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DULLES VIETNAME LABIAUSIA LAUKIAMAS
Lietuvos teatrui 35 metai

Minėjimas New Yorke su prof. Brazaičio paskaita 
ir menine programa

SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke

New Yorko lietuviai paminės Lietuvos teatro 35 metų su
kaktį ir pagerbs rytiniuose JAV krantuose gyvenančius to teatro 
veteranus parengime, kuris šį šeštadienį (kovo 17 d.) įvyksta Car- 
negie Recital Hali, New Yorke.

Minėjimą rengia Lietuvių Ben
druomenės New Yorko apygar
dos Kultūros taryba, talkininkau 
jama vietos menininkų.

Minėjimą atidarys JAV Liet. 
Bendruomenės Tarybos prezidiu n‘( nf 
mo pirmininkas adv. J. Šlepetys.
Prof. J. Brazaitis savo paskaito
je apžvelgs teatro nueitąjį kelią. 
Meninę programą' atliks operos 
solistės Vincė Jonuškaitė, Juzė 
Augaitytė, Felicija Pupėnaitė - 
Vasiliauskienė, operetės solistė 
Rožė Mainelytė, baleto artistė 
Aldona Šlepetytė ir dramos akto
rius Henrikas Kačinskas. Daini
ninkėms akompanuos Aleksas 
Mrozinskas. Ta pačia proga bus 
atitinkamai pagerbti nevvyorkie- 
čių tarpe esą to teatro veteranai 
— jo steigėjai ir darbuotojai. Jų 
tarpe bus operos solistė Vlada 
Grigaitienė, choristė Veronika 
Janušienė, chormeisteris Julius 
Štarka ir pirmasis teatro direk
torius prof. Juozas Žilevičius.

Lietuvos teatro pradžia skai
toma nuo pirmojo operos pasta
tymo. Tai buvo 1920 metų gruo
džio 31 d., o pasirinktoji opera 
buvo Verdi Traviata, kuri vėliau 
tapo tradiciniu operos pastaty
mu kiekvienų N. Metų išvakarė-

ji galėtų išsilaikyti. Prie jos at
siradimo prieita šitaip. Iš Rusi
jos sugrįžę menininkai, jų tarpe 
J. Žilevičius, Vaičkienė, Galau- 

Kačanauskas, Grigaitienė
ir kiti, nepasitenkindami vien tik 
eiliniais koncertais, kuriuose jie 
plačiai dalyvavo po Lietuvą, ėmė 
galvoti apie operos ištraukų pa
statymą. Posėdžiauta, tartasi. 
Posėdžiuose dar dalyvavo ir Štar 
ka. Nutarta deleguoti Kačanaus- 
ką į Vilnių ir kviesti Kiprą Pet
rauską bei Antaną Sodeiką dėtis 
prie bendro darbo. Kadangi anie
du koncertavo kariuomenei, tai 
tik parudeniui sugrįžo į Kauną. 

Pirmasis pastatymas

Dalis pietinių valstybių senatorių, įsipareigojusių prie Sintis i asines segregacijos panaikinimui mokyklose. 
Iš kairės dešinėn žiūrint: šen. Statinis iš Miss., šen. Rusfcell iš Georgia, šen. George iš Georgia ir šen. 
Erwin iš North Carolina.

....... 1 — =====================

Vašingtono globojamas Diemas 
turi išspręsti sunkius klausimus

se.
Pas Vladą Grigaitienę

Ryšium su šia teatro sukakti
mi, Jūsų korespondentei susida
rė maloni proga susitikti su viena 
pirmųjų mūsų teatro darbuotojų 
ir apsikalbėti apie anuos laikus, 
kai lietuviškoji opera pradėjo sa
vo pirmuosius žingsnius. Tai bu
vo operos solistė Vlada Grigai
tienė.

V. Grigaitienė su opera yra iš
buvusi nuo pat jos įsikūrimo ligi 
1944 m. Toje operoje yra daina
vusi daugiau kaip trisdešimtyje 
įvairių rolių, pradžioje mezzoso- 
prano, o paskui dramatinio so
prano.

Keistu likimo sutapimu, bolše
vikai suvaidino Grigaitienės gy
venime savotišką vaidmenį net 
du kartus. Pirmusyk tai įvyko 
1920 m. balandžio 9 d., kai ji, at
sižadėjusi žadamų gerų sąlygų 
bolševikiniam teatre, atvyko į 
Lietuvą, bolševikų iškeista į tris 
komunistus. O antru kartu tai 
buvo 1944 m. vasarą, kada bol
ševikų invazija privertė ją palik
ti teatrą ir Lietuvą.

Su Vince Jonuškaitė, kuri su
organizavo šį pasimatymą su 
Grigaitiene, juodvi kaip filmu 
praslinko pro anuos įvykius.
Raitoji policija tvarkė Žmones 

prie kasos
Kai dvi dainininkės iš to pa

ties teatro susitinka, tai ir paša
liečiam yra ko pasiklausyti. Bet 
pasirodė, kad tokia pašalietė te
buvo tik šių eilučių autorė, o Gri
gaitienės sesuo Valerija Butkie
nė irgi yra operos kūrimosi gyva 
liudininkė. „Net raitoji policija 
stovėjo prie kasos tvarkai palai
kyti, toks buvo žmonių susigrū
dimas; visi norėjo pakliūti į spėk 
tąklį“, priminė ji dainininkėms, 
dar ir dabar džiaugdamosi, kad 
ji pati biletą tai jau gavusi be 
vargo. Bet kiek žmonių nepaten
kinti grįžę nuo langelio. Visi no
rėjo į Traviatą, o teatre tegalėjo 
sutilpti vos apie 900 žmonių.

Ir taip opera jau buvo įvykęs 
faktas. Reikėjo darbo ir lėšų, kad

Kipras tuojau ir sako, kad rei
kia visos operos, nesitenkinti iš
traukomis. Visi, žinoma, pritarė, 
nors kiekvienas vaizdavosi sun
kumus. Nutarta statyti Traviatą, 
kurios pastatymas ne taip kom
plikuotas. Ir taip imta burtis. Iš 
dainininkų netrukus Kaune atsi
rado Vencevičaitė, Puodinaitė. 
Julius Štaka atėjo su savo choru 
ir apsiėmė jį išmokyti Traviatą. 
Dubeneckienė parengė baleto ko- 
piūras. Kiekvienas pasisiuvo sau 
kostiumus, o baldus paskolino M. 
Yčas su J. Vailokaičiu. Operos 
reikalais rūpintis jau prieš tai 
buvo sudaryta muzikos sekcija 
prie Meno Kūrėjų Draugijos. Pir 
mininku buvo Šilingas, Kelpša
dirigentas, Kipras — meno va
dovas ir administratorius J. Žile
vičius. Bet netrukus Kipras, A. 
Sodeika ir Puodinaitė išvyksta 
mokytis Italijon. Visi jau manė, 
kad opera sugrius, nes ir skolų 
buvo. Tačiau darbas nenutrūko.

Antruoju pastatymu eina ope
ra Birutė, su dail. Ad. Varno de
koracijomis. Vėliau operos sąs
tato pasiryžimu nutarta išeiti iš 
skolų. Parengus Demono operos 
pastatymą, nutarta vaidinti ir 
vasaros metu.

Čia Grigaitienė ypač daug pri
siminimų turi, nes repeticijos vy
ko jos namuose. Be savo rolės 
(Angelo! ji dar turėjo ir kitas 
pareigas. Kadangi reikalas buvo 
skubus, tai operos gaidos buvo iš
skirstytos lapais; iš vienų Kača- 
nauskas mokė dainininkus, iš ki
tų Faustas Kirša vertė žodžius, o 
Grigaitienei gi buvo pavesta ir 
paštininko pareigos.

Reikalai gerėja
Demonas pradžioje buvo stato

mas 3—4 kartus per savaitę. Ši
taip dirbant sumažėjo skolos, o 
rudenį jau buvo pastatyta Rigo- 
letto. Netrukus grįžo ir Kipras iš 
Italijos, iš Rusijos atvyko A. 
Kutkus. Dainavo ir Justas Ku
dirka (šiuo metu gyvenąs Chi- 
eageje).

Vėliau jau buvo geriau. 1922 
m. vasario mėn. suvalstybinta 
opera, rodos 1926 m. suvalsty
binti ir rūmai, kuriuose tie pa
statymai vyko ir kuriuos ligi to 
laiko reikėjo nuomoti iš miesto 
savivaldybės.

Pradėjus J. Žilevičium, vėliau 
direktoriais buvo Ant. Sodeika, 
Kelpša, Bieliūnas, Gira-Kernaus- 
kas ir Rucevičius, Ant. Sutkus, J. 
Savickis, A. Oleka - Žilinskas, 
Ant. JuSka, V. Kasakaitis, J. 
Grybauskas ir VI. Ivanauskas. 

Nutrūko operos siūlas
Kartu su paskutiniuoju savo

Mirė Bierut, Maskvos

agentas Lenkijoje
LONDONAS, kovo 14. — Var

šuvos radijas praneša, kad kovo 
12 d. Maskvoje miiė 64 metų su
laukęs Lenkijos kompartijos va
das Boleslovas Bierut. Jis ten bu
vo nuvykęs dalyvauti Rusijos 
bolševikų kongrese.

Bierut pasireiškė kaip pirmau 
jantis Lenkijos bolševikas karo 
metu ir tuojau po karo, įveikęs 
gyvesnį ir gal lenkiškesnį Go- 
mulką. Maskvos patikėtinio žydo 
Bermano rikiuojamas, Bierut ko
vų prieš Maskvos norūs Tr direk- 
tyvas nekėlė, todėl prieš duodant 
Lenkijai stalininio tipo konsti
tuciją buvo Lenkijos prezidentu, 
tą titulą panaikinus nuėjo į prem 
jero vietą, o 1954 m. perėmė kom 
partijos vadovybę. Tose pareigo
se jis ir mirė.

Jo įpėdiniu minimas Fr. Ma- 
zur, laikomas lanksčiu bolševiku,
visad gerai suuodžiančiu Mas
kvos kvapą, todėl visad pataikan 
čiu maskviškai galvoti ir elgtis.

Zorinas vis domisi

pabėgėlių atgavimu
BONNA, kovo 14. — Neseniai 

iš Maskvos grįžęs S. Rusijos am
basadorius Zorinas įteikė V. Vo
kietijos vyriausybei formalų pro
testą dėl sovietų piliečių repat
riacijos trukdymo — vilkinimo.

V. Vokietija mano atiduoti ka
lėjime turimus kelis šimtus so
vietų piliečių, kurie nuteisti už 
žmogžudystę, plėšimus ir kitus 
nusikaltimus. Bet ir tuos nusi
kaltėlius atiduos tik tuo atveju, 
jei jie norėtų namo grįžti. Tuo 
atveju jiems būtų sustabdytas 
bausmės vykdymas.

Graikija prašo Amerikos pagalbos 
Kipro reikalams sutvarkyti

NEVY YORKAS, kovo 14. — Graikijos vyriausybė jau oficia
liai paprašė įrašyti Kipro salos klausimą į Jungtinių Tautų šių 
metų sesijos darbotvarkę.

Graikijos ambasadorius Wa- 
shingtone informavo valstybės 
departamentą apie savo vyriau
sybės pažiūras ir nusistatymus 
ryšium su arkivyskupo Makarios 
ištrėmimu ir paprašė Amerikos 
pagalbos reikajk tvarkant.

Amerikos pagalba bus suteik
ta, tik apie ją viešai nebus kal
bama, nes tokio klausimo aptari- 
nėjimas spaudos konferencijose 
visada baigiasi nepasisekimu. Da 
bar susipažįstama su abiejų pu
sių medžiaga ir planuojami de- 
maršai abiem kryptim.

Pirmas žingsnis yra ark. Ma
karios sugrąžinimas į Kipro salą, 
o Graikijos ambasadoriaus — į 
Londoną. Tai bus pats sunkiau
sias darbas, nes reikės surasti to
kį paaiškinimą, kuris formaliai 
nepažeistų Anglijos prestižo. Da
lykas palengvėtų, jei graikai ne- 
beskatintų Kipre teroro ir for
maliai jį pasmerktų.

Atėnai tuo tarpu teigia, kad 
Makarios ištrėmimas yra didelis 
graikų įžeidimas; ir derybos ne- 
pradėtinos jam ištrėmime esant.

Pačioje Graikijoje ramu, stu
dentai sutiko nedemonstruoti ir 
triukšmo nekelti, bet Kipro salo
je ir vakar būta uždarytų krau
tuvių, nedirbančių darbininkų ir 
bombų bei granatų sproginėji
mų. Teismai pradeda jau skirti 
mirties bausmes.

Atėnų radijo Kipro salai skir
tas transliacijas, kurias britai

direktoriumi Ivanausku (jis mi
rė Amerikoje) po platųjį lais
vąjį pasaulį išsiblaškę operos ir 
kitų teatro padalinių (dramos, 
operetės ir baleto) artistai ir už 
tėvynės ribų dar darė pastangų 
tęsti savo darbą. Bet nevisur jis 
sekėsi. Vokietijoje, britų zonoje, 
operos žmonės su A. Kutkumi 
priešakyje vėl operą atgaivino ir 
su Traviata net gastroliuota po 
visas Vokietijos zonas. Vėliau ji 
užgeso, nes prasidėjo emigraci
ja. Pavieniai menininkai kūrėsi, 
kaip išmanė. Vieni dainavo ir sve 
timoje padangėje, kiti vienaip ar 
kitaip supasavo.

Sunku buvo nedainuoti
Grigaitienė, kuri Lietuvos ope

ros istorijoje užima vieną pir
maujančių vietų, atsiradusi trem 
tyje jau nebedainavo.

Dar prieš dešimt metų, kai ji 
čia pirmąsyk atvyko ir apsistojo 
Elizabethe, prof. J. Žilevičiaus 
įkalbėta sutiko dalyvauti keliuo
se bažnytiniuose koncertuose, bet

vėliau vis atsisakydavo. Ir dabar 
jau niekas jos nepriprašo dai
nuoti. Žmonės kalba, kad Grigai
tienė peranksti nustojo dainuoti. 
Todėl bus labai gaila, kad ji ne
dainuos ir šiame sukaktuviniame 
koncerte.

Salia darbo operoje, Grigaitie
nė ir mokytojavo konservatori
joje. Jos mokinių tarpe yra Da- 
gelytė, E. Kardelienė, Radzevi
čiūtė, Kaupelytė, Kalvaitytė, Die- 
vaitytė, Dičiūtė ir kt. Pati Gri
gaitienė yra baigusi muzikos mo 
kyklą Vilniuje ir konservatoriją 
Petrapilyje. Prieš sugrįždama į 
Lietuvą 1920 m., ji jau buvo gar
si Vitebske, kur dainavo operoje 
ir dėstė konservatorijoje (tenai 
dėstė ir J. Žilevičius), paskui 
Smolenske. Buvo gavusi kvieti
mą ir į Marijos teatrą, bet viską 
nulėmė jos nors sugrįžti į Lietu
vą. Jon ji tad grįžo ir jai dirbo. 
Paskutinį kartą Kaune dainavo 
1944 m. birželio mėn. Trubadū
ruose.

pradėjo glušinti, netikėtai persi
jungė Kairo radijas ir jos Kipre 
buvo girdimos, nes neturėta apa
ratūros Kairo stočiai glušinti.

Indijai bus naudingas

Dulles apsilankymas
NEVY DELHI, kovo 14. — Dul

les kelionė Indijon jai būsianti 
naudinga, nes JAV pareigūnai 
čia tvirtina, kad susiformavusi 
nuomonė parūpinti Indijai gali
mai daugiau kreditų iš amerikie
tiškų šaltinių antrojo penkmečio 
plano numatytiems darbams fi
nansuoti. JAV ambasadorius 
Cooper siūląs parūpinti iki pu
sės biliono dolerių. Žinoma, tai 
nebus dovana, bet bus ir žymių 
dovanų.

Indonezijos Soekarno

pakviestas Amerikon
BANGKOKAS, kovo 14. — 

Foster Dulles trumpas buvimas 
Indonezijoje bus prisidėjęs prie 
santykių pašildymo, jei Indone
zijos prezidentas Soekarno pri
ims pakvietimą (Foster Dulles jį 
įteikė) atvykti Amerikon su ofi
cialiu vizitu.

Vakar Dulles jau buvo Siamo 
sostinėje, kur pasirašė atominio 
bendradarbiavimo sus itarimą. 
Siamui bus pastatytas atominis 
reaktorius bandymo tikslams, 
duota izotopų medicinos ir žemės 
ūkio tikslams, padedama pareng
ti atominių technikų. Siamo įren 
girnai bus naudojami ir kitų Ma- 
nilos pakto narių technikams pa
rengti.

SAIGONAS, kovo 14. — Iš visų dabar JAV valstybės sekreto
riaus Foster Dulles lankomų Azijos kraštų P. Vietname jis labiau
siai laukiamas ir turės daugiausiai darbo. _______________ _

Į Saigoną Dulles atvyksta šian
dien iš Siamo, kur vakar pasira
šė atominio bendradarbiavimo 
sutartį.

Čia jo laukia daug reikalų, nes 
P. Vietnamas yra, gera prasme 
tariant, tapęs Amerikos protek
toratu — prancūzams pralaimė
jus karą, prestižą ir gerą vardą,
JAV ūkinė ir diplomatinė para
ma laiko Diemo vyriausybę ir pa
deda jai tvarkyti prancūzų pa
liktą netvarką.

Pirma, Dulles prašys Diemą, 
kad jis nestumtų iš Vietnamo 
paskutinio prancūzų kareivio.
Prancūzija visus savo kareivius 
greit išveža, nes jų reikia Š. Af
rikoje. Jei Diemas prašys, vieną 
kitą dalinį gal paliks. Foster Dul
les tuo reikalu nusileis Diemui 
tik tuo atveju, jei bus tikras, kad 
Diemo amerikiečių treniruojama 
kariuomenė gali atlikti jau visas 
pareigas: apsaugoti paliaubų zo
ną, patikrinti visas armisticijos 
komisijos darbo sąlygas ir, svar
biausia, pilnai apsaugoti kraštą 
nuo iš vidaus veikiančio priešo.

Antra, Diemas bus prašytas 
kaip nors tartis su komunistais 
dėl visuotinių rinkimų, bet nebus 
verčiamas sutikti rinkimus da
ryti, kadangi visi žino, kad ko
munistų valdomoje dalyje laisvų 
rinkimų nebus. Bet reikia kaip 
nors atremti priekaištus, jog lau 
žoma paliaubų sutartis, nes Viet
namo vyriausybei tenka Prancū
zijos įsipareigojimai.

Trečia, Dulles prašys atidaryti 
Vietnamo — Kambodijos sieną, 
uždarytą Cao Dai sektos vadui 
pabėgus į Kambodiją. Diemas 
įtaria, kad jis ten pasirengs nau
jai karinei avantiūrai. Nors Kam 
bodijos buv. karalius, dabar 
premjeras neseniai lankėsi Kini
joje ir ten draugiškumo deklara
ciją pasirašė, tačiau tikimasi, 
kad jis JAV ginklus ir kitą ka
rinę pagalbą nepasuks komunis
tų naudai. Dulles svarbu, kad 
Diemo ir Kambodijos santykiai 
nesusijauktų.

• Lenkijos bolševikai šiemet 
skatins Amerikoje įsikūrusius 
lenkus lankyti savo senąją tėvy 
nę.

Kalendorius

Kovo 14 d.: šv. Matilda. Lie
tuviškas: Karigaila ir Salvė.

Oras Chicagoje

Apsiniaukus, temperatūra apie 
35 laipsnius.

Saulė teka 6:05, leidžiasi 5:56.

Alžyro pacifikacijai

kelias parengtas
PARYŽIUS, kovo 14. — Ir se

natas jau pritarė įstatymui, ku
riuo Prancūzijos vyriausybei su
teikiami nepaprasti įgaliojimai 
pacifikuoti Alžyrą dekretų ke
liu.

Dabar be parlamento pritari
mo vyriausybė galės įvesti Al
žyre karo stovį, pertvarkyti ad
ministraciją ir net žemės refor
mą pravesti jos nuomininkų nau
dai.

Pirmieji žygiai bus greičiau
siai kariški — gyventojų apsau
ga nuo partizanų užpuolimų, par 
tizanų gaudymas, priemonės al
žyriečiams nuo dezertyravimo iš 
prancūzų kariuomenės sulaikyti. 

Tirs skundus dėl

karių telkimo
AMMANAS, kovo 14. — Jor

danas skundžiasi, kad žydai va
kar apšaudė jų vieną pasienio 
kaimą, bet izraelitai tvirtina, kad 
jordaniečių šūviai buvo pirmieji.

Paliaubų priežiūros komisija 
nutarė ištirti skundus, kad prie 
Palestinos sienų žydai ir arabai 
sutraukia karines pajėgas. Tie 
visi tyrinėjimai ir medžiagos rin
kimas turėtų padėti parengti pla
ną pasienio incidentams pašalin
ti. Šį planą rekomenduos ir vyk
dymą prižiūrės Jungt. Tautos per 
Saugumo Tarybą.

• Vengrijos žymus komunistas 
ir buv. krašto apsaugos minis
tras Farkas esąs kalinamas Mas
kvoje.

• Kanada sutarė parduoti Ven 
grijai penkis su puse miliono bu
šelių kviečių. Gerais laikais Ven
grija buvo kviečių aruodas.

• Švedijai pranešta, kad JAV 
balionai daugiau nebelies jos te
ritoriją. Švedija protestavo.

• W. P. Reuther, auto darbi
ninkų unijos vadas, lankysis In
dijoje to krašto unijų centro va
dovybės kviečiamas.

• Perono veiksmus tirianti 
Argentinos komisija teigia, kad 
Peronas įsakė išniekinti bažny
čias pirmo nepasisekusio sukili
mo proga.

• 20,000 politinių kalinių da
bar esą sovietinės Vokietijos ka
lėjimuose.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Atstovų rūmai didele dauguma pratęsė dar vieniems me

tams korporacijų pajamų mokesčius ir akcizo mokesčius gazolinui, 
automobiliams, rūkalams ir alkoholiniams gėrimams tokio pat di
dumo, koks ikšiol buvo.

— Buv. Prancūzijos prez. Auriol ilgus pasikalbėjimus turėjo 
su Bulganinu apie nusiginklavimą. Bolševikai raginą Prancūziją

Siūlo teismą Jaltos

sutarimams aiškinti
TOKIO, kovo 14. — Japonijos 

užsienio reikalų ministeris pain
formavo parlamento komisijas, 
kad Japonija gali per tarptautinį savo pasiūlymus įteikti nusiginklavimo komisijai atskirai, atsiski-
teismą reikalauti Sov. Rusiją 
grąžinti dvi pietines Kurilų sa
las, nes Jaltos konferencijoje bu
vo sutikta grąžinti Rusijai tik to
kią teritoriją, kuri istoriškai jai 
kada nors priklausė.

Japonija tvirtina, kad dvi gin
čijamos Rusijos po karo pasiim
tos salo3 visada buvo Japonijos 
teritorija. Tuo reikalu dabar gin
čijamasi ir Londone, kur japonai 
ir rusai derasi dėl taikos sutar
ties ir diplomatinių santykių at
naujinimo.

riant nuo JAV, Anglijos ir Kanados plano.
— Anglijos užsienio reikalų ministeris Sclvcyn Lloyd vakar 

visą dieną praleido tardamasis Jeruzalėje su Izraelio vyriausybės 
vadais. Jis rinko žinias, piršo Anglijos pasiūlymus taikai su ara
bais padaryti.

— Prancūzai nutarė laikyti Alžyre tik prancūzus karius, o vi
sus alžyriečius pervežti Prancūzijon, nes jie pradėjo bėgti pas par
tizanus į kalnus.

— Indijos premjeras Nchru priėmė Prancūzijos vyriausybės 
pakvietimą lankytis Prancūzijoje. Pakvietimą įteikė dabar Indijo
je esąs užsienio reikalų ministeris Pineah. Jis taipgi pranešė 
Nehrui, kad neseniai jo pasakyta kritiška kalba apie Vakarų di
džiųjų valstybių santykius nereiškia Prancūzijos užsienio politikos 

i pakeitimo.
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Vn iti'
Medžiagą siųsti šiuo adresu: ALF. KERELIS, 4105 So. Albany St.. 

Chicago 32, III. Telefonas LAfayette 3-0547

Chicagos skautininkių draugoves sueiga

galvodamas, kad toji pat Vėlia
va jį patj pirmąjį iš visų kor
poracijos narių lydės į amžinojo 
poilsio vietą Chic&goje.

Tebūnie tau lengva šioji že
melė, brangus mūsų Filisteri.

V. Š.
APDOVANOJIMAI

(sks) Už didžius nuopelnus 
Lietuvos skautybei Vasario 16 
proga LSS Tarybos Pirmija Ge
dimino Vilko ordinu apdovanojo 
prof. Mykolą Birž šką, Los An
geles, Calif., ir Lichtenšteino 
princą Emanuelį.

Ordinu “Už Nuopelnus” apdo
vanoti: psktn. V. Karosaitė, 
psktn. A. Banevičius, psktn.

Š. m. vasario 26 d. sktn. Gr.| Pagaliau dar kartą aptarti š.
Miluvienės bute įvyko skautinin m. gegužės 5 d. įvykstančio Se- 
kių draugovės sueiga. Sueigą serijos Vadijos baliaus reikalai, 
pradėjo draugovės seniūnė sktn. i Balius įvyks Western Ballroom 
Meiluvienė. Paprašiusi sueigos patalpose, esančiose prie 35 gat ^onL**
dalyves atsistojimu pagerbti vi- vės ir Wesfcern Avė. Vakaro Un' • u -8- > Ps n.
sas skautininkės, žuvusias ar mi programoje dalyvauti pakvies- 
rusias Sibire ir kituose pasaulio tas rašytojas Pulgis Andriušis 
kraštuose, minint ką tik praė- iš Australijos; baliaus globėjais 
jusią Vasario 22 — Mąstymo pakviesti Lietuvos konsulas dr.
Dieną, ji taip pat. perdavė vi-( P. Daužvardis su žmona ir jau

nimo bičiulis J- Bachunas su 
žmona.

soms susirinkusioms v. s. J. 
Vaičiūnienės linkėjimus Vasa
rio 22 proga.

Pažėra, psktn. P. Balsas ir inž. 
V. Pavilčius.

Tėvynės Sūnaus žymeniu — 
V. Bliumfeldas ir V. Gobužas. 
Vėliavos žymeniu — R. Penčyla, 
R. Venckus ir Č. Kiliulis. Pa-

Po draugovės seniūnės paruoš j melskimės lietuviškai 
Toliau, aptariant skautininkių vaisių skautininkės sueigą Jau lif.jO iš 81MMldos Kan A, 

veiklą, buvo nutarta: 1) Kaip baiSė maloniam bendradarbiavi-
galima dažniau iškilmingose su- me Paleidusios pora valandų, 
eigose ir minėjimuose dalyvau-

LIETUVIAI SKAUTAI 

LATVIŲ ŠVENTEJE
ti uniformuotoms. 2) Stovyklo
se dalyvauti atskiru vienetu ir 
tuo būdu būti pavyzdžiu jaunes
nėms. Iš to išplaukė 
ruošiamam šv. Kazimiero minė
jime dalyvauti ir išsirikiuoti

Chicagos latviu skautų kvie 
mintis čiami apie 30 mūsiškių kovo 3 

d. dalyvavo jų metinėje šventė
je. Tai buvo viena nedaugelio

kaip skautininkių draugovei, progų, kai mes galėjome drau- 
tuo parodant, kad šiuo metu, ka giškai pabendrauti su savo bro- 
da skautininkių eilės yra prare- liais — kaimynais, užmegzti ar-
tėjusios, kitų dalyvaujama dar 
vieningiau.

Seniūnė pranešė, kad yra ga
vusi iš Seserijos Vadijos reikalų 
vedėjos aukų lapą Vasario 16 
gimnazijos reikalams. Tas la
pas skirtas išimtinai skautinin
kių draugovei. Susirinkusios 
skautininkės čia pat sueigoje pa 
aukojo, nutarusios paraginti ne 
atvykusias nedelsiant savo au
ką siųsti draugovės seniūnei.

Palietus skautiškos spaudos 
reikalus, pasigėrėta turiningu v. 
s. Čepienės vedamu vadovių la
vinimo skyriumi “Tau vadove” 
“Mūsų Vytyje” ir “Skautų Ai
do” skyriuje “Skilties palapinė
je”, sueigos dalyvės užsiprenu
meravo “Mūsų Vytį”. Tikimės, 
kad ir kitos skautininkės, dar 
nespėjusios šių laikraščių užsi
prenumeruoti, artimoj ateity 
tai padarys.

OS3O1

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

tiją — darbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir lnsta

11 avimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui

Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

▼imo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAliunet 5-7252

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

timesnius ryšius ir geriau susi
pažinti. Mūsų skautai, vadovau
jami Z. Čarneckaitės ir V. Šliū
po, atliko ir keletą pasirodymų 
scenoje, padainuodami lietuviš
kų dainų ir pašokdami tautinių 
šokių. Už tai latviai nuoširdžiai 
atsidėkojo karštu plojimu ir šū
kiu “Valio Lietuva!”

Latviai skautininkai A. Osis 
ir P. Vilips dėkojo už atsilanky
mą ir linkėjo mums dažniau su
sitikti bei susidraugauti. V. Š.

KORP! VYTIS LIŪDI

Neikėta mirt:s užgniaužė vėl 
vieną lietuvišką, jauną, skautiš
ką gyvybę. Kovo 6 d. Green 
Bay, Wis., nuo šindies smūgio 
mirė Korp! Vytis filisteris vet. 
daktaras Kęstutis Kasperavi
čius - Kasponis, sulaukęs vos 
tik 35 metų amžiaus.

Kęstutis daugiau kaip du treč 
dalius savo gyvenimo buvo pa
šventęs lietuviškai škautijai, bū
damas veikliu skautu Lietuvoje 
ir tremtyje. Amerikoje jis bu
vo Korp! Vytis korespondenci- 
nio skyraius pirmininku ir pas
kutiniu laiku garbės teismo na
riu.

Dar tik praėjusią vasarą Kęs. 
tutis savo ir žmonos pastango
mis pagamino ir įteikė korpora
cijai vėliavą, visiškai net ne-

žangumo žymeniu — J. Kibirkš
tis, V. Piečaitis, A. Povilaitis, 
A. Kliučius, V. Kurapka, A. Da: 
lydė, J. Karasiejus ir V. Šernas.

RENGIA VAKARI

D. L. K. Vytenio draugovės 
skautų tėvų komitetas Velykų 
pirmą dieną (š. m. balandžio 1) 
7 vai. vak. Lietuvių auditorijoje 
rengia jaunimui šokių vakarą. 
Vakaro programoje numatyti 
trumpi velykiniai pasirodymai, 
dovanų paskirstymas ir nuotai
kingi šokia., kuriems gros Balio 
Pakšto orkestras.

SKAUTININKAM,-KMS

Chicagos skautininkų ramo
vės sueiga bus š. m. kovo 18 d. 
11 vai. Lietuvių auditorijoje. 

Tel. ofiso HE. 4-6698, rez. PIL 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir ChlrurgS) 

KCDIKIU IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI HT*

7156 South Western Aveniu
(MEDICAL BUILD1NG) 

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

Ofioe U-l. KE. 7-1168
Res. U-l. AVAIbrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St,
Ofiso tel. Rl.ltance 5-441U 

Rezid. telef. UKovehiU 6-0617 
Valandos; 1-8 p. m. Ir 6-8 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutartį

p. m.

RADIO PROGRAMA
Į'e. Radio Programa Ik stotie* 

WBMS, 1090 kll. sekmadieniais 12 
12:20 vai. per pietus: liet. muzika 
lainos. Ir Magdutes Pasaka. Blznlr 
reikalais kreiptis J Steponą Minko 
Baltic Florlats, Gėlių ir Dovanų Krau- 
*uvę. F 02 E. Broadway So. Boator 
27, Mana Tel 8o 8-0489 Ten pa*’oIV PronpO*'“” no r

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenne 
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. HAlbrook 5-5078

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4806

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČ1NSKAS) 

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. visą dieną ir šeštad. vak.

Ofiso tel. CLiffside 4-2886 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 VVest 47th Street 

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

Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

Saba-
llausko paruoštu nudduknygč

Viešpaties Angelas
Maldaknygė bus ypač patogi jau

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

Nors maldaknygė utri 288 pusla
pius, bet yra atspausdinta taip gera
me ir ploname popieriuje, kad gali 
tilpti liemenės kišenėje.

Maldaknygė mūsų poeto buvo pa
ruošta atsižvitgiant į naujausį litur
ginį sąjūdį ir mišių giedomosios da
lys bei kitos 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. DR. A. SALYS
Maldaknygės kainos:

Odos lux auksuoti kraštai — $4.50 
Odos imitacija auks. kraštai — $2.50 
Odos iniitac. raudoni kraštai — $2.00 

Išleido EDVARDAS VILUTIS, 
3808 Alder Street,

East Chicago, Ind., U.S.A.

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

AP AR ATU S
Garantuoja darbą Ir dalia.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

4
t
t,

Pradėki! Taupyti Šiandien. Turėsit Ryloj!
raigl. dabar pradekite taupyti <ioif lletuvMkoff

ištaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.0*>

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
1H71 Archet Avė., j vakaru* nuo California Avė 

’hari.ep zekas aec’k

OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad tr 
4ešt 9 ▼ ryto Iki 4:80 p. p

Trečlad. » ryto iki II . 
Ketvirtad ♦ va! Ur' 8

AUKŠTAS DIVIDENDAS

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R Š E R ER AS
4546 S. Wood St., Chicago 8,

Illinois, tel. VI 7-2972

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe

l’rcdn Photo Studio
INC.

EDVARDAS ULIS, s»v.

4068 Archer Avenue 
Teieionas VIrginia 7-2481

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

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

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

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

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

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI, 

RE

T-70

T-9i

-7075 arba 

9842

P.8C J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODilAJ 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

Chicago 32, UI. — TeL lA 3-861'.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 VVest <Prt Street 

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

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

Ofiso tel.PRospect 6-1785 
Rez. tel. GRovehUl 6-5603

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutartį. 

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 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 Avenne 
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VIrginia 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 Calitornla Avė. 

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

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatu Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer SL 
TeL VI 7-0087 — VI 7-8087

NARIAI UETUVIŲ TAIP. IR SK0UN1M0
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CHANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.____________Chicago 32, Dl.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8,1U

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 87fil.

APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ $88,000,000 IŠTAIGOJE. AUKACI AUSIAS. NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS Uft RAID UP INVFJ4TMEN- 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAI PY.MO SKYRIAI: ORIIONAL. BONUS. KAI.EDŲ IR VAKAC1JŲ SKYRIAI. GAIJTE TAUPYTI IR PER I,AIŠKUS. SU
TAUPYKITE IAIAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAI SIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIOIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOIAIS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAI' K IT — GROVIHII.L 6-7575.

PIRM.
CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.

12 VAL.— 8 VAL.; ANTItAD. IR PENKT. 9 Iki 4 VAK.; RKT. 9 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; ŠEŠT. 9 IKI 2 POPIET

Tei. ofiso GR. 6-5388, PIL 6-4732

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

2423 West 63rd Street 
(Kampas 6Srd ir Artesian) 

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

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5003 VVest 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-8 

Telef. TOwnliall 3-0858 
2534 VVest 68th Street

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

skambina CEntral 6-2284.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
lšskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto —- ENglewood 4-4878

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5810

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

DR. 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. Republlc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

V. RASLAVIŠEUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFFICE — 1166 DIVERSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8426

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

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Bctliany Mcthodist ligoninėje 

Tik pagal susitarimą tel. AR 1-1403

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

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

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South Western Avenne

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3367 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-94OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške viėiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6348 South Kedzie Avenue 

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

Ofiso Uief. YArds 7-1166
Rezidencijos — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofioe WAlbrook 6-2670.
Rea. Hilltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MARQIETTE MEDICAL CENTE R 

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

Trečlad. Ir šeštad. pagal .utartj 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

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

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

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 yak. 
Trečiad. pagal sutartį 

Tel. ofiso Ir buto OLynipic 2-4168
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare.
Butas 1526 So. 49tli Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette ,3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdžIe 3-2S68
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik nusitarus

Dr. Nina KRIAUŠELIONAITE
(Gydytoja ir ChlrurgS)

MOTERŲ IJGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECLALISTft 

2750 We«t 71st Street 
(Kampas 71st Ir Callfornia)

Tel. ofiso Ir rez. REpublic 7-4146 
Vai. 11-3 Ir 6-9 y. v. šešt 1-4 p p. 

Priėmimas tik pagal susitarimą.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-8 vai.

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

Tel. ofiso Vlclory 2-1581
Rez. VIctory 2-0743

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 akla: pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4456 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 oftso CL. 4-0253, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad., antr., ketv. ir p enk. 

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps viršminėtl telefonai
šaukite Mldway 3-0001

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopi’das - Protezistas 

Aparatal-Protezal, Mod. ban-1 dažai. Spec. pagalba kojom 
(Arch Supporta) Ir t.t.

Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEB1JOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 29, iii. 
Tel. l’Rospi-ct 6-5084.

Remkitc dien. Draugą!

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3160

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669

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

1821 So. Halsted Street 
Rezid. C600 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. ▼.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

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

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 

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

V AA O

PLATINKITE “DRAUGĄ"

DRAUGAS
THE LITHUAN1AN DAILY FRJEND

2334 8. Oakley Avė., Chicago 8, III. Tel. VIrginia 7-6641; 7-6643
Entered aa Sacond-Class Matter March Si, 1916, at Chicago, Hllačdii 

Undet tbe Act of March 3, 1879.
Member of the Catholic Press Ass'n 
Publlshed ' daily, ezept Sundays, 

by the
Ltthuanlan Catholic Press Soclety 
PRENUMERATA: Metams
ChlcagnJ Ir Ciceroj |9.00
Kitur JAV Ir Kanadoje 18.00
Užsienyje $11.00

HUB^CRIPTION RATE8 
$8.00 per year outside of Chicago 
$9.00 per year in Chicago A Cicero 
$8.00 per year In Canada 
Foreign $11.00 per year.
H metų 

5.00 
$4.50 
$6.50

8 mAn. 
$$.76 
$2.60 
$3.00

1 mln 
$1.35 
$1.00
$1.16

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu ne
saugo, juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimu turini 
neatsako Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą *

»
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KARO DEBESYS
Padangė apsinaukusi. Juodieji karo debesys aptemdo visas 

galimybes atstatyti bent kiek pastovesnę taiką pasaulyje. Kaip 
dabar atrodo, nedaug tereikėtų karo ugniai užsiliepsnoti.

šiuo tarpu tikrai rimto ir didelio dėmesio yra verti kon
fliktai Viduržemio jūros srityje. Tų konfliktų neišleiskime iš 
akių. Juos sekti verta labai akylai.

Pakaktų visai mažo neapdairumo ir nerūpestingumo iš di
džiųjų ar Jungtinių Tautų pusės, ir Viduržemio juros srityje 
užsižiebtų net trys karai. Ir tie trys mažieji karai be abejo ga
lėtų virsti didžiuoju pasaulinio masto karu.

Didžiosios Britanijos ir interesai, ir ambicija buvo užgauta, 
kai Kipro salos gyventojų didelis daugumas pajudėjo prieš jos 
dominavimą ir pradėjo išsilaisvinimo kovą. Britai, turėdami sa
loje penkioliką tūkstančių savo kariuomenės, turi kariauti prieš 
kipriečių partizanus, labai ryžtingai kovojančius už laisvę. Ko
votojų dėl laisvės vadu yra graikų ortodoksų arkivyskupas 
Makarios, kurį britų vyriausybė ištrėmė iš Kipro salos. Tuo 
buvo užgauta graikų vyriausybė, kuri atšaukė iš Londono sa
vo ambasadorių.

Einant saloje susirėmimams, Graikijos vyriausybė šiomis 
dienomis kreipėsi į Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybę 
šaukdama SOS. Konfliktas Kipro saloje silpnina ir visą Vakarų 
gynybos sistemą. Todėl JAV negali nekreipti dėmesio į jį, nes, 
jei ne ekonominiai interesai, tai jos prestižas yra paliečiamas.

Ar tik ne didesnis ir pavojingesnis konfliktas yra Alžire, 
dėl kurio Prancūzija yra prispausta prie sienos. Nori ar ne
nori, ji lyg ir turi kovoti su arabų sukilėliais. Kai Alžiro krizė 
buvo plačiai svarstoma Prancūzijos parlamente ir dėl jos net 
vyriausybei pasitikėjimas dėl jos vedamos politikos buvo bal
suojamas, premjeras Guy Mollet gavo ne vien tik pasitikėjimą, 
bet ir platų pavedimą su arabų sukilėliais kovoti visomis ga
limomis priemonėmis.

Jei šio mažojo karo Alžire nepavyks greitai sustabdyti, jis 
gali tuojau praplisti visoje Šiaurės Afrikoje, o laikui bėgant — 
dar ir žymiai plačiau.

Nesusitvarko reikalai ir Palestinoje. Arabai ir Izraelis at
virai demonstruoja savo karinį pajėgumą. Dažnai įvyksta su
sišaudymai. Kadangi JAV sustiprino savo karines jėgas Vi
duržemio jūroje, turima vilčių, kad platesnio karo ten bus iš
vengta. Nors uždavinys bus labai sunkus, pareikalaująs ir dip
lomatinių, ir karinių manevravimų.

Atrodo, kad Vakarai tuo tarpu tik laikinai nori prablaivyti 
besiniaukiančią padangę Viduržemio jūros srityje. Pastoviam 
santykių sunormavimui ir patvaresnei taikai atstatyti konkre
taus plano ar neįuri, ar vis dar neskelbia.

Šie konfliktai neigiamai paveikė į didžiųjų vyriausybių oru
mą. Londone pastebimas Edeno vyriausybės popularumo ma
žėjimas. Ji yra aštriai kritikuojama dėl permažo apdairumo ir 
veiklumo tiek Kipro saloje, tiek Artimuose Rytuose apskritai. 
Ryšium su tuo ir JAV vyriausybė yra puolama ir Londone, ir 
krizių paliestose vietose.

Prancūzijos užsienio reikalų ministeris Christian Pineau, 
vykdamas į Karachi, viešai ir atvirai kritikavo britus ir juos 
kaltino dėl dabartinio chaoso Artimuosiuose Rytuose. Jis taip 
pat kaltino ir Jungtines Amerikos Valstybes dėl Indokinijos ne
laimių ir neturėjimo aiškaus plano didėjantiems konfliktams iš
spręsti ir taikai palaikyti.

Negalima būtų sakyti, kad nėra daroma pastangų šiame 
straipsnyje mmėtiems konfliktams šalinti. Tačiau aiškiai jau
čiama, kad kylančiųjų ir pasaulio padangę aptemdančiųjų karo 
debesų nebus galima visai pašalinti, bet tik laikinai juos nra- 

sklaidyti. < ~ —

POPIEŽIAUS ŽODIS PREKYBININKAMS patys elementariausi reikalavi- ir nedarbingi žmonės ir ateity-, 
! mai, kurių patenkinimas Vaka-'jc nedaug ko gali tikėtis.

Popiežius Pijus XII specialio-| savo rankas, jei privali iniciaty-1 kraštuose nekelia be ve k jo-Į Tą patį gakma pasakyti dėl

KOMUNISTŲ PROPAGANDOS 
AUKOS v

Žurnalas “Newsweek” kovo 
12 d. numeryje aprašo komunis
tų dedamus spąstus pabėgė
liams privilioti grįžti atgal į sa
vo kraštus. Straipsnyje mini
mas ir lietuvis Vaclovas iš Bu
enos Aires, Argentinos, kuris 
paklausęs komunistų varomos 
grįžimo propagandos ir išvykęs 
į Lietuvą. Tačiau savo pirmame 
laiške likusiems draugams Bu
enos Airese jau rašo: “Viskas 
čia nuostabiai puiku. Turiu la
bai gerą chemiko darbą. Pata
riu taip pat ir jums grįžti na
mo. Bet prieš grįždami būtinai 
nusipirkite Buenos Airese Laza- 
ro Costas krautuvėje geros rū
šies dėžę”. Greit Vaclovo li
kusiems draugams paaiškėjo 
laiško mintis: patikrinę Lazaro 
Costa krautuvę, rado, kad ten 
yra tik karstų parduotuvė.

ŠV. KAZIMIERO MIESTELIS

Vyskupas V. Brizgys savo 
straipsnyje “Drauge” “šv. Ka
zimiero miestai” paminėjo du 
miestus, pavadintus šv. Kazimie 
ro vardu: vieną Venezueloje ir 
kitą Kanadoje, šia proga norė
čiau iškelti aikštėn ir trečią vie
tovę, pavadintą mūsų šventojo 
vardu, esančią Wisconsine, Por

je audiencijoje priėmė apie 
3,000 Italijos prekybininkų, ku
rie buvo susirinkę į Romą at
švęsti italų prekybos ‘konfede
racijos pirmojo veiklos dešimt
mečio sukaktį. Šiai didžiulei au
diencijos dalyvių grupei šv. Tė
vas pasakė kalbą, iškeldamas 
svarbų prekybininko vaidmenį 
bendruomenėje,

— Nors prekyba užima nepa
prastai svarbią vietą žmonių gy
venime, — kalbėjo Pijus XII, — 
tačiau dažnai pasitaiko, kad pre 
kybininko vaidmuo nėra pakan
kamai įvertinamas. Prekybinin
kas yra viso krašto ekonominio 
gyvenimo judintojas, — tęsė 
kalbėtojas. — Jo dėka ne tik 
užtikrinamas prekių padalini
mas, bet taip pat paskatinami 
gamintojai teikti geresnės rū
šies gaminius žemesne kaina ir 
ko plačiausiai atverti priėjimą 
prie gaminių rinkos visiems var
totojams.

Toliau Popiežius priminė dės
nius, kuriais turėtų būti nor
muojami valstybės bei organi
zacijos santykiai su privačia ini
ciatyva. Valstybė visuomet tu
ri pasilkti savo uždavinių ribo
se. Ji turi papildyti privačią 
iniciatyvą, ją sekti, reikalui e- 
sant, pagelbėti ir koordinuoti, 
bet niekuomet nesuimti visko į

va veikia naudingai ir sėkmin- kių problemų. Bulvių, peno ir butų problemos Sovietų Sąjun
gai. Tarp dviejų ekonominę ju- daržovių netrūko niekam Lietu-1 goj, kurį paties Chrušč.ovo ža
dėjimo ve.ksnių, tat yra tarp pa
žangos jėgų ir organt/.acijos e- 
lementų, turi būti išlaikoma pu
siausvyra, jei nenorima patekti 
į chaosą ar sustingimą.

voje ir k tuose sovietų paverg- džiais tariant, šiand.en yra lė
tuose kraštuose, kai jie buvo siog "begėd.ški”, tas pats atsi- 
laisvi. j likimas ir mokyklų bei kolegijų

Tolau Chruščiovas nusiskun- srityje, tas pats susisiek mo 
dė, kad senelių aprūpin mas pr.emonių naudojime, apsiren- 
Sov. Rusijoje nėra pakanka- gimė ir t.t.
mas. Bet pažangesniuose Vaka-i Po 40 metų propagandoj

Kalbėdamas apie profesinę 
prekybininko sąžinę, Šv. Tėvas 
pabrėžė, kad medžiaginių gėry
bių viliojimui niekuomet negali, ...... ...... „ ...... ....... J , . .... vegioj, Šveicarijoj, Vakarų Vo-:bos sovietai remtai susirūpino
būti paaukojamos moralines . .... ...... ..... | ............... . , *
vertybės Pastangos vis dau-1 kietlJ°J- AnghJ°J- Amerikoj šio- atsiekti laisvojo pasaul.o gerbu

siu medžiaginę gerovę Je 8r‘lyje Vra Pasiekti nuosta
būs rezultatai. Sunku būtų ti-

giau
yra pilnai pateisinamos, jei drau 
ge siekiama taip pat ir dvasinės 
pažangos, rūpinantis visų socia
linių grupių medžaginiu ir dva
siniu pakėlimu, žmogus turi įsi. 
tikinti, kad jo paskirtis nesiri
boja vien šio laikino gyvenimo 
reikalavimų patenkinimu. Eko
nominio veikimo laisvė gali bū
ti pateisinama ir Išsilaikyti tik 
su sąlyga, jei tarnauja augštes- 
nei laisvei ir sugeba, reikalui e- 
sant, nusilenkti augštesniems 
moraliniams reikalavimams. — 
Priešingu atveju, —baigė Šv. Tė 
vas, — bus sunku pastoti kelią 
vis stiprėjančiam krypimui į to
kios rūšies bendruomenę, kuri 
savo ekonomine bei politine or
ganizacija paneigia bet kokią 
laisvę. V. R.

KREMLIAUS VALDOVŲ KALBOS 
SPAUDOS KOMENTARUOSE

,H-
rų kraštuose, ka:p Švedijoj, N>r garbintos “komunistinės kūry-

kėti, kad sovietai, per 40 metų 
nesirūpinę darbui netinkamais 
žmonėmis, staiga naujai supla
nuotame penkmetyje jais pra
dės geriau rūpintis. Dieve duok! 
Bet ten, kur žmogus tik tiek 
reiškia kiek darbo gyvulys, seni

vio. Bet gerbūvis gali kilti tik 
ten, kur žmogus yra laisvas, 
kur jis turi gaLmycę pilnai iš
vystyti savo energiją ir inicia
tyvą, kur valstybė supranta 
tikrąją savo paskirtį ir tarnau
ja žmogui, o ne jį išnaudoja sa
vo utopiškiems tikslams. V. R. 
neblogiau.

t<.

i >
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1886 metais šv. Kazimiero baž
nytkaimio, tada dar Hull vadi
namo, vietos katalikų parapijos 
išrinktame mokyklos statymo 
reikalams komitete randamas 
ir lietuvis Jonas Rūta.

Ant. Žvinklys, Hillsboro, Wis.

DULKES PUTE
Žurnalas “The New Leader” 

deda knygos “European Com- 
munism” autoriaus Franzo Bor- 
kenau straipsnį, kuriame sako
ma:

“Praėjusiais metais, keldamas 
smarkų riksmą dėl Formozos, 
raudonųjų kinų galva Mao tu
rėjo aiškų politinį tikslą, paaiš- 
kėjusį iš jo kalbos partijos cent 
ro komitetui 1955 m. liepos 31 
d., neseniai “Peking Daily” pa
skelbtos. Kalba paskelbė pra
džią antrajai revoliucijai Kini
joje, kurios tikslas bus per du 
metus sukolektyvinti 80 milio- 
nų kinų ūkininkų, per 5 metus 
suvalstybinti visą prekybą ir 
pramonę, o per 15 metų pada
ryti Kiniją stipriu pramonės 
kraštu. Aišku, kad šie planai 
iš žmonių pareikalaus kieto var 
go ir sunkių aukų. Todėl Mao 
papūtė Vakarams didelių dulkių 
į akis, sukurdamas neva didelę 
grėsmę dėl Formozos, kuomet 
tikrovėje jis labai bijojo, kad

Chruščiovo, Bulganino ir ki
tų augštųjų Kremliaus pareigū
nų XX-jame Komunistų parti
jos suvažiavime pasakytos kal
bos yra plačiai komentuojamos 
laisvojo pasaulio spaudoje. Va
tikano dienraštis “L’Osserva- 
tore Romano” pateikė platesnę 
šių komentarų apžvalgą.

Maskvos komunistams išsiža
dėjus ir pasmerkus iki šiol gar
binto Stalino politiką, prancū
zų spauda pramato didelius sun 
kumus Komunistų partijai Pran 
cūzijoje. Sovietų Sąjungos Ko
munistų partijos XX-jo suvažia
vimo išvakarė Prancūzijos ko
munistų partijos vadovybė, vi
sai nenujausdama Maskvoje į- 
vyksiančios staigmenos, viešai 
pareiškė savo ištikimybę Stali
no nustatytai politikos linijai. 
Uolus prancūzų komunistų vei
kėjas Hevre, kuris nuostabiu 
sutapimu savo neseniai išleisto
je knygoje jau iš anksto skelbė 
tuos pačius, vėliau Chruščiovo 
ir Mikojano kalbose išreikštus, 
tvirtinimus, prieš pat Sovietų 
Sąjungos Komunistų partijos 
suvažiavimą buvo pašalintas iš 
partijos. Prancūzų spauda todėl 
stato visai pagrįstą klausimą: 
Kas belieka dabar daryti Pran
cūzijos Komunistų partijos va-

vimas jaučiamas taip pat kitų 
kraštų komunistų tarpe. Nors 
komunistų akys jokių dūmų ne
bijo ir jokios gėdos nepažįsta, 
tačiau toks staigus išsižadėji
mas to, kas per 20 metų buvo 
dievinama, dar ryškiau išduoda 
melu ir apgaule paremtą komu
nistinę moralę.

“Jei Stalinas klydo per 20 me 
tų, — rašo prancūzų laikraštis 
“Franc-Tireur*, -— nepakanka 
vien tik rehabilituoti tuos, ku
riuos jis yra pasmerkęs ar su
naikinęs su pagalba šiandieni
nių savo įpėdinių. Reiktų taip 
pat grąžinti laisvę visoms sovie
tų pavergtoms tautoms, kurios 
negali pasitenkinti vien patai
somis sovietinės istorijos vado
vėliuose”.

Vienas iš didžiausių Italijos 
dienraščių “Corriere della Se
rą” pastebi, kad visi tie patogu
mai, kuriuos! Chruščiovas pa
žadėjo Sovietų Sąjungos gyven
tojams ateinančiame penkmety
je, laisvojo pasaulio pažangiuo
se kraštuose jau seniai laikomi 
savaime suprantamais. “Kaiku- 
rie miestai, kaikurios bendruo
menės, — pareiškė savo kalbo
je Chruščiovas, — neturi pa
kankamai mėsos, pieno, sviesto, 
vaisių; pasitaiko atvejų, kad 
bulvių ir daržovių paskirstymas

dovybei? Panašus nesiorienta-• nėra reguliarus”. Bet tai vis

OK. LIETUVOJ SUMAŽĖJO GYVULIŲ
Nors bolševikai oficialiai gi- ( sų tautiečių ir Lietuvos vokie- 

riasi šimtaprocentiniu visokių čių, neseniai grįžusių iš paverg- 
savo painų įvykdymu, vis dėlto tosios Lietuvos į laisvuosius Va 
net ir oficialiai negali nutylėti karus, pasakojimus, 
įvairių trūkumų, rodančių,. kadi Dar daugiau: Vos praėjus 12 
su tais planais toli gražu taip! dienų nuo LKP IX suvažiavimo, 
nėra, kaip rodo oficialiai suve
dama buhalterija. Jau per Vil- 
naus miesto 11 partinę konfe
renciją buvo iškelta daug trū
kumų įvairiose srityse. Dar dau 
giau tų trūkumų sužymėjo 1956 
m. sausio 8 d. “Tiesa”, nurody
dama, kad pvz. statybinių me
džiagų pramonė sužlugdė tokių 
svarbių gaminių, kaip plytos, 
kalkės, čerpės, metinį valstybinį 
gamybos planą. “Tiesos” pa
reiškimu, eilėje įmonių “dar 
silpnai kovojama už gaminių 
kokybės pakėlimą, už produkci
jos savikainos sumažinimą. Daž
nai dar išleidžiama žemos koky
bės avalynės, siuvimo, pramo
nės gaminių, baldų, statybinin
kai nusiskundžia žema plytų ko
kybe. Žema produkcijos koky
bė, neūkiškumas padaro didelių 
nuostolių valstybei”. Pažymė
ta, kad 1955 metais pvz. su di
deliais nuostoliais dirbo tralerių 
laivyno valdyba, Klaipėdos celių 
liozės popieriaus kombinatas,
Vilniaus kailių siuvimo fabrikas 
ir kt.

Dar daugiau visokių trūkumų 
Lietuvos pramonėje ir žemės ū- 
kyje sužymėjo savo “ataskaiti
niame” pranešime A. Sniečkus, 
užsipuldamas, kad daugelis res
publikos įmonių ir toliau išlei
džia žemos kokybės produkci
ją. Eilė statybinių medžiagų mi. 
materijos įmonių pagamina 
daug blogos kokybės plytų, čer
pių ir kitų medžiagų. Vis dar 
negeri reikalai esą su produkci
jos kokybe, lengvosios pramo
nės, vietinės pramonės ir koope
ratinėse įmonėse bei maisto pre
kių pramonės įmonėse. Dar dau. 
giau įvairių trūkumų jis rado 
ypač žemės ūkyje. Toki paties 
A. Sniečkaus lūopmis paskelbti 

, teiginiai kaip tik patvirtina mū-

Pietų Korėjos kareivis kovoja su di
dele pūga prie pnl-aubu zonos. (IMS)

produktyvumą, būtent: 1960 m. 
palyginti su 1955 m. padidinti 
grūdų gamybą 4.2 karto, pieno 
2.2 karto. Kaip žinoma, bent 
taip oficialiai teigiama, svar
biausia dėl nesėkmės Lietuvos 
žemės ūkyje iš pareigų buvo at-

Vilniaus radijas paskelbė to su- statytas ir M. Gedvilą. Iš tikro 
važiavimo nutarimą, kuriame tenka galvoti, kad žemės ūkio 
buvo konstatuota tiesiog ki- reikalai, ypač gyvulininkystės, 
tiems nenorimų įtikėti dalykų, okupuotoje Lietuvoje yra dar 
Suvažiavimo nutarime konsta- blogesni, negu skelbiama, 
tuota dar daugiau trūkumų pra
monės įmonių bei statybos or
ganizacijų darbe, pažymėta, kad 
daugelis įmonių neįvykdo vals
tybinių planų, neišnaudoja turi
mų rezervų, dirba neritmingai, 
gamina menkos kokybės pro
dukciją. Reikalų padėtis žemės 
ūkyje ir toliau lieka nepatenki
nama. Daugelis kolūkių silpnai 
išvystę visuomeninį ūkį ir gau
na mažas pajamas natūra bei 
pinigais. Melioraciniai darbai 
tarybiniuose ūkiuose dirbami vi
sai nebepatenkinamai. Dauge
lyje kolchozų ir sovehozų derlin
gumas lieka menkas. Respubli
kos kolūkiuose, kaip toliau pa
žymėta- LKP IX suvažiavimo nu 
tarime, praėjusiais metais net 
sumažėjo gyvulių skaičius ir nu
smuko jų produktingumas. Vi
siškai nepatenkinamai dirba 
daugelis MTS ir pan. Ir tai 
konstatavo ne koki nors “bur
žuaziniai nacionalistai”, bet pats 
LKP IX suvažiavimas, numatęs 
toliau, kokių reikią imtis prie
monių tiems trūkumams paša- mus, parinktus is katalogų, iš- 
linti, o ypač gyvulių skaičiui ir valome ir persiunčiame varto-

Poeto čekis
New Yorko mieste tarp ne

turtingųjų sėkmingai darbuojasi 
iš marksizmo į katalikybę atsi
vertusi Dorothy Day, priglaus- 
dama pavargėlius į vadinamus 
Vaišingumo namus. Tačiau 
miesto vadovybė rado, kad tuose 
namuose nėra pakankamos ap
saugos nuo gaisro ir uždėjo pa
baudą $250. D. Day neturėjo 
lėšų pabaudai sumokėti. Grėsė 
pavojus, kad tie namai bus už
daryti. Apie tai sužinojęs po
etas Wystan H. Auden sumo
kėjo $250. Teismas tą pabaudą 
dovanojo ir ši suma buvo pra
džia telkimui lėšų namų re
montui.

PADEKIME ARTEnlESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky-

jų produktyvumui padidinti. 
“Tiesoj” paskelbta, kad visoj 
Sov. Sąjungoj dabar esama 29.2 
mil. melžiamų karvių. Tuo bū
du viena karvė vidutiniškai ten
ka 7.9 gyventojams. O Lietu
vos laisvės metais viena karvė 
teko 3.5 gyventojams. Taigi — 
“pažanga”. Tačiau, nepaisant 
visų sunkumų žemės ūkyje, par
tija paskyrė Lietuvos žemės 
ūkiui “naujus uždavinius”, nu
statydama, kięk jis turi atiduo
ti privalomų pyliavų ir pakelti

tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 
CHICAGO, ILL.

TeL CRawford 7-2126

tage County. Anksčiau šis baž- Vakarai nepradėtų net menku- 
nytkaimig buvo vadinamas Hull, čio kariško žygio, nes jo antro-
tačiau 1894 metais vietos gy
ventojai, kurių daugumą suda
rė lenkai, nubalsavo Hull pa
keisti į St. Casimir. Dabar gi 
oficialiai ši vietovė vadinama 
“Casimir”. Įdomu ir tai, kad

sios revoliucijos smaugiami ki
nai būtų galėję šiam žygiui pa
svirti. Jei Mao pavyks, tai po 
15 metų raudonoji Kinija kitaip 
kalbėsis ne tik su Amerika, bet 
galbūt ir au Rusija”. V.

BIRUTĖ PŪRBLBV1CIŪT6

50 tęsinys

Mano draugė yra Nina: daili, šviesiaplaukė mer
gaitė. F ■*•**111

Vladas juokiasi, kad aš žaidžiu su kacape. žaidžiu, 
nes daugiau vaikų aplinkiniuose kiemuose nėra. Gyve
na, tiesa, už tvoros du vaikigaliai. Broliai — Algis ir 
Cezariukas, bet nejaugi su jais prasidėsi? Juodu kiau
ras dienas linguoja, sutūpę senon geldon, užsirišę bur
nas juodom skarelėm ir įsikandę atšipusius virtuvės pei
lius. Šitas žaidimas vadinasi „Piratų laivas“.

Ninos tėtis turi augštą žieminę kepurę, pasiūtą iš 
ūdros kailio; jos mama nešioja auskarus su žaliais tur
kio akmenimis. Jos namuose yra ir senas virdulys, ir 
arbatos stiklai, įmauti į sidabro makštis. O ant sienos 
kabo didžiulis paveikslas, kur nupiešta, kaip vilkų ruja 
vejasi trejetu užkinkytas roges. Ir aš žinau, kad tai ne 
mūsų žiema — apsnigtos lygumos nejauki platybė, iš
lenkti vilkų sprandai ir pilnaties skritulys, iškeltas į 
žvaigždėtą dangų, lyg žalvarinis skydas — ne, tai ne 
mūsų žiema...

Ninos tėtis, mažas, sunykęs žmogelis, dirba buhal
teriu. Dažnai dar ir namuose jis kaukšina skaitliukais

iki vėlyvos nakties, atsismaukęs valgomojo staltiesės 
kraštą.

Visai kitokia yra Ninos mama.
Vieną karštą popietę aš įbėgau jų virtuvėn atsi

gerti. Langas buvo užleistas nuo saulės tamsia skepeta, 
pačiame virtuvės vidury stovėjo Ninos mama ir trinko 
galvą, pasilenkusi ant didžiulio, balto dubens. Ji buvo 
basa; vandens čiurkšlės tekėjo nuo jos juodų plaukų, 
ant šlapio kaklo šnarėdamos tirpo muilo putos, į pilnus 
jos pečius buvo įsirėžę juodo apatinio petnešos. Kvepė
jo actu, ramunėlėm ir drugnu vandeniu; pritemdyta 
virtuvė buvo pilna aitrios moteriškos šilumos ir tvan
kios, tingios ramybės. Lyg ta pati vasara — nunoku
sių serbentų ir auksinių obuolių dieną, gręžtų savo juo
dus, ilgus plaukus tarp šiltų delnų.

Visas mūsų sodas aptvertas aklina tvora, dar nau
ja ir sakuotą. Kitoj tvoros pusėj stovi dailus, baltas na
mukas. Ten gyvena lenkų pora. Vyras jau pražilęs ir 
vaikščioja, pasiramsčiuodamas sidabrine lazdele, o mo
teriškė — jauna, kaip aguona. Juodu turi sūnų. Mažą, 
lepų vaikutį, vardu Heniukas.

Vieną vakarą atbėgo ponia Statkuvienė ir išklojo 
mamai pačią didžiausią Kalniečių gatvės naujieną: jog 
tuodu lenkai nėra susituokę!

— Pamanyk sau, balandžiai - burkuonėliai... — dar 
girdėjau, kaip nusijuokė tėtis

Nuo tos dienos mudviem su Nina parūpo, kas vyks
ta už aklinai užkaltos tvoros. Po ilgo jieškojimo, tarp 
siūlais kopiančių pupienojų mes užtikome plačią lentą

žvangino raudonu barškalu. Dar galėjom užgriebti ir 
namo kampą, kur žydėjo pilnaviduris jazmino krūmas. 
Kieme buvo tylu. Virš Heniuko galvos pleveno marga 
peteliškė.

Apvalią šakos skylę mudvi vėl atsargiai užleidom 
lapais, o kitą dieną jai pritaisėm suveriamas langines iš 
dviejų degtukų dėžučių dugnų. Ir paslaptingas gyveni
mas už aklinos tvoros pavirto mūsų nuosavybe. Kada 
tik norėdavom, galėdavom praverti langines ir žiūrėti 
į lenkų kiemą.

Tik veltui mudvi laukėm anoj pusėj nepaprastų įvy
kių : ar kad žilasis ponas neštų savo mylimąją glėby, ar 
kad, priklaupęs ant vieno kelio, bučiuotų jai rankas, ar 
kad segtų prie krūtinės tamsiai raudoną rožę...

Moteriškė adė praplyšusius kojinių užpenčius, ra
dėjo lyses, penėjo Heniuką monų koše ir girdė morkų 
sunka. Vyras dažniausiai sėdėdavo ant suoliuko, ties 
jazmino krūmu, ir žiovaudavo.

Dvi poros smalsių vaikiškų akių troško meilės re
ginio, o kitoj tvoros pusėj tekėjo ramus gyvenimas. San- 
dėliuky kriuksi paršiukas — jį peni užplikintų miltų 
koše; ant baltinių virvių siūbuoja iškarstytos moteriš
kos šniūravonės ir plevena ilgos apatinės senio kelnės 
su nutįsusiom čiumų virvutėm. Jei pūsteli vėjas, jos 
visos staiga išsipučia, lyg tuzinas baltų, pilvotų žmo
giukų sutartinai pakiltų į orą, ten, augštai, pamaska- 
tuotų kojom ir supliukšdami nusileistų. Kartais lenkas 
purškia agrastus aršeniko skiediniu — orus ir rimtas, 
šnopuodamas pro žilus ūsus, pritūpdamas ties kiekvie-

su nuobliuotu šakos Skrituliu. Kai jį išstūmėm, lyg boso nu krūmokšniu. Kartais pro atdaras duris girdisi, kaip 
kaištį ir pritūpę pažvelgėm viena akim kiton pusėn — tarkuojamos šviežios bulvės vakarienei, 
čia pat, ant patiestos antklodės, sėdėjo Heniukas ir ’ (Bsa dssglas)



4 Dl&N RASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, kovo 14, lu56

MŪSŲ KOLONIJOSE
Stanifordas - pavyzdin

ga lietuvių kolonija
Stamforde, Connecticut vals

tybėje, yra nedidelė lietuvių ko
lonija, bet jų susiklausymas ir 
pareigingumas lietuviškiems rei 
kalams yra pavyzdingas. Jau 
kuris laikas veikia ten Balio 36 
skyrius, kuriam gražiai vado
vauja Juozas Daniliauskas ir Ni 
kodemas Cerekas.

1955 metais Balfo Centrui su 
dėjo aukų ir nario mokesčio 
$410.00. Proporcingai verti
nant, Stamfordo lietuviai dau
giausia suaukojo vargstančio 
lietuvio pagalbai. Labai stam
bių aukotojų stamfordiečiai ne
turi. Sumos, kurias individua
liai aukoja, yra panašios į kilų 
kolonijų individualias aukas, 
bet stamfordiečių stiprybė yra 
ta, kad jie visi aukoja, šiuo at
žvilgiu yra puikiausias pavyz
dys kitoms kolonijoms. Jei ir 
kitos kolonijos pajėgtų į auko
tojų skaičių įtraukti visus jų 
kolonijos lietuvius, šalpos rei
kalai tuoj pasitaisytų ir vargo 
spaudimas būtų atleistas.

1955 metais aukojusių por 
Balfo 36 skyrių pažymėtini šie 
stamfordiečiai:

Jonė ir Nikodemas Čerekai
— $30; J. ir J. Valiušaičiai — 
$30; SLA 168 kuopa — $25; 
Juozas Daniliauskas — $20; Ja
nina ir Mykolas Biliūnai — $17; 
Aloyzas Banys — $16.; Genė ir 
Jurgis Kazlauskai — $15; J. 
ir Z. Steponavičiai — $15; Ka
zys Adomaitis — $12; E. V. 
Bražėnai — $12; Rožė ir Juo
zas Kliukinskai — $12; V. ir J. 
Rutkauskai — $12; Algirdas Sa 
balys — $12; M. ir St, Balčiū
nai — $10; Glorija ir Vytautas 
Biliūnai — $10; Antanina ir A- 
dolfas Deikiai — $10; P. Janu- 
levičienė — $10; Aleksas Kriva 
nosas — $10; Jurgis Mikalaus
kas — $10; Albina ir Valerija 
Stadalninkai — $10; L. ir V. Sta 
dalninkai — $10; R. ir J. Jur
kūnai — $8; Juozas Žiugžda — 
$7; Jonas Budrevičius — $8; 
Danielius Cesnavičius — $5; 
Viktoras Martin — $5; Ona Na
vickas — $5; Konstancija Ur
bonavičienė — $5; St. ir V. Vai
kučiai — $5; Kazys Zamulskis
— $5; Simonas Cibulskas —
$3; Jurgis Andriūnas — $1; dr. 
Bačkys (per J. žilių) — $1; J. 
Pocius — $1. St. L.

St. Petersburg, Fla.
Įspūdinga Vasario 16 diena
St. Petcrsburgo lietuviai va

sario 26 d. pirmą sykį ta p gau
siai ir įspūdingai paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės šventę. 
Geri kalbėtojai pasakė reikšmių 
gas kalbas apie Lietuvą. Astuo
nios lietuvaitės buvo apsirengu
sios tautiniais kostiumais. Pub
lika labai domėjosi jų nepapras
tai puošniais tautiniais rūbais. 
Scena buvo papuošta gėlėmis. 
.Taq) Amerikos ir legionu rių vė 
liavų plevėsavo ir Lietuvos vė
liava.

Amerikos ir Lietuvos himnus 
sugiedojo W. B. Zubinienė iš 
Phijladelpliijos, iakompanavo 
Bruno Verašius iš Chicagos.

Anglų kalta kalbėjo du teisė
jai: Jonas Zuris iš Chicagos ir 
vietinis teisėjas H. Soche. Tei
sėjo H. Soche kalba visi džiau
gėsi, kad ne lietuvis labai gerai 
pažįstą lietuvių istoriją. A. Tu 
lys kalbėjo trumpai ir gerai. 
Kalbėjo ir A. Sutkus iš VVauke- 
gano, III. Dr. Domas Jaša,t: > 
plačiai išdėstė Lietuvos likimą] 
ir ką jis patyrė būdamas bolše
vikų okupuotoje Lietuvoje.

Kuli. Juozas Alabuifla iš St. 
l.<co, Fla., atsiuntė pasveikini
mą susirinkusiems i minėjimą. 
Taip pat sveikino ir Lietuvių 
Taryba. Teisėjas J. Zuris patie
kė sumanymą kad būtų paga

minta tinkama rezoliucija Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimo proga ir pasiųsta 
Floridos senatoriams. Progra
mos vedėjas buvo F. J. šešto
kas. Lietuvos laisvinimo reika
lams surinkta $250. Neptūnas

VYČIŲ REIKALU

Lietuvos Vyčių organizacijos 
Vieni nariai — \ eikėjai — dirba 
išsijuosę, o kiti laukia ir ne
žino ko. Vieni rašo, užpildo 
“Vyčio” puslapius, kiti skaito 
ir gėrisi tais raštais, tomis min
timis ir yra dėkingi tiems plunk 
snos artojams, o dar kiti tuo 
visai nesidomi patys, nieko ne
veikia ir kitų neparagina.

Jau seniai “Vyčio” lapai yra 
užpildyti gražiais ir patraukian- 
čiais raštais. Kiek man ten
ka pasiteirauti pas narius, ką 
jie lai :ausiai mėgsta “Vytyje” 
paui :.\aityti, tai atsako, kad Ig
no Sakalo aprašymus apie Chi
cagos vyčus seniorus, o kitų 
raštai seka vėliau. Su šiais pa- 
reiškiniais ir pats sutinku, nes 
Igno Sakalo sendraugių skyriu
je kartais randi tų vyčių milži
nų vardus, kurių vieni jau yra 
sulaukę baltų paausių, o kiti 
juos vejasi ir visi randa bendrą 
darbą savo brangiajai Lietuvos 
Vyčių organizacijai.

Nežinia, kodėl neatsiranda 
daug'au tok.ų plunksnos mylė
tojų, kurie galėtų rašyti pana
šiai ne tik į “Vytį”, bet ir į ki
tus lietuviškus laikraščius, kaip 
mūsų mėgstamasis sendraugių 
skyLaus vedėjas Ignas Sakalas. 
O mes turime daug tokių bi- 
č ui ų. kurie seniai plunksną ga
biai valdo, tik nežinia, kodėl jie 
jai duoda rūdyti. O vyčiai ir se
nesnioji karta nuolat laukių jų 
pasiskaityti.

Alūno ii* (liiugurnos vyČTį y- 
ra trošk mas ir prašymas, kad 
kiekvienas buvęs “Vyčio” re
daktorius parašytų į “Vytį” 
bent vieną straipsnelį mėnesio 
laikotarpyje, o tai labai paįvai
rintų mūsų organą “Vytį”, nes 
jų vytiški jausmai atrastų dau
gumos vyčių širdyse kibirkštėlę 
meilės savai organizacijai. Ti
kiu, kad buvę “Vyčio” redakto
riai atkreips vytišką dėmesį ir 
parašys, kiek jiems leis aplin
kybės, savo gražiąs'as mintis j 
“Vytį” ir kitus lietuviškus laik

raščius, o ' ypatingai į “Vytį”, 
kuriam jie buvo atsidavę visa 
širdimi. 'Ų

Tebūnie-man leista čia išvar
dinti tuos redaktorius, kurių L. 
Vyčių organizacija laukia ir pra 
šo straipsnių: prof. dr. K. Pakš
to, dr. Al. Račkaus, M. Zujaus, 
adv. K, Savicko, J. Pdipausko, 
A. Va čiulaičio ir daugiau "Vy
čio” bendradarbių, kurių raštai 
seniau buvo mėgstami ir skai
tomi.

Žodis kitas Chicagos vyčiams
Dauguma L. Vyčių organiza

cijos narių laukia ir j'cško ži
nelių iš Chicagos vyčių gyveni
mo, kas ten yra daroma ir vei
kiama ryšium su busimojo vy-Į 
čių seimo pasiruošimais, nes 
gaunu nuo v'eno kito vyčių vei
kėjo la škų, kurių dauguma ren
giasi vykti mūsų organizacijos 
suvažiavime n, kuris šiais me
tais įvyks Chicagoje, didžiausia
me Amerikos lietuvių centre. 
Bet apie tai dar vis nieko ne
girdėti.

Būtų gera ir įdomu, kad Chi
cagos vyčiai jau pradėtų supa
žindinti visus vyčius su savo pa- 
siruošima's seimui. Mes turėtu; 
me nemiegoti, bet gyviau reikšti 
savo mintis lietuviškoje spau
doje, kad ir kiti žinotų apie 
mus, jog ir mes dar gyvi ir 
darbuojamės savo tautos, Bažny Į 
č'os ir savo organizacijos gero-', 
vei, nes kitaip ne tik kiti apie

mus mažai žinos, bet ir mes pa
tys turėsime nepilną supratimą 
apie vyčių veiklą ir jų metinį 
suvažiavimą. Turime pagyvinti 
savo veikimą, ypač š ais metais.

Yra minčių, kad L. Vyčių or
ganizacija turėtų savo organi
zatorių, kuris važinėtų po lietu
vių kolonijas organizuodamas 
naujas vyčių kuopas, o kuriose 
kolonijose kuopos buvo ir dab-r 
jau nebeveikia, kad jas vėl at
gaivintų ir kartu javnameuų 
kuopeles organizuotų Užsimo
jimas yra geras ir gal ' tų sėk
mingas, tik šiam darbui skersai 
kelią atsistoja f'nansai, ko vy
čiams dauginus a ir trūksta.

Žinoma, jei vyčių kuopos bū
tų stiprios finansiniai, ir pas vi
sus narius atsirastų noras pri
sidėti su “ekstra” penkine, tuo
met sumanymą tikrai būtų gali
ma mėginti. Kitaip pavojinga, 
nes pradėtas darbas gali neįpu- 
s'ėtas sustoti. O kas tada — vis. 
ką mesk į s ->į, nė pusiaukelės 
repasiekus.
. Visada sakiau ir sakysiu, k i 
L. Vyčių organizac'ją geriausiai 
ir greičiausiai galėtų sustiprinti 
mūsų brangi dvasiški ja, kur, 
daugiausia turi įtakos i priau
gantį ir suaugusį jaunmą. Ji 
galėtų sušaukti šio jaunimo su
sirinkimus ir išaiškinti Lietuvos 
Vyčių organizacijos obalsį ir 
liksią. Ne kiek neklys v pasa
kęs, kad dauguma čia gimusio

ir augusio jaunimo tada būtų vy 
čių eilėse. Jei musų mm'.ai dva
siškiai reiktų pagalbos, vyčiai 
skubotai ją. suteiktų. Pirmiau
sia pabandykime šį sumanymą, 
kuris toki’; sumų pinigų nerei
kalaus, tąda galėsime eiti prie 
kitų. Jonas Sadauskas

•
Skaitytojai rašo
Gerb. Pone Redaktoriau,

Ar nebūtų gera atitaisyti po
ra žinių, paskelbtų p. Levickio 
ir Gintnerio raštuose apie Bū
čių šeimą. Kai Juozas Būčys sė
dėjo Kalvarijos kalėjime, tai jį 
ten lankė ne jo žmona Marijo
na Bučienė, bet jo sesuo Petro
nėlė Bučytė, vėliau Bagdanavi-

čienė, nes Juozas tada dar bu
vo nevedęs. P, Gintneris para
šė, kad prie knygnešystės pri
sidėjo ir .moterys, ypatingai Ma
rijona Bučienė. Čia reikia patiks 
linti, kad tuo metu Marijonos 
Būčienės-Bacevičiūtės šilgaliuo 
se dar nebuvo; tuomet ji dar 
buvo netekėjusi ir gyveno pas; 
savo mamą Sintautų parapijoj, 
o kai ji atitekėjo 1907 metais 
lapkričio mėn. 26, tai nei spau
dos draudimo, nei knygnešių

jau nebuvo. Spaudos draudimo 
metu daug savo darbu padėjo 
Juozo Būčio motina Ona Povi
laitytė Būčienė ir jo sesuo Pet
ronėlė. Vladas Bagdauavičius

Uragano jėga
Tipiškas uraganas, kaip sa

ko JAV. Oro Biuras, .išeikvoja 
daugiau energijos per vieną 
minutę, kaip visa U. S. sunau
doja elektros jėgos per 50 me
tų- I

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

PIGIAI m SAUGIAI
PERKRAUŠTAU

BALDU S
VIETOJElR Iš TOLIAU ’

KEIDUKQNIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
6930 S? Tai man, Chicago 29, III 

Tel. Gliovchill 6-7096

-----T

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūsių 
MEDŽIAGA

t'

CARU MOODV 
LUFilBER CO-

STASYS LITWINAS, Prez,
3039 So. Halsied St.

Tcl. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

o,;.
S 0 P H I t SARGUS

P.AOIO PROGRflMS
16 W»>ES elotlos Bangi* IMU 

Nilo pikmad ik: pknktad 
» <5 iki 3.30 vnl. ryte 

ŠEŠTA D. 3 :31) iki 9 30 ryte 
PIKMAD1ENNIO vak. nūn 7--H v 

K1.KAU. H:»<>—«:»0 ». r. IA atntl< t
WOPA — 14 90 W».

Chicago 29, ..'i. HEmtock 4 2413
7 i 21 Po HOi KWEEI MT

®>WSHS PEPKI)Wt.
r* 15 TOLI IR ARTI

NAUJI DIDELI TP0KA!~ NAUJAUSI KffAUSTW>0 [PANK/AI 
(L^U METU PATYRIMAS-PIGUS IRSĄŽININGAS PATARNAYlMAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5-S209

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 
States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurta 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

CHARTEKEI) AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUST1N MACKIEVVICII, President

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

STANDARD FEDERAL SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7-1 141 ..

1
MES PRISTATOME ANGLIS BEI^®

PE6ISUS ALIEjŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS !Ų
Mea taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo 

aų ar keliasdcžūnta mylių. Reikale šaukite, mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2 J46 Sa* Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097,

S 8 N C LA IR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
_ iShv. Aut. Stanevičius
Tuisame automobilių motorus. Lyginame {(laužimus ir 

įtenkhnu.s. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į {vairias vietas. 
Parduodame akiuniliatorius, padangas Ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Namų tel. VVAIbrook 5-5934

^/<SeD|I V.RADIOSUl
I (lempos-dalvs-baterijos) 1

/v TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėsej

— 100% — 
J©4RANTIOA_

iCAL

Daina
TELEVISION

ĮCsav. inž. A. Semėnas)I
3130S.Halsted-DA6-6887j

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KEL1A1S, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti 1 Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllipillllllllllllllllllllllllliii

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
Ū9!:!l!li:i!i!li;!l!!llllllllilllllllllli;illllillllillllli:illll||ll||||!llllllll|||||||||IEIIIIIIIIIIIli

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT- 

ZIK T Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
legali ramiai sėdėti ir naktimis 

■Miegoti, nes Jų užsisenSjusios žaizdos 
Mėžti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
tiežėjirną ir skaudėjimą, senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
UEGI’I.O Ointment. Jos gydymo 
/patybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
i. Vartokite ją taipgi nuo skau- 
Ižių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSOHIA- 
S1S. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
žadinamos ATHl.ETE’S EOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
-arppiršėių. Yra tinkama vartoti nuo 
lžiustanėios, suskilusios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų Įr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš 
viršlnių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi 
eagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wise.,Ga 
ry. Ind.lr Detrolt, Mi- 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order }

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas 
2545 W. 62th St. REpublio 7-1941

r/7— V

BUICK ’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

’]iiiiiii!iiiiii!:iiiiiiiiii!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;:iiii(ii!iiifii!]in(iiiiiiiiuiiiiiiiii!i;iiiiiiL
MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ

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

Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS
2743 V/est 69th Street Tel. PRospect 6-C781

(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę)
illllllII1!III!!!3!!!U! J!1 IIII lllllllllllIII!1111 IIIIISI5IIIIIII1IIIII131IIII1 III 11 llllI!11111 iii 111J11 III)

Sukaktuvinių Melų DovanosTaupytcjams
r

■ • • GA'
L •k

' it v

SHOP iN YOUR NCIGHŠORHOOO 
AND SAVE WlfH •

CHANE SAVINOS •
2555 W. 47th STREET

♦

1

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 sukaitą arba padi»i į senąją J50.09 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendroves raktą :<u tertno 
metru arba puikią piniginę.

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

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę do- 
kumontams laikyti arba perlu karolius.

CRANE SAVINGS
AND LORN AS30CIRTI0N 

2S55 41th Strcat LAfayelie 3-1083
H. K. I’lt tkleMi z, ,»rtI ,. Ii. I’ti tk< wl< z, j kr. ir iuDnkain.-t

Muktum- Hiik'i'is tilt kesuiojtnm i-luijs I'.i i >1 imtit, im
\i lėptikame viilsljl.fM bittiitit. Ta op . Iciains pti Iti i nu viiiiai veltui

AlIDAia MI I, S>s|vĄ| | \ &IA.MHI.V AI’DItAI ŠI A IK, sio.oin

DARBO L ALANUOS: pirmai]. Ir ketv. nuo 9 iki s vai. vnk ; 
snlratlieii) b poiktadk-oi nuo 9 iki 5; treviadluių uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos Iki vidudienio.
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KLB KULTŪROS FONDO

LITERATŪROS KONKURSAS

Mūsų išeivijoje viena labiau
siai apleistų siičių yra jauni
mui tinkama lektūra bei jauni 
mo teatras. Metai iš metų vis 
labiau sunkėja įasti dramos vei 
kalų, tinkamų jaunimo scenai 
vaidinti. Be to jaunimas alksta 
ir be tinkamos jo amžiui lektū
ros, kuri padėtų formuoti idea
lų lietuvį, gyvenantį išeivijoje 
ir įvairių kraštų kultūros vei
kiamą.

Todėl KLB Kultūros Fondas, 
norėdamas paskatinti mūsų ra
šytojus labiau susidomėti lietu
viu moksleiviu ir apskritai mūsų 
jaunimo literatūriniu auklėjimu, 
skelbia jaunimo dramos ($500 
premija), jaunimo apysakos — 
legendos ($300) ir vaikų (8 — 
14 m.) literatūros ($300) kon
kursus.

1. Rankraščius, mašinėle ra
šytus ir slapyvardžiu pasirašy
tus, pridėjus voke autoriaus tik

tu
rą pavardę ir adresą, siųsti iki 
1957 m. sausio 1 d. šiuo adre
su: KLB Kultūros Fondo Kon
kursui, 315 Brock Avė., Toron 
to, Ont., Canada.

2. Konkursui siunčiamieji vei. 
kalai savo turiniu turi būti lie-1 
tuviškos dvasios, tinką tauti
niam auklėjimui.

3. Konkursuose gali dalyvauti 
lietuviai rašytojai, gyveną įvai
riuose pasaulio kraštuose.

4. Jury komisijos ir jų sudė
tis bus paskelbta vėliau.

5. Autoriai, laimėję premijas, 
dėl veikalų išspausdinimo taria
si su KLB Kultūros Fondu.

6. Premijų įteikimo Iškilmes 
nustato ir jas organizuoja KLB 
Kultūros Fondas.

7. Vaikų ir jaunimo konkur
sui veikalai gali būti rašomi ir 
poetine — eiliuota forma.

KLB Kultūros Fondas

KANADOJE
Šy. Jono Krikštytojo Lietuvių parapija

Toronto, Ont. Ši parapija, ga- džiai — agaffe. Stalus gražiai 
Įima sakyti, yra Toronto lietu- paruošė ir gana gerus užkan- 
vių religin o ir kultūrinio gyve- džius pagamino KLK Moterų 
nimo pradininkė. Šios parapijos D-jos Šv. Jono K. 'Parapijos 
bažnyčia nupirkta senesniosios skyriaus narės, vadovaujamos 
lietuvių ateivių kartos, kurių p. Jonaitienės. Užkandžiuose 
anuomet ’— ypač Toronte — dalyvavo apie 200 asmenų.

Bendrųjų užkandžių metu 
apie parapijos ūkinę padėtį pa
darė pranešimus tos parapijos

buvo tik saujelė. Jie — toji 
saujelė lietuvių — savo ranko
mis iškasė po bažnyčia salę,
kurioje ilgesnį laiką koncentra-! klebonas kun. P. Ažubalis, ir 
v°si jųjų kultūrinė veikla. Toje Parapijos komiteto atstovas. Be 
saliukėje dar l.nksminosi ir, to dar kalbėjo į užkandžių da-

Parapijos skolos 1956 m. 
sausio mėn. 1 d.: Bažnyčios re
monto ir VVasaga Beach vasar
vietėje salės pastatymas 
$35,760.25.

Pažymėta, jog Šv. Jono Kri
kštytojo parapija 1955 m. baž
nyčios remonto skolų yra iš
mokėjusi $10,709.33.

Linkėtina parapijai ir toliau 
tąip gražiai verstis.
Parapijos klebono talkininkai
Šv. Jono Krikštytojo parapi

jos klebonui kun. P. Ažubaliui 
talkininkauja kun. dr. J. Gu
tauskas ir kun. B. Pacevičius,

i

NE VIEN ŽICREKITE į NAUJO STILIAUS 
RŪBUS.. . DĖVĖKITE JUOS!

Suplerpkite 3 coliais be jokios dietos, 

dėvėdamos

Dabar Jūs galite dėvėti tuos 
madingus rūbus, kurie jums 
taip patiko ant kitų, pritaiky- 
damos sero kūno lini jas p ic 
naujos mados linijų. Klausite 
kaip? — Dčvėdamos P. N.
Practical Front. P. N. Prac
tical Front suplonins jus net 
iki trijų colių, kontroliuoda
mas jūsų kūno linijas. O kas 
svarbiausia, dčvėdamos P. N., 
jūs nebejausite jokio nuovar
gio, jis suteiks jums tvirtumo bei patogumo jausmą visai 
dienai. Ir esančių P. N. prieky tvarsčių dėka jūs esate 
pritaikoma kiekvieną dieną.

Ekonomiškai įkainuotas nuo $5.!)') iki.

//■

A. pro'Juct o! Sarong, Ine. 200 Madison Avenue, New York 16, N. Y.

Sutr iks jums natūraliai 
ijini.š’ ins l ui jos

MIDLAND
1 Savirtgi and Loan 

Association
[iNSUREG

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6719 
AUGUSI SAIDOKAS Prezidento*

naujosios atelvijos bangos 
(tremtinių) jaunimas.

Tie patys pirmieji lietuviai— 
ateiviai ne tik bažnyčią nupir
ko ir salę iškasė, jie ir klebo
niją pastatė. Tai buvo gana 
nedidelis skaičius paskirų lie
tuvių ir, kartu su jais, didelę 
rūpesčių dalį nešė tų pačių lie
tuvių įsteigta ir nūdien tebe
gyvuojanti Šv. Jono Krikštyto
jo Pašalpinė Draugija.

Tremtiniams atvažiavus ir 
žymiai padidinus Toronto lie
tuvių kolonijos skaičių, toji 
bažnytėlė, taip lygiai ir salė pa
sidarė permažos. Šiuo metu šio
je kolonijoje jau veikia dvi lie
tuvių parapijos: Šv. Jono ir 
Prisikėlimo. Pirmosios patalpos 
— bažnyčia ir salė — naujai 
pertvarkytos, gražiai restau
ruotos ir žymiai padidintos, o 
antroji parapija — statosi pa
talpas naujas.

Iš Šv. Jono Krikštytojo 
parapijos veiklos

Šv. Kazimiero šventėje, t. y. 
kovo mėn. 4 d., tos parapijos 
bažnyčioje 11 vai. šv. Mišios bu
vo aukojamos už pavergtą Lie
tuvą. Pamokslą sakė kun. B. 
Pacevičius, tema “Lietuvos Glo
bėjas Šv. Kazimieras”. Mišių 
metu giedojo solistės p. Ščepa- 
vičien’ė ir p. Žemelytė. Po šių 
pamaldų parapijos salėje įvy
ko parapiečių bendri užkan-

lyvius senesniosios kartos atei
viai: E. Narušis ir A. Čirūnas.
Parapijos pajamų ir išlaidų 

apyskaita 1955 m.
Iš viso pajamų 1955 m. para

pija yra gavusi $19,021.87.
Bendrų išlaidų su parapijos 

bažnyčios remonto skolų mokė 
jimu turėta $18,244.76.

Banke likutis 1956 m. sausio 
mėn. 1 d. $777.11.

Income Tax Service
CHESTER KUKIS

UŽPILDO
Asmeninių, nuosavybių ir biznio 
pajamų taksų blankas Vai. šiokia
dieniais nub 9 ryto iki 4:30 popiet. 
Pirmad. ir Ketvirtad. iki 8 vak.

4125 S. RICHMOND ST.
(šoninis įėjimas į 4148 Archer)

Tel, Vlrginia 7-3030

taip lygiai pasižymi gana gra
žia veikla sudarytas didokas 
bažnytinis komitetas, kuris, su 
labai mažais pasikeitimais, tame 
darbe tebėra jau keletas metų. 
Ir šiame reportaže minimo pa
rapijos narių subuvimo metu 
vienbalsiai jis perrinktas dar 
vienam terminui.

Komiteto sudėtis yra šitokia: 
p. Rudaitis — pirm., p. Norkus 
— vicepirm., p. Rugys — sekr., 
p. Kairys — ižd. ir p. Čirūnas 
p. Jotautas ir p. Paleckis — na
riai. Kandidatai — p. Pusvai
kis ir p. Gurevičius. Šiuo me
tu vienas komiteto narys, bū
tent, p. Paleckis, yra išvykęs

apsigyventi į Chicagą. Taigi, 
reikės komitetą papildyti iš 
kandidatų.

Pr. Aiženas

Puolių Ir (vairios skoningas 
bukkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 8. Lituanica Avė. 

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

miestus.

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI ULTBA HI-FI 
RADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEV1SION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU 100%

NAUJAUSI

Choro vedėjas

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

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

K' S,3avinh'i‘a3us’ DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

ean

r Iri lįiiury ruu
BŪT WITHOUT COSTLY DIRT 

COLLECTING PIPES AND REGISTERS

SIEGLER
HEATMAKER No. 1

---

has TW0 heatmakers working together on ONE fire 

to put heat in every room in your home!
PATENTED

ioh!
i »ht fitr tiaidr 

’guurt inner I,c3[t tub<»!

Siegler k not o špate heater that wastes heat up the chimney 
and on the ceiling forcing you to live in ons or two rooms. 
Siegler k not a centrai heating plant with expensive installationsi

Siegler is a revolutionary method of 
ĮVARAI FLOOR HEATING

[ BŪT VVITHOUT COSTLY DIKT COUICTINO PIPES ANO REGISTERS

AMD lOOK-tlon't be (onfused by BTU RatingsI
There U BTU INPUT . . . ilwre u BTU OUTPUT, būt wh«t hrep» your 
(.mily w.rm k BTU USEPUT ... the worling BTU'. that heat your 
kome! la BTU USEPUT, Siegler OUT1IEATS 'EM ALLI A 50,000 
BTU Siegler givei more USABLE HEAT than much higher r.ted ardi- 
nary heater*. Aoy Siegler Heater you buy will giva you much mor« 
USABLE HEAT thaa any otber heater oi comparahle (iie.

Siegler costs you so littlo to 

own and operate...it poyt for it- 

ulf again and again with the fuel it ta vesi

GAS HOME HKATER

%

Rooseveit Furnitūra Miegamo
11 gabalų — tiktai ui $169.00

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3 - 4711

Fellx Raudonis, sav. Ir menadžerle 
Krauturg atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:10.

rjŽ=

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.

PLK 40 MiJU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

l PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVĖ

THE HEATER WITH THE PATENTED 
INNER HEAT TUBIS

m

zPi

Didžiulis pasirinkimas Naujausio 

stiliaus baldų Pavasario Šventėms

Kainos Žemiausios Chicagoje.

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

pas mus ............................... •'............-.......................... $ 59.90
Už $200.00 vertės parduodamos sofos ir foteliai Nylon

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

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

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

ar riešuto medžio pas mus tik .................................... $ 99.00
Už $300.00 vertes parduodami miegamieji 4 dal. pas mus $199.00

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

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

baldai pas mus ........................................................ $ 89.00
Už $250.00 vertės parduodami 6 dalių ąžuolo ar rau

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

Už $600.00 vertės parduodami 9 dalių valgomojo vė
liausio stiliaus iš augšiausios rūšies pas mus 
iki Velykų tiktai ............ ......................................... $375.00

VIRTUVĖS STALAI
Už $69.00 vertės siūlomi parduoti 5 dalįų Formica

stalai ir 4 kėdės, jvair. spalvų ir stiliaus pas mus $ 39.00
Už 99.00 vertes siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su

chromo ar juodo metalo kojom pas mus tik . . $ 69.00
Už $150.00 vertės siūlomi 7 dalių F’ormica setai me

dinai, ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik $ 89.00

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

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

Electric ir kitų pas mus ....................................... $199.00
Ui $120.00 vertės parduodami virimui porcelano

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

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

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

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

ATIDARYTA: l’ir.tna-’ienj ir Ketvirtadienį 9—9:30 
Kltum (lleiM.ni 9 6 ir Sekmadienį 10—5.

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

Budriko Radio \ alanda iš stoties VVHFC, 1450 kil. 
Ketvirtadieniais 6 vai. vakare.
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HELP WANTED — MALĖMAITINA MEŠKIUKĄ
%

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS 

JIG AND FIXTURE 
BUILDERS 

PLANER HAND

Garland Mfg, Co.
10533 GRATIOT DETROIT, MICH.

Apply Freitch Romi Entranee

ASK FOR MR. TAYLOR

EMPLOYMENT OFFICE OPEN 

MONDAY THRU FRIDAY 8 TO 5 

SATURDAYS 8 TO 12

Margaret Devany maitina vieno mėnesio juodą meškiuką parodos me
tu. Paroda vyksta New Yorke. (INS)

CLASSIFIED & HELP WANTED AD V ERT1SEM E NTS
HELP WANTED VYRAI HELP WANTED — VYRAI

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

“Draugo” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Podens, Marie ........... $12.00
Jankus, S. Dr. ........
Stulginskas, Ad............
Barisas, Vaclovas C. . .
Bastys, J....................... 2.00
Galvydis, Vytautas .. . 2.00 
Krischunas, Ona ..... 2.00
Kubilius, Pranas ........ 2.00
Labasauskas, Vacys . . 2.00 
Natkevičius, Vladas . . 2.00
Pesys, Pranas ...........  2.00
Rašytinis, Kaz..............2.00
Skarulis, Antanas .... 2.00 
Suminskas, Anthony . 2.00 
Vitkauskas, Antanas . 2.00
Byla, Juozas ............. 1.50
Daugėla, Jonas .........  1.00
Gieda, Bronius ...........  1.00
Januškevičius, Kazys . 1.00
Karosas, Povilas ........ 1.00
Kijauskienė, Izabelė . . 1.00
Končius, J........... ......... 1.00
Laucius, Jonas .........  1.00
Lechavičius, J. Kun. . . 1.00 
Liutkevičius, Juozas . . 1.00
Mikšys, P. ................... 1.00
Pabrėža, Leonas .......  1.00
Petraitis, Jonas .........  100
Raulinaitis, V............... 1.00
Rocus, John ............... 1.00
Rožanskis, Balys ........ 1.00
Sabaliauskas, Juozas . 1.00
Sakinskas, Julija ........ 1.00
Skripkus, Kazys ........ 1.00
Steponaitis, Juozas . . . 1.00
šarka, Viktoras .........  1.00
Tavaras, Izidorius .... 1.00 
Visockis, Antanas .... 1.00
Vitas, Pranas ............. 1.00
Bačiulis, Vladas .........  0.50

KOKIA YRA

VAIKO
NUSILPIMO
PRIEŽASTIS?

ENGINEERS

NATIONAL MANUFACTI.JRER 
W1JJ. PLACE

TW0 MEN WITH CARS
Loeally to call on Established 

j Trade. Will Start at $99 weekly, 
plūs $33 expense allowance. Mušt 
be honest and have good ehar- 
acter references.

CALL MR. BIRD AT
GLadstone 3 3968

6 to 7 P.M. Any Evening

JAUTIENOS MĖSINĖTOJ Al 

IR PJAUSTYTOJAI

Prityrę. Pastovus dailias. Geras at
lyginimas. Tel. MR. GATĖS —

AUstin 7-3166

“DRAUGAS" AGEHCY
55 East Washington Street 

Tel. DEarborn L-2434

2334 Soauth Oakley Avenue 

Tel. Vlrginia 7-6640 ; 7-6641

VIRAI IR MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS
Reikalingi

Valymo darbui naktimis 
SOUTHWEST SIDEJE 

(Evergreen Plaza)
CARSON PIRIE SCOTT

Kreiptis asmeniškai 
ar šaukite

MISS RAMSAY 
III 5-8600

EXPERIENCED
TIRE seetion builder, tire seetion 
eutter and bul'fer, 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 organizatinn 
open.

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

HELP WANTED MOTERYS

SALESLADIKS
Experience in ladies’ dresses, eoals 
and snits. Pennnnent and extra posi
tions. Top salary.

BFNTON’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

CaJI MO M7II

PARDAVIMUI

Ar vaikas paliegęs, nejudrus, piktas? Ne
valgo ar nemiega? Gydytojas žino, kad 
šis nusilpimas gali būti nuo Įvairių prie- 
žaščių. Tikroji priežastis dažnai gali būti 
peristaltinis sulietėjimas pasekmėje blogo 
Įpročio ar dietos, šiuo atveju "Goniozo” 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptą, gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s 
"Goniozo” sąstate yra keletas mediciniškai 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
šildo sutrikusi skrandi; 2) atleidžia vidurių 
išpūtimo skausmus; 3) suteikia neskubi- 
nantį palengvinimą nuo sukietėjusių vidu
rių, kurie yra priežastim aukščiau ifivar. 
dlntų simptomų, švelnus. Gero skonio. Iš
parduota. virš 20,000,000 bonkų. šeimos 
dydžio bonka $1.65 vaistinėse. Bandykite 
Dr. Peter’s “Goniozo”... absoliutiškai nie
kas kitas taip nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $12 00 11 oz. konką (su jūsų vardu, adresu)
šiuo adresu: GOMOZO, Dep|. 671-54
4541 N. Ravensuood Avė., Chicago 
40, UI.

5.00
5.00

KNYGA, KURIĄ JŪS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

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

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

Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

MISCELLANEOU8 
įvairūs Dalykai

“DRAUGO” STATYBAI 

AUKOJO:

Chicagos Studentų A- 
teitininkų Draugovė, 
per
Sofiją Mažionytę .... $50.00 
Mockaitis, Petras . . . 20.00 
Beržanskienė, Ona . . 10.00 
Damauskas, B. Mrs. . 10.00 
Kaklauskas, Juozas . 10.00
Montvila, P. J............. 8.00
Katarskis, Vacį., Kun. 5.00
Bender, J. C............... 1.00
Pielik, Monika ......... 1.00

LIET. AUDRA VI) U AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bėn patvirtintos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago S#, 111.

ŠILDYMAS
A. StančiaosluM Ir A Lapkų 

instoliuoja vigų geriausių Ameri 
koa firmų gazu ir alyva kūrena 
mua pečius (fumaees), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

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

Tamošiūnas. V........... 1.00 » ™^Įį=

RLCI&DAS LANDSBERGIS

KELIONE
V. Adamkevičiaus apianka 

Utsakymus su pinigais siųskite:
259 pel. Ualna $2.80 

DRAUGAM, 2«*» H. Oakley Avė..
OMcsgo S. UI

Alos nuostabios Ir nepaprastos kny
gos peraonatiis kitaip (vertina rū
kytojas Gliaudą: “...We|sss — pa
niekintos niekintojas, bet turis 
navvj« Pro Angeilco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet myllatl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo ssmBa, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotfljlmo prooess”

AEROJET
in

SACRAMENTO

CALIFO R N I A 
A LEADER IN THE FIELD 0F 

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 following fields — Hydraulic com- 
pressible and incompressible fluid dynamics, liquid atom 
ization, masa and heat tranafer combustion and cham- 
ber design, thermodynamics, strength of materials, apark 
ayatems, combustion and high pressure flow systems, 
vibrations phenomena, gas turbines, pumpa.

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

SYSTEM ANALYSTS
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 teating, new 
material evaluation, nondestructive teating, experience 
in stainless Steel super alloys and light materials pre- 
ferred.

ELECTRICAL and ELECTRONIC ENGINEERS
For control system design, reliability teBting, magnetic 
Circuit elementą design and application.

Also 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 thia time.
U. S. Citizenship Reųuired.
If unable to apply—aend resume to Peraonnel Direotor.

AEROJET 
GENERAL CORP.

P. 0. Box 1947
SACRAMENTO, CALIFORNIA

Rubsldiary of The General Tire And Rubber Company

PARDAVIMUI 1951 CADILLAC 
(62). 4 durų, pilka spalva, pilnai 
įrengtas, gerame stovy, 38,000 my
lių, nauja baterija ir stabdžiai. Ga
raže laikytas.
Tel. savininką — HUnter 5-1358

B 0 N E R S
Plato and Brisket Boners 

SIUVER SKIUUFT BRANDS, INC. 
7450 No. St. Louis

AMlntssjulor 2-0300 
MR. FISHF.R

TYP1ST AND GENERAL OEEH'E 
WORK. If you are looking l'or a 
steady position with full Co. beni fits, 
pleasant working conditions, hospilal 
ization, and appreeiative employer, 
call Mr. Rossi 510 (i-2333. Progress
ive Bronze Work. 733 S. Halsteil St. 
5 day week.

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUlIiDERS, INC. 
2523 W. (19 st. Chicago 29, III.,

URospeckt 8-3792 
A. GTNTNKR1S — pirmininkas

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

duris.

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 RElIance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė. 

CHICAGO 32, ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SONUS
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

£Įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniii: 
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
= BENDROVE =

I MŪRAS I
= BUILDERS, INC.
= Stato gyvenamuosius na- s 

5 mus, ofisus ir krautuves pa- S 

s gal standartinius planus ar s 

= individualinius pageidavimus, s 

S Įvairūs patarimai staty- S 

s bos bei finansavimo reika- 5 

S lais, skiciniai planai ir na- s 

5 mų įkainavimas nemokamai. = 
= Statybos reikalais kreiptis s 

s j reikalų vedėją šiuo adresu: g
iI0HAS STANKUS 1
g kasdien nuo 4 vai. popiet. E 

E TeL PRospect 8-2018 arba 5 
= LUdlow 6-8880. =
E 6800 SO. CAMPBELL AVU, 5 
= Chicago 29, Illinois = 
5iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiuiiiiiii?

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai. 

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

Žemos žiemos kainos.
JOHN KOSINSKIS
BOulevard 8-2788

PETER SAKINSKAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplewood Avenne 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

PROGOS — OPPORTUNITIES

DELIKATESŲ IR OROSERIŲ 
KRAUTUVft North West SidėJe. 
Rinktinė krautuvė. Įsteigta prieš 30 
m. I-abal daug prekių. Modernūs 
Įrengimai. F> kamb, namas užpakaly 
krautuvės. Didelis kiemas. Savaitinės 
pajamos virš 11,400. Nuoma $110 Į 
mėn. Įskaitant Ir namą. Tirštai ka-, 
taltkų apgyventa apylinkė. čia yra 
nepaprasta proga darbščiai porai Įsi
gyti gerą pirklnj. Kreiptis Į savinin
ką tel. SPrlng 7-2255.

f

BAKERY FOR SALE
Ėst. 25 years on South Side 

Two men shop. Priee only $6,000 
This bakery has been doing 

$41,600 per year 
Call WA8 3966 sfter 6:00 p. m.

$$ LARGE PROFITS SS
$5 average per -hour — House to 

house. Beautiful rubber door mats 
with customer’s name molded in 
mat. Good commission. Territories 
open. Full or part time.

MITCHELL RUBBER 
51(1 W. Dlversey TUxedo 9-0187

A BETTEIt CAREER-PERMANENT 
Small conipany needs 2 ladies. 25 to 
50, mhrried, well educated, attract- 
ive. Mušt have car. Work evenings, 
$100 tveekly, plūs bonus. Advance in 
six months. Ability counts more 
than experience. Traln at company 
expense. No investment. For inter- 
view phone; Mr. Gra.v, M E 7-2501. 
Today ’till 9:00 P. M.

FURNITURE FINISHER
To work in furniture department 
of a Progressive South Side de
partment store. Mušt have expe- 
rience in re-finishing furniture. 
Excellent opportunity for right 
person to build an assured future. 
Will consider new-comer with 
knowledge of English. Apply Per- 
sonnel Dept.

GATELEY'S PEOPLES STORE 
II201 S. Michigan Avė.

REAL ESTATE

P. STANKOVIČIUS
&EAL ĖST. ir INSUR. BROKERI*

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St

Ph. DAnnbe 6-8798
Padeda plrkltl - parduoti namu. 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvark« 
imigracijos dokumentus. Ofisas atds 
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apd rauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

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

Prieš pirkdami ar parduodam 
damos, biznais, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mua.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8URAH01 

8405 Weet 51 St. 
WAlbrook 6-6080

PRospest 8-8579 Iv ak. Ir sekmadLi

Kas, perkant arba parduodant na 
mua norit sąžiningo ir UetuvUkMl 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltis J

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Falrfield, teL LAI. 8-8881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
vak. fieštad. nuo 9 v. r. Iki > v. V 

Treėiadlpetale uždaryta

Parduodamas ruimas Sv. Leono pa
rapijos apylinkėje, arti 7 9-tos gat
vės ir Vincennes avė., 2-jų augštų 
medinis namas; šiltu vandeniu ap
šildymas pirmame aukšte; abu butai 
šešių kambarių; labai gerame stovy
je; geras automobiliui garažas; arti
mas susisiekimas su miestu ir gra
žus rajonas. Namas parduodamas 
dėl mirties. Skambinkite vakarais 
tarp 6 Ir 8 vai. Ir iki 3-čios vai. po
piet sekmadienĮ: Vlnecnnes tt-7881.

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9018 8. Cottage G rovė Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų Pllospect 8-2530

2-JŲ BUTŲ po 4 kamb. blo
ko nuo 26th ir Avers Avė. Atre
montuotas. $13,900 arba duokite 
pasiūlymą. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAtvndale 1-7038.

Pirkit Apsaugos Bonus!

FILE CLERK
Not over 25. 8:30 to 4:30 5 days
Some Lite typing. iberal vaca- 
tion. Insurance Plan. Co. benefits. 
Mod. air conditioned Office.
MR. TROTT MO 6-7020

TYPIST or STENOGRAPHER
for interesting work in advertising
or sales dept. Office located in 
Skokie, III. Start April 1
Call OR 3-8700 between 9 and 5. 
Ask for M. WALSH.

EXPERIENCED 
DICTAPHONE OPERATOR

Free liospitalization, loop location, 
small office, good advaacement. 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 BURK

DAVID WEBER, Lnc.
3537 S. State VI 2-3806

STENOGRAPHER
Permanent position n o w 
available, capable and ef- 
iicient for general steno- 
graphic work. Ideal work- 
ing conditions, 5 day week. 
Air conditioned office. Li- 
beral employee benefits. 

Call Mr. Ratzel, SA 2-6700
H. J. Heinz Co. 4141 Wes1 
Chicago Avė.

REIKTA BUTO NOK f PI ŪKTI

Jieškomas — .1) 4 kutulį, nenp- 
statytns butas 2-nte nugšte. Sumi
gusią porai. 2) Vartotas pianinas 
už nebrangią kainą. Prašoma. Įsi

skambinti į darbovietę tol. HA 7- 
3464 Dagnei Tornau.

IŠNUOMUOJAMA

Išnuomojama biznio patalpa lietu
vių kolonijoje. Nuoma nebrangi, 
sutartis pagal susitarimą. Kreip
tis kasdien po 3 vai. popiet 2439
W. 69th SL

AUTOMOIHl.ES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-M E MOTORS C0.
5759 S. \VESTEIIN AVĖ.. PR 8-9533

Skelhkitės “Drauge”

AUTOMOIHl.ES


t
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Nuomones ir pastabos

GYVENIMO DIENOS
KĘSTUTIS GARDINAS

Signatarai

Jau kuris laikas tremtyje 
spauda, rašydama apie 1918 m. 
vasario 16 d. iš naujo atkuria
mos Lietuvos atstatymo doku
mentą ir jį pasirašiusius asme
nis, iš “mandrumo” įsismaginę, 
tuos garbingus atstovus pradė
jo vadinti "signatarai”. Kodėl? 
Ar logiška? Ar lietuviška? Ar 
garbingiau ?

Atrodo, kad šiuo reikalu tėra 
paprasčiausias "iš didelio rašto 
išėjimas iš krašto”. Užuot apie 
istorinius vyrus kalbėję pagar
biai, juos pradėjo pravardžiuoti, 
panašiai kaip vaiką vadintume 
boisu, sviedinį — bole, mokyto
ją tyčeriu, namą — hausu, atly- 
ginmą — pėde, knygą — buka.

Atsikratytinas tasai nelemtas 
"signataras”! 1918 m. vasario 
16 d. Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo aktas buvo pasi
rašytas, ne pasignateruotas, ir 
tie asmenys jį pasirašė, todėl ir 
nėra joki signatarai.

*
Kur knyga: knygnešių garbei?

1954 m. minėjome 50 metų 
spaudos laisvės atsikovojimo su
kaktį, kurią dauguma lietuvių 
vietovių pagarbiai paminėjo, gal 
gražiausiai — Chicaga. Ten bu

vo suruošta atitinkama paroda, 
pagerbti senieji knygnešiai. Taip 
pat sudaryta komisija išleisti 
leidinį — knygą tam penkde- 
šimtmečiui prisiminti.

Buvo parinkta eilė asmenų, 
jie užprašyti bendradarbiauti, 
paruošti numatytus straipsnius. 
Jau praėjo daug laiko, apie dau. 
gelį knygų rašyta, paskelbtos 
numatomos išleisti, bet knygne
šių penkdešimtmečio knygos ne
girdėti.

Kas, kur ir- kodėl užkliuvo? 
*

Kuo galima prisidėti?
Retkarčiais lietuviškuose laik 

raščiuose paskaitome, kad prie 
Laisvės Statulos New Yorke no
rima pastatyti Imigracijos Mu
rėjų, kuris kainuosiąs apie 5,- 
000,000 dolerių. Jame ir lietu
vių skyrius bus, bet kas ten 
bus atstovaujama, kas ir kaip 
eksponatus parūpins ir prista
tys, koks to muzėjaus (vykdo
mojo komiteto) adresas, į ką 
kreiptis dėl lietuviškųjų reika
lų — taip ir neaišku.

Reikalas yra rimtas, svarbus 
ip lietuvius, net ir Lietuvą, gali 
atstovauti. Ta tema pageidau
tina daugiau žinių.

NESUSIPRATIMAS AR
BLOGA VALIA?
(Pittaburgh, Pa.)

Kas metai čia, kaip visoje A- 
merikoje, lietuviškoji visuomenė 
rengia iškilmingą Nepriklausomy
bės Dienos minėjimą, kuriam kruo 
pščiai ruošiasi rengėjai ir nekant
riai laukia visi lietuviai.

Nuostabu tad, kad ir šiais me
tais į čia surengtą minėjimą su
plaukė tautiečiai iš visų miesto

Kremliaus tikslai 
nepasikeitė

Neseniai Romoje pasibaigė 
Italijos Krikščionių demokratų 
Tautinės tarybos sesija, kurio
je stipriausioji italų politinė par 
tija dar kartą pabrėžė savo tvir 
tą pasiryžimą visu griežtumu ko 
voti prieš komunizmo grėsmę.

ir apylinkes pakraščių, kad pade- „ .. . , . , . , ,
monstravus, jog Tėvynės meilė Sesijoje buvo konstatuota, kad
tebedega lietuviškoje širdyje; kad genieji Kremliaus tikslai ir šian 
prisiminus Lietuvos kančią komu
nistų pančiuose: kad pasiryžus dien nėra pasikeitę. Italijos ko- 
dar didesnei kovai už jos laisvę. munistų pastangos užmegsti po

kalbį su katalikais yra ne kas 
kita, kaip klastingas jų bandy
mas pakreipti vyriausybės vai-

Ir tačiau, jau ne pirmas kar
tas, kai daug kas tyčia ar neap
galvotai pamiršta visa tai.

Ar nėra jau pats laikas rim
čiau ir viešai pasisakyti apie tai 
ir susimąstyti, nes reikalas liečia 
lietuvio vardą ir garbę, ir negali- ■ rą į kairę, taip susidarant sau

Partinis susiskaldymas ir kultūrinė pažanga?
Tokia tema neseniai buvo na

grinėjama DISKUSIJŲ VAKA
RUOSE, kuriuos organizuoja L.B. 
Chicagos Kultūros Taryba. Pa
grindiniam šios temos pranešėjui 
dr. J. Paplėnui pateikus pluoštą 
neigiamų pavyzdžių iš dabartinio 
mūsų partijų reiškimosi, kilo gy- 
yos diskusijos, užsitęsusios net du 
vakarus iš eilės.

Nors partijos, kaip tokios, šio
se diskusijose ir nebuvo paneig
tos, kitų net karštokai gintos, ta
čiau visų diskusijų dalyvių pasi
sakymu nūdien čia veikiančioms 
partijoms padaryti du stambesni 
priekaištai:

1. Remdamiesi gyvais mūsų vi
suomeninio gyvenimo pavyzdžiais, 
diskusijų dalyviai be pažiūrų skir 
tumo pasmerkė partinę neapykan
tą ir jos pasėkoje skirstymą sa
vųjų tautiečių į “mūsų” ir “ne 
mūsų” žmones. Toks skirstymasis 
pagal partinę spalvą, diskusijų 
dalyvių nuomone, mūsų nevieni-, 
ja, bet veda į pakrikimą ir susmul | 
kėjimą, kenksmingą ne tik eili
niam bendruomeniniam bei kultū
riniam gyvenimui, bet ir pagrin
diniam mūsų visų darbui, Lietu
vos laisvinimui.

2. Pareikštas nepasitenkinimas 
partine periodine spauda, kurio
je dažnai dėl tos partinės neapy
kantos vienam ar kitam asmeniui 
kartais apgailėtinai sukraipomaf 
net tikrasis buv. nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo vaizdas. Dis
kusijų dalyviai pabrėžė, kad, to
kiu keliu eidama, mūsų periodinė 
spauda negalės įsigyti jai reikia
mų simpatijų iš tų lietuvių, ku
rie šiuo metu siaura partine veik
la visai nesidomi, ir tuo pačiu ji 
nepajėgs atlikti to didelio — visus

lietuvius vienijančio bei skatinan
čio — darbo, kuris nūdien jai de
rėtų atlikti.

Pasigėrėtinais spaudos solidaru 
mo pavyzdžiais. Diskusijų Vaka
ruose buvo nurodytos LIETUVIŲ 
DIENOS ir LIETUVIŲ ENCIK
LOPEDIJA, nors tų leidinių ko
lektyvuose, kaip diskusijose bu 
vo pabrėžta, dirba ne “bespalviai” 
žmonės...

Visapusiškai apžvelgę iškeltąją 
temą, diskusijų dalyviai pageidau
ja, kad mūsų visuomeniniuose 
santykiuose kultūringai būtų ven
giama partinės nepakantos, nes 
nepakentimas kitokių pažiūrų pa
rodo neaukštą mūsų kultūrinį 
lygį Sk—jas

me ranka numoję vėl pamiršti.
Tą pačią dieną, tą pat valandą 

vienoje salėje susirinkusieji min
timis, dainos ilgesiu ir maldos žo
džiais prisiminė savo kenčiančią
Tėvynę, kitoje salėje taip pat ne
mažas būrys lietuvių sprendė biz
nieriškus klubo reikalus. Jau ne 
pirmas kartas, kai lietuvių klu
bas, pasivadinęs gražiu “Lietuvių 
Mokslo Draugijos” vardu, kaž
kaip, tyčia ar netyčia pamiršta sa
vo lietuvišką pareigą.

Gaila ir skaudu, kai jau paski
ri asmenys pamiršta savo, kaip 
lietuvio pareigą, ir dar skaudžiau, 
kai jau ištisa draugija demonstra
tyviai išsigina lietuvybės,

Nepateisinamas elgesys ir kai 
kurių lietuviškų parapijų, kurios 
tą pačią dieną rengė kortavimo 
(card partv) vakarus.

Jei visa tai tebuvo tik nesusi-1 
pratimo reikalas? šios mintys ne
turėtų žalos padaryti, o būtų tik 
paskatinimas būti apdairesniems 
ateity. Bet, jeigu kas nors apgal
votai kiša pagalį į mūsų tautos 
šventus reikalus, teatsimena, kad 
turės reikalo su visa lietuviškąja 
visuomenė, kuri neleis nei savo, 
nei tautos vardo teršti!

A. Krapas

. Vyskupų įspėjimas
Visose Vakarų ir Rytų Vokie 

tijos bažnyčiose buvo perskai
tytas Vokietijos Episkopato ga 
nytojinis laiškas, kurį yra pa
sirašę ir sovietų valdomos zo
nos vyskupai ar vyskupų atsto
vai. Laiške Vokietijos vyskupai 
įspėja tikinčiuosius prieš ateiz
mo pavojų.

didesnes
bes.

sustiprėjimo galimy-

Italijos Krikščionių Demokra 
tų partijos tarybos sesija nuta
rė į panašius komunistų bandy
mus atsisakyti ryžtinga kova 
prieš komunizmą, ginant demo
kratines krašto institucijas.

Tirs optometristus
Spaudai iškėlus apie nesąži

ningumą kaikurių Chicagos op- 
tometristų (jie pritaiko aki
nius), numatyta penki iš jų ap
klausinėti specialiai sudarytoje 
egzaminų komisijoje.

— — ------------------------- .. i "

PAJIEŠKOJIMAS
PETRAS JURGAITIS, seniau gy
venęs 7th Avė., Homestead, Pa.,1 
prašomas atsiliepti. Yra svarbus 
laiškas. Rašyti šiuo adresu —
JOSEPH TUMSHA, 2798 Roose- 
velt Iloatl, Detroit 16, Michigan. l

PADĖKA

A. A.
JONAS GRIKŠAS

Gyveno 5917 H. Justinu Si.

Mirė kovo 12 <1., 1956, 1:25 
vai. popiet, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 ni.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me brolio duktė Juzefu Gilin
ki, jos vyras Albertas, jų duk
tė l’hyllis, giminės Adomas Mi
kalauskis su fteima ir Agota 
Jokužicnė su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John !•'. 
Kudelklo koplyčioje, 4605 ,8o. 
Hermitage Avė.

laidotuvės įvyks penktadie
nį, kovo 16 d., iš koplyiėos 
S:30 vai. ryto ims atlydėtas į 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čia, kurioje įvyks gedulingos 
pu maldos už vellonies si<*G(. 
I’o pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolio duktė ir kili 
giminės.

laidotuvių direktorius Jobu 
I-. Kudelkis. Tel. Y Arda 7-1741

GUDAUSKŲ
BEVERLY niLLS GEUNYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 WtXT «3RD STREET 
Tel. PKospcct H-OH33 Ir PB S-OM34

A. f A.

DR. KĘSTUČIUI KASPONIUI mirus, 

jo žmonai Marijai ir jos tėveliams gilią 

užuojautą reiškia

Vizgirdų ir Jablonskių šeimos

Vet. dr. KĘSTUČIUI KASPONIUI 

mirus, jo žmoną Mariją nuoširdžiai už

jaučia

Bonaventūras ir Sigitas Jablonskiai

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

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

ML CESAS, patyręs auto specialistas

< U
INSURIO * " 

UPTO- .La
FEDERfiL 
5AVING

& LOiN ARS*

MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS

pataria:

1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 
Taupykite nors dalį.

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

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

2202 VVEST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrglnla 7-7747

JOHN J. KAZANAU8KAS. Prsa.

Chartered and Supervlsed by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VAL.ANDO8: Kasdien nuo 9-toa ryto Iki 6 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto Iki g vai. vak. fieitad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

A. -j- A.

ANTANUI MARCINKUI 
mirus, jo žmonai Pranciškai, 
dukrai Danutei ir artimie
siems nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir drauge liūdi

Commoiiwealth Edison Kompanijos 

Bendradarbiai

Mielai biržietei

ALDONAI VASILYTEI
GIRDAUSKIENEI

mirus, vyrą VYTAUTU ir dukrą GIEDRĘ nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Ona ir Jonas Kavaliūnai 
Akvilė jr, Stasys Rudžiai

Netekus brangios žmonos ir mamytes 
A. A. JADVYGOS VAZBIENĖS,

Vazbiu ir Tumasoniu šeimoms reiškia užuo

jautą ir kartu liūdi

Gineičiai ir Drukteiniai

Mielam Bičiuliui

DR. KĘSTUČIUI KASPONIUI mirus, 

jo žmonai Marytei reiškia gilią užuojautą ir 

kartu liūdi

Albina ir Vladas Petukauskai

A.A. ALEKSANDRAI BALTUŠKIENEI 

mirus, jos vyrui p. Petrui Baltuškai skaus

mo valandą nuoširdžią užuojautą, drauge 

liūdedami, reiškiame
Buvę ir esantieji Salzburgo apylinkės 

Austrijoje gyventojai

k\ PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKU -

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

1914 W.«t lllth Street
▼ienas blokas ano kapinių.

•idUans'as paminklams planą 
pasirinkimas mieste.

TaUL CEdarcreit 3-8335

JUOZAPAS VAIŠVILAS
Mūsų mylimas vyras ir Tėvas mirė vasario mėn. 17 

d. vakare 9 vai. vai. 30 min. 1956 m. Palaidotas Šv. Ka
zimiero kapinėse Chicagoje.

Mes norėdami padėkoti visiems kurie jam suteikė pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo jį į amžinybės poilsio vietą.

Nuoširdžiausiai dėkojame Kun. Kan. Paškauskui už 
maldas koplyčioje ir bažnyčioje pasakytą pamokslą. Dė
kojame Kun. Makarui už suteiktus jam paskutinius Sa
kramentus. Dėkojame visiems Kunigams už Šv. Mišias ir 
Maldas bažnyčioje ir už palydėjimą į kapines.

Taipogi dėkojame Seselėms Kazimierietems už atsi
lankymą į koplyčią bei už maldas ir Šv. Mišių aukas. Tai
pogi dėkojame Seselėms Domininkonėms už maldas kop
lyčioje ir bažnyčioje. Dėkojame vargonininkui Antanui Gie
draičiui ir visiems vargonininkams. Dėkojame visiems au
kavusiems Šv. Mišias. Taipogi dėkojame visiems, kurie pri
siuntė gėles.

Dėkojame Grabnešiams. Dėkojame visiems, kurie pa
reiškė mums užuojautą tose skausmo ir liūdesio valando
se žodžiu ir raštu. Taipogi dėkojame, laidotuvių direktoriui 
Jonui Evans, kuris maloniu patarnavimu mums palengvi
no rūpesčius tose skausmo valandose.

Taipogi Dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse, 
kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, vi
siems, tariame nuoširdžiausią Ačiū.

Nuliūdusi Žmona, Sūnūs, Marti, Anūkai, Sesuo, Brolis 
ir visi giminės.

LKJDftSIO VALANDOJ 
&«kftr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI-

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
1-M06 — 1-6661 AatomobOiams vtota 
karte gyvenu kitose mieste dalyse; «auriu»

koplyčią arčiau JQaų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

JOHN r. I libl lkis
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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patam*- Mee turime koplyčias
rimas dieną Ir nak- gį riaose Chicago. ir

i tį, Reikale šaukit* Roeelando dalyse ir

l'uojau pątarnaujamemua.

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West IKth STREET Tel. SEele; 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Iiiverside, III. Tel. OLympic 2-5245

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

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

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

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET REpnblie 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrgtefr 7 -g#7'z
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X švč. P. Marijos Nekalto 

Prasidėjimo parapijos šv. Var

do Draugija, pasiūlius tos 
draugijos dvasios vadui kun. 
Jonui Vyšniauskui, kovo 11 d. 
savo susirinkime paaukojo T.T. 
Marijonų Statybos fondui $100. 
T. T. Marijonų Statybos fondo 
didžiulis banketas bus kovo 18 
d. 6 vai. vak. Sherman viešbu
tyje. Labai gražu, kad draugi
jos remia T. T. Marijonų vie
nuolyno ir "Draugo” spaustu
vės statybą.

X “Club Vainutas” savinin
kas M. Pauperas, 4258 South 
Maplewood, nusipirko T. T. Ma
rijonų Statybos fondo banketo 
biletą.

X Diskusijų vakaras, ketvir
tasis, bus š. m. kovo 16 d. 7 v. 
vak. Lietuvių auditorijoje. Va
karo tema: “Ar mes kutūriškai 

nesmunkame?” (tęsinys). Pra
nešėjas — teis. Liudas Šmulk

štys. šiame vakare bus disku
tuojama viena iš mūsų kultū
ros šakų, būtent grožinė lite
ratūra (romanas, kritika). Va
karui vadovaus teisin. R. Ski

pitis. Diskusijų vakarus orga 
nizuoja LB Chicagos Kultūros 
Taryba. Besidomintieji keliamu 
klausimu diskusijose kviečiami 
aktyviai dalyvauti.

X Kas gaus jaunimo litera
tūros premiją? Kunigas dr. J. 
Prunskis yra jaunimo literatū
ros premijos 500 dol. mecena
tas. Šita premija bus paskirta 
už geriausį jaurfmo literatū
ros veikalą, pasirodžiusį arba 
parašytą 1955 m. Balandžio 
mėn. 14 d. Lietuvių auditorijo
je Chicagoje Studentų At-kų 
Korp! Šatrija vakaro metu pa
aiškės tos premijos laureatas.

X Edvardas šulaitis yra iš
rinktas naujosios Chicagos Lie
tuvių Futbolo klubo valdybos 
pirmininku. Kiti valdybos na
riai pasiskirstė pareigomis: 
Kazys Baltramonaitis — reika
lų vedėjas, Algimantas Mali
nauskas — sekretorius, Jonas 
Perkūnas — iždininkas, Edvar
das Sadauskas — delegatas į 
amerikiečių lygą.

X Jonas Pleirys LRKSA 
33-čios kp. (Roselando) susi
rinkime išrinktas tos kuopos 
sekretoriumi. Be to susirinki
me nutarta Visų Šventųjų pa
rapijos istorijai išleisti skirti 
$50 auką; kuopos 70 metų su
kakties paminėjimo banketą 
suruošti balandžio 15 d.

X Sporto šventė Chicagoje. 
Šįmet Chicagoje įvyksta šešto
sios š. Amerikos lietuvių spor
to žaidynės. Žaidynes balandžio 
mėn. 21—22 d. d. vykdo S. K. 
Neris, kurios pirmininkas yra 
energingasis mūsų krepšinin
kas Aleksas Lauraitis.

X Vitas Vadeiša, Viktoro ir 
Petronėlės Vadeišų sūnus, atsi
kėlęs iš Bostono į Chicagą gy
venti, baigė Coyne elektros mo
kyklą ir gavo gerais pažymiais 
diplomą. Jam pasiūlyta kaip 
gabiam elektrikui studijas tęs
ti toliau.

X M. S. Pauperas, Vainuto 
užeigos, 4258 So. Maplewood 
Avė., savininkas, Lietuvių Fut
bolo klubui pažadėjo nupirkti 
futbolo komandos aprangą. 
Futbolininkai laukia ir daugiau 
geradarių, kurie padėtų jiems 
įsigyti reikiamas priemones.

X Algis Mikulskis, Lietuvių«
Futbolo Klubo futbolininkas ir 
jo naujosios valdybos narys, 
šią savaitę išvyksta atlikti ka
rinę prievolę.

Pamėgtas solistas

Sol. St. Baranauskas

Jeigu ne karas, jeigu ne to
kios nepalankios aplinkybės, 
verčiančios duoną pelnyti dirb
tuvėje, solistą Stasį Baranaus
ką galbūt mes matytume pa 
saulinėje scenoje — tokią stip
rią jis turi balso medžiagą. Lie
tuviai tą gerai jaučia ir jį yra 
pamėgę.

Stasys Baranauskas yra su
valkietis, Vilkaviškio apskri
ties, o į mokslus ėjo žemai
čiuose — Kretingos pranciško
nų gimnazijoje. Kauno univer
sitete buvo pradėjęs studijuoti 
mediciną ir drauge ėmė daina
vimo studijas pas Joną Būtėną. 
Kaune kaip solistas pasirodė 
1943 m., sudomindamas publi
ką.

Tremtyje turėjo progos pa
gilinti dainavimo studijas. Lie
tuvių stovyklose surengė 200 
koncertų, su koncertais aplan
kė ir Angliją, kur jo talentas 
buvo šiltai įvertintas. Dabar, 
gyvendamas Gary, Ind., dažnai 
koncertuoja JAV-se, artimiau
siu laiku jį kovo mėn. 18 d. 6 
vai. v. išgirsime “Draugo” ban
kete, Sherman viešbutyje, N. 
Clark ir Randolph, kur jis iš
pildys rinktinių dainų progra
mą.

X Jieva Lukas, kuri dažnai 
ūetuvos pašto ženklais kita- 

.taučių filatelistų klubuose po- 
pularina Lietuvos vardą, sun
kių pergyvenimų (brolio ir mo
tinos mirties ir tėvo ligos) pa
veikta, atitrukusi savaitgaliais 
išvyksta trumpo poilsio, daž 
niausią į St. Joseph, Mich. Ji 
veikia ir lietuvių filatelistų ra
telyje.

X Manigirdas Motiekaitis, 

De Paul un-te studijuojąs mu
ziką, akompanuos dainihin- 
kams ir taip pat skambins so
lo įvykstančiam dainos kon
certe. Vakarą balandžio mėn. 
14 d. Lietuvių auditorijoje ruo
šia Chicagos Studentų at-kų 
Korp! Šatrija.

X Pranas Cicėnas, 4945 So. 
Halsted St., po sunkios ligos 
grįžo iš ligoninės į namus ir 
sveiksta savo* žmonos Benetos 
globoje. P. ir B. Cicėnai, yra 
įvairių draugijų / veikėjai ir 
stambūs gerų darbų rėmėjai.

X Emilija ir Benediktas Na

vickai, šv;. kryžiaus pdrtipijos 
nuoširdūs tlf veiklūs nariai pa

aukojo “Draugo” spaustuvės 
mašinoms $20, «o spaudos rei
kalams — $2.

X Algimantas Malinauskas, 

5927 So. Albany St., tel. WA 
5-4536, yra Lietuvių Futbolo 
klubo sekretorius. Jo adresu 
yra prašomi registruotis visi 
naujieji futbolininkai.

X P. Nedzinskas prisiuntė 
$5 Dr. Vydūno Vardo Studentų 
Skautų Šalpos fondui už kalė
dinius atvirukus.

X J. Jurskiui mirus, Alfon
sas Jurskis, vieton gėlių vaini
ko, paaukojo Vasario 16 gim
nazijai $25.

X LB Roselando apyL val

dyba Visų Šventųjų parap. mo
kykloje savo narių metinį su
sirinkimą nutarė sušaukti ko
vo mėn. 18 d. 11 vai.

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Jokūbas Stukas, direkto
rius “Lietuvos Atsiminimų” 
radijo valandos New Yorke, 
minės savo programos 15-kos 
metų sukaktį su koncertu ir 
balių š. m. balandžio 22 dieną 
Webster salėje, prie 119 E. 
llth St., New Yorke. Progra
mą išpildys Alice Stephens an
samblis iš Chicagos kartu su 
“Rūtos” Dainos ir šokių an
sambliu. Jokūbas Stukas yra 
ypatingai pasižymėjęs radijo 
translavimo ir televizijos sri
tyje. Jam vos suėjo 30 metų 
amžiaus ir jis jau mini 15-kos 
metų programos sukaktį. Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės paminėjime Stukas per te
leviziją transliavo iškilmių pro
gramą. Ar tai nebus pirmas 
panašus Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimas JAV.

IR TOLI
— Solistės Juzės Augaitytės

motina serga. Ponią Augaitie- 
nę širdies smūgis ištiko š. m. 
sausio 25 d. Philadelphijoje, 
Pa., ir dabar ji tebėra ligonė. 
Solistė gavo žinią, kad jos tė
vas mirė, tik nežinoma ar Lie
tuvoje, ar Sibire. Juzė Augai- 
tytė slaugo ir prižiūri sergan
čią motiną. Dėl to ji negalėjo 
kaikuriose vietose duoti kon
certų. '

X M. Aksenavičienei, 4226 

Westem Avė., už dešimts die
nų ligoje Leonardas Jankaus
kas įteikė $230.95 čekį.

— Edward Shimkus, gyv. 
Racine, Wisc., pats pasiuvo du 
arnotus, ir T. Balčaitienė, gyv. 

Kenosha, Wisc. kaimynų pade
dama, pasiūdino albą, kamžą, 
altoriui užtiesalą ir kt., ir pa
dovanojo kun. J. Burkaus va
dovaujamai Dievo Motinos 
Guadalupietės parapijai Nau
joje Meksikoje.

— Lietuvių Studentų Sąjun

gos Rinkiminė komisija prane
ša, kad kandidatų į centrinius 
organus siūlymo paskutinė da
ta yra balandžio mėn. 1 d. 

(pašto antspaudas). Siūlant 
kandidatus, prašoma laikytis

— Jaunas dainininkas teno
ras Leonas Baltrušaitis daly
vavo Syracuse, N. Y., universi
teto menininkų suruoštame 
Bacho koncerte, kuris įvyko 
Šv. Povilo bažnyčioje su ora
torijos choru ir styginiu or
kestru. Iš didelės programos 
Baltrušaitis atliko Sebastian 
Bach 160-tą kantatą (vokiečių 
kalboje) Ich Weiss dass Mein 
Erloeser ist.

Kantata susidėjo iš trijų ari
jų ir trijų rečitatyvų. Syracuse 
universiteto Crouse College 
profesoriai labai gražiai įver
tino tenoro įdėtą didelį darbą. 
Ypač gražiai atsiliepė apie jau
ną dainininką Syracuso univer
siteto direktorius Frank Pis- 
kor.

— Janina ir Vacys Mitkevi- 

čiai, detroitiečiai, tik ką susi
laukė pirmojo įpėdinio, sūne
lio Alekso Prano.

DIDž. BRITANIJOJ
— Škotijos mirusieji. Senie-

Lietuvių Studentų Sąj. JAV-se kito traukiasi iš gyvųjų tarpo 
centrinių organų rinkiminių ji Škotijos lietuviai vienas po 
taisyklių. Rinkiminės Komisi- ir jų savaitraštis “Išeivių Drau- 
jos adresas: D. Bulgarauskaitė, gas” beveik kiekviename nu- 
2321 Casper Street, Detroit 9, meryje spausdina eilę nekrolo- 
Mich. gų. Glasgove mirė a. a. Marce-

___  Amerikos Lietuvių Tary- lė Stukšytė, sirgusi 27 metus,
ha paskyrė 250 dol. Lituanus ir a. ą. Ona Jevarauskienė, gy- 
žurnalo leidimui. Prieš metus venusi 66 metus. Holytown 
Altas buvo paskyręs 150 dol. sausio 20 d. mirė 83 metų Pet- 
tam pačiam tikslui. Šiuo metu ras Tamošaitis, palikęs žmoną, 
Amerikos Lietuvių Bendruome- du sūnus ir dukterį. Kilęs nuo 
nė praveda akciją Lituanus Marijampolės, biuvo nuoširdus 
žurnalo leidimui paremti. Lei- lietuvis ir katalikas, priklausęs 
dėjams jku įteiktas 300 dol. če- šv. Kazimiero draugijai. Mos- 
kis. Bendruomenė yra pasiry- sende vasario 8 d. traukinys 
žūsi ir ateityje žurnalą remti; žmušė 75 metų lietuvį Adomą 
reikia tikėtis, kad mūsų tautie- lilašauską. Velionis huvo kilęs 
čiai prisidės prie šių gražių pla- § Krokialaukio parapijos. Pa
nų įgyvendinimo. iko keturis sūnus.

CHICAGOS ŽINIOS
Žmogus su aukso ranka
Chicagos kinuose eina filmas 

“Man with the Golden Arm”. 
Jame vaizduojamas gyvenimas 
jauno vyro, kurs savo darbda
viams uždirbdavo nemažus pi
nigus, dalindamas kortas azar
tiniuose lošimuose. Jisai įprato 
imti narkotikus ir tai padarė 
jo gyvenimą baisų. Jis buvo 
paimtas į specialią ligoninę, iš
gydytas nuo tos ydos.

Grįžęs į namus rado erzlią 
žmoną, kuri neleido jam imtis 
naujai išmoktos muziko profe
sijos, varydama į pelningesnį 
kortų dalintojo užsiėmimą. 
Žmona jį mylėjo, bet drauge ir 
bijojo, kad nepatrauktų jo ki
ta moteris — kabaretų tarnau
toja. Žmona rado būdą jį pri
rišti: po automobilio nelaimės, 
kuri įvyko vyrui vairuojant 
girtam, ji nudavė negalnti 
vaikščioti ir geraširdis vyras 
jautėsi jokiu būdu negalįs jos 
tokioje nelaimėje apleisti. Ta
čiau žmonos priekabumas buvo 
viena iš priežasčių, kad jis vėl 
pradėjo vartot narkotikus, suk

čiauti dalindamas kortas. Bu
vo sugautas, sumuštas, išmes
tas.

Auganti Chicaga
Chicagos universitetas suor

ganizavo Palmer House patal
pose vakarienę, kurios metu 
dalyvavo apie 1,000 žmonių ir 
kur buvo aptartas Chicagos au
gimas. Savo kalbose Chicagos 
meras ir universiteto rektorius 
pažymėjo, jog Chicagą paver
tus jūros uostu (paruošiant 
jūros laivams Šv. Lauryno upę 
ir Didžiuosius ežerus) bei iš
plėtus judėjimą O’Hare aero
drome, Chicaga dar labiau pa
augs. Ekonomistas prof. J. H. 
Lorie mano, kad 1965 metais 
Chicaga pagamins prekių ir 
galės teikti patarnavimų, ku
rių metinė vertė sieks apie $24 
bilionus, detalinės prekybos 
apimtis pasieks $100 bilionų. 
Prof. J. Brauer pabrėžė, kad 
ūkišką Chicagos augimą turi 
lydėti dvasinių vertybių didėji
mas ir religinio gyvenimo au
gimas.

Vieton vedybų — kalėjimą.
. Du Chicagos vyrai, 22 ir 21 
m. amžiaus, pabėgo iš miesto 
su dviemis mergaitėmis — 13 
ir 15 metų amžiaus, nusistatę 
jas vesti Mississippi valstybė
je. Už tą savo žygį pateko į 
teismą, kurs už prisidėjimą 
prie nepilnamečių nusikaltimų 
nubaudė juos po metus kalėji
mo, o mergaites atidavė prie
žiūros įstaigon.

Koncertas širdies 
fondui

Dešimties metų berniukas
Barry Phillips Chicagoje su
rengė koncertą akordeonu, 
skirdamas pelną fondui kovai 
su širdies ligomis. Įėjimas į 
koncertą buvo 3 centai. Susi
rinko 40 žmonių. Kadangi kai- 
kurie davė net iki 25 centų, tai 
iš viso tam reikalui gauta pel
no $5.30.

3,000 airių centų
Chicagos airis Jim McMahon

Šv. Patriko dienos proga nu
perka apie 3,000 Airijos centų 
ir juos, kaip suvenyrus, išsiun- 
tinėje savo draugams ir pažįs
tamiems. Tai jam kainuoja 
apie $50.

Yale universiteto 
festivalis

Tarp balandžio 20 ir gegužės
1 d. ruošiamas Yale universite
to festivalis Chicagos Meno in
stituto patalpose. Bus meno pa
roda, vaidinimas ir muzikos 
vakaras.

Namai pensininkams
Chicagos Butų komisija pla

nuoja statyti namus, skirtus į
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ŠOKIU GARSINA LIETUVĄ
"Ateities" šokėjų 15 metų sukaktis

nė viena lietuvių grupė 
nėra tiek šokių menu išgarsinus 
mūsų tautos vardo tarp kitatau
čių, kaip “Ateities” šokėjai. Bu
vo metų, kada jie daugiau kaip 
Po šimtą kartų šoko įvairių klu
bų kitataučių parengimuose, at
likdami spalvingą lietuviškų šo
kių programą. Čia nemažas nuo 
pelnas ir Juzės Daužvardienės, 
kuri vykdama į kitataučių pa
rengimus su ta lietuvių šokėjų 
grupe sklandžiu žodžiu įvesdavo 
juos, paaiškindama lietuviškų 
šokių mintį ir prasmę. “Atei 
ties šokėjų grupė gyvuoja jau 
15 metų ir per tą laiką jie tarp 
kitataučių pasirodė daugiau 
kaip tūkstantį kartų.

vyksta savo tautiniais šokiais 
atkreipti svetimųjų dėmesį j pa
vergtą lietuvių tautą.

Penkis kartus televizi jo je

“Ateities” šokėjai dvejais pir
maisiais metais atliko lietuvišką 
programą Mokslo ir Pramonės 
muzėjuje Kalėdų laikotarpyje. 
Penkis kartus jų progr ama bu
vo transliuota per televiziją, šie 
met jie jau šoko Chicagos Isto
riniame muzėjuje, šv. Pilypo 
augštesn. mokykloje, Barring- 
ton augštesn. mokykloje, radijo 
WLS liaudies šokių vakare aš
tuntos gatvės teatre.

Jie dirba daug, garsinasi ma
žai. Kartais atrodo, kad kita-

Laimėjo įvairių tautų varžybose taučiai juos daugiau pažįsta 
kaip lietuviai — taip jie sėkmin

Jį priglaudė antroji moteris pensiją pasitraukusiems žmo-

X Motery Ir mergaičių re
kolekcijos įvyksta kovo 22, 23 
ir 24 d. šv. Kazimiero vienuo
lyno salėje (2601 W. Marquette 
Rd.). Jos prasidės kas vakarą 
7:30 vai. Konferencijas laikys 
kun. P. Patlaba. Rengia vy
resniosios giedrininkės ir ma
loniai kviečia visas dalyvauti.

ir čia jis nutarė taisytis. Per
gyveno baisias kovas su savi
mi, jausdamas deginantį linki
mą į narkotikus. Tačiau ištesė
jo, ir ta antroji moteris jį ver
tė grįžti pag žmoną. Jo gi žmo
ną narkotikų spekuliantas kar
tą pastebėjo esant sveiką,

' vaikštant. Bijodama, kad neiš
eitų aikštėn jos paslaptis, ji tą 
spekuliantą nustūmė mirtin 
nuo laiptų. Įtartas nužudymu 
jos vyras. Netikėtai atėjus po
licijai — paaiškėja, kad taria
moji invalidė vaikšto. Iš despe
racijos ji pati krinta iš augšto 
mirtin. Pasitaisęs vyras jungia 
savo kelią su jį išgelbėjusią 
moterimi.

Filmas labai ryškiai pavaiz
duoja narkotikų vartojimo bai
sumą, piktos žmonos elgesio 
žalingas pasekmes. Frank Si
natros, Eleanor Parker ir Kim 
Novak vaidyba gera.

Seniausia bažnyčia
Seniausia Chicagos bažnyčia 

yra vadinama Senoji šv. Pat
riko, esanti Desplaines ir 
Adams gatvių sankryžoje. Ji 
jau yra 100 metų senumo, per
gyvenusi didįjį Chicagos gais
rą 1871 m, ir išlikusi nenu
griauta vedant ekspresinį ke
lią, kurs eina šalia jos. Dabar 
ji atnaujinta ir sustiprinta.

nems,
mas.

turintiems mažas paja-

Iš tų pasirodymų giliausią į- 
spūdį paliko 1943 metai, kada 
Chicagoje “Harvest Monn” fes
tivalyje, organizuotame dienraš
čio “Sun-Times”, laimėjo pirmą 
vietą, atnešdami nemažą garbę 
lietuviams. Apie septynis kar
tus jie dalyvavo JAV tautinių 
šokių festivalyje St. Louis mies
te, kur suvažiuoja šokėjų gru
pės iš visų JAV. Kiekvieną kar
tą ten puikiai pasirodė atkreip
dami kitataučių dėmesį savo lai
mėjimais. “Ateities” šokėiai bu 
vo pakviesti į Torontą, Kana
doje, į Washington, D. C., ir ei
lę kitų miestų. Visur dalyvau
dami tautiniais drabužiais, grak 
ščiai šokdami daug simpatijų 
yra laimėję lietuviams.

Jų šokio vadovai

Ši grupė sukurta 1941 metais 
pavasarį. Branduolį sudarė iš 
Lietuvos atvykęs jaunimas, tal
kininkavo kun. dr. A. Deksnys, 
kun. dr. J. Prunskis ir kun. K.
Barauskas. Ilgėjosi bendro vei
kimo ir, bejieškant jam formų 
buvo nutarta sudaryti ateitinin
kų draugovę. Iš jos susidarė šo
kėjų grupė, kuriai vadovavo Lu- 
cija Piliponytė - Zaikienė. Vė
liau daug naujumo į jų šokius 
įnešė šioje srityje pasižymėjęs, 
universitetuose dirbęs Vytautas 
Belajus. Dabartiniu metu šiai 
šokių grupei vadovauja Irena 
Šilingienė.

Iš pačių pirmųjų grupės da
lyvių iki šiol yra išlikęs Bruno 
Šatas, net septynerius metus jai 
pirmininkaująs. Apie pusę da
lyvių sudaro vyresni mokslei
viai, kitą pusę — jau dirbantie
ji. Visi turi būti lietuviai. Ki
tataučiai nepriimami.

Jų Šūkis

Jų šūkis — visur ir visuomet CONNECTICUT VALSTYBĖJE
garsinti lietuvių vardą, ypač £leb°"Tr galinga šeimininkė. 
Z i i x .. įTun kalbėti lietuviškai ir angliškai,tarp kitataučių. Kur nors pa- Geros duibo ir gyvenimo sąlygos, 
kviesti, jie neklausia atlyginimo;' Rašyti — DRAUGAS, Box Kl, 
dirbantieji apmoka moksleivių S. Oakley Avė., Clncago, III. 
išlaidas, jei kitaip neišeina, bet ' - l-~3

gai savo uždavinį atlieka.
Sukaktuvinis koncertas su 

“Dainava”

Balandžio 15 d. bus jų sukak
tuvinis koncertas Sakalų salėje. 
Atšvęs 15 metų vaiklos sukaktį. 
Šalia jų pačių atliekamų tauti
nių šokių, programoje bus čika- 
giečių pamėgtasis solistas Sta
sys Baranauskas su dainomis; 
pianu palydės gabusis pianistas 
Aleksandras Kučiūnas. Įvertin
damas šios jaunimo grupės di
delę propagandipę reikšmę Lie
tuvos labui, toje sukaktuvinėje 
jų iškilmėje sutiko dalyvauti ir 
“Dainavos” ansamblis su savo 
galingomis dainomis.

Atskris lėktuvu į koncertą

“Ateities” šokėjai per savo ei
les jau praleido apie porą šimtų 
jaunuolių, kurie pamėgo lietu
višką šokį ir tai, kas yra lietu
viška. Tik sukūrę šeimas ar gi
lindamiesi į mokslą kaikurie ne
begalėjo pasilikti taip aktyvūs 
šioje šokio grupėje.- Kada tik 
jie pasirodo kitataučių parengi
muose, amerikiečių laikraščių 
pakiliai rašoma apie lietuvių ir 
mūsų tautos šokio meną. Šių 
mielų jaunuolių pastangos ver
tos paramos, ir tikimasi, kad 
gausiai susirinks publikos drau
ge atšvęsti jų 15 metų sukaktį. 
Kas jų darbą pažįsta, juos augs 
tai vertina. Antai, iStasys Ba
ranauskas šeštadienio vakare 
(balandžio 14) dainuos Kanado
je, o paskiau naktiniu lėktuvu 
atskris į Chicagą, kad galėtų 
dalyvauti “Ateities” šokėjų pa-

Nuoširdus pakvietimas visiems DRAUGO skaitytojams

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

SHERMAN VIEŠBUTYJE, Clark ir Randolph gatvių kampas, Chicago, Illinois

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

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

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

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

Užsakymus siųskite: KUN. VINCAS PARUUS, MIC.
2334 S. Oakley Avė., Chicago, BĮ.


