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RYTOJ IŠKILMĖS PRIE DRAUGO STATYBO S
Sniečkus Maskvoje skundėsi...

Suprantama, kad Rusijos bolševikų kongrese dalyvavo ir Lie
tuvos bolševikų delegacija, kurios kalbėtoju kongreso plenume bu
vo A. Sniečkus. Žemiau seka Eltos duota jo kalbos santrauka su 
Eltos bendradarbio pastabomis.

Kaip ir tinka okupantų patai
kūnui, pradėjo savo kalbą Stali
no laikais išmoktu tuščiažodžia
vimu ir žinomomis serviliškomis 
frazėmis. Nepaisant viso skurdo 
ir vargo, kuris ištiko mūsų kraš
tą Sovietams Lietuvą okupavus, 
Sniečkus kalba apie didelius ūki
nės gerovės laimėjimus. Tačiau 
net jis neranda galima nutylėti

Gryniausią netiesą ir iš piršto
išlaužtus skaičius skelbia Snieč-

... , . .. . kus, kalbėdamas, kad dešimtimisto išnaudojimo, kuriuo pasižymi».
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okupantas. Jis puola daugiausia 
visasąjunginę žemės ūkio minis
teriją, kuri neaprūpina reikalin
giausiomis mašinomis Lietuvos 
žemės ūkio ir visiškai apleidusi 
yra melioracijos darbus. Ypač 
kartūs buvo Sniečkaus priekaiš
tai Maskvai ryšium su Žemės 
Ūkio Akademijos atstatymo ir iš 
viso mokslinio darbo ir tyrimo 
kadrų paruošimo sabotavimu 
Lietuvoje. Maskva — tai pripa
žįsta ir pats Sniečkus — negai
lestingai skriaudžia Lietuvą.

Būdinga taip pat, kad Snieč
kus skundžiasi „buržuazinio na
cionalizmo pasireiškimais“ Lie-
tuvoje ir skelbia jam negailestin- i jus savo propagandiniame
gą kovą. Kad Lietuvoje jokios 
laisvės nėra tautinei minčiai 
reikštis, mes žinome. Sniečkus 
savo pareiškimais tik patvirtina, 
kad Lietuvoje yra gyvas ir stip
rus patriotizmas — tėvų žemėje 
pasilikusiųjų pasiryžimas nepa
siduoti okupantui ir toliau kovo
ti už laisvę ir švenčiausias žmo
gaus teises.

Kaip tikras savo tautos išga
ma, Sniečkus teigia, kad su so
vietine okupacija Lietuvoje vi
siems laikams yra nugrimzdę į 
praeitį laikai, kada „viešpatavo 
ir savieji, ir svetimieji pavergė
jai“,

Mes linkime ir kovojame, kad 
sovietiškųjų pavergėjų laikai 
kuo greičiausiai nugrimztų į pra
eitį. Nenoromis pagalvoji, kad 
Sniečkus tik dangstosi praeitimi, 
nedrįsdamas ištarti tiesos, o kal
bėdamas apie pavergėjus, turi 
galvoje dabartinę sovietinę tik
rovę.

Nepasigaili Sniečkus karčių žo 
džių ir grasinimų, jo žodžiais ta
riant, reakciniam lietuvių ele
mentui užsienyje, kuris, esą, pyk
čio kupinas, šmeižia sovietinę 
tvarką. Tuo būdu Sniečkus tik 
liudija, kad Vliko ir kitų mūsų 
laisvinimo veiksnių vedamoji ko
va, demaskuojant bolševikų elg
seną Lietuvoje viso kultūringojo 
pasaulio akyse, nepaprastai įs
kaudina Sovietus. Net Eisenho- 
weriui su Edenu ta proga tenka. 
Sniečkus, kuris gerai žino, kad 
Stalinas su Hitleriu susitarę pa
sirašė žinomąją Ribbentropo —
Molotovo sutartį 1939 m., tuo tų sudaryta galimumas pravesti 
padarydami didžiausią nusikal- laisvus rinkimus ir sudaryti de- 
timą pasaulio taikai ir žmonijai mokratinę Lietuvos Respublikos 
ir palaidodami Lietuvos nepri- valdžią.
klausomybę, akiplėšiškai skelbia Nuo pat okupacijos (1940 m.) 
netiesą per akis, kad, girdi, lie- tarp lietuvių tautos ir Sovietų 
tuvių tauta nepamiršo ir niekad vyksta žūtbūtinė kova už mūsų 
nepamirš, jog „Vakarų imperia- laisvę. Nepaisant visų Sovietų 
listai Pirmajam Pasauliniam ka- pastangų, laisvasis pasaulis ne- 
rui besibaigiant nieko nenorėjo pripažino Lietuvos įjungimo į So 
žinoti apie nepriklausomą lietu- vietų Sąjungą. Juo toliau, juo 
vių tautos gyvenimą“. Sniečkus labiau įsivyrauja visame pasau- 
pamiršta, kad kaip tik Sovietų lyje įsitikinimas, kad Pabaltijo 
imperialistai buvo tie, kurie gin- valstybių pavergimo pripažini- 
klu norėjo jau tada mus paverg- mas iš laisvojo pasaulio pusė3 
ti. būtų tolygus pagrindinių Vaka-

Pats būdamas lietuvių tautos rų demokratijų principų išdavi- 
išdavikas, Sniečkus šventvagiš- mui, kuris pakirstų laisvojo pa
kai mūsų tautos vardu skelbia, šaulio orumą kiekvieno padoraus
kad lietuvių tauta „karštai myli 
Sovietų Sąjungą“. Suprantama, 
kad Maskvai tokie pareiškimai 
reikalingi ir kad Sniečkaus pa-
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reiga atsidėkoti Maskvos valdo
vams už jam suteikiamą vietą. 
Tačiau negi kas nors gali tikėti, 
kad kankinama ir skriaudžiama 
Lietuva už jai uždėtus pančius 
galėtų būti dėkinga Sovietų Są
jungai

tūkstančių plaukia iš mūsų tau
tiečių, laisvajame pasaulyje gy
venančių, į Sovietų okupuotą tė
vynę laiškai su skundais dėl sun
kios mūsų tautiečių padėties lais 
vajame pasaulyje ir su džiaugs
mais apie Sovietų laimėjimus 
okupuotoje Lietuvoje. Mūsų pa
reiga padaryti visa, jog tarptau
tinė neutrali komisija kad ir iš 
tokių valstybių atstovų, kaip In
dija ar Burma, būtų sudaryta ir 
gautų uždavinį patikrinti, kiek 
'š tikrųjų Sniečkus galėtų paro
dyti iš lietuvių, esančių laisva
jame pasaulyje, gautų laiškų, ku
riuose jie girtų Sniečkų ir jo at
stovaujamus Lietuvos paverge-

enkavedisto Michailovo laikraš- 
tuky neįstengia paskelbti bent 
dešimties tokių laiškų. Viešai 
skelbiamų melų išvilkimas į švie
są turėtų didelę reikšmę Sovietų 
moraliniam bankrotui pagrįsti

Kokias išvadas mes turime pa 
sidaryti iš šio suvažiavimo metu 
išryškėjusių Maskvos valdovų už 
simojimų ir jų naujai pasirenka
mųjų kelių?

Esant lietuvių tautai okupuo
tai ir pavergtai, turime konsta
tuoti, kad nėra jokių duomenų, 
kurie kalbėtų už tai, kad Sovietai 
būtų tikrai susirūpinę taika, drau 
gišku tautų sugyvenimu ir teise 
bei teisingumu pagrįstu santykių 
atstatymu. Priešingai, tenka 
konstatuoti, kad Sovietų nusista- 
įymas įsitvirtinti pavergtuose 
kraštuose ir apvaldyti visą pa
saulį lieka, kaip buvęs. Jei kas 
pasikeitė, tai nebent tik metodai 
ir keliai, kuriais Sovietai nori pa
siekti savo galutinį tikslą.

Pavergtųjų kraštų atžvilgiu 
Sovietai laikosi tos pat imperia
listinės ir kolonijinės politikos, 
kurią ypač ryškiai pradėjo vyk
dyti Molotovui pakeitus Litvino- 
vą. Lietuvių tauta ir po šio kon
greso nieko gero iš sovietų laukti 
neturi jokio pagrindo. Tokiose 
sąlygose mūsų atsakymas sovie
tams buvo ir yra — besąlyginė 
kova už Lietuvos valstybės nepri 
klausomybės atstatymą ir sąly
gų sudarymą, kad suvereninės 
Lietuvos valstybės valdžios vyk
dymas būtų kiek galint greičiau 
grąžintas lietuvių tautai, kad bū

žmogaus akyse.
Kovoje už savo šventas teises

mes turime vieną ginklą, kurio 
Sovietai niekad neturėjo ir netu-
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Naujai statomas Tėvų Marijonų vienuolynas ir koplyčia. Rytoj vyksta kertinio akmens šventinimo iškil
mės. Kitame sklypo šone vyksta ir “Draugo’’ namų statyba.
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Nehru pakviestas

lankytis Amerikoje
WASHINGT0NAS, kovo 16.— 

Prezidentūra praneša, kad dabar 
būdamas Indijoje valstybės sek
retorius Dulles pakvietė Indijos 
premjerą Nehru vasaros pradžio
je atvykti pas prez. Eisenhowerį. 
Nesakoma, ar Nehru pakvietimą 
priėmė, bet apie tokius dalykus 
paprastai oficialiai skelbiama 
tik tuo atveju, jei pakvietimas 
principiniai priimamas.

Nehru buvo pakviestas lanky
tis Amerikoje pereitą vasarą, bet 
planus sumaišė prez. Eisenhowe- 
rio liga. Būta gando, kad prez. 
Eisenhoweris buvo prašytas at
vykti Indijon, bet ir tą sumany
mą sugriovė Eisenhowerio liga. 

Malenkovui patarta

pasidaryti pabėgėliu
LONDONAS, kovo 16. — Ma- 

lenkovas su grupe elektros ūkio 
darbuotojų vakar nusileido Lon
dono aerodrome, kur antikomu
nistiniai nusiteikę piliečiai pa
rūpino jam patarimą pasinaudoti 
gera proga ir paprašyti Anglijos 
vyriausybės politinio pabėgėlio 
globos.

Malenkovas paskaitė savo iš 
Maskvos atsivežtas pastabas 
apie tai, kad jo vizitas padės su
stiprinti S. Rusijos — Anglijos 
prekybinius santykius. Manoma, 
kad Malenkovas jieškos mašinų 
savo elektros stotims.

• 8 japonus karo nusikaltėlius 
amerikiečiai sutiko paleisti iš Su- 
gamo kalėjimo.

• Prancūzai pirks daug heli
kopterių kovai su sukilėliais Al
žyro kalnuose.

Vysk. Vincentas Brizgys rytoj pa
šventins Tėvų Marijonų vienuolyno 
ir dienrašėio “Draugo” statomų na
mų kertinius akmenis.

rėš — tai teisybę mūsų pusėje. 
Savo grobuoniškiems žygiams 
pateisinti Sovietai yra priversti 
klastoti tikrovę, skelbti, kad mū
sų tauta laisvu noru įsijungė į 
Sovietų Sąjungą ir kad ji ten 
esanti laiminga. Mūsų pareiga 
— po visą pasaulį šį Sovietų veid 
mainiškumą demaskuoti.

Edenas teigė, kad Makarios iki
i

kaklo buvo pasinėręs terore
LONDONAS, kovo 16. — Už Edeno vyriausybės politiką Kip

ro saloje, pasitikėjimą balsuojant, balsavo 317 atstovų, prieš — 
251 atstovas.

Šį kartą balsuojant partijų li-J 
nijos nebuvo peržengtos — kon
servatoriai vyriausybę palaikė, 
darbiečiai bandė ją paversti, 
nors ir patys gal būtų panašiai 
darę, jei Anglijos valdžios vaiią 
kontroliuotų.

Kai parlamente vyko diskusi
jos dėl arkiv. Makarios ištrėmi
mo, jis su trimis kitais dvasinin
kais atvyko į Seychelle salas ir 
pradėjo tremties gyvenimą salų 
gubernatoriaus viloje.

Anglijos Kiprp politiką gynė 
pats Edenas, pareiškęs, kad ar
kiv. Makarios ir jo bendradar
bius ištremti buvo Anglijos vy
riausybės pareiga, nes jis buvo 
iki kalo pasinėręs teroro organi
zavime ir atmetė visus pasiūly
mus, kurie tuojau neatidavė salą 
į jo rankas. Kolonijų ministeris 
pridėjo, kad arkivyskupo rūmai 
buvo laikinasis ginklų ir šaudme
nų sandėlis.

Edenas priminė, salos istoriją 
pasakodamas, kad teisiškai Tur
kija turi daugiau pagrindo Kip
ro reikalauti, negu tai galėtų da
ryti Graikija, todėl ir tarptauti
niai santykiai, ne tik sąjunginin
kų strategija, turi balsą salos 
reikalus aptariant.

Dulles Filipinuose
MANILA, kovo 16. — Valst. 

sekr. Dulles vakar dieną pralei
do Filipinuose tardamasis su jų 
prezidentu Magsaysay. Vakare 
Dulles buvo vaišinamas bankete, 
kur turėjo progos pasimatyti ir 
su kitais vyriausybės pareigū
nais.

Sunkių problemų Dulles Mani
loje nerado, nes santykiai su Ma
nila yra labai draugiški ir visi 
reikalai greit sutvarkomi per dip 
lomatinius kanalus. Filipinai pa
tenkinti, kad turi savo žemėje 
amerikiečių bazes, nes tai reiš
kia saugumą ir nėra reikalo skir
ti daug pinigų savo karinei pajė
gai laikyti. Filipinai reikalingi 
pinigų savo ūkiniam gyvenimui 
organizuoti.

Dulles viešai pagyrė Filipinų 
prez. Magsaysay už Pacifiko 
Chartos suredagavimą. Tas do
kumentas esanti jėga, kuri stu
mianti Azijos tautas siekti pil
nesnės nepriklausomybės.

Šiandien Dulles nutūps Formo- 
zoje.

• Siamo užsienio reikalų mi
nisteris sutiko lankytis Indijoje.

Kalendorius

Kovo 16 d.: 4v. Julijonas. Lie
tuviškas: Vaidotas ir Gidonė.

Oras Chieagoje

Apsiniaukus, temperatūra be 
žymesnių pasikeitimų.

Saulė teka 6:03, leidžiasi 5:58.

Irako karalius taikęs
Jordaną su Anglija

AMMANAS, kovo 16. — Irako 
ir Jordano karalių susitikimas 
pasienyje buvo trumpas, bet ko
munikatas jį vadina „broliškai 
draugišku“.

Spėjama, kad Irako karalius 
buvo Londono įprašytas paragin 
ti savo giminaiti nenutraukti ry
šio su Anglija ir nenukristi į 
Egipto glėbį. Neprileistina, kad 
Jordanas būtų buvęs ragintas 
dabar dėtis prie Bagdado pakto.

Jordano karališkos šeimos 
draugas ir britų atsargos diplo
matas Kirkbride, savo rezidenci
ją Jordane pasirinkęs, sugrįžo iš 
Londono su Edeno laišku Jorda
no karaliui. Kirkbride buvo iš
kviestas į Londoną padėti apval
dyti krizę gen. Glubb iš Jordano 
pašalinus.

Negrų vadai mano
kurti savo partiją

NEW YORKAS, kovo 16. — 
Negras kongresmanas Powell, 
demokratas iš New Yorko vals
tybės, kalba apie savos negrų 
politinės partijos įkūrimą, jei nė 
viena iš tradicinių partijų neban 
dys nieko rimčiau daryti civili
nių teisių sulyginimo reikalu. 
Per naująją partiją galėtų negrai 
ir baltieji, kurie nori teisių suly
ginimo, šitai kovai vadovauti. 
Powell teigia, kad rinkimų dieną 
negrai nebeturi už ką balsuoti, 
todėl kitos partijos kūrimas la
bai aktualus.

• Peru valstybėje likviduotas 
sukilimas, atšauktas karo stovis 
ir paleisti visi areštuotieji politi
kai.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Italijos prezidentas Gronchi baigė oficialųjį vizitą Ameri

koje ir išvyko namo, pareiškęs, kad draugystė su Amerika stiprin- 
tina visose srityse per Atlanto pakto organizaciją.

— V. Vokietijos vyriausybė sutiko pradėti derybas su JAV, 
Anglijos ir Prancūzijos atstovais dėl V. Vokietijos įnašo sąjungi
ninkų kariuomenei Vokietijoj išlaikyti. Vokietija atsisakė ką nors 
mokėti dabartinei sutarčiai gegužės SI d. pasibaigus.

— Kipro saloje areštuotas esąs vakar vienas artimiausių vys
kupo Makarios draugų ir greičiausiai taipgi iš sales išvežtas. Dalis 
sostinės yra izoliuota, nes slėptuvėse jieškoma ginkluotų teroristų. 
Jų palaužimui reikėsią kelių mėnesių.

— Iš Azijos ir Vid. Rytų grįžęs Anglijos užsienio reikalų mi
nisteris Sehvyn Lloyd pareiškė, kad karo kilimo pavojus Vid. Ry
tuose yra didelis. Didžiosios valstybės turi greit veikti, kad jo iš
vengtų.

— Polio epidemija Argentinoje vis plečiami. Vakar iš JAV 
išskrido du didžiuliai lėktuvai su „geležiniais plaučiais“, gamma 
globulino serumu ir kitais dalykais.

— Foster Dulles į Formozą atvykstant ten oficialiai skelbiar 
ma, kad apie If0,000 komunistų karių neseniai įkurdinta prieš Quc- 
moy ir Matsu salas. Jie esą parengti amfibinėms operacijoms.
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Šventinamas kertinis akmuo;
sekmadienį fondo banketas

Šeštadienį, kovo 17 d. 2 vai. 30 min. bus pašventintas naujųjų 
Draugo pastatų kertinis akmuo. Apeigas atliks Jo Ekscelencija 
vysk. Vincentas Brizgys, asistuojamas prel. Igno Albavičiaus ir
tėvų marijonų provinciolo tėvo Valentino Atkočiaus, MIC._______

Jau paruoštas kertinis akmuo, i • 7 •« • • i •
į kurį bus įdėta saujelė žemės iš i Suomių Streikininkai 
Lietuvos, gintaro gabalėlis, ak
menėlių nuo Baltijos jūros kran
tų ir specialus dokumentas, pa- 
minįs įvykį. Aktą paskaitys kun.
Atkočius. Aktą pasirašys vysk.
V. Brizgys, tėvij marijonų pro- 
vinciolas, architektas Jonas Ko
va ir kiti įžymieji svečiai.

Akto tekstą paruošė tėv. A.
Atkočius, o jį kaligrafiškai per
rašė dailininkė sesuo Mercedes,
Šv. Kazimiero vienuolijos narė.
Iškilmių programai vadovaus 
adv. E. Stasukaitis, Statybos Va 
jaus Vykdomojo komiteto pirmi
ninkas. Iškilmėse taipgi dalyvaus 
generalinis Statybos fondo pir
mininkas inž. Antanas Rudis.

Iškilmės įvyks 4501 W. 63 str.
(Kilbourn ir 63 str. sankryžoje).
Kaip vienuolyno, taip ir Draugo 
rūmai jau yra gražiai išaugę ir 
juos bus įdomu pamatyti. Lau
kiama, kad į tas istorines iškil-

gavo švedų paramą
HELSINKIS, kovo 16. — Be

veik visuotinis Suomijos darbi
ninkų streikas dar nepalūžo.

Suomiams simpatizuojanti Šve 
dijos transporto darbininkų uni
ja nuo vakar vakaro nebeaptar- 
nauja Suomijon skrendančių lėk
tuvų. Tuo būdu nutrūksta orinis 
susisiekimas tarp Švedijos ir Šuo 
mijos. Simpatijos streikas Šve
dijos aerodromuose tęsis neribo
tą laiką.

Bierutas atvežamas
laidoti Lenkijon

MASKVA, kovo 15. — Mirusio 
Lenkijos komunistų vado Bierut 
kūnas buvo padėtas su karstu to
je pat salėje, kur prieš 3 metus 
stovėjo ir Stalino karstas. Garbės 
sargyboje budėjo visi bolševikų 

mes atvyks daugiau žmonių su-' partijos prezidijumo ir sekreta- 
sipažinti su naujais rūmais, ku- j riato nariai.
rie dabar tinkuojami ir baigiami 
įruošti, kur jau šios vasaros pa
baigoje persikels Draugo dien
raštis ir prie jo priskirta tėvų 
marijonų vienuolyno dalis.

Darys žemės reformą,

duos rinkti atstovus
PARYŽIUS, kovo 16. — Gau

tus nepaprastus įgaliojimus Pran 
cūzijos premjeras pažadėjo pa
naudoti ne tik tvarkai Alžyre at
statyti, bet ir žemės reformai 
pravesti ir kitiems ūkiniams pro
jektams įvykdyti, kad būtų su
mažintas nedarbas.

Saugumą atstačius, Alžyro gy
ventojams bus leista išsirinkti 
savo atstovus, su kuriais bus ta
riamasi dėl Alžyro ateities. Mol- 
let vyriausybė tik tokiu keliu eis 
Alžyro ateitį sprendžiant.

• Sudegė Trentono miesto 

(New Jersey valst.) katalikų 

katedra ir žuvo jos rektorius 

msgr. Crean. • Bronzos ir granito pamink- 
• Anglijos karalienės motina ' ias pastatytas ant Markso kapo 

lankosi Paryžiuje. Proga bus pa- I Londono kapinėse.
naudota susitikti anglų ir pran
cūzų augštiems pareigūnams. Ją 
vaišins ir prez. Coty.

• Austrija priklauso Vaka
rams ir tai ji įrodė sunkiausiais 
pokario laikais — pareiškė Ro
moje jos užsienio reikalų minis
teris Figl.

Šiandien Bierut lavonas išve
žamas laidoti į Varšuvą. Jo lai
doti vyksta ir Chruščevo vado
vaujama didelė Rusijos bolševi
kų delegacija.

Eisenhower rengiasi
didelei kampanijai

WASHINGTONAS, kovo 16.— 
Patikimiausiai teigiama, kad 
prez. Eisenhoweris nesitenkins 
tik televizijos kalbomis rinkimi
nę kampaniją pradėjus, bet ąp- 
lankys visas valstybes, kur res
publikonų senatoriai sunkiai ko
vos už perrinkimą. Kampanijos 
planai dar slapti, bet prez. Eisen 
howerio aplinkoje vykstąs jų pa
rengimas.

Respublikonai pradedą apsi
prasti su mintimi, kad senato 
kontrolės gali neatgauti, tačiau 
esą vilčių kartu su prezidentu 
atvesti į atstovų rūmus respubli
konų daugumą.

• Jugoslavijos kompartija tu
ri 624,806 narius (9,292 mažiau 
negu pernai). Jugoslavijoje yra 
apie 17 mil. gyventojų.

• Komunistinių unijų tarptau
tinis centras iš Vienos keliasi į 
Prahą. Austrija juos išvaro ne
priklausomybę gavusi.

C. W. Oannon, .JAV ambasado
rius Graikijoje. Jo pareikšta simpa
tija Graikijai ryšium su Makarios 
ištrėmimu įtempė santykius tarp 
Londono ir Vašingtono. (INS)
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Jaunučių 
yra 1911 m
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sausio 1 d.

rinko po 5:1 taškų. Lažams — Bostone buvo didmeisterio 

stovi priešaky Nasvyčio pagal N. Rossolimo simultanas. Jis 
pagalbinius taškus. Buvo 26 da- žaidė prieš 55 Massachusetts 
lyviai. Nasvytis sėkmingai ren-, valstybės šachmatininkus. Iš

lietuvių Kazys Merkis ir Sta- DR. J. J. SIMONAITIS 
sys Kazlauskas sužaidė lygiomis GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
su Rossolimo. Kazys Merkis Naujas adresas: 4255 W. 63rd St

ASK Lituanica Detroite
Š. m. kovo 11 d. ASK Litua-, į Detroitą atvyksta Neries I ir

nica po sunkio8 kovos nugalėjo 
vietos Kovą 87:74 (43:45) Det
roite Vid. Vakarų apygardos 
krepšinio pirmenybių rungtynė
se. Pirmas ketvirtis pradėtas 
atsargiu ir gana lygiu žaidimu.

SU,ga koviečiai paima dideli h,arkraštis Pasireraiant 
tempą ir įsdrasko Lituanicos

II komandos. P. M.

VID. VAKARU SPORTO

APYGARDOS KOMITETO 

Pranešimas Nr. 26

a) Vyrų Krepšinio Lygos

apyg
. komiteto klubams išsiuntinėtugynimą gražiais prasiveržimais linkraščiu Nr A.25>

ir kombinacijomis; o taip pat , * ,. v t * •x.. ,. . r. . ’ . .. t . dos sporto klubų atstovų pasitiksliais metimais seimininkai ........ .
užba’gia ketvirtį savo naudai 
30:20. Antrame ketvirtyje pra
džioje koviečiai vis dar nepalei
džia iniciatyvos ir išlaiko tą patį 
skirtumą. Bet paėmę minutę a- 
kademikai sus:tvarko ir prisi
veja detroitiečius iki 43:45 ir Clevelande; 
tuomi baigiamas puslaikis. Pir- kovo 10 d. ASK Lituanica 
mame puslaikyje koviečiai pa
rodė, kad yra ne koks eilinis Li
tuanicos priešininkas, kurį gali-

tarime, įvykusiame 1956 m. va
sario 25 — 26 d. Detroite, nu-

Reg jtracija vykdomą užpil- -ka taškus tarpklubinėse Cleve-Į 
lando pjmenybėšę: eina be pra 
laimėjimo. 3 taškus pelnė At
lantic Intėrnational klubui ir 
kitoje lygoje — 3 taškus White 
Motor komandai.

— Kazys Škėma Detroito lie
tuvių turnyre turi 16:0. Tik 
pats lietuvių turnyras kažkodėl 
toliau nejuda?

— Edvardas Staknyb New

dant atitinkamus registraėijo? į 
lapus iki lrovo 28 d. šiuo adresu: 
A. Bielskus, 746 E. 95th Str., 
Cleveland 8, Oh o. Registraci
jos lapai kartu su smulkesnė
mis informacijomis bus išsiun
tinėti vsiems apygardos klu
bams.

SPORTINES RUNGTYNES

re*. ofl»o HĖ. 4-H00*, rez. l’R. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. |i. p. 
Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

Chicagos LSK Neris praneša, Yorko lietuvių turnyre turi 7:0 
kad šį šeštadienį (kovo 17 d.) (beliko 1 ratas), Slapšys 5^<: 
Davis Sąuare parko salėje, esar. I1/-*. Sakalas 4'š ir Vilpišauskas 
čioje 44 ir S. Paulina gatvių 4- Kovo 16 d. lietuvai sužais 
kampe, įvyks trejos apygardi- draugiškas rungtynes su vietos
nės krepš nio pirmenybių ir vie
nos draugiškos tinklinio rungty
nės. Dalyvauja Clevelando Žai-Į menybes 
bas, Detroito Kovas, Urbanos 
Lituanica ir Chicago? Neris

estais, o balandžio mėn. įsijungs 
į New Yorko tarpklubines pir-

statyta šis apygardinės vyrų' Rungtynių pradžia — 2 vai. p.p.Į
krepšinio lygos 
tvarkraštits:

pirmenybių

kovo 4 d. Kovas — Žaibas,

Žaibas, Clevelande;
kovo 11 d. ASK Lituanica —

Kovas, Detroite;
kovo 17 d. Žaibas — Neris II,

Kovas — Neris I ir Žaibas — 
Lituanica, Chicagoje.

kovo 18 d. Žaibas — Lituani
ca, Chicagoje.

kovo 24 d. Neris I — Kovas, 
Detroite ir Neris II — Žaibas, 
Clevelande;

kovo 25 d. Neris I — Žaibas, 
Clevelande ir Neris II — Kovas, 
Detroite.

Dėl rungtynių tarp Neries I 
ir ASK Lituanicos komandų pa 
liekama jiems patiems susitarti. 
Visos lygos pirmenybių rungty 
nės privalo būti užbaigtos iki 
balandžio 16 d. Komandoms, be

ma lengvai nugalėti. Antrame 
puslaikyje pamažu Lituanica iš
lygina ir persveria savo naudai 
keliais taškais. Trečiame ket
virtyje gauna 5 baudas Munys, 
ir įeina vienintelis Lituanicos 
atsarginis. Bet ir po to akade
mikai nepakrinka, o atsargiau 
žaisdami baigia šį ketvirtį 68:- 
61 savo naudai.

Pradedamas paskutinis ketvir 
tis, kurio viduryje išeina iš aikš
tės po 5 baudų Germanas, ir Li
tuanica lieka aikštėje keturiese, 
esant rezultatui 81:65. Ir dabar 
koviečiai turi gerą progą pasi
vyti ir gal net laimėti šias rung, . , . - .■> . . •__ _, „ . _ x ® rimtos pr;ezasties nestojusiomstynęs. Bet Lituanica stengiasi1 r

kmadienį (kovo 18 d.)
11:30 vai. Foster parko salėje, 
84 ir Loomis Blvd. žaidžia pir
menybių krepiŲnio rungtynes 
Neris — Clevelando Žaibas.

Plačioji Chicagos ivsuomenė 
kviečiama ko gausiausiai visose 
rungtynėse dalyvauti ir tuo pa
rodyti mūsų sportininkams, 
kad mes džiaugiamės jų dar
bais. LSK Neris!

Šachmatų žinios
— Dr. A. Nasvytis pasidalino 

pirmą vietą su Lazarus Cleve
lando 30 — 30 turnyre. (30 ėji
mų per 30 minučių). Abu su-

| (lempos-caiys-baterijos) Į
, A, TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėsc

—100% —

fZENITHl

d.DGinO-l
Otelevision
Csav. inž. A.Semėnas) I
3130S.Halsted-DA6-6887j

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: P K 8-3229
Re* telef. HAlbrook 5-5079

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West Street

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

Ofiso tel.PRospect 6-1795 
Rez. tel. GRovehlll 6-560S

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tel. ofiso HE. 4-5849, 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. 1-5, treč. Ir šešt. pagal sutarties

delsti laiką laikydami ilgiau ka 
muolį priešo pusėje nemeįpu|t į( 
krepšį. Tuomi koviečiai barftfb 
juos prispausti, vis gaudami už 
tai baudas. Taip ir nepajėgia 
šeimininkai Lituanicos nugalėti.
Rungtynės baigiamos 87:74 Li
tuanicos naudai.

Bendrai paėmus detroitiečių 
negausi publika matė puikias 
rungtynes, kuriose buvo galima
pamatyti puikių kombinacijų ir tems, krepšinis jaunučiams, sta 
metimų. ! lo tenisas (komandinis, vienetų

žaisti šiame tvarkraštyje numa
tytų rungtynių, bus užskaitytas 
pralaimėjimas be žaidimo.

b) Apygardinės prieauglio ka 

muolio žaidimų pirmenybės ir 
apygardinės stalo teniso pirme
nybės, Chicagos klubų pageida
vimu, nukeliamos į balandžio 
7 — 8 d. Clevelande.

Programoje: krepšinis ir tink 
linis jauniams, tinklinis mergai-

Šiomis rungtynėmis Detroito 
Kovas parodė, kad yra jau ne
blogas krepšinio vienetas ir at
eityje žada vaidinti svarbią ro
lę tarp JAV ir Kanados krep
šininkų. Š. m. kovo 24 — 25 d.

ir dvejetų) vyrams ir moterims, 
stalo tenisas (tik vienetų) jau
niams ir mergaitėms.

Jaunių ir mergaičių gimimo 
datos riba yra 1938 m. sausio 

1 d. — stalo tenise ir 1937 m.

NORIMA IŠLEISTI DipELĮ ŠV. JONO 

BOSKO GYVENIMĄ

Šv. J. Bosko, garsaus jaunuomenės auklėtojo platus ir pil
nas gyvenimas buvo parašytas to paties šventojo talkininko ir 
bendraamžiaus—kun. Lemoyne. Kun. Dr. Pranas Petraitis SDB, 
Červonės kankinys ir buvęs Kauno Metropolijos seminarijos 
rektorius, 1948 m. miręs Vokietijoje, minėtąjį šv. J. Bosko gy
venimą sulietuvino, ir jis buvo išleistas Lietuvoje 1930 m. di
delio formato 708 puslapių knyga, kurios laida senai jau yra 
išsibaaigusi.

Kadangi lietuviškoji visuomenė dažnai pareiškia pageidavi
mą arčiau pažinti šį milžiną jaunimo auklėtoją ir žmonijos šven
tąjį — Don Bosk'o — lietuviai saleziečiai, šiais metais įsikūrę 
Amerikoje prie Cedar Lake, Ind., šalia Chicagos, pasiryžo nau
ja laida išleisti paveiksluotą Don Bosko didįjį gyvenimą iš kal
no įmokėjusių leidėjų pagalba ir tuo pačiu paminėti a. a. kun. 
Dr. Praną Petraitį, raudonojo slibino kankinį bei didį mūsosios 
tėvynes vyrą.

Šiuo atsišaukimu skelbiame naujai šv. Jono Bosko di
džiojo gyvenimo laidai leidėjų sąrašo atidarymą.

Garbės leidėjai įmoka $10; eiliniai — $5.
Visiems į šį atsišaukimą atsiliepusiems ir bent $5 prisiun- 

tusiems naujai išleistas šv. J. Bosko 708 puslapių didysis gy
venimas tuoj bus prisiųstas.
Įmokė jimus prašome siųsti lietuvių saleziečių sekančiu adresu:

SALESIANS 0F ST. JOHN BOSCO 
Crown Point, Indiana

Lietuviai saleziečiai.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpubllc 7-4900 

Rezidencija: Gltovehill 6-8161

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoi!
Taigi, dabar pradekite taupyti $io|e lietiivttkoit 

ištaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
<071 Archei Avė., į vakarus nuo California Avė

CHARLES ZEKA9 Sec’s

NARIAI LIETUVI V TAUP. IR SKOUNIMO

OFISO VALANDOS:

■irmaa., antraa., penktad ti 
teAt 9 v ryto iki 4:10 p. p

Trečlad. 9 
Ketvirtad

ryto Iki i S v. o
9 vai. Iki I vak

B-VIŲ LYGOS, KURIOSH
Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 110,000.00 

IR
Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis

SS

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

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

Parduodame akumillatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
u Tol. PRospect 8-0842, Namų tel. WAIbrook 5-5934
žfr——4.==

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. VVestern Avė. Chicago 36, III.

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

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

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

AUKOTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI P AT ARN AVIM AL

TAUPYKITE 'TVIRTAI. APDRAUSTOJ 999.000,000 IŠTAIGOJE. AUKAC1 AUSIAB, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS U® PAID UP INVE8TMEN- 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KAI.F. 11(1 IR VAKAC1JŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT CERIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEI/TUI PATARS AVIMAS NARIAMS. IŠK RIKIAM IR 
PARDUODAM VALOMOS DOBTUS. NAMU PASKOIAIS PRIEINAMIAUSI <>M SĄLYGOM. 8U9INOT MOŠŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR RITAS IN- 
FORMACIJAH PAŠAUKIT — GROVEH1LL 6-7575.

CHICAGO SAVIHGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH VVESTERN AVĖ.
PIRM. 12 VAL —S V Ali.; ANTRAD. IR PENKT. 9 Iki 4 VAK.; RCT. 9 IRI 8 vnl. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA: 9EAT. 9 IKI S IT)PICT

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ i
. SPECIALfSTfi 

7166 South W e steni Avenue
l MEDICAL BUlLDING) 

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

Ofioe O-l. RE. 7-1168
Res. tek HAlbrook 5-3785 

rėk ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47 th Street

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

TeL Ofiso GR. 6-5399, PR. 9-4732

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

2423 Wcat 63rd Street
(Kampas 63rd ir Artesian)

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU nr VIDAUS LIGOS

8767 South W este m Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rezki. telef. GltoveliUl 6-0617 

Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p m.
Penktad. tik po pietų, 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tet QL|ffsi(le 4-2896. 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kampu. 47tb ir Hermitage)
Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 

Seštad. nuo 2 iki 6 vak, išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-9 

Telef. TOwnhall 3-0959 
2534 VVest 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitarua 
Telef. HEmlouk 4-7080, neatsakius 

skambiną CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

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

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurglngs ligos
6255 South VVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezjdencijos tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motery ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

Ofiso t.ief. Y Artis 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta gatv#) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofioe H Albrook 6-2670.
Rez. Hflltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.

Trečlad. ir šeštad. pagal .utartj 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

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

Telefonas GRovehlll 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST®

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJA8)
3925 Weat 59th Street

| VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutartj

Tet ofiso ir buto GLympic 2-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th St, Cicero 

| Kasdien 1—3 y. ir 6—8 v. vakare. 
Butas 1526 So. 49th Avė. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr.-, ketvlrt. 6-8:90 v.

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAU6ELI0NAITC
(Gydytoja ir Ohirnrgš) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

2750 West 71«t Street 
(Kampas 71st Ir California)

Tel. ofiso Ir rez. REpubllc 7-4146 
Vai. 11-9 ir 9-9 ▼. v. Mt 1-4 p. p. 

Priėmimas lik 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. Vlctory 2-1484. Resid. 2437
W. 62nd St., tel. Rcpubllc 7-8818.

Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

vak

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1166 D1VERSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8426

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

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Bcthany Metliodlst ligoninčje 

nk pagal susitarimą tel. AR 1-1493

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllc 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 rčmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

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

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., Chicago 
Plrmad., antr., ketv. ir penk. 

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

Rez. 8053 8. Campbell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 9-1930

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 sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršmlnStl telefonai
šaukite MIduay 3-0001

Tta P. ŠILEIKIS, 0. Pa
Orthopedas - Protezistas

Aparatal-Protezal, Mod. ban- I dažai. Spec. pagalba kojom
(Arch Supports) ir Lt 

Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
GRTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB.

2850 H’. 63rd SL Chicago 29, UI. 
Tel. PRospect 6-5084.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympio 9-1981

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAI,, nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

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

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

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

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

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street 

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

s0UR

putinkite “draugą” 1 Skclhlritės “Drauge”!
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
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MASKVA VAIŠINA IR GUNDO
Vaišinimoir gundymo politika sovietai siekia skaldytti va

karienių vieningumą ir gražiu būdu jsipilietinti visur, kur dabar 
jie yra. Piktais žodžiais sovietams nėbesiseka vakariečių vie
ningumo griauti. Maskvos rūstybė vakariečių vieningumą stip
rina, bet sovietinė šypsena yra naujas sovietinis ginklas, kurio 
pavojingumas dar tebėra bandymo stadijoje.

Maskva šiltai priėmė buvusį Prancūzijos prezidentą Auriolį, 
žinomą Prancūzijos socialistų veikėją ir politiką. Nors Aurio- 
liui prezidentaujant komunistai buvo išstumti iš Prancūzijos 
vyriausybės, bet Maskva to neprisiminė. Molotovas tikino Pa
ryžiaus svečią, jog sovietai siekia geriausių santykių su Pran
cūzija, ir abiejų kraštų interesai daugumoje yra panašūs. Tie 
pirmieji interesai yra Vokietija, nusiginklavimas, Sovietų Są
jungos — Prancūzijos bendradarbiavimo glaudinimas. Per bu
vusį Prancūzijos prezidentą Maskva nori daryti įtaką Pran
cūzijos socialistinei vyriausybei, kad ji mažiau pasitikėtų JAV 
ir taptų savarankiškesne. Prancūzijos užsienio reikalų minis- 
terio JAV ir Anglijos užsienio politikos kritika Maskvoje su
tikta šiltai. Spaudoje buvo balsų, jog galingai Pranccūzijos ko
munistų partijai duotas įsakymas kiekvienu atveju palaikyti 
dabartinę socialistinę vyriausybę, kad ji nenuvirstų, nors ji ir 
eitų prieš Maskvos interesus. Maskva nenori Prancūzijoje de
šiniųjų grupių vyriausybės.

Prancūzijos komunistai Maskvos norus vykdo. Jie visada

politinė praktika. Demokrati
nėje valstybėje kitaip ir negali 
būti”.

Autorius ragina: tai nėra ko
kia mūsų (teisininkų) privilegi
ja politikoj klausimus viešai 
nagrinėti, bet mūsų pirmaeilė 
pareiga

Tikrai, pasklaidę mūsų perio

įdomi Jono A. Stiklioriaus te- yra lengvesnių balsų teigiančių, 
ma “Jungtinių Amerikos Vals-j jog panašūs uždraud mai ar re- 
tybių teismas”, išdėstyta ypa- komendacijos kaip tik sudaran- 
tingu preciziškumu ir dėstomo čics geresn/ reklamą kaiku- 
dalyko pažinimu. riems filme ras. Pasitaiko n re-

Pagaunančiai parašyti R. Ski-Įalsink mų, kai p ilys filmų 
pičio “Atsiminimai”, lieč ą 1919 d‘iektoi .ai ii rež soiai k; * pia- 

. metus ir kovas dėl pirmųjų ne-!si su Pušynui pareikšti nuomo-
dikos puslapius, mes randamai Pn^^somos Lietuvos teismų

, i SVOriO ir* T? mogihIiadaug apgailėtinos vertes stu
dijų”, kur kiekvienas jų rašy-

i nę v.fcnos ar kitos scenos ar dia- 
Greta ir R. Masiulio loS° turinio atžvilgiu. T; s rodo,

tojas tariasi daug nusimanąs 
politinių mokslų srityje. Politi
ka laikoma kiekivenam žinomu Rūpestingai parengtas “Lie- 
dalyku, tuo tarpu gi politiniai tuvių te’sininkų likimas” yra lie 
mokslai nemažiau reikalingi tuvio teisininko martirologija, 
specialių studijų, kaip ir tech- Parengė K. L. 
niškieji. Tačiau niekas iš drą-

Raudonoji ranka
“Ištiestos rankos” tarp Mas-į Klystama dedant viltį išgel- 

kvos ii Vatikano sąjūdis rado' bėti pasaulį nuo komunizmo šo
kai’:,f ų šalininkų, trokštančių dalinės produkcijos padidini- 
atverti duris į rytus misionie- mu, tai yra tik racionalstinės 
r.ams, kurie bandytų “sukri- industrijos prietaringumas, ve- 
kočionyti komun zmą". [ dantis į diktatui ą. Re to šis

.šia m.utimi pas.naudojo no- j prietaringumas yra bejėgis 
vatų propaganda, klastingai Į prieš komunizmą, nes apgaulin-
pritardama katalikiškam pa-,gu būdu įtikina vakarų iliuzija 

“Atsiminus mūsų spaudos ne- kad Padorumo Legionas d.rba šauliui, taip kad net pakvietė gyvenančius Žmon<?3 svajoti 
laisvę”, skirtas irgi atsimini- tikrai svarbų, nors ir nedėkin- astronomus jėzuitus iš Castel- apie galima koegzistenciją.
mams.

Greta to daug aktualios me
džiagos: sukaktuvininkai, naušiųjų “žinovų” neprakalba in

tegralinės ar variaeinės skai
čiuotės temomis, gi politinės te. t .
mos labai vilioja “pasisakyti”.i lr ^r' Šidlauskas), kronika, 
Tad P. Stravinsko tema labai atgars.ai... 
pagavo mūsų viešojo gyvenimo

jieji advokatai (J. J. Juškaitis

skaudulį.
Graži ir objektyvi yra V. Ma- 

šalaičio studija “Mūsų laisvini-protestavo prieš Indokinijos karą, prieš karinius veiksmus šiau
rės Afrikoje. Bet dabar jau elgiasi kitaip. Kai socialistas Mol- mo veiksniai " ir jų santykiai” 
let parlamente paprašė plačių įgaliojimų, jei reikės, karine jėga (nebaigta).
sutvarkyti Afrikos sukilėlius, Prancūzijos komunistai jį parė
mė. Tai pirmas atsitikimas, kada Prancūzijos komunistai pa
sisakė už jėgos panaudojimą Prancūzijos kolonijose.

SVEČIAS IŠ DANIJOS
Maskvoje viešėjo Danijos ministeris pirmininkas. Maskva 

jį karališkai vaišino ir vežiojo po gražiausias vietas. Sovietai 
nori su Danija tampresnių prekybinių ryšių. Pirmoje eilėje 
sovietams rūpi Danijos tanklaiviai. Danija yra Atlanto pakto 
narys, taigi ji yra įsipareigojusi neparduoti strateginių medžia
gų kraštams, esantiems už geležinės uždangos. Bet Maskva per 
asmeninius atskirų Atlanto pakto kraštų kontaktus nori tų 
strateginių medžiagų blokadą sulaužyti ar sušvelninti. Pirma
jam gundymui pasirinko Daniją. Vėliau sovietų vadai žada ap
lankyti ir neutralią Švediją.

:Sovietai Danijos ministeriui pirmininkui pakišo dar vieną 
gundymą: jei jūs turite prieškarinių nuostolių Lietuvoje, Lat

vijoje ir Estijoje, Danijos investuoto turto pavidalu, tai Sovietų 
Sąjunga yra pasiryžusi tuos nuostolius atlyginti.

KELIONE Į ANGLIJĄ

Po Stalino buvęs ministeris pirmininkas ir dabartinis elekt
ros ministeris Malenkovas su palydovais išvyko į Angliją “susi- 
pažintit su Anglijos elektros jėgainių įrengimais ir pažanga”, un- 
ku pasakyti, kiek rūpi Malenkovui elektros • jėgainės, bet visai 
lengva atspėti, jog sovietams labai rūpi palaikyti geresnį kontak
tą su Anglija, kuri sovietų politikai Europos ir Azijos reikaluose 
nėra kieta. Sovietams rūpi asmeninių apsilankymų būdu gundyti 
Angliją nepasiduoti JAV politikai. Malenkovas į Angliją išsku
bėjo kaip tik tuo laiku, kai atsirado trynimasis tarp Anglijos ir 
JAV dėl Kipro salos.

Balandžio 18 d. į Angliją atskrenda sovietų vadai Chruščevas 
ir BulganiSnas. Londone bus keliami tostai už Anglios ir Sovietų 
Sąjungos bendradarbiavimą ir draugystę. Ar atsilaikys kompromi 
so mėgėja Anglija naujiems sovietų gundymams ?

Politinė ironija didelė ir tragiška. JAV apjuosė Sovietų Są
jungą karinėmis bazėmis, bet sovietai jas silpnina politinėmis prie
monėmis. JAV suteikė Europos kraštams miliardus, milionus Azi
jai ir Afrika, kad atremtų sovietinę grėsmę, bet grasinttojas bol
ševikas yra labiau laukiamas svečias beveik visur, kaip amerikie
tis dolerių dalintojas. St. Daunys

“TEISININKŲ ŽINIOS”

Neseniai pasirodęs “Teisinin
kų Žinių” 13 — 14 numeris iš
ėjo pavėluotai, bet, kaip visada, 
teikia savo skaitytojui daug ver 
tingos medžiagos.

“Teisininkų Žinios” yra Lie
tuvių Teisininkų Draugijos or
ganas. Tačiau tik labai mažas 
tos draugijos narių skaičius 
praktikuoja savo profesiją. Dau 
guma Lietuvos teisininkų yra 
už savo profesijos ribų, ir grįžti 
jiems ton profesijon JAV yra 
daug sunkiau, kaip tai nutinka 
technikams arba gydytojams. 
Todėl Lietuvos Teisininkų Drau 
gija, nors ir turi profesijos žy
mę savo pavadinime ir savo na
rių kvalifikacijose, yra sambū
ris, kuriam priklausyti ar ne
priklausyti daug nulemia praei
ties sentimentas ir dar nepri
klausomoje Lietuvoje sodriai iš
augintas savo kolektyvo paju
timas ir jo vertinimas.

Tačiau tasai tvirtinimas, ryš- 
kokas pirmomis imigracijos die. 
nomis, ima blukti, ir naujieji 
teisininkai, įsiveržią vienas po 
kito į JAV ar Kanados teismi
nes organizacijas, teikia daug 
vilčių, kad imighaeinis periodas 
bus išgyventas, kad ir vėl Lietu
vių Tėisininkų Draugija bus sa
vo profesiją praktikuojančių tei 
sininkų organizacija. Juo labiau 
čia tenka daug vilčių dėti į jau-

Visas tas margas turiningu-

gą darbą. Susilaukiama labai gando’ifo atvykt į Maskvą ken- 
daug ir puolimų, kurie tariam .s grero proga 1958 m. 
laisvės vardan labai norėtų nu- šiai komunistinei propagan- 
tildyti autoritetingąjį balsą, dai kelią užkirto “Osser.atore me sudaryti visuomenę, kurioje 
Šiaip jau amerikiečių katalikų Romano”, perspėdamas katali- i žmogaus saugumas remtųsi mo- 
vyskupijos yra itin susirūp nu- kus saugotis nauji, Maskvos valine santvarka, nušviečiančia 
sios nemoralių filmų antplūdžiu ' flii’ektyvų, kurics yra apgaulin- tikrąją žmogaus prigimtį. Kri- 
ir kai kur net mišių metu ti- i £°’’ kščionys žino geriau už kitus,
kintieji kviečiami pasižadėti ne-1 pr:cš ši bandymą “krikštyti kad Dievo Sūnus, tapęs žmogu- 
žiūrėti Padorumo Legiono paa. | komunizmą” aiškiai perspėjo mi, yra venintelis žmonijos pa-
merktus filmus. I XII kaBdinėje

kalboje: Mes, remdamiesi kri-

Krikščionys neprivalo pasi
tenkinti tuščiu antikomunizmu, 
neturinč’u jokio turinio. Turi-

Lietuviškuose katalikiškuose kščioniškąja doktrina, atmeta 
mas daro žurnalą ir įvairiu, ir laikraščiuose rašą filmų pašau-1 rne komunizmą kaip socialinę 
ir įdomiu. Jis vertas skaityti|lio reikalais, turėtų būti akyles sistemą, ir, tuo pač'u, atmeta-
bei prenumeruoti ir neteisinin- 
kui. J- Gliaudą

KOVA PRIEŠ NETINKAMAS FILMAS
AL. GI MANTAS

Nežiūrint filmų pramonės did antrosios sekc., t. y. tik suau- 
žiulės pažangos ir išsiplėtimo, gusiems, tarp kitų pažymėta ir 
visdėlto tektų tarti, kad su tuo “Helen of Troy” su J. Šernu, 
matomu progresu, o neretai ir Į klasę B įrikiuoti filmai, ku- 
perdėtu skubotumu, pagamina- rie turi tam tikrų nemoralinių
ma visa eilė filmų, kurių vertė 
ne tik kad yra abejotina, bet 
neretai turinys, pokalbiai ir sce

pasireiškimų dalinai. Jų sąra
šas siektų 106 filmus. Čia yra 
ir naujuoju Todd-AO būdu fil-

ni ir atsargesni savotiškai re
klamuodami kaikuriuos filmus, 
kurie, galbūt, kaip tik yra pa
smerkti. Aplamai, katalikai ar 
ne, kurie tik sielojasi jaunimo 
reikalais ir su rūpesčiu seka 
įvairių formų pornografijos pli
timą kasdieniniame gyvenime, 
galėtų gauti tuos Padorumo Le 
giono biuletenius, užsiprenume
ruodami adresu: 453 Madison 
Avė., New York 22, N. Y. Au
toritetinga nuomonė, šiuo atve
ju žymiai padėtų atskirti rečiau

me opiniją, kad krikščionys tu
rėtų šiandien žiūrėti į komuniz
mą, kaip į kokį istorinį fenome
ną, beveik neišvengiamą evo
liucijos momentą ir priimti kaip 
paeinantį iš Dievo Apvaizdos.”

tinkamų filmų. Ypač nederėtų 
užmiršti, kad kino teatras šalia 
gana nebrangios ir visiems pri-

nos yra visiškai nešvankios arlmuotas operetinis filmas “Ok- 
net šlykščios. Tokie filmai ne- j lahoma”. Klasės C filmai yra

nąjį prieauglį, kuris dar yra ne
išėjęs iš po universitetų stogų. 
Draugijai jau dabar verta do
mėtis tuo gražiuoju prieaugliu. 
Tai organizacijos tęstinumo lai
das.

Šis dvigubas “Teisininkų Ži
nių” numeris teikia labai malo 
nų įspūdį. Jame telpanti me
džiaga nėra vien uždaro profe
sinio žurnalo medžiaga, bet sa
vo temų ir minčių gilumu būtų 
vertingas įnašas į betkokį bend
ro pobūdžio kultūrinį žurnalą. 
Bet ji juo labiau įspūdinga kaip 
tik Lietuvių Teisininkų Draugi
jos organe, nes čia ji skamba 
kaip kolektyvus Lietuvos teisi
ninko balsas.

Kaip visada P. Stravinskas 
reiškia daug naujų ir drąsių 
minčių savo straipsnyje “Poli
tikos mokslas”. Jau nekartą P. 
Stravinsko rašiniai buvo “T. Ž” 
vedamaisiais. Ir tai nenuosta
bu, nes juose daug pozityvumo 
ir teigiamos kritikos. “Politikos 
mokslo” straipsnyje autorius iš. 
kelia didelius privalumus politi
ko, t. y. asmens, studijavusio 
politinius mokslus, prieš politi
kos mėgėją, kuris neturi tos 
mokslinės patirties.

“Amerikoje šia mokslas vadi

namas politikos arba politiniu 

mokslu — political gcience", ta

šo autorius. “Čia jis yra labai

tiktų net ir suaugusiems, jau 
visiškai neskaitant apie jauni
mo demoralizaciją. Gana gudrūs 
ir tik pasipinigavimo siekią kai- 
kurie gamintojai kartais geba 
nemoralius dalykus kiek užmas
kuoti, užtušuoti ir išleisti vie
šumon tariamojo meno sąskai- 
ton jau kaip visiškai vertingus 
kūrinius. Išties, eiliniam žiūro
vui nevisada sekasi tai atskirti 
ir toks jau nesąmoningai pri
ima rodomą nuodą už tariamąją 
vertybę.

Kovoti su nepadoriais filmais 
ar bent įspėti žiūrovus, jau ku
ris laikas veikia speciali įstaiga
— National Legion of Decency
— Padorumo Legionas, kuris re 
guliariai leidžiamuose biulete
niuose pateikia visų filmų ap
žvalgą, kurios yra atitinkamai 
suškirstytog ir sugrupuotos pa
gal atskiras klases. Klasei A, 
pirmajai sekcijai skiriami fil
mai, kuriems nieko nemoralaus 
prikišti negalima ir jie rekomen 
duojami žiūrėti visiems, t. y. ir 
jaunimui. Tos pat klasės A, ant
rosios sekcijos filmai neturėtų 
būti žiūrimi jaunimo, jie skiria
mi tik suaugusiems. Iš paskuti
niame biuletenyje paskelbtų kl. 
A pirm. seks. 67 filmų, jų tar
pe yra ir “Cinerama Holiday”, 
gi iš 91 filmo, tos pat klasės,

pasmerkti ištisai. Tai reikštų, 
kad tie, kuriuos saisto morali
niai įsipareigojimai savajai re
ligijai, negalėtų visiškai žiūrėti 
tokos rūšies filmų. Kitais žo
džiais tariant, jie rasti netinka
mais, demoralizuojančiais, pa
piktinančiais.

Įdomi jų statistika. Štai, kla- 
tokios rūšies filmų. Kitais žo- 
rikiniai, bet užsieniniai filmai. 
Jų tarpe vienas meksikietiškas, 
vienas daniškas, vienas britiš
kas, du vokiški, trys švediški 
trylika itališkų, 31 prancūziš
kas ir tik 30 amerikinės gamy
bos filmų. Tuo tarpu dalinai ne
priimtinų B klasėje daugumą su 
daro amerikiniai filmai, su iši.m 
timis septyniems italų, dviem 
britų ir vienam prancūzų fil
mui. Yra dar viena ir visiškai 
atskira klasifikacija, kurion ski 
riami filmai nieko blogo netu
rį savyje, bet yra reikalingi tam 
tikrų paaiškinimų, kad nebūtų 
netinkamai suprasti ar pačių 
žiūrovų klaidingai išaiškinti.
Toks būtų filmas “Martin Lu-i 
ther”.

Įdomu, jog šios rūšies Pado-' 
rūmo Legiono kova yra paste
bima, ir kaikurie filmų gamin
tojai kaip tik stengiasi, kad jų 
flimai nepatektų neleidžiamųjų 
žiūrėti kategorijon. Kita vertus,

BIRUTĖ PŪKRLEVICIŪTĖ

ve/at
52 tęsinys 1

Lietus nuščiuvo staiga. Kai mudvi vėl atidarėm 
langus, į kambarį siūbtelėjo vėsi oro srovė. Nuo stogo 
tebekrapnojo dideli lašai, juodas debesis skubiai ga- 
rankščiavosi skliautu, lyg ten toli, pačiame dangaus 
krašte, kažkas vyniotų rietiman paskutinę tamsaus 
audeklo uolektį. Visas sodas, visas kambarys, staiga 
pakvipo jaunų medžių žieve ir vyšnių lapais.

Pro šlapias klevo šakas blykstelėjo saulė, išsitrin
kusi geltonus savo plaukus, vėl sučirškė, suklegėjo 
žvirbliai, o tarp gėlių, jau dūzgėdami lakiojo bitinėliai: 
pūkuoti, meduoti, auksadryžiai.

Mudvi išbėgom kieman pabraidyti po šiltas balutes. 
Visur pribirę mažų, užsimezgusių obuoliūkščių, dar pa- 
šiaušusių žiedo ūsus; didysis takas apkritęs nužydėju
siom piliarožėm, lyg suskleistais lietsargiukais, o toli, 
Brazilkos pusėj, mirga vaivorykštės lankas — į nepa
siekiamą, dangų nutiestas tiltas.

Į vakarą susigalvojom naują žaidimą: pardavinė- 
jom viena kitai atvirukus iš žaliojo mūsų albumo, pa
puošto dviem žirgų galvom. Čia buvo. ir balandis, nešąs

gi indas istorin ame ir sociali
niame gyvenime, ir kad Jis, 
prisiimdamas žmogaus prigim
ti, padėjo moralinės santvarkos 
pagrindan žmogaus kilnumą.

Komunizmas paneigė laisvę, 
pamynė žmogaus kilnumą ir iš
plėšė iš tikinčiųjų š'rdies tikė
jimą. B. M.

Nuteisė Kinijoje
Amerikos jėzuitą tėvą John 

Houle komunistų teismas Shang 
hajuje nuteisė ketveriems me
tams kalėjimo. Kadangi jis jau 

! yra kalėjime išlaikytas dvejuseinamos pramogos, yra tam tik--metug ir g mėnes-U3) tei jam 
ros rūšies masių auklėtojas. To- dar liko kalėti 16 mėnesių. Mi-
dėl ir į šią meno šaką turėtų 
būti kreipiamas visiškai rimtas 

pasitaikantį gerą, iš būrio ne- dėmesys.

sionierius yra 41 m. amžiaus, 
Kinijoje dirba nuo 1947 m. Ir 
jis tapo raudonųjų teroro auka.

Sukaktuvinių Melų Dovanos Taupytoj ams

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

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

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

3. Kas 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. Pletkiewi<z, prez.; E. R. Pletkewlcz, sekr. ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame 
\r išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 

ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN. APDRAUSTA IKI $10,000.
DARBO VALANDOS: pirmad. ir ketv. nuo 9 iki 8 vai. vak.; 
antradieni ir penktadieni nuo 9 iki 5: trečiadieni uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos iki vidudienio.

gus, apverstas moliūgų kaugėm, ir taikus saulėlydžio 
vaizdas, kur ties atdaru langu sėdėjo vyras ir moteriš
kė: vyras laikė siūlus, o moteriškė šypsodamasi vijo 
juos kamuolin. Buvo čia ir dvi rankos, besisveikinan
čios neužmirštuolių vainiko vidury, ir Verksmų siena 
su peisuotais rabinais — ją mamai atsiuntė modistė 
Chaja iš Palestinos.

Bepardavinėjant atvirukus, mudviem atėjo nauja 
mintis.

Nutrenkėm albumą ir užbėgom laiptais augštyn 
į miegamąjį.

Miegamasis yra pats didžiausias mūsų kambarys. 
Dar pustuštis, retai užgriebiamas žiemryčių saulės. 
Viena siena įtrūko, kai sėdo namas ir dabar ilgas plyšys 
užteptas tinko koše.

Man patinka čia būti žiemos vakarais, kai mama 
kūrena krosnį. Mudvi nedegam šviesos. Mama sėdi ant 
mažo suoliuko, o aš susirangau lovos kampe ir klau
sausi įdomių istorijų: apie juodąjį šerną - eibininką, 
apie eigulį ir užkeiktą jerubę... Ir kaip kraujuoja keista 
žuvis sėja, nes po jos pelekais tebėra įspaustos penkių 
velnio pirštų žymės, ir kaip Dusios ežere dūsauja jauna 
merga — paskenduolė.

Kartais mudvi įspraudžiam mėlynuką puodelį tarp’ 
žioruojančių anglių ir užsiverdam arbatos. Kaip bema
tai vanduo ima kunkuliuoti: karštos purslos verčiasi 
per kraštus ir šnypščia, lašėdamos ant žarijų. Tada 
mama^ prisitraukia puodelį žarstekliu ir, pastvėrusi jį

vertinamas, lygiai kaip ir pati1 snape laišką su raudonu antspaudu, ir Riazanės tur- už ąsos, nukelia žemėn. Bet puodelis tebeklega dar ir

ant grindų — visas suodinas ir aprūkęs, pakvipęs mal
kų sakais.

Ir kai mama juokiasi, atpūsdama nusvilusius pirš
tus, miegamojo šešėliuose, krosnies ugnies atšvaituose, 
ji visa dega, lyg miško erškėtrožė, pilna mergiškos šilu
mos ir skaistumo. Mano mamai dar nėra nei trisdešimt 
metų.

Už lango baltuoja apledėjęs malkinės stogas ir so
do tvoros, giliai subridę į pusnis. Ant kiekvieno jų stul
po pūpso sniego kapčius, lyg uždrėbtas varškės kaušas.

Spindi sausio naktis, susižėrusi mėlynan skraitan 
visas žiemos žvaigždes: virš pašto blykčioja speiguota 
Aušrinė ir įšalę Grigo ratai, atremti dišlium į didįjį Lu
košių kaštoną. Net ir pro dvigubus langus girdisi, kaip 
groja muzika naujojoj Žaliakalnio čiuožykloj, už pirties.

Sekmadienio rytais aš atbėgu į miegamąjį pagulėti. 
Įsispraudžiu tarp mamos ir tėčio ant suglaustų lovų 
rėmo. Mane čia guldo, kai atvažiuoja giminės. Pakloja 
seną, sulankstytą antklodę, o aš variausi, negalėdama 
užmigti ir pykstu ant seirijiškių ir ant šventažeriškių — 
ant Kiprijonų, Domicelių, Rožių ir Mataušų, atvažiuo
jančių Kaunan gydyti trachomos, pjauti polipų, užpirkti 
salietros, prašyti paskolos, skųstis matininkais. '

Rytais miegamasis būna pilnas šaulės.
Kai mama nulipa žemyn ruošti pusryčių, aš perai- 

,ritu jos {tųsėn. Iš apačios girdiši, kaip ji plaka kiauši
nienę ir kaip tarkuoja juodąjį rudeninį ridiką, kurj už
kils rūgščia grietine.
i. % (>■• daugiau)
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KALBĖS PROF. SIMAS 
SUŽKEDEL1S

Šį sekmadienį (kovo 181 Cle
velando atetininkai švenčia at- 
eitininkijos 45 metų sukaktį. Į 
šventę atvyksta At-kų Federaci
jos vadas ir “Darbininko” vyr. 
redaktorius prof. S. Sužiedėlis.

Ateitininkai organizuotai da
lyvauja 10 vai. pamaldose Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje. Pa
maldų metu giedos solistė Aldo
na Stempužienė.

4 vai. popiet lietuvių salėje 
įvyks iškilmingas aktas su at- 
eitininkiško jaunimo atliekama 
programa. Akto metu žodį tars 
istorikas prof S. Sužiedėlis. Me
ninėje programoje dalyvauja 
Saulius ir Audronė Alkaičiai 
(smuikas ir pianinas), Teresė 
Stasaitė pašoks baletą (Tautinis 
šokis ir Ispanų šokis), Nijolė 
Vedegytė - Palubinskienė ir Ni
jolė Ambrazaitė — žodinis due
tas, jaunučiai pašoks Suktinį, 
stud. Dalįa Prikockytė skaitys 
savos kūrybos ir deklamuos Ir
ma Stasaitė.

Į aktą — minėjimą kviečiami 
visi lietuviai. Įėjimas — ne
mokamas.

— Misijos lietuviams šv. J in
gio parapijoje bus Didž ąją sa
vaitę. Jas ves tėvai marijonai 
kun. Spurgis ir kun. Budrec- 
kis. S. G.

Kun. Goldikovskis pa>\Mitino naują Clevelando Step. Dariaus jūrų 

skautu laivo vėliavą. Prie vėliavos matomas krikštatėvis dr. Al. Vai
telius.

Kovo 4 d. ateitininkai daly
vavo vyčių, skautų ir ateitinin
kų bendrai suruoštame šv. Ka
zimiero minėjime

— Laimutė lešinimtaitė iš
rinkta į ALRKF Clevelando sky 
riaus valdybą.

tas Valaitis. Atliko Nijolė Amb. ^Orcester, MafiS, 
tazaitė, Nijolė Palubinskienė,'
Dalia Prikockytė, Jurgis Grau- Iš skautų gyvenimo
rokas ir Jonas Puškorius.

i liau — I. šimulynaitė, Dabar 
Worcesterio skaučių skaičius 
yra išaugęs iki 43 ir sudaro jau 

Kovo 17—18 d. Worceste-į visą NerįnS°s draugovę iš pen
tyje įvyksta skaučių skiltinin-j skilčių. Draugovei valiū
kių kursai » vauja Iz. šimulynaitė, kuri 1955

metų pavasarį pakelta į paskau- 
Pirmoji VVorcesterio skaučių tininkės laipsnį.

skiltis įsteigta ir pradėjo veikti 
1951 metų rudenį. Pradžioje jai 

Į vadovavo Z. Kazlauskaitė, o vė- Skclbkilės "Drauge”

MOVIHC

— Lituanistinė vyks. M. Va
lančiaus mokykla balandžio 8 d. 
rengia didelį vakarą Šv. Jurgio 
parapijos salėje. LB apylinkės namų, kuriuose būtų vietos re-
valdyba kreipiasi į visuomenę, 
prašydama kiek galima daugiau 
paremti mokyklą perkant dova
nų paskirstymo biletus ir atsi
lankant į vakarą.

— Pulk. K. Žuko paskaita

peticijoms, posėdžiams bei pobū. 
viams, nutarė paskelbti popie
riaus, skudurų ir geležies rinki
mo vajų, kuris padidintų paja-

kotarpyje, nes draugovė neturi 
iš kur pakviesti prelegentų pa
našioms paskaitoms (Argi? — 
Red.). Po paskaitos sekė gau
sios ir įdomios diskusijos. Gai-

mas namų pirkimo fortdo. la, kad, esant nepalankiam susi-
Lietuviško vaikų darželio rinkimo laikui, dalis draugovės 

, Tcvų ir tėvynės gerbimas bus įkūrimo reikalu jau vyksta pa- narių negalėjo išgirsti šios gi- 
sitarimai su Šv. Jurgio parapija, lios bei turiningos paskaitos.

— šviet reik. vad. J. Gulbi- . .... .......... ...... sv. Kazimiero minėjimasmenes mic atyva grynai indivi
dualiniu pagrindu lituanistinės Kovo 2 d. lietuviškos radijo

kovo 25 d. 11:30 vai. lietuvių 
salėje. LB apylinkės valdyba 
kviečia v igusai ussė 
kviečia visus gausiai dalyvauti
šioje paskaitoje, ypačiai jauni- mokyklos mokiniams bus su- valandėlės bangomis Clevelando
mą.

— Saleziečių gimnazijai Itali
joje LB apylinkės valdyba savo 
kovo 3 d. posėdyje paskyrė $25.

— IV Lietuvių diena šiemet 
numatyta surengti per Jonines, 
birželio 24 d., o vaikų ir jauni
mo diena — rugsėjo 8 d.

— LB apylinkės valdyba, ma-

ruoštas konkursas “Ką aš žinau ateitininkų draugovė visuome- 
apie Lietuvą”. K. nei patiekė montažą šv. Kazimie

ro garbei. Montažą, kuriame bu
C.LEVELAND, 01110 vo įpinta vyresniųjų ir jaunųjų
Įdomi k,,,.. .1. Kidyko paskaita į talentM kflrinia', Paru<lsė 

Š. m. vasario 29 d. Clevelando
draugovę aplankė SAS dvasios 
vadas kun. Kidykas, SJ. Atląn-

Clevelando Pilėnų ir Neringos skaučių,-tų tuntai iškilumuose panini
uose Šv. Jurgio bažnyčioje vasario 19 d., švenčiant Lietuvos nepri- 

klausoniybės dieną.

tydama reikalą įsigijmo savų kymo proga jis susirinkusiems 
studentams ateitininkams skai-| 
tė paskaitą “Intelektualinių ga
lų reikšmė tikėjimo pažinime” 
Tai buvo pirmoji religinio tu
rinio paskaita kelių metų lai-

-J *■ '5H-4 FU r* 4
Vestiniu nuotraukos

lugštas rūšies foto«rra?i> 
Mūšy specialybė

i'reciii l’Sioto Sludin

INC, -\-~- 
EDVARDAI t LIS, sm».
4083 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-248}

TRUMPAI — Lietuviai btidžial balandžio
_ Vasario 8 d. pagrindiniuo- l“baiSojc savo organiza-

sc Public Library rūmuose lic-l aVos mctl,n(! sukakt| Sj 
tuviai atliko dainos ir šokio pro! J'??. dalL K' ‘i'llnskas kalbea 
gramą. Programai .vadovavo ,r « "»•"» apie be
muzikas Alt. Mikulskis ir tau- ’''VIU mem> 11418 Crawford 
tinių šokių vadovas Liudas Sa- v '
gys. — Solistė Aki. StenųNižieiiė

— Tautos Fondui aukas gali- pakviesta koncertuoti į New
ma įteikti dar šį sekmadienį Yorką ir VVorcesterį.
Spaudos kioske. Amerikos Lie-i - ■ ■
tuvių Tarybos Clevelando sky
rius maloniai kviečia visus savo 
tautinės pareigos neatlikusius 
lietuvius šį paskutinį sekmadie
nį atiduoti savo garbingą duok-

Ar Gaunate 

Slogas?

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS

ię.
— Lituanistinės mokyklos rė

mėjai dovanų fondui paskyr' 
šie prekybininkai: Brazio rūbų 
prekyba paaukojo 75 dol. vertės 
vyr. paltui medžiagą (importuo 
tas veliūras), Šamo laikrodžii 
ir brangenybių prekyba padova
nojo 25 dol. vertės moterišką
laikrodėlį. Impcrial Furniturc, MOVING 
15428 VVaterloo Road, paaukojo 
radijo aparatą. Dovanų paskirs BENIULIS atlieka Įvairiu
tym„ biletų platinimas vyksta B"k,rauatUr,ua 
sėkmingai. Jų galima įsigyti pas 
mokytojus, mokinius ir Spau
dos k:oske. Rimgaudas Gulbi
nas, Sv. Jurgio parapijos mo
kyklos mokinys, jau spėjo iš
platinti 110 biletų ir J. Gulbinie
nė — 66 biletus. Puiki pradžia 
ir graži pamoka, kaip reikia 
šio vetringo dovanų paskirsty
mo biletUH platinti.

— Praėjusią savaitę Clevelan 
dc mirė buv. Lietuvos kariuo 
menės kapitonas Juozas Nasvy
tis ir Stasys Vareika. Abu pa
laidoti Kalvarijos kapinėse.

— P. Jarašiiuiienė lietuviams 
budžiams pagamino lietuvišką 
vėliavą. Budžiai širdingai dė
koja savo geradarei.

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

6930 S. Talman, Chicagn 29, III 
Tel. GRovehilt 6-7096

š tolimų ir artimu atstumų.
Tel BI 7-7075 arl« 

RE 7-9812

šs'iJJSirūLrsa' . l •
P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAHUtODtlA* 

Pardavimas Ir Taisymas 

4102 Archer Avė., ai Mozart
Chicagn 32, III. — Tcl. i.A 8-861’.

....i-ž

TELEVIZIJOS

Visuomet kreipi, ii <• dėmesį j nžkietėjusiun 
viriui ius. I >ė| pa h ng\ iiiiiuo I ūkstain iai pa
geidauju I >i. Petcr’s "Ooiiiozo”. Kaip ir 
pagal gydytojo receply, ga tina urnose vals 
tuose, jo .sąstate yra kėlėt hm niedieiskai 
užtvirtintų dalykų, kurie visi kartu veik
dami suteikia pa leng vinimą, keliais būdais: 
I) ramina ir šildo sutrikusi skrandi; 2) 
atleidžia vidurių išpūtimo skausmus; 3) 
suteikia neskubinantį palengvinimų nuo 
sukietėjusių vidurių, kurie yra. priežastim 
atiksėiau išvardintų simptomų, švelnus. <Se
ro skonio. Išparduota virš 2<>.O00,(MH» bon- 
kų. Heiluos dydžio bonka $1.65 vaistinėse. 
Bandyki t e lu. Petei’.s “< loinozo”... abso
liutiškai niekas kitas taip ucpaRcIbės.

Jei jūsų vaistinė m tini, tad, pasiųskite 
$1 už II oz. bonkų (su jūsų vardu ir ad
resu) šiuo adiesu: GOMO7.O, liepi. 071-55 
^1511 N. Iluveiisu <>o«l Avė., < liieago 10, III.

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Shii.Iils specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
d rauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas. |

R ŠERĖNAS
l.'.lfi S. \Vood SI., Clii<-ag« •,
Illinois, UI. VI 7-2972

aocaoi □onoc

1956
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausi*
• hcmokanial 3-jų niėn. pilną garai, 

tlją — <lai l.aa Ir dalvs.
» Nemokamai vidaus anteną Ir lustą

I tavi inas. «
• Iki tion.on Ir daugiau nuolaidos ui

Jūsų seną telcvlclją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

vlrno aparatai, lempos, baterijos, da 
lys Ir kitų firmų televizijos.

NLOfllRL>I IS LIETUVISKJUI 
PA'I’A IINA VIMA9

brank’s TV and Radic
l-Altl,AVIMAS III TAISYMAS

Radio Aparatu Taisymas 3240 South Halsted Street
Sąžiningas ir gar&ntootu darbu 
M. RIMKUS, A517 S. Sawy«T Kt. 
Tel. VI 7-00X7 — VI 7-3037

rT-1 f- ' "KSfK1 ’PSa'r-J IT-

Telefonas CAIumet, 5-7252
PRANAS KERAIS IR 

PAULIIJ8 E. ENDZELIS

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

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

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

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

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

iŠ TOLI |R ARTI
NAUJI O!D ELI TPOKAI-NAUJAUSI KPAU5TTM0 (PANK/A! 

ILGU METU PATEPIMAS - PIGUS IP SĄŽININGAS PATAPNAYIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tcl. V/Albmok 5-9209

TELEVIZIJOS 1956
Visos šeriausios, ištobulintos General 

Electric, Philco, RCA Victor, Zenith 

dabar tiktai pas Budrikę

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

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

Turtas virš...................................#57,000,000.00

Atsargos Fondas...................... #4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

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

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

VISŲ ŽEMIAUSIOS ŽEMOS KAINOS

24 ar 21 colio aslinc T. V. Aluminized Silver Scrcen Tūba, 
Aslinis modelis su vienu metu garantija, at
piginta už $19995
DUODAME JŪSŲ NAMUOSE IŠBANDYTI DYKAI.

PATELEFONUOKITE CAIumet 5-7237

$200.00 bonas, kad jūsų televizijos setas 
neišeis iš mados.

Tik $5.00 tereikia įmokėti.

J. F. Budrik Furniture
( I N C O R P l) R A T E D )

3241 South Halstcd Street
kiautu.! atdara pirmadienio ir ludvirtailicnio vakaiaiu iki !>;!•>.

Aldam , diium- -atailc.je. Sekmadieniais III 5. Budriki, radi,, va 

landa iA sinties V\ III''S, I kik, kel v irladicniais (i vai. vilkam.

IES PRISTATOME ANGLIS BElj 

PEČIAUS ALIEJŲ
OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*

Mes taipgi per kraustome Jūsų baldus saugiai — keletą blo-t 
1 kų nr keliasdešimts mylitp Reikale šsukite mus. i

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitėR pas' 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.
STASYS FABIJONAS

,2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia T-7097|

*1 STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

s ./ : O F -CHICAGO - V;
jf 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7-1141

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GEI,fiS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 Wesl £3th Street Tel. PRospect C-0731
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę)

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-2273

MES I’ARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GFJL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

iiiiiiiiiiiniiiifiiiiciiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi :ų,draudimai. Iš arlimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
illllllllllllllllSlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilil

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS



Penktadienis, kovo ltt, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CIKAGIEČIŲ VIEŠNAGE TARP 

ŠVENTŲJŲ IR NULIŪDUSIŲ ANGELŲ...

Reportažas iš religinio meno parodos atidarymo iškilmių 
ALBINAS VALENTINAS ir VLADAS BUTĖNAS, Chieago, III.

Sekmadienį, kovt 11 d., gavė
nios laiko rimtį čikagiečiams lie
tuviams dar pagilino du dideli reli 
ginio meno įvykiai: virtuozo Zeno
no Nomeikos vargonų koncertas ir 
religinio meno parodos ntidary 
mas.

Mūsų pasididžiavimas — gražio-' 
ji Šv. Kryžiaus bažnyčia tą sek
madienio popietį sužibo visomis 
savo nuostabiomis šviesomis. Kai 
pasigirdo pirmieji tylūs vargonų 
aidai, bažnyčia buvo pilnutėlė 
klausytojų. O tie vargonų garsai 
giliai smigo į jų širdis ir sielas: Į 
čia tyliai verkdami ir dejuodami, 
kaip anas tamsybių pasaulis, lauk 
damas Išganytojo, čia didžiu džiau 
gsmu galingai sveikindami Užgi
mimą, vėl tyliai aimanuodami ir 
sielvartaudami laike Nukryžiavi
mo, staiga sudrebindami žemę ir 
visą svietą Jo mirties valandoje 
ir vėl didžiu trenksmu ir džiaugs
mu skelbdami Prisikėlimą... Tai 
buvo graži religinio susikaupimo 
valanda šios ašarų ir visokių “mar 
naščių” pakalnės įnamiui.

Po šio koncerto .tuojau įvyko į 
iškilmingas relig. meno parodos ati. 
darymas — irgi šv. Kryžiaus pa-' 
lapijos saleje. Meno mėgėjų ir 
bičiulių irgi prisirinko kiek tik 
telpa. Ši paroda vyksta Lietuvos 
bažnytinės provincijos įsteigimo 
30 metų sukakties ženkle. Todėl 
atidarymo proga dr. kun. A. Juš 
ka bendrai įvertino šios sukakties 
istoriją ir reikšmę. Parodą ofici
aliai atidarė prel. Ign. Albavičius, 
šv. Antano parapijos klebonas į- 
domia ir reikšminga kalba. Svei
kinimo kalbas dar pasakė St. Braz 
dūkas, JAV Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas, dr. J. Bajerčius, 
LB Čikagos apygardos pirminin
kas, dail. A. Valeška. religinio me 
no parodos rengimo komiteto pir
mininkas ir kt.

Į šias iškilmes specialiai atvy
kusių svečių buvo ir iš kitų toli
mų miestų. Tačiau gausiai susi 
rinkę parodos atidarymo dalyviai 
su nusistebėjimu žiūrėjo, nematy
dami tų, kurie čia, rodos, tikriau
siai turėjo būti. . . Tai šios paro
dos garbes komiteto daugumos 
narių, garbingų mūsų vyrų, gyve
nančių būtinai čia pat Chicagoje... 
Tikr ai, ne Ugnies Žemėje ...

Nuo to laiko, kai prasidėjo gan
dai apie religinio iTneno parodos 
surengimą, prasidėjo jau ir “purk- 
štavimai” visoki ... O paskuti- 

L

niuoju laiku visuomenė jau atvi
rai juokavo, jog dabar dailininkai 
pradėjo rašyti, o žurnalistai būti 
nai turėsią pradėti paišyti. . . Ačiū 
Dievui, šitas nuosprendis neįvyko. 
Pasirodo, ne visi rašo, o dauguma 
paišo. Tat parodoje dalyvauja 39 
dailininkai iš laisvojo pasaulio, bet 
nė vieno žurnalisto, turėjusio užim 
ti “rašančiųjų” dailininkų vietą... 
Viso išstatyta 155 kūriniai. Čia 
atstovaujamos trys mokyklos: N. 
Lietuvos, tremties Vokietijoje ir 
grynai amerikoniškoji. Dalyvauja 
dailininkai ateiviai ir čia gimusie
ji lietuviai. Išskiriant keletą dai
lininkų — “rašytojų”, kuriems at
rodo daug naudingiau pilstyti šal
tą vandenėlį, ant kai kurių savo 
kolegų, negu įsijungti į bendrą 
darbą. O šitų pamazgėlių, ir la
bai nešvankių, ypač prieš pat pa
rodos atidarymą, viename mūsų 
dienraštyje pasipylė daugiau, ne
gu pavasarį vandens balose . . .

Parodoje viešpatauja vitražas, 
tapyba ir grafika. Tik jaunas trem 
tinys kun. P. Dzegoraitis atstovau 
ja medžio raižybą, visus patrau
kiančią, dailią ir išbaigtą. Skulp
tūros šykštu ,o ir ta pati daugu
moj tik fotografinėse nuotrauko
se. Suprantama, skulptūrą sun- 

j kiau atgabenti, bet ir šios srities 
į yra gražių kūrinių.

Bene didžiausi lankytojų būriai 
į stoviniavo ir ilgai bei beviltiškai 
pakaušius krapštėsi ties B. Jamei- 
kienės vitražais. Ypač ties “Trys 
karaliai”. Vienas, visai nustojęs 
vilties, tarė:

— Visą valandą aš jau čia žiop- 
sau, bet, kaip mane gyvą matote,

| jokių karalių aš čia nematau... Ar- 
j ba esmi nustojęs akių šviesybės, 
arba neturiu supratimo apie me- 

! ną. ..
Šioje didžiosios demokratijos 

I šalyje juk nepatogu aiškiai ryš
kinti karalius, — atsiliepia kitas.

— Geriau atidžiai žiūrėkime, ar 
nebus tik kur paslėptas preziden
tas ... Dabar karaliai juk beliko 

, kortų kaladėse tik .. .
i U ties Dobkevičiūtės-Paukštie- 
nės “Bėgimu į Egiptą” ir “Nuė
mimu nuo Kryžiaus” lankytojai 
stovi stačiai nosis įbedę į paveiks
lus. Paskui vėl bėga į tolimiausią 

! kampą ir iš ten vėl žiūri. Bet vis- 
tiek purto galvą:

— Nieko, o nieko namatyti iš 
kur bežiūrėtum. . . Tik rūkai, mig
los, šešėliai — ir decol...

Kun. dr. Juozas Piunskis, pasky
ręs religinio meno premijoms $500.

Kad ir moteris, bet nepaprastai 
drąsi. Ir sugalvok man nueiti į to
kias išmįslingas formas ... '

Mačiau dar, kaip dail. A. šer
mukšnis, kelias dienas prieš pa
rodos atidarymą, baigė piešti Ma
riją Magdeleną. Graži.

— Kažin kiek kainuoja Marija 
Magdelena?, — paklausia parodos 
gidą Joną Laidelį.

— Tūkstantinė dolerių, — atsa
kė.

— Brangi. Na, bet neveltui ir 
buvo gražiausia visos Galilėjos 
mergina ir pati didžiausia išdykėlė 
Šventoje Žemėje . ..

-- O vienok tapo šventoji. To
dėl neusiminkime ir mes: jei kar
tais ir užsukame Balio Pakšto sa- 
liūnan — dėl to gal dar stačia gal
va peklon nenudardėsime ...

Kitas šermukšlio paveikslas — 
Nubudęs Angelas.

— Sakyk, kodėl tas angelas iš 
tikrųjų taip nuliūdęs? — klausia 
parodos aiškintojo.

— Aš nežinau. Gal galva skau
da ...

— Skaudės tau angelo galva. . . 
Juk danguje nėra nei balių, nei 
parengimų . . .

— Kas gi čionai per išmislas, 
dar neregėtas ir negirdėtas nie
kada?, — teiraujuosi, žiūrėdamas 
į vienatinį parodoje Leonardo Mic
kaus “Paveikslą”. Tai joks paveik
slas, o mažytis popieriaus šmote
lis, ant kurio nupaišytos kelios 
spalvotos linijos ir padėti keli taš
kai. Viskas.

— Tur būt, nė (pats Dievas 
danguje nežino ir nesupranta, ką 
dailininkas čia vaizduoja. Gal pa
aiškės tik Juozapato pakalnėse...

Klausiu organizacinio parodos

n'rmiripko dail. A. Va-

Sakykite, dąilininke, kokios ne 
laimės davė mintį suorganizuoti 
šią parodą ?

Didžiausias kaltininkas yra 
tai kun. dr. J. Prunskis, — sako 
pirmininkas. — Jis praėjusiais 
metais skirstė premijas rašyto
jams, tai neužmiršo nė dailininkų: 
paskyrė 500 dol. už geriausią pa
veikslą. Bet kaip ir kuriam tą pre 
miia paskirti? Tai jis ir pakišo 
mintį: gal kaip nors, kokia nors 
religinio meno parodą suorgani
zuoti .. . Organizuoti, tai organi
zuoti, sakau, bet gi kils pekla . . . 
O kokia čia pekla dėl to gali kil
ti — stebėjosi mecenatas .

— Tai kaip pradėjote?
— Buvo pasiūlyta paro,da rū

pintis Lietuvių Dailininkų Sąjun
gai. Apsiėmė pirmininkas. O se
kretorius buvo kitos nuomonės. 
Tada tuo reikalu susirūpino LB 
Chioagos apygardos Kultūros Ta
ryba, kuri sumanymą ir įvykdė.

— Kaip patys dailininkai rea
gavo į sumanymą šitą?

— Su dideliu noru. Toks dail. 
Kasiulis Paryžiuje, kad ir labai 
sirgdamas, specialiai šiai parodai 
nupiešė paveikslus ir atsiuntė iš 
Paryžiaus. Nemaža mūsų dailinin
kų kitu darbu sau kasdieninę duo
ną užsidirba. Jie atskubėjo paro
dom dar su šlapiais paveikslais... 
Keli dailininkai negalėjo dalyvau
ti, nes šioje srityje nieko nespėjo 
sukurti.

Jauniausioji dailininkė, dalyvau 
ianti šioje parodoje, yra Danutė 
Sakalauskaitė, šiais metais tik bai
gianti Arts Institute of Chieago 
laipsniu Bachelor of Fine Arts. 
Ji išstatė du savo kūrinius : Vero
nikos skarą ir Tris karalius. Te
ko su ja atidaryme pasišnekėti.

— Kodėl tik su dviem kūriniais 
dalyvaujate ?

—Kitus du komisija “išskrinin- 
gavo. . .”

— Kodėl gi?
— Nežinau ... Viename tai Kris 

tus buvo be barzdos.
— Tai kodėl nepridėjote barz

dos?
— O ar tai būtina? Kasgi tik

rai mate, jog Kristus buvo su bar
zda? Apie tai nėra pasakyta nė 
Evangelijose, nė jokiose švento
se knygose. Didysis gėrio ir mei
lės pavyzdys, žmonijos atgaivin- 
toias, Dievo Sūnus ir Tas, Kuris 
ryžosi mirtimi atpirkti viso pa
saulio nuodėmes — kodėl būtinai 
turėjo būti su barzda . .. ?, — sa
kė ši “revolii’f’ijonieriška” tremti- 
nukė menininkė.

Aš asmeniškai paroda nusivy
liau dėl to, jog neradau jokio pa
veikslo, vaizduojančio peklos ...

Gal dėl to nėra tokio paveikslo,
; kadangi parodą rengiant ir taip 
dailininkų tarpe užvirė “tikra pek 
ta". Pagal tuos peklininkus;, pa-l 
rodos rengimo komiteto pirminin
kas dail. Valeška turėjo būti "už 
nuodėmes” atvąizduotas' geleži
niais pančiais prikaltas verdan
čios smalos, ugnies jūroje, ir dar 
kapstyklėmis pervertas... O jei 
būtų galėję, atrodo, piktieji paukš- i 
čiai būtų jį gyvą peklos patin de- 
vintan dugnan nustūmę. . . Bet 
laimei, dail. A. Valešką matome 
dar gyvą Chicagoje, o ne pekloje,! 
todėl ir galime pasidžiaugti šia ! 
puikia religinio meno paroda.

šiemet švenčiam Lietuvos baž
nytinės provincijos įsteigimo 30 
metų sukaktį. Dar visų akyse gy
va tebestovi prarastoji Lietuvos 
žemė su į dangų kylančiais baž
nyčių bokštais, su šventomis ste
buklingomis vietomis, su koply
tėlėmis, kryžiais ir rūpintojėliais 
pakelėse. Ar buvo, ar yra kitas 
toks kampelis pasaulyje, kurios 
veidas taip šventai ir dieviškai at
rodytų? Beje, sunki dalia nūn lem 
ta tai žemei. Išniekintos švento
vės, išvartyti kryžiai ir rūpinto
jėliai, persekiojami tie žmonės, ku 
rie drįsta lankyti bažnyčias ir tuo 
rodyti savo ištikimybę ne tik Die
vui, bet ir gyvą rezistencinį lie
tuvišką jausmą. Štai prieš akis 
tik ką gauta fotografija iš Lie
tuvos. Fotografijoje religinis mo
mentas—laidotuvės su bažnytinė
mis apeigomis. Matosi keliasde
šimt žmonių, karstas, vėliavnešiai 
ir kunigas. Žmonių veidai atrodo 
kaip geležiniai, skausmo ir var
go sukaustyti. Bažnytinės vėlia
vos pasenusios, audrų ir vėjų nu-

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsied St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty-1

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo

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

aižytos, du seneliai josna įsikibę, 
bet, deja, be įprastinių kamžij, tik 
tokias juostas persirišę. šalia ku
nigo nei vargonininko, nei zakri
stijono. Bet kai žiūri į kunigo ir 
žmonių skausmingus veidus, ma
tai tikrus rezistentus, matai’ žmo
nes, kurie atsižada geresnio gy
venimo bei karjeros, kad liktų iš
tikimi žemiškų valdovų pamin
tam ir niekinamam Dievui. Tokio
se sąlygosce pavergtoji Lietuva 
šiandien švenčia šią reikšmingą 
sukaktį.

Bet laisvėji broliai dar nepa
miršo tautinių ir religinių tradi
cijų, švenčių bei sukakčių. Neti
kėtai gražiai ir didingai praėjusį 
sekmadienį Chicagoje Lietuvos 
bažnytinės provincijos įkūrimo 30 
metų sukakties atžymėjimas su

i vargęnų koncertu Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje ir su religinio meno 
parodos atidarymu. Tie gausūs 
šimtai žmonių, susirinkę iskilmės- 
na, aiškiai įrodo, kad lietuvių išei- 

! Vių šridyse tebėra gyvi tautiniai 
ir religiniai jausmai

Po religinio meno parodos atida
rymo vienas iš svečių prasitarė 
kad, girdi, kur, piknikuo
se ar pobūviuose kaip prašy
davo kun. dr. Prunskį kad kokį 
haibolą užfundytų, tai Ikunigas vi
suomet išsisukdavęs ir neužfundy- 
davęs .. . Tada ir pagalvojęs, kad 
kun. dr. J. Prunskis žadąs pirk- 

i ti kokį spindintį dvarą . . .
Ir tikrai savo kunigystės jubi- 

lėjaus proga pernai jis nupirko ne 
vieną, bet kelis dvarus. Ir tokius,

(Nukelta į 7 psl.)

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Arenu# Tel. LA3-67P 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas
J

JONAS GRADINSKAS
NAUJAUSI VOKIŠKI ULTKA III-FI 

R AD1J AI-P ATEFON AI 
J. G. TELEVISION COMPANY

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

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

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

Choro vedėjas

R SlsTv"ninkaš'S’ DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

NELAIKYKIT PINIGU NAMIE!e v,
PASIDĖKITE SAUGIOJ ST. ANTHONY SAVINGS BENDROVĖJE - MES MOKAME SAVO TAUPYTOJAMS DIDESNIUS DIVIDENDUS

VELTUI PLIUSINIS ZUIKUTIS VAIKUČIAMS
ĮPRATINKITE SAVO VAIKUČIUS PRADĖTI TAUPYTI DABAR.

ATIDARYKITE SĄSKAITĄ SU $5.00 IR GAUKITE TAUPYMO MANIJA’’

St. Anthony Savinos and Loan Association
1447 So. 49th Court

Telefonai: TOvvnhall 3-8131-8132

Cicero 50, Illinois
RAŠTINĖ ATIDARA KASDIEN; UŽDARA VISA DIENA TREČIADIENIAIS JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas

MALONIAI KVIEČIAME JUS, KAIP KLIJENTUS IR ESAME DĖKINGI UŽ TOLIMESNĮ BENDRADARBIAVIMĄ SU MUMIS
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CHICAGOJE
Lietuviškas kampelis 

universitete
Dc Paul universitete, 64 E. 

Lake str., II augšte, skaityklo
je (library) Lietuvių studentų 
klubas yra su ruošęs parodėlę. 
Yra išdėstyta gražių tautodai
lės dalykų: Aušros Vartų kop
lytėlė, Geležinis Vilkas, Vilniaus 
verbos, margučiai, gintaro iš
dirbiniai, lietuviškos lėlės; lėkš
tė su šūkiu “Leiskit j Tėvynę”, 
dėžutė su inkrustacijomis, grė
bėjos statulėlė, rugiapjūtės ir 
kiti Lietuvos vaizdai, albumas, 
Harrisson knyga “Lithuania’s 
Fight for Freedom”. Viskas lie
tuviškame stiliuje, sava, šilta 
ir miela. Mūsų jaunieji kolegos 
gražų darbą atliko tokią paro
dėlę suorganizudami ir rasda
mi jai tokią vietą, kur daug a- 
merikiečių studentų praeina.

Iš Chicagos į Paryžių

Turtinga Peru meno kolekci
ja, kurią Chicagos Meno insti
tutui yra dovanojęs N. Cum- 
mings, išsiunčiama į Paryžių, 
kur bus išstatyta parodon. Tai 
pirmas atsitikimas, kad Chica
gos meno kolekcija bus Louvro 
parodoje.

7.3% urmo prekybos

Dienraštis “Chicago Tri
būne” apskaičiavo, kad Chica
gos urmo prekyba sudaro 7.3% 
visos JAV urmo prekybos.

$70,500,000 čikagiečiams
Ford Motor bendrovės fabri

kai Chicagoje gavo iš karinės 
aviacijos užsakymų už $70,500,- 
000. Turės gaminti J-57 turbi- 
ninių-sprausminių lėktuvų ma
šinas.

$2,000,000 berniukų 
klubams

Chicagos berniukų klubai 
numato didelę plėtimosi pro
gramą, kuri pareikalaus $2,- 
000,00. Bus pastatyta eilė nau
jų pastatų berniukų klubams.

PAJIEšKOJIMAS
Pnjieškau Vinco ir Igno Staugai

čių, kilę iš Tupikų km., Naumiesčio 
j>urupijos, atvykę į Ameriką prieš 
pirmą Pasaulinį Karą. Žinantieji jų 
adresą prašomi pranešti: Antanui 
Einkau kui, 48 l'orbes Si., Amster 
data, New York.

PAJIEŠKOJIMAS

STASYS ASTHAVSKAS iš l’a 

notėnių km., Kielingos npskr., .įieš
ko molina ir brolis Adolfas, gyve
nanti Sibile. Kreiptis į ‘‘Lithuunian 

Mission”, Jiev. .1. Bertašius, 191 

Austin St., \Yinnipeg 4, Man., (’a- 

nada.
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P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAU2VAEDEENS

T&l nepaprasta knyga. Viri 200 r*
ceptų grynai, lietuviškų valgių gam) 
nimul anglų kalboje. Ponia Daužvai 
dlenfi, kuri dažnai pasakodavo ap> 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dljo Ir televizijos stotis, surinko pa 
člus Įdomiausius lietuviškų valgi 
receptus Ir DRAUGAS Juos išleld' 
labai parankioje formoje. Pirmą, kai 
tą tokia knyga pasirodo knygų rln 
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
liškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenne.

CHICAGO 8. ILL

iiiiiiimiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiimmmiiiih

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

HELP WANTED — MALK

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS 

JIG AND FIXTURE 
BUILDERS 

PLANER HAND

Garland Mfg. Co.
10533 GRATIOT DETROIT, M1CH.

Apply French Road Entrance

ASK FOR MR. TAYLOR

EMPLOYMENT OFFICE OPEN 

MONDAY THRU FRIDAY 8 TO 5 

SATURDAYS 8 TO 12

J

ENGINEERS

CLASSIFIED & HELPWANTED ADVERTISEMENTS
aoi

“DRAUGAS” AGEHCY
55 Kast YVasliington Street 

Tel. DEarborn L-2434

2334 Souuth Oakley Avenne 

Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641

IOE

GOOD INCOME

1 % story framo wlth S apts. 2 car 
garagc; low taxos; C5th — Vvolcott. 
I'rleo $12,500.

M K. sniATJKKR

McCARTHY BROS.
2412 W. 63rd Street 

Tel. REpublic 7-5000

BU1LDLNG & REMODELING

KONTRAKTOR1U8 
STANDARD BIILDF.RS, INC. 
2523 VV. OO st. Chicago 29, III.,

PRosjMVkt 8-3792
A. GINTNER1S — pirmininkas 

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

duris.

HELP VVANTED — VYRAI

B 0 N E R S
pinto and Brisk**! Roners

SILVI.R SKILI,FT BRANDS, INO. 
7450 No. SI. Loois 

AMhassador 2-IS3O0
MR. I’ISHIR

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 bu ii d an assured future. 
Will consider new-comer with 
knowledge of English. Apply Per
sonnel Dept.

GATELEY'S PEOPLES STORI 
11201 S. Michigan A»e,

HELP VVANTED — VYRAI

REIKALINGI
WAREHOVSEMEN

SEKANTIEMS DARBAMS — 
Houting — Tiekiu;* & Cliecking 
Bendriems sandėlio darbams

• Nuolatinis darbas
• Grius nl lyginimus 

Pradėkite dabar

COLE STEEL EQUIPMENT
1111 W. 38th St. LAfayette 3-3477

Personnel — M r. Iseber

l iii

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WGES stoties — Banga 1S90 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
SESTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
BEKAD, 8:30—9:30 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29, JI. HEmlock 4-2418

7121 So. ROCKWELI ST.

Duoną ir (vairias skoningas 
bnlkutes kepa

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

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatome Į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčia j visus artimuosius 

miestus.

JEI NORI APSIKIRPTI PLAUKUS PAGAL SAVO PAGEIDA
VIMĄ IR SKONĮ, UŽSUK

KAZ. VABALAIČIO KIRPYKLON 
49l8‘/2 West I4th Street, Cicero, Illinois

Čia Tau bus suteiktas mandagus ir higieniškas patarnavimas.

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

Į šį setą įeina lova, dreseriB, 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
mo jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa 
irkite kainas

ROOSEVELT FURNITURErCO
2S1O WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley S-4711

Felli Raudonis, sav. ir menadlerla
Krautuvu atidaryta sekma d len lala nuo 11 Iki 4:10.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka 
Uiaakymua au pinigais siųskit*:

259 pal., kaina $2.50 
DRAI GAB, 3884 8. Oakley Avė.. 

(Tbinaęo 8, UI

Šios nuostabios Ir nepaprastos knj 
gos personažus lltalp (vertina ra 
Aytojas Gliaudą: “...Wrt*M — pa 
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama. Tatjana—nesuprantanti sle 
loa sąvokos, bet mylistl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius/., pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs jo samia 
drąsus be drąaoa nesuprantąs pa
vojaus beprotljlmo procesą"

AEROJET
in

SACRAMENTO

CALIFORNIA 
A LEADER IN THE FIELD OF 

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

Positions New Open for—_
ENGINEERS

MECHANICAL

AERONAUTICAL

CHEMICAL

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

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

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

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog
Coders Analysts
Programmers
Experienced and traineeg 

/

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

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

Also DRAFTSMEN
Detail-Design-Layout

CHICAGO INTERVIEWS
March 4th through March 13th 

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. Box 1947
SACRAMEMTO, CALIFORNIA

Subsldlary of The General Tire And Rubber Compaay

V. ŠIMKUS 

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

Susitarti šaukite RKllance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė. 

CHICAGO 32, ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Streef

BUILDING CONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo 
ia senus Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

gimiiiimiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiigĮ
= LIETUVIŲ STATYBOS 2
= BENDROVE =

1 MŪRAS |
BUILDERS, INO. Z

= Stato gyvenamuosius na- s
2 mus, ofisus ir krautuves pa- s 

5 gal standartinius planus ar s 

“ individualinius pageidavimus. =
Įvairūs patarimai staty- S 

= bos bei finansavimo reika- s 
S lais, skiciniai planai ir na- s 
s mų įkainavimas nemokamai. S 

s Statybos reikalais kreiptis s 

= į reikalų vedėja šiuo adresu: =

| JONAS STANKUS |
s kasdien nuo 4 vai. popiet. 5
S Tel. PRospect 8-2018 =
| 6800 SO. CAMPBELL AVYL, | 
S Chicago 29, Illinois S
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIUIUUIIIIIIIK

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai.

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

Žemos žiemos kainos. 
JOHN KOSINSKIS 
BOulevard 8-2738

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

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

PROGOS — OPPORTUNITIES

Grocerių — šviežios mėsos—Dar
žovių — šaldyto Maisto Krautuvė. 
Gerai einąs biznis. Žema nuoma. 

HUmboidt 6-5838.

TAVERNA ir 4 butų kampinis 
namas. Ekstra sklypas, 2 autom, ga
ražas. Arti 47th ir Califomia Avė. 
Įkainuota skubiam pardavimui.

BIshop 7-9348

IŠNUOMUOJAMA

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

AUTOMORIliES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O Ž I C O S 
lietuviška gazolino stoti* Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir kelčlamoa dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 H. WESTERN AVĖ.. PR 8-9533

Pirkit Apsaugos Bonus!

THIS IS YOUR CHANCE FOR
Job Security in Electronics

MAINTENANCE MAN
TV PICTURE TURE

MA 6-7310
4624 W. Washington

VYRAI IR MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS

Reikalingi
Valymo darbui naktimis 

SOUTHWEST SIDEJE 

(Evergreen Plaza)

CARSON PIRIE SCOTT

Kreiptis asmeniškai 
ar šaukite

MISS RAMSAY
III 5-8600

REAL ĖSTATĖ

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI* 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8133 So. Halsted St. 

n. DAnube 6-1798
Padeda plrkltl - parduoti n&mtu 
aklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkt 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS

REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — WA1. 5-G015

Prieš pirkdami ar parduodam 
namui, biznais, sklypai ar ūkiui 
atlankykite mot.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAN01 

8405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-S579 f vak. Ir sekasad.)

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lletuvlllcal 
nuoširdaus patarnavimo kreipkite* |

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Fairficld, teL LAI. 3-3881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
vak. fieštad. nuo 9 v. r. Iki 8 v. v 

Trečladinelals uždaryta

Puikioje vietoje paivlįlodama erd
vi ir nepaprastai graži 9 kambarių 
rezidencija; 2 automobilių mūrinis 
garažas su tiesioginiu įvažiavimu; 
geležinė tvora; vienas blokas nuo 
mokyklos ir bažnyčios ir transpor- 
taeijos. Parodys tik pagal susitari
mą. Kreipkitės: Adv. Charles C. 
Kai, 6322 S. Western avė. Telefonas 
PRospect 6-5162. Raštinė atdara 
kasdien nuo 10-tos valandos ryto iki 
7 vai. vak.; penk. ir šešt. iki 3 vai. 
popiet.; trečiadieniais uždaryta.

RETA PROGA norintiems eiti j 
biznį. Prekybos namas didelio judė
jimo centre. Įmokėti $12,000.

K. MALONTS

PRospect 8-2071

Kas nori namų, farmų Ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INCOME T/TKSUS 
l’ZPIIiDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9018 8. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. Hl'dson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

MAINTENANCE

WELDER
Expprienced in Welding 

Pipe and Installing Šame 
Company Bmefits

KOPPERS CO., INC.
3900 So. Laram i e Avė.

HELP WANTED MOTERYS

STENO-CLERK
Light dictation; varied work; com
pany benefits; in pleasant 6 giri Of
fice; salary open. Age unimportant. 

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

_________ CaJl MO 6-6717_________

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

Call Mr. Ratzel, SA 2-6700

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

CREDIT STENO.

To Assist Credit Manng-cr 
Ideal \Yorking Conditions

Call NKIL CASHMAN 
ESTF.BROOK 8-0000 
nr apply in person

LF.AF BRANDS, INC. 
1155 N. Cicero Avė.

Reikalinga lietuvė moteris prižiū
rėti ligonę. Jokio kito darbo nebus.
4615 W. 79th Plaee. RE1. 5-8334.

Keypunch
Operators

Experienced or will train. 
Also older person with cashiers 
background — general office 
vvorkers. Free hospitalization 
and Co. benefits. Air condi
tioned.

MO 6-8300

W0MEN & GIRLS WANTED

Fuil or part time. For plensnnt 
Day or eveniogs

counter work in Iee Crenni store. 
Apply —

6956 Ogden Avė., Berwyn

PARDAVIMUI

Savininkė parduoda Cbevroiet'ą 

1949 metą. Gerame stovyje.

Tel. PRospect 8-1099

MlSGELLANE4>liW 

Įvairūs Dalykai

LIKT. APDRAUDŲ AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5«71

INTKRSTATK INSURANCE AOF.NCV 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 30, 111.

PAJAMŲ NUOSAVYBE parduo
dama pigiai dėl senatvės ir ligos. 
2-jų aug&tų medinis, apkaltas na
mas ant. kampo 2900 E. 97th Str. 
Sklypas 37x125 pėdų. 2 butai po 4 
kamb. 1—5 kamh. ir krautuvė su 
įrengimais. 3 autom, garažas. Krau
tuvę ir 5 kamb. butą galima tuojau 
užimti. Kreiptis į savininką, 11205 
S. Trumbnll Avė. arba skambinti 
vakarais tarp 6 ir 8 vai.

CBdarersst 8 9858

ŠILDYMAS
A. Stančlanskas ir A. I^apkui

inatoliuoja viaų geriausių Ameri 
koe firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius ffurnaees), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COITRT, CICERO 

Tel. OLymplc 2-9311 nuo 8 vai 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

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

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Racine, Wis. Stasys Pieža yra geras kalbė-

.... tojas. Jis savo kalbą paįvairins
Parapijos metine vakarienė filmo vaizdais.

Všv, Kazimiero -lietuvių .'.pfctf- /į Visi • kvietfafrįi į Teikšmiftgą 
H. C rfninėiinta.'>< . ' '?•pijos metinė valiariehė įvyk'o 

kovo 11 d-, parap. salėje. Kartu 
su mumis buvo augštų pareigū
nų, net iš Mihvaukee, kurie yra 
pasižymėję Šv. Vardo draugi
joje. Prel. Plali ir kun. Macek 
pasakė kalbas. Senas parapie- 
tis Antanas Vasiliauskas lietu
viškai kalbėjo, o K. Jurgaitis 
tarė angliškai žodį. Gražių dai
nelių padainavo Racine lietuvių 
moterų kvartetas, kurioms a- 
kompanavo Regina Sraderienė. 
Dainininkės ir akompaniatorė 
buvo pasipuošusios tautiniais 
rūbais.

Viktoras Kažemėkaitis kalbė
jo naujai atvykusių vardu. Kun. 
dr. V. Andriuška, MIC, visiems 
padėkojo, ypač vyrams, dirbu
siems prie statybos. Visi tie vy
rai gavo Šv. Tėvo palaiminimo 
lapus.,

Popiežiaus Pijaus XII 

minėjimas

Įdomus popiežiaus XII minė
jimas bus kovo 25 d. 3 vai. p.p. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Paminėsime popiežiaus Pijaus 
XII 80 metų amžiaus ir 
jo 17 metų popiežiavimo sukak
tis.

Chicago American redakto
rius Stasys Pieža parodys gra
žias filmas iš Šv. Tėvo gyveni
mo. Taip pat pamatysime fil
me Eucharistinį kongresą, įvy
kusį Rio de Janeiro mieste, Bra
zilijoje. Vyskupas V. Brizgys ir 
prel. Ign. Albavičius dalyvaus 
minėjime.

rtninėjūrtą. :
-r 1 t ' • . ' 1 .

TRUMPAI

— Algis Kažemėkaitis pagul

dytas Švč. Marijos ligoninėje.
— Vincas Samuolynas, susi

žeidęs koją, jau pasveiko.
— Teofilius GaJizanskis Ra-

savo prieauglio, kasmet įsilieja lyginimą, neįstengė jį prispy-. — sekret.; iždininko pareigoms 
toks nuošimtis naujų “imigran- rusiems žurnalistams - duoti Į pririnktas P. Gasparonis, kuris 
tų”. Svečius aptarnavo ir gra- trumpos egzistencializmo defi-
žią tvarką salėje palaikė para- nicijos, J. Tininis, tiesa, kiek 
pijos komitetas su pirm.. B1, ilgesnėje paskaitoje labai gra- 
Spęeeher ię choristės. žiai aptarė egzistencializmo es

rių, susirinkime dalyvavo taip drakeleivė — Lietuvių Rezisten

Kazimlėrų 'vardų žodį -tarė 
' dr. K. LartJdnas. Parapiėčiai ne
liko skolingi Klebonui: parapi
jos reikalams suaukojo gražią 
pinigų sumą.

Vėliau įvyko meninė dalis. Čia 
vėl visus žavėjo parapijos cho
ras. Programoj dalyvavo ir po

mę, p kilmę, pasaulėžiūrinius 
niuansus; charakterizavo ryškės 
niuosius egzistencialzmo atsto
vus. Po paskaitos gyvose dis
kusijose egzistencializmo pa
grindus judino dr. G. Valančius, 
dr. V. P. Raulinaitis, rašytojas 
J. Gliaudą ir kt., prelegentui at-

narius čia p d ir “apipiešė”.
Susiorganizavo LF bičiuliai
Š. m. kovo .mėn. 10 d. Lietu- 

. vių Fronto, bičiuliai. Los Ange* 
lės lietuvių kolonijoje pradėjo 
organizuotą veiklą. Būrelis ini
ciatorių p.p. Ąžuolaičiu namuo
se, p. Gobytei-Ąžuolaitienei ir 
p. R. Korsakaitei bičiuliškai vai
šinant, aptarė organizacinius 
klapsimus ir artimuosius veik-

pat prijaučiančių stebėtojų. I- 
ki šiol iš politinių organizacijų 
šioje kolonijoje per eilę. metų 
veikė tik tautininkai ir jų ben-

cijos Santarvė.
Naujai susiorganizavusiems

frontininkams vadovaus muzi
kas Juozas Ąžuoląitis.

rine jau išgyveno daugiau 50 ra amerikiečių dainininkų: Bar 
metų. Visą laiką buvo ir yra 
šv. Kazimiero parapijos narys.

kakliai ginantis savo poz’.cijo- l°s uždavinius. Be tikrųjų na- j
bara Aldo ir Francis Barn, ku
ris taip pat giedojo bažnyčioje

— Kun. J. Klebauskas, MIC, J pamaldų metu. 
vadovaus trijų dienų pamal-i V. Kazlauskas Federacijos sk.

doms prie šv. Juozapo. Pamal
dos bus kovo 10, 17 ir 18 dieno
mis. Angliškai kalbantiems yra 
proga pasinaudoti trumpomis 
misijomis. Žemaitis

Los Angeles, Calit.
Šv. Kazimiero kultas stiprėja

Kovo mėn. 4 d. Los Angeles 
lietuvių Šv. Kazimiero parapi
ja su dvasiniu pakilimu atšven
tė savo šventojo Globėjo šven
tę ir 15-sias parapijos metines. 
Iškilmingą sumą celebravo kun. 
dr. A. Bučmys, giliai turinin
gą pamokslą pasakė kan. Ka
zimieras Steponis. Parapijos 
bažnyčia buvo perpildyta. Skau 
tės ir skautai dalyvavo organi
zuotai su savo vėliavomis. Pa
rapijos choras, giedojęs mišias 
ir tarpais lietuviškas giesmes, 
buvo vertas 'savo dirigento; 
chorą diriguoja kompozitorius 
Rr. Budriūnas.

Po sumos parapijos salėje 
įvyko tradicinės vaišės, kuriose 
dalyvavo per 350 parapijiečių. 
Dėl vietos stokos didelis norin
čiųjų skaičius nebegalėjo pa
tekti. Vaišėms vadovavo ir gra
žią šventės nuotaiką palaikė 
klebonas kun. J. Kučingis, Jis 
pasveikino ir supažindino visus 
Kazimierus, artimuosius ir tol- 
muosus svečius ir visus tuos 
vaišių dalyvius, kurie Los An
geles mieste ar apylinkėse ap
sigyveno praėjusių metų laiko
tarpyje. Tokių, pasirodė, buvo 
15-18% visų dalyvių. Tai, į Los 
Angeles lietuvių koloniją, be

pirmininkas

Keletą metų sėkmingai vado
vavęs ALRK Federacijos Los 
Angeles skyriaus veiklai, teisi
ninkas V. Kazlauskas šiais me
tais vėl išrinktas toms parei-Į 
goms. Jam talkininkaus A. Ski-j 
rius — vicepirrti., D. Karaliūtėj 
— sekret., F. Speecher — ižd. 
ir kiti. Skyriaus dvasios vado 
pareigas eina klebonas kun. J. 
Kučingis.
Vertinga J. Tinimo paskaita
Paskutiniajame Los Angeles 

Ateitininkų Sambūrio susirinki
me šio sambūrio pirmininkas J. 
Tininis skaitė įdomią ir gerai 
paruoštą paskaitą apie filosofi
nę srovę — egzistencializmą. 
Nors pats egzistencializmo “tė
vas” Sartre, netgi už gerą at-

Čikagiečivi viešnagė
(Atkelta iš 5 pusi.)

kokių niekas kitas dar nėra nu
pirkęs. Ir ta religinio meno pa
roda, kurią kun. dr. J. Prunskis 
savo paskirta 500 dol. premija 
paskatino surengti ir kurią paro
dos k-to pirm. dail. A. Valeška su 
visu komitetu sugebėjo taip vyku
siai sutvarkyti, yra ne kas kitas, 
kaip didžiulis ir brangus lietuviš
kas kultūrinis dvaras, kuriame 
surinkti geriausi lietuvių dailinin
kų religiniai kūriniai. Po parodos 
atidarymo iškilmių, kurių metu ga 
lerija buvo pilna žmonių, kaip ko
respondentui vieno kito asmens _
teko paklausti apie bendrą įspūdį, j nirisi r.lMiivvriA
t- žinot, visi gėrėjosi ir didžiai BLVLRLY HILLS GELJNYCIA

C JOs
GUŽAIISKŲ

se.
Naujai kadencijai Sambūrio 

valdyta, susirinkimo dalyviams 
pageidaujant, palikta ta pati: J. 
Tininis — pirm., D. Karaliūtė

Ir
vertino parodą bei netikėtai pui
kią tvarką. Ne vienas lankytojų

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 užsisenėjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos g y d y m o 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau 
lžių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
3IS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATKLĖTĘS FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
ižiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinlų, odos išbėrimų ir t t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
Ct.. $1.26, ir $3.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc.,Ga 
ry.Ind.irDetroit, Ml- 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order į

A. f A.
JOHN TRIYONIŠ

Gyveno 2320 W. 23rd Place
Mirė kovo 13 d„ 1956, 10

vai. _vak., sulaukęs 77 metų 
amžiaus. Gimė Lietuvoje.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me brolis Petras, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas L&cka- 
wicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Place.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
kovo 17 <1., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdęs BROLIS
Laidotuvių direkt. Ste]x»nas 

Lackawicz. VIRginia 7- 6672.

A. A.

LEONAS GKIKŠAS
Gyveno 5917 S. Justine St.

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

Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me brolio duktė Juzefą Gurs- 
ki, jos vyras Albertas, jų duk
tė l’hyllis, giminės Adomas Mi
kalauskis su šeima ii- Agota 
Jokužienė su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

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

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

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

Nuliūdę: Brolio duktė ir kiti 
giminės.

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

Vet. dr. KĘSTUČIUI KASPONIUI- 

KASPERAVIČIUI

mirus, reiškiame giliausią užuojautą jo žmo

nai Marijai bei artimiesiems.
Julija ir Vincas Puodziukai&ai

Geriausios g616s d61 vestuvių, banke
tų, laidotūvių ir kitų papuošimų. 

2443 MEST 63 RD STREET
LEGULO, Department D.

Liūdesio valandoje
Dr. Vidai ir Dr. Vaclovui Tumasomams, ju 
mamytei ir uošvei
A. A. JADVYGAI VAZBIENEI mirus, 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime
Jadvyga ir Jonas Jusioniai

A. A

CONSTANTINE KAIRIS
Gyveno lietuviui, \Visconsin ir 215 N. Latrobc Avė., Cliiea- 

go, 111. Tel. EStcbrooke 8-1114. „
Mirė kovo 13 d., 1956, 2 vai. i»opiet, sulaukęs 68 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskr., Čedasų parapijos, 

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

duktė Aini Plautis, 2 anūkai: Deanna ir Robcrt, 3 seserys: 11c- 
len Giedras, gyvenanti Baltimore, Md., Kate Matuek ir Sopliie 
Bacevičius ir jų šeimos, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Jonas su šeima.
Priklausė Cliieagos Lietuvių Draugijai, Susivienijimui Liet. 

Amerikoje, K p. 226, llumboklt Purk Politikų Klubui ir buvęs 
Amalgamated Clothing Workers of America Business Kcpraseii- 
tative.

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

bus atlydėtas į St. Tliomas Aūuinas parapijos bažnyčių, Wasbing- 
ton ir Leamington Avė., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: žmona, duktė ir auūkai.
Laid. direktorius Steponąs Lackawicz, REpublic 7-1213.

LlODfiSJO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DDUCKTORIAI "

6845 S. Weetern — 8 atskiros air-cond. koplyčiol
1-6606 — 1-8601 AatomoMUania vlate 
Mari* gyvena kitOM mlMta dalyee; gauaUM

koplyčia arčiau jūsų namų.

tą ir net kitą apsilankysiąs 
Po vargonų koncerto ir parodos

atidarymo iškilmių įvyko gražus 
pobūvis Šv. Kryžiaus parapijos a- 
patinėje salėje, kur susirinko dai
lininkai, menininkai ir kultūrinin
kai pasidalinti mintimis apie pa
rodą ir koncertą. Žinot, kai susė
do svečiai ir kai pobūvio vedėjas 
kun. K. Barauskas ėmė supažin
dinti svečius, tai jų atsirado net 
iš New Yorko, Clevelando, Toron-’ 
to, Rochesterio ir kitur atvyku
sių. Tai ženklas, kaip plačiai nu
skambėjo vargonų koncerto, reli- i 
ginio meno paroda ir bendrai šios i 
gražios šventės garsas ir kaip kul 
turingi žmonės susidomėjo šiuo 
neiliniu ir nekasdieniniu įvykiu. 
Pubūvio metu prie skaniais val
giais apkrautų stalų kalbas paša-' 
kė: rašyt. P. Jurkus iš New Yor
ko, dail. Bakis iš Toronto, muz. A. Į 
Mikulskis iš Clevelando, JAV gi
męs dail. L. Mickus, rašyt. A. Va
lentinas, kun. dr. J. Prunskis, muz. 
Nomeika iš Rochesterio, dail. A. 
Valeška, dail. M. Šileikis, kun. P. 
Cinikas, red. L. šimutis, vilnietis 
veikėjas V. Šimkus, muz. VI. Ja- 
kubėnas, sol. St. Baranauskas, ra
šyt. M Katiliškis ir kiti. Dauge-1 
lis kalbėtojų užakcentavo šios gra 1 
žios šventės svarbą ir šiltais žo
džiais įvertino dail. A. Valeškos 
ir kitų parodos rengėjų nepalau
žiamą energiją bei jjų įdėtą didį 
darbą, ir taipogi vargonų virtuo
zo muz. Z. Nomeikos nekasdieni
nį talentą. Ir tos minios žmonių 
dalyvavusios koncerte ir parodos 
atidaryme įrodė, kad jos vertina 
tikruosius menininkus ir tikrąjį 
meną.

Žinau, kad dar daug žmonių ap
lankys vertingąją religinio me pa
rodą, ir mąstys, ir dūmos, ir gė
rėsis tais gausiais kūriniais, išsta
tytais parodoje. Bet kiekvienam 
pravertu prisiminti talentingo mū
sų dailininko V. Petravičiaus žo
džius, kuriuos iš dailininko lūpų 
išgirdo šių eilučių autorius: Reli
ginis menas yra viena iš įdomiau
sių temų dailėje. Ši paroda yra 
labai rinitu . . .

™ -™ToH3iį 5618 W. Eddy Si. Chicago 34, !...)
^R ^R ^R ^R ^R ^R ^R :^r

S£ OIZlD’e SELF Wl\lr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202
KOVO 15, 10 IR 17 D. D.

MARTELL THREE STAR UOGNAC Filth $4.98
MOAUUIN 10 YR. OLD BRANDY. Im-

ported. Fifth 3-98
I.MPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3-29

GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4.89
1952 VINTAGE Importcd Bordcaux VVine

RED OR VVHITE Fifth 69<
KIJAFA WINE 5th $1.69
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
COlNTKEAU IJUUEUK Fifth $4.09
VODKA, 80 proof Fifth $2.69
CHAKTKEUSE (GREEN), 1L0 proof 

—fr-...............— "g" H-  -.į,,—

Fifth

A. | A.

Dipl. ekon. BALYS BALANDA

prieš dviejus metus mirė Detroite. Už jo sielą 
bus atnašaujamos šv. Mišios kovo mėn. 18 d. 11 
vai. ryte Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5541 South 
Paulina Street. Giminės, bičiuliai ir pažįstami 
kviečiami į pamaldas.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3*2109

JOHNLmElKlS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTOBIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna
vimai dieną ir nak
tį, Reikale šaukite 

mus.

Mes turime koplyčiai { 
viioae Chicagoi Ir, 
Rogelando dalyse ir 
tuojau patarnaujame

JADVYGAI VAZBIENEI mirus, 

liūdesio valandoj, p. Vazbio ir D-ro Tuma- 

sonio šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Liucija ir Juozas Stasiūnai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayetb) 3-3312

ANTANAS M. PRILUPS
3301 S. LITCAN1CA AVĖ. Tel. VArds 1-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 We«t I8th STREET Tel. SEeley 3-5111

\ PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

8814 West f I Ith StrMt
Vianaa blokai ano kapiniu.

*t<bkJans1u pamink lama plaaą 
paiirlnklvtai mlMto.

Tolei. CEdarcrest 3-6335

ALFREDAS VANCE
111 4VOODSIDE Rd.. Kiverside, III. TcL OLympic 2-5245

POVILAS I. RIDIKAS ’
3354 S. HAI-STEU STREET Tel. YArds 1-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tol. (JOmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. L1TUANICA AVĖ. Tel. YArds 1-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ūl. TeL OLympic 2-1063

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

STEPONAS 0. LACKAWIOZ
2424 W. 69th STREET REpobUo 7-12181
2814 W. 2Srd PLACE 7-0872 (
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X Mrs. M. Margis iš Long 

Beach, Calif., paaukojo “Drau
go” spaudos reikalams $10.

X P. J. Montvila iš Brook- 
lyn, N. Y., paaukojo T. T. Ma
rijonų Statybos fondui $8.00. 
Statybos fondui jis rašo: “Esu 
‘Draugo’ skaitytojas nuo jo 
pradžios, kai jis buvo savait
raščiu Wilkes-Barre. Džiugu, 
kad ‘Draugas’ sulaukė 40 me
tų ir statomos jam naujos pa
talpos — spaustuvė. ‘Draugas’ 
yra tikras draugas, aš jam lin
kiu gražiausių metų kasdien 
lankyti mūsų lietuvių namus”.

X Dr. P. Jonikas Augštuo- 
siuose Lituanistikos Kursuose 
šį šeštadienį 2—4 vai. skaito 
Lietuvių kalbos istorijos pa
skaitą, 4—5 vai. B. Babraus- 
kas apie Keturių Vėjų poeziją, 
5—6 vai. dr. V. Sruogienė — 
Lietuvos istorijos periodizacija. 
Paskaitos vyksta T. Jėzuitų 
namuose, 5541 So. Paulina.

X Zigmas žiupsnys yra Chi- 
cagos L. S. K. Neris sekreto
rius. Balandžio mėn. 21—22 d. 
Neris rengia ir vykdo Vl-sias 
g. Amerikos lietuvių sporto žai
dynes. Visais informaciniais 
reikalais dėl šventės galima 
kreiptis jo adresu: 1100 W. 
Marąuette Rd., Chicago. Telef. 
WEntworth 6-9401.

X Stasys Pleža, Chicago 
American redaktorius, susilau
kė nemažai komplimentų iš 
skaitytojų dėl jojo parašyto 
straipsnio ,“I Talked To A 
Saint”, kur rašoma jo pasikal
bėjimas su popiežium Pijum 
XII, paskutiniame apsilankyrpe 
Romoje. J. A. Valstybių Apaš
tališkasis delegatas Cicognani 
asmenišku laišku sveikino Sta
sį ir pažadėjo pasiųsti kopiją 
aprašymo Šv. Tėvui.

X S. Velbaeio vadovaujamas 
baletas pasirodys “Pavasario 
žiedų” baliuje balandžio 7 d. 
Marine Ballroom patalpose. 
Akademikai skautai žada paro
dyti ir daugiau siurprizų.

Užsisakykime staliukus pa
skambindami BO 8-8319 arba 
HE 4-0166.

X “Dainavos” ansamblis, 
vieton pirkti “Draugo” Staty
bos fondo banketo biletą, siun
čia auką $25 “Draugo” naujų 
spaustuvės mašinų fondui, nes 
banketo (kovo 18 d.) dieną 
“Dainavos” ansamblis bus iš
vykęs į Torontą, Kanadoje.

X Dailininkė kazimierietė 
sesuo M. Mercedes religinio 
meno parodoj gražiai pasirodė 
su grafika, kuri reto išpildy
mo ir davė tapybos darbą — 
Šv. Kazimierą, lietuviškais mo
tyvais.

X Prel. Ign. Albavičius ir 
kun. P. Patlaba, abu ciceriečiai, 
paaukojo po 100 dol. Katalikų 
Federacijos organizuojamai jau 
nimo stovyklavietei, kuri už
pirkta netoli Detroito.

X Mrs. Veronika Kemptlas
iš Cicero, Amerikos lietuvė ir 
kilnių darbų nuolatinė rėmėja, 
100 dol. auka parėmė Katalikų 
Federacijos tik neseniai užpirk
tą jaunimo stovyklavietę.

X Matilda Rublnienė, Visų 
Šventųjų parapijos veikėja, ko
vo 13 d. atšventė vardadienį 
savo giminių ir artimųjų tarpe.

X Sudarytas garbės komite
tas. Chicagoje balandžio mėn. 
21—22 d. d. įvyksta Vl-sios Š. 
Amerikos lietuvių sporto žai
dynės, kurias ruošią S. K. Ne
ris. Žaidynių vykdomasis ko- 
rtiitetas yra pakviestas į šven-

DIFHRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS
Penktadienis, kovo 16, 1956

ENERGINGAS ŽEMAITIS
Melrose Parkas, o ir visa 

Chicaga, džiaugiasi energinguo
ju žemaičiu Antanu Jonča, kurs 
ten gyvena jau nuo 1912 metų 
ir kurs neseniai atšventė 40 
m. sukaktį savo visuomeninio 
darbo. Atvyko jis į JAV bėg
damas nuo caro kariuomenės. 
Lietuvoje buvo pramokęs šalt
kalvio amato.

įsikūręs Chicagos apylinkė
se tuojau prisijungė prie vyčių.

Lietuvių Amerikos Piliečių klu
be, kuriame jis yra pirminin
kas. Įsisteigus Amer. Liet. Ben
druomenės skyriui jis taipgi 
jungiasi ir išrenkamas pirmi
ninku.

Tai lietuvis, kurio energija, 
sumanumas ir gabumai mus 
stebina ir džiugina. Jisai taip
gi yra didelis lietuviškos spau
dos talkininkas, ir artėjant 
Draugo banketui, užsakė visą 

Išrenkamas kuopos pirminin- s^a^> įmokėdamas $250 ir su-
ku, kaip gabus, energingas vy
ras. Sudaręs Melrose Parke va
karinius kursus ir pramokęs 
žmones skaityti, jis gerit ėmė
si lietuviškos spaudos platini
mo darbo.

Kur tik koks lietuviškas dar
bas, ten ir Jonča skuba su sa
vo talka: jis dirba Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus skyriuje, 
renka parašus už Lietuvos pri
pažinimą de jure, šalia to — 
lanko vakarines mokyklas, to
liau lavinasi. Kai pradėta pla
tinti Lietuvos nepriklausomy
bės bonai, Jonča vienas jų iš
platino už $12,500, o tais lai
kais tai buvo itin dideli pinigaL-

Atkakliai stengiasi išsklai
dyti komunistų melus, su jais 
kirsdamasis susirinkimuose ir 
kitomis progomis. Visuomeni
nis darbas jam nekliudo gerai 
pasirodyti įmonėse, ir jisai pa
skiriamas darbininkų grupės 
vyresniuoju.

Jį gerbia ir lietuviai, ir sve-' 
timi. 1932 m. jis išrenkamas į 
Melrose Parko miestelio tary
bą. Toms pareigoms jis išrink
tas net ketvirtą kartą. Būda
mas gabus kalboms, rinkimi
nio vajaus metu jis prabyla ir 
angliškai, ir itališkai, žiūrint 
kokie klausytojai. Jis veiklus 
ir pašalpinėse draugijose, ir

IŠ ARTI IR TOLI
1. A, VALSTYBĖSE

— Monika Grteh, prieš kele
tą metų mirusio plačiai žinomo 
adv. Juozo Grišiaus žmona, 
pardavė savo namą Glendale, 
Cal., ir išsikėlė gyventi į Santa 
Rosa, Cal., arčiau savo šeimos. 
Jos duktė Rita su savo vyru 
Charles Kruder ir dviem vai
kais gyvena visai netoli, o jos 
sūnus Teodoras, žmona ir ke
turi vaikučiai yra įsikūrę Santa 
Clara, Cal. Jauniausias sūnus 
Joseph Grish su žmona tebegy
vena Chicagoje. Ponia Grišienė 
skaito dienraštį “Draugą” ir 
juo džiaugiasi, nes jame randa 
daug žinių ir naudingų pasi
skaitymų.

— Mrs. Magdalena Šaltis, 83
metų amžiaus, gyv. Kewanee, 
III., mirė praėjusį sekmadienį. 
Velionė Kewanee išgyveno 50 
metų.

VOKIETIJOJE
MEMMINGIEČIAI DĖKOJA

Šiomis dienomis gautas per 
kun. A. Bungą iš Memmingeno 
stovyklos (Vok.) padėkos laiš
kas tokio turinio: “Memmin- 
gen, 1956.3.3 d. GERIEJI UŽ
JŪRIO LIETUVIAI! Jūsų arti
mą užjaučiančias širdis mes daž 
nai patiriame. Daugumas Jūsų 
yra buvę tremtyje ir gerai žino
te dabartinius mūsų vargus. 
Jeigu ne jūsų užjaučiantis mos
tas ir į vargą patekusiam iš
tiesta ranka, ne vienas mūsų 
būtų jau kapų žemės priglaus- 

kuriame dalyvavo S. Bliukys, tas. Jūsų nuolatinės pagalbos

tės garbės komitetą visą eilę 
žinomųjų mūsų visuomeninin
kų. Žaidynių rengėjai yra Chi
cagos S. K. Neris. Žaidynių 
varžybos vyks vienoje salėje, 
Foster Park, prie 83-čios ir 
Loomis gatvių.

X Naujas Balfo skyrius. 
Balfo Chicagos apskrities val
dybos pirm. kun. šantaras 
raštu įgaliojo Anatolijų Leke- 
činską Town of Lake kolonijo
je įsteigti Balfo skyrių. Tuo 
reikalu N. Zajančausko bute, 
4551 So. Hermitage Avė., kovo 
mėn. 11 d. įvyko pasitarimas,

A. Dagelis, J. Janulaitis, A. Le- 
kečinskas, J. Litvinas, M. Ma- 
skaliūnas, S. Mikašauskis, P. 
Sindaugas, Juzefą ir Pranas 
Ūseliai, S. Vaičekauskas ir N. 
Zajančauskas.

Perskaičius kun. St. Šantaro 
ir Ig. Daukaus raštus Town of 
Lake liet. kolonijoje Balfo sky
riaus steigimo reikalu, susirin
kusieji vienbalsiai pritarė ir 
tuojau buvo sudaryta laikinoji 
valdyba, kurios pirm. yra A. 
Lekečinskas, vicepirm. — J. 
Litvinas, sekretorius — J. Ja
nulaitis, ižd. — N. Zajančaus
kas, vadovas kultūriniams rei
kalams — St. Bliukys.

Balandžio m. pradžioje bus 
sušauktas Town of Lake ir apy
linkėje gyvenančių lietuvių su
sirinkimas, kuriame bus išrink
ta Balfo skyriaus valdyba. Po 
susirinkimo vyks meninė pro
gramos dalis, kurioje bus iš
pildyta solo dainos, scenos vaiz
delis ir humoristiniai kupletai.

kelbtie “DRAUGE” apsimoku. 
m jis yru plučiuuaiui skaitomu* 
•tuvių dienraštis, o akelbim.. 
linu yru prieinama visiem^.

KBBSSSBSSOBI

Pirkit Apsaugos Bonus!

kviesdamas net visą eilę kita 
taučių Melrose Parko politinių 
veikėjų. Su mūsų veikliu su
kaktuvininku Antanu Jonča 
turėsime progos susipažinti ko
vo 18 d. 6 vai. v. įvykstančia- 
me Draugo bankete Sherman 
viešbuty (Clark ir Randolph 
gatvių sankryža).

dėka ir mūsų vaikučiai bent da
linai dar yra sveiki. Iš gauna
mos finansinės paramos mes ne 
galime gyventi, nes jos neužten
ka būtiniausiems reikalams. Jū
sų dosni ranka pasiekė mus ir 
su CARE paketėliais, gautais 
per kun. A. Bungą. Už visa tai 
mes esame Jums širdingiausiai 
dėkingi ir savo maldomis pra
šome Dievą jums gausių jo ma
lonių”. Toliau apie 60 parašų.

Šis laiškutis parodo, kokį di
delį svorį turi mūsų numesti 
ant "šalpos aukuro” skatikėliai, 
ir įprasmina kad ir šiomis dieno 
mis Balfo paskelbtą velykinį at
sišaukimą į mus. An. Rg.

$115 milionai statyboms
Illinois Bell telefonų bendro

vė per 1955 metus naujoms 
statyboms išleido $115 milio- 
nų. Buvo įvesta 188,698 nauji 
telefonai ir iš viso jų skaičius 
pašoko iki 3,160,493.

•* . <

Statomieji dienraščio “Draugo” rūmai, kurių kertinis akmuo bus pašventintas rytoj 2:30 vai. po pietų.

NOMEIKOS VARGONŲ KONCERTAS
BALYS CHOMSKIS

Vargonų charakterį

Vargonai išsiskiria iš visų 
muzikos instrumentų ne tik sa
vo balsų turtingumu, jėga ir 
įvairiaspalve kombinacija, bet 
ypatingai savo garso tembro 
charakteriu. Nors vargonai tu
ri savyj įvairių instrumentų 
garsus, bet tas garsas yra per
filtruotas, atskirtas nuo žemės 
dulkių, kyląs augštyn virš gy
venimo kovų ir dramų. Vargo
nai yra vienišas, mąstantis su 
stipriu, religiniu antspalviu in- 
srumentas. Jo veikimas į žmo
gų yra nuostabus: visuotinis, 
visas žmogaus jausmo ir dva
sios galias sujungia į vieną ir, 
kaip žiūrint naktį į žvaigždėtą 
dangų, pasidaro labai rimta, 
bet ramu. Vargonų muzika bū
tų galima apibūdinti šv. Au
gustino žodžiais: “viską, ką 
jūs matote: nepastovumą ir 
grėsmę, laikinumą ir baimę, 
kiekviena toji apraiška turi sa
vo vietą ir tvarką, atnešdama 
grožiui įvairesnių spalvų, todėl 
garbinkit Dievą. Žiūrėkit į vi
sumą ir garbinkit visumą.”

Zenonas Nomeika

Kad muzikinis veikalas tap
tų tikrove, kitaip tariant, su
skambėtų, reikia trijų dalykų: 
kompozitoriaus, išpildytojo ir 
klausytojo. Tame trikampyje 
muzika atsiekia savo tikslą. 
Koks yra santykis tarp kūrėjo 
ir išpildytojo? Kūrėjo situaciją 
galima šitaip įsivaizduoti: jis 
išeina iš nieko, iš chaoso ir su
kuria kažką naujo, kuriam su
teikia formą ir dvasią. Kas toji 
kūryba išpildytojui? Visų pir
ma, jis turi prieš akis atspaus
dintą pavyzdį, ne nuosavybę, 
bet užbaigtą visose smulkme
nose svetimą kūrybą. Išpildy
tojo uždavinys yra eiti atgal, 
ne pirmyn, kaip kūrėjo. Čia 
atkūrimo procesas prasideda 
iš paviršiaus į vidų, tuo tarpu 
kūrėjo — iš vidaus į paviršių. 
Interpretacija yra veikalo at
kūrimas, visų dalių suvedimas 
į bendrą visumą ir aiškiai, su
prantamai perduodamas klau
sytojams. Ir tai gali atsitikti 
tada, kada išpildytojas turi 
visišką muzikinį pasiruošimą, 
didelę fantaziją ir meninį sko
nį.

Zenonas Nomeika kovo 11 d. 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje pasi
rodė rimtas ir gabus muzikas, 
su elegancija, instiktyviu tik
rumu ir subtyliu ritmo ir gar
sų sujungimu. Koncerto pro
grama turi veidą. Parinkti da
lykai nėra ypatingai techniš
kai sunkūs, bet savo dvasine

RELIGINIO MENO PARODA ATIDARYTA
Šv. Kryžiaus parapijos salėje, So. Wood ir 46 gatvė

PARODĄ galima pamatyti iokiadieniais nuo 4 vai. p.p. iki 9 
vai. Vak. (iežtadieniaii nuo 11 vaL ryto), o MkmtdiiaialS 

nuo 9 valandos ryto iki 9 valandos vakaro.

išraiška yra sunkūs, nes tech
nika įgyjama treniruote, o me
džiagą apvaldyti dvasiniai, rei
kia talento, ir čia glūdi Zenono 
Nomeikos virtuoziškumas.

Koncertas prasidėjo su 
Marcei Dupre “Litanie” tarsi 
įžanga, susikaupimo valandėlė. 
Bachas, kaip šventasis liks vi
sada debesyse, rimtas ir nesu
prantamas. Jo muzika yra gili, 
religinga. Jis pats pažymėda
vo savo partitūrose S. D. G. 
(soli Deo gratia) — vienam 
Dievui garbė. Bacho Toccata 
et Fuga—C Dur yra kompli
kuota horizontaliai melodijoj 
ir polifonijoj, reliatyviai kom
plikuota harmonijoj ir visai 
paprasta ritme. Rimti Bacho 
garbintojai gal galėtų būti ne
patenkinti Bacho išpildymu ir 
interpretacija ir surasti nuodė
mę prieš stiliaus neištikimybę, 
nes jo muzika rimta, objekty
ve ir beasmenė ir išpildytojo 
subjektyvumas ją gadina, bet 
tai yra senas muzikų ginčas. 
Nebūtinai Bachas turi būti per
duodamas tik akademiškai, 
nes jo muzikoj nėra mažiau 
“sielos”, kaip pas Puccini, pas 
vienus toji “siela” yra tuoj pa
viršiuj, pas kitus giliai viduje. 
Zenonas Nomeika yra moder
nistas ir abejingai stovėti jam 
šalia veikalo yra sunku, pačiam 
jame nedalyvavus. Visuma 
plaukė gražiai be jokių mazgų 
ir susitvenkimo.

Kiti trys dalykai: Max Rege- 
rio Consolatio (skundas), Ce- 
sar Franko Chorale-a minor ir 
Alexandre Guilmant (skt. Gil- 
mang) Pastorale buvo atlikti 
tikrai meniškai. Zenonas No
meika pasirodė čia puošniai ga
bus muzikinis tapytojas, balsų 
spalvos, kaip spalvingi spindu
liai, liejosi šiltos ir prasmingos, 
tuo būdu jis kūrinį perdavė ne 
tik tokį, koks jis yra gaidose 
parašytas, bet ir tokį, kokį 
kompozitorius planavo ir dva
sioje matė. Tik klausimas, ar 
klausytojas galėjo viską tai 
suprasti? Tie trys kūriniai sa
vo lyriniu charakteriu ir mo
dernizmu yra vienas kitam la
bai artimi ir panašūs. Klausy
tojas galėjo nesusivokti, kur 
vienas baigiasi ir kur kitas pra
sideda, tuo būdu kyla neaišku
mas, o kur pasidaro neaišku, 
ten yra ir nuobodu. Klausyto
jas galėjo nežinoti, kad Rege- 
ris stengiasi vesti melodijas po- 
lifoniškai, apkrauti harmonija 
ir moduliacijomis, kad Fran
kas yra beveik impresionistas, 
melancholiškas, debesuotas ir 
t. t.

kas ką ir kur
— Lietuvių Bendruomenės Mar- 

jąuette Parko apylinkės nariai ma
loniai prašomi_ sumokėti solidaru- 

ū apylinkės reikalams mokes
čius. Tai galima padaryti asme
niškai ar paštu sekančiais adre
sais:

1. Iždin. G. Budrytė. 6749 So. 
Oakley Avė.

2. Šen. Indrulėnas, 7139 R. Mo- 
zart St., tel. GR. 6-6440.

3. Šen. Račiūnas, 6749 So. Oak
ley Avė.

4. Šen. Raudkinas, 6616 S. Rock 
well Avė., tel. HE 4-9032.

5. Šen. Šagamogienė, 7144 So. 
Talman Avė., tel. GR 6-6109.

6. Šen. Ūselis, 6933 So. Talman 
Avė., tel. HE 4-5733.

7. “Marginiai”, 2511 W. 69th 
St., tik darbo metu. Ten pat gali
ma įsirašyti į Lietuvių Bendruo
menę.

Solidarumo mokestį metams 1 
doleris, o apylinkės reikalams 
(kas gali) irgi 1 dol.

Apylinkės Valdyba

“r Visi kviečiami pasiklausyti 
įdomios paskaitos. Kun. Bronius 
Krištanavičius, Lietuvių jėzuitų 
provinciolas Amerikoje, šį penk
tadienį (kovo 16 d.) 7:30 vai. v. 
skaitys paskaitą apie popiežiaus Pi 
jaus XII asmenį. Įdomi paskaita 

, . . _ „ , bus Švč. P. Marijos Nekalto Pra-
mokytoju Zenono Nomeikos ir aidėjimo parapijos salėje, popie-

Antroj dalyj — Marcei 
Dupre simfonija, pavadinta 
Passion. Marcei Dupre buvo

žymiausio dabartinio prancūzo 
kompozitoriaus Olivier Mes-
siaen. Šis veikalas turi 4 dalis: , kartų su juo yra asmeniškai kai-
pasaulis laukia liganytojo, ui- i AkTyriut

talkinamas Federacijos Chicagos 
apskrities. Rengėjai visus kviečia 
dalyvauti popiežiaus Pijaus XII 
minėjimo iškilmėse.

gimimas, nukryžiavimas ir pri
sikėlimas. Parašytas rimtai, su 
giliu tikėjimu ir be nereikalin
gų dramatiškų dejavimų, per
davime laisvas kelias individu
aliai interpretacijai. Zenonas 
Nomeika, kaip geras režiso- 
rius, puikiai veda sceną po 
scenos į bendrą visumą. Tre
čioj dalyj — nukryžiavime — 
jis prieina pačią viršūnę balsų 
spalvingumu. Tos spalvos nėra 
juodos, žlugdančios, bet juose 
skausmuose glūdi kažkokia 
džiaugsminga paslaptis. Iš to 
koncerto galima buvo pastebė
ti šias dvi jo geras savybes: 
muzikinio kūrinio išgyvenimą 
ir nepaprastą gabuiųą išgauti 
balsų spalvingumą.

Reikėtų truputį pasakyti 
apie trečią muzikos trikampyj 
dalyvį — apie klausytojus. 
Kaip anksčiau minėta, vargonų 
muzika dėl savo savybių turi 
visada labai ribotą skaičių 
klausytojų, bet jie yra muzikos 
mėgėjų elitas. Chicagos lietu
vių visuomenė to elito gana 
daug turi.

Berniukų žudikų pėdsakai
Armour Tyrimų laboratorija 

nustatė, kad spalio 16 d. Chi
cagoje nužudytų berniukų pa
nagėse rastųjų dulkių tarpe 
yra reto, kaitrai labai atspa
raus plieno dalelyčių. Iš to nu
statyta, kad jie buvo nužudyti 
tokioje dirbtuvėje, kur naudo
jamas toks plienas, o paskiau 
jų lavonai išmesti Robinson 
miškuose. Detektyvai dabar su 
dideliu rūpestingumu jieško to
kios įtartinos dirbtuvės ir tei
raujasi apie joje dirbančius 
žmones. Amerikoje, iš milionų 
tonų plieno, tik apie 6,000 to
nų pagaminami tokio plieno, 
kokio dulkės rastos nužudytų 
panagėse.

Suvalgys daugiau mėsos, 
negu patys sveria

JAV Skerdyklų taryba aps
kaičiavo, kad praeitais metais 
kiekvienas amerikietis suvalgė 
po 161 svarą mėsos. Numato
ma, kad šiemet suvalgys po 162 
svaru; tai jau sudarys daugiau, 
kaip amerikiečio svorio vidur
kis.

žiaus Pijaus vainikavimo sukak
tuvių proga. Paskaitininkas gerai 
pažįsta popiežių Pijų XII ir daug

— Liet. Bendruomenės Town 
of Lake apylinkės valdyba anks
čiau per spaudą kreipėsi į tautie
čius,^ kad galimai greičiau apsi
mokėtų solidarumo mokestį—vie
ną dolerį už 1956 metus. Daugelis 
tautiečių savo pareigą jau atli
ko. Prašomi ir likusieji artimes
nėje ateityje tai padaryti. Mokes
tį galima susimokėti N. Zajančau
sko maisto krautuvėje, 4551, So. 
Hermitage Avė., Tel. YA 7-4301.

— Krikščioniškos demokratijos 
studijų klubo susirinkimas įvyks 
š.m. kovo 18 d. 6 vai. vakare, Vy
čių salėj (2451 W. 47 St.). Dieno
tvarkėje Dr. O. Labanauskaitės 
paskaitą “Lietuvos krikščionių de
mokratai iki Lietuvos “nepriklau
somybės atstatymo”.

Kviečiame vyresniuosius krikščio 
ttis demokratus, klubo narius ir 
svečius susirinkime dalyvauti.

Klubo valdyba
— “Rožių valsą” geriausiai šo- 

kiančiai porai bus skiriama pre
mija Akademikų Skautų tradici
niame baliuje. Šokiams gros Bro
niaus Jonušo orkestras. Banketas 
bus balandžio 7 d. Marine Ball
room. Staliukai užsakomi telefonu 
BO 8-8319 arba HE 4-0166.

— Aušros Vartų mokyklą 1931 
m. baigę mokiniai rengia sidab
rinį jubilėjų birželio mėn. Pajieš- 
koma Elzbieta Kaminskaitė. Ji 
pati arba žinantieji kur ji gyve
na prašomi pranešti Dolorc? Stan
kus, tel. VIrginia 7-8869.

— Vyresniųjų šatrijiečių susi
rinkimas bus sekmadienį, kovo 18 
d. 3 v. p.p., T.T. Jėzuitų namuo
se. Maloniai kviečiami taip pat ir 
jaunieji šatrijiečiai studentai.

— JAV Lietuvių Bendruomenės 
Roselando apylinkės metinis su
sirinkimas įvyks š.m. kovo mėn. 
18 d. 11 vai. Visų Šventųjų pa- 
rap. mokyklos patalpose.

Visi nariai ir LB bičiuliai kvie-

OONNECTICUT VALSTYBĖJE
Klebonijai reikalinga šeimininkė. 
Turi kalbėti lietuviškai ir angliškai. 
Geros (laibo ir gyvenimo sąlygos. 
Rašyti — DRAUGAS, Box 3933, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. 
sn? is-sjsrEJsr&Sinea

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
IMSTITUT AS 

Ulaikomaa
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