ir net sukelia 
harmonizuota virš 250 choralų, abejonių tos muzikos bažnytišku- 
Brandenburgo koncertai (6), a- niu.
pie 20 kompozicijų solo instrumen -
tams, 143 choralį preliudai var-
gonams, 26 preliūdai ir fūgos ir ?a au .ka?£ .2Ū,°
45 kitoki kūriniai vargonams ir LL V‘S°S t*’*
t.t. ir t.t. šioje kompozicijų Juro- KertST Y muZ,k°S 
je, ypač prisimintinos “Wohl- Koncer™ose.
temperiente Klavier” — 48 pre-

garsina ir siuntinėja savo skai- 
tctojams ir anglų katalikų laik- 

lui propaganda, kokią kas nors raščiai’ kaiP Tlie Catholic 
galėtų padaryti. Peticija mums,

dūno mirties metinės. Vydūnas lietuviams, ypatingai,miela tuo,
- »»• i 'yra palaidotas Detmolde, kurTrečias V.esulo rainys

las. Jo karstas padėtas išmū
rytame kape, kad, atėjus lai
kui, būtų galima jį pergabenti 
į Tilžę.

“Ręst” buvo bibliotekos įsigy
tas pernai.

— Dail. A. Rūkštelės lietu
višką kūrinį įsigijo Los Ange
les, Calif., lietuvis, Korėjos ka
ro veteranas Algirdas Puikū- 
nas.

VOKIETIJOJE
— Buvęs VT pirmininkas K. 

Žalkauskas atsisveikino su VT 
nariais, Pabaltijo tarybos na
riais ir savo bendradarbiais. 
Ta proga kalbas pasakė Vliko 
pirm. J. Matulionis, VT pirm. 
A. Devenienė, latvių min. R. 
Liepinš, - estų pulk. Jakobsen, 
Mašosio's Lietuvos Tarybos pre
zidiumo ir Vokietijos krašto

X Dainų šventės Kcm'teto 

rūpesčiu yra gautas atleidimas 
nuo privalomų mokesčių val
džiai. Tokiu būdu Dainų šven- 

lės pasirodyti tik gegužės mėn. tžs rengimas neapdedamas jo- 
Redaktorius prašo bendradar- kiais mokesčia's, kaip kultūri-
bius siųti jam medžiagą šiam 
numeriui iki balandžio mėn. 15 
dienos.

Ketvirtas visuotinis Lietu
vos Miškininkų Išeivijoj suva
žiavimas įvyks š. m. gegužės 
mėn. 6 d. Chicagoje Lietuvių 
auditorijoj. Pradžia 11 vai. die
ną.

X Jonas ir Agota Petraičiai 
vasario 26 d. atšventė 40 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Šaunus pokylis buvo jų namuo
se, 7148 So. Fairfield Avė., 
Chicagoje. Ponams -Petrai- 
čiams sukaktuvinę puotą su
ruošė giminės ir artimieji: J. J. 
Jacobs, Belaktai, J. B. Rampsh, 
J. G. Kamiai, A. Kušleikaitė, 
V. D. Bolčai, J. A. Vepštai, J. 
B. Sada, F. E. Formas, K. O.

16 d. proga buvo pakeltas į Nelson ir kt. Visa tai buvo su- 
puskautininko laipsnį. Įruošta jiems netikėtai, nelauk-

X Įdomios gydytojų diskus!- tai padarant staigmeną, 
jos. Š. m. vasario 28 d. dr. Stri-

nis ir vienkartinis įvykis.
X ‘Bridgeporto lietuvių kolo

nijos Chicagoje skautų tėvų ko- Britanijos 
mitetas Velykų pirmą dieną 
ruošia šokių vakarą jaunimui.
Šokių vakaras bus Lietuvių au
ditorijoje. Šokiams gros visų 
mėgstamas B. Pakšto orkest
ras.

X Prof. Stepono Kolupailos 

paskaita “Lietuvos ežerai: jų 
žinomi ir nežinomi bruožai”
Augšt. Lituanistikos Kursuose 
Tėvų Jėzuitų namuose, 5541 S.
Paulina, įvyksta šį šeštadienį, 
kovo 10 d., 2—4 vai. Po to skai
tys Benys Babrauskas apie K.
Binkio poeziją, o 5—6 vai. dr.
V. Sruogienė — Lietuvos isto
rijos periodizacija. Įėjimas vi
siems laisvas. Lituanistikos 
Institutas kviečia pasinaudoti 
paskaitomis.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Tautinio susipratimo egza

minai. Taip DBLS C. valdybos 
pirm. M. Bajorinas pavadino 
Common Cause organizacijos 
parengtą peticiją D. Britanijos 
parlamentui dviejų Sov. Rusi
jos bosų atvykimo proga, ku
rią ragina pasirašyti v; sus D. 
Britanijos lietuvius. Peticijoje 
prašoma, kad “Britanija neda
rytų su Sov. Sąjunga jokio su
sitarimo, kuris reikštų pripaži
nimą Maskvos vyriausybei tie
sioginiai ar netiesioginiai val
dyti Pabaltijo, Centrines ir Ry
tines Europos tautas, kad ko
munistų vadų viešnagė šiame 
krašte nebūtų pravesta taip, 
jog atrodytų,, .kad toleruojama 
komunistų pikti darbai, kad 
palaidojamas pavergtų žmonių 
klausimas ir, paskiausiai, kad 

saugumas nepri
klausytų nuo komunistų vy
riausybės valios. Peticija atsar
giai, bet labai gerai suredaguo
ta. Tikimasi surinkti bent vie
ną milioną parašų, kurie bus 
įteikti Birtanijos parlamentui. 
Manoma, kad dėl to įvyks par
lamente tuo klausimu debatai. 
Tai būtų milžiniškos reikšmės 
įvykis ir didžiausia mūsų reika-

kad ten atskirai bent du kar
tus pažymimos Pabaltijo vals
tybės. Todėl DBLS Centro val
dyba nutarė tą darbą kuo tik 
galima paremti ir kreipiasi į 
visus D. Britanijos lietuvius, 
prašydama prie šio didelio ir 
reikšmingo žygio prisidėti”.

Reikia pridurti, kad peticiją

Times” ir kt.
— Bradfordo lietuviai Vasa

rio 16 d. šventę atšventė vasa
rio 11 d. Latvių salėje tuo rei
kalu buvo surengtas .minėji
mas, kuriame paskaitą skaitė 
rašyt. R. Giedraitis-Spalis. Me
ninę dalį atliko p. T. Buroko 
vedamas oktetas. Vasario 12 d. 
buvo atlaikytos pamaldos už 

! Lietuvą.

J. S. Bacho stiprybė — vargo
nų menas. Bachs Schaffcn vvurzelt 
in seiner Orgelkunst, — tokia ir 
oficiali Prūsų mokslo, meno ir tau 
tos auklėjimo ministerijos pažiū
ra, ir čia J. S. Bachas priskiria
mas prie tų asmenybių, kurios 
daug padarė muzikos pažangai.

Š.m. kovo 11 d. 3:30 vai. p.p. 
Chi'cagoje Šv. Kryžiaus bažnyčio
je Z. Nomeikos vargonų muzikos 
koncerte girdėsime vieną iš J. Ba
cho kūrinių — Toccatą C-dur.

J. Kreivėnas

CONNECTICUT VALSTYBĖJE
Klebonijai reikalinga šeimininkė. 
Turi kalbėti lietuviškai ir angliškai. 
Geros darbo ii- gyvenimo sąlygos. 
Rašyti — DRAUGAS, Box 3933, 
2334 S. OakJey Avė., Cliieago, 111.

ANDRIAUS

KUPREVIČIAUS

FORTEPIONO

Koncertas

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

• III' <

ŠEŠTADIENĮ, 1956 M. KOVO 24 D. 

Pradžia — 7:30 valandą vakare
Marijos Aukštesnės Mokyklos Salėje 

(So. California ir 67-tos gatvių kampas)

Biletai po $2.50, $2.00 ?r $1.50 iš anksto parduodami šiose vietose:

BRIDGEPORTE: J. KARVELIO PREKYBOJE, 3322 S. Halsted
BRIGHTON PARKE: S. PENČYLOS MAISTO KRAUTUVĖJE 

4501 So. Talman Avenue
MARQUETTE PARKE: MARGINIUOSE 2511 W. 69th Street

X Prof. dr. Konstantinui 

Šalkauskui yra laiškas “Drau
go” administracijoje.

CICERO: P. RAMANAUSKO MAISTO KRAUTUVĖJE 
1439 So. 49th Avenue

Koncerto dieną prie įėjimo nuo 5:30 vai. vakaro

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

Čepaitis, Ona ......... $10.00
Kolelis, A ................ 5.00
Petkevičius, Povilas . . 2.40
Biliūnienė, Janina .... 2.00
Grig, Ig. .................... 2.00
Isganaitis, Marija .... 2.00
Kerulis, Vaclovas .... 2.00
Kezys, Jurgis ............  2.00
Klimas, Morta ......... 2.00
Kluonius, J. V., Kun. 2.00

kolio kabinete buvo Lietuvių 
Gydytojų Draugijos susirinki
mas. Dr. J. Simonaitis skaitė 
paskaitą: “Širdies ligos ir da
bartiniai gydymo metodai”. Po 
paskaitos buvo įdomios disku
sijos, kuriose dalyvavo gydyto
jai Strikolis, Zubrickas, Paukš
tys, Žalis, Gaižiūnas, Garūnas, 
Raslavičius, Tauras ir kiti.

Malonu konstatuoti, kad dr. 
J. Smonaitis, nors čia gimęs ir 
augęs, gražiai kalba lietuviš
kai. Draugijos susirinkimai, 
paįvairinti paskaitom s ir dis
kusijomis, kaskart būna įdo
mesni ir naudingesni. Linkėti
na, kad visi l'etuviai gydytojai 
įstotų į Lietuvių Gydytojų 
Draugiją. Įstojant į Draugiją 
reikalinga užpildyti atitinka
mus blankus (formas), ku
riuos galima gauti pas dr. V. 
Taurą-Tupčiauską, 2410 W. 
51 St., Chicago, III.

Puota praėjo labai jaukioje 
ir linksmoje nuotaikoje, prie 
turtingai ir skoningai paruošto 
valgiais stalo. Sukaktuvinin
kams buvo pareikšti sveikini
mai ir linkėjimai.

Ponai Petraičiai yra dosnūs 
labdarybės rėmėjai, priklauso 
prie eilės labdaringų ir katali
kiškų organizacijų ir aktyvūs 
veikėjai.

Jonas Petraitis kuriantis ne
priklausomai Lietuvai, būda
mas šiame krašte, aktyviai da
lyvavo Lietuvos Laisvės bonų 
platinime Chicagoje ir apylin
kėje ir kitais įmanoma s bū
da s rinko atkuriamai Lietuvai 
pinigines aukas ir pats asme
niškai aukodamas. Ilgus me
tus dirbo Illinois Central R. R. 
Co. Šiuo laiku yra išėjęs į pen
siją. Turi brolį kungą Augus
tą, kuris Worcester, Mass., yra 
šv. Kazimiero parapijos klebo
nu.

X Lietuvos Vyčių tradicinė 
šv. Kazim'ero šventė kovo 4 d. 
Švč. P. 'Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje praėjo pakiliai. 
Mišias atlaikė kun. Vaišvilas, 
as stojant Vyčių Ill.-Ind. apskr. 
dvasios vadui kun. P. Cinikui, 
MIC, ir kun. Budzeikai, MIC J 

Pamokslą pasakė kun. P. č.ni-Į 
kas. Miš.ose dalyvavo ir J. E. 
vysk. V. Brizgy3, kur s po pa
maldų parapijos salėj per pus
ryčius pasakė reikšmingą kal
bą. Be to, kalbėjo III. vai. gy
nėjo padėjėjas K. Savickus. 
Puotoje dalyvavo Lietuvos kon
sulas dr. P. Daužvardis su žmo
na ir visa eilė žymių mūsų vi
suomenės veikėjų, šventėj da
lyvavo nemažas būrys skautų 
ir ateitininkų moksleivių su sa
vo vėliavomis, o Don Varnas 
posto legionierių grupė vadova
vo eisenai iš saiės j bažnyčią. 
Pažymėtina, kad iš vyčių kuo
pų šventėje gausiausiai dalyva
vo sendraugiai.

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 salėt
Naujos patalpos DRAUGO spaustuvei, red akcijai ir administracijai jau dabar statomos. 

8tatybos 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, Kučiūnas.
Kviečiame ir Jus dalyvauti, brangūs DRAUGO skaitytojai.
Biletų kaina $25.00 asmeniui: Prie stalo yra 10 vietų.

Užsakymus siųskite: KUN. VINCAS PARULIS, MIC.
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

Lecnaitis, Paul ......... 2.00
Palsiūnas, Kazys .... 2.00
Pečkys, Teresė ......... 2.00
Petraitis, Juozas ...... 2.00
Sakys, Kazys ............ 2.00
Slivinskas, Teofilė .... 2.00 
Stankūnas, V., Kun. N 2.00
Stasiulienė, Ona ......... 2.00
Šmulkštys, Vincas .... 2.00
Takulinskas, T............ 2.00
Ancerevičius, Koste . . 1.00
Augaitytė, Juzė ......... 1.00
Ausiukaitis, V. ......... 1.00
Balčiūnas, Kostas ... 1.00
Banis, Adomas ......... 100
Franckevičius, Otto . . 1.00
Girdvainis, Fr............. 1.00
Kalašinskas, Vytautas 1.00 
Kremeris, Albertas .. 1.00
Lengvis, J................... 1.00
Pakalka, Julius ......... 1.00
Pečinis, B. ................ 1.00
Pilkauskas, Vaclovas . . 1.00 
Povilaitis, Andrius .... 1.00
Puišis, John ............. 1.00
Sadauskas, Kazys .... 1.00
Šaulinskas, Eduardas .. 1.00 
Shimkus, Pranas .... 1.00
Ulinskas, John ......... 1.00
Vizbaras, Vincas .... 1.00
Vadopalas, Romanas . . 1.00
Žemgulis, John ......... 1.00
N. N.............................  1.00

“DRAUGO” STATYBAI 
AUKOJO:

Stankus, F.............. $11.00
Gečaitė, Ona ............. 10.00
Jonaitis, Frank
Mr. & Mrs. ............. 10.00
Norbut, P.............  10.00
Rhody, E. J................ 4.00
Vaičaitis, A. Mrs........  1.00
Viliūnas, J...................  1.00


