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SUSITIKS GRAIKIIJOS.ANGLIJOS KARALIAI?
Senoka vieno anglo knyga

su aktualiomis mintimis
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke

JUNGTINES TAUTOS. — Dabar, kai. jau spėjo nuaidėti nu
sistebėjimas dėl pastarųjų prisipažinimų Maskvoje apie komunis
tų praeities klaidas, politiniai stebėtojai laukia konkrečių darbų. 
Ar pasikeis kas nors ir kuria kryptimi keisis, jei keisis iš vso? 

Ryšium su tuo čia dirbančių
korespondentų būrelyje anądien 
ir dėl Pabaltijo kraštų likimo te
ko padiskutuoti. Kodėl Sovietų 
Sąjunga dabar, kai jau prie dau
gelio savo praeities klaidų prisi
pažino, nepasako, jog ir šitų vals 
tybių okupavimas ir pavergimas 
buvo klaida ir kodėl tų klaidų ne
atitaiso?

Diskusijoms medžiagos atsira
do iš vienos knygos, kurią nese
niai teko skaityti tų pačių JT 
bibliotekoje. Ta knyga, tiesa, iš
leista 1948 m., bet kaikuriomis 
mintimis ji beveik aktuali dabar, 
ypač kai sakoma, kad Kremliuje 
tas ir kitas pakitėjo. Štai ką au
torius toje savo knygoje rašo.

Suderinti Atlanto Chartą su 
Sov. S-gos konstitucija?

Tos knygos vardas „Baltic 
Background“, o jos autorius — 
britas paskaitininkas, rašytojas 
ir keliautojas Bernard Newman. 
Rašydamas bendrai apie valsty
bes, prieinančias prie Baltijos jū
ros, jis daug vietos skiria ir Lie
tuvai su Latvija bei Estija.

Istorijos šviesoje peržvelgda
mas įvykius, privedusius prie tų 
kraštų įjungimo į Sovietų Sąjun
gą, jis tvirtina, kad tos nekaltos 
aukos buvo kaltos gal tik tuo, 
kad jos buvo mažos ir geografiš
kai yra tarp dviejų didelių vals
tybių — Rusijos ir Vokietijos. 
Jis Pabaltijo valstybių padėtį ly
gina su Olandija ir Belgija. Ir tos 
valstybės, jis sako, amžių bėgy
je yra buvusios didvalstybių —• 
Prancūzijos ir Vokietijos — ko
vų aukomis.

Sustodamas ties rusų aiškini
mu, jog jie Pabaltijį okupavę, nes 
bijoję vokiečių, autorius siūlė pa 
daryti taip, kad Vokietija nega
lėtų būti jai pavojinga. Kuo gi čia 
kaltos tos mažos valstybės ? Pri
simindamas, kad dabar, prasidė
jus atominei erai, betkokio sau
gumo klausimas darosi labai re
liatyvus, autorius ir kėlė suma
nymą Pabaltijo klausimui išriš
ti. Sutikdamas su tvirtinimu, 
kad laisvasis pasaulis neis ka
riauti, kad galėtų tuos kraštus 
išlaisvinti, jis sako, jog galbūt 
taikingomis priemonėmis pavyk
tų klausimą išspręsti.

Ir čia jis suveda du teisinius 
dokumentus: Atlanto chartą ir 
Sovietų Sąjungos konstituciją. 
Atlanto charta deklaruoja, kad 
tautos turi teisę laisvai pasirink
ti valdymosi formą ir atsistatyti 
suvereninę valdžią, kuri joms 
yra buvusi prievarta pašalinta. 
Sovietų Sąjungos konstitucija 
turi tokią pastraipą, kurioje sa
koma, kad kiekviena Sąjungos 
narė turi teisę išstoti iš tos Są
jungos. Vadinasi, teisiškai kiek
viena respublika gali išeiti iš tos 
„šeimos“, kurioje ji nepageidau
ja pasilikti. Kodėl Sovietų Sąjun
ga geruoju negalėtų Pabaltijo 
valstybių išleisti? — protauja

„Taip“ — priduria jis ir toliau 
tvirtina, kad šitokių išstojimo 
galimybių galėtų pasitaikyti. Pa 
vyzdžiui, jis sako, pačioje pra
džioje, tik po bolševikų revoliuci
jos, Sovietų Sąjungai buvo rei
kalinga centralizacija, bet 1944 
m. įvairiais konstitucijos papil
dymais respublikos jau gavo dau 
giau autonomijos. Kaip atrodytų, 
jei viso to išvadoje ir toliau bū
tų nueita? Autorius aiškina, kad 
Sovietų Sąjunga ekonomiškai ne
pajustų didelio nuostolio, jei Pa- 
baltijys atsiskirtų. Žinoma, rašo 
jis, kas kita būtų, jei Ukraina su
manytų iš Sąjungos išstoti...

Dabar, kai jau netrukus bus! 
bemaž dešimt metų nuo tokių 
minčių paskelbimo, tokie jo sam
protavimai atrodo savotiškai įdo
mūs, turint galvoje šitokias jo 
mintis: „Žinant, kad sovietai su
geba keisti savo politiką, Vaka
rų pasaulyje reikia paruošti vie
šąją nuomonę jau iš anksto... o 
jie gali keisti. Stalinas gali keis
ti. Bet galbūt dar tokia staigme
nų era nevisiškai arti“.. Šitaip 
autorius rašė 1948 m., bet dabar 
gal jis jau sutiktų, kad šiokių to
kių „staigmenų“ yra įvykę.

Kadangi sunku tikėtis, jog kas 
nors kitas dabartinių sovietiškų
jų pasikeitimų padėtį išnaudotų, 
tai draugiški žurnalistai čia sa
ko, kad dabar būtų pats laikas 
patiems pabaltiečiams tokį klau
simą kelti ar bent duoti pagrindo 
rašiniams su tokiomis mintimis 
atsirasti didžiojoje spaudoje. 

Palankiai apie Lietuvą

Atėnų universiteto studentai degina Angluos vėliavą. (IMS)

Elzbieta yra Viduržemio jūroje; 
Amerika prašyta tarpininkauti

ATĖNAI, kovo 13. — Antibritiškos demonstracijos vakar 
Graikijoje buvo uždraustos, nes gauta žinių, kad komunistai jas 
gali paversti kruvinomis riaušėmis.

Tokiais motyvais ragino sosti-I “^Makarios nedar^ų“- 
nės gyventojus ramiai laikytis ki nuolajd Anglai linkę many. 
Atėnų ortodoksų arkivyskupas, kad Makarioa gal4jo velkti 
patikrindamas, kad Nicosijos ar- [
kiv. Makarios išlaisvinimo bus

Dar kalbant apie tą knygą, no
risi pabrėžti, kad apie Lietuvą 
autorius atsiliepia palankiai. Sa
kosi joje lankęsis net du kartus. 
Jei kurioje srityje ir buvę atsi
likta, tai pilietinių laisvių, socia
linės lygybės ir religinės toleran
cijos atžvilgiu Pabaltijy buvę kur 
kas geriau, nei kaimyniniuose 
kraštuose. Smetonos valdymą jis 
vadina „mild dictatorship“. Lie
tuvius apibūdina kaip gerus dar 
bininkus. Giria, kad Lietuva, 
nors ir labai norėdama Vilniaus, 
nėjo su Hitleriu prieš lenkus. 
Betgi didžiausią įspūdį iš Lietu
vos iš išsivežęs iš Kauno Karo 
Muzėjaus sodelio iškilmių.

Jis sako, kad jam labai pati
kęs karo paminklas Kaune, sudė
tas iš akmenų, surinktų iš įvai
rių mūšio vietų, kuriose buvo iš 
lietas lietuvio kraujas kovose už 
nepriklausomybę. Ypatingo įspū 
džio jam sudariusios pačios iškil 
mės. „Daug iškilmių esu matęs 
įvairiose Europos dalyse, bet nė 
vienos nebuvo tokios jaudinan
čios savo paprastumu ir nuošir
dumu" — rašo jis.

Bendrai sustodamas ties ma
žomis valstybėmis, autorius tvir 
tina, kad jos dažnai praeina ne
pastebimos. Jis sako, kad ir Lie
tuva gal .būtų praėjusi nepastebė
ta, jei nebūtų kilęs ginčas dėl

Bolševikai pasiilgo

Eisenhowerio kokteilio
MASKVA, kovo 13. — Dani

jos premjeras Hansen savo am
basadoje pereito sekmadienio va
kare vaišino Bulganiną ir kitus 
bolševikų vadus.

Vaišėse buvo ir vakariečių žur
nalistų, kuriems Bulganinas su 
Molotovu pareiškė, kad jie nie
kad neužmirš tų momentų, kada 
sovietų vadai gėrė Martini kok
teilį su prez. Eisenhoweriu Žene
vos „viršūnių“ konferencijoje. 
„Taikos ir draugystės kokteilių“ 
iniciatorius buvęs prez. Eisenho- 
weris. Sovietų vadai norėtų, kad 
visada taip gerai būtų.

Baigiant priėmimą, Danijos 
premjeras, Skandinavijos papro
čių laikydamasis, numetė per 
petį į užpakalį savo išgertą stik
lą. Bulganinas padarė daugiau — 
savo stiklą tėškė į sieną. Vieno 
Europos komunistų laikraščio 
korespondentas tiek nustebo, kad 
pilnas šampano stiklas netyčia 
iš rankų iškrito, žodžiu, gerai pa
sigerta.

Dixiekraty atstovų

Nelaimėję Jordano, Bagdado
priešai linkčioja Irakui?

KAIRAS, kovo 13. — Trys arabų pasaulio „didieji“ baigė veik 
savaitę čia vykusius pasitarimus, kurių metu planuotas Jordano 
atplėšimas nuo Anglijos.

Tas svarbiausias jų pasitari
mų tikslas tuo tarpu nepasiektas 
— Jordanas nesutiko traukti ka
rinę ir bendradarbiavimo sutartį 
su Anglija, nors sutiko be jokių 
sąlygų priimti ,erabų valstybių 
finansinę pagalbą Palestinos pa
bėgėliams šelpti. Saudi Arabijos 
karalius tokiomis sąlygomis, ži
noma, savo pinigų dalinti neno
rės.

Trys „didieji" posėdžiavę yra: 
Saudi Arabijos karalius, Egipto 
premjeras ir Syrijos prezidentas. 
Užbaigos komunikate pareikšta, 
kad sutarta telkti jėgas prieš 
„sionistų agresiją ir iš šalies atei 
nančią svetimų valstybių domi- 
naciją“. Pastarasis priešas yra 
tik įsivaizduotas baubas, nes tas 
pats Saudi Arabijos ka? alius sa
vo naftą yra atidavęs eksploa
tuoti amerikiečių kapitalui, sme

irintni Jplckrariia &enims ir technikai, kadangi jaomi aeKiaracija patg savo dykumų valstybėje tų
dalykų neturi. Ant anglų piktas 
todėl, kad tie turi savo globoje 
eilę Arabijos pusiasalio šeichų, 
kurių teritorijose užuodžiama 
esant naftos.

WASHINGTONAS, kovo 13.— 
Vienuolika pietinių valstybių 
atstovaują 96 kongreso nariai 
(19 senatorių ir 77 kongresma- 
nai) vakar senate ir atstovų rū
muose perskaitė vadinamą kon
stitucinių principų dekleraciją, 
kuria smerkiamas augšč. teismo 
sprendimas dėl rasinės segrega
cijos mokyklose nekonstitucingu 
mo, pasižadama visomis teisėto 
mis priemonėmis kovoti prieš jo 
prievartinį įvykdymą ir suintere
suotų valstybių žmonėms pata
riama nenaudoti prievartinių 
veiksmų nuo integracijos ginan
tis.

• Atominė artilerija esanti 
įvežta iš Rusijos į šiaurinę Ko 
rėją — skelbia P. Korėjos kari 
nės įstaigos.

Protestantų delegaciją

nuvedė į baletą
MASKVA, kovo 13. — JAV 

protestantiškų bažnyčių atstovai 
jau atvyko į Rusiją pasitarimam 
su ortodoksų bažnytine vadovy
be. Bus kalbų ir apie tai, ką JAV 
ir S. Rusijos bažnyčios daro pa
saulio taikos reikalu.

Juos patriarcho Aleksiejaus 
vardu sutiko aerodrome metro
politas Nikalojus ir greičiausiai 
valdžios parūpintomis mašino
mis nuvežė į viešbutį, kur jų lau
kė gavėnios pasninką laužančios 
vaišės.

‘Jei amerikiečiai manė praleis
ti sekmadienio vakarą kurioje 
nors bažnyčioje, tai labai apsiri
ko — metropolitas juos vežė į 
Didįjį teatrą baleto žiūrėti. Toji 
staigmena jiems malonumo ne
padariusi.

Dulles gina paktus

Stalino autoritetu
COLOMBO, kovo 13. — Iš Cei- 

lono išvykdamas, JAV valstybės 
sekr. Foster Dulles spaudos kon
ferencijoje gynė kolektyvinius 
apsigynimo paktus... paties Sta
lino žodžiais. Šis gi smerkė neu
tralumą ir pasisakė už savitarpi-

„Didžiųjų“ komunikatas šį 
kartą labai neįdomus, nes nebūta 
kuo pasigirti, bet užtat įdomes
nis vieno augšto Egipto pareigū
no komentaras, kuriame jis sa
ko, kad Egiptas vėl bus geras
Irako draugas ir nutrauks kovą ' n®3 aPsau&°s paktus prieš pat II 
prieš Bagdado paktą, jei jokia Pasau^° karą. 
arabų valstybė nebebus spaudžia
ma prie jo dėtis. Tai yra didelis 
suminkštėjimas ir žingsnis'at
gal. Gal tik kovos taktikos, ne 
tikslo pakeitimas? Yra kokie 
nors dar nematomi veiksniai, ku
rie to>kį suminkštėjimą padikta- 
VO.

autorius, tardamas, kad tegul tik Klaipėdos su Hitleriu. Bet jis pri- 
sovietai išleidžia, o jau pabaltie- mena, kad Tautų Sąjunga neUi- 
čiai patys mokė3 kaip tvarkytis. rįj3 geregnjų rėmėjų už mažąsias 

Primindamas, kad tokia kons- valstybes. O atlyginimas joms 
titucijos teise dar nė viena res- koks? Tų valstybių teritorijos 
publika praktiškai nepasinaudo- i tapo kovų arenos,'jų žmonės pa- 
jo, autorius sako (sakė 1948 m.): vergti — kartais priešų, o kar
Ar ta išstojimo teisė ir tikrovėje 
reiškia tai, ką ji sako? Atsaky
mas tikriausiai bus „Ne“ šian
dien, bet rytoj jau gali būti

tais ir draugų. Tcdėl jis sako, kad 
didžiasios valstybės turi tesėti 
savo pažadui ir atstatyti jų suve
renines teises. ro«t«r Daile* ir Indijos premjeru Nebrn. (INS)

Foster Dulles terminologiją se
kant, tos rūšies paktai yra taip 
reikalingi, kaip miestams reika
lingi policininkai ir gaisrininkai.

Lėktuvo pasisekimas

nustūmė politiką
LONDONAS, kovo 13. — Va

kar Anglijos laikraščių didžio
sios antraštės buvo skirtos ne po
litikai, bet naujam aviacijos grei
čio rekordui, nes lėktuvas ir avia
torius suteikė garbę Anglijos 
sparnams.

Išskridęs į bandomąją kelionę 
britų aviatorius Twiss 38,000 pė
dų augštyje išvystė 1,132 mylių 
per valandą. Lėktuvas sprausmi- 
nis, deltos pavidalo. Lėktuvai tik 
bandomi, nėra masinėje gamy
boje.

Kalendorius
Kovo 13 d.: šv. Kristina. Lie

tuviškas: Liutauras.
Oras Chic&goje

Dalinai apsiniaukus, kiek šil
čiau.

Saulė teka 6:08, leidžiasi 5:55.

siekiama ramiais būdais. Univer
siteto studentai buvo susirikiavę 
demonstruoti, bet policija jiems 
greit uždarė kelius, todėl studen
tai nuėjo į paskaitas.

Atrodo, kad streikas pabiro ir 
Kipro saloje — atsidarinėja mo
kyklos, bankai, krautuvės, grįž
ta prie darbų darbininkai viešbu 
čiuose, įmonėse.

Graikijos premjeras Karaman 
lis pasinaudojo Atėnus lankan
čiais Amerikos žurnalistais, kad 
per juos pareikštų savo nuomo
nę, jog JAV vyriausybė turi pa
siimti tarpininko vaidmenį tarp 
Graikijos ir Anglijos. Kipro klau 
simas turįs būti greit išspręstas, 
kad jis nepasuktų bloga krypti
mi Graikijos politinio gyvenimo.

Graikijos karalius Povilas sek 
madienio vakare išplaukė karo 
laivu neva į Corfu salą savo va
sarinės rezidencijos remonto pri 
žiūrėti, tačiau iš tikrųjų jis plau
kia, manoma, pasitikti Anglijos 
karalienės Elbzietos H, kuri šiuo 
metu su savo jachta yra Vidur
žemio jūroje. Graikijos karališ
koji šeima yra artimoje giminys
tėje su Anglijos karalienės vyru, 
kuris taipgi yra Viduržemio jū
roje. Jų susitikimo tikslas aiškus
— sumažinti įsitempimą dėl Kip
ro ir atstatyti tradicinį Anglijos
— Graikijos draugiškumą. 

Makarios atkaklumą

lėmęs grasinimas?
NICOSIA, kovo 13. — Britai 

skelbia, kad ištremto arkiv. Ma
karios rūmuose rasti dokumen
tai rodą, jog jis veikė pagal Gig- 
hennis vardu besivadinančio pa
slaptingo asmens įsakymus.

Tas Dighennis, kurio tikrasis 
vardas, spėjama, yra pulk. Gri- 
vas, yra Kipre veikiančios slap
tos partizanų grupės vadas. Tuo
jau po karo jis buvo žinomas 
Graikijoje kaip vienos fašistinės 
grupės atstovas.

Kai Makarios vedė neseniai 
derybas su salos gubernatoriumi 
ir Anglijos kolonijų ministeriu, 
tai Dighennis per ryšininkus da
vinėjo jam įsakymus ko reikalau 
ti — ir ypač nesigailėjo grasini-

Dignennis teroro baimėje.
Dokumentuose esąs Dighennis 

nusiskundimas, kad ne visada ga 
lįs suvaldyti teroristus — jie žu
dą ne tada, ir ne tą, ką reikia. 
Matyt arkiv. Makarios skundėsi, 
kad tų žudynių perdaug.

Dulles Indonezijoje
JAKARTA, kovo 13. — Šian

dien Foster Dulles baigia savo 
vizitą Indonezijoje, kur keliolika 
komunistų jį nedraugiškai pasi
tiko aerodrome. Vėliau jie buvę 
areštuoti.

Foster Dulles oficialiai susiti
ko tik su Indonezijos prezidentu, 
nes kraštas šiuo metu neturi par
lamento investitūrą turinčios vy
riausybės. Parlamento sudėtis 
jau yra paaiškėjusi, bandoma su
daryti vyriausybė, bet dar neras
ta koalicija, kadangi nė viena iš 
keturių didžiųjų partijų neturi 
daugumos.

• Trumanų duktė Margarita 
susižiedavo su New York Times 
užsienio žinių redaktoriaus padė
jėju Daniel.

• Prie Filipinų susidūrė aną 
naktį JAV sunkusis kreiseris ir 
laivas naikintojas. Yra žuvusių, 
apgadintas laivas.

• Suomijos komunistai streiko 
proga bando padidinti savo įta
ką darbininkų unijose.

• Sovietai pradėjo teikti J. 
Tautoms statistiką apie savo 
pramonės gamybą.

CSBun,,
baugias McKay, vidaus reikalų sek
retorius, bando laimėti resp. parti
jos nominaciją senatoriaus vietai 
nuo Oregono valstybės. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Dabar Maskvoje esančiai Amerikos protestantų baž

nyčių delegacijai pasiūlyta aplankyti Estijos sostinę Taliną.
— Iš Londono grįžęs Prancūzijos premjeras Mollet pranešė, 

kad abu kraštai patieks naujus nusiginklavimo pasiūlymus. Posė
džiai prasideda Londone ateinantį pirmadienį. JAV, atrodo, pa
rengė savo vasiūlymus, kurie tuo tarpu su anais nesuderinti.

— Prancūzijos parlamentas didele dauguma suteikė vyriausy
bei nepaprastus įgaliojimus Alžyro krizei tvarkyti. Dabar prasi
dės pacifikacijos stiprinimas.

— Fordas II pareiškė kongreso komisijai, kad pritarė pinigų 
rinkimui iš Fordo automašinų pardavėjų Eisenhouierio rinkiminei 
kampanijai finansuoti, bet neigė tvirtinimą, kad buvo spaudiiami 
tie, kurie nenorėjo pinigų duoti, nes nesimpatizavo respublikonų 
partijai.

— Prez. Eisenhomeris vakar tarėsi su valstybės sekr. pava
duotoju Iloovcr'u Kipro salos reikala s. Departamentas pareiškė, 
kad bus JAV žodis tuoj, kai tik bus surinkta reikalinga medžiaga.

— Kom. Kinija teigia, kad v:si Kinijoje esą ,.paprasti ameri
kiečiai rezidentai“, kurių esą J/6, gali išvykti namo, taC.au taip nesą 
su kinais Amerikoje — kažkuris skaičius esąs sulaikytas prieš jų 
valią.

— Švedijos ministeris pirmininkas vyksta greit Rusijon ir 
yra įgaliotas pakviesti Bulganiną ir Chruščcvą aplankyti Švediją, 
Daniją ir Norvegiją. ,
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Flebitas blauzdose
Pats žodis flebitas (phlebi- kūnas karščiu dega. Nervingu

os) reiškia venų uždegimą, mag didelis. Blauzdą niežti, ir 
Kraujagyslių uždegimas gali at- daugeliui “saldžioji egzema” ant 
sirasti betkurioje kūno dalyje, blauzdos atsiranda. Moterims 
bet dažniausiai pasitaiko blauz-’ prieš mėnesines ir jų metu 
dose- | skausmai padidėja ir savijauta

Pnezastys ’ pablogėja. Ir, kai oras yra dar-
Tarp daugybės priežasčių daž ganota3, ar prieš oro atmainas, 

niausi flebito kaltininkai yra skausmai paaštrėja, todėl flebi- 
kaulų sutrenkimai,’ nudegimai, tą palaiko reumatizmu ir nerei

kalingai ryja visokius vaistus 
nuo reumatizmo, ir netikusiai 
gydosi.

Flebito pasekmės ir kompli-

votingi spuogai, įvairios infek 
eijos, mechaniškos iritacijos, 
perdaug užveržti raiščiai, trom
bozė, podagra ir t.t. Visų flebi
to priežasčių net neįmanoma kacijos kartais būna labai pa
čia išvardinti, tiek daug jų yra.1 vojingos. Jei kartais atitrūkęs 
Net kai uodas ar blakė žmogų flebito trupinėlis (embolus) su 
įkanda, niežulį besikasydamas kraujo srove nukeliauja į sme- 
jis gali gauti flebitą. Labai genis ar į širdį ir ten užtvenkia 
daug žmonių gauna flebitą, kai gyvybinio centro kraujo apyta 
savo odą užkrečia “poison oak”,
“poison ivy” ar kitokia nuodin
ga augmenija, kurių apsčiai y- 
ra Amerikos giriose.

Skaitytojai, sužinoję apie daž 
niau pasitaikančias flebito prie
žastis, galės geriau pasisaugoti, 
kad neužgautų ir nepažeistų sa
vo blauzdų. Iš visų žmogaus 
kūne esančių sąnarių dažniau
siai ir labiausiai tenka nukentė
ti blauzdoms. Juk kasdien blauz 
dikauliai nešioja viso kūno svo
rį. O kiek lietuvių yra sutren
kę blauzdikaulius beskaldydami 
malkas, belipdami laiptais, va
žiuodami automofc liu, dirbdami 
prie mašinų dirbtuvėje, bebėg
dami kur nors. Taigi supranta
ma, kodėl flebitas dažniau įsi
meta į blauzdas negu kur kitur. 

Simptomai

ką, tai tik stebuklas žmogų gali 
išgelbėti nuo mirties. Jei embo-

IŠGERDAVO KASDIEN PO 34 KVORTAS VANDENS

Kobert (kairėje) ir Jacob Wemer, gyvenantieji Baltiniorėje, Md., kas
dien išgeria po 7 kvortas vandens. Prieš kiek laiko kiekvienas iš jų iš
gerdavo kasdien po 34 kvortas vandens. Jų inkstai nesveiki. (INS)

melį, kuris, prisilaikant visų at- Iš jų 17 dar paskirtų Pijaus XI, DR. Ja J. SIMONAITIS 
sargumo priemonių, buvo nu- o kiti — dabartinio popiežiaus, i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
griautas. Ūkininkas Soja ža- Seniausias kardinolas savo am-(Naujas adresas: 4235 W. 63rd St 
da kelti jieškinį teisme ir jieš- žiumi yra Alexander Verde,
koti nuostolių atlyginimo. , turįs 90 m. amžiaus. Jauniau- 
_ . .... sias kardinolas yra Genuos Si-
oCnidllSldS ir jdunidusids pj> turįs 50 m. amžiaus, 

kardinolas I

Ofiso tel. RUiance 5-4410 
Rezid. telef. GRovehUl 6-0617 

Valandos: 1-3 p. in. ir 6-8 
Penktad. tik po pietų. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

p. m

Šių metų pradžioje kardino
lų kolegijoje buvo 62 nariai.

l'el. ofiso HE. 4-tifitt», rez. l’R. <1-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.

VAL: 1—4 Ir 6—9 
Sešiudlenlais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

Išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritulko 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: P lt 8-3229 
Re* telef. UAlbrook 5-5076

Atsakymas J. B. — Tai tiesa, Nugriovė namą, pastatytą 
iš bombų

Italijoje ūkininkas Nicolo So-

ius patenka į plaučius, tai taipgi kad nuo perdidelio rūkymo ga- 
baisias kančias reikia iškentėti vę vadinamą “tobacco heart” 
ir pavojų pergyventi. Ir kai ko- kartais pajunta panašius rankų 
jose atsiveria žaizda, tai irgi ne- ar kojų nutirpimus. Bet tai ne Ja> gyvenąs Caprile kaime, pa- 
inaloni ir sunkiai pagydoma kom visiems ir nevisada rūkoriams sistatė sau gyvenamąjį namą 
plikacija. Ogi flebitinė egzema, tokios nutirpimo atakos pasireiš iš nesprogusių artilerijos šovi-

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 VVest <P»t Street

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

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet. Be&- 
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1793 
Rez. tel. GRovehUl 6-5603

atsiradusi kojose, žmogų ne tik 
nervina, bet nuo dažno kasymo 
gali užkrėsti visą koją. Vai 
skaudžiai žmogui tenka nuken
tėti, kai į koją įsimeta rožė ar
ba celulitas.

Nežinantiems flebitas atrodo 
kaip reumatizmas

kia; dažniausiai tik tiems, kurie 
alkani būdami perdaug rūko. 
Bet gali būti ir kitos nutirpimo 
priežastys, pvz. nervų įtampa, 
nuovargis, kraujo apytakos ne
normalumai, tūlų vitaminų sto
ka ir t.t. Nutirpimas, kaip ir

Bet flebitas skausmas, yra perspėjantis žen
klas, kad žmogui reikia jieškoti 
pagalbos, reikia pašalinti prie
žastį, reikia nuodų ar nuovar
gio kamuojamam kūnui leisti pa 
ilsėti ir atsigauti.

yra daug pavojingesnis negu re
umatizmas. Kas flebitą mėgina 
gydyti braukydamas su kokiu 
nors linimentu, žaidžia su pa
vojumi išbraukyti embolą, žai
džia su mirtimi. Flebitas — tai 
ne reumatizmas. Ir flebitą rei-

Jei flebitas atsiranda mažame kia gydyti visai kitaip, 
plote, tai simptomai yra paken

nių ir bombų.
Šią nepaprastą statybos me

džiagą karo veiksmams pasi
baigus susirankiojo savo apy
linkėje ir pasistatė namuką, ra
miai sau ištisą eilę metų su 
šeima jame gyveno. Tačiau 
gandas apie statybos pavojin
gumą pasiekė ir kariškos val
džios ausis ir vieną gražią die
ną iš artimiausios kariškių įgu- 
ols atvyko artileristai ir įsakė 
ūkininkui tuojau apleisti na-

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westem Aveuue
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-49OO

Rezidencija: GRovehUl 6-8101

čiami, bet, jei apima didesnį plo. 
tą, opa yra aršesnė. Iš pradžių 
blauzdoje jaučiamas maudžian
tis ir šiek tiek nervinantis 
skausmas. Vėliau maudimas pa 
virsta į neuralginio pobūdžio 
gėlą. Spustelėjus flebitinę blauz 
dą, iš skausmo net aiktelti ten
ka, opumas tikrai didelis. Jei 
kraujagyslės uždegimas yra 
blauzdos paviršiuje, tai kojos 
pėda vakarop sutinsta, o per 
naktį begulint atslūgsta. Bet, 
jei flebitas yra nematomas ir 
giliai blauzdoje, koja nesutins
ta, o tik taip sau gelia.

Flebito skausmas yra keis
tas, — stovint skauda, vaikščio
jant gi skausmas atlyžta. Todėl 
rytmetį atsikėlus patys pirmieji 
žingsniai yra skaudžiausi, bet 
paskui pavaikščiojus pasidaro 
geriau. Taip pat ir kiek ilgiau

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia J. S. — Maloniai pra
šau p. Daktarą paaiškinti, kas 
yra valvularinės ir myokardinės 
širdies organizmo ligos. Kaip 
jos pasireiškia, ar yra panašu
mo su širdies palpitacija?

Atsakymas J. S. — Valvula
rinės širdies ligos, kurių yra net 
keletas rūšių, reiškia širdies kla- 
panų (valves) įvairius sukriki
mus. Myokardinės širdies ligos, 
kurių taip pat yra įvairių, reiš
kia įvairius sird.es raumenų su
krikimus — hypertrofijas, de
generacijas, aptukimus ir t.t. 
Apie įvairių širdies ligų sindro
mus, net ;r apie širdies palpita
cijas, jau buvo “Drauge” keletą 
sykių rašyta, todėl vėl tą patį 
kartoti nėra prasmės. Tema per

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus ‘ didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 S. \Vood St.. Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
lerkraustymus ir pervežimus 

<š tolimų ir artimų atstumų,
Tel. BI, 7-7075 arba 

RE 7-9842

’ i J rlj
Vestuvių nuotraukos 

4ugštos rūšies fotografijom 
Mūsų specialybe

i’recin Photo Studio
INC.

EDVARDAS ELIS, sav.

4058 Archer Avenue 
telefonas Vlrginia 7-2481

p.&J. JOKUBK/S
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODžIAt 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

Chicago 32, UI. — Tek i.A 8-881"

TELEVIZIJOS
r Radio Aparaty Taisymas
Sąžiningas ir garantuotu darbu 

M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087

rt-u
pasėdėjus, koją pradeda skaudė plati, visko čia neišaiškinsi, vis 
ti, bet pavaikšč:ojus skausmas ko visvien nesuprasi, o nesupra- i 
praeina. O kitiems bemiegant' tęs dar labiau rūpinsies, ir iš to 
mėšlungis pradeda skaudžiai ko-' skaitytojams nei tamstai jokios 
ją sukti, ir tai toks baisus naudos nebus. Patartina pasiti- 
skausmas, kad žmogų priverčia keti savo gydytojo gerumu ir 
atsikelti ir vaikščioti. Ir taip

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOMO

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKI U IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECLA LIST®

7156 South W e steni Avelius
(MEDICAL BU1LDING) 

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 — Iv. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3703

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. BEverly 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 tel. CUiffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfujctle 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 VVest 47th Street 

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

šeštad, nuo 2 iki 6 vai,, išskyr. sek

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

DR. FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOunliall 3-0959 
2534 West 68th Street

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

 skambino CEntral 0-2294.

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

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

2423 West 63rd Street
(Kampas 63id ir Artesian) 

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

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

Ofiso telefonas — BLshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. VYT. TAURAS- 
TUPCIAVSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
fel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASOHIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginčs ligos
6255 South Western Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospcct 0-9400
Rezid. PRospcct 6-9400

DR. OHA VAsKEVIčIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURQfi 
6248 South Kedzie Avenue 

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

Ofiso t.ief. YArds ,7-1166 
Rezidencijos — STcvvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—-4 vai.

Ofloe WAlbrook 5-2670.
Rea Hllltop 5-1660

Or. Alexander J. Javolt
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
Šeštad. 10-12 v. Kitu laiku 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. OLympic 2-1*81

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

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

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

Tel. ofiso I’R. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąuette Rd.
VAIj. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

bevaikščiojant skausmai praei
na, bet pertrauktas miegas — 
žmogui ne į sveikatą.

Kiti flebito požymiai yra šie: 
1) blauzdos oda dažniausiai žvil
ga; 2) apie riešą ar leteną ma
tomas tinklelis mėlynų venų, ku 
rios pūpso lyg koks mėlynų vir
vučių rezginys po oda; 3) kar
tais net žemutinė kojos dalis 
yra pamėlynavusi; 4) vakarop 
kūno temperatūra pakyla.

Turinčiųjų flebitą savijauta 
yra nevienoda, nors visi jaučia 
minėtus skausmus. Ligonis jau
čiasi vis pavargęs ir skundžiasi, 
kad kojos greitai pavargsta, pa
sidaro sunkios lyg švininės. Be 
to nori vis miegoti ir mieguistu
mui galo nėra, nes padoriai pa-

palikti jam rūpintis tamstos šir
dies patologija ir gydymo bū
dais.

Klausia K. A. — 1) Turiu 
chronišką ryklės uždegimą. Ar 
būtų naudinga tepti ryklę peni
cilino “ointmentu”? 2) Skai
čiau laikraštyje, kad peršvieti
mas Rentgeno spinduliais (X- 
ray) kenkia organizmui. Ar tai 
tiesa?

Atsakymas K. A. — 1) Ne
naudinga. 2) Perdažnas ir per- 
ilgas Rentgeno spindulių švitini-' 
mas tūliems kūno organams, y- 
pač veislumui, pakenkia.

Klausia J. B. — Bemiegant 
nutirpsta vienos ar kitos rankos 
ar kojos pirštai, kartais iki rie
šo. Kai pabudęs patrini, vėl at
sigauna. Ar tai nėra kokio rim-

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, OL

DISTRICT SAVINGS I LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, Oi

miegoti dėl kojos skausmo ne- to sveikatos sukrikimo ž?nk-
gali. Daugelis skundžiasi, kad 
jų kojos vis šaltos, nors visas

las. Kaikas sako, kad nuo rū
kymo. Ar tai tiesa?

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago STJil.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 210.000.000 ĮSTAIGOJE. AUKACI AUSIAS. NAI JAI PADIDINTAS DIVIDENDĄ!* UŽ PA|D I P INVEKTMEN- 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KAl.ft DŲ IR VAKACIJŲ SKYRIAI. G AUTE TAUPYTI IR PER LAUKUS SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS 1614 EICIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS. VEI/HI PATARS AVIMAS NARIAMS. IšKElCIAM IR 
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Antradienis, kovo 13, 1956

STATOME IR STATOME
Amerikos lietuviai katalikai stato ir stato... Ar geri, ar 

blogi laikai, bažnyčių, mokyklų, vienuolynų, ligoninių prieglau
dų statyba nesustabdoma. Todėl mūsų religinis, kultūrinis ir 
tautinis gyvenimas yra nuolat papildomas, nuolat plečiamas. 
Nepaisant viso to, vis dar yra trūkumų ir statybas reikia plėsti. 
Ir šiuo metu vieni stato, kiti planuoja statyti, kad tie trūkumai 
būtų pašalinti.

Tėvai Marijonai stato savo vienuolyną ir dideli spaudos cent
rą Chicagoje.

Švč. P. Marijos Gimimo parapija Chicagoje stato puošnią 
bažnyčią, kuri kainuos daugiau miliono dolerių.

Lietuviai Tėvai Jėzuitai Chicagoje jau yra suplanavę pa
statyti ir vienuolyną, ir jaunimui centrą.

Amerikos Lietuvių R. K. Federacija ant savo nupirktos že
mės šalia Detroito, Mich., jau suplanavo statyti patalpas lie
tuvių jaunimo vasaros stovykloms.

Lietuviai Saleziečiai savo nuosavybėje netoli Chicagos tuoj 
statys lietuviams bernuikams vasaroti patalpas ir suplanavo 
pastatyti Šiluvos paminklinę koplyčią.

East St. Louis, III., jau pastatyta lietuvių bažnyčia.
Šv. Kazimiero Seserys Chicagoje, prieš keletą metų pasta

čiusios mergaičių augštesnei mokyklai puošnius rūmus, kaina
vusius kelis milionus dolerių, dabar jau planuoja statyti didelę 
ligoninę (prie dabartinių Šv. Kryžiaus ligoninės pastatų).

Lietuvių Labdarių Sąjunga Chicagoje gal jau visai netru
kus ta:p pat padės statyti prie senelių prieglaudos (Holy Fa
mily Vilią) tokios rūšies ligoninę, kokia yra reikalinga sergan
tiems seneliams globoti.

Amerikos lietuviai katalikai dar ir daugiau plnuoja kurti 
ir statyti. Tačiau pakaks ir to, ką mes čia suminėjome, kad 
turėtume tinkamą vaizdą ir įsitikintume, kad Amerikos lietu
viai katalikai tikrai stato ir stato...

Bet, kaip sako priežodis, savi marškiniai vis tik arčiau kūno. 
Dienraštis “Draugas” visais laikais (per 40 metų kaip dienraš
tis) nesigailėjo vietos lietuvių katalikų statybų užsimojimams 
paremti. Jis rėmė bažnyčių, vienuolynų, mokyklų, ligoninių, 
prieglaudų ir kitų įstaigų ir statybą, ir visus kitus jų reikalus. 
Bet šį kartą ir pats “Draugas” stato. Stato dėl to, kad nau
juose rūmuose galėtų plačiau išsitiesti, geriau ir tobuliau laik
raščius ir knygas atspausdinti, geriau patarnauti kitoms lietu
vių įstaigoms ir organizacijoms, šiuos žodžius rašantis taip gal
voja: jei mes milionus dolerių išleidžiame visokiai (labai reika
lingai ir naudingai) statybai, galime aukoti bent keletą šimtų 
tūkstančių dolerių, kad savąją — lietuvišką, katalikišką — spau
dą sustiprintume, kad jos lygį dar labiau pakeltume.

Todėl šiuo metu, kuomet statybos darbas jau yra daugiau 
negu įpusėtas, kuomet kertinio akmens šventinimas jau bus ko
vo 17 d., o banketas tam įvykiui atžymėti bus kovo 18 d., pa
čiam Chicagos arkivyskupui kard. Samuel A. Stritch dalyvau
jant ir mūsų spaudos darbą laiminant, laukiame ir mes, t. y. 
“Draugas”, paramos ypačiai iš tų, kuriuos visą laiką be jokių 
rezervų rėmėme. Mes taip ir tikimės, kad visų Chicagos ir apy
linkių parapijų, vienuolynų, mokyklų, ligoninių ir prieglaudų bei 
organizacijų stiprios delegacijos bankete dalyvaus. Taip pat ti
kimės, kad mūsų veikėjai, mūsų gydytojai, advokatai, inžinieriai, 
pramonininkai ir prekybininkai parems “Draugą”, kuris buvo jų 
draugu visais laikais.

Kalbėdami apie visas augščiau suminėtas ir nesuminėtas 
lietuvių statybas, manome, kad šia FA’oga pravartu bus pasi
naudoti popiežiaus šv. Pijaus X šiais neužmirštamais ir visiems 
laikams pritaikintais žodžiais:

“Veltui statysite bažnyčias, veltui mosite misijas, veltui 

steigsite mokyklas ir darysite gerus darbus — visos jūsų pa- 

stangos bus sunaikintos, jei tuo pačiu metu nemokėsite pasi

naudoti tuo defenzyviniu ginklu, kokiu yra katalikiška spauda”.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ĮLLINOla

STABĄ NUGRIOVUS
.1, LANSKORONSKIS, mūsų iMMidradarbig Prancūziųje

dotą lavoną ir beveik tų pačių jieškoj'mą. Tai yra toli siekiąs 
1,500 “tikybos hierarehų” aki- pakabinimas, kuris atveria per- 

, vaizdoje nuvainikavo jo stabą, spektyvas ateity paneigti ir at- 
nutoldamas nuo sta minės do - paskep>(iamį gyvojo Stalino “u- mesti bet kurias kitas Stalino 
tnnos griovė jo autori e ą kazus>» herezijomis. Herezijų “genialias mokslo teorijas”. Jau 
(pvz. prileisdamas, kad sočia- sufornaulavimą (kokia ironija!) dabar Mikojanas suduoda nebe- 
lizmas gali būti įgyvend.ntas kojegjja j)avedė didž'ajam “kul- atitaisome smūgį Stalinu', kaip 
legaliu parlamentiniu keliu). to kr;vaičiui-. Mikojanui. Štai, “istorikui”.

3. Stalino sunieklnimas

Jau Chruščevas daug kame

Chruščevas pirmas taip pat pa- herezij žiu ys. 
smerkė asmenybių kultą, Sta-

Stalino neklaidingumo 
niekinimas

I
lino vardo dar nepaminėdamas.
Po jo kitiems kalbėtojams tą 
asmenų kulto smerkimą ir nau-
jos aksiomos - "kolektyvinės' dingllm„ “i,™ Mikojanas "pi.-- 
vadovybes — gyrimą teko tik 
kitais variantais kartoti. Stali-

Atakuodamas Stalino neklai-

Pasirodo, kad Stalino parašy
ta SSRS komunistų partijos is
torija jau yra pilna “klaidų”. 
Tač.au ta istorija pasaulio ko
munistams buvo pačiu pagrin
diniu išminties ir taktikos laiky-

f .

Z

‘ k

IR DAUGIAU ATGARSIŲ 
KAPITOLYJE

Mes jau esame atspausdinę 
senatorių apie Lietuvą pasakytų 
kalbų ištraukų. Žemiau patie
kiame dar vieną, pasakytą kovo 
7 d. Tai pakelia ligi tos datos 
senatorių pasakytų kalbų skai
čių iki 17. Ir tai vargiai galas. 
Ligšiolinis senatorių kalbų skai
čius jau viršija pernykščių kal
bų skaičių.

Visų kongresmanų kalbų 'iš
traukas pateikti neįmanoma, neg 
jos perdaug gausios. Mes jų e 
šame patiekę tik mažą dalelę.

Senatorius Wayne Lyman 
MORSE, iš Oregono pareiškė:

“Tai mūsų amžiaus tragedija, 
kad Lietuvos žihonėms komu
nistų valdovai neleidžia šią die
ną Lietuvoje minėti.

Svarbu mums laisvame pa- 
sulyje pašvęsti valandėlę laiko, 
kad galėtume pranešti paverg
tiems Lietuvos žmonėms, jog jų 
likimas nėra užmirštas ir jų 
krašto nepriklausomybės atsta
tymo viltys yra viso laisvojo 
pašaulio viltimis.

Aš esu tikras, kad lietuvių 
nepalaužiama dvasia ir pasto
vus ryžtingumas atstatyti savo 
šalies suverenitetą laimės. Tuo 
tarpu svarbu šią dieną paminė
ti, kad palaikius nepriklausomy
bės ir laisvės dvasią gyvą visuo 
se lietuviuose, tiek tremtyje, 
tįek po sovietų jungu”.

Skelbkitės Drauge”!

moj eilėj griovė pavirtusias dog- . ... . .................. momis kilias Stalino teorijas,' 3?n°8 9al"",U’ s’V0„rU8*3 "f
ną visa, suniek,nti ir ba,siaus,us lsdSstytas kai tik tamc kla.dinva evangelija . Daug k,- 
dalykus kongresui pareikšti bu
vo pavesta jo senam draugui, 
senąm bolševikui, iš visų valy
mų la mingai išsisukusiam ir 
dabar dar vieną pirmųjų rolių 
komunistinėj hierarchijoj vaidi
nančiam Mikojanui. Tam pa
čiam Mikojanui, kuris dar taip 
nesen ai, per 1952 m. kongresą, 
apie Staliną kalbėjo:

Partijos centralinio komiteto 
raportas ir genialaus draugo 
Stalino kongreso išvakarėse pa
skelbtas veikalas apie ekonomi

nes socializmo problemas SSRS 
apšviečia gyvu stalininiu geni
jumi jau praeitą istorinį kelią 
ir nužymi tolesnes gaires, vedan 
čias mus vis į konkretesnes ko
munistinę ateitį. Mūsų galingoji 
partija reiškia savo pagarbą 
tam, kuris mus išauklėjo ir ku
ris patikimai veda mus į visišką 
komunizmo triumfą. Ji reiškia 
pagarbą genialiam Stalinui, ko
munizmo architektui. Draugas 
Stalinas apšviečia mūsų gyveni
mą skaidria mokslo šviesa, jis

vei- tų Stalino įkvėptų ir jo kontro- 
..... - .i Įėję parengtų vadovėl'ų turi, sa-

iT J1? S,;'j ko Mikojanas, “grubiu istorinės
tikrovės falsifikacijų”,. Tokia 
yra Stalino pasmerktų ir šian-

kale, kurį jis taip išgyrė mano 
jau patiektoj citatoj. Ji: 
gė Stal'no teigimą, kad “kapi
talizmas yra pasmerktas mir

7 T 'L"; sa'""a tvir!inti;' dien rehabilituojamų senų' vei- kad bendra kap.tahzmo kr,* k.jų drama „įvaMs sudįtin.
stabdo gamybos plėtimąsi ir 
technikinę pažangą kapitalisti
niuose kraštuose”. Daug kitų 
Stalino veikale išdėstytų tezių 
esą taip pat “reikalingos sovietų 
ekonomistų gilesnės kritikos, 

pagrįstos marksizmo — leniniz

mo principais”. Viena ir labai 
svarbi tokių Stalino atmestinų 
“dogmų” yra vadinama paupe- 

rizacijos teorija, t. y. neišven

giamas darbininkų klasės toly

dus ir palaipsnis vis didesnis 

skurdimas kapitalistiniuose kraš 

tuose. Bet ar tai nebuvo ir pa
ties Markso teorija?

Praktika parodė ką kitą. Ne
žiūrint gyvenimiškos patirties 
daug kur kompartijos, kaip pvz. 
Prancūzijos komunizmo vadai, 
tos klaidingos teorijos laikyda-

mums duoda veiklos programą mlesi/ smerkdavo ir pasmerkda-
ir orientuoja mūsų pastangas' 
vis pirmyn į visuotinį komuniz
mą”...

Atsiprašau skaitytoją tą ci
tatą išrašęs, bet tais keliais žo
džiais lengviau pailiustruoti, ko
kio laipsnio tas asmens kultas 

i buvo pasiekęs, kiek tas despo
tas buvo pavirtęs konkrečios die 
vybės fetišu, prieš kurį net toks 
comunizmui pasitarnavęs vei- 
tėjas kaip Mikojanas akivaiz
doje 1,500 pasaulinio komuniz
mo galvų šliaužiojo kaip koks 
menkiausias žioplys. Tą visa
galio diktatoriaus “neklaidingu
mą”, jo su “komunizmo dievy- 
je” sutapatinimą, po jam pa

vo sindikalistus, nors ir komu
nistus, kurie mėgindavo ją pa
neigti. Juos kaip eretikus “išva
lydavo” arba priversdavo per 
viešąją “autokritikos 
grįžti į liniją”.

Ta teorija buvo grindžiamas 
dėsnis: juo darbo žmonėms blo
giau, juo greičiau pribręs jų 
revoliucinės pastangos! Ta te
orija remdamiesi komunistai 
dažnai sėkmingai trukdydavo 
socialistinėms vyriausybėms so
cialinių reformų pravedimą, ku
rios darbininkų būklę pagerin
tų. Ta teorija dažnai yra pati 
didž:oji skiriamoji linija tarp 
“reformatorių socialistų” ir “re

gi ir prieštaraują 1918 — 1920 • 
metų įvykiai kaikurių istorikų 
buvo aiškinami neimant dėme
sin įvykusių klasių jėgų kiti
mų, o vien aiškinami tokių ar 
kitų to laikotarpio partijos vei
kėjų tariamu sabotažu, vėliau 
neteisingai paskelbtų liaudies 
priešais”... Mikojanas pacituoja 
tik kelis pavyzdžius, o kiek jų 
bus daugiau? Jau dabar pasau
lis spėlioja, ar ryšium su ta is
torijos “falsifikacija” visi gar
sieji procesai, iki 1936 — 1938 
metų procesų imtinai, nebus per 
žiūrėti, ar daugelis senųjų Le
nino ekipos vyrų nebus rehabi- 
lituoti, o kaikurių kaltintojų, 
panašių Višinskiui. lavonai ne
bus paniekinti? Visko galima 
laukti.

Kokios išvados?
Nors dar ir atsargiai, bet 

griežtai Mikojanas pasmerkė ir 
Stalino asmeninę diktatūrą. Ta 

išpažintį diktatūra padariusi daug žalos 
ir sovietų d'plomatiniams san
tykiams, “žalą, kurią kolekty
vinė vadovybė ne be pasisekimo

I

Mrs. Muivsret Nešina neseniai ntšvenie l.(m metu sukaktį Pliilaibl- 
plti.joje. Prie jos stovi anūkė. (I\'S).

mokiniui ir jo darbo tęsėjui;

dar ir jo “geniališkumas”, nor3 
nebuvo kartojamas, bet nebuvo 
ir puolamas bei neigiamas. 
Šiandien Stalinas, tas “tautų tė
vas”, ne tik nebėra genialus, bet 
ir nebegali būti rikiuojamas gre 
ta Lenino: jo žalingos klaidos 
Lenino mokymą suklastojo. Jo 
paskutinio kūrinio, dar prieš 
kiek laiko laikyto už pagrindinę 
ekonominę tiesą, atmetimas, jo 
garsios “Komunistų partijos is- 
peržiūrėti visus vadovėlius, stu- 
torijos” dogmų paneigimas vers 
dijas, “mokslo kūrinius”, encik
lopedijas, kag žino, gal ir visas 
Stal'no garbei skirtas poemas 
ir literatūros kūrinius. Ar ne
bus reikalo keisti miestų, gatvių 
ir aikščių vardus, ar jo atmin
čiai įamžinti pastatytas statu
las, ar iškabintų jo paveikslų ne 
reikės šalinti iš muzėjų ir viešų 
įstaigų? Be abejo visa ironija, 
pašaipa, persimetusi į komunis
tinę bazę kritika veiks komunis
tų partijos demokratinimo link

mę.stengiasi atitaisyti”
Mikojanas daug stipriau už į £) Ta antistalkrinė operaci-

patį Chruščevą užakcentuoja tą j ja, to despoto nuvertinimas pir
maują ir šviežią srovę”, kurią; moj eilėj turės svarbias pasek- 
įveda kolektyvinė sov. vadovy-1 mes SSRS viduje, pačios rusų 
bė į soviefnę diplomatiją. Ji e-Į kompartijos viduj; naujos “ko- 
santi veiklesnė, lankstesnė, nuo-j lektyvinės vadvoybės” principui 
saikesnė, ji veikianti “be užgau-l bus pelningas: sklerozo apimta 
liojimų”. Daug ką dar galima! partija, jei ne demokratės, tai 
būtų pasakyti dėl to oficialaus

garbos atnašavimo ąpeigų, pus- voliucionierių komunistų”. Štai. su stalinizmu saištymosi nutrau

KITA LEIDINIO MEDŽIAGA

Be senatorių bei kongresma
nų pasakytų kalbų ir pareiški
mų Vasario 16 proga, tame lei
dinyje tilpo ir visa eilė kitos me. 
džiagos. Jame pasirodė keleto 
gubernatorių proklamacijų, mi 
nėjimuose priimtų rezoliucijų, 
dargi iš tolimojo Portland, Ore., 
šaunus tradicinis Shenandoah, 
Pa., laikraščio editorialas, P. 
Jančiaus, MIC, straipsnis, dr. P. 
Daužvardžio kalba, pora J. Ra
jecko pasakytų kalbų, prof. A. 
Musteikio iš Buffalo, N. Y., kal
ba ir panašiai.

Iš mus pasiekusio “Congres- 
sional Record” kovo 2 d. vienos 
Rajecko pasakytos kalbos pati
riame, jog Washingtono Ameri
kos lietuvių draugijos minėjim? 
vasario 19 d. tarp kitų dalyvavę 
augšti Valstybės Departamento 
pareigūnai: pasekretorius Loy 
Henderson ir Pabaltijo valsty
bių skyriaus viršininkas How- 
ard Trivers su poniomis, pora 
kongresmanų (Flood ir Feig- 
han) ir kitų garbės svečių.

Pastebėtina, kad greta Kong
reso leidinyje tūpusios medžia
gos daug senatorių bei kongres- 
manų pareiškimų pasiųsta Ame
rikos Lietuvių Informacijų Cen
trui New Yorke.

Atkreipiame savo skaitytojų 
dėmesį į tai, kad dar nepervėlu 
siųsti Vasario 16 minėjimo me
džiagą savo senatoriui ar kong- 
rcsmanui patalpinti Kongreso 
leidinyje. Įamžinkime ją.

antro tūkstančio komunizmo 
galvų skelbė komunistiniam pa
sauliui ir kiekvieną Stalino žodį 
aiškino kaip komunizmo religi
jos neklaidingą dogmą, kuriai 
nusidėję klaidatikiai buvo meta
mi iš religinės privilegijuotos 
bendruomenės, kalinami, o augš 
tesnės pakopos hierarchai — žu 
domi. Ir štai va — nauja kole
gija sukilo prieš vyriausią jos 
šventiką. Sukilo prieš “balza
muoto dievo” iškilmingai palai-

kodėl tos teorijos atsižadėji
mas ir viešas pasauliui pareiš
kimas, kad “socializmas gali bū
ti įgyvendintas ir kitokiomis 
priemonėmis, kad įvairiuose 
kraštuose jis gali eiti savąįmin- 
gaig keliais...” gali turėti labai 
dideles pasekmes. Prie tos te
mos kita proga vertėtų ilgiau 
sustoti.

Stalininis dogmatizmas, pagal 
Mikojaną, propagandos tikslams

kimo, bet tą buvusio diktato
riaus paneigimą reikėtų paryš
kinti konkrečiomis temomis. 
Tuo tarpu jau ir dabar galima 
daryti kaikurias svarbias išva
das:

1) Dar prieš kelis mėnesius, 
Stalino 76 metų sukaktį minint, 
nebuvo pagrindo manyti, kad 
jis taip netikėtai bus nuvaini
kuotas. SSRS spauda jam gie
dojo, nors ir santūrius pagyrų

paaukojo moksliškos realybės. šūkius kaip Lenino gabiausiam

BIRUTĖ PCKELEV1CIOTĖ

49 tęsinys

Visą rytą ji išvaikščiojo tarp vežimų, žiūrinėdama 
prieš šviesą kiaušinius, nuo peilio galo ragaudama varš
kę ir grietinę, vienur paaižydama cukrinių žirnių ankš
tis, kitur pakilodama ant rankos nupeštą antį ar švap- 
telėdama, iš paparčiais pridengtos kraitelės, saldžią 
miško avietę.

Krautuvių languose zyzia musės, prisiploję baltais 
pilvais prie stiklų, sulipę vaisiniai saldainiai tįsta tįsta 
gličia tyre, rasoja olandiško sūrio atbraila, pavožta po 
stiklo dangčiu.

Karts nuo karto kapteli žibalo lašas pro skardinio 
bako čiaupą. Tyli nejudinamas durų skambalas, nelin
guoja svarstyklių antelės, taukų kaladėj styro įbestas 
bukas peilis.

Ir gatvėse — vidurvasario tyla.

bej.'ngumo priežastis. Tiek daž
nai per kongresą kartotas tei
gimas, kad “revoliucija nėia 
eksporto prekė” gali tik sustip
rinti Europos neutralumo ten
dencijas ir liaudies frontų san
talkas. Kiek toli tas į “leniniz
mą” grįžimas riedės — yra ki
tas klausimas. Visiškas į leniniz 
mą grįžimas reikštų darbininkų 
kontrolę įmonėse, sindikatų nuo 
valstybės atskyrimą, žemės ū- 
kio kolektyvinimą be prievartos, 
federalinių respublikų politinę ir 
etninę autonomiją, centrinio ko
munistų partijos komiteto lais
vą kritiką ir pan. Ar tiek toli 
naujas leninizmas eis — tenka 
abejoti.

3) Galima tač'au teigti, kad 
naujuoju “vingiu” Rusijos vieš
pačiai dar ilgam ir vėl tarptau
tinės diplomatijos iniciatyvą 
konsoliduoja savo rankose. Dip
lomatinėje, ekonominėje ir psi
chologinėje kompeticijų kovoje 
Vakarų valstybių vyrai turės pa 
rodyti daug budrumo, dinamiš
kumo ir pramatymo Rusijos 
naują iniciatyvą savo huadai pa
kreipti. Nėra abejonių, kad ne
trukus Vakarai savo taktiką ir 
strategiją Rusijos atžvilgiu tu
rės reviduoti.

bent savo veiklą galės pagyvin
ti, atnaujinti, gal suintensyvin
ti tolydžio atsipalaiduodama 
nuo “amžinų tiesų” ir nuo ją pa 
ralyžiuojančio b i u r okratizmo. 
Bet jau dabar netenka abejoti, 
kad “operacija” giliai sukrės pa 
šaulio komunistus. Visiems ži
noma, kad asmeninis “tautų tė
vo” despotizmas buvo svarbiau
sia priežastis tam tikro prieši
nimosi Maskvai ne vien didelės 
dalies satelitinių komunistinių 
jėgų (Jugoslavija), bet ir Va
karų komunistuojančių masių a-

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigaa 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveik&rai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 
Administracijoje 

2884 So. Oakley Avenne
CHICAGO 8. ILLINOIS

dideliu šaukštu pakabinama šalta košė ir suvožiamakyklų skambalai, o tėvų miegamajame kvepia žieminiai 
dviem apvaliais paplotėliais. obuoliai, sukrauti augštai, ant spintos viršaus.

Mama sėdi sode ir darinėja vyšnias uogienei: mažu Kai ant tako guli suverstos žemėtos jurginų šak- 
segtuku įkerta minkštą apvalumą ir ištraukia užkabin- nys, kai mama priraišioja kiekvienam kupsteliui karto
tą kauliuką. Varva tamsus kraujas, plūsta pro išplėštą 
uogos šoną... šviežiom sultim sutraukta pirštų oda, 
kurtus pilamo cukraus šnarėjimas, iššveistas varinis 
dubuo, blykčiojantis tyro aukso atšvaitais. Ir saulė.

Gatvės viduriu darda agurkų vežimas. Stebulėse 
girgžda aštrus žvirgždas, sunkiais, juodais lašais krap
noja tekinių degutas.

Strazdanotas žydas stapteli ties varteliais ir, at- 
mazgęs išsipašiojusius virvagalius, paraitoja gumbuo
tus maišus. Atsargiai, lyg juose būtų sukrauti Samar- 
kando mugės turtai, raudonieji dukatai ar lepūs, per
regimi vaisiai. Liesas kuinas vaiko sparvas, žvangteli 
žąslai, spigina saulės spindulių aštrios briaunos, pa
žastis ėda sūrus prakaitas.

Tada brauki saujom šiurkščius vyšnių lapus ir lau
žai geltonas krapų karūnas į gėlėtą prikyštę. Ir sueilioji 
agurkus mėlynojo kibiro dugne. Pakeli rūsio dangtį — 
nusileidi pelėsiais ir raugu dvelkiančion vėson. Su be- 
kraujais bulvių augliais, vortinkliais aptrauktu lange
liu, šaltibarščių rašalu ir sūdytom rudmėsėm, vaškiniu 
popierium apraišiotose puodynėse.

Žaliuose buteliuose rūgsta duoninė gira. Kampe 
stovi didelė statinė, užslėgta akmeniu, prikreigta girgž-

Ukmergės plentu praburzgia Jonavos autobusas — 
pakvimpa benzinu, įkaitusiom padangom, baltais sū- 
riais, įvyniotais j drėgnas skepetas, ir voveruškų kotais. d”'4‘, rtgitl'es’ apiba'rstįd'oį' morkų .krito-

Skersgatviuose baltuoja ledų vežimėliai. Kažkur liais ir spanguolėm.
trinkteli durys, girgžteli varteliai — gatve atbėga basas 
berniūkštis. Pliaukši maži padai, šokinėdami grindinio 
akmenimis, delne guli įšilęs penkcentis. Tada pakyla 
vežimėlio dangtis, dugne subraška grūsto ledo gabalai,

Lyg čia būtų sukrautos pirmosios rudens šalnos — 
vaiskaus mėlynumo dienos ir migloti rytmečiai su plonu 
ledu šuliniuose ir su degėsių kvapu.

Kai pro giedrą orą garsiai skamba pradžios mo

no skiautę, paseilina cheminį pieštuką ir įrašo jų nepa
prastus vardus: „Ugninis - kudlotas“, „Baltokas - tuš
čiaviduris“, „Geltonas - didelis, nuleipęs“...

Tada girdi, kaip ant malkinės stogo krinta kašto
nai, kaip plyšta pusiau raguotas lukštas, kaip variu 
spindintis branduolys nubarba skarda ir nusirita že
myn— į skiedras.

Tarp nuplikusių serbentų krūmų mėlynuoja tėčio 
marškiniai, perkryžiuoti petnešom. Toli, už juodų ka
minų, gęsta žarijose saulėlydis. Kaimynų sode tebe- 
džiūsta drėgnos paklodės; lengvas vėjo pūstelėjimas at
neša šalto vandens ir šarmo kvapą.

Tėtis sugrėbsto sausus lapus vienon krūvon, kiemo 
vidurin. Sušnypščia mėlyna liepsna, pleškėdama paže
miu, rūkdama karčiais dūmų kamuoliais.

Ir tada ateina vakarai, kai pirmą kartą pakuriamos 
krosnys... Už geležinių durelių suūžia linksma liepsna, 
baltą beržo tošį palietus žarstekliu, šokinėja tūkstančiai 
žaibuojančių žiežirbų ir langai aprasoja stambiais 
lašais.

Virtuvėj šunta avienos kepsnys, apkamšytas pa
raudusiom bulvėm ir česnakų skiltim.

O naktys būna tamsiai mėlynos — gilios ir aidin
čios, kaip šuliniai. Dvelkiančios pašalu, rudenio astrom, 
pūvančių kelmų mediena, surūdijusia geležim...

Ir žvaigždės būna skaudžiai šviesios — išgaląstais 
ašmenimis. Ramios. Nekrintančios, nemiikčiojančios, 
sužertos plačian dangaus delnan.

(lai daaglaa)



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis}, kavų 13, 195b

Iš Bendruomenės gyvenimo:

DEL PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ SEIMO

LIETUVIŠKOJI PROGRAMA 
TELEVIZIJOJE

ALOYZAS RUDZITAS, Elizabeth, N. J.

ku, ir labai atitiko. Su liaudies landžio 21, išvakarėse “Lietu- žadins ir grąžins į "Rūtos” an-
dainomis mes galime pasirody- vos Atsiminimų’’ radio valandos samblio eiles ir daug kitų senų 
ti ir vėliau. Rūtos ansamblio di-

Graži ir didinga yra Lietuvių ir vicepirmininkai dr. Šapoka 
Bendruomenės idėja, siekianti bei dr. Anysas, Šalpos Fondo nuojant, kad mes iki šiol nepa- 
sujungti pasaulyje pasklidusius pirm. Sonda ir iš JAV Lietu-! Pa j Ogiame susiorganizuoti duo-

. x . New Ycrk’e 15 melų sukaktuvi-rigentas, muzikas Algirdas Ka-
čanauskas ir šiuo atveju todėl nk> koncerto VVebster Hali, 

Ir taip bedūsaujant ir aima-> j? pasireikšti ir kitų organinei-'pasirod6 visai tinkamai- J<> New York’e Jokūkas Stukas-
ka "Rūtos’

vių Bendruomenės pusės valdy-|ti per televiz ją savo programą, 
bos įgaliotas jos pirm. St. Barz-j kai daugis k.tų tautų ją jąu se- 
diikes. Siame posėdyje buvo pri;n'ai reguliariai kas savaitę tu
mia prie tokio susitarimo: a)
darbo pradžiai yra sudaromas 
7 narių Lokas vienoje kurioje

lietuvius. Bendruomenės jungia 
miems lietuviams rūpės ypačiai 
du tikslai — a) darbu, mokslu, 
turtu ir pasiaukojimu ginti ne
priklausomos Lietuvos reikalą 
ir b) išlaikyti, kurti bei ugdy
ti tautinę lietuvių kultūrą. Tau vietoje (daugumas posėdž.o da- 
tinė kultūra yra būtina lietuvio lyviu pasisakė už New Yorką), 
sąmonei gaivinti, valstybinė giit>) Loką pavedami sudaryti 
nepriklausomybė turi sudaryti JAV LB valdybai, susitarus su 
tas sąlygas, kurios laiduoja šios Kanados LB Krašto valdyba,
kultūros ugdymą bei kilimą. c) sudarytasis Lokas dirbs šu

„ . „ , . . tartinai su abiejų kraštų bend-Pagal Bendruomenes sant- ,, , . *., , , v t. m r ruomen.ų valdybomis. Taip patvarką, ten, kur yra bent 10 ne-i , T ,... ,. buvo pagc.duuta, kad Lokas bu-tuvių, jau turi veikti jos apylm-1 r &
kė ar seniūnija. Bendriesiems 
uždaviniams vykdyti kurio nors 
rajono apylinkės jungiasi j apy
gardas. Savo ruožtu apygardos 
ir į apygardas neįsiglaudusios 
apylinkės bei seniūnijos sudaro 
krašto bendruomenę. Ir paga
liau atskirų kraštų — pvz. Jung 
tinių Amerikos Valstybių, Ka
nados, Australijos, Anglijos, Vo 
kietijos, Italijos, Prancūzijos ir 
1.1. — bendruomenės taip pat 
turės sudaryti vieną organizuo
tą viso pasaulio lietuvių šeimą 
— Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę.

Šiai organizacinei Bendruome 
nes santvarkai jgyvend'nti jau 
yra labai daūg padaryta. Dau
gely kraštų bendruomenės jau 
veikia. Tiesa, jos nėra vienodai 
gausios ir pajėgios, bet visos 
stato lietuvybės išlaikymo ir 
stiprinimo rūmus.

Šiems rūmams jau visur yra 
padėti pamatai. Daug kur yra 
jau' išvestos ir sienos. Tačiau 
paties stogo dar trūksta — dar 
neturime paties vyriausiojo visų 
tautinių savo bendruomenių or
gano, kuris rūpintųsi tautiniais 
lietuvių reikalais viso pasaulio 
mastu.

Taigi norint užbaigti Bendruo 
menės rūmų statybą, reikia aiš
kintis sąlygas, kuriomis galėtų 
būti sušauktas Pasaulio Lietu
vių Bendruomenių Seimas, tu
rėsiąs uždėti patį stogą — su
daryti pasaulio lietuvių bendruo 
menių organus.

Šitas klausimas rūpėjo Vil
kui, rūpi jis ir pačioms bendruo 
menėms. Pvz. JAV* Bendruome
nės valdyba, 1955 m. rugsėjo 3 
d. posėdyje apsvarsčiusi seimo 
klausimą, priėjo prie išvados, 
kad seimas šauktinas Jungtinė-, 
se Amerikos Valstybėse, kur 
gyvena daugiausia lietuvių, ir 
kad seimui šaukti iirciatyvos 
turėtų imtis pati Bendruomenė 
Paskutinės Vliko sesijos, įvyku
sios 1955 m, lapkričio mėn. New 
Yorke, nutarimas taip pat pri
artėjo prie JAV LB valdybos 
siūlymų: būtent Vilkas konsta-į 

tavo, kad Pasaulio Lietuvių Se;' 
mo šaukimas yra pačių lietuvių 
bendruomenių reikalas ir kad 
vyriausiąjį Loką turėtų sudary-, 
ti JAV ir Kanados kraštų bend
ruomenių valdybos.

tų sudarytas nedelsiant.

Leko sudarymo klausimą 
JAV L 3 Valdyba svarstys ar
ini: u luošo savo posėdžiuose.

BV iuf.

ri, vasario 18 vakare, 6:30-7 
vai. 13 kanale, plačiai ž nomas 
Didžiojo New York’o, New Jer
sey ir daugelio kitų kolonijų lie
tuviams šaunusis Jokūbas Stu- 
kas — direktorius "Lietuvos 
atsiminimų” radio valandos 
New York’e, išvakarėse Didžio
jo New York’o, New Jersey — 
Nevvark’o, Elizabeth’o, Pater- 
son’o ir savaitę vėliau, 11.26. 
Kearny ir Linden’o lietuvių ko
lonijų vasario 16 minėjimų, da
vė programą, kuria sujudino lie 
tuvių plačiasias mases entuziaz

jų atstovai ir kad liaudies dai- Į “ pradeda reik., manyt., susilauks sym.ai
na čia tiktų gerau negu moder-! «auti •>“m Pr.dera.nu aspektą, efektyvesnes visokeriopos para 
r.oji kūryba Na. žinoma, kas be kuris ir anksiiau »ati žy mos visuomenėje negu .k. Šiol.
to. N« te reikalo ir sakoma, kad miai efektingesnis ir patvares- Pat. programa, atrodo .rg. bus 

nis, jeigu jam būtų suteiktas žymiai įdomesne ir sėkminges- 
reikalingas respektas. nė.

Masiniam spontaniškam tau- Nemari Tėvynės meilė ir tau-

mūsų tautinių šokių ir dainos 
entuziastų, o prie to dar pasipil 
dys ir naujom, jaunesniom pa
jėgom. Mes jų laukiame, šau
kiamės ir nuoširdžiai prašome 
jų talkos.

— Mano vyras įstojo į abstinen
tų draugiją. Nustojo gerti.

O-o! Tas reiškia, kad turi 
stiprią valią.

. „ . .. . , Šiame atsitikime ne jis, bettiecių entuziazme bei tautiniam tinio veikimo paguoda gal pa- ag turju stiprią valią
pasididžiavime bet kokia tenden : ---r ■ -■ -t - = --------------------- .. ------------

cinga kritika, priekaištai ir už-

dieną naktį migdams vistiek vi
siems neįtiksi. Mūsų visuome- 
niškas's diferencijališkumas, 
partinis susiskaldinimas ameri
kiečiui lietuviui Jokūbui Stukui, 
kas jį žino arčiau, yra svetimas.
Jis savo vedamose radijo valau-1mettoai yra tlk lasas jflr0Je- Ta 
dose atstovauja mūsų tik tauti- me e”t«i»r.".e sekančią progra- 

. , . . . mą organizuojant, kuri bus ba
dai kooperuodamas. Tegul atei- į 
ty ir kitos organizacijos kaip 
šį kartą veteranai su vyčiais, u-

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

žuot kritikavę pasirūpina or
ganizuojamą programą paremti 
finansiniai ir jos tada mielai ga
lėtų pasireikšti nors visiems vie

mu, taut.niu pasididžiavimu, pa į noj programoj vistiek vargu ar 
guoda bei atkutimu. būtų įmanoma sutilpti.

Gausybė sveikinimų, padėkos
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GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradinio

Devvnios Baladės

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

Tai yra | Mieži jos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena ir pasakyti jam stebuklingąjį 
žod).

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

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys. '

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė, 

Chicago 8, III.
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PIGIAI IR SAUGIAI ,

PERKR AUSTAU
BALO U S
VIETOJE IR Iš TOLIAU -

K. EIDUKONIS
. - ar,-*..’: •»,.

ir linkėjimų laiškų, kurių dalis 
buvo perskaityta vasario 25 ra
dio valandoj, rodo visų pasiten- 
kniimą ir didelį susidomėjimą

Tokias dainas vėl kaip Pau
lausko "Savanorių Maršas” ir 
Leonardo Šimučio "Į Naują Žy
gį”, man atrodo, tikslingiau tū
tų laikyti gyvenamojo momen-

nors esama ir priekaištų bei už-, to patriotine, o ne moderniąją 
metimų, kad programoje šalia | kūryba. Jos čia vasario 16 mi- 
veteranų ir vyčių atstovų galė-įnėjimo laikotarpy, savaime aiš-

IŠ TOLI IR ARTI 
NAUJI O f DEL! TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RAN K/A! 

ILGU METŲ PATYRIMAS - P/6US IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJC8KAST8S
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIba»ol< 5-9299

IV. RADIO SU r n
ICLEMPOS DALYS-baterijos) I

TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėsej 

—100% — 
.garantija

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

O] [GĖ]

diDoina
ĮIUtelevision
|Csav. inž. A. Semėnas)
L3130S.Halsted-DA6-6887J
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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
i:ilĮI3ISII]llllllll!lllilllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllillllllllllllllllllllllllllllOIIIH

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudaa

6930 S. Talman, Chicago 29. III 
Tel. GRovehilI 6-7096

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMŲ!
PP.ISTATOM $
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

i CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So, Kalstei! St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
Raštine atidara kasdien nuo 

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

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

CHARTERED AND SUPEKVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT 

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIE1VICTI, 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 ^įeatidaroma.

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti ir naktimis
miegoti, nes jų užs.senėjusios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų akaudėji- 
mų ir galėsite ramiai miegoti nak- 

i tj. Vartokite jų taipgi nuo skau- 
' lžių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
i niežėji.nų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 

: žadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedir 
vinių, odos išbėrimu ir t t., taipg 
tinkama vartoti vaikučiams, kada ,pa 
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo iš 
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc.,Ga 
ry. Ind.tr Detroit, Ml- 

1 chigan arba rašvkl- 
■ te ir atsiųskite Mo- 
| ney order 1

rz
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MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVE
KORSAKAI, G6I.ES VESTUVĖMS. LAIDOTUVĖMS IR 

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

•į

FEDERAL SAVIiNGS
AND LOAN A5SOCIATION 

. ; OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginin 7.1 141

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

1956 m. vasario 18 d. Toron
te Kanadoje įvyko abiejų bend
ruomenių posėdis, kuriame daly 
vavo iš Kanados pusės Krašto 
valdybos pirm. B. Sakalauskas 
ir nariai J. Jokubynas, V. Vai
dotas, E. Senkuvienė, S. Čepas, kad. hsio—»:30 » 
kun. dr. J. Gutauskas, Kultūros ci»ic*<o 29,
Fondo pirm. Iz. Matusevičiūtė

Iš W(li'.S stoties — Banga 1890 
NUO PIUMAD. IKI PENKTAI), 

8.45 Iki 9:30 vai. ryte 
fiESTAD. 8:80 iki 9:30 ryte 

1’l I: M A1 >11<NNIO yak. nuo 7 - 8 v 
r. U »tz>ll«. 

90 ktl.
1. HEminck 4-2418 
F(OUKWEUI ar

r^

,Vatoc
1MIDLAND

M 1
Savings aiįd L.oan 

Association ds/-a 3
r- 1 ’

PtP. 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

į PELNINGIAUSIA 
? TAUPYMO 

BENDROVĖ

4038 Archer Aveniu Tel. LA3-4719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento.

insorfi

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

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

B U I C K ’ A S

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

2743 Wcst 691b Street Tek PRospect 5-0781LEGULO, Department D.
5618 VV. Eddy St. Chicago 34, Iii. (priešais Sv. Kryžiaus ligoninę)

ųnuiiiniminimiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sukaktuvinių Matų Dovanos Taupytojams

MES PRISTiTOME ANGLIS
PEČIAUS ALIEiy <

ODELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS ifi
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo- 

I kų ar keliaadešimts mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pa* 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenua Tel. Vlrginia 7-7097

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 pado: į senąją $60.00 
ar (langiau, tai gana dovanų bendrovės raktą su 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 padas $.500.00 ar daugiau, tai gau3 saugią dėžę do
kumentams laikyti arba perlu karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 W23l 47th Sireei LAfayettc 3-1083
H lt. |’Ii-U.|pwI<-/„ ,>r«z.j I-;. lt. I'irtkauicz, M-kr. ir Mdiokatas

Moknina Hlikšlns db Kašliiojiiiue čekius. Phi duoibni.
V iM,.< įkuiiiu vulstjbės I.uiiiin. Taup> lojauiM puluiiiHViriuci- veltui

VI’IDAin KITĘ SĄSKAITĄ ŠI A \ Iii I Ai. AI'llItAI ŠIA IKI $10.000

DARBO VALANDOS: |n. iiiu.l. ir ketv. nuo 9 Iki H vai. vak^ 
untiarflon) tr p.'iiktiidl.'iiį nuo 9 iki 5; trečiadieni uždarytu, 
o šeštadientiiia nuo 9 valandos iki vidudienio.

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Snv. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdatržimus ir 
{lenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NERRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS ‘
Mašinai sugeltus, prihūname su vilkiku j įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kL automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avc.)
Tel. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Brockton, Mass.
SV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Graudžius Verksmus ir sekma
dieniais 2 vai. po pietų.

Ypač kviečia bažnyčion jung
tis Graudžių Verksmų maldoj 
tremtinius vyrus ir moteris. Kas 
gieda — dvigubai meldžiasi! 
Taigi suklaupkime arčiau vieni

Šv. Kazimiero parapijoje ko
vo ketvirtoji praėjo šventojo 
globėjo pagerbimo ženkle. 8:30 
vai. ryte Lietuvos vyčiai — jų 
kuopos intencija atnašautų šv. kitų, ties viduriniu vitražu, prie 
Mišių metu — priėmė bendrai centri.ni?.tako ir užtraukime gi- 
šv. Komuniją. Akysna metėsi liaL širdies! 
jų krūtinės, papuoštos lietuvių Mieli broliai ir sesės tremti- 
trispalvės kaspinais.

Po pamaldų buvo bendri pus
ryčiai, kurių metu įteikta 16 pa-

širdies!
Mieli broliai ir 

niai, kol lietuviška giesmė skam 
bės mūsų bažnyčiose, tol mūsų 
gražioji kalba skambės ir mū-

sižymėjusiu brocktoniečių gar- i šeimose! Ar nepastebėjote,
bės pažymėjimai, kaip pagar-l kad kas gėdinasi bažnyčioj “An- 
ba asmenims, kurie sportu, mu-!^e'as Dievo lietuviškai pritar- 
zika, vaidyba ir savo profesinio to *r lietuviškumas jau šlu- 
darbo geru atlikimu garsina a- kuoja jų šeimose. Prisiminki-
merikiečių tarpe lietuvio var
dą.

11 valandą vyresnieji mokslei 
viai ateitininkai, susirinkę Kem 
zūrų bute, išklausė Prano Keb- 
linsko paskaitą apie Lietuvos! 
jaunimo globėją šv. Kazimierą.

2 vai. — užbaigiant visą sa
vaitę vykusias parapijos reko
lekcijas, kurias pravedė kun.
Petras Rameika, — buvo atkal
bėta šv. Kazimiero litanija ir 
malda į šv. Kazimierą. Po pa
laiminimo Švč. Sakramentu su
sirinkta prel. K. Urbanavičiaus 
vardo salėn išklausyti paskai
tos, kurią suruošė Katalikų Fe
deracijos skyrius. Sceną papuo 
šė vienuolės mokytojos Šventojo 
paveikslu, kurį dabino puikių 
gėlių puokštės. Abipus scenos 
gražiai derinosi JAV ir Lietu
vos vėliavos.

Susirinkimą pradėjo ALRKF 
kuopos pirmininkas. Prel. P. W. 
Strakauskas sveikino susirinku
sius parapijos šventojo globėjo 
pagerbti ir pareiškė: “Jei airiai 
kovo 17 d. nešioja savo žalią 
spalvą, tai ir mes gerbdami sa
vo lietuvį šventąjį Kazimierą, 
kaip anie šv. Patriką, turime ne 
sigėdyti nešioti lietuvių tautinę 
trispalvę”.

Prelate sutanoj gražiai at- 
švietė geltona, žalia raudona, 
prisegta prie šono. Toliau jis šiemet 
pareiškė: “Nors viešai prisipa- 
žindami esą lietuviai, daug ko 
nustojame, esame kartais pa
juokiami, bet nus'žiūrėję į tuos, 
kurie nieko neatbodami ir ne
slėpdami savo kilmės, kopia į 
pasisekimo viršūnes, turime sek 
darni savo šventąjį lietuvį siekti 
tobulybės ir vadovautis šūkiu 
“L etuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt!”

Kun. Vincentas Valkavičius 
džiaugėsi galįs sykiu su savo 
tautiečiais ir savo tėvų žemės 
vaikais L’etuvos šventąjį pa
garbinti.

Paskaita
Paskaitą apie šv. Kazimierą 

skaitė ALRKF vietinės kuopos 
vicepirmininkas inž. Juozas Sta
šaitis. Paminėjo, kad nė vienoj 
šalyje tiek negarbinama Marija, 
tiek tyliai ir kukliai nesimel- 
džiama kaip Lietuvoje. Ir arto
jas pirmą vagą versdamas bei 
pirmą pasėlio grūdą į žemę ber
damas jį palydi malda. Dėl to 
ir tiek daugely Lietuvos vieto
vių stebukl ngi Marijos paveiks-

me, kaip žiauriai grūmėmės Lie
tuvoje su lenkais už lietuvių kai 
bos pirmenybę mūsų bažnyčio
se. O dabar čia, kai galime 
kiekvienas laisvai lietuviškai gie 
doti, mūsų nėra! Tarsi tas rei
kalas būtų paliktas vienai kitai 
senutei, kuri jau kosulio kan
kinama neišgieda, o širdimi ver 
kia, kad bažnyčioje miršta jos 

. iškovotas lietuviškasis giedoji
mas.

Gavėnios trečiadienių vakarai 
ir sekmadienių popietės lai bus 
mūsųjų šeimų auka už ken
čiančią Lietuvą. Tomis dieno
mis visi su vaikais ateikime gie
doti Graudžių Verksmų. Jeigu 
vaikų nepripratinsime prie 
nų tradicijų ir lietuviško giedo 
jimo, kas tęs mūsų kovą bažny
čioje už lietuvių kalbą! ? Su mu
mis mirs ir visi laisvės troški
mai mūsų tautai, mūsų kalbai!

O ir Graudžių Verksmų mal
da yra labai artima mūsų tau
tos sopuliui. Kristaus Motinos 
Marijos sopulį junkime su trem
tinio sopuliais ir Prisikėlusio 
Kristaus melskime mūsų Lietu
vai prisikėlimo!

Todėl kviečiame visus brock- 
toniečius lietuvius bendrai mal
dai už kenčiančią Lietuvą.

GAUNANTIEMS PENSPAS ŽTNOTINA
Kaip kiekvienais metais, taip'ba tokį raportą darant, tai at-

ir šiemet iki kovo mėn. 15 die
nos gauną iš Senatvės ir Pali-

sineškite su savimi į Socialinio 
Draudimo įstaigą formą W2,

kuonių Draudimo pensijas pri- kurią jūs galite gauti iš savo 
valo padaryti pranešimą apie darbdavio. Jeigu jūs tokios for- 
gautas pajamas — pareiškė E. mos W2 neturite, tai atsineški- 
Dinton, Socialinio Draudimo te savo pajamų davinius už 
įstaigos vedėjas (1945 S. Ra- 1955 metus. Jeigu jūs uždirbote 
cine Avė., Chicago 8, III.). Pil- daugiau, negu $1,200 per 1955 
dant pajamų mokesčių (Income m., bet nedaugiau $80 per visus
Tax) formuliarus, jūs privalo
te kartu užpildyti Metinių Pa
jamų Raportą Annual Report. 
of Earnings) Socialinio Drau
dimo administracijai. Daugelis

mėnesius, tai atneškite prane
šimą savo tikrų pajamų už kiek
vieną mėnesį 1955 mėtų, kada 
jūs uždirbote $80 ar mažiau.

Jeigu jūs per 1955 metus bu-
pensininkų, kurie privalo tokį vote savarankus verslininkas
raportą padaryti, tuos formu
liarus yra gavę paštu. Tuo at
veju, jeigu kuris pensininkas 
tokio raporto iki 1956 m. kovo

(Self-employed) ir esate reika
lingas patarnavimo, tai atsineš
kite schedulės C už 1955 m. nuo 
rašą, kad galima būtų nustatyti

CHICAGOJE
Žuvo mergytė

Du smarkiai važiuojantieji 
automobiliai susidūrė netoli 
Chicagos, vieškelyje 30, ir ne
laimės metu buvo užmušta še- 
šerių metukų mergaitė Cynthia 
Sue Ewing. Jos tėvas buvo su
žeistas, bet nepavojingai, o mo
tina ir 9 m. broliukas — su
žeisti sunkiau. Nelaimė atsiti
ko, kai Ewingas rengėsi ap
lenkti automobilį, bet pamatė 
iš už kalno išlendančią kitą 
mašiną priešais. Jis savąją 
staiga sustabdė, bet ji metėsi 
šonan ir ant jos užvaž avo iš 
priešakio važiuojantis.

FBI agentas tarp komunistų
• Tardant čikagietį Leo Fisher, 

58 m., komunistą, liudijo Izao
kas A. Wright, 73 m., kurs per 
13 metų buvo FBI agentas sek
ti komunistus. Wright paliudi
jo, kad Fisherį matė komunis
tų partijos susirinkimuose, kur 
dalyvaudavo tik nariai. Wright 
buvo įgavęs komunistų pasiti
kėjimą rir užėmęs svarbias pi- 
reigas vadovybėje.

Duonų Ir (vairias skoningus 
bulkutet. keliu

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

Tel. Cliffside 4-0370
Pristatomo i visas krautuves 
Ir restorunus, taip pat iš
siunčia į visus artimuosius 

miestus.

mėn. 15 d. nepadarytų, tai jisj tikslią sumą jūsų pajamų, gau- 
gali būti suspenduotas iš Sočia- tų per 1955 m. 
linio Draudimo pašalpą gauti. Suinteresuoti asmenys, nega

vę minėtų formuliarų, jų gali 
Metinį pajamų raportą^ priva gautį artimiausioj Socialinio 

Draudimo Įstaigoj. Pr. šulaslo padaryti tie asmenys: 1) ku
rie turi teisę už 1955 metus gau 
ti pensiją; 2) kurie dar nesu
kakę 72 m. amžiaus arba kurie 
įgija teisę pensiją gauti per 
1955 metus; 3) kurių pajamos 
ar uždarbis 1955 metus buvo 
didesnis, negu $1,200.

Tenka pastebėti, kad į paja
mų sąvoką įeina netiktai uždar
bis už darbą, bet ir pajamos už 

®e" nekilnojamo turto nuomą, nuo 
investmentų gaunamos pajamos 
ir t.t.

Tie asmenys, kurie abejoja 
ar jie privalo tokį raportą pa
daryti, gali kreiptis į artimiau
sią Socialinio Draudimo įstaigą, 
kur jie nemokamai gaus reikalin 
gų informacijų.

Jeigu jums reikalinga pagal-

MES ILGĄ LAIKĄ JIEŠKOJOME 
PIRKTI NUOSAVYBĘ, kol Mr. 
Svoboda, 3739 W. 26th St. Chioa- 
goje ir Cicero skyr. 6013 W. Cer- 
mak Rd., sujieškojo mums gražų 
bungalow su mažu įmokėjimu. Jo 
patarnavimu esame pilnai paten 
kinti.

Mr. & Mrs. Delbert Conley

Laukiame atsilankant platinkite “draugą'

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

Į ij setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm splruoklem, 3 vanlty 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 baidus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURECO
2810 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 3-4711

FeUx Raudonis, sav. Ir inenadžeria 
Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:10.

Motinos diena

Moterų Sąjungos 15 kuopa 
gegužės 13 d. Romuvos 

parke ruošia Motinos dienos mi
nėjimą — gegužinę. Bus kultū- 
linė programa ir motinos pa

gerbimas “Dievo Motinos Mari
jos kalnelyje” Romuvos parke, 
Brocktone. Gros “4 studentų” 
orkestras.

PAJIEŠKOJIMAS
PETRAS JURGAITIS, seniau gy
venęs 7th Avė., Homestead, Pa., 
prašomas atsiliepti. Yra svarbus 
laiškas. Rašyti šiuo adresu —
JOSEPH TUMSHA, 2798 Roose- 
velt Road, Oetroit 16, Michigan.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄM.
Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstanty dol.
3. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas netrukus. Ji pra- 

matoma sudaryti Clevelande.
4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 

būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
lai gerbiami ir tiek malonių pa. i “draugas”, 2334 So' Oaklcy Ave” ChicaS° 8- I1L
tiriama. Ir šv. Kazimieras yra 6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira- 
mums duotas Marijos, nes jis' syti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
ypatingai Ją garbino. Prelcgen- į tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
tas istoriniai' peržvelgė visą šv. Į pasirinktą slapyvardį.
Kazimiero gyvenimą, remdama- .. . . , ...
sis prof A Aleknos nrof S ' Tukstancl° dolerių premiją gavęs autorius be papildomo
Sužiedėlio ir prof Z Ivinskio' h°nOrar° P rmosi°R laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
nuomonėmis, nešykštėdamas pa 'teisę sPauadinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny- 
reikšti ir savas ga (luotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pfe-

Ypatingai buvo įdomu, kad mijos nelairnė# autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
paskaita buvo iliustruota paro- susitarimu.
dytais paveikslais ekrane ir 
kruopščiai surinktomis šv. Ka
zimiero istorinių paveikslų nuo
traukomis. t

Buvo pagerbtas Lietuvos glo
bėjas ir ta proga daug naujų 
dalykų tuo klausimu nevienas 
klausytojų suž'nojo. Susirinki
mas baigtas Tautos himnu.

Honio

Auka už Lietuvos prisikėlimą 
Moterų Sąjungos 15 kuopa 

ryžtasi šios gavėnios metu mels 
tis, ypač giedant trečiadieniais 
7:15 vai. vak. kartu su visaip 
besimeldžiančiais para piečiais

Choro vedėjim
K. Steponą. Irltift,

navininkas

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kam pan Francisco gatvės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že
mesnės kainos. Pasitikrinkite ir Jūs.

patogumai: gražus baras ir bufe-

DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

CHJ£HCH39£HSHCH3£H3&O£HCH&Q£H3-CH9O&GH

Jau išėjo iš spaudos
ANATOLIJAUS KAIRIO

4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 
metų sukilimo ir spaudos

uždraudimo laikų
. LAISVES MEDIS

i Reikalaukite visuose knygynuose, 
kaina tik $1.00

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS,

2334 So. Oakley Avė.
Chicago 8, III. 

«JW>tH»<XHa<KHKHarKHKHWSfiHKKH«H

Juozas Gribauskas, vedėjas
Kurgi galima gauti švelnų, 

gražų, pliušinį zuikutį ir perli
nius karolius veltui?

Aišku, niekur kitur ka'p 
Šv. Antano Taupymo-Skolinimo 
Bendrovėje, 1447 South 49th 
Court, Cicero.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiais, sumanus Bendrovės 
sekretorius p. Juozas Gribaus
kas pasirūp'no dovanomis savo 
interesanta.ms-“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 čia, 
padedi į sąskaitą p'nigų ir vel
tui gauni tą dovaną.

I
Be to p. Gribauskas užprašė i 

ir gyvą zuikutį, kurig čia lan
kysis nuo kovo 26 iki kovo 31 
d’enos. 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 patenk'nti. 
Kiekvienas vaikutis ir mergai
tė atėjęs su savo tevelia s į raš-

ocaoi

1956
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-Jų mėn. pilną, garan

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

Įlavintas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio 
pardavimas ik taisymas

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. END55EU1S

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS 

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telet. — HUmbold 6 1038

E-cLES
Nl I-UjSHIM fiK LUTI VIsliAI

Jau Išėjo Iš spaudos Kan. Al. Saba
liausko paruošta mulduknygč

Viešpaties Angelas
Maldaknygė bus ypač patogi jau

nimui ir kitiems. Savo išvaizda ir 
gražiu įrišimu prilygsta kitomis kal
bomis išleistoms maldaknygėms.

I Nors maldaknygė utrl 288 pusla
pius, bet yra atspausdinta taip gera- 

kad gali-i me ir ploname popieriujetinę aukščiau minėtą savaitę. Ulpti liemenės kišenėj.-.
Maldaknygė mūsų poeto buvo pa

ruošta atsižv.tgiant į naujausi litur
ginį sąjūdį ir mišių girdomosios da
lys bei kito*, svarbesnės maldos bu
vo įdėtos drauge lietuviškai ir loty
niškai. Didžiosioms šventėms ir lai
dotuvėms įdėtos tų dienų kintamo
sios šv. mišių maldos, joje rasite dau
giau kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof. DU. A. SALYS 
Maldaknygės kainos:

(klos lux auksuoti kraštai — ŠI.50 
Odos Imitacija airius kraštai — K2.50 
(klos Imltac. raudoni kraštai — S2.00 

Išleido EDVARDAS VILUTIS, 
3808 Alder Street,

East Chicago, l-nd., U.S.A.

gaus po gražią antukę. Apsimo
kės įsitikinti. Lauksime ats'lan- 
kant Šv. Antano Taup.-Skolinl- 
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.) rsj

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI IJLTRA HI-FI 
RADIJAI-PATEFONAI 

J. O. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS. RASTU — 100%

NAUJAUSI

Pradeki t Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
taigi, dabar-pradėkite taupyti Šioje lietuviškoj. 

Įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
<071 Archer Ave., į vakarus nuo Caliioruia Ave 

CHARLES ZEKAS, Sflt's

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir Trečlad. *
Beit. # ▼. ryto Iki 4:10 p. p Ketvlrtad.

ryto tkt II v„ o 
t vai. Iki S vak.

TELEVIZIJOS 1956
Visos geriausios, ištobulintos General 

Electric, Philco, RCA Victor, Zenith 
dabar tiktai pas Budrikę

■

i

VISŲ ŽEMIAUSIOS ŽEMOS KAINOS
24 ar 21 colio asline T. V. Aluminized Silver Screcn Tūba, 

Aslinis modelis su vienu metu garantija, at
piginta už <19995
DUODAME JŪSŲ NAMUOSE IŠBANDYTI DYKAI.

PATELEFONUOKITE CAlumet 5-T23T
$200.00 bonas, kad jūsų televizijos setas 

neišeis iš mados.
Tik $9.00 Kreikia įmokėti.

J. F. Budrik Furniture
(INC0RPORATED)

3241 South Halsted Street
K rmitiivč tildiira jiiriiitidiriiio ketvirtadienio vilkinai* iki 9:30.

Aldu i ii 
llllldll i;

7 dienus savaitėje. Sekmiidieninis III 5. Bilduko radio \a- 
sloties VVIII-'S, 145(1 kil., ketvirtnilieuiuiii Ii vai. vakaro.

s?

Perskaitė dirnr. "Draiiča". duokite jį kitiems.
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L. S. Ramovės Chicagos Skyr. Valdybos

iždininkę Juozą Namiką, jo mylimam žentui
A. f A.

Vet. Dr. KĘSTUČIUI KASPONIUI minis, 

nuoširdžiausią užuojautą reiškia
Chicagos Skyriaus Ramovėnai

Mano mylimam vaikystės dienų draugui 
KĘSTUČIUI KASPONIUI

staiga ir netikėtai atsiskyrus su šiuo pasauliu, 
jo liūdinčiai žmonai iš gilumos širdies nuošir- 
džausią užuojautą reiškia

Vytautas J. Grybinas su šeima

Korporantams

VIDAI ir VACIUI TUMASONIAMS 

jų mylimai mamytei ir uošvei

JADVYGAI VAZBIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą

t KORPZ GAJA

IIIIII ■ w I , nu 11II111 I
HELP WANTED — MALĖ

tV
NEEDED AT ONCE!

AUTOMOTIVE BODY 
DRAFTSMEN DESIGNERS

Layoutmen & Detailers

58 HOUR WEEK TOP RATES
Paid Holidays, Vaoation and Insurance.

Excellent Opportunity to Acąuire Experience in 
PLASTIC TOOLING.

Apply, Write or Wire Resume to: TED JAMIESON

KISH INDUSTRIES, INC.

1301 TURNER
PHONE IVANHOE 2-1181

110,000 kompensacijos

Soo geležinkelio linija sutiko 
sumokėti Leonardui Sendel-

baeh $110,000 kompensacijos 
už tai, kad krisdami nuo vago
no pabėgiai jam sutraiškė ko
jas.

Liūdesio valandoje

DR. TUMASONIŲ ir VAZBIŲ

ŠEIMOMS reiškiame gilią užuojautą

Aleknai ir 
Starkai

Mielai biržietei ALDONAI VASILYTEI 

GIEDRIENEI
mirus, vyrą VYTAUTU ir dukrą GIEDRg nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Ona ir Jonas Kavaliūnai 
Akvile ir Stasys Rudžiai

HELP WANTED — MALĖ

LANSING, MICHIGAN

TOOL & DIE & FIXTURE 
DESIGNERS

Needed for autosnotive & aircraft tooling 
Steady Employment for GROUP LEADERS, DESIGNERS, 

and DETAILERS.
58 HOUR WEEK TOP RATES

Paid Holidays, Vacation and Insurance.
Excellent Opportunity to Acquire Experience in 

PLASTIC TOOLING.
APPLY, IVRITE OR WIRE RESUME TO: DALE KNEPP

KISH INDUSTRIES, INC.
1301 TURNER LANSING, MICHIGAN

PHONE IVANHOE 2-1181

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS 

JIG AND FIXTURE 
BUILDERS 

PLANER HAND

Garland Mfg. Co.
10533 GRATIOT DETROIT, MICH.

Apply French Road Entr&nce

ASK FOR MR. TAYLOR

EMPLOYMENT OFFICE OPEN 

MONDAY THRU FRIDAY 8 TO 5 

SATURDAY8 8 TO 12

ENGINEERS

CL A S SI FIED & HELP W ANTE D A D V E RTIS E M E N T S
HELP WANTED VYRAI HELP WANTED — VYRAI

301

VYRAI
iki 45 mėty amžiaus

Užsidirbkite devyniasdešimtų pen 
kis iki šimto dolerių į savaitę 

besimokydami

BODY IR FENDERIŲ 
TAISYMO AMATA

Antvalandžiai
Darbo rūbai ir draudimas 

nemokamai
Nepaprastai gera ateitis

Mūsų formen’ai kalba lietuviškai 
ir vokiškai

Employment ofisas atdaras šio
kiadieniais ir šeštadieniais iki vi
durdienio.

NATIONAL LEAD 

COMPANY
1710 S. Peoria CAnal 6-3710 

MR. VVALTERS

TRAINEE MANAGERS 
Wr will train young men bftween 21 and 
31 for future in restaurant management. 
VVe are now operating 17 units in this 
area. Earn vvhile you learn. Apply in 
person to Mr. Kay or Mr. Reilly.

RICHARDS DRIVE-IN 
1935 N. Harlem 2630 W. 95lh St

8640 Stony Island

HUSKY MAN
STEADY

FOOD PROCESSING 
PLANT

No experience necessary 
Good Pay and Benefits

MIDWEST TEA PACKING 
2318 S. Western Avenue

Mr. McPeak, tel. YA 7-2270

WELDERS

MACH1NISTS

FULL TIME — PAID VACATION 
ideal Working Condltions 

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

111.3 Lee St.. Oesplnlnes 
VAnderhuilt 7-1914

JAUTIENOS MftSINftTfMAI 

IR PJAUSTYTOJAI

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

AUstin 7-3166

“DRAUGAS” AGENCY
55 East Washington Street 

TeL DEarborn L-2434

2334 Souuth Oakley Avenue 

Tel. Vlrginla 7-6640; 7-6641

IOE 301

HELP WANTED MOTERYS

IMMEDIATE OPENING
in

ENGINEERING OFFICE
for

STENO-TYPIST
Shorthand desirable būt not 

reąuired
• Permanent
• Time and i/, for Saturdays
• Exellent Future

AEROJET
In

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 followihg fields — Hydraulic com- 
pressible and ineompressible fluid dynamics, liąuid atom 
ization, mass and heat transfer combustion and cham- 
ber design, thermodynamics, strength of materials, spark 
systems, combustion and high p reS su re flow systems, 
vibrations phenomena, gas turbines, pumps.

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

SYSTEM ANALVSTS
BSME, BSAE experienced in analysts aircraft and 
missile propulsion Bystems. '

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog
Coders Analysts
Programmers
Experienced and traineeg

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

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

Alto DRAFTSMEN
Detail-Design-Layout

CHICAGO INTERVIEWS
March 4th through March ISth 

MR. DWAYNE CHESTER 
Engineering Representative

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

AEROJET 
GENERAL CORP.

P. 0. Box 1947
SACRAMENTO, CALIFORNIA

Subsidiary of The General Tire And Rubber Company

B 0 N E R S
Plato and Brlsket Boners 

SILVER SKILLFT BRANDS, INC. 
7450 No. St. Louis 

AMbassador 2-0300 
MR. FISHER

$$ LARGE PROTITS $$
$5 aveiagp per hour — House to 

house. Beautlt'ul rubher door niats 
with eustomer’s name niolded in 
rnat. Good commission. Territories 
open. Full or part tiirie.

MITCHELL RUBBER 
511 1 W. Diversey TUx«lo 9-0187

"^UILDINgT REMODELING

KONTRAKTORTUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. «» st. Chlcago 29, UI.,

I’Rospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

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

duris.

EXPERIENCED
TIRE section buikler, tire section 
eutter and 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 our organization 
open.

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

BAKERY URIVER-SALESMEN 
KEPYKLAI REIKALINGAS ŠOFE- 
RIS-PARDAVftJAS. Patyrimas nebil- 
tlnas. 5 d. savaitė. Atlyginimas $100 
Į sav. ir daugiau. Nuolatinis visų me
tų darbas. Pensijos planas. Family 
tvelfare benefits. Nemokamas drau
dimas. Apmokamos atostogos ir šven 
tės. Vyrai 23 iki 40 m. amž. prašo
mi kreiptis —

PIVARCNAS BAKERYS 
4022 S. Marshfiold Avė.

NATIONAL LEAD 
COMPANY 

1710 So. Peoria
CAnal 6-3710

MR. VVALTERS
SALESLADIES

Experience in ladies’ dresses, coats 
and suits. Permanent and extra posi
tions. Top salary.

BENTON’S

1023 Lake Street, Oak Park

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

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

Call MO 6-6717
TYPIST AND GENERAL OFFICE 

WORK. If you are looking for a 
steady position with full Co. benefits. 
pleasant working condltions, hospital 
ization, and appreciative employer, 
call Mr. Rossi MO 0-2333. Progress
ive Bronze Work. 733 S. Halsted St. 
5 day week.

Ir

REAL ESTATE
V. ŠIMKUS

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

Susitarti šaukite RElianee 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. k,asdlen ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 32, ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West lįst Streei

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

Tel. — HEmlock 4-5881

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminmiiiiiiiiig 
LIETUVIU STATYBOS I

BENDROVE

MŪRAS
BUILDERS, INO.

Stato gyvenamuosius na
mus, ofisus ir krautuves pa
gal standartinius planus ar 
individualinius pageidavimus.

Įvairūs patarimai gtaty- 
bos bei finansavimo reika
lais, skiciniai planai ir na
mų {kainavimas nemokamai. 

Statybos reikalais kreiptis
| reikalų vedėja šiuo adresu:

JONAS STANKUS
kasdien nuo 4 vai. popiet. 
TeL FRospeet 8-2018 arba 

LUdlow 5-8580.
6800 SO. CAMPBELL A VĖL, 

Chlcago 29, Illinois
šllllHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUUUUIIIIIII

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai. 

Lyginimai - Cemento Pamatai — 
Nauji “Piers” - Stulpai - Pripilimai 
Bendri pataisymai.

Žemos žiemos kainos.
JOHN KOSINSKIS
BOulevard 8-2788

■l

PROGOS —• OPPORTUNITIES

DELIKATESŲ IR OROSERIŲ 
KRAUTUVE North West SidSJe. 
Rinktinė krautuvė. Įsteigta prieš 30 
m. Labai daug prekių. Modernūs 
įrengimai. 5 kamb. namas užpakaly 
krautuvės. Didelis kiemas. Savaitinės 
pajamos virš >1,400. Nuoma $110 J 
mėn. įskaitant ir namų. Tirštai ka
talikų apgyventa apylinkė. Ola yra 
nepaprasta proga darbščiai porai įsi
gyti gerų pirklnĮ. Kreiptis į savinin
kų tel. HFrlng 7-2255._______________

BAKERY FOR SALE
Ėst. 25 yeftrs on South Side 

Two man shop. Price only $6,000 
This bakery has been doing 

841,600 per year

Call WA5-3985 after 6:00 p.

P. STANKOYIČIUS
BBAL E8T. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St 

Ph. DAnube 6-8798 
Padeda pirkltl - parduoti namu* 
aklus, biznius. Parflplna paskolas 
draudimus ir daro vertimus. Tvark< 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—1.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

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

Prieš pirkdami ar parduodam 
oamua, biznais, sklypus ar Akiui 
Atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E8TATE-IN8URAN01 

8405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5080

PRospest 8-8570 (vak- Ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sųžiningo ir lletuvllkal 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltOa 1

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Falrfleld, teL LAf. 8-8881
Vai. Kasdien nuo C—11 ir d—7 vaL 
vak. Rėš tad. nuo 9 v. r. iki I ▼. V 

Treėladlnelals uAdarrta

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

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

JUOZAS STANAITIS
OOOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9010 S. Cottage Grove Avė., Chlcago 

Tel. HUdson 3-7828 
Namų Pllospcct 8-2530

FILE CLERK
Mušt be able to type 

Will consider a beginner 
Free Insurance

GLENDENNING
M0T0RWAYS

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 vaoa
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 hospitalizntion, loop location, 
small offiee, good advancement. 5 
day week.

Call Mr. Catanzaro 
WA 2-1780

RELIEF SWITCHBOARD
OPERATOR

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

41/, or 5 day week permanent 
No Saturdays 

Apply MISS BURR

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

STENOGRAPHER
Permanent position n o w
available, capable and ef-
ficient for general steno-

2-jų butų po 4 kamb. y2 bio- graphic work. Ideal work- 
ko nuo 26th ir Avers Avė. Atre- . r .. . c , .
montuotas. $13,900 arba duokite mg condltions, o day week. 
pasiūlymą. SVOBODA, 8739 W.
26th St. LAvvndale 1-7038.
Išnuomojama biznio patalpa lietu
vių kolonijoje. Nuoma nebrangi, 
sutartis pagal susitarimą. Kreip
tis kasdien po 3 vai. popiet 2439 jų..' suo
w. w«i sti 1 l*nicago nve

Air conditioned offiee. Li- 
beral employee benefits. 

Call Mr. Ratzel, SA 2-6700
H. J. Heinz Co. 4141 Wesf
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CHICAGOJE
Nuskriaudė paėmęs 

pavėžinti
Vieną Cnicagos moterį poli

cijos telefonas prikėlė 5 vai. 
ryto. Buvo pranešta, kad jos 
16 m. sūnus sulaikytas polici
joje, nes važiavo laiku, kada 
nepilnamečiams uždrausta ro
dytis gatvėje. Jai beeinant į po
licijos būstinę, vienas vyras pa
sisiūlė ją pavežti. Pavažiavęs 
iki 49 gatvės ir Ashland paėmė 
kirvį ir grasindamas nukirsti 
jai galvą, jeigu ji rėktų, ją nu
skriaudė. Pavojinga važiuoti 
su nepažįstamais ir nepatiki
mais.

Mini Šv. Ignaco 400 m. 
sukaktį

Chicagos jėzuitų mokykloj? 
sekmadienį minėjo šv. Ignaco, 
jėzuitų ordino steigėjo, 400 m. 
mirties sukaktį. Šiuo metir tė-’ 
vai jėzuitai JAV-se turi 28 ko
legijas ir 41 augšt. mokyklą. 
Iš viso pasaulyje jėzuitų yra 
33,000, besidarbuojančių 74-se 
kraštuose.

Tuberculioząs savaitė
Chicagos meras Daley pa

skelbė Tuberkuliozės instituto 
savaitę nuo kovo mėn. 12 iki 
kovo 16 d., ryšium su tos įstai
gos 50 m. sukaktimi. Ta proga 
šaukiama konferencija kovai 
su džiova. Konferencija vyks 
Sherman viešbutyje, pradedant 
trečiadieniu ir baigiant penkta
dieniu.

Dujų sprogimas
Apie 65 mylias į pietus nuo 

Chicagos sprogo kūrenamųjų 
dujų-vamzdys, 30-ties colių sto
rio. Liepsnos šovė į padanges, 
kad apylinkės gyventojai laks
tė panikoje. Išsigando net ir 
lėktuvais ties ta vieta skridę 
keleiviai. Sužeistų nebuvo. 
Užtvenkus dujas vamzdyje, 
gaisras buvo užgesintas per 
valandą laiko.

Suvažinėjo berniuką
Chicagoje buvo suvažinėtas 

šešerių metų berniukas Guy 
Patrick Hayden, kai jisai iššo
ko iš tarpo dviejų stovinčių 
maš'nų į gatvę ir ant jo užlėkė 
mašina, vairuojama Gerald 
Bohling, 17 m. amžiaus.

Didžioji parodų salė
Vakar Chicagoje vyko viešas 

apklausinėjimas dėl planuoja
mos statyti didžiosios salės 
Michigan ežero ties 23-čia gat
ve. Šiandien Chicagos Parkų 
taryba turės nuspręsti, ar iš
nuomos tam reikalui žemę.

Turėsime dirbtinį mėnulį

Chicagoje įvykusioje aero
nautikos specialistų konferen
cijoje kalbėjo Darrel C. Ro- 
mick, erdvių satelitų specialis
tas. Jis numato, kad netolimo
je ateityje turėsime dirbtinį 
mėnulį, o ilgainiui žmonija ga
lėsianti net sukurti tokią lyg 
salą erdvėse, kur žmonės galė
sią apsigyventi.

Žaizdamas prarado gyvybę
Devynerių metų berniukas 

Donald Harper žaidė su kitais. 
Besisaugodamas, kad jo nepa
liestų gaudantysis, jis šoko į 
keltuvą, per skubumą paspau
dė ne tą mygtuką. Keltuvas 
staigiai ėmė keltis, o berniukas 
netekęs pusiausvyros, pakliuvo 
į praviras duris ir buvo su
traiškytas tarp keltuvo ir sie
nos. Nelaimė įvyko Henry Hor- 
ner Project namuose 120 N. 
Hermitage, Chicagojė.

$2,300,000 nuostolių

Chicago, Aurora & Elgin ge
ležinkelio linija nuo 1953 m. 
rugsėjo 20 d. iki dabar turėjo 
$2,300,000 nuostolių ir geležin
kelio šėrininkai nutarė kaip 
greičiau nutraukti keleivių per
vežimą ta linija.

Chicagos miestas šį mėnesį 
pradės stambią gatvių grindi
mo programą. Numatyta išgrįs
ti 100 mylių gatvių, tam reika
lui panaudojant 12 milionų do
lerių.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A

Apolinaras Norvaišas

MSCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIKT. AJOlllAl DV AGKNTfltA
Viltų rūsių apdraudos. Automobl 

llų finansavimas. Notariatas. Valuty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCA 
51100 S. Ashland Avė., Cliicago 38, 111

ŠILDYMAS
A. Stančiauskan Ir A- Lapkui

Instoliuoja visų geriausių Ameri { 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 1 
mus pečius (fumaees), visų dy 1 
džių oro vėsintuvus Air eonai 
tionersl ir atlieka visus akardor 
darbus.

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

ryto iki 5 vai. vakaro.
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympi 1 

2-6752 ir OLympic 2-8492

!
AUTOMOBILE8 — TRUCK8 

Automobiliai — Sunkvežimiai

A. A.

ANTANAS MARCINKUS
Gyveno 4531 So. Sacramento Avė.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. 
m. kovo mėn. 11 d. 7:30 vai. vak. mirė mūsų mylimas vyras 
ir tėvas. ’ ' j

Velionis buvo gimęs Lietuvoje, Treigių kaime, Joniškio 
valsčiuje.

Amerikoje išgyveno 6 metus.
Kūnas bus pašarvotas šį vakarą, kovo mėn. 13 d., 6 vai 

John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 S. Califomia Avė.
Laidotuvės įvyks ketvirtad., kovo 15 d., 8:30 vai. ryto kū

nas bus nulydėtas iš koplyčios į Švč. Panelės Gimimo parap. 
bažnyčią (Marquette Parke). Po gedulingų pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Giliame liūdesy: žmona, duktė ir kiti giminės.

Tel. LAfayette 3-0440

(1895 —-1955)

Jau sukako vieneri metai, kai negailestingoji mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą a. a. Apolinarą.

Netekome savo .mylimo 1955 m. kovo mėn. 14 d. 
Nors laikas bėga, bet mes jo niekad negalėsim užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį. 
Mes atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo 

užprašėme gedulingas Šv. Mišias:
1) š. m. kovo mėn. 14 d. 7 vai. ryto Sv. Mišios su egzekvijomis.
2) š. m. kovo mėn. 15, 16 ir 17 d. d. 6 vai. 30 min. iš ryto.
3) š. m. kovo mėn. 18 dienų sekmadienį 10 vai. 45 min. (per sumų). 
Visos Šv. Mišios bus atnašaujamos Šv. Antano bažnyčioje, Ciccroj. 
Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a. Apolinaro sielą.

Nuliūdę žmona Marija, sūnūs Apolinaras ir Kazimieras 
ir marti Danutė.

VIKTORO KOZICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. U ESTERN AVĖ.. l’Il 8-9533

Pirkit Apsaugos Bonus!

A. A.
VLADISLOVAS SLKPAV1ČIUS

Gyveno 4624 S. Honore St.

Mirė kovo 12 d., 1956, 8:50 
vai. ryto, sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Taura
gės apskr., Šilalės parap., Vai- 
tinienų kaimo.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Zofija (Kantauskaitė), 
sūnus Vladislovas, Jr., marti 
Ona, duktė Victoria Reid, žen
tas Henry, 10 anūkų, Sesuo 
Dora Yorkman, švogeris Krank 
ir jų šeima, brolienė Marijona 
Slepavičlenė su šeima, švoger- 
ka Bronislava Rampsch, jos 
vyras Jonas, jų šeima, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John K. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

1-aidotuvės įvyks trečiadienį, 
kovo 14 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyč ų, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duk
tė, marti, žentas ir anūkai.

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

A. A.
JUOZAS SLUŽAS

Gyv. 423 2 S. Maplewood Avė.
Mirė kovo 10 d., f$56, U v. 

vak., sulaukęs senatvės. Gimė 
Lietuvoje; kilo iš Trakų apsk., 
Žežmarių ir parap., Dalginavos 
km. Amerikoje išgyveno 55 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
3 broliai: Mykolas, Zigmantas, 
brolienė Ella ir jų šeima, ir 
Jonas, brolienė Petronėlė ir jų 
šeima, 3 seserys: Antanina Tu
mas su šeima, Ona Karalius 
su šeima 1Y Marijona Tumas su 
šeima, švogeris Stanislovas Mil- 
ler ir švogeris Vladas Miller 
su šeima; kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali- 
fornia Avė.

Laidotuvės Įvyks trečiadieni, 
kovo 14 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas- j švenč. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčių, kurioje. 
Įvyks pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas Į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Broliai, brolienės, 
seserys ir švogerlai

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 
3-3572. 

MŪSŲ MIELAM

PETRUI BALTUŠKAI,
jo myliniai žmonai ALEKSANDRAI mirus, reiškiamo 
giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

MARIA IR VYTAUTAS ŠEŠTOKAI
Los Angeles, California

A. -j- A.

ANTANUI MARCINKUI mirus 

Irenai ir Juliui Gelažiams reiškiame gilią 

užuojautą ir kartu liūdime.

Ignafavičiy šeima
Clevelaaul, Ohio

Gerbiamą prietelių,

VYTAUTĄ GIRDAUSKĄ ir dukrelę, 

brangiai žmonai ir motinai mirus, nuoširdžiai 

užjaučia

Ona ir Petras Žilinskai

Ponų STEPO VAZBIO ir Dr. VACLOVO TUMK- 
SONIO šeimoms, mirus

r • A. | A.
JADVYGAI VAZBIENEI,

reiškiame gilią užuojautą.

Gabrielė ir Balys šeikai

Dr. KĘSTUČIUI KASPONIUI- 

KASPERAVIČIUI
9

mirus, jo žmonai ir artimiesiems reiškia gilią 

užuojautą ir kartu liūdi

Jo pusseserė Anelė Kuprevičienė su šeima

UODfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DOUEKTOBIAI'

6845 S. AVestern — 3 atskiros air-cond. koplyčios
1-MOt — 7-8601 AatomobOlams riete 
karta gyvans kltoM mlaata dalys*; gausinta

koplyčių arčiau Jūsų namų. 

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

A. A.
JOHN E. WISEMAN

Gyveno 8532 H. 77th Court, 
KAK LAWN, 1LL.

Mirė kovo II d., 1956, 10:25 
vai. ryto, sulaukęs 59 m. am
žiaus.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Bernlce (Žiogaitč), 
4 sūnūs: Rlchard, marti Ann; 
Nclsou, marti Minerva; John, 
Jr., ir Gerald; 3 dukterys: 
Mary Prenel, žentus Jolnp'Cons 
tanec ir Patrlcla. šeši anūkai. 
Brolis Ijovell, brolienė Grace, 
3 seserys; Velva Peterson; Ne|- 
lle Kassett ir Berthų Kellow, 
kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Kūnas pašarvotas Hobicsk 
koplyčioje, 6039 H. Archer ltd. 
at (lįst Ht., Argo III.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
kovo 14 d., Iš koplylčos 10 vai. 
ryto bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, ' draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: žinomi, sūnūs, duk
terys, marčios, žentai Ir anūkai

Laidotuvių direkt. Hobiesk. 
Tel. G Lobe 8-0136. 

l

A. a. JADVYGAI VAZBIENEI mirus, 
Stepui Vazbiui su sūnumi ir V. V. Tumaso- 
niy šeimai, skaudaus liūdesio valandoje reiš
kia nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdi

Bronė Dikinienė,
Marytė ir Algimantas Bikiniai

Mielam klasės draugui
KĘSTUČIUI KASPARAVIČIUI-

KASPONIUI,
mirus — žmonai ir giminėms reiškiame užuo
jautą,

Šaulienė ir Sūnus

Skausmo valandoje,

A. a. Dr. KĘSTUČIUI KASPONIUI mi

rus, jo žmonai Marijai reiškia gilią užuojautą 

ir kartu liūdi

Aldona ir Algirdas Vasoniai

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna- jįfįt Mes turime koplyčias
i rimas dieną ir nak- įįT chicagos Ir
i tį, Reikale laukite Roselando dalyse ir

'nu* -"uojau patarnaujame

vtP.L it4

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS GftLINYCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 WEšTT 83RD STREET 
Tel. Pllmpcct k-OMk Ir l’R H-OH34
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Skausmo valandoje,
A. f A.

ALDONAI GIRDAUSKIENEI 
mirus, jos vyrui Vytautui ir dukrelei Gied
rei, reiškiame gilią užjuoutą ir kartu liūdime-

Ignaiavičių šeima
Cleveland, Ohio

PIRKITE TIESIOG NUC 
MR. NELSOK

- SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

>914 West lllth Street
Viena* blokai ano kapinių

RldUaoalas paminklams pla>ą 
paalrinkimae mieste

TeUL CEdarcrot 3-6335

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

ANTAHAS M. PHILLIPS
3307 S. LITL'ANICA AVĖ. Tel. YArds 1-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 VVOODSIDE Rd., Riverside, ni. 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

JURGIS F. RUBMIN
8319 S. UTUANICA AVĖ. TeL YArd. 7-1138-1139,

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 60th AVĖ., CICERO, ūl. Tel. OLympic 2-1003

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

Perskaitė dienr. “Drau&”, duokite jį kitiems.
STEPONAS C. LACKAWICZ

2424 W. BMh STREET REpabUe 7-12LS(
2S14 W. 2Srd PLACE Vlrgtete 7-W72i
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X Religinio meno paroda iš 

kilmingai atidaryta praėjusi 
sekmadienį Šv. Kryžiaus para 
pijos salėje, Wood St. ir 46th 
St., Chicagoje, III. Parodos ati
darymo proga kun. dr. A. Juš
ka trumpais bruožiais nupiešė 
Lietuvos bažnytinės provincijos 
įsteigimo istoriją, mat, ši reli 
ginio meno paroda suruošta pa
minėti Lietuvos bažnytinės pro
vincijos 30 metų sukaktį. Svei 
kinimo kalbas pasakė St. Barz- 
dukas, JAV Lietuvių Bendruo 
menės valdybos pirmininkas;, 
dr. J. Bajerčius, Lietuvių Ben
druomenės Chicagos apygardos 
piręnininkas; dail. A. Valeška, 
Religinio meno parodos rengi
mo komiteto pirmininkas. Prel. 
Ignas Albavičius, šv. Antano 
parapijos klebonas, oficialiai 
atidarė parodą įdomia ir reikš
minga kalba. Pirmąją atidary
mo dieną keli šimtai žmonių 
aplankė parodą. Paroda atdara 
nuo 1 vai. p. p. iki 10 vai. vak. 
Šv. Kryžiaus parapijos salėje. 
Reportažas apie parodą bus 
greitu laiku.

X Atgaivinamas Vyčių cho
ras. Lietuvos Vyčių choras bu
vo suorganizuotas 1916 metais. 
Choras trisdešimts metų laiko
tarpyje koncertais (lietuviškų 
dainų ir bažnytinių veikalų), 
kantatomis, operetėmis ir pa
sirodymais lietuvių tautiniuose 
minėjimuose stiprino lietuvišką 
dvasią ir kėlė lietuvių vardą 
tarp kitataučių. Prieš penke
rius metus, pasike tus laikams 
ir žmonėms, choras buvo nusto
jęs dainuoti. Šiuo metu vyčiai 
dainos mėgėjai nutarę chorą 
atgaivinti ir jam vadovauti jau 
pakvietę komp. L. šimutį, jr. 
Vyčių Namo Taryba choro re
peticijoms salę davė nemoka
mai.

X Vlado Ramojaus knyga 
“Lenktynės su šėtonu”, kurios 
dalis buvo . spausdinta “Drau
go” atkarpoje, jau išėjo iš 
spaudos. Apie paskutinę kny
gos dalį aplanke taip rašoma: 
Lietuviškų dalinių susitikimas 
su vakarais yra giliai jaudinan
tis. Vakariečiai nesupranta ko
munizmo pavergtų tautų tra- 
gikos, sovietus laiko tik sąjun
gininkais. Karo pabaigos diena, 
vietoj buvus didinga, epopė
jos didvyrių širdis pripildo ne
išsakomu liūdesiu, kurį auto
rius sugeba atvaizduoti jaudi
nančiai santūriai...

X Jonui Budriui, Lietuvos 
generaliniam konsului New 
Yorke, Dan Kuraitis, Chicagos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
praėjusį šeštadienį suruošė 
priešpiečius Illinois Athletic 
klube. Dalyvavo ir p. Budrienė, 
kuri buvo atvykusi Chicagon 
drauge su savo vyru. Pp. Bud
riai buvo sustoję pas savo duk
terį ir žentą, gyvenančius Chi
cagoje.

X Uršulė Barauskienė iš Ci
cero, III., padengė išlaidas dail. 
A. Varno piešiamo Šiluvos Švč. 
Panelės Marijos paveikslo. Pa
veikslas bus patalpintas lietu
vių Saleziečių užsimotoje sta
tyti Šiluvos koplyčioje prie Ce- 
dar Lake, Indiana.

X Vyčių

PRELATO I. ALBAVIČIAUS ŽODIS 
ATIDARANT RELIGINĘ PARODĄ

Nors ir ne Lietuvoje, bet šie
met švenčiame Lietuvai labai 
reikšmingą bažnytinės provinci
jos įkūrimo 30 metų sukaktį. 
Šia proga mūsų mielieji meni
ninkai surengė visiems mums 
malonų vargonų koncertą ir re
liginio meno parodą. Kiek teko 
patirti, ši religinė meno paroda 
ar tik nebus iš viso pati pirmoji 
savąja apimtimi, jeigu neskai
tysime lygia praėjusios vasaros 
taip pat religinės prodos, įvy
kusios eucharistinio kongreso 
proga Rio de Janeire, Brazilijo
je. Lietuvoje nebuvo tokio dide
lio skaičiaus religinio meno puo 
Selėtojų, kad galėtų parodomis 
toj srity išeiti į viešumą. Tačiau 
nieko nėra nuostabaus, kad lie
tuviai menininkai už savo tėvy
nės ribų tokiu gausumu pakry
po į religinį meną. Lietuvis ne
šioja religinę ugnį per visus mū 
sų istorijos šimtmečius. Būda 
damas 1938 m. mūsų tėviškėje 
Lietuvoje, įsitikinau, kad baž 
nyčios, vienuolynai ir liaudies 
religinis menas yra beveik vie
ninteliai ir tikrai impozantiški 
meno paminklai. Tad mūsų me
nininkai, išaugę tos gilios ir ver 
tingos religinės kultūros dvasio
je, čia tremtyje pasiilgę savo
sios tėviškės, tęsia mums vi
siems įgimtą religinę tradiciją.

Gerbiamieji, Jūs matote šio
je parodoje, kad išstatyti darbai 
turi įvairiausių meno krypčių, 
net sekant kraštutinę meno 
kryptį — abstraktizmą. Kata
likų Bažnyčia jau beveik dvie

jų tūkstančių metų bėgyje nėra 
niekad suvaržiusi menininko 
dvasios polėkių. Todėl man at
rodo, kad visoje mūsų eros is
torijoje katalikų meninė veikla 
yra dominuojanti mūsų kultūro
je.

Malonūs Dalyviai, tai, ką Jūs 
matote šioje parodoje, mes ne
norime tvirtinti, jog galima vis
ką sudėti į bažnyčią, šitai sa
kydamas, manau, kad nereikia 
menininko suvaržyti su iš lauko 
uždėtais jam varžtais, varžan
čiais jo kūrybą. Manau, kad iš 
čia išaugs menininko sieloje 
konkrečios religinio meno tradi
cinės vertybės, kurios paskui, į- 
vestog į mūsų gražiąsias baž
nyčias, galės patraukti ir kelti 
religinį jausmą. Čia ir yra, man 
rodos, religinio meno pagrindi
nis tikslas, einąs per visą baž
nytinio meno istoriją.

Šioje parodoje yra išstatyta 
darbų, atliktų tradicinėje religi
nio meno dvasioje, ir darbų, kur 
menininkas domėjosi tiktai pa
čia menine forma, imdamas re
ligini siužetą. Ir šiuos pastaruo 
sius mes sveikiname ir įvertina
me, nes čia kaip tik ir yra me
nininko tikroji individualinė kū
rybos apraiška.

Gerbiamieji, mes neskubėki
me įvertinti greitu sprendimu 
vieną ar kitą menininką. Mes

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Gabrieliaus Rajecko kal
ba, laimėjusi

bolševikų valdomos Rusijos A Q K A I D IX ■ I D smurtą. Vietos laikraštis kelio- IR KUR

nių tos rūšies konteste. Jam 
suteiktas pirmas prizas — ra-

lika kartų aprašė jį ilgais 
straipsniais, pacituodamas jo 
iškeltas mintis bei komunizmo

pirmą premiją rną5inėle. Tos varžybos ,jaroniaH neteisybes ir terorą.
Voice „f IkemocL, P "a«"»abn,o mas-

kovo 1 d. atspausdinta ketvirtą 
kartą Congressional Record. 
Ten pat atspausdinta ir bio
grafinės apie jį žinios 
rąją kalbą patalpino
kongresmanas Kenneth J. Gray. 
Anksčiau jas patalpino Mas- 
sachusetts, Pennsylvania ir 
Maryland , kongresmanari.

Tarp kitų leidinių tos kalbos 
ištrauka su nuotrauka tilpo 
Washingtone leidžiamuose mo
kykloms skirtuose laikraščiuo
se : American Observer ir 
Weekly News Review vasario 
13 d. numeriuose. Ir vieno ir 
kito tų leidinių spausdinama 
daugiau vieno miliono egzemp
liorių.

Pastebėtina, kad Kongreso 
leidinyje vasario 27 d. tilpo ir 
ilgokas P. Jančiaus, MIC, 
traipsnis apie Amerikos “pen- 

ny” istoriją. Ten pažymėta, 
kad cento graviūros autorius 
yra lietuvis Baranauskas-Bren- 
ner ir kad tai inspiravo Gabrie
lių pasirinkti tą monetą tema 
savo kalboje Voice of Demo- 
cracy konteste.

Ryšiumi su tuo laimėjimu

Trijų metų laiktarpyje jis yra
- Lietuvis - JAV vicekon- FTkfS daUgiaU 

kalbų.Juozas Kiman.s, gyv. _,(na Oražutort ^nT_
Paata-į““*'. C°"n\prezldento cester, Mass., ateitininko ir 

. , Eisenhovverio paskyrimu, ~Illmois J iš
vyksta į Stuttgartą, Vokietijoj, 
vicekonsulo pareigoms. J. Si
mams yra baigęs Yale ir In
diana universitetus ir studija
vęs Valstybės Institute, užsie-

visuomenininko Albino Gražu
lio motina, paguldyta New 
England Center ligoninėje, 
garsioje kraujo klinikoje.

— Jonas šaulys grįžo į Wor-
cester, Mass., iš Newtown, 
Conn., ligoninės.

— “Liet. Atsiminimų'

nio tarnybos skyriuje, Wa-
shingtone. Simanis yra susi- „T. . .. , . . „ ...
pratęs lietuvis, dalyvavęs cho- - Atslnunlmu > radtjo
re, vaidyboje ir kiekviename va!andele alemet mln‘ 15 me‘ų
lietuviškame veikime. Jis jau “ Ta praga. rengla
„no voii • a j dziulj koncertą, kuris įvyks ba-yra buvęs Vokietijoj tamauda- . * oo , J
mas JAV kariuomenėj. Bridge- £ndž‘° 22 d' ™*ster "a“' 
pert, Conn., kolonijos lietuviai Pr0Sra™Je. - ^ee Stephens
jam Imki sėkmės diplomatinė- x .• , . . tos dainos bei šokių ansamb-je karjeroje. ...

,v. n D . . lis. “Liet. atsiminimų” radijo— Dr. C. Reganis, sūnūs Mr. . .... , • T , -u

• „ tuo , valandėlei vadovauja Jokūbasir Mrs. John Regams, kurie gy- J
vena Girardville, Pa., paskir- ’ U as- _ e u —
, a . _ , , — Dail. Jonas Subačius, pa-.tas The American Board of

Svarbu studentams! Visiems 
Liet. Stud. S-gos nariams pakar
totinai primenama, kad kovo 3Ei
toji yra paskutinė registracijos die 
na. Iki to laiko (pašto arispaudo 
data) neužsiregistravę ir nesumo
kėję nario mokesšio ar nuo jo 
neatleisti) neturės teisės dalyvau
ti centrinių organų rinkimuose. 
Iždininko adresas: Vyt. Valaitis, 
Ohio University, Washingtsn Hali, 
357, Athens, Ohio.

Sąjungai dar nepriklausą stu
dentai, lanką akredituotas augš- 
tąsias mokyklas, kviečiami įsira
šyti, sumokant $1.00 ir suteikiant 
apie save šias žinias: studijų Ša
ka, semestras, mokyklos pavadini
mas ir adresas.

Liet. Stud. S-gos 
Centro Valdyba

— Kaip gyvensime 1975 me
tais? Kovo mėn. 14 d. 8 vai. va
kare Dariaus ir Girėno svetainėje, 
4416 So. Westem Avė. bus mė
nesinis Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois susirinkimas. 
Programoje bus demonstruojamas 
spalvotas, garsinis filmas vardu 
“Žmonės, gaminiai ir progresas 
1975 metais”, šį filmą pagamino 
JAV Prakybos Rūmai. Jame pa
rodoma kaip atrodys žmonių gy
venimas už 20 metų, mokslo išra
dimai ir technikinė pažanga pakeis 
visas dabar mums įprastas gyve
nimo formas. Visi lietuviai kvie
čiami pasižiūrėti to įdomaus fil-

Surgery nariu. Dr. J. Reganis baigęs dekoravimo darbus Šv. mo. Įėjimas visiems laisvas ir ne- 
Petro ir Povilo bažnyčioje Eli-. mokamas. Po- susirinkimo, kaip

gyvena Easton, Pa., su žmona ... XT t j u I paprastai, visi nariai ir jų svečiai
ir dviem vaikais, ir yra Easton zabethe’ N- J > dabar pradej0 bus Davaišinti kava ir lietuviškais

Gabusis muz. A. Kučiūnas

Rinktiniuose koncertuose Chi
cagoje, šalia kitų pirmaujančių 
muzikų, dažniausiai matome 
pianu palydintį Aleksandrą Ku
čiūnų. Jį matysime ir didžiaja
me Draugo bankete Sherman 
viešbuty kovo mėn. 18 d., kur 
jis pasirodys su solistu Stasiu 
Baranausku.

A. Kučiūnas yra suvalkietis. 
Gimnaziją baigė 1932 m. Mari
jampolėje (Rygiškių Jone). 
Mariampolėje taipgi pradėjo ir 
.muzikos studijas, kurias tęsė 
Kaune.

Nuo 1933 metų pradėjo dirb
ti Kauno Valstybiniame teatre

žinome, kad istorijoje kaikurių 
menininkų kūryba, kaip pvz. 
Rembrandto, buvo įvertinta tik 
po šimtmečių. O Rembrandtas 
gi mirė beveik badu, kai jo kū
riniai šiandien vertinami milio- 
nais dolerių.

Aš kaip kunigas norėčiau pa
linkėti menininkams, kad jų kū
ryba nekentėtų dėl asmeniškos 
žmogaus s'lpnytės, nepakenčian 
čios kito taip pat vertingos kū
rybos.

Menininkas gi’ožio pajutimu 
eina prie paties Dievo, kurio 
mes visi esame gyvasis paveiks
las. Jis todėl ir neramus yra, ir 
kitų dažnai nesuprantamas, nes 
jo sieloje vyksta kūryba, besi
veržianti į amžinąjį grožį, visų 
didžiausią jį Kūrėją-— Dievą. To 
dėl šv. Augustino žodžiais noriu 
baigti: “Nerami yra mano siela,

, , . v, , dirbti Šventosios Dvasios baz-gydytojų štabo na- ..... TT , „ , KT vnycioje, New Hyde Park, N. Y.
— Dail. Ados Korsakaitės, 

sausio pradžioje atsikėlusios iš 
Los Angeles į New Yorką, vie
ną spalvotą ir kelias nespalvo- 

• i i t.- tas jos kūrinių reprodukcijasGauti taip pat prezidento Ei- *° F®6“1* vyko kovo,f Dar^ ir <los daiU„inkSa nuotrauka 
senhowerio ir viceprezidento PosSyJ ^iyva“ ’̂ Pr
Nixono sveikinimai ir padėka į’ r°SeaTyj®dalyvavo Prel-/r. vasari paskutinės savaitės 
už laimėjimo kalbų plokšteles. ^as’ Z™tduto Pirnunmkas, ^tūriniame priede, rašyda- 
Sveikintojų tarpe yra Lietuvos £dr Pr° • £ * mas apie dailininkės baigtą me-
mmistras Žadeikis su žmona, ’ _ ’ y . ’ * no mokyklą.
vyskupas V. Brizgys, kun. J. J- Eraza,t's ir S- Suz,c-
A. Karalius ir visa eilė kitų. del,s' PosM«e priimtas nau- BRITANIJOJLaimėtojas pakviestas savo Jaa Inatltut0 statut° Projektas, D,“Zl J
kalbą pakartoti gegužės 1 d. Pndenntaa Prie datar re"?ia- - Vasario 16 Glasgove. 
JAV Prekybos Rūmų metinia- m°S nauj°s ALRK Federacijos Glasgovo lietuviai Lietuvos ne- 
me suvažiavime Washingtone, k™stitucij°s- Institutas veikia priklausomybės dieną paminė-
kur tikimasi apie 2,000 delega- žinioje. Toliau po- jo vasario 5 d. Kun. J. Gutaus.

sėdyje kalbėta Instituto lei- kas pasakė gražią kalbą, įskel- 
džiamos “Eglutės”, “Alkos” damas laisvės reikšmę tautai.

su-
tone, bendradarbiavimo su Lie- vaidino neilgą veikaliuką, o

gautas iš Romos laimėtojui pri
siųstas Šv. Tėvo palaiminimas.

ligoninės 
rys.

Daktaro Reganio tėvas dirbo 
angliakasio ir miškų kirtėjo 
darbą.

— Lietuvių Kultūros Institu-

bus pavaišinti kava ir lietuviškais 
užkandžiais. A. B.

— Ligoniai. Didž. Britanijo
je šiais metais pasitaikė labai 
alta žiema ir šalti orai paken

kė senespiojo 
’iams.

amžiaus lietu-

CONNECTICUT VALSTYBĖJE
Klebonijai reikalinga šeimininkė. 
Turi kalbėti lietuviškai ir angliškai. 
Geros darbo ir gyveninio sąlygos. 
Rašyti — DRAUGAS, Box 393.'’, 
2334 S. .Oakley Avė., Chieago, 111.

tų.
Vos pasibaigus pirmajam , . .

kontestui, "VVashington Eve- archyvo ,r "inzėjaus Brock- p0 to Jovaras ir Bliudzius 
ning Star” paskelbė apie mūsų tone’ bendradarbiavimo su Lie- vaidino neilgą veikaliuką, 
tautiečio laimėjimą dailiosios tuvh>. Katalikli Akademija Ro-choras sudainavo kelias dai- 
literatūros srityje. Jo novelė moie *r kitais reikalais.

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

įas.
laimėjo pirmą vietą Washing- —Stasys Erlingis baigė “Tri- 

kol neatilsės Tavyje, Viešpatie”, feno augštųjų mokyklų moki- State Coilege” ir kovo 17 d. 
=======::;======^;^=^:^=^=====^======:=;=;^ grįžta į Worcester, Mass. Stu-
_ _ . „ . _ . _ ~ — dijavo ekonomiją ir adminis-H. RADAUSKAS — 1955 M. PREMIJOS traciją. Būdamas šioje mokyk-

T A T KA Ė T f) T A C loJe vienintebs lietuvis studen-L« A 1 IVI E 1 U J A □ tas, gį Ernngis gyvai reiškėsi
Lietuvių Rašytojų Draugijos riginalią poeziją, pateikdamas visuomeninėje veikloje tarp

1955 metų grožinės literatūros rusų, lenkų, vokiečių ar pran- amerikiečių studentų pačioje 
premija teko Henrikui Radaus- cūzų poetų ir beletristų vertimų, augšt. mokykloje ir už jos sie
kui už poezijos knygą “Žiemos taip pat literatūrinių straipsnių nų įvairiose amerikiečių orga- 
daina”. Balsų tikrinimo komi- ar recenzijų. Autorius gausumu nizacijose. Daugelį kartų jis 
sija (J. Augustaitytė . Vaičių- nepasižymi, už tai jo žodis dai- buvo pakviestas jų šventėse bei 
n:en'ė, Gražina Tulauskaitė ir lūs ir tiklus. Iki šiol pasirodė susirinkimuose pasakyti kal- 
Alb. Valentinas) gavo 57 baisa- Henriko Radausko poezijos trys bas kuriose visuomet primin- 
vimo vokus, kuriuos patikrinus rinkiniai: “Fontanas” 1935 m., dav’Q klausytojams L=et,Wą ir 
slaptojo balsavimo tvarka, pa- “Strėlė danguje” 1950 m. ir “Žie
sirodė šie duomenys: Henriko mog daina” 1955 m. Meistriška 

eilėraščių forma, minčių žais
mingumas, originali tematika,

“Atviros marios” — 20 balsų/savita poeto, spalva išskiria Ra- 
6 kortelės tuščios. Tuo būdu dauską iš kitų mūsų poetų. Pre- 

Vokietijoje, dirbo Dresdeno te- LRD 1955 metų $500 premija, mija bus įteikta metinėje lite- 
atre, pradžioje, kaip akompa- kurios mecenatu yra kun. dr. J. ratūros šventėje, kurią Lietuvių 
niatorius, vėliau — kaip diri- Prunskis, pačių rašytojų pripa- Rašytojų Draugija rengia kovo 

žfnta Henrikui Radauskui. j 25 d. 4 vai. Lietuvių auditorijo- 
Radauskas gimė 1910 m. Kro- je. Laureato poezija bus inter- 

kuvoie, kur tuo metu motina pretuojama dviejų aktorių, va-

, . , • a , Radausko “Žiemos daina” gavokaip akompaniatorius, saka to 31 Leonardo Andriekaus
kaikurj ląiką universitete stu
dijuodamas teisę. Tremtyje,

gentas, tuo pačiu metu gilinda
mas muzikos studijas: pas 
prof. K. Stiegler — dirigavimą, 
o pas K. Schaufuss-Bonini — 
fortepioną.

Turtingi natūralūs gabumai, 
išvystyti rūpestingomis studi
jomis, jo pasirodymą scenoje 
daro malonų ir malonumą dar 
kartą pergyvensime kovo 18 d. 
Sherman viešbutyje, Draugo 
bankete.

buvo nuvyku- 
ai pas savo se 
įerį. 1929 m. 
aigė Panevė' — -X.1.

karo programoje dalyvaus ir ki
ti rašytojai. LRD

’io mokytojų ii,’l!milllllllllimiUliimiH»Hm»"m,»"

seminariją ir ĮKVĖPIMŲ knyga
i ve, į930 — 35 m. 
š Liet vvos
Vytauto D. u- rx • i v • < • •
niverstete hu KaidziŲ Pasėliai 

manitarinių mokslų fakultete
išėjo lituanistikos mokslus, 1937

Jurgio Gliaudos

Romanu
X Vargonų vituozaa Zeno- 

las Noimelka praėjusį sekma
dienį giliu jausmu išpildė žy- 

name jau baigta autorių kūrinius Šv. Kry- 
irengti aikštė stalo tenisui, šiai žiaU8 parapijos bažnyč oje, Chi-
sporto aikštelei įrengti dau- cagoje vargonų koncerto api- 
giausia darbo ir lėšų įdėjo J. būdinimą duosime netrukus.
Juozaitis, Vyčių Nauo Tarybos „ „ . .. _... , , . . X Rašyt. Aloyzo Barono no-sekretorius, padedamas jaunių , .• , j - .. •i- i • , ą 1 Š1 sckmadienj “Pelkių Ži-vyč:ų iš 99 ir kitų kuopų. ,būrelio” programoje skaitys

X Stasei Baltakevičienet pa- akt. Kazys Gandrimas. Šios li- 
daryta operacija Franklin Blv. teratūrinės valandėlės per 
ligoninėje, 3240 W. Franklin “Margučio” radiją perduoda- 
Blvd., kambarys 401. mos kiekvieną sekmadienį.

m buvo Klaipėdos rad’ofono re- ,knvTa; Pa"Rk"danin k?,vn" . u*
daktorilimi, vėliau dirbo SVie- knyga, paskatinanti mini tvirtai lai
timo Ministerijos Knygų Leidi- "iml'nimn* ,Od* J* yr* PUlk' d°
mo Komisijoje, karo metais bu- i.ietiivisk«w kiitkm Klubo įeidinvn 

— 311 P8’• Broniaus Mūrino vlrSellsvo Valstybinės leidyklos vyr. re knlnR ,,
daktoriumi, nuo 1950 m. gyvena iihtnviMcns iitpmtnms uarirmu 
Chicagoje lietuvių darbas.

ETerafčius pradėjo trpausdin-' Ufcmkymns bu pinigais siųskite:

ti 1929 m. Bendradarbiavo “GaU «• u a rr n a

suose”, “N. Romuvoje”, “Vai-Į
re”, “židinyje”, “Dienovidyje” i 2334 So. O&uley Avenue
ir tremties periodikoje bei ai- CHICAGO 8, ILL.
manachuose, spausdindamas nilllllimiimillllllllllUlllllllllilllllllllllll

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

ISlaikomaa
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARYWOOD COLLEGE EXTKNSION 

Scranton. Pa.
Kovo 17 d. 2 vai. p.p. Dr. Zigmas 
Smilga skaito tema: šeimos krizė.

Paskaita įvyksta Seselių Ka
ži mieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.

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

Kaina $5.00

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

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Nuoširdus pakvietimas visiems DRAUGO skaitytojams

DALYVAUTI STATYBOS FONDO BANKETE
Sekmadienį, kovo 18 d., 1956 m.; 6:00 v. v.

SHERMAN VIEŠBUTYJE. Clark ir Randolph galviu kampas. Chieago, Illinois

Gražioji Sherman viešbučio salė

Naujos patalpos DRAUGO spaustuvei, redakcijai ir administracijai jau dabar statomos. 
Statybos Fondo vajus dabar eina pirmyn ir vienas is svarbesnių vajaus parengimų yra šis ban
ketas. Dalyvaujant bankete yra geras būdas paremti Statybos Fondą.

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

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

Užsakymus siųskite: KIJN. VINCAS PARULIS, MIC.
2334 S. Oakley Avė., Chieago, III.


