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TOS PAKEIS PATRANKAS US LAIVUOS
Kad žodį darbas sektų...

SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke

JUNGTINĖS TAUTOS. — Lietuva, Latvija, Estija ir kitcs 
Rytų ir Vidurio Europos tautos bei Korėja buvo suminėtos, noript 
pavaizduoti, kas atsitinka su kraštais, kai į juos ateina Sovietų Są
junga.

Bolševikų naguose esančius “
kraštus paminėjo JAV ambasa- nes tai -,au Padėjusios 
darius Henry Cabot Lodge savo daryti ne nuo šiandien. Jis sakė, 
spaudos konferencijoje, kurią jis ikad padaręs ir konkrečiV išvadU 
turėjo su prie JT dirbančiais ko- .,s tos savo kell0_nės ir viskž* raš

tu yra įteikęs Prezidentui. Jis 
taipgi stebėjosi, kad Afrikos va
dai sovietinėje propagandoje ne
mato pavojaus ir nelabai tenori 
suvokti, jog su sovietų pagalba 
įsileidžia ir Trojos arklį.

Be Libijos, kurią ambasado
rius Lodge lankė inspektuoda- 

tenai kalbėjosi, bet iš jo kalbos mas Amerikos Point Four pro- 
atrodė, kad jis turėjo progos pa- gramos darbą, jis dar buvo ir Su- 
simatyti ir su kitų kraštų politi- dano vyriausybės svečiu. Jis sa- 
niais vadais, kadangi jis toje kon kė, kad buvęs tiesiog priblokštas 
ferencijoje padarė pareiškimų, tos vos tik nuo šių metų pradžios 
rodančių, jcg jis yra gerai infor- pradėjusios gyvuoti valstybės 
muotas apie bendrą padėtį viso- gyvumu ir buvęs labai nuošir- 
je Afrikoje. džiai priimtas.

Konstatuodamas, kad, jo ži-1 Be to, Lodge dar lankėsi Ispa- 
niomis, sovietai jau daugelyje nijoje, kur, tarp kitų dalykų, ap-

respondentais vos tik sugrįžęs iš 
Afrikos, kai jis pasakojo apie so
vietų veržimąsi teikti ūkinę pa
galbą atbundančiai Afrikai.

Jis pirma pasidalino bendrais 
įspūdžiais iš Afrikos, nors asme
niškai aplankė tik Libiją ir Su
daną. Jis nepasakė, su kuo jis

vietų turi savo pirštus įkišę, jis 
papasakojo, kaip jie Afrikos ša
lims siūlinėja statyti cemento 
fabrikus, įrengti ligonines su pil
nu medicinos personalu ir kt. 

Svarbiausiu dalyku, anot Lcd-

Anglijos lėktuvas “Droop Snoot”, sn kuriuo pa ,i«k 
per valandą. Jį valdė bandomojoje kepenėje lakūna

Ui* na uja.s pasaulinis greičio rekordas 
P. Twi»s.

Raketomis ginkluoti laivai
išvyks ir Viduržemio jūron

mylios
(INK)

Dar žirny apie siu metų Loncjonq sujaudino tik vienas
Lietuvos žiemų

Amerikos ambasadoriaus žodis

lankė ir savo brolį, kuris šiuo me
tu yra JAV diplomatinis atsto
vas Madride. Kitų dalykų, lie
čiančių jo veiklą Ispanijoje, jis 
atsisakė diskutuoti. Taipgi ne
pasakojo nieko ir apie tai, ką jis |

ge, sovietams yra ne ta ekonomi- cjarg Paryžiuje 
nė pagalba, kurią jie „geraširdis- Kai pasįbaigė spaudos konfe- j 
kai siūlo, bet ta aplinkybė, kad rencjja jr didžiuma koresponden- 
su ta pagalba turės progos tada skirstėsi, kartu einant iš kam-' 
pakliūti ir sovietų personalas. Jis barj0 įr ambasadoriui Lodge, tai 
nevadino jų šnipais ar kaip ki- taįp pasįtaikė, kad tuo pačiu me- 
taip, bet šiuo atvejų yra aišku, £U pro jurjs kartu su juo teko 
kad po ta priedanga Sovietų Są
junga visada siunčia šnipų.

Tai yra rusų, kaip jis sakė,
„siūlai“, kurie lydi jų ekonominę 
pagalbą. O galutinis sovietų tiks
las esąs įsikūrimas Afrikoje.

Ties šituo punktu su savo klau
simu tuojau pat įsikišo gerai ži
nomo komunistuojančio daininin pavyzdžiai čia gali ir pačius ge- 
ko Paul Robeson žmona, kuri čia riausius komunistų argumentus 
užsiima žurnalistavimu. Ji ir sukirsti. Dėkui, kad dėkojate. Aš 
klausia ambasadorių, girdi, kas tai privalėjau padaryti.
gi čia blogo, jei sovietai nori te-! ----------------
nai įsikurti: britai ir prancūzai Permetama AlŽyran 
juk jau seniai tenai įsikūrę. Ta-I 7
da Lodge ir atsakė jai maždaug 
šitaip:.

— JAV niekados nėra nieko

eiti ir Jūsų korespondentei.
— Pone ambasadoriau, nuošir 

džiai dėkui, kad ir mano Lietuvą 
paminėjote šįvakar, — tariau, 
jam, o jis ištiesė ranką, tarda
mas:

— Aš manau, kad tų kraštų

Kątik iš Lietuvos gautomis ži
niomis, šių metų žiema ten labai 
neįprasta, tiesiog keista — net 
seni žmonės neatsimena tokių 
„prajovų“.

Sausio mėnesio viduryje prasi
dėjo labai dideli atlydžiai, oras 
atšilo iki 5—6 laipsnių šilumos. 
Sausio 27 d. Šiaulių apylinkėse 
siautė didelė audra su stipriu 
griaustiniu. Žaibas trenkė ir su
degino keletą namų Šiauliuose ir 
Lygumų bažnytkaimio apylinkė
se.

Po audros atėjo labai dideli 
šalčiai su giliu sniegu. Tempera
tūra nukrito iki 43 laipsnių šal
čio ir taip laikėsi kelias savaites, 
svyruodama apie — 25°. Sniego 
vietomis privertė iki 2—3 metrų 
gylio ir visi keliai pasidarė neiš
važiuojami. Audros miškuose iš
laužė daugybę medžių, nuvertė 
namų, nugriovė stogus, išvartė 
telefonų stulpus. Miškuose suša
lo daugybė paukščių ir žvėrelių. 
Net tvartuose laikomi ėriukai ir 
paršiukai sušalo, jei niekas ne
pasirūpino juos sunešti į šiltes- 

: nes vietas.

Kviečiams nubalsavo

VVASHINGTONAS, kovd 15. — Anglija nuraminta, kad Kipro 
salos ginče JAV nėra nė vieno krašto pusėje, tik nori padėti su
rasti- teisingą sprendimą.

Tokį užtikrinimą gavo Londo
nas, kuris susijaudino gavęs iš 
Atėnų Amerikos ambasadoriaus 
pareiškimą, kurio viename saki
nyje būta žodžio, iš kurio pada-

Foster Dulles pavaduojąs pasek-
augštę primokė jimą retorins Hoover vadovauja ja v

prancūzų
PARYŽIUS, kovo 15. —

a
Iki

pavergusios. Betkur tik Šovfetį ^lykų į Alžyrą bus permesta iš 
Sąjunga įžengia, ta šalis praran- Vokietijos paimta viena prancu- 
da laisvę. Čia užtenka tik prisi- ^ų divizija, kurios 3,000 vyrų va- 
minti Estiją, Latviją, Lietuvą, kar Jau Pasicke Alzy™ krantus- 
Lenkiją, Čekoslovakiją, Albani- Prancūzai pasirengę greitai 
ją, Bulgariją, Rumuniją, Š. Korė- sunaikinti ir sugaudyti 15,000 
ją, Išorinę Mongoliją, jau kai- arabų partizanų, kovojančių už 
bant tik apie nedaugelį. Bet pran Alžyrui suteikimą tokių pat tei- 
cūzai ir britai iš Afrikos jau išei- šių, kurias gavo ar gaus Tunisas 
na. ! su Maroku. Partizanai slapstosi

Toliau jis smulkiau papasako- Aures kalnuose, bet jų ranka pa- 
jo apie tai, kad JAV nesibijo So- siekia ir toliau. Šią savaitę jau 
vietų Sąjungos, ir savo pagalbą bus paskelbtas Alžyre nepapras- 
civilizacijoje atsilikusiems kraš- tas metas ir valdžios funkcijos 
tams kaip teikė, taip ir toliau perduotos kariniams organams.

WASHINGTONAS. kovo 15.— 
Žemės ūkio reikalų tvarkymo 
komplikuotą įstatymą senate be
svarstant, pasisakyta už pataisą, 
kuria grąžinamas 100 proc. pa
riteto primokėjimas kviečiams, 
naudojamiems žmonių maistui. 
Nutarimas palies apie 55 proc. 
kviečių derliaus.

Tai smūgis prez. Eisenhowe- 
rio lanksčiai kainų palaikymo 
sistemai. Amerikoje kasmet iš
kuliama apie 900 milionų bušelių 
kviečių. Žmonių maistui nereika
lingą kviečių derliaus dalį leista 
paremti primokėjimais tuo atve
ju, jei kainos taip kristų, kad 
grėstų išstumti kukurūzus ir ki-

pastangoms Kipro krizę švelninant.

ryta išvada, kad Washingtonas 
su simpatija žiūri į Graikijos 
reakcijas ryšium su arkiv. Ma- 
karios ištrėmimu.

JAV ambasadorius taipgi už
tikrino graikus, kad valstybės 
departamentas nebuvęs iš anksto 
painformuotas apie Makarios iš
trėmimą. Ambasadorius besikal
bėdamas su Graikijos užsienio 
reikalų ministeriu taipgi pabrė
žęs, kad Graikijos vyriausybė pa
rodžiusi daug kilnumo ir valsty
binės išminties reikalą tvarkyda-

Eisenhovveris palinko

labiau Nixo,no pusėn
WASHINGTONAS, kovo 15.— 

Paskutinės paros bėgyje vice- 
prez. Nixonas susilaukė gerų 
mostų savo kandidatūrai antram 
terminui paremti.

New Hampshire primary rin-

Taip atrodo prancūzų kolonistų sudaužytas ir sujauktas Amerikos 
konsulatas Tunise (INS)

Kipro teroristų vadas
V J f • — f* O1UO įiUįTVO. X
ZVldyS atkritellUS Tartar raketa

NICOSIA, kovo 15. — Paslap
tingasis Kipro teroristų vadas, 
veikiąs Dighennis slapyvardžiu, 
išmėtė lapelius su paraginimu su
stiprinti kovą prieš Angliją. Kas 
iš Enosis sąjūdžio veikėjų su- 
pasuotų ir kompromisiniam 
sprendimui pradėtų pritarti, tas 
būsiąs tuojau likviduotas.

Rytoj Graikijoje bus

visuotinis streikas
ATĖNAI, kovo 15. — Graiki

jos darbininkų unijų centras ry
toj skelbia visuotinį streiką, o 
paskui seks „Kipro savaitė“, ku
rios metu laisvieji kraštai bus 
supažindinami su Kipro salos 
byla.

Jordano gyventojai

tik apie karų kalba
NEW YORKAS, kovo 15. —

Čia jau ateinančios iš Jordano 
vakariečių korespondentų žinios 
apie nuotaikas gen. Glubb nuo 
Legiono vadovybės nušalinus nie 
ko gero nelemia, nes Jordano gy
ventojų daugumą sudarą iš Pa
lestinos atbėgę arabai yra dau
giau negu tikri, kad dabar kelias 
jau laisvas pradėti karą prieš Iz
raelį.

Tokiais šūkiais vyko visos de
monstracijos, taip rašo atvirai 
visi laikraščiai, kurie beveik visi 
yra Palestinos arabų kontrolėje.
Rimtai apie tai kalbėdami karo

IVASHINGTONAS, kovo 15. — Laivynas pasigamino naują 
ir galingą raketą Tartar, kuria bus aprūpinti visi naujieji laivai
naikintojai. ________________________

Tai būsiąs standartinis prieš
lėktuvinis ginklas laivuose, kurie 
saugos kitus laivus nuo priešo 
lėktuvų puolimų.

Tartar raketa būsianti kiek 
mažesnė už Terrier, kuijuo ap
rūpintas pirmas jau plaukiojąs 
robotinių ginklų kreiseris Bos
ton. Nors Tartar mažesnis už 
Terrier, tačiau jo veikimo spin
dulys didesnis. Vietoje penkių .
inčių patrankų naujieji naikinto- klmu<>se J‘s dau« bal3ų’
jai turėse Tartar raketas. nora nebuvo ss>rase Ir ‘“.T'

Ateinant) ruden, trys JAV lai- bomis _ respublikonai rinkėjai 
vyno vienetą, (du kreiseriai ir jo var(J balsuodami įraS4 sav0 
komandinis laivas) ginkluoti ]injciat Tal jau Budix ,.a(, 
raketomis ir išvyks ) Viduržemio Nixonas liarus
jurą prisijungti prie laivyno 6-
sios grupės. Prasitariama, kad Prez. Eisenhoweris spaudos 

galinti pasiekti 'konferencijoje vakar jam parodė 
taikinį už 10 mylių. ! daugiau palankumo negu anks-

Kai apie raketas buvo kalba- čiau, kai pasakė, jog būtų labai 
ma Karibų jūroje jų bandymus patenkintas, jei Nixonas būtų no- 
stebint, krašto apsaugos sekreto minuotas kartu su juo antram
rius Wilsonas Washintgone barė terminui.
tokius, kurie nori JAV karines Diena anksčiau už Nixoną pa- 
pajėgas organizuoti pagal sovie- sįsakė krašto apsaugos sekreto- 
tų statistiką: turėti tiek laivų, rįus Wilsonas, kuris taipgi tikisi 
lėktuvų ir kareivių, kiek jų yra j-as pareigas eiti antrą terminą. 
Sov. Rusijoje. Reikią turėti ne
skaičius, bet pajėgumą sunaikin
ti greit agresorių kiekvienoje 
pasaulio vietoje. Tokį pajėgumą 
JAV dabar turi ir jis mano, kad 
labai ilgai turės. JAV dabar pla
nuoja ilgomis distancijomis.

Persija prašys dolerių
TEHERANAS, kovo 15. — 

Naujasis Persijos ambasadorius 
išsivežė Washingtonan prašymą 
suteikti Persijai per 3 metus apie 
300 milionų dol. kreditų, kad ga
lėtų subalansuoti biudžetą ūkinės 
bazės praplėtimo rezultatų belau
kiant. Į tą sumą neįeina jau Per
sijai teikiama karinė pagalba.

• Sudanas ir Rusija sutarė pa
sikeisti diplomatiniais atstovais.

Dulles komplimentai
Diemo pastangoms

SAIGONAS, kovo 15. — Ap- 
leisdamas Vietnamą, valstybės 
sekretorius Foster Dulles pareiš 
kė, kad jį labai maloniai nuteikė 
patyrimas, jog tiek daug pažan
gos padaryta Vietname per vie
nus metus organizuojant laisvą 
ir stiprų Vietnamą. Jis turėjo il
gus ir labai draugiškus pasitari
mus su Vietnamo premjeru ir už
sienio reikalų ministeriu.

Iš Vietnamo Dulles skrenda į 
Filipinus, į kitą Amerikai labai 
draugišką kraštą. Dar liko lan
kyti Formoza, Japonija ir Korė
ja.

ma.
Kai tokie pasisakymai pasiro- §aiininkai taip samprotaują: tai 

dė Atėnuose oficialiuose komuni- jęa(j žyda.i savo bombardavi-
katuose, Londonas pajuto skaus

tas gyvuliams šerti naudojamas mą jam numalšinti, Washingto- 
nas ir paprašytas savo ambasa
doriaus mintis paaiškinti. Paaiš
kinimą teikiant su ambasado
riaus mintimi, jei ji tokia būtų 
buvusi, nesolidarizuota. Ameri
kos vyriausybės neutralumą va
kar patvirtino prez. Eisenhowe- 
ris oficialiu pareiškimu per spau 
dos konferenciją.

Valstybės dep. apgailestavo

kultūras.
Senatas vakar atmetė šen. Mc- 

Carthy pasiūlymą grįžti prie 90 
proc. pariteto palaikant pieno
produktų kainas.

t

Metropolitas dėsto

bolševikų politikę
MASKVA, kovo 15. — Sovieti- 

jos ortodoksų bažnyčios metro
politas Nikalojus, kuris vaišina 
ir šviečia Amerikos protestantų 
bendruomenių dabar Rusijoje 

’ esančią delegaciją, svarstant baž 
.lyčių pažiūras apie pasaulio tai
ką įtikinėjo, kad pozityviai už 
taikos įgyvendinimą dirbančios 
jėgos yra apsijungusios Pasaulio

mai3 sunaikins 300,000 arabų, 
juk mūsų yra 40 milionų, o Pa
lestiną vėl turėsime už 2 ar 3 
mėnesių.

Ir Ispanijos Marokas’

arti prie reformos
MADRIDAS, kovo 15. — Ispa

nija greit padarysianti nuolaidų 
ir savo globojamame Maroke, nes 
ilgiau laukti nebegalima panai-

h.. m.wi t, iitMiiijii. il ,
Prancūzijos ir D. Britanijos premjerai buvo susitikę bendrų bėdų ap> 
tarti. Kairėje matomas Edenas, dešinėje — (luy Mollet. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Foster Dulles lankymosi proga Siamo vyriausybė pakarto

jo, kad ji nepripažįsta neutralumo dabartinėje pasaulio padėtyje, 
todėl pasirinko sąjungą su Vakarais, atstovaujančiais laisvąjį pa
saulį.

— Visus New Hampshire valstybės demokratų atstovus į par
tijos konvenciją prezidentiniam kandidatui nominuotila ėmėjo šen. 

sutarė Paryžiuje Kefauver. A. Stevcnsonas asmeniškai rinkimuose nefigūravo, bet 
daliai — išgavo jo vardu prašė išrenkamas 12 kandidatų sąrašas. Jie pralaimėjo.

— Buv. S. Rusijos premjeras Malenkovas atvyko su būriu 
elektros inžinierių susipažinti su Anglijos elektros ūkiu. Tai yra 
pirmoji Malcnkovo kelionė į V. Europą.

— Irako ir Jordano karaliai susitinka ant savo kraštų sienos 
Jordano pusėje savo padėties arabų pasaulyje aptarti. Ikšiol abu 
kraštai nesidavė Egipto valdovų stumdomi.

— Edenas vakar gynė parlamente arkiv. Makarios ištrėmimą 
argumentu, kad šis nesutiko atsisakyti teroro. Tik to vieno dalyko 
iš jo tebuvę reikalauta.

— Prancūzijos užsienio reikalų ministeris ir Egipto premjeras 
aptarė vakar ginklų davimo Izraeliui reikalą.

Makarios ir anglų gub. Hardingo | kinus protektoratą prancūziško
je jo dalyje.

Sultono Youssef šaltiniai tei
gia, kad jis greit vyks į Madri
dą deryboms bazės sutarti. Tą 
bazę jis jau
prancūziškai
protektorato sutarties panaiki 
nimą. Dabar vyksta derybos dėl 
naujų santykių nustatymo.

Kalendorius
Kovo 15 d.: Sv. Klemensas. 

Lietuviškas: Raimundas.
Oras Chlcagoje

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra apie 30 laipsnių.

Saulė teka 6:04, leidžiasi 5:57.

derybų nepasisekimą ir pasisa 
kė darysiąs viską, kad grąžintų 
deryboms palankią atmosferą.

Anglijos parlamente, vakar 
prasidėjo didelės diskusijos Kip
ro klausimu. Politiką gina pats 
Edenas. Kolonijų ministeris pa
reiškė, kad nebuvo abejonės, jog

Taikos Taryboje, kurią įkūrė ir arkv. Makarios susitarimo neno- 
rikiuoja Maskvos agentai.

Nors metropolitas įsakmiai ne
ragino Amerikos protestantus 
prie tos tarybos veiklos dėtis, ta
čiau tokios metropolito pažiūros 
amerikiečiams nebuvo malonios, 
nes jos supuola su Kremliaus bol 
ševikų pažiūromis.

rėjo. Anglija siūlo salai laipsnis 
kas konstitucines reformas, sie
kiančias pilnos savivaldos.

Vienas. darbietis pasiūlė grą
žinti arkiv. Makarios namo ir ati 
duoti teismui, jei yra kaltinamo
sios medžiagos. Darbiečiai nepri
taria jo deportacijai.



o DIENRAŠTIS DRAUGAS CHTCAGO ILLINOIS Ketvirtadienis, kovo 15, 1956

Redaguoja JONAS ŠOLICNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Telefonas — PRospect 6 - 2796

Medžiagą siųsti: Jonas šoliūnas, 1213 Main Str., Lrbana, Illinois

Didžiojo New Yorko ir plačios 
apylinkės lietuviai pirmą kartą 
turės pogą išgirsti naujausias 
mūsų menines pajėgas. 

i.ItSŲ GERADARIS

Tame pačiame posėdyje Fe- priedo “Į Ateitį” nr. nr. 1 — 6. — Sol. Vaclovas Verikaitis
deracijos Valdyba patvirtino At Kas čia minimus “Ateities” nu- vasario 24 d. Toronte operų fes-
eitininkų Šalpos Fondo Valdy
bos paruoštą fondo veiklos sta
tutą. ,

— Patvirtintas A t e i tiniukų 

Kun. Em. Paukštis, Chester, Tarybos statutas. Ateitininkų
Federacijos Valdyba savo posė
dyje kovo 6 d. patvirtino Ateiti
ninkų Tarybos paruoštą jų vi
daus veiklos statutą.

merius turėtų ir galėtų Federa- tivalyje labai puikiai pasirodė 
cijos valdybai perleisti, būtume Bonzo rolėje operoje “Madame

PRANEŠIMAS kas teisme”, o vyresnieji atliks
Kun. A. Lipniūno vardo moks montažą "Mūsų Vilnius”.

leivių ateitininkų kuopos susi- 3US mamyčių paruoštos
rinkimas įvyks kovo 18 d. 10 vaįgės ir pasilinksminimas. Kuo- 
val pas Tėvus Jėzuitus (5541 pOS dvasios vadas prel. Pr. Stra 
So. Paulina Avė.). Šis susirin- kauskas leido šventei naudotis 
kimas bus labai svarbus ir reikš didžiąja parapijos sale. Progra- 
mingas, todėl nariams pabrėžti- mai pasirengti jauniesiems daug 
^ai primintir.a, jog dalyvavimas padeda sendraugės Irena Eivie- 
būtinas. Kuopos Valdyba, nė ir Zuzana Kucinienė.

Laukiama at-kų iš Bostono, 
MALONĖKITE GRAŽINTI Putnamo, Hartfordo ir Woroes-
MAS Chicagos apygardos vai-| 

dyba nuoširdžiai prašo visus, ga Brocktono moksleivių kuopos
~~ ““ vaidyba sudaro pirm. Birutėivusius dovanų paskirstymo kny- ; .:. , . / .,1 * rinnhaitr* oekr TVamirin Rama-geles, grąžinti apygardos dva

sios vadui kun. dr. V. Rimšeliu!
dovanų paskirstym0 atkarpėles.

Duobaitė, sekr. Namida Rama 
nauskaitė ir ižd. Almontas Mei- 
žys. Vyresniųjų būreliui pirmi-

Pa., lietuvių parapijos klebonas, 
kartu su prof. Pr. Dovydaičiu 
kūręs pirmąjį ateitininkų būrelį 
Maskvoje, yra didelis ateitinin
kų bičiulis ir rėmėjas. Šiomis 
dienomis atsiuntė Ateitininkų
Fcderacijos Valdybai 100 dol., ... . .. .
auką organizaciniams reiks- P1"“”1 Atoties komplektu, su 
lama. Ateitininkų Federacijos daryti reikalingi šie dar Vokieti
Valdyba labai nuoširdžiai dėko- e‘8t' **—*•—
ja.

— Reikalinga “Ateitis”. At

eitininkų Federacijos Valdybai

ninkauja Lilija Keturakytė, o
Labai nuoširdžiai prašome savo, jaunesniųjų _ Liucija Baškaus 
kuklia auka paremti apygardos

KRONIKA

Ateities” numeriai: 
nr. 1 (1946), nr 1 — 2 (1947), 
nr. 3 — 4 (1948), nr.-5 — 6 

(1948) ir nr. 7. Taip pat dar 
prie “Žiburių” ėjusio jaunimo

— Nauja Ateitininkų šalpos 

Fondo Valdyba. Vykdant Atei
tininkų Federacijos konstituci
jos 40 paragrafą, Federacijos 
valdyba sudarė ir savo posėdy
je kovo 6 d. trejiems metams 
patvirtino Ateitininkų Šalpos 
Fondo Valdybą tokios sudėties 
Fondo valdytojas prel. J. Bal-

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

tiją — darbas ir dalys.

kūnas, jo pavaduotojas dr. Br. ’ vldaUB anteDą *
9 Iki >100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

jūsų seną televiziją.

valdybos pastangas pagyvinti 
moksleivių at-kų veiklą Chi- 
cagoje. Nenumeskite gautų vo
kų, skubiai juos pasiųskite nu
rodytu adresu, kad dovanų pa
skirstymą galėtume laiku įvyk
dyti. MAS Chicagos Apyg. V-ba

I
ŠATRIJA KVIEČIA

Chicagos studentų ateitininkų 
Korp! Šatrija balandžio 14 d 
Lietuvių auditorijoje ruošia jau
nųjų meno jėgų dainos kon
certą.

Programoje dalyvauja pirmą rinkta apie 700 "dol." Salėje nu
kartą Chicagoje Detroito at-kų Ras rinko vyresnės ateitininkės, 
trio (Pr. Zaranka, J. ir A. Poli- Prof. Vitkaus rūpesčiu Vasa- 
kaičai), solistai A. Gaigalaitė iš rio 16 buvo paminėta ir per 
Philadelphijos, Pr. Zaranka iš Brocktono radijo stotį. Čia an- 
Detroito ir M. Motekaitis iš Chi- gliškai ir lietuviškai kalbėjo 
cagos. - Į stud. A. Sužiedėlis ir duota lie-

Be to koncerto metu bus į- tuviškos muzikos. Gauta iš a- 
teikta ir Šatrijos skiriama 500 merikiečių labai palankių atsi- 
dol. jaunimo literatūros premija,1 kepimų.
kurios mecenatu yra kun. dr. J. į Brocktono sendraugės, kaip 
Prunskis

Tad kviečiame visus į šį jau
nųjų menininkų vakarą.

Dauguma vyresniųjų at-kių 
buvo nuvykusios Putnaman į 
uždaras mergaičių rekolekcijas, 
kurias vedė tėvas V. Gutaus
kas, SJ.

Visi moksleiviai ateitininkai, 
pasiskirstę į grupes, lanko šeš
tadienines lituanistikos pamo
kas.

Prof. Balys Vitkus yra LB 
Brocktono apylinkės pirminin
ku ir kartu su vietos Am. L'e- 
tuvių Tarybos skyriumi surengė 
Vasario 16 minėjimą. Aukų su-

Radzivanas, sekret. P. Minkū- 
nas, ižd. Z. Jurevičius ir narys 
P. Vainauskas Fondo adresas: 
64-14 56th Rd., Maspeth 78, L. 
I., N. Y.

ir kasmet, dalyvavo uždarose 
moterų rekolekcijose Putname.

IOE3O1 IOC ac

Telef. REpublic 7-68Ū3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960

Korp! Šatrija

BROCKTONO ATEITININKŲ 

VEIKLA

Brocktono Vytauto Endziulai-

“ATEITIES” KONCERTAS

Brooklyne, N. Y., yra ruošia
mas gegužės 12 d. 7 vai. vak. 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Programoje dalyvaus solistai Al

čio vardo ateitininkų kuopa ien dona Stempužienė iš Clevelando 
gia savo tradicinę šventę š. m. ir Vacį. Verikaitis iš Toronto 
balandžio 22 d. Jaunučiai vai- bei pianistė -Julija Rajauskai- 
dins Danutės Augienės “Pranu- tė - šušienė iš New Yorko.

Pradeki t Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įetaigoje BRIGHTON SAYINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Ud $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Califomia Avė

CHARLES ZEEAS, Sec’e

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad ir 
*«*t. • v. ryto lkl 4:B0 p. p.

Trečiad. 9 ryte Iki 19 v.. o 
Ketvirtad. I vai. lkl • vak.

SIN C LA IR Gazolino Stotis

PAGALBA"II

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

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

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

264TWest 71st St.(katnpas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Namu tel. WAIbrook 5-5934

labai dėkingi.
— Piniginis vajus. Ateitinin

kų Federacijos Valdyba savo 
posėdyje kovo 6 d. nutarė šiais 
metais iki spalio 1 d pravesti 
piniginį vajų organizaciniams 
reikalams.

l’el. ofiso HE. 4-nr>99, re*. PR. 0-7333

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 aekmad.

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —■

6S22 So. Western Avenae
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3239 
Re». telef. V'Albrook 6-6078

Butterfly”. Solistas V. Veri
kaitis dalyvaus gegužės 12 d. 
“Ateities” ruošiamame koncerte 
Brooklyne, N. Y.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 68rtl SL 
Ofiso tel. REliance 5-4110

Rezlil. telef. GRovehlU 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir Šešta d. pagal sutarti

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKI V IR VAIKU LIGŲ 
SPEOIALISTB

7166 South Western Aveniu
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet.

Oflce U-l. RE. 7-1108 
Res. U’l. WAlbrook 6-3705

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

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

Seštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

Be to, visokiausi radijai, rekordą 
vimo 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 CAlumet 5-7252

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West 51 «t Street

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

penkt. 2 iki 4 Ir 6 iki 9 popiet Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRosp«‘ct 0-1795 
Rez. tel. GRovehlU 6-5003

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

IOC aoczoc

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

Tel. BI 7-7075 arba 

RE 7-9842

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehlil 0-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0030

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Vestuvių nuotraukos 
tugštos rūšies fotografijom 

Mūšy specialybė

Precin Photo Studio
INC.

EDVARDAS ULIS, sav.

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimu Ir Taisymu 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

Chicago 32, UL — TeL lA 3-861

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 Calitornia Avė. 

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

TELEVIZIJOS
ir Radi. Aparatą Taisymas

Sąžiningas ir garantuotai darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. 8awyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

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 6-913E

M. CESAS, patyręs auto specialistas

NARIAI UETUV1Ų TAUP. IR SK0UN1M0
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
IR

Paskolos Duodamos Namy {gijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PEININGI PATARNAVIMAL

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ ««,000.000 IŠTAIGOJE. AUKSČI AVSIAS, NAI JAI PADIDINTAS DIVIDENDAS ŲZ PAIII UP INVE8TMEN- 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTiONAL, BONUS. KAI,F: DŲ IR VAKACMŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKĮ ALSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIČIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI <>M SĄLYGOM. SUŽINOT MCHŲ AUKOTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT GROVEHILL 0-7575.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATIOM, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 12 VAL. — 8 VAL.; ANTRAD. IR PENKT. 9 iki 4 VAK.; KET. 9 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; ŠEŠT. 9 IKI 2 POPIET

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

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČINSKAS)

‘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.

Tei. ofiso GR. 0-5399, PR. 0-4732

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

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnliall 3-0959 
2534 West 68th Street

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

skambiną CEntral 0-2294.

Ofiso t.ief. Y Arlis 7-1106 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatv8) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Oflce WAlbrook 6-2070.
Rea. Hllltop 6-1600

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQ1,EITE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenae 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso —- PUllman 5-0760
Buto —- ENglevvood 4-4979

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:30 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 — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2560 West 63rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

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

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

Tel. ofiso Ir buto <*L)’i»|>lc 2-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare.
Butas 1520 So. 49tli Avė. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayetti' 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popi>*t nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAU6EU0NAITĖ
(Gydytoja Ir Chirurge) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
8PECIALI8T*

2750 West 71st Street 
(Kampas 7lst Ir Californta)

Tel. ofiso Ir re«. REpublic 7-4148 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. šešt 1-4 p. p. 

Prišinluiua tik pagal sunitai luią.

DR. VYT. TAURAS-
TUPCIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
L'el. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASOHIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South YVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street 

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

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. Califomia Avė., Chicago 

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

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

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.0-8876

PR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Plrfnad., 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 0-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps viršminėti telefonai
šaukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - I ’rotezlstaa 

Aparatal-Protezal, Mod. ban-1 dažai. Spec. pagalba kojom 
(Arch Supports) Ir 1.1.

Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
DRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 03rd St. Chicago 29, III. 
Tel. PRospect 0-5084., . - ----------- -------,

ftemkite dien. Drangą!

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 0-9400
Rezid. PRospect 0-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir huto lel. OLympio 2-1381

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 0-6440, rez. HE. 4-3150
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2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0669

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665R 

1821 So. Halsted Street
Rezid. 0000 S. Artesian Avė.

VAI,. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERHER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

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

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvfi 
756 West 35th Street 

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

Palengvinu aklą įtempimą, kui 
yra priežastie galvos skaudėjimo i] 
svaigimo ir skaudančią akią karščl 
Atitaisau trumparegystę Ir toliregy 
tę. Prircnku teisingai akinius V 
egzaminavimai daromi su elektriniu 
Instrumentais, rodančias mažiausi 
trūkumus. Speciali atyda kreipiau 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10: 
iki 6 vai. Sekm. ir treč. uždare
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PAVOJAI EUROPAI
Niekas neginčija fakto, kad komunistai drumsčia vandenis 

Azijoj, Afrikoj ir kitur. Jų darbo pasekmės jau labai ryškios.

POPIEŽIAUS PIJAUS XII ŽODIS 
DIPLOMATAMS AKTUALIJOMIS

Kovo 11 d. ryte diplomatinis meilės ir teisingumo idealai,
Kai visų dėmesys šiandien yra atkreiptas j pavojingus kon- korpusas prie šv. Sosto pareiš- šiandien grasomi žmogaus ap

niktus kituose kontinentuose, komunistai pasidarė veiklesni ir kė sveikinimus popiežiui Pijui mens teisės ir dyasos primatą
Europoje, nes mano, kad šiuo metu jų veikla ten bus mažiau 
pastebima.

Sovietai siekia užkariauti visą Europą be karo Užkaria
vimo .viltis jie yra sudėję į savo propagandinę veiklą, į komu
nistinius sąjūdžius įvairiuose Europos kraštuose, o pastaruoju 
laiku ypatingai daug dėmesio kreipia į vadinamus “populariuo- 
sius frontus”.

Komunistų veikla neaplenkia nė Didžiosios Britanijos, kur 
mažiausiai turėtų vilčių sau betką laimėti. Šiuo metu yra ban
doma susilpninti ryšius tarp Britanijog ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių. Tam tikslui yra panaudojami dalykai, kurie yra 
susieti su prekyba.

"Nauji” Kremliaus metodai jau paleisti darban. Norima už
liūliuoti Sovietų Rusijos priešus kalbomis apie taiką. Dabar 
daugiau, negu betkada pirmiau, siekiama infiltruoti į demokra
tijų vyriausybes komunistus ar jų draugus; tą patį stengiamasi 
padaryti ir darbininkų organizacijose, kad valdžios jėgą galėtų 
paimti iš vidaus. Mažąsias valstybes planuoja paimti savo kont- 
rolėn prekybos ir pašalpos priemonėmis. Kolonialinėse vietose 
kursto neapykantą, suagituoja riaušes. Kur reikia panaudoti 
ginklus, ne pati Sovietų Rusija kariauja, bet satelitus į mūšius 
stumia.

Tokiais keliais bandoma pasigrobti Europą ir kitus konti
nentus. Todėl sovietų vadai nuolat kalba apie taiką, nes koks 
reikalas jiems būtų išprovokuoti karą ir patiems į jį įsivelti, jei 
tikisi pasaulį užkariauti be tokio karo. Jiems jau nemažai pa
tarnavo Genevos konferencija, paskelbtoji koegzistencijos idėja 
ir visos kitos viliūgingos priemonės.

Jau dabar komunistai turi savo valdžioje trečdalį viso pa
saulio žmonių. Penki šimtai milionų žmonių gyvena vadinamoj 
"taikos zonoj”, daugiau ar mažiau simpatizuojančioj sovietų idė
joms. Tuo būdu apie pusė pasaulio žmonių gyvena kraštuose, 
kurie yra draugingi komunistams. Tas faktas Kremlių skatina 
ir kitą dalį užkariauti, žinoma, "taikingomis priemonėmis”, nes 
karas, kaip jie gerai žino, komunistams užduotų mirtiną smūgį.

Kas bent kiek akyliau seka sovietų ambasadoriaus Zorino 
veiklą Vakarų Vokietijoje ir stebi joi šypsnius, tas labai 
gerai supras “naujuosius” Kremliaus metodus. Jis siūlo vo
kiečiams visokiausias gėrybes, lanko .valdžios pareigūnus, kara
liškai juos vaišina, privačiai kalbasi su didesniais Vokietijos pra
monininkais. O tuo tarpu Rytų Vpkietijos komunistai kontak
tuoja Vakarų Vokietijos kairiąsias politines grupes, jas kursto 
prieš kanclerį dr. Adenauerį ir jo politiką. Aišku, kad Zorinas 
siūlo Vokietijos sujungimą, bet tas sujungimas turi būti toks: 
Vakarų Vokietija prisijungia prie Rytų Vokietijos ir pripažįsta 
jos komunistinį režimą.

Kremlius žino, kad Prancūzijos rinkimuose pusšešto mi-’ 
liono žmonių balsuoja už komunistus. Planuojama šį momentą 
panaudoti labiau negu ligšiol. Norima supiršti kairiąsias politi
nes grupes su komunistais, kad bendru frontu dirbdami komu
nistai galėtų paimti vyriausybę į savo rankas, šiam reikalui ne
mažai patarnauja Šiaurės Afrikos križė.

Italijoje už komunistus balsuoja šeši milionai balsuotojų. 
Jei Kremliui pavyktų ten sulipdyti vad. popularųjį frontą, ir 
Italijai iškart susidarytų tikrai rimtas komunizmo pavojus. 
Jaučiama, kad tokia Suomija pastaruoju laiku jau arčiau yra 
prišlijusi prie Rusijos. Graikijos komunistai, kurie savo laiku 
buvo nugalėti visuose frontuose, dabar bando atsigauti ir vėl 
pajudėti. Austrija ir šiaip jau yra silpna, ir prieš komunistus 
nekovoja, nes jų bijo. Maskva daro viską, kad Jugoslavijos dik
tatorių palenktų savo pusėn.

Atrodo, kad Vakarų Europa dabar turi akylai budėti. Ko
munistų veikla, panaudojant “naujuosius” metodus, jos laisvei 
yra labai pavojinga.

XII jo 80 metų sukakties pro
ga.

Iškilmingoj audiencijoj daly
vavo 42 įvairių valstybių amba
sadoriai bei įgalioti ministrai 
prie Šv. Sosto drauge su augš- 
taisiais pasiuntinybių pareigū
nais ir savo šeimomis. Lietu
viams audiencijoj atstovavo Lie 
tuvos pasiuntinys prie šv. Sos
to ministeris Stasys Girdvainis, 
lydimas pasiuntinybės sekreto
riaus St. Lozoraičio, jr. Diplo
matinio korpuso vardu šv. Tė
vui buvo įteikti 49 tomai įvairių 
dokumentų, vaizduojančių šv. 
Sosto diplomatinius santykius 
su įvairiomis valstybėmis, sie
kiant užtikrinti pasaulyje tai
ką.

Visų audiencijos dalyvių var
du Popiežių pasveikino Prancū
zijos ambasadorius d’Ormesson, 
iškeldamas jo nenuilstamą veik
lą tarptautinės taikos stiprini
mui šiais didelių sunkumų bei 
pavojų laikais ir išreikšdamas 
pagarbą bei dėkingumą visų tų, 
kuriems yra brangūs tikėjimo,

nūs žmonių. Kinų Mao giriasi, 
kad per 4 mėnesius (1955 m.) 
jis į kooperatyvus suvaręs 50 
milionų šeimų — viso apie 225 
milionus žmonių. Pirmiau suko 
lektyvintus pridėjus, ši didžioji 
komunistų prievarta palietė 70 
milionų šeimų ir 230 milionų 
žmonių”.

PAVOJAI IZRAELIUI

paneigusio materializmo.
Padėkojęs už sveikinimus ir 

linkėjimus, o ypač už prim nimą 
jo nuolatinių pastangų visais 
prieinamais būdais sutaikinti 
vienos kitoms grūmojančias pa
saulio tautas, Pijus XII kalbė
jo:

— Kaip norėtume, kad žmo-l 
nes ir tautos taiką labiau my
lėtų už savų interesų ir savimei
lės patenkinimą! Kaip tikėtu
me, kad viešoji pasaulio nuomo
nė palenktų neprotingą užsis
pyrimą ir visus priverstų drau
giškai išspręsti aštriausius ne
sutarimus, taip išvengiant dau
gybės neatitaisomų blogybių...

Toliau Šv. Tėvas priminė žmo 
niją skaudžiai nuvylusius perei
to ir mūsų šimtmečio bandy
mus sukurti ekonomiškai ir 
techniškai tobulą pasaulį. Socia
liniai perversmai ir grynai ma
terialistinis mokslų pritaikymas 
sugriovė senąją santvarką ir 
jos vietoje nepasiūlė nieko ge
resnio ir pastovesnio.
Neneigia mokslo ir technikos

laimėjimų

Bažnyčia tuo tarpu niekuo
met nesiliovė gynusi tikruosius 
žmogaus prigimties reikalavi
mus... Jokiu būdu nepaneigda
ma .mokslo ir technikos laimė
jimų, ji jiems nurodo tikrąją jų 
vietą ir prasmę, primena, kad 
jų uždavinys yra tarnauti žmo
gui, neardant pusiausvyros tų 
visų jo santykių, kurie sudaro 
jo gyvenimo pagrindą: šeimos, 
nuosavybės, profesijos, bend
ruomenės ir valstybės. Remti 
visą žmonių gyvenimo saugumą

STIPRYBE AR SILPNYBE?

“The New York Times” užsie
nio reikalų žinovas James Res- 
ton rašo:

“Amerikos senatoriai ir sve
timų valstybių ambasadoriai ne 
visi sutiko su mūsų užsienio 
reikalų sekretoriaus Dulles pa
reiškimu Senato užsienio reikalų 
komisijai, būk Maskvos nuolai
dos jugoslavų Titui ir pastan
gos Vakarų įtaką Azijoje ir 
Afrikoje pakirsti siūlymu eko
nominės paramos esą ženklai 
Maskvos silpnumo, ne stiprumo. 
Nesutiko ir George F. Kennan, 
buvęs JAV ambasadorius Mask
voje ir geras žinovas sovietinių 
reikalų. Jis pareiškė:

‘Sovietų grėsmė dabar rim
tesnė, negu 1947 metais. Dulles 
kalba dalykus, kurių nėra’.

Kennan mano, kad Maskva, 
puoselėdama bendrus radikalų 
frontus Italijoje ir Prancūzijo
je bei supirkinėdama žemės ū- 
kio gaminių perteklius Azijoje 
ir Afrikoje, verčia visas palies
tas valstybes minkščiau, ne kie- 
kiečiau žiūrėti į Maskvą. Šalia 
viso to, Maskva juk neatsisakė 
savo tikslo užvaldyti pasaulį 
Aišku, kad ir pats p. Dulles tą 
gerai žino. Jo pareiškimas grei
čiausiai turėjo vidaus politikos

tikslus — suraminti piliečius 
rinkimų metu”.

KINIJOS ŪKININKAMS — 

GALAS

Prof. Kari A. Wittfogel, kuris 
vadovauja Columbia universite
to projektui — studijai “Rytų 
Azijos visuomenė ir Rytų des
potizmas”, New Yorke einan
čiame žurnale “The New Lead- 
er” sako:

"Kinijos ūkininkai pergyvena 
didžiausią savo istorijos krizę. 
Ją iššaukė komunistai, kurie vi
somis priemonėmis slepia jos 
nežmoniškumą. Komunistų gal
vos pasiryžo ūkininkus sukolek- 
tyvinti, tik rusiškų kolchozų 
smarvės pabūgę savo kūrinius 
pakrikštijo ‘kooperatyvais’. Ta
čiau čia ne ūkininkų — žemdir
bių sava valia organizuojami 
kooperatyvai, bet komunistų dik 
tatorių ryžtas nežmoniškomis 
prievartos priemonėmis paves
ti Kinijos žemės ūkį partijos 
galvų kontrolei. Kolektyvini- 
mas reiškia galą kinams ūkinin
kams. Jie padaromi baudžiau
ninkais. Stalinas dešimties mė
nesių 1929 m. gegužės — 1930 
m vasario) laikotarpyje į kol
chozus suvarė dešimt milionų ū- 
kininkų šeimų — apie 45 milio-

kad 
tas---- w--— «

bendras pavojus.
Prof. VVetter yra vienas žy

miausių sovietinio komunizmo 
žinovų.

laikyti vidinį atsparumą, į kur į Reikalinga visų krikščionių li visM krikščionių vienybės, kad 
atsimušęs suduš kovojantis ma- . , _ taip sėkmingiau būtų nugalėtas

vienybe
— Komunizmas yra krikščio- 

iešin»ybė ir, savo pa-;

terializmas. Veltui šis materia
lizmas stengtųsi tokias valsty- , . 
bes suvifoti-apgaulinsos laikos 
Viliojimą.., bandydamas ksl.ą , kalia., - pami. kė p.of.iluąta 
taiką palodyti Pu.niinn.ii.se va3 viešoj* paska toje
S3ntyk.Uf.ne ir teehn nes pat r- gpjp d'uifkt'nj materiali: .ną, ku 
ties pasikeatimuoEe. O kad su- rią zkaitė Vakarų Berlyne’su
gebėtų tauto:;, einančios š uo rengtuose ideologiniuose kur- 
keliu, būti protingos ir atsar- suoae. — Pagrindinis veiksnys 
gios, saugodamos savo dvasines kovoje prieš komunizmą yra re- 
vertybes. O kad jos visuomet bg ja, — pabrėžė toliau kalbė- 
prisimintų, kad yra kre piamos 1oJaa- Ko.runizmo pseudore- 
tokiu keliu, kuris pats savaime Xalr' neatsieta nieko
neveda ir negali nuvesti j tikrą tik krik iėicnybis su-
laiką. Sūkiai, kaip ■■..utinė „ie. “t.prm.mo. S,a,s grumtynių la,-

Anglų katalikų žurnalo “The 
Tablet” arabų pasaulį apvaži- 
nėjęs bendradarbis rašo:

“Syrijos sostinėje sutikau JT 
paliaubų komisijos narį, kuris pastovumą vien tik medžiagi- 
man pareiškė: ‘Surinkus visų a-1 gėrybių gamybos didinimu,
rabiškų valstybių (be Egipto)

. kareivius į vieną kariuomenę, 
skaičius būtų mažesnis, negu Iz
raelio. Be to tie kareiviai, skur 
de ir varge augę, yra nekokios 
sveikatos. Izraelio pusėje dabar 
tokia persvara, kad lengvai ara
bus nugalėtų. Mūsų komisijos 
tikslas yra ne tiek žydus nuo 
arabų ginti, kiek arabus nuo 
žydų’.

Syrijos arabai taip nekenčia
Izraelio, kad neįleido vienos vo
kiečių firmog skelbimų su arabų 
pasaulio žemėlapiu, kuriame bu
vo įbrėžtas ir Izraelis. Vokie
čiai turėjo tą vietą užtepti.

Vienas egiptietis man pasa
kojo: ‘Nepamiršk, kad dabarti
nės valdžios galva pulk. Nasser 
ir daugelis jo draugų karininkų 
tarnavo toje egiptiečių kariuo
menėje, kurią izraelitai suplie
kė prieš keletą metų. Jie to ne
pamiršo Šalia to, jie nori vado
vauti visam arabų pasauliui. Iz
raelio nugalėjimas tokiu būdu 
juos dvigubai patenkintų”. V.

tai reiškia užmiršti, kad žmo
gus visų pirma yra Dievo pa
veikslas ir panašumas, kad jis 
yra atsakingas už savo veiks
mus ir savo likimą, kad žmo
gus gali pats save tvarkyti, ir 
tuo pasireiškia augščiausias jo 
kilnumas. Turima pilno pagrin
do ginti šią žmogaus laisvę nuo 
išviršinės priespaudos, nuo so
cialinių sistemų, kurios neleidžia 
jai pasireikšti. Bet jie, kurie iš
eina į kovą už šią laisvę, turi ži
noti, kad ekonomija ir technika 
yra naudingos ir reikalingos jė
gos tol, kol jos yra palenkiamos 
augštesniems dvasiniams reika
lavimams; jos tampa pavojin
gos ir kenksmingos, kai tampa 
pačios sau tikslu. Bažnyčios už
davinys yra reikalauti, kad bū
tų išlaikyta vertybių tvarka, 
kad medžiaginės pažangos veiks 
niai būtų palenkiami dvasiai. 
Tai tik materialistų paliaubos 

Valstybės, kurios politikoje 
laikysis šių principų, pajėgs iš-

51 tęsinys

Ir kiekvieną kartą mudvi suskleidžiam degtukines 
langines pilnos apmaudo ir nusivylimo. Tai tau, ir ba
landžiai - burkuonėli ai, anot tėčio!

Kita mūsų sodo pusė aptverta tokia pat aklina tvo
ra. Bet mudvi su Nina užsilipam ant malkinės stogo ir 
puikiai matom visą Lukošių daržą.

Ponas Lukošius yra kapitonas. Jis net ir mėšlą 
ant braškių lysių krato, užsivilkęs savo kariškąją uni
formą. Tik švarką atsisagsto.

Jo žmona serga džiova ir visą laiką sėdi stiklinėj 
verandoj, apsisupusi balta skara. Ji vadinasi ponia Žo- 
zefina, nors tikras jos vardas yra Juze.

Ponia Žozefina labai nekenčia'vaikų~Net sviedinio 
negalima daužyti į jų tvorą. Ji tuoj pat trepsi kojom ir 
šaukia:

— Kazyti! Tie vaikai nuvarys mane į kapus!
Bet ant malkinės stogo mudvi galim sėdėti. Ga"- 

lim kaišioti poniai Žozefinai liežuvius ir rodyti „nosis“, 
tirtindamos išskęstą plaštaką prie nosies galiuko. Nes 
tai mūsų pusė, mūsų mali'knė ir mūsų stogas.

O ponas Lukošius savo žmoną myli... Rytais jis

, RADIO SUI

tautinė vie 
nybė”, "socialinė pažanga” ne
gali aptemdinti akių; kovojan
čiam materializmui "taika” ne
reiškia nieko kito, kaip tik pa
liaubas be jokio tikrumo, kurių 
metu laukiama tik socialinio ir 
ekbnominio kitų tautų sužlugi
mo.

Pabaigoje Popiežius pabrėžė, 
kad tik Kristuje ir jo Evange
lijoje galima rasti tikrąją, pas
tovią taiką, ir suteikė apašta
liškąjį palaiminimą. V. R.

Hong Kongo katalikai

Hong Konge katalikų skaičius 
per 1955 metus padidėjo 10,500. 
Tenai katalikai turi 135 mokyk
las, kurias lanko 44,501 moki
nys. Gražus apaštalavimo dar
bas vykdomas tarp pabėgėlių iš 
Kinijos.

kais teikia dar ryžtingiau siek- '

GERIAUSIOS
net SS ženklais raSnmns marinos su 
visada nan Įausta is painiu,lininiais 
KOVAI, iliilžiansia firma pasauly, 
.linus pagamins kokiu tik nnrlle rai
dynu Jūsij pasirinktu stilium.

Kaina $G9.9r, ir anksčiau.

4-ji ' Šimtinė baigiama siuntinėti 
užsisukantiems. Pranoftę ailresą dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:
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l3130S.Halsted-DA6-6887j

PIGIAI IB SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK IR TOLIAU

K. EIDUKONIS
J. L. GIEDRAITIS

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

kaip
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ii apdraudas
6930 S. Talman, Chicago 29, III 

Tel. GRovehill 6-7096

Sukaktuviniu Meti) Dovanos Ta u py t o j a ms

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

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės j senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovaną bendroves raktą su termo
metru arba puikią piniginę.

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 471h Street LAfayette 3-1083
B. R. Pletkjewk'7, prez.; E. R. Pietkewlcz, sekr. ir advokatas

Mokame aukotus dividendus. Kešiuojanie čekius. Parduodame 
\r išperkame valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 

ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN. AI’DRAISTA IKI $10,000.
DARBO VALANDOS: pirmad. ir ketv. nuo 9 iki 8 vai. vak.; 
antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 5; trečiadienį uždaryta, 
o Šeštadieniais nuo 9 valandos iki vidudienio.

paknopstomis bėga pieninėn grietinėlės, grįždamas na
mo jai parneša pyragaičių dėžę. Jis net verda kažkokią
saldžią košę iš kakao ir šuns taukų, kad tik ji pasveiktų.

•
Mes nebūtumėm mergaitės, jei nesidabintumėm.
Iš skaisčiai raudonų jurginų užsilipdom sau lūpas, 

iš tamsiųjų — smailažiedžių prisiseilinam antakius, iš
riestus iki pat smilkinių ir, kai pažvelgiam į save lie
taus vandens statinėn, ten, tarp paskendusių musių, 
tarp sukritusių nakties drugių ir ilgakojų voriukų, slidi
nėjančių vandens paviršium, lyg ledu — ten atsispindi 
mūsų veidai: vaikiškos akys, mirkčiojančios po juodais 
antakių pjautuvais ir raudonos lūpų širdelės, užkeltos 
veik iki pat šnervių.

Vieną dieną mudvi su Nina pasilikom namie tik 
dviese.

Bežaisdamos sode net nepastebėjom, kad dangus 
apsitraukė juodu debesiu. Staiga už Dūdų namo nušvi
to šakotas žaibas ir suskilo melsvom kibirkštim.

Valandėlę visai tylu. Tik nuo lengvo vėjo siūbuoja 
statybos vainikas, iškeltas ant naujojo namo stogo. Ir 
virpa visi medžių lapai. O paskui iš tolo atgrūmoja 
griaustinio bildėjimas. Lyg vis garsyn ir tankyn muštų 
į jaučio odos būgnus audros būgnininkai — ratu susėdę 
milžinai. Mes pri si glaudžiam viena prie kitos ir užsi- 
kamšam ausis. Ir tada — pratrūksta! Tarsi užpleškin- 
tų didžiulis botagas, skaudžiai pliekdamas pritemdytą 
dangų.

Pasipila stambūs lietaus lašai.

Mudvi permirkę įbėganti pro duris, užtrenkiam 
skersvėjo plėšomus langus, įtraukiam privertas užuolai
das, užkemšam krosnių spengtis ir susėdam pačiame 
kambario vidury, ant vienos kėdės.

O sutemo, kaip naktį.

O lietus žliaugia srovėm, šlamščia, pilasi, putoda
mas langų stiklais, o aplinkui kryžiuojasi mėlyni žaibų 
peiliai — net skambteli susikirsdami jų ploni ašmenys. 
O perkūnas daužosi ir pliekia, lyg iš visų pusių tratintų 
didieji muškietai.

Prieš pat langą vėtroj blaškosi klevo medis. Užsi
gula visa žalia viršūne ant malkinės stogo, šliūkšteli, 
partiesdamas šlapias savo šakas, o paskui ir vėl atsi
tiesia atgal, net braška jo jaunas liemuo. Audros sū
kury krinta nuplėšyti klevo lapai; juos pastveria tūks
tančiais pirštų lietus — suglamžo, sumindo ir priplaka 
prie žemės.

Mudvi žegnojamės be perstogės. Aš katalikiškai, 
o Nina — trim pirštais, pravoslaviškai.

— Dievuliau, Dievuliuk, duok, kad tik mūsų ne
užtrenktų...

Nežinau, ką Nina sako savo Dievui, bet aš prižadu 
ir atsižadu visko: ir kad daugiau nepavydėsiu Ninai, 
kam ji už mane gražesnė, Ir kad netraukysiu Vlado 
plunksnų, ir kad nesakysiu „Jackau - kliackau“, nes 
Jackus yra šventasis, ir kad neerzinsiu pusprotės Žalia
kalnio senės, kurią visi vadina „Madame Ka - ka - rie - 
kū"„.

(Bai dangina)

Pu.niinn.ii.se
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t ‘ 
< ros ir literatūros žurnalą “Litu 

anus”. Tam reikalui paskirta 
$80.

Atrodo, jog bus kreipiama 
daugiau dėmesio įvairiam mūsų

m. kovo mėli. 17 d. 7 vai. vakare
Detroito Dramos Sambūris ALKA

stato P. VAIČIŪNO v. dramą

“Sudrumstoji Ramybė”
JUSTO PUSDEŠRIC 
VYTAUTO OGILVIC

Pastatymas ir režisūra 
Dekoracijos

VAIDINA:
Želvyra Buknytė, Violeta Mackevičiūtė, Aldo
na Rastenytė, Petras Deveikis, Kazimieras Gri
cius, Aleksandras Gubilas, Vytautas Ogilvis, 
Justas Pusdešris ir Jonas Vitas.

Vakaras įvyks
HOLY REDEEMER SALĖJE

5671 W. Vernor (prie Junction gatvės)
Bilietų kaina — 1.50 dol.

bus Kovus paremtas $133. Nu- Svarbiausiomis virėjomis bu- prašė lietuvius prisidėti prie p’e 
tarta paremti anglų kalba stu- vo ponios Arina Kiuber ir Mari- tų paruošimo drabo. 
dentų leidžiamą lietuvių kultu- ja Blush. Pagelbininkėmis ■— Džiugu, kad mūsų šauniosios;

ponios Jadvyga Rūkštelė, Ona šeimininkės nepabūgo didelio 
Valatka, Lydia Ming'ėlienė, O- darbo ir dar didesnio rūpesčio 
na Kairaitis, Rožė Bilaitis, Elė lietuvių vardo iškėlimui tarp a- 
Saplienė, Mirga Michael, Ruth merikiečių. Ypačiai pabrėžtinas 
Raila, Agn. Klikna ir Ona Ran- Cath. Stokus (vadovė) sumanu- 

jaunimo auklėjimui. Juk kokį keli. Padavėjomis — ponios An- mas vadovauti ir sugebėjimas 
jaunimą mes išsiauklėsime, to- tonette Baron, Antoinette Ka- organizuoti. Dėka jos draugiš- 
kios ateities susilauksime, mg.; minskas, Alice Banonis, Mary kūmo ir plačių pažinčių, jai pa- 

Benish, Evelyn Blush, Sofia vyko suburti tokį gausų lietuvių 
Lietuviški pietūs Todd, Mary Blush, Elena Baub- šeimininkių būrį (dauguma A-

* chael, Mary Blush, Elena Baub- merikoje gimusios), ir tuo pačiu
lienė (tautiniais drabužiais), E- lietuvių vardas teigiama prasme 
milija Kutkienė (tautiniais dra- —-  ----- —---------- ------ --

DETROIT'. BIZNIERIAI
viu Kultūros Klubui tokiu, „ie I "ė Lietuvi« Kultūros Klubo pir- |R PROFESIJONALAI t s Klubui tokius pie minink'ė) paruošė uzkandžiams
tus paruosti. Atrodė, jog tas gįijjįų Į

Ponia Ona Kairaitis iškepė;
lietuviško pyrago su razinkom alines, ūkius ar vasarvietes, kreip-
ir už tai neėmė pinigų. (kit®s i

Ponia Lvdia Mineėlienė nati ELSEA REALTY & INVEST- . y_ , „ MinS®“enę Pau MENI COMPANYviena įskepe (desertui) visiems atstovą

Tarptautiniame institute Det
roite įvairios tautos paskirai 
ruošia savo tautos pietus— vai- bužiais) 
gių demonstravimą. Instituto Ponia Rožė B-;iaitis (dabarti- 
vadovybė yra siūliusi ir Lietu-

darbas neįveikiamai sunkus. Vie 
na, tie pietūs neduoda jokio pel. 
no, bet priešingai — pareikalau
ja didelių išlaidų. Be to tą su
manymą įvykdyti buvo reikalin
ga nemažiau 25 šeimininkių. O 
kas nori veltui dirbti? Juo la
biau, kad tie pietūs ruošiami 
darbo dienomis.

Tačiau Lietuvių Kultūros Klu 
bas nutarė šiais metais savo jė
gas išbandyti. Sutiko padengti 
visas išlaidas. Ponia Catherine 
Stokus išrinkta lietuviškų val-

svečiams obuolinio pyrago — 
torto ir pristatė lietuviško kai
mo sūrio.

Šių pietų vadovė ir Lietuvių 
Kultūros Klubo pirmininkė Ro
žė Bilaitis dėkoja čia išvardin
tiems asmenims, betkuo prisi- 
dėjusiems prie puikių lietuviškų

VLADĄ BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

76 Balfo skyrius primena detroitiečiams
Detroito lietuvių tarpe gražią bus galima gauti pas laikrodi-

paramą ir visokeriopą pritarimą 
turįs vietinis Balfo skyrius ir

ninką Kukučionį, Patalausko 
“Gaivoje” ir Paužos “Neringo-

toliau bando plėsti savąją veiklą je”. Šie mūsų verslininkai tik- 
ir rinkti lėšas bei rūbus vargo rai vertingai talkina ir padeda 
prislėgtiems tautiečiams Euro-i Balfui. “Gaivoje” taip pat pri-
poje. Su gerokai pailgėjusiomis 
ir pavasarėjančiomis dienomis, 
Balfas norėtų atkreipti malo
niųjų tautiečių dėmesį, jog iš 
šios šalpos įstaigos centro gauti 
1956 m. nario pažymėjimai — 
kortelės, kurias kviečiami įsi
gyti ne vien tik atnaujinantieji 
kasmetinę pareigą, bet ir tie, 
kurie ligšiol dėl įvairių priežas
čių neatliko to svarbaus patrio

imami rūbai ir avalynė, kuriuos 
taipgi kviečiami aukoti Detroito 
lietuviai. Be to skyriaus valdy
bos nariai, padedami specialiai 
įgaliotų talkininkų, bet kuriuo 
metu gali atl.kti įrašymo labai 
trumpus ir paprastus formalu
mus.

Turime siekti, kad Detroito 
Balfas skaičiuotų ne 500, bet 
penkis tūkstančius narių! Tai

tinio darbo. Visų patogumui, du yra visiškai galima ir net neper-
sekmadienius (kovo 11 ir 18 d. 
d.) prie Šv. Antano parapijos 
bažnyčios budės valdybos na
riai, kurie su didžiausiu malonu
mu stengsis patarnauti visiems, 
norintiems tapti Balfo nariais, 
o tuo pačiu ir rėmėjais. Taip 
pat nario liudijimus visą laiką

sunkiai įvykdoma. Kiekvienas 
jauskime pareigą įrašyti ne tik 
savo šeimos narius, bet para- 
g nkime ir savo kaimynus lietu
vius, pažįstamus, bičiulius, bend 
radarbius.

gių ruošimo pirmininke ir va-į paruošimo ir jų pasiseki-
dove. Jos sumanumas, taktas,, mo-
mokėjimas pažinti žmones, o Dėkojama taip “Baltic Melo- 
šiuo atveju — moteris privedė ^ies lietuvių radijo vadovams
prie didelio laimėjimo.

Lietuviški parodiniai (demons 
tiaciniai) pietūs įvyko kovo 1 
d. Tarptautinio instituto salėje. 
Instituto vadovybė paskelbė tą 
įvykį anglų kalba laikraščiuose;

p. Helen Rauby ir Vai. Sala 
džiui, kurie kelis sykius per ra
diją tuos pietus reklamavo ir

PAJIEŠKOJIMAS
PETRAS JURGAITIS, seniau 

gyvenęs 7th Avenue, Homestead, 
be to išspausdino lietuviškų pie-1 Pa., prašomas atsiliepti. Yra svar- 
tų “meniu” su jų gamybos recepS bus laiškas. Rašyti šiuo adresu
tais Valzė daugiausia Detroito JOSEPH TUMSHA,tais. Valgė daugiausia Detroito 27<J8 R<,oseve,t Detroit 16, Mich. 
mokyklų mokytojai ir kiti kita-
tauč'ai — viso 208 žmonės. Pie
tų pagrindą sudarė virtiniai i 
(koldūnai) su grybų padažu. Be 
to — Saločiai ir daržovės.

Tarptautinio instituto vadovė 
ponia Fern Gunkel pasveikino 
svečius ir supažindino su p’etų 
vadove ir pirmininke ponia Ca
therine Stokus. Toliau progra
mą vykdė p. Stokus. Trumpai 
reikia paminėti visus lietuviškų 
pietų programos vykdytojus.

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-G165 
G K MUILAI, CONTKACTOR

Atlieka Įvairius statybos, pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinin- 
kystfis cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskiriu kambarių bei butų Įrengimaf
nncdnp’čar It- oVlrpnnac

M. MIŠKINIS. M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 Wcst Grand Boulevard 

eor. Siiady I.ane Detroit 16. MichigaL 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Trrč. ir Se5t. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

PADĖKA

Ponia Mary Blush viešai de
monstravo, kaip vyniojami ir

Balfo nario mokės“-'lietuviški gareliai
tis - vos vienas doleris me-1 a,uslu^es- Poma Berta Janas 

skambino pianinu lietuviškastams. AI. Astašaitis
liaudies melodijas. Penkių metų 
amžiaus Kristina Kutkutė, gra-

I a A t t • a. D J - ta . i 1 šiais tautiniais drabužiais ap-JAV Liet. Bendruomenes Detroito apyl. veikla, rengta pasakė eilėraščių. Anta- 
Kaip pernai, taip ir šiemet, Revizijos komisijon išrinkti nas Banionis prie durų pasitikę

L. Bendruomenės nariai yra 
veiklūs ir enrgingi.

1955 m. LB Detroito apylin
kės valdyba rūpinosi savų namų

nekartą buvo paminėtas ameri
kiečių spaudoje. mg. I

DLOC METINIS ATSTOVŲ 
SUSIRINKIMAS

Š. m. kovo 25 d. 12:15 vai. 
Hispanos Unidos namuose (už 
p. Nako krautuvės) įvyks Det
roito Lietuvių Organizacijų Cen 
tro visuotinis atstovų susirin
kimas.

Susirinkimo darbotvarkėje — 
susirinkimo atidarymas, manda-

(Nukelta , o pusi.)

Klausykite 
UTHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kiio 
cycJes

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p. 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure — Detroit 27, 
Mluhigan

M0VIHC

NAUJI O/DEU TROKAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AI 
ILGU METU PATYRIMAS - PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, HA. Tel. WAHm»oI< 5-9209

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 
States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 
garantuotos United States Government, kas ir padaro 
STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš..................................^57,000,000.00

Atsargos Fondas......................$4,500,000.00

CHARTEKED AND SUPERVISED B Y THE 
UNITED STATES* GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIFAVICH, Presidcnt

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.

STANDI

Didžioje skausmo nelaimėje, tragiškai žuvus 1956 m. va
sario 10 d. mūsų mylimai dukrelei Julijai-Lilei, visiems šir
dingai dėkojame moraliniai ir visokeriopai pagelbėjusiems Šv. 
Antano parapijos klebonui kun. dr. I. Boreišiui, kunigams F. 
Gureckui, J. Simanavičiui, M. Kirkiliui ir V. Kriščiūnevičiui; 
Seselėms Pranciškietėms,, Studentų Akademikų Korporacija 
“VYTIS”, SkAučlų Tuntui “Gabija", Skautų Tuntui "Balti
ja”, Studentams akademikams, Studentų Sąjungos Skyriui, 
Sporto Klubas “Kovas”, Bendruomenės Valdybai ir nariams, 
Lietuvių Rezistencinės Santarvės skyriui, Tautinių Šokių gru
pei, Karių “Ramovei”, Birutictėms, Dariaus Girėno Klubui, 
Lietuvių Tautinės Sąjungos skyriui, Detroito ir Windsoro atei
tininkams, draugams ir pažįstamiems už šv. Mišių auką, gėles, 
vainikus, žodžiu, raštu ir laikraščiuose parašiusiems užuojautą.

Laidojimo direktoriui D. Braziui už įspūdingą ir tvarkin
gą palaidojimą ir asmenims pasakiusiems gražias atsisveiki
nimo kalbas.

Ypatingai dėkojame kun. F. Gureckui už turiningą ir 
prasmingą pamokslą ir studentui Pr. Zarankai už gražų gie
dojimą bažnyčioje..

Ada ir Antanas Petrauskai ir sūnus Viktoras.
Detroit, 1956 m. kovo 12 d.

FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
ij 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
S PHONE: Vlrginia 7-1741
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MARQUETIE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI. CELES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 6SIii Street Tel. PRcspeci 6-0731
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę)
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SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 So. Oakley Avenue Tek YArds 7-3273

svec.us, juos pasveikinęs nu
rodydavo pietų salę. Ponai Ja 
cob Raila ir Valentinas Sala- 
džius pardavinėjo biletus ir įtei
kinėjo programą.

Ponia Ruth Raila prikepė sta
lams papuošti dekoratyvinių (iš 
saldžios tešlos) baravykų, ku
rias buvo originaliai papuošti 

jaunimą. Šiemet jau sporto klu-. visi stalai.

šie asmenys: Jurgis Baublys — 
pirmin'nkas, Juozas Petrauskas 
ir Pranas Zaranka — nariai. 

Naujoji apylinkės valdyba ak-
statybos klausimais. Rūpintasi tingai įsijungė į lietuvišką dar
iam svarbiam reikalui piniginių, bą. Suplanuoti išplėsti lituanis- 
pasižadėjimų telkimu. Šioje sri-| tinio švietimo darbą. Numato- 
tyje itin našiai ir šauniai pasi- ma dauigau remti sportuojantį
darbavo vedęs propagandą Vy
tautas Kutkus. Namų statybos 
komisijai pirmininkavo J. Mi
kaila. Iš pranešimo metiniame 
susirinkime paaiškėjo, jog 1955 (tęsinys)
m. detroitiečiai pasižadėjo pirk- Po $4 aukojo J. Biliūnas, V. Ra- 
ti akcijų (Šerų) už $25,000. Vis- dzevičius, A. Strazdas ir Svider-
gi tų pinigų ir statybos pradžiai Sas"P.^afdamavid^S. ferpS 
nepakanka. Naujoji LB Detroi- E. Kudžmaitė, Mozūras. A. Radze- 
to apylinkės valdyba įpareigo- yjčius, Stašaitienė, S. šimoliūnas,
ta namų statybos vajų stumtij M j.^gTaitoa^ M. Ū
pirmyn. Kaip atrodo, šių metų ~ —
apylinkės valdybai galbūt pa
vyks padėti pirmą kertinį lietu
viškų namų akmenį

Aukos surinktos vasario 16 d Detroite
manauskaitė, Ratky, K. Ražaus- 
kas, S. Raževkis, Rekašius, Sinke
vičius. Skorupskas, K. Stankevi
čius, K. šeputa, šimokienė, S. A. 
Šimoliūnas, Tamošiūnas, A. Ud
rys, B. Zakaras, Zdanys, Zemb- 
lickas, Zimneckienė, Zebraitienė, 
K. Žutautas, Be to viena maža 4 
metų mergyte, kuri nežinojo savo 
pavardės ir 12 suaugusiųjų, ku
rie nedavė savo pavardės.

Po $0.50 aukojo B. Lungytė, M., 
V. Macevičiūtė, B. Ramanauskai
tė, A. Ruseokas, Vitas; — $0.35 
J. Naumavičius; po $0.25 aukojo 
G. Anužytė, J. Petrauskaitė.

Be to dar trys asmenys, kurie 
nedavė savo pavardžių, paaukojo 
visi kartu $0.79 centus.

Taip pat P. Molis padengė pro
gramos spausdinimo išlaidas ($2.- 
s8), o R. J. Valatkos “Lithuanian 
Melodies” ir H. Rauby ir V. Sa- 
ladžiaus “Baltic Melodies” radijo 
valandėlės garsino minėjimą ne
mokamai.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkojame. Visos aukos iki pas
kutinio cento bus persiųstos Al
tui.

Nesus|tėję atlikti savo pareigos 
dar gali savo aukas siųsti DLOC 
iždininkui J. Pilkai, 13609 Pine- 
hurst, Detroit 4, Mich., arba (»er- 
duoti betkuriams DLOC valdybos 
nariui bei Alto narei E. Paurazie

MES PRISTATOME ANGLIS REl“™- 

PEČIAUS ALIEJŲ
OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS !(’

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo 
kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitėa par’ 
1 mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GE1-7.KKi.iaih, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti j užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių Pildome afideivitus. Pasinaudok i te.

Balčiūnai, E. J. Baubliai, J. Čibi
ras, V. Cyras, T. Ciunka, V. Dam
brauskienė, V. Dapkevičius, Dzc- 
kauskas, V. Gražulis, M. Jankau
skas, P. Javaekas, J. Jonaitis, J 

. . .. • ■ • I Kilikevičius, Kilmanas, Kiškis, P.Apylinkes metiniame susirin-1 Marcinkėnas, V. Menėnienė, Misiu- 
kime apie iždą kalbėjo iždi-Uis, K. Narsčius, Našutaičiai, Br.
ninkė Eugenija Bulotienė. 1955 N -.O., J. Petrauskas, Pranas, J.

r i u.. Preibys, A. Ramanauskienė, E.apylinkes valdyba turėjo $4,- Skioty8( v. šarka, Švoba, J. V.
228.22 pajamų; išlaidų — $3,- Šukiai, N. Udrys, V., A. Vaškelis,
060.79. 1956 m. naujai valdy-'N- 2iedicnė.
hai unrdunta 311 227 45 ’ Po aukoi° A- Aleksinas, K.bai perduota Ambraziejus, J. Ambroze, J. At-

Šiems metams ) LB Detroito kočaitis, V. Bagučkas, Balandie- 
apylinkės valdybą išrinkti šie as'iė, J Banaitis, Bendorienė, Bitai- 
menys: Vytautas Kulkos - pir-
mininkas, Jurgis Rekašius — vi ;kaSi y. Geldota, J. K. Grauikevi- 
cepirmininkas, Vladas Mingė-įčius, E. Grušas, S. Grušnius, (iruz-
la — sekretorius, Antanas Mus- \las’ .IvanaaaieIn®1 Jackson, K. Ja- 
A .. . . . , .. . I kuvicius, P. Jcrmack, Josiukicnc,teikis rmmų statybos reikalų j Kaunelis, J. Kilikevičius, jr., J. 
vedėjas, — Lidija Mingėlienė—i Kięvelaitis, Kiškis, S. Klūpėtas, J. 
iždininkė, Kazys Karvelis — kar Kliuiienė, B. Kotkienė, P. Kuncė,

tote os vedėjas, Pranas. M i. ' kuotis, V. Mickevičius, M. Miko-į nei. Reikia manyti, kad Detroite 
nas — aportr reikalų vedėjas nis, A. Milevičius, E. Moslong, J.'rasis daugiau kaip 428 aukotojai.

FEDERRL 
SflVINŪ

A LOAN ASSA

Bronius Polikaitis — socialinių Morkūnas, V. Motuzas, F. Na r- j
reikalu vedėiftH Vladas Pau- ,n>n' J> Na«JokHS. B. Norkūnas,! reikalų vedėjas, viacias rau R Pakalni6kiH pPtrulionis. V. Ra 
ža — švietimo vadovas. dzevičiua, O. RakaAieuė A. Ra- *.

VytautaM Kutkus 
DLOC sekretorius. 

(Pabaiga)

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 

Taupykite norą dalį.

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

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

2202 VVIkST (JERMAK IMMIJ 
Tel. Vlrglnia 7-7747

JOHN J. KAZANAIJHK AU. Pieš

Chartered and Supcrvlsed hy the U. S. Government
ĮSTAIGOS VĄL.ANDOS: Kasdien nuo 9-toa ryto Iki 5 vai. po pietų. Ketv 
nuo 9-toa vai. ryto Iki k vai. vak. ŠeALatl. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
piety. TreClad. vinal neatidaroma.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Kaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3115 S. L1TUAMCA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
. .........................................................................................................................

r^=

A. TV ERA S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

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

B U IC K ’ A S

L I E T U V 1 š K A S

A U T O M O H I L I S

v



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOISKetvirtadienis, kovo 15, 1956

Detroit, Mich.
(Atkelta iš 4 pusi.)

tų patikrinimas, praėjusio visuo 
tinio susirinkimo protokolo skai 
tymas, valdybos pranešimas, 
valdybos rinkimai, revizijos ko
misijos rinkimai, aukos skyri
mas Altui, vėliavų jsigijimo 
klausimas, einamieji reikalai.

Visi atstovai kviečiami šiame 
susirinkime dalyvauti. Organi
zacijos, kurios savo mandatų 
1956 metams dar neprisiuntė, 
prašomos juos įduoti per savo 
atstovus šio susirinkimo pradžio 
je drauge sumokant $1 už kiek
vieną deleguotą atstovą.

Vytautas Kutkus, 
DLOC Sekretorius

SVARBUS PRANEŠIMAS
JAUNIMO STOVYKLOS 

REIKALU

Šį šeštadienį ir sekmadienį 
(kovo 17 ir 18 d.) Detroite lan
kys^ Nekalto Prasidėjimo sese
lės, kuriuos administruos ir va
dovaus ALRKF jaunimo sto
vyklai. šeštadienį jos vyks į 
pačią vietovę, kuri yra apie 60 
mylių nuo Detroito ir ten turės 
pasitarimą su Federacijos at
stovais iš Clevelando, Chicagos, 
Detroito ir kitur. Tame pasi
tarime dalyvaus ir ALRKF Cen 
tro Valdybos pirm. dr. A. Da
rnusis.

Sekmadienį seselės patieks 
pranešimą Detroito visuomenei 
tiek pačios stovyklos, tiek toli
mesnių planų reikalu. Praneši 
mas įvyks kovo 18 d. 12:30 vai. 
Hispanos Unidos salėje. Visa 
Detroito lietuvių visuomenė yra 
kviečiama gausiai dalyvauti.

ALRKF Detroito Skyrius

AUKOTOJŲ SĄRAŠO 
PAPILDYMAS

Lietuvos N e p riklausomybės 
šventes proga papildomai gau
tos šios aukos: $10 aukojo K. ir 
K. Kodačiai, $5 — A Naruše
vičius.

Be to praėjusiame sąraše pa
stebėta ši klaida: $5 aukojo ne 
A. Jankausk'enė, bet A. Jan
kauskaitė.

Vytautas Kutkus, 
DLOC Sekretorius

T R U M P A I

— Misijas Įmigus, gavėnios 
pamaldos Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje vyks nustatyta tvar
ka, t. y. trečiadieniais ir penk
tadieniais nuo 7:30 vai. vak

— Balto 76 skyrius pradėjo 
narių prirašymo vajų. Į šį dar
bą tuojau įsijungė mūsų seno
sios kartos veikėjai.

— Moterų grupės lietuviams 
veteranams remti š. m. kovo 11 
d. suruošti pietūs praėjo su pa
sisekimu. Pelnas skiriamas ve
teranų namams įsigyti. Jau y- 
ia platinami biletai š. m. balan
džio 7 d. l'etuvių veteranų do
vanų įteikimo ruošiamam vaka
rui.

— At-kų veikėjas Pr Zaranka-
buvo pakviestas sugiedoti JAV 
himną laike Michigano demokra 
tų partijos suruoštų Jefferson - 
Jackson pietų, kuriuose jis taip 
pat dalyvavo ka;p svečias Šiuo
se pietuose, kurie įvyko Detroi
te, Masonic Temple, pagrindinę 
kalbą pasakė demokratų prezi
dentinis kandidatas Adlai E. 
Stevenson. Pietuose dalyvavo 
Michigano gubern. G. Mnnen 
\Villiams, vicegubern. Phillip A. 
Hart, šen. McNamara ir kt.

— Inž. Jurgis Mikaila gavo 
žinią iš Lietuvos, kad ten mirė 
jo motina.

— SI. Bart ydas ir Juoz Čer
niauskus yra tie didieji pagelbi- 
ninka', kurie sukalė puošnias 
“Sudrumstosios Ramybės” spėk 
taklio dekoracijas ir visą laiką 
talkininkauja savo technikine 
pagalba statant šį spektaklį.

— Amerikos, Lietinių Radijo
Balso Klubas ir “Baltic Melo- 
dies” ginčas dėl radijo valandė
lės, kuliai vadovauja Hellcn 
Rauby, buvo atnaujintas teis
me ir baigėsi klubo nenaudai.

St* L'“k*Lo

Chicagoje
Gražūs įvykiai Brighton 

Parko kolonijoje
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Brighton Parko apylinkės val
dyba, pasikvietusi talkon ir kitų 
organizacijų atstovus, suruošė 
gražų Vasario 16 minėjimą va
sario 19 d. Minėjimas pradėtas 
pamaldomis Švč. Panelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje. Pamaldų metu giedojo so
listė Monika Kripkauskienė. 12 
vai. pamaldų metu giedojo Dai
navos ansamblis. Abejose pa
maldose dalyvavo labai daug 
žmonių. Kai pamaldoms pasi
baigus Dainavos ansamblis pra
gydo “Apsaugok, Augščiausias, 
tą mylimą šalį”, žmonės iš baž
nyčios ėjo su didžiausia rimti
mi, o daugelis ir su ašaromis 
akyse. Visuose pamoksluose tą 
dieną buvo prisiminta kenčianti 
vergiją Lietuva ir melstasi už

3 vai. p. p. parapijos salė bu
vo pilnintelė minėjimo dalyvių., 
Trumpu žodžiu minėjimą pra-' 
dėjo apylinkės pirm. inž. V. Ta-j 
mašiūnas, o jį pravedė dr. V. 
Šimaitis. Pagerbti žuvusieji ir 
žūstantieji už Lietuvą. Didžiai 
patriotinę paskaitą skaitė dr J. 
Adomavičius. Meninę progra
mos dalį atliko solistė Iz. Motie
kaitienė ir parapinės mokylos li
tuanistinė klasė, vadovaujama 
mkt. S. Jonynienės. Mažieji at
liko tai dienai pritaikytą kank
lininkų, dainų ir deklamacijų 
montažą, kuris minėjiman gau 
šiai susirinkusiems dalyviams 
labai patiko. Jauniesiems tau
tinių šokių šokėjams vadovavo 
O. Brazdžionienė.

Minėjimo dalyviai priėmė še
šias rezoliucijas- prezidentui ir 
penkiems senatoriams, daugiau
sia besirūpinantiems pavergtųjų 
tautų išlaisvinimu. Šias rezoliu į 

ei jas visi minėjimo dalyviai ir 
pasirašė. Tagi su daugybe pa-Į 
rašų jos per Altą ir pasiųstos, 
kam priklauso. Aukų Lietuvos 
laisvinimo reikalams surinkta 
325 doleriai. Buvo ir labai dos
nių aukotojų, ypač iš senųjų tar 
po. Minėjimas praėjo didelėje 
susikaup'mo ir pasiryžimo dva
sioje. A V.

Gelbėjo j vargą patekusią šeimą
Š. m. vasario 29 d. Elena Še

duikienė, gyv. 3339 So. Lituani- 
ca Avė., staiga neteko sąmonės 
ir tą pačią dieną nuvežta ligoni
nėn mirė. Pal.ko trys mažame
čiai vaikuč’ai 3 — 11 m. am
žiaus. Šeimą iš savo uždarbio 
išlaikydavo vyras ir tėvas My 
kolas. Sutaupų jokių neturėjo, 
nes atliekamus centus turėdavo 
gydytojams išmokėti. Mat ve
lionė apie tris metus sirgo augs-į 
to kraujo spaudimo liga. Šeima 
pateko į katastrofišką padėtį.

Nors daliai laidojimo išlaidų 
padengti šios šeimos kaimynai 
parinko aukų Aukų buvo su
rinkta netoli 300 dolerių. Aukas 
rinko Bruno kepyklos savinin
kas Bruno Macianskas, kuris su 
rinko $82.50, Vladas Petrašū- 
nas — $50.25, Stasys Martin- 
kus — $36 ir Albina Motiejū
nienė — $96.50.

Gražus artimo meilės pavyz
dys. ' St

Kęstučiu Klubo pastogėje
I

Kęstučio Klubo susirinkimasi 
kovo 4 d. įvyko Hollywood sve
tainėje. Susirinkimą pradėjo 
p'r na. A. Valonis.

Lietuvos laisvinimo reikalams' 
surinkta apie 100 dol., iš jų $75 
jau-įteikti Lietuvos neprikaluso- 
myb'ts minėjime.

Susirinkimo metu pcrskaity-Į 
tas “Ateities” šokėjų grupės 
lai,-kas, kviečiąs mus į koncertą,| 
įvykstantį balandžio 15 d Sa-j 
kalų salėje. Laiškas priimtas. 
Kęst uliečiai prašomi dalyvauti 
koncerte.

Finansų sekretorius B. Sko
tas pranešė, kad mirė 5 nariai, 
į klubą įsirašė ponia Hellen 
W aiški.

Sekantis klubo susirinkimas 
bus balandžio 1 d- Mokesčiai iš

iBuffalo. N. Y.
Pamaldos baigtos Lietuvos 

himnu
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės paminėjimas pas mus 
įvyko vasario 26 d. Dėka Ro- 
česterio menininkams jis praė
jo sėkmingai ir jaukiai,

12 vai. šv. Liudviko bažny
čioje buvo atlaikytos pamaldos. 
Mišias atnašavo ir įspūdingą 
pamokslą pasakė tėvas J. Liau- 
ba, OFM. Mišių metu giedojo 
solistės Jan.na Armonienė ir Ju 
lia . Skiparytė. Vargonais paly
dėjo R. Šerelis. Pamaldos baig
tos Lietuvos himnu.

Vakare International Institu
to patalpose minėjimas pradė
tas Amerikos himnu. Po dr. An
tano. Musteikio ir Jono Mustei
kio kalbų solistės J. Armonienė 
ir J. Skiparytė padainavo solo 
ir duetą keletą lietuvių kompo
zitorių dainų. Joms akompana
vo ir solo pianinu paskambino 
pianistas R. Šerelis, jr. Dekla-

juos dar nesumokėjusių narių 
bus priimami nuo 1 vai.

Ilgametis klubo iždininkas 
Pranas Mickas negaluoja.

J. Kondroškar, klubo koresp.

mavo Pranas Puidokas. Meninę 
piugiHinuo uaų ptUvcUv: G. Mus
teikytė ir V. Žmuidzinas. Minė
jimas baigtas Lietuvos himnu. 
Lietuvos laisvinimo reikalams 

I surinkta $148.00.
Vis oms čia išvardintiems ro- 

česteriečiams Buffalo Lietuvių 
Klubas reiškia nuoširdžią padė
ką už gražų žodį, skambią dai
ną ir meistrišką muziką. Taip 
pat dėkoja viešiems minėjimo 

i dalyviams ir svečiams kanadie
čiams už atsilankymą ir už au
kas Lietuvos laisvinimui.

Lietuvių Kiubo Valdyba

Pittsburgh, Pa.
Liet. Bendrsomenės 

susirinkimas
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Į Pittsburgh, Pa., apylinkės me
tinis susirinkimas įvyks kovo 

' 18 d. 4 vai. p. p. Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėj. Programo
je Centro valdybos ir Pittsbur- 
gho apylinkės pranešimai. Bus 
renkama nauja valdyba. Svars
tysime kitus svarbius reikalus. 
Visi lietuviai kviečiami į susi
rinkimą. Valdyba

iiiiiittimiiiimimitmiiiimimmmiiiim
ĮKVĖPIMŲ KNYGA

Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai
Romanas

Ši knyga, pasakodama kovos u? 
spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuviškų žodį. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. 
311 psl., Broniaus Murino viršelis, 
kaina $3.90.

I.ietu viškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Rockford, UI.
L.K.k.S.A, 137 kuopos narių 

dėmesiui
L.R.K.S. Amerikoje 137 kuo

pos nariai, kaip ir kiekvienais 
metais, taip ir šiemet, turės 
bendrą velykinę išpažintį ir šv. 
Komuniją.

Kovo 17 d. 8 vai. vakaro bus 
klausoma išpažintis, o kovo 18 
d., tai yra Kančios sekmadienį, 
visi nariai turi susirinkti į Šv. 
Petro ir Povilo parapijos salę 
8:15 vai. ryto ir išsirikiavę 
vyks į bažnyčią.

Po šv. mišių, tokioj pat tvar
koj, visi nariai grįžta į salę, kur 
bus paruošti bendri pusryčiai.

Pusryčiams vadovauja vais- 
pirmininkė S. Varekojienė.

Maloniai prašomi visi kuopos 
nariai kuo gausiausiai dalyvau
ti. Valdyba

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pitteburghe
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekvienų sekmadlen* nuo 
1:30 iki 2-.00 vai. p. p.

16 STIPRIOS IR GALINČIOS
WL0A

RADIJO STOTIES BRADDOCKB 
Visais reikalais kreipkitės šiuo adre 
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUK 
Radio Station WLOA. Braddock. Pa.
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MIELUS BIČIULIUS VYTAUTĄ IR DUKRĄ GIEDRŲ, JŲ 

MYLIMAI ŽMONAI IR MAMYTEI

ALDONAI GIRDAUSKIENEI

MIRUS, NUOŠIRDŽIAI U2JAUČA.ME IR KARIU LIŪDIME

MARIJA IR ADOLFAS MASLAUSKAI

STATYBAI 
IB NAMŲ 
PATAISYMUI 
PBISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

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

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

lt C Dili KAS duodu $20.00 už lw-t 
kokį senų. jūsų laikrodėlį, perkant 
naujų Bulovų, Bcni-us, Ktgin, Uruen, 
lx>ngincs \Vlt(naiiei- nuo $39.05 . ir
aiikšėliitLS. l’ei-ka ir parduoda Dei
mantus, Hrilijnntiis, senų aukšti il
giniams.
Elektriniai sieniniai laikrodžiai

|M> ......................................... . $2.95
laikrodžiai su gegute iki ir

tuiikšėiaii ..................................... 0.95
Mašinėlės plaukams kirpti su

žirklėmis ....................................... 3.95
Ziulintuvai laikrodžiai po .... 1.99
kišeniniai laikrodžiai l«o .... 1.99
Bankiniai laikrodėliai su ak

menėliais |M» ........................... t 0.99
I I karatų gryno aukso ranki

niai laikrodėliai ]Mi ...... 29.95
l'ohling l-’oto Camera po .... 9.95
Mažas kišeninis foto a|iaratas

|N>   1.99
l’arker Parkette rašoma, plun

ksna |m> .......................................... 1 -99
Marine liatid lūpinės armoni

kos imi .......................................... 1.99
I gabalų arlNitos setas vertės

$1.00 už ....................................... 1.99
Kavai virti eliromn padengtas

puodas vertės $1.00 už .... 1.99
20 gabalų lėkščių setas vertės

$8.00 tik |x> ............................. 1.00
53 gabalų lėkščių setus meniš

kai iiagražintas vertės $09.00
tik |m» ............................................ 29.95

100 gabalų lėkščių setas vertės
$52.00 tik |M» ........................... 11.95

3 gali. stainless peilių Ir šaukš
tų setas vertės $32.95 už. . . 14.95 

53 gal). Pasidabruoti Kogers 
Silvervvare vertės $42.95 tik |m> 19.95 

Vienam asmeniui setus sterling
silver vertės $32.00 už .... 19.95 

Automatiškus tosteris vertės
$19.95 už ..................................... 9.0(;

VVuflių keptuves vertės $12.95
iv/. ................................................... 5.95

lleivtiiig l’iul (Elektrinės pa
galvėlės) $8.00 už ................. 4.00

ilnoiiiai blunketui |m> ................. 3.95
Plunksninės pagalvės |M> .... i .95
šilkinės kakinos |w> .................... 0.95
Paauksuoti euff links setai su 

jūsų initialais vertės $4.00
|m> ..................................................... 2.00 |

Ibdto plieno ir sidabro Ilstan
čios laikrodėlių apyraitkėiės
vertės $2.50 už ........................... 1.19

Paauksuoto) laikrodžių gran
dinėlės vertės *3.00 už .... 1.50

Cigarečių žiebtuvėliai $2.50 tik
|m> ..................................................... .98

VėliaiLsios mados auskarai ver
tės $2.00 |M)  98

lložuučiai vertėt, $2.00 už...................75
Itožančiai vertės $5.00 uz . . . 2.00
Geltono aukso auskarai vertes

$ 1.50 už .................................................50
Perlai vertės $3.00 u«...........................98
Pikuyko kėdės po................................... 19
'falui Itevorderiai vertės $129.

00 už .............................................. 09.95
A ulonui t išk i Plioiiograi’ai ver

tės $59.95 už ........................... 39.95 :
Maži nulio nupiginti už -u... 12.95 
Itiulio su liaterijoiiis ir įteku, 21.95:

Televizijos visų žymiausių kompani
jų iiž žymiai sumažintas kuilius leng
vais išmokėjimais.
Itašomos mašinėlės nuo $35.00 li
auk sėtini.

Atsinešk šį skelbimų — gausi dy
kai l.ietuviškų Knygų su gaidomis

Atdara Pirmadieniais ir Ketvirta 
dieniais vakarais Iki 9:30. Hekmadie- 
liiaiM nuo 10 iki 6 po piet. Kitomic 
dienomis nuo 9-6.

Iludriko Urulio valanda VVill'Y' iš 
Kailio Kloties llut) K. Kelv Irtadie- 
nluia nuo G-7 vai. vakare.

JOS F. BI DKIK. Ine.
3241 S. HALSTED ST.
Telefouas: CAlumet 5-7237

MELSKIMĖS I4LTLVISKAI

Jau išėjo iš spaudos Kun. Al. Kuba- j 
liausko iiai-uošia maldaknygė

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 sųjūd) ir mišių girdomosios 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 3U giesmių.

Kalbą, lygino prof. DR. A. SALYS
Maldaknygės kainos:

Odos lux auksuoti kraštai — $1.50 
Odos imitacija ailks. kraštai — $2.50 
Odos imitac. raudoni kraštai — $2.00

Išleido EDVARDAS VILUTIS, 
3808 Alder Street,

East Ohicago, Lnd., U.S.A.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WGES stoties — Banga 1890 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAIS 

8:46 iki 9:80 vai. ryte 
ŠE6TAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
HLKAD. 8:30—9:30 v. r. U stotie 

WOPA — 1490 kll.
Chlcago 29, Ji. HEmlock 4-2418

-«Zt Ho ROCKWEL1 ST

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedir- 
vlnių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
Ct., $1.25, ir $3.60.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse—
Mllvvaukee, Wisc.,Ga 
ry. Ind.ir Detroit, Mi- 
cbigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
oey order 1

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

Duoną ir įvairias skoningas 
baltutes kepa

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

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

Atdara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat šeštad.
_ _ ir sekmad. nuo 9 v. r. iki 3 vai. vakarop

20 METŲ PATYRIMO

t

S E L F 
SERVICESKIP’S 

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202
KOVO 15, 16 IK 17 D. D.

MAKTELL THKEE STAK UOGNAC Fifth $4.. 9 8

MOAUUIN K) Ylt. OLD BRANDY. Im- 
ported. Fifth g gg

IMPORTED FRENUII BRANDY Fifth $3 29

GKAIN ALUOIIOL, 190 PROOF USP Fifth $^..89

1952 VINTAGE Importai Bordcaux Wine
RED OR WHITE Fifth

K1JAFA WINE 5th $1.69

UINZANO VERMOLTH 
Swect or Dry l'iftli $1.39

UOINTKEAU LIUUELK

VODKA, 80 proef

Si

Fifth $4.09

Fifth $2-69

UHARTKELSE (GKEEN), 110 proof Fifth $Q.75
33

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS )
Garantuoja darbą ir dalis.
I. MIGLINAS 

Telef. — HUmbold 6 1036

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

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

miestus.

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

j Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 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 

i baldus, užsukite į šią lietuvišką
' krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa

tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. gBeley 8 - 4711

Felix Raudonis, sav. ir menadžerla 
Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80.

I
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

4038 Archer Avenue t«i. la3-67,9 
AUGUST SALDUKAS Prszidantos

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 
RADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 4.7th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — J00'o

NAUJAUSI

STEPHENS LIQUORS
4134-36 Archer Avenue

(Kampa* l'rancisco gatvės)

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

Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.

Choro vedėjus
K SKuvIniui^r' DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI
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Zubruvką Amerikoje
Zubruvka, vienas labiausiai 

Europoje paplitusių gėrimų, ne
seniai Amerikos publikos atras
tas, pasidarė trumpu laiku la
bai madingu gėrimu.

Zubruvka, tai degtinė pada
ryta tuo būdu, kad įdedama vie
nas ar du stagarėliai stumbrą- 
žolės į skaidrios degtinės bute
lį ir šis paliekamas stovėti ke
letą dienų. Šios žolės aromatiš
kos ir gaivinančios savybės per
imamos degtinės, kuri gauna ne 
tiktai aromatišką “buketą” ir 
gražią šviesią gintaro spalvą, 
bet ir gardų skonį. Šis aroma
tas primena žmogui ramią, ne
seniai nupjautą Europos pievą, 

ši stumbražolė yra mėgia-
miausioji Europos stumbrų žo
lė, kurie gyvena tamsioje ir se
noje Bieloviežo girioje.

Zubruvkos degtinė buvo ne 
tiktai mėgiamiausias bajorų ir 
valdininkų gėrimas Europoje, 
bet taip pat ir paprastųjų žmo
nių. Dėl to ir pas juos nebuvo 
namo, kuris neturėtų stumbra- 
žolės degtinės butelyje, laukian
čio Velykų.

Amerikoje ją išgarsino kom
panija, kuri po didelių pastan
gų atvežė tam tikrą tos Zubruv
kos žolės kiekį ir paskelbė ta
tai užsienio spaudoje. Pradėjo 
eiti užsakymai, ne tiktai iš už
sienio skaitytojų, bet ir iš jų an
gliškųjų draugų.

Degtinės pamėgimas šiandie 
Amerikoje yra paplitęs dėl to, 
kad ji laikoma geresne negu į- 
vairūs maišyti gėrimai. Niekas 
tačiau negali konkuruoti su gė
ralu, padarytu iš geros grūdų 
degtinės, kurion yra įdėti vie
nas, du arba trys stagarėliai 
tos iš Bieloviežo girių kilusios 
stumbražolės. (Skelb.)

MAŽŲJŲ MALDOS

AUKOS Ui KALENDORIŲ HELP WANTED — MALĖ

Ui “Draugo” kalendorių 
ftio asmenys:

atsiunti

Rev. K. Juršėnas....... $1.00
Ona Girulienė............. 1.00
Povilas Karosas ...... 1.00
J. Kripas .................... 1.00
Barbara Baeevice .... 1.00
Pr. Kuizinas ..............  1.00
Bruno Staskunas .... 1.00 
Rev. A. Račkauskas . . 2.00
Pranas Gobis ............. 1-00
Pranė Balanda ........... 1.00
Juzė Augaitytė .........  1.00
Meke Huk ................ 2.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

PARAMA “DRAUGUI"
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

M. Margis .................$10.00
Jonas Rasčius ......... 2.00
Antanas Rukuiža .... 1.25
Rev. A. Račkauskas . 3.00
John Petraitis ......... 1.00
C. Jackūnas .......... '. 1.00
A. Smilgevičius ....... 1.00
K. Mažanas ............. 1.00
Joseph Gražulis .... 1.00
A. Sinkiewicz ......... 1.00
Bened. Navickey .... 1.00
Emily Navickey.......  1.00
Ona Girulienė .. ......... 1.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

JTEŠKOMI ASMENYS
Pajieškoma Juzenienė ir Mokienė 

(po tėvais Saklukvtės), gimusios 
Kirbaitinės (Stirbaičių) kaime, Ži
gaičių valsčiuje, Tauragės apskrity
je. Manoma, kad šiuo laiku gyvena 
kur nors Cbieagoje. Joms yia svar
bių žinių iš Lietuvos, .los pačios ar
ba apie jas žinantieji prašomi kreip
tis adresu: Sofija Miniotienė, 522.1 
32nd Avė., Kenohba, Wis.

Pajieškomas Stanislovas R ada vi
rius iš Varnių miesto, Telšių npsk., 
ir Ona Masiliūnienė, gyvenanti Chi- 
cagoje. Šie asmenys arba apie juos 
žinantieji praneškite, adresu: Sofija 
Miniotienė, 5223 — 32nd Avenue, 
Kenosha, Wis.

Dievo

miscellaneous
įvairi). Balvknl

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apd raudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bėa patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

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

Tekstas paruoštas žinomo peda
gogo kun. prof. S. Ylos. Spalvotas 
iliustracijas pritaikė dailininkas 
P. Augius. Gražus kietas paauk
suotas įrišimas. Kiekvienas vai
kas norės šios maldaknygės. Kai
na tik $1.25.

Siųskite užsakymus

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8. ILL.

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
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 pūpuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

ALGIRDAS LANDSBERGIS

K&IONĖ'
V. Adamkevičiaus apianka 

i'Įsakymus su pinigais siųskit* 
859 psl., kalas $2.50 

DRAUGAS. 3SS4 8. Oakley Avė. 
CSiloago S. 111

<ir

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS 

JIG AND FIXTURE 
BUILDERS 

PLANER HAND

Garland Mfg. Co.
10533 GRAT1OT DETROIT, M1CH.

Apply French Road Entrance

ASK FOR MR. TAYLOR

EMPIX)YMENT OFFICE OPEN 

MONDAY THRU FRIDAY 8 TO 5 

SATURDAYS 8 TO 12

J

ENGINEERS

CLASSIFIED & HELP tf ANTED ADVFRTISEMENTS
IOE

“DRAUGAS” AGENCY
55 East VVashlngton Street 

TeL DEarborn L-2434

2334 Souuth Oakley Avenue

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per šią Įstaigą, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Cbieagoj. Teiraukitės:
A L G. B U U D R E C K A S 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijoe) 

Telef. LAfayette 3-3384
GOOD INCOME

1% story frame with 3 npts. 2 car 
garnge; low taxes; 65th — \Voleott. 
Pricc $12,500.

M R. SCHAEJFRR

McCARTHY BROS.
2412 W. (»3rd Street 
Tel. REpublic 7-5000

KAMPINIS 2-jų butų — 5 ir 4 
kamb. Apylinkėj 26th ir Avers. 2 
autom, garažas. Pajamų $60, plius 
butas. Dideli mieg. Du jeiiinei 
Bargenas. $14,200; įmokėti $3,800 
SVDBODA, 3739 W. 26th St. LA- 
1-7038.

BUILDING & REMODELING

HELP WANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI

EXPERIENCED
TIRE section bnilder, tire section 
eutter and. buffer, and ninn lo 
opernte rnolds.

ACME TIRE SERVICE 
3945 West Grand Avė. 

BElmont 5-1059

Dry Cleaning 
DRIVER WANTED

NORTH SIDE

Top rte. in our organizalion 
open.

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

B 0 N E R S
Pinte and Rrisket Rnners 

S1LVER SKILLFT BRANDS, INC. 
7450 No. St. IjoiiIs 

AMbnssador 2-6300 
M R. F1SHFR

REIKALINGI
WAREHO|1SEMEN

SEKANTIEMS DARBAMS — 
Routing — Ticking & f'liecking 
Bendriems sandėlio darbams

• Nuolatinis darbas
• Geras atlyginimas 

Pradėkite dabar
COLE STEEL EQUIPMENT

1111 W. 38th St. LAfayette 3-3477 
Personnel — M r, jselier

MAINTENANCE
WELDER

Experieneetl in VVelding 
Pipe and Inatalling Šamo 

Company Bene f it s

KOPPERS CO., INC.
3000 So. Laramie Avė.

HELP WANTED MOTERYS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas ir A Lapkus

instoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaces), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air eonai 
tionera) ir atlieka visus skardor 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

Tel. OLympic 2-9811 nuo 8 vai 
ryto 11d 5 vai. vakaro. 

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympi 
2-6752 ir OLympie 2-8492

PLUMBING
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažaa 
šaukite dabar. Kalbame lietuviška) 

TeL REpublic 7-0844 

WAlbrook 5-8451

AUTOMOBILE — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICO8 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

tfUsynuui
atitekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 R. WESTF.RX AVĖ.. PR 8-9533

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

šios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personalus šitaip įvertina ra
šytojas Ollauda: **...W*lsas — pa
niekintas niekintojas, bet tur|a 
savyje Fra Angelico angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti ale 
los sąvokos, bet myllatl skaisčia 
meile Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvoktas Jo samša 
<1 rusus b* drąsos, nssapranta* pa 
vojaiis beprotšjlmo prooeae”

AEROJET
bi

SACRAMENTO

CALIFORNIA 
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 fielda — Hydraulic com- 
preesible and incompressible fluid dynamies, liąuid atom 
ization, mass and heat transfer combustion and cham- 
ber design, thermodynamies, strength of materials, apark 
aystems, combustion and high pressure flow systems, 
vibrations phenomena, gas turbines, pumps.

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

SYSTEM ANALYSTS
BSME, BSAE experienced in analysts aireraft and 
missile propulsion systems.

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog
Coders Analysts
Programmers
Experienced and traineeg

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

ELECTRIOAL and ELECTRONIC ENGINEERS
For control system design, reliability testing, 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 this time.
U. S. Citizenship Reąuired.
If unable to apply—send resume to Personnel Direotor.

AEROJET 
GENERAL CORP.

P. 0. Bu IMT
SACRAMENTO, CALIFORNIA

Subsldiary of The General Tire And Rubber Company

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. «» st. Chicago 29, 111.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas

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

duris.

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 

11201 S. Michigan Avė.

STENO-CLERK
Light dietation; varied work; com
pany benefits; in pleasant 6 giri Of
fice; salaryopen. Age unimportant. 

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

Gali MO C4i~l7

V. ŠIMKUS 

{vairūs pntaLsymai Ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa 
kykite pas

Susitarti šaukite REllnnee 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 SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ia senus Kreipkitės:

Tel. — HEpdock 4-5881

Sfilillllllllllllllllllllllllllllllinmililllllltt | 
= LIETUVIŲ STATYBOS =

BENDROVE

MŪRAS
BUILDERS, INO. _

Stato gyvenamuosius na- s 
5 mus, ofisus ir krautuves pa- s 
s gal standartinius planus ar s 
g individualinius pageidavimus, s 
S įvairūs patarimai statyk s 
s bos bei finansavimo reika- g

Į JONAS STANKUS |
= kasdien nuo 4 vai. popiet, s 
s TeL PRospect 8-2018 s 
| 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, g 

5 Chicago 29, Illinois =
SIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUUIUIIIIUIIIIS

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai. 

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

2emos žiemos kainos.
JOHN KOSINSKIS
BOulevard 8-2738

PROGOS — OPPORTUNITIES

G-rocerių — šviežios mėsos—Dar
žovių — šaldyto Maisto Krautuvė. 
Gerai einąs biznis. Žema nuoma. 

HUmboldt 6-5838.

Skubiai ir pigiai 
parduodama TAVERNA su 

ŠOKIŲ SALE.

Tel. LAfayette 3-9618

IŠNUOMUOJAMA

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

BRIGHTON PARKE IŠNUOM. 
2>/j kamb. apstatytas butas rū
sy. Apšild. Galima naudotis vir
tuve. $20 į sav. įskaitant gazą, e- 
lektrą ir karštą vandenį. 4320 So. 
Washtenaw Avė. Te|. LAfayette 
3-2675 po 3 vai. popiet.

Skelbkitės “Drauge” i

THIS IS YOUR CHANCE POR 
Job Security in Electronics

MAINTENANCE MAN 
TV PICTURE TUBE

MA 6-7310 
4624 W. Washington

VYRAI IR MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS

Reikalingi
Valymo darbui naktimis 

SOUTHWEST SID&TE 

(Evergreen Plaza)

CARSON PIRIE SCOTT

Kreiptis asmeniškai 
ar šaukite

MISS RAMSAY 
HI 5-8600

REAL ESTATE

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI* 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-1798 
Padeda plrkltl - parduoti namna, 
aklus, biznius. Parūpina paskola* 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkc 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apd randa, Notarljata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 7lst St. — WA1. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAN01 

2405 Weet 51 St 
WAlbrook 5-5080

PRospeet 8-8570 (vak. ir

TYPIST AND GENERAL OFFICE 
WORK. If you are looking for a 
steady position vvith full Co. benefits. 
pleasant vvorking conditions, hospital 
ization, and appreciative employer, 
call Mr. Rossi MO 0-2333. Progress
ive Bronz.e Work. 733 S. Halstetl St. 
5 day vveek.

A RETTER CAREER-PERMANCNT 
Kniall company needs 2 ladies. 25 to 
50, married, weli educated, attract- 
ive. Mušt have car. Work cvenings, 
$100 tveekly, pins bonus. Advance in 
six months. Abillty counts morc 
than expcrience. Train at company 
expcnse. No investment. For inter- 
view phone; Mr. Cray, M F. 7-2501. 
Today ’till 9:00 P. M.

FILE CLERK
Not over 25. 8:30 to 4:30 5 days
Some Lite typing. iberal vaoa- 
tion. Insurance Plan. Co. benefits. 
Mod. adr 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
Gali OR 3-8700 between 9 and 5. 
Ask for M. WALSH.

EXPERIENCED 
DICTAPHONE OPERATOR

Free liospitalization, loop location, 
small ofi'ice, good advancement. 5 
day wcck.

Call M r. Catanzaro
WA 2-1780

RELIEF SWITCHBOARD
OPERATOR

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

4i/> or 5 day vveek permanent 
No Saturdays 

Apply MISS BURE

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

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- 

benefits.
Call Mr. Ratzel, SA 2-6700

H. J. Heinz Co. 4141 Wes1 
Chicago Avė.

Kas, perkant arba parduodant na 
mua, norit aųžlnlngo Ir lietuviškai emnlftvon
nuoširdaus patarnavimo krelpkltOa I Učiai empioyt:

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Falrfleld, teL LAI. 8-888)
Vai. Kasdien nuo 9—U Ir 4—T vai 

šefitad. nuo 9 v. r. Iki t v. v 
Trečladinelals ušdanrta

Parduodamas mimaa Sv. Leono pa
rapijos apyllnkčje, arti 7 9-toa 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-člos vai. po
piet sekmadieni: Vlncenncs 6-7881.

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 8. Cottage Orove Avė., Chloago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų l’Itospect 8-2530

PIRKITE APSAUGOS BONUS.

CREDIT STENO.
To Asslst Crcdlt Managcr 
Ideal tVorklng Conditions

Call NE1L CASHMAN
F.STEBROOK 8-6<HM»
or applv in person 

LEAF BRANDS. INC. 
1155 N. Cicero Avė.

Reikalinga lietuvė moteris prižiū
rėti ligonę. Jokio kito darbo nebus. 
4615 W. 79th Plaee. RE1. 5-8331.

M A I D

To live in. Own room and bath. 
Help Avitb ebildrcn and eooking.

MRS. PINE
BUckingham 1-1128

PALANGOS RESTORANUI 
reikalinga indų plovėja. 
6918 So. Western Avė.
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Ketvirtadienis, kovo 15, 1350 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Lietuvių Prekybos Namai] SO. BOSTONO ŽINIOS
40 valandų atlaidai .

mūsų parapijoje pradedami ko
vo 16 d., penktadienį 8 vai. ry
to. Išstatomas Šv. Sakramentas 
ir atitinkamos pamaldos.

— Vagys parapijos mokyk
loj. Prieš kelias dienas į para
pijos mokyklos kambarį, kuris 
yra užimtas CYO organizacijos, 
buvo įsiveržę vagys ir padarė

chorui; 9. “Gailia” — Charles 
Gounod motetas mišriam cho
rui ir solo sopranui, solo par
tijoje Stella Raznauskaitė.

Programą paruošė ir chorui 
diriguoja Iz. Vasyliūnas. Var
gonų partiją atlieka Vytenis M. 
Vasyliūnas.

šinskas,
Imol Slosek, Jonas Stakeliūnas, 
Juozas Strelčiūnas, Jonas Va- 
liukonis, Jurgis Valiukonis.

Augustas Micevičius, Pranklin D. Roosevelt yra il
giausiai išbuvęs JAV prezidentu 
— 12 metų. William Henry 
Harrison trumpiausiai tebuvo 
prezidentu — 1 mėnesį.

Penktadienio vakare 7 vai. 30 kiek nuostolių.
min. mišparai ir kun. Alb. Ja- j — Sabaliauskas sale- Chore dalyvauja bei šiai pro-' |
niūno iš Cambridge liet. parapi-1 zjeįįs buvo sustojęs Bos- gramai talkininkauja šie asme- 

tone ir kovo 7 d. pasakė vaka- nys:‘sopranai — Irene Libbey, 
re pamokslą. Marijona Pilipienė, Stella Raz- j |

— Spaudos kioskas po kažny- nauskaitė, Rita Uždavinytė, E- 
čia dėl eilės priežasčių tuo tar- ^ena Vasyliūn enė, Rasa Marija

DIDŽIULIS PASIRINKIMAS 

NAUJAUSIO STILIAUS BALDŲ 

VELYKŲ SVENTEMS!

Kainos be užprašymy — sąskaitos neparduodamos 
Finansų Kompanijoms.

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

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

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

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

★

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

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

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

9 dalių miegamųjų su puošimuos! stalu pas mus tik $490.00

jos pamokslas.
Šeštadienio rytą 8 vai. 30 

min. vaikų pamaldos ir kun. J. 
Naudžiūno pamokslas.

šeštadienio vakare mišparai 
ir 8 vai. pamokslas, kurį sako 
kun. Valka vičius iš Brocktono 
liet. parapijos.

Sekmadienį pamaldos norma
lia tvarka — laiko vietiniai ku
nigai.

Sekmadienį 3 vai. p. p. iškil-

pu savo veiklos nepradės.

Lawrence, Mass.
Bažnytinis koncertas šv. Pran

ciškaus lietuvių parapijos

Šv. Pranciškaus parapijos

Vasyliūnaitė, Izabelė Zolubaitė; 
altai — Julija Andrukaitytė, 
Patricia Goodwin, Georgette 
Libbey, Bronė Jaskelienė, Ona 
Kvarasiejūtė, Aldona Malinaus
kaitė, Giedrė Malinauskaitė; te
norai — Juozas Blaževičius, Juo 
zas Lalis, William Libbey, Jur
gis Lisauskas, Stasys Sapka,mingas atlaidų užbaigimas, da- į choras ruošia bažnytinį kon- 

lyvaujant daugeliui svečių kuni- certą kovo 18 d. 3 vai. po. pie- petrag uianavičius, Jonas "že- 
gų ir seselių. Pamokslą sako tų Šv. Pranciškaus bažnyčioje. ' mig; bogai _ Edgar Beland, juo 
kun. J. Jutkevičius iš Worces-j Koncerto programą sudaro se- zag Cerniauskas> Alfonsas Le- 
ter Mass. kantys veikalai: 1. “Popule

■ meus” — Juozo Naujelio impro- 
Sutvirtininio Sakramento perįum; 2. “O Jesu Christe” — 

teikimo praktika Johann van Berchem (16 amž.)
• įvyks tuoj po atlaidų pabaigos motetas; 3. “Pater Noster” — 

kovo 18 d., sekmadienį. Kviečia- C. Krebs, solo tenoriu atlieka 
mi dalyvauti ir kūmai. ^ur- Lisauskas; 4. “Adoramus

Dėl Kultūros Klubo veiklos Te” — Juliaus Štarkos neseniai
išleistas naujas motetas .miš
riam chorui; 5. “Inflammatus 
et accensus”—Giocomo Rossini,

Jau keleri metai Bostone vei
kia Liet. Kultūros Klubas. Jo 
narių daugumą sudaro nauji a
teiviai, bet pasirodo ir vienas ki-' himnas sopranui solo ir chorui, 
tas iš senesniųjų. Dažnai būna s°l° partiją atlieka Irene Lib- 
konsulas adv. A. Šalna su žmo- bey; 6, 7, 8 ištraukos iš Sta-

A. A.
JONAS GRIKšAS

Gyveno 5517 S. Jusline St.

a. k.

CONSTANTINE KAIRIS
Gyveno IMnvan, \Viseonsin ir 215 N. Lutiobc Avė., Cliieu- 

go, III. Tel. LStebrooke 8-1114.
Mirė kovo 13 <1., 1956, 2 vai. jiopiet, sulaukęs 68 iii. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskr., Čedasų parapijos, 

Papiškių kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Valeria (Wadlugaitė), 

duktė Anų Prantis, 2 anūkai: Deanna ir Robert, 3 seserys: He- 
len Giedras, gyvenanti Baltiiuorc, Md., Kate Matuok ir Sopbie 
Bacevičius ir jų šeimos, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Jonus su šeima.
Priklausė Chieagos Lietuvių Draugijai, Susivienijimui Liet. 

Amerikoje, Kp. 226, Uumboldt Purk Politikų Klubui ir buvęs 
Ainalgunuitcd Clotliing Workers of America Business Reprasen- 
tative.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 5708 W. Madison St.
Laidotuvės Įvyks šeštad. kovo 17 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas j St. Tboinas A'iuinas parapijos bažnyčią, Wasliing- 
ton ir Leamington Avė., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir i«ižįstanius 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, duktė ir anūkai.
Laid. direktorius Steponas Lackavvicz, REpublic 7-1213.

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

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

stiliaus iš auksčiausios rųšies pas mus iki Velykų tik $400.00

VIRTUVĖS FORMICA STALAI
Už $69.00 siūlomi parduoti 5 dalių Formica stalai ir

4 kėdės, įvairių spalvų ir stiliaus pas mus tik.......... $.39.00
Už $ 99.00 siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su chromo

ar juodo metalo kojom pas mus tik.................. . $ 75.00
Už $129.00 siūlomi 7 dalių Formica setai mediniai,

ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik .............. $.99.00

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

pas mus parduodami tiktai ...................................... $169.00
Už $250.00 siūlomi 9 Cub. šaldytuvai Westinghouse,

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

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

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

★

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

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

TELEVIZIJOS APARATAI
RCA, Duinoiit, Wcstinghouse, Admiral, Motorola, Zcuith par

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

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

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

Išmokėjimai iki 2 metų ir ilgiau.

FURNITURE OTTER, INC.
3222-24—26 South Halsted Street

TEL. — YICTORY 2-4226

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

J

na, dr. P. Galinis, p. Pilypaitė 
— Cleveland. Paprastai susiren 
ka viena kita dešimtis žmonių 
ir padiskutuoja kokį klausimą 
bei pasidalina aktualijomis. Su
sirinkimai ne vasaros sezono me 
tu būna kas mėnesį. Nemažą da 
lį klubo veikloj užėmė ir užima 
minėjimai nusipelniusių asme
nų, esančių čia pat Bostone ar 
netoli jo. Praėjusiais metais bu-

tat Mater” — Antonin Dvorak 
Op. 58 oratorijos — “Fac ut 
ardeat cor meum" — solo ba- 
sui su choru, solo partijoje Juo
zas Černiauskas; “Inflamma
tus et accensus” — solo altui, 
atlieka Bronė Jaskelevičienė; 
“Eia, Mater, fons amoris” —

GUŽAUSKŲ
vo pagerbti a. a. prof. V. Birziš- BEVerly HILUS GELINYCIA 
ka ir dail. V. Vizgirda. Šiame Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke- 

sezone paminėtas a.a. dali. P.' SSUTSSKl
Kiaulėnas, o dabar surengtas rei. rnospcct 8-os:u ir pb s-osai 
poeto Fausto Kiršos jubilėjaus ************************** 
minėjimas. Žadama dar minėti
prof. M. Roemerį sykiu su vie
tos teisininkais.

Nors dažniausiai susirinkimai i 
daromi International Institute 
patalpose, bet nei pats klubas, 
nei jo nariai neturi konkretes-1 
nio kontakto nei su vietos ang- * 
liškai kalbančiais kultūrinin
kais, nei su kitomis tame insti
tute esančiomis tautybėmis. Ši
ta prasme keliama sumanymų 
ateities veiklai. Pradžioje klu
bas buvo vadinamas rašytojų 
klubu ir buvo laikomas lyg ir 
rašyt, dr-jos padaliniu. Užtat 
jam ir vadovavo iš eilės rašyto- 

! jai F. Kirša, St. Santvaras, Ber-, 
i nardas Brazdžionis, A. Gustai- į 
tis. Dabar klubas jau yra pa-1 
keitęs savo vardą, prisitaikęs 
prie faktinos padėties — dau
gumas narių ne rašytojai. Šį se-. 
zoną klubui vadovauja dr. M. ,
Gimbutienė, aktyvi mokslo, kul1 
tūros, visuomenės darbuose, bet 
nebe rašytoja mūsų įprastine 
to žodžio prasme.

Kadangi bendruomenė taip 
pat turėtų domėtis kultūriniu 
darbu, todėl praktiškai klubas 
ir atlieka.daug tokių dalykų, ku 
rie galėtų būti tvarkomi bend
ruomenės organų. Anksčiau vi
sada susirinkimuose būdavo me 
ninė programa. Dabar, matytu 
sunkiau jos gauti ir ne visada 
būna. Visdėlto meninės dalies 
tradicija tęstiną.

T Ii U M I* A I 
— Dr. J. Girnius pakviestas 

ir sutiko skaityti pagrindinę pa
skaitą ateinančią vasarą Chica
goje įvykstančio kultūros kong
reso metu.

— Evakuacijos dienos para
das įvyksta kovo 17 d. So. Bos
tono gatvėmis.

— Kini. J. Žuroniskis para
še straipsnį apie Šv. Patriką į 
So Boston Gazette ir pasirašė 
kaip lietuvis kunigas. Lietuvis 
rašo apie airius. Tai įdomu

Milė kovo 12 d., 1956, 1:25 
vai. popiet, sulaukęs senatvės. 
Gimė J.ietuvoje,

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me brolio duktė Juzefą Gurs- 
ki, jos vyras Albertus, jų duk
tė Phyllis, giminės Adomus Mi
kalauskis su šeiniu ir Agota 
Jokužienė su šeima, kiti gimi
nes, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermltage Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, kovo 16 d., iš koplyiėos 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolio tinkle ir kiti 
giminės.

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

Liūdesio valandoje
p. Dr. J. SKAUDŽIO ū
p. BUDRIONIO šeimoms, 

jų brangiam ir mylimam tėveliui ir uošviui 
Lietuvoje mirus, gilių užuojautų reiškia

Petriku ir čerškų šeimos

Musų gerbiamam

VYTAUTUI GIRDAUSKUI,
jo pylimai žmonai ALDONAI mirus, reiškiame gilią 
užuojautą jam ir jo dukrelei Giedrei ir drauge liū-
dime

BAGDONAVIČIAI,
BAKUCKAI,

1MPULEVICIAI

A. f A.

ANTANUI MARCINKUI mirus,
mūsų mielą bsndradarbę PRANCIŠKĄ MARCINKIE
NĘ ir jos dukrą giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Republir Food Products Co. 
Lietuvės Bendradarbės

■ į U " '•
M-

rsa ?

liodBsio valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DOUCKTOBIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
1-M0t —• 7-M01 AatomobOl&ma rieto 
karte gyvena kitose mieste dalyse; gausLaae

koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SD. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. LIDEIKIS
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 CHTCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias
vimas dieną ir nak- Tlgose Chicagoa ir

, tį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir

(tuojau patarnaujamemus.

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO

HI4 West lllth Street
▼i«n«B blokM ano kapinių.

BtailsulM pAminklanu pluę 
PMlrinkbBM minate.

CEdarcreit 3*6335

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 W«tt 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VAHCE
177 WOODSIOE Rd„ Kiverside, UI. TcL OLympic 2-5245

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. I1ALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS '
10821 S. M1C1UOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURQ|S F
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1133-1139,

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

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

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpobUe 7-1213
2314 W. 2Srd PLACE Vlrgkito 7-6672
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X Lietuvių R. K. Susivieni

jimas Amerikoje atėjo j talką 
dienraščio “Draugo” statybai 
su šimtu doleriu, šios organi
zacijos centro sekretorius Vin
cas Kvetkus, vykdydamas val
dybos nutarimą ir prisiųsda- 
mas čekį, labai nuoširdžiai 
sveikina statybos vajaus vyk
domojo komiteto pirmininką 
advokatą Edvardą Stasiukaitį 
už uolų darbą vajuje ir taip 
pat nuoširdžiai sveikiną Tėvus 
Marijonus, užsimojusius visais 
galimais būdais dar labiau su
stiprinti savo didįjį spaudos 
centrą. Reikia manyti, kad ir 
kitos mūsų kultūrinės ir visuo
meninės organizacijos paseks 
LRKSA pavyzdį.

X Chicagoje įvyko reikšmin

gi Lietuvių Bendruomenės pa

sitarimai. LB pirm. St. Barzdu- 
kas ir valdybos narys kultūros 
reikalams A. Mikulskis orga
nizaciniais reikalais tarėsi su 
LB Chicagos apygardos valdy
ba ir Kultūros Taryba. Jungti
niame LB valdybos atstovų po
sėdyje su Chicagos apygardos 
valdyba, Kultūros Tarybos 
prezidiumo nariais, Kultūros 
Fondo valdybos atstovais, kitų 
tarybų ir sekcijų atstovais bu
vo svarstomi Kultūros kongre
so reikalai. Kultūros kongreso 
darbų derinimas pavestas LB 
Chicagos apygardos valdybai 
ar jos sudarytai koordinacinei 
komisijai. Dar kitame posėdy
je LB , valdybos atstovai tarėsi 
su Kultūros Fondo valdyba ir 
Da nų šventei ruošti komitetu.

X Religinio meno parodą, 
kuri atidaryta Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje, pirmą dieną ap
lankė daugiau kaip 600 lanky
tojų. Paroda įspūdingai suor
ganizuota ir stipri meniniu po
žiūriu. Pirmosios dienos rodo, 
jog nė viena paroda nebuvo su
silaukusi tokio didelio pasise
kimo. Parodos lankytojai džiau
giasi, jog lietuviai menininkai 
labai didelę kūrybos dalį yra 
skyrę religiniam menui. Paro
doje savo kūrinius išstatė apie 
40 lietuvių dailininkų ir archi
tektų.

X Pirmasis Amerikos ir Ka
nados lietuvių Kultūros kon
gresas, kuris šaukiamas birže
lio 30 d. Chicagoje, turės du 
bendrus iškilmingus posėdžius. 
Iškilmingasis Kultūros kongre
so posėdis prasidės 10 vai. ry
to. Jo metu paskaitą skaitys 
dr. J. Girnius. Baigiamasis po
sėdis prasidės 6 vai. Paskaiti
ninku rūpinasi Kanados Lietu
vių Bendruomenė. Nuo pirmo
jo posėdžio pabaigos ligi užda
romojo posėdžio pradžios vyks 
atskirų mokslo ir kultūros sri
čių sekcijų posėdžiai.

X Vitražas ir mozaika reli
ginio meno parodoje gražiai 
reprezentuoja. Vitražas kelių 
autorių, o mozaika vieno auto
riaus — Zenono Kolbos, pažįs
tamo ir Lietuvoje, publikos la
bai vertinama. Nors visa jo 
mozaika religinėj tematikoj, 
bet lietuviškam charaktery ir 
tautiniais motyvais.

Religinio meno paroda yra 
Šv. Kryžiaus parapijos salėje.

X Mindaugų krikštą galima 
matyti religinio meno parodo
je, įamžintą rištiniame kilime, 
žinomos menininkės Anastazi
jos Tamošaitienės, kuri dar iš
statė ir kitą raštinį kilimą 
"Knygnešiai sekmadienyje prie 
koplytėlės”. Abu darbai gra
žūs, svarūs ir stambūs. Abu 
yra prel. Pr. M. Juro nuosa
vybė.

X Nauja “Neris” Constnic- 

tion, Ine., vu'dylta. “Neris” 
“Construction, Ine., metinis ak
cininkų susirinkimas įvyko ko
vo 11 d. Apsvarstyta svarbūs 
klausimai ir išrinkta nauja val
dyba. Naują valdybą sudaro 
šie asmenys: inž. J. Augustina- 
vičius — pirmininkas, L. Lie
poms — vicepirmininkas, dr. J. 
Valis — antras vicepirminin
kas, M. Rėklaitis — iždininkas, 
inž. A. Tumas — sekretorius.

Šiais metais numatyta įvyk
dyti statybos darbų už 1 milio- 
ną dol. “Neris” Construction, 
Ine., šiuo metu stato Tėvų Ma
rijonų vienuolyną ir “Draugo” 
spaustuvę Chicagoje.

X. L. M. “Dainavos” an

samblis, vadovaujamas muzi
ko Stepo Sodeikos, š. m. kovo 
17—18 d. d. vyksta koncertuo
ti i Kanadą. Kovo 17 d. koncer
tuos Hamiltone ir kovo 18 d. 
duos du koncertus Toronte. 
Programoje bus išpildoma Juo
zo Gailevičiaus “Vytauto Di
džiojo Kantata”, kurioje solo 
dainuos solistas Algirdas Bra
zis, pianu akompanuos prof. 
Vladas Jakūbėnas, vargonuos 
p-lė Marija Mondeikaitė. Dai
nuos dvigubas kvartetas. Bus 
taip pat išpildytos A. Merkelio 
“Vestuvės be piršlybų”, papil
dytos naujomis dainomis.

Kun. Bronius Krištanavi- 
čius, Lietuvių jėzuitų provin- 
ciolas Amerikoje, šį penktadie
nį (kovo 16 d.) 7:30 vai. vale. 
skaitys paskaitą apie popiež. 
Pijaus XII asmenį. Įdomi pa
skaita bus Švč. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
salėje, popiežiaus Pijaus vaini
kavimo sukaktuvių proga. Pa
skaitininkas gerai pažįsta po 
piežių Pijų XII ir daug kartų 
su juo yra asmeniškai kalbė
jęs. Paskaitą ruošia ALRK 
Federacijos Brighton Parko 
skyrius, talkinamas Federaci
jos Chicagos apskrities. Ren
gėjai visus kviečia dalyvauti 
popiežiaus Pijaus XII minėjimo 
iškilmėse.

X Dėl “Kregždutės” II da
lies. “Kregždutės” II dalies ne
bėra pas leidėjus, bet yra dar i 
kiek pas kaikuriuos platinto
jus. Visi platintojai, kurie turi 
Kregždutės” II dalies knygų' 

, ir nemano jų greitai parduoti,' 
prašomi tas knygas grąžinti 
tuojau leidėjams. Visiems pla
tintojams, kurie nori vadovė
lių, siūlome vietoj antros imti į 
trečiąją dalį, kurios dar yra 
pakankamai.

T. T. MARIJONŲ STATYBAI PAGELBSTI

Šv. Antnno Ijoan and Snvings Austi., Cicero, III., direktoriai pagelbsti 
Tėvams Marijonams statyti vienuolyną ir “Draugo” spaustuvę. Jie 
nupirko Statybos fondo banketo 10 biletu. Banketas bus kovo 18 d. 
G vai. Sherman viešbutyje.

šioje nuotraukoje yra šie direktoriai: .1. Gribanskas, .T. Manstis, M. 
Sriubas, A. Bernadišins, A. Zakaras, R. Eisin, A. Mondeika, A. Stul- 
ginskas ir N. Tumaviek.

CHICAGOS ŽINIOS
Mokytojos drama

X Elena Masaitienė (Balčiū
naitė), ateitininkė sendraugė, 
vyresnioji giedrininkė, po sun
kių operacijų, padarytų vasario 
29 d., kovo 5 d. jau grįžo į na
mus ir po truputį atgauna svei
katą. Ji tikisi greitai visai pa
sveikti. Gyvena: 337 Taliwa 
Dr., S. E., Knoxville 20, Tenn. 
Ten jos vyras Česlovas Masai- 
tis yra profesorius universite
te.

KAS KĄ IR KUR

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Skautų Vyčių Sąskrydis 

įvyksta kovo 17—18 d. Sąskry
dį šaukia LSB JAV-se 1-ojo 
Rajono sk. vyčių skyrius. Są
skrydyje privalo dalyvauti vi
si šio rajono sk. vyčiai ir kan
didatai. Sąskrydžio vieta — N. 
Y. skautų būklas, 195 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Dalyvių registracija praside
da šeštadienį, 11:30 vai. Regis
tracijos mokestis — 2.50 dol. 
Sąskrydžio pradžia 2 vai. Dar
botvarkėje numatyta: būrelių 
vadų veiklos raportai, trys pa
skaitos (kun. J. Pakalniškio, 
dr. H. Lukaševičiaus ir R. Šil- 
bajorio), bendri pietūs ir vaka
rienė, laužas, pamaldos, disku
sijos dėl vyčių skyriaus atei
ties planų ir kt.

Sąskrydžio dalyvių registra
cija, nakvynėmis, maistu ir vi
sais techniškais sąskrydžio 
rengimo reikalais rūpinasi N. 
Y. skautų vyčių draugovė, va
dovaujant vyr. sL V. Gobužui. 
Dalyvių vaišėmis rūpinasi ne
seniai suorganizuotas N. Y. 
vyr. skaučių kandidačių būre
lis, vadovaujant vietininkei J. 
Janulevičienei.

Į sąskrydį suvažiuos apie 60 
žmonių iš Bostono, Brocktono, 
Hartfordo, Elizabetho, New 
Britaino, New Yorko, Philadel- 
phijos, YVorcesterio ir Water- 
burio.

— Kazys Vidikauskas eilė
raščiu, išspausdintu Philadel- 
phijos laikrašty “Jednosc”, pa
gerbė karpato rusų išeivių laik
raščio “Pravda” redaktorių 
kun. Romaną Samilo. Jo reda
guojamas laikraštis yra veda
mas krikščioniškoje dvasioje, 
palankus lietuviams, dažnai lie
tuvius gina prieš lenkus.

X Dr. Ona Labanauskaitė
kovo 18 d. 6 vai. vak. L. Vyčių 
salėje skaitys paskaitą: “Lie
tuvos krikščionys demokratai 
iki Lietuvos nepriklausomybės į 
atstatymo”. Paskaita bus skai
toma Krikšč.oniškos Demokra
tijos klubo susirinkime.

X Jono Rimašausko paruoš
ta knyga “Sovietinis Genocidas 
Lietuvoje” yra spausdinama ir 
artimiausiu laiku pasirodys 
knygų lentynoje.

Veikalas, kuris buvo numa
tytas spausdinti 500 puslapių, 
išeis žymiai didesnis.

Išeinančia knyga visuomenės 
susidomėjimas yra labai dide
lis.

X Stasei Lhilevičiūtei-Juael- 
skienei, gyv. Detroit, Mich., 
yra laiškas iš Lietuvos. Atsi
imti galima šiuo adresu: E. Bu- 
delskienė, 1628 N. 14th Avė., 

, Melrose Park, III,

duoti senųjų ir naujųjų lietuvių 
ateivių santykiai JAV-se.

— Vasario 16 d. gimnazijoje, 

kuriai vasario 16 d. suėjo 5 me
tai, šiemet egzaminus laiko 9 
abiturientai. Vasario 16-sios 
gimnazijai didelis susidomėji
mas parodytas ir per Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimus visame laisvajame pa
saulyje.

ITALIJOJ
— Lietuvių Saleziečių gimna

zija labai džiaugiasi Amerikos 
lietuvių pastangomis atsiųstais 
CARE siuntiniais; padėkos 
laišką mūsų redakcijai atsiun
tė tos gimnazicijos vadovas 
kun. dr. J. Zeliauskas.

ŠVEDIJOJ
— Svedska Dagblated” rašo, 

kad laisvieji estai niekados ne
nustos kovoję dėl savo tėvynės 
išlaisvinimo. Dr. E. Eerik Laid 
per minėjimą Stockholme nu
rodė, kad vis dėlto tarptautine 
plotme pastebima tam tikra 
pažanga pabaltiečių išlaisvini
mo reikalu. Tarptautinėje plot
mėje komunizmo reikšmė pra
dėjo mažėti, kai tik Vakarai 

1 ryžtingai užėmė pozicijas. Estų 
studentų sąjungos pirmininkas 
įvaras Paljakas pabrėžė, kad 
santykiai su senąja tėvyne pa- 

’ staruoju metu sustiprėjo. Prof. 
Birgeris Normanas, iškėlęs 
Dulles telegramos ir pabaltie- 
čiams pareikštų linkėjimų svar
bą, nurodė, kad, pastaraisiais 
mokslo duomenimis, estų sen
tėviai Estijoje jau buvo įsikūrę 

j apie 8,000—10,000 metų prieš 
Kristaus gimimą.

■ —nrinp^^joaoe:
LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 

INSTITUTAS

KANADOJ
— Daug sergančių lietuvių 

Hamiltono kolonijoje. Šiuo me
tu Hamiltone, Ont., siaučia 
gripas. Daug sergančių.. Dau
guma gydosi namuose, bet ne-j 
trūksta ir ligoninėse.

Jau ilgesnį laiką guli vietos 
Šv. Juozapo ligoninėje Kl. 
Prielgauskas, kuriam prieš mė
nesį buvo padaryta sunki tul- 
žės operac'ja. Bet kovo 17 d. 
operacija būsianti pakartota.

L. B. pirmininkas ponas Juo-
zapavič.us ir operos solistas l 
Petras Kovelis prieš kurį la ką 
apleido ligoninę ir toliau gydo
si namuose. Bet yra ir daugiau 
sergančių kitose 1 goninėse.

VOKIETIJOJE
— Vasario 16 d. gimnazijos 

vicedirektorium laikinai paskir
tas evangelikų kunigas Šimu- 
kėnas.

— Prof. A. Maceina rašo 
“Dostojevskio religijos filoso
fiją” ir pradėjo rinkti medžia
gą knygai apie komunistinį 
žmogų.

— Dr. J. Grinius parašė 3 v. 
komediją “Darata ir Napoleo
nas”, kurioj mėginami pavaiz-

Eilėje Chicagos kino teatrų 
galima pamatyti filmą “Good 
Morning Miss Dove”. Labai ge
rai pastatytas cinemaskopinis, 
spalvotas filmas. Ryškiai iš
kelia taurios, pareigingos, nors 
kiek peršaltos ir griežtos, mo
kytojos asmenį. Jauna ji įsi
myli vieną studijozą, kurs jai 
net peršasi, tačiau ji atsisako 
savo laimės, kad galėtų imtis 
mokytojos tarnybos ir išmokė
tų slapta padarytą tėvo skolą, 
kuri jai paaiškėja tėvui mirus 
ir dėl kurios ji rūpinasi, kad 
nenukentėtų velionio tėvo ge
ras vardas.

Mokykloje ji įstengia palai
kyti griežtą drausmę, apie ką 
žiūrovas patiria iš eilės pusiau 
komiškų situacijų. Ji labai ger
biama visame mieste.

Staiga klasėje ji suserga. 
Dabar ją globoja buvusieji jos 
mokiniai, ant savo rankų nu
nešdami į ligoninę, ją tirdami ir 
slaugydami bei lankydami. Jau 
jie išaugę ir stebi, kur kurį nu
vedė jaunystės papročiai. Jai 
daroma sunki nugarkaulio ope
racija. Visas miestelis tą įvykį 
pergyvena, minios spaudžiasi 
prie ligoninės. Mokinukai ri
kiuotėje atžygiuoja ligonei sa
vo kraujo siūlyti. Operacija 
pavyksta ir visų džiaugsmui — 
mokytoja sveiksta.

Jennifer Jonės mokytojos 
vaidmenį gabiai pertiekė. Ek
rano vaizdai gyvi ir intriguo
janti, visą laiką užakcentuoja
ma kilnių principų augšta ver
tė; nuoširdumas ir pasišventi
mas tarpais traukia ašaras.

Mokesčiai nuo dujų
Teisėjas Charles S. Dougher- 

ty patvirtino, kad nėra prie
šinga konstitucijai uždėti mo
kesčių 5% nuo suvartojamų 
kūrenamų dujų kainos. Chica- 
gai tie mokesčiai duos apie 
$5,000,000. Jie renkami nuo 
maždaug miliono kūrenamų 
dujų vartotojų.

Atima namus dėl mokesčių
Chicagoje ir apylinkėse jau 

atimtas devintas namas dėl ne
sumokėtų valstybinių mokes
čių. Šiuo kartu užimtas dentis- 
to dr. Lauren R. Evans namas 
ir bus parduotas, jei nesumo
kės nuo 1952 m. užsilikusių 
mokesčių $1,650.

Plienas — universitetams
United Steel fondas šiomis 

dienomis paskyrė po $100,000 
j trims 'Chicagos universitetams:
! Northvvestern, Chicagos ir Illi
nois Technologijos institutui.

Išlaikomas

Mokslinių Studijų Klubo
SEMESTRAS SOCIALINĖMS 

STUDIJOMS
Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 

MAin VVOOI) OOLLEGE EXTENSIOPi 
ę Scranton. Pa.

Kovo 17 d. 2 vai. p.p. Dr. Zigmas 
SmilgaCskaito tema: šeimos krizė.

Paskaita įvyksta Seselių Ka
zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.
—ir-ia, -rnFini . —a
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GYVOJO ŽODŽIO 

SIMFONIJA
Kazio Bradūno

Devynios Baladės

Turtnto skyriai: Prologas, Varinei 
los. Apeigini, MetamorfozS, Milžin
kapiai. Lunatikai, KaplnSs. Vitražas, 
Grabdirbis, ApuolS, Epilogas.

Tai yra poeiljos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kfldlklška Šyp
sena Ir pasakyti jam stebūkllngijjl 
>xsl|.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys,
141 psl., dali. V. Petravičiaus aplan
kas, kaina *2 00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ava. 

Chicago 8, I1L
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Policininkių uniforma

Chicagoje planuojama įvesti 
uniformą moterims policinin
kėms, kurios čia samdomos 
nuo 1913 m., bet uniformos 
dar neturėjo. .Jų dabar yra 81. ' 
Pačios moterys uniformos ne- į 
nori, bet jų vadovybė tam pri
taria. Jų švarkas ir sijonai bus 
mėlynos, bet šviesesnės spal
vos, kaip vyrų. Bliuskutės — 
ledo mėlynumo, su tamsiai mė
lynu kaklaraiščiu.

Sugyventi broliškai
Krikščionių ir žydų konfe

rencija Chicagoje turėjo savo 
pietus, kurių metu kalbėjo vie
nas iš direktorių — Raymond 
Hilliard. Jis priminė, kad au
gančiose Chicagos apylinkėse 
neužilgo įsikurs dar apie 1,200,- 
000 žmonių ir kad svarbu tarp 
visų išlaikyti 6 brolišką sugy
venimą.

Tokyo Rožė nori likti čia
Iva Toguri D’Aąuino, kitaip 

žinoma — Tokyo Rožė. kuri ka
ro metu per japonų radiją va
rė propagandą tarp amerikie
čių karių, dabar gyvena Chica
goje, 1012 N. Clark. Jai gresia - 
deportacija, bet ji turi advoka
tą ir pasiryžusi prieš deporta
ciją kovoti, tvirtindama, kad 
ji atlikusi jau pakankamą 
bausmę kalėjime.

Pakels III. Central važmą?
Illinois Central geležinkelio 

linija, kuria daug pasinaudoja 
Chicagos priemiesčių gyvento
jai, nori pakelti važmą 36%, 
nes dabar turinti nuostolių, o 
norėtų ne tik nuostolių išveng
ti, fcet ir gauti 3.2% pelno.

Pschiatrinių ligonių 
koncertas

Downey veteranų ligoninės 
pacientai turi savo 18 instru
mentų orkestrą ir 22 balsų cho
rą, kurie šiomis dienomis davė 
koncertą Chicagos Medici
nos draugijos moterims-talki- 
ninkėms. Koncertas buvo sėk
mingas.

Išgėręs nevažiuok
Illinois Valstybės sekreto

riaus įstaiga praneša, kad vėl 
atšaukta šoferių leidimai 167 
žmonėms ir suspenduota 80- 
čiai; net 126 iš jų nubausta už 
vairavimą mašinos išsigėrus.

Nauji balsuotojai
Chicagos 3,779-se balsavimo 

vietose, ir taipgi priemiesčių 
304-se, įsiregistravo 132,000 
nauji balsuotojai.

J , KOVO lt}d. (penktadienj) 7:30 v. vak Liet 
\ yrių salėje

Kadangi mūsų Susivienijimas 
šiam metais švenčia jubileju išlei
džia savo istoriją, skelbia nauja 
nanų vajų ir skiria stipendijas ar
ba vasaros stovyklavimą jauni- 
mui ruošia straipsnių konkursą, 
todėl šie veiklos metai yra jud
rus ir visiems svarbūs. J susirin
kimą kviečiame apskr. valdybą 
visų kuopų valdybas, Susi vien i- 
mo veikėjus bei narius.

Apskrities Valdyba
— Budriko radijo valanda iš ra

dijo stoties WHFC 1450 kl bus 
kovo men. 15 d. (ketvirtadieni) 
nuo 6 iki 7 vai. vakare. Progra
moje gražios lietuviškos dainos ir 
nuotaikingos religinės giesmės, 
kurias išpildys operos soliste Iza- 
bele Motekaitienė, palydima radijo 
studijos orkestro, kuris be to iš
pildys keletą orkestrinės muzikos 
kūrinių. Bus paskelbta mįslių at
sakymai, naujos mįslės, praneši
mai apie artėjantį dovanų kontes- 
tą ir kitos įdomios žinios, šias 
programas leidžia turtinga Bud
riko baldų, televizijų ir brangeny
bių krautuvė, 3214 So. Halsted St., 
Chicagoje, kiekvieną ketvirtadie
nį nuo 6 iki 7 vai. Paklausykime!

Jonąs špokas
Švento Kazimiero Seserų Rėmė

jų 2 skyrius rengia vajaus vaka
rienę kovo 18 d. 6 vai. vak. šven
to Jurgio parapijos salėje. Mokyk
los vaikučiai išpildys gražią pro
gramą. Vakarienės pelnas skiria
mas Šv. Kazimiero seserų vienuo
lynui.

Visi maloniai kviečiami atsilan
kyti į vakarienę. Valdyba

— Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyno Rėmėjų draugijos susi
rinkimas įvyksta kovo 18 d. 2 v. 
p.p. vienuolyne. Visų rėmėjų sky
rių prašome dalyvauti susirinkime. 
Tarsimes apie mūsų seimą, įvyks
tantį gegužės 6 d. Taipgi išgirsi
me pranešimą apie buvusią vaka
rienę. Prašome visų atsiteisti už 
įvykusios pramogos biletus.

A. Nausėdienė, pirm.
Chicagos Lietuvių Fronto susi

rinkimas šaukiamas kovo 17 d. 7 
vai. 30 min. Lietuvos Vyčių salė
je. Bus padarytas išsamus prane
šimas iš LF Tarybos suvažiavimo 
Clevelande, kuris neseniai įvyko 
dalyvaujant LF Centro valdybos 
nariams ir frontininkų atstovams 
iš Chicagos, New Yorko, Detroito, 
Clevelando ir Kanados. Visi Chi
cagos frontininkai kviečiami da
lyvauti svarbiame susirinkime.

— Šakių apskrities klubas ko
vo m. 17 d. 8 vai. vakare J. Bud
riko svetainėje, 1442 So. 49th Ct., 
Ciceroje, saukia savo narių susi
rinkimą. Visi nariai ir norintieji 
į klubą įstoti nariais prašomi da
lyvauti. Po susirinkimo mūsų šei
mininkės pavaišins užkandžiais ir 
kavute. Valdyba.

— B. Pakšto svetainėje 3139 S. 
Halsted St., š.m. kovo 16-18 d.d. 
(penktadienį, šeštadienį ir sek
madienį) įvyks mažojo biliardo 
(kamuolinio stalo žaidimas/ turny 
ras. Registruotis vietoje arba te
lefonu DA 6-9443. Nugalėtojams 
skiriamas dovanos.

CONNECTICUT VALSTYBĖJE
Klebonijai reikalinga šeimininkė. 
Turi kalbėti lietuviškai ir angliškai. 
Geros (laibo ir gyvenimo sąlygos. 
Rašyti — DRAUGAS, Bok ‘ 3933, 

23:14 S. Oakley Avė., Cbicngo, III.

Nuoširdus pakvietimas visiems DRAUGO skaitytojams

DALYVAUTI STATYBOS FONDO BANKETE

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

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

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

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

Meninę programos dalj išpildys 8. BARANAUSKAS; jam akompanuos A. Knčiūnas.
Kviečiame ir Jus dalyvauti, brangūs DRAUGO skaitytojai.
Biletų kaina $25.00 asmeniui: Prie stalo yra 10 vietų.

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


