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ARMIJA. LAIVAI. AVIACIJA APGULĖ ALZYRA
Nauji bolševikų bandymai 

daugiau duonos ir mėsos gauti
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Pastarosiomis dienomis Sovietuose ir Lietuvoje paskelbta eilė 
nutarimų, įsakų bei rekomendacijų, apie kuriuos čia ir norima pa
sisakyti.

Jau Sovietų Sąjungos komu- “ . ,—~~--------
nistų suvažiavime buvo duoti pa- zų gamybinei produkcijai, daug 
sižadėjimai eiti prie darbo laiko kur s<)d-vbiniM sklypų laikymas 
sutrumpinimo. Tai nebe pirmas nustoJa savo prasmės... Dėlto ei- 
toks pažadas. Ir ankstesniuose pne sklypų mažinimo ir jų 
suvažiavimuose, dar Stalino lai- p ote 8cdų užveisimo.
kais, jau buvo kalbama apie rei
kalą trumpinti darbo laiką. Ta
čiau tik dvidešimtasis maskvinių 
komunistų suvažiavimas šia link-

Šita rekomendacija pirmomis 
po jos paskelbimo dienomis Lie
tuvoje buvo, galima sakyti, tylo
mis praeita. Tik Vilniaus rajono

me padarė pirmąjį žingsnį — šių Chruščevo vardo kolchozo pirmi-
metų kovo 8 dieną buvo paskelb
tas Sovietų Sąjungos augščiau- 
sios tarybos prezidijumo nutari
mas dėl darbo laiko dviem va
landom sutrumpinimo šeštadie
niais ir švenčių išvakarėse.

Šiame nutarime sakoma, kad 
gaunantiems mėnesinį atlygini
mą, sutrumpinus darbo laiką 
dviem valandom, atlyginimas bus 
mokamas už pilną darbo dieną. 
Tačiau gauną atlyginimus už at
liktą darbą, tai yra dirbą akordi- 
niu būdu, sutrumpinus savaitga
linį darbą dviem valandom ati
tinkamai gaus mažesnį atlygini
mą. Kitais žodžiais betariant

ninkas Simanavičius sekančią 
dieną „pasidžiaugė“, jog kolcho
zų įstatų pakeitimas, atsižvel
giant į vietos sąlygas, įgalins 
„plačiau vystyti“ kolchozo kili
mą. Gi pirmūnai galės gauti dau
giau žemės sodybiniams skly
pams, tai yra galės daugiau tu
rėti, o mažai dirbą mažiau tu
rės...

Šiaip jau, atrodo, šitos reko
mendacijos Lietuvoje nebuvo 
džiaugsmingai sutiktos. Mato
mai kolchozininkų jau neįtikina 
pažadai, jog jie savo nuožiūra ga
lėsią kolchozų įstatus kaitalioti. 
Gi Kremlius šitomis rekomenda-

JAV karinių pajėgų raketa Regulos paleidžiama į taikinį nuo povandeninio laivo prie Califomijos kran
tų. Ji dabar bandoma ir tobulinama riekiant didesnio veikimo spindulio. (INS)

Bus reformų, pakele atlyginimą 
žemės ūkio darbininkam arabam

akordinį darbą dirbantiems te- c‘Jom^s' atrodo, siekia daugiau
bus mokomas atlyginimas už at
liktą darbą.

Taigi savaitgalinės darbo die
nos dviem valandom sutrumpini
mas tebus pajustas sovietinių 
tarnautojų, nes jie ir toliau gaus 
tą patį atlyginimą. Gi darbinin
kų ir ypač kolchozininkų atlygi
nimai bei uždarbiai turės mažėti. 
Atsimintina, jog Sovietuose žymi 
didžiuma darbininkų dirba pagal 
nustatytas normas. Kas normų 
netesės, tam ir atlyginimas ati
tinkamai mažės. Tuo tarpu kol- 
chozininko būklės darbo laiko su
trumpinimas visai nepalies.

Šia proga pažymėtina, jog So- 
vietijoj, nors poilsio dienos daug 
kur sutampa su sekmadieniu, di
džiųjų švenčių (religinių) metu 
dažnai dirbama. Pavyzdžiui ir 
Lietuvoje dar vis pasitaiko fak
tų, kad Kalėdų ir Velykų metu 
būtų dirbama. Per praėjusias Ka 
lėdas kai kuriems Šilutės lent
pjūvės darbininkams švenčiant, 
jie buvo paraginti eiti dirbti. To
kių paakinimų pasitaiko ir kito
se Lietuvos vietovėse.

Iš Maskvos paskelbus savait
galiais dviem valandom darbo 
laiko sutrumpinimą, Lietuvoje 
pasigirdo (per Vilniaus radiją) 
vienas kitas sušukimas, kad dir
bantieji stengsis per šešias darbo 
valandas atlikti tą patį darbą, 
kurį anksčiau atliko per astuo
nias valandas. Tačiau tokių su
šukimų nebuvo daug. 
Kolchozininkų sklypus mažins f

Kovo 10 dieną Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos centro 
komitetas ir ministerių taryba 
paskelbė rekomendacijas kolcho
zų įstatų keitimo reikalu. Ta pro
ga pažymima, jog sovietinė val
džia gaunanti iš kolchozininkų 
laiškų, kuriuose nurodoma, jog' 
kaikurie kolchozų įstatų para-i 
grafai neatitinką visuomeninio 
ūkio vystymosi tempus. Esą kol
chozininkų, kurie turi sodybėles, 
laiko gyvulius, naudojasi kolcho
zų ganyklomis, tačiau neina dirb 
ti...

Dėlto maskviniai komunistai 
ir Sovietų Sąjungos ministerių 
taryba suteikianti kolchozinin- 
kams laisvę savo nuožiūra įnešti 
pakeitimų kolchozų įstatuose, at
sižiūrint vietos sąlygų...

Taip pat, esą, pakilus kolcho-

paspausti kolchozininkus jungtis 
į gamybinį kolchozų darbo pro
cesą, tuo būdu mažinant ūkinius 
negalavimus.

Rekomendacijose taip pat už
simenama apie gyvulių skaičiaus 
kolchozininkų turimuose skly
puose ribojimą.

Tai nebe pirma panaši akcija. 
A.ntai 1949 metais iš Kremliaus 
buvo skelbiama, jog nuo 1935 
metų privati nuosavybė (1935 
metais pirmą kartą buvo priim
ti kolchozų įstatai. Anksčiau kol
chozinis gyvenimas buvo tvarko 
mas atskirais įsakais bei potvar
kiais) „toleruota kaip įprasta 
blogybė“. Tačiau gyvenimas pa
rodęs, kad ji trukdanti kolchozų 
vystymąsi... Po šių pareiškimų 
sekė gyvulių apribojimas bei kol 
chozininkų įpareigojimas dalį tu
rimų gyvulių atiduoti kolcho
zams. Šitos akcijos pasekmėje 
Sovietuose iki 1953 metų vyko 
gyvulių mažėjimas: koLchozinin- 
kų nuosavybėje buvusių gyvulių 
skaičius sumažėjo 6 milijonais 
500 tūkstančių, gi kolchozuose 
padidėjo tik trimis milionais. 
Taigi toji akcija kolchozininkus 
paskatino dalį gyvulių papjauti, 
vietoje juos atidavus kolchozui.

Jei ir dabar bus imamasi ne 
tik rekomendacijų, bet ir akci
jos dėl gyvulių skaičiaus kolcho
zininkų nuosavybėje apribojimo 
— vargu visi gyvuliai atisidurs 
kolchozuose...

Užsienio programa
priimta rūgščiai

WASHINGTONAS, kovo 20.— 
Prez. Eisenhowerio kongresui va 
kar pateikta užsienio valstybių 
rėmimo programa abiem parti
jom labai nemaloni, todėl abejo
tina, ar administracija gaus visą 
prašytą 4 bil. 900 mil. dol. su
mą.

Šiemet dukart daugiau papra
šyta kaip pernai, nes atsirado to
je srityje Sov. Rusijos konkuren
cija kaip politinės kovos įrankis. 
Administracija prašo ne tik dau
giau pinigų, bet ir teisės daryti 
ilgamečius įsipareigojimus. 

Daugiau prekybos, bet
ne karinėm medžiagom

TOKIO, kovo 20. — Valstybės 
sekretorius Foster Dulles jau na
mo skrenda, paskutinį pasitari
mą turėjęs su Japonijos vyriau
sybe. Pasitarimai praėję abipu
sio pasitikėjimo dvasioje.

Japonijos vyriausybė šio pasi
tarimo proga išsiaiškinusi pre
kybos su kom. Kiniją apimtį — 
gavusi pritarimą ją išplėsti.

• Apsivogęs Brazilijos politi
kas de Barros, buv. prezidenti
nis kandidatas, bėgdamas nuo 
kalėjimo atvyko į Boliviją poli
tinės prieglaudos prašyti.

Radę būdą chemiškai sukauptai 
saulės šviesai išlaisvinti

BALTTMORE, kovo 20. — 
Aviacijos slaptų tyrinėjimų cen
tras praneša, kad jo mokslinin
kams pasisekė arčiau prieiti prie 
naujo didžiulio energijos poten
cialo — prie chemiškai sukaup
tos saulės šviesos žemę supančio
je atmosferoje.

Į erdves paleista raketa atitin
kamoje augštumoje paleido savo 
nuneštas atitinkamas dujas, ku
rios ten susijungė su tokiomis 
pat dujomis ir išlaisvino didžiulį 
kiekį šviesos.

Tikimasi ateityje tą energiją 
pakinkyti raketoms erdvėse va
ryti.

Malenkovas matėsi
su premjeru Edenu

LONDONAS, kovo 20. — Nors 
Malenkovas atvyko su Anglijos 
elektros ūkiu susipažinti, tačiau 
ikšiol jis dar nematė nė vienos 
elektros jėgainės, o laiką leidžia 
augštai politikai.

Jį čia užklupo žihios apie riau
šes Gruzijoje ryšium su Stalino 
legendos sprogdinimu, todėl ma
noma, kad jo pasitarimas vakar 
su premjeru Edenu buvo skirtas

tam reikalui paaiškinti, kad to 
darbo nebereikėtų daryti Bulga- 
ninui su Chruščevu.

Vakar vakare jam vaišes buvo 
surengusi darbo partijos vadovy
bė, kuri taipgi privačiai teiravosi 
apie tai, ko gi siekiama Staliną 
demaskuojant.

Kipro teroristai jau

žudo ir savuosius
NICOSIA, kovo 20. — Britų 

pareigūnai Kipro saloje maną, 
kad slaptos EOKA organizacijos 
terorą galės palaužti per 6 mėn. 
Jau esąs surastas raktas tam už
daviniui atlikti.

Tuo tarpu toji teroristų orga
nizacija žudo ne tik britus, bet ir 
savuosius, kurie bando šalintis 
nuo teroro veiksmų. Jie žudomi, 
kad disciplina nesušlubuotų.

Toks demonstracinis nužudy
mas įvyko pereitą sekmadienį 
vienoje ortodoksų bažnyčioje ne
toli sostinės. Pamaldų metu ke
turi kaukėmis veidus apdengę vy 
rai įsiveržė į bažnyčią, įsakė pa
maldų dalyviams atsukti veidus 
į sienas, savo auką pastatė prieš 
altorių, privarė vidurius kulkų ir 
išbėgo. Maldininkams paskelbė,

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA ^"77“* * Jordano karalius
aplankys kaimynus

Naujas įsakas Lietuvos 
kolchozininkams

Kovo 14 dieną Lietuvos komu
nistų partijos centro komitetas 
ir ministerių taryba paskelbė įsa
ką dėl priemonių Sovietų Sąjun
gos ministerių tarybos nutarimui 
įvykdyti. O tos priemonės liečia 
žemės ūkio gamybos pakėlimą. 
Pastarajame įsake pažymima, 
kad Lietuvoje žemės ūkio lygis 
žemas. Taip pat nurodoma, jog 
dauguma nusausinimo kanalų 
pastaraisiais metais užnešti dum 
blu, todėl dalis žemės užpelkėjo. 
Kalbama ir apie krūmų pašalini
mus. Toliau raginama imtis įvai
riausių priemonių kolchozų, atsi
likimui likviduoti. Būdinga, kad 
viena iš priemonių kolchozų na
šumui kelti yra „klaidų ištaisy
mas". Kur didelio kolchozo va- 

i dovavimą sunkina jo apimtis, ten

— JAV diplomatiniai atstovai Azijoje vakar pradėjo pasita
rimus suvažiavę Japonijon. Valstybės sekr. Dulles dalyavo pirma
me posėdyje ir padarė pranešimą apie savo paskutinės kelionės 
įspūdžius ir numatomą politinę taktiką.

— Maskvos vyriausybė užmokėjo JAV pusę išlaidų, susida
riusių bolševikų lakūnams pareitą vasarą pašovus Amerikos žval
gybinį bombonešį viršum Beringo sąsiaurio.

— Kanados gen. gubernatorius Masey lankys lėktuvu arktines
krašto sritis ir ta proga perskris šiaurės ašigalį. Norima pabrėžti nės sąjungos 
Kanados suverenumą ir turima, sakoma, dar kitų tikslų.

— Izraelio premjeras Ben - Ourionas tebeskelbia, kad arabai 
kelių mėnesių bėgyje puls Izraelį, jei Amerika neduos jam prašytų 
ginklų.

— Indija įteikė aštrias protesto notas JAV, Anglijai, Pran
cūzijai, N. Zelandijai, Australijai, Štamui, Filipinams ir Pakista- 

1 nui, kad jos kaip Manilos pakto nariai neseniai pasisakė už Kašmiro 
klausimo išsprendimo paskubinimą.

— Voice o f America, Radio Free Europe ir Britų radijas dieną 
ir naktį verčia anapus geležinės uždangos pranešimus, kad naujoji 
Rusijos bolševikų partijos vadovybė griauna Stalino legendą.
Jiems patariama susipažinti su Chruščevo kalbos turiniu, kurį jaji Šito tikėtis sunku, nes su tuo su
žino apie 30 mihonų Rusijos žmonių (kompartijos nariai, komjau- rištas Jordano ūkinis nepriklau- 
nimas ir jų šeimos nariai). ' 1 somumas — Jordanui visaip sau
===================== giau būti Anglijos negu S. Ara-

AMMANAS, kovo 20. — Jor
dano karalius praneša, kad vyk
siąs pasitarti su Egipto, Syrijos 
bei Saudi Arabijos vyriausybė
mis, bet Jordano tikrai ne jung
siąs prie tų trijų valstybių, kari- 

Jis galįs bendra
darbiauti tik tiek, kiek reikia 
bendros arabų veiklos nuo Izrae
lio gintis.

Jordano karaliaus kelionė į 
minėtus kraštus yra nuolaida, 
nes jis buvo kvietęs tų valstybių 
galvas pasitarimams atvykti į 
Jordaną. Egipto premjeras taip 
žemai lenktis nesutiko. Jordano 
karalius spaudžiamas nutraukti 
karinę sąjungą su Anglija, bet

eiti prie kolchozų smulkinimo... 
Anksčiau smulkius kolchozus 
stambino bolševikų skelbto ren- 
tabilingumo motyvais, dabar

ALŽYRAS, kovo 20. — Grįžęs iš Paryžiaus su plačiausiais įga
liojimais ir naujais tūkstančiais karių, Prancūzijos rezidentas Al
žyre nutiesė teisinius kelius kruvinam sukilimui numalšinti. 

Paskelbta serija dekretų, įveda
Alžyre nepaprasto meto stovį. Jo 
žinioje dabar bus apie 250,000 
barių, laivynas plaukia Alžyro 
krantų saugoti, kad iš jūros nei
tų pagalba sukilėliams, aviacija 
gauna apie 300 naujų lėktuvų.

Uždraustos d e m o nstracijos 
prancūzams ir arabams, spauda 
įspėta neskleisti klaidingų žinių 
ar klaidingų nuomonių, tačiau ži
nioms iš Alžyro siųsti cenzūros 
nėra. Visi paraginti susidiscipli- 
nuoti geruoju.

Rezidentui duota galia taip per 
tvarkyti karinę organizaciją, 
kad ji geriau galėtų vesti kovas 
su partizanais, pagreitinta kari
nių teismų procedūra, įvestos 
griežtesnio karo stovio zonos 
ten, kur žmonių vaikščiojimas po 
saulės nusileidimo nepageidauja
mas.

Be karinės srities visa eilė dek- 
Aretų tvarko administracinę ir 
ūkinę sritį. Visi tie dekretai įsi
galios šią savaitę. Vienas jų tuo-

Maršalas Sokolovskis
saugojąs Gruziją

BERLYNAS, kovo 20. — Čia 
sovietiški šaltiniai teigią, kad 
Gruzijoje dabar esąs įvestas ka
ro stovis ir vykstą masiniai areš
tai „chuliganų“ bejieškant. Vis 
tai ryšium su demonstracijomis, 
kurios neva kilusios protestuo
jant Chruščevo kalbą apie Sta
lino nedorybes.

Gruzijoje dabar esąs maršalas 
Sakolovskis karinėms operaci
joms vadovauti, pats maršalas 
Žukovas buvęs atvykęs su padė
timi susipažinti. Apie 15,600 kom 
partijos agitatorių aiškiną gruzi
nams nusisukimo nuo Stalino 
priežastis.

Jei ir galima abejoti dėl gruzi
nų bruzdėjimo priežasties, tai ne
galima neigti bruzdėjimo, nes 
Tiflise tikrai kas nors buvo, jei 
užsienio diplomatai vis dar ne
gauna leidimo į Tiflisą vykti

jau pakelia atlyginimą arabams j pirmiau ten vykti-nebūdavo jo- 
žemės ūkio darbininkams. Tai' kių kliūčių, 
jau pjovimas prancūzų, kišenės,
nes daugumos latifundijų savi
ninkai yra prancūzai.

Administracinės reformos nu
mato stipresnį arabų dalyvavimą 
vietos valdžioje.

Kambodijos valdovas

su visais bendraus
PHNOM PENH, kovo 20. — 

Buv. Kambodijos karalius, dabar 
premjeras (sostą tėvui grąžino), 
praneša pradėsiąs prekybos de
rybas su kom. Kinija (jis ten ne
seniai lankėsi) ir Sov. Rusija, 
Užmegsiąs diplomatinius santy
kius su P. Vietnamu, bet tuo tar
pu tų santykių neturėsiąs su so
vietiniu Vietnamu, o sienos gin
čą su Siamu atiduosiąs išspręsti 
Tarpt. Hagos Tribunolui.

šis Kambodijos vadas, euro- 
piškai auklėtas, stipriausiai ko
vojo su prancūzais už nepriklau
somybę, o jo atstovai Ženevos 
konferencijoje geriausias sąly
gas išspaudė savo kraštui Indo-

Bolsevikai pabūgo
nešališko teismo

HAGA, kovo 20. — Sov. Rusi
ja ir Čekoslovakija nesutiko pa
vesti Tarpt. Tribunolui spręsti 
ginčus dėl JAV lėktuvų numuši- 
mo, todėl JAV skundai paliko ne
spręsti.

Vieną JAV bombonešį sovietų 
lėktuvai pašovė prie Japonijos 
krantų 1952 m., o čekai 1953 m. 
nubugdė naikintuvą Vokietijos
— Čekijos pasienyje. Iš Rusijos 
prašyta 1,620,295 dol., iš Čekijos
— 271,384 dol.

• Antras didumu pasaulio te
leskopas įrengtas neseniai Ham
burgo observatorijoje,, už jį di
desnis yra tik Palomar teles
kopas Kalifornijoje.

• Maskva ir Belgradas pradės 
derybas dėl kultūrinio pakto su
darymo.

• Rumunija ir Graikija prade
da derybas visai eilei klausimų 

kinijos paliaubas darant. Kambo| sutvarkyti.
dijoje yra amerikiečių karinė mi
sija karinėms pajėgoms organi
zuoti.

• Ištvinęs Dunojus pietinėje 
Vengrijos dalyje jau nunešęs 
tūkstančius namų.

• Dėl žemės drebėjimo Libane 
apie 30,000 gyventojų liko be 
pastogės.

Kalendorius

Kovo 20 d.: šv. Jokimas. Lie
tuviškas: Žybartas.

Pastarieji nutarimai bei reko-bijos’karaliaus kišenėje, 
mendacijes kaip tik rodo, jog So- _ ,
Vietuose jieikoma būdų ūkiniams ras ’ cagoje

negalavimams nugalėti. Šitie Giedra, temperatūra apie 45 
grįžti užsimojama dėl vadovavi-1 bandymai nepaliks be atgarsio ir laipsnius, 
mo patogumų. • I Lietuvoje. Saulė teka 5:56,‘leidžiasi 6:03. Airijos prsnjsrss OmUUs pu prss. BiMnbsw«r|. (INB)
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Po influenzos
Šią žiemą siautė lengvos rū- ko sunkesnio nedirbti. Bet jei 

šieB influenzos epidemija. Nuo dar kojos linksta ir nelabai stip 
influenzos šiemet nedaug žmo- riai jaučiasi, tai tegul dar ilgiau 
nių mirė, tačiau daug žmonių ilsisi, kol visiškai sustiprės, 
tebesikamuoja gavę poinfluenzi-
nes komplikacijas.

Influenza savaime nėra taip 
jau baisiai pavojinga liga, ta
čiau prisimetusios komplikaci
jos besergant ar persirgus tąja 
liga kartais būna labai pavojin
gos. Influenza nusilpnina žmo
gaus sistemos gajumą ar atspa
rumą tiek, kad paskui kitokios 
ligos lengvai prie žmogaus kim
ba. Po influenzos komplikacijos 
dažniausiai susidaro plaučiuose, 
ar viduriuose, ar nervų sistemo
je, ar kur kitur.

Plaučiuose influenziriės komp
likacijos dažniausiai būna šios: 
bronchitas ,pneumonija, pleuri
tas .emphyzema, džiova ir t.t.
Plaučių uždegimas po influenzos 
tai bene bus pati pavojingiau
sioj! komplikacija, nes tada mir 
tingumas yra labai didelis. Ta
da jau nei penicilinas, nei strep 
tomycinas, nei kitoki moderniš- 
kiausi antibiotiški vaistai negali 
efektingai nusilpusiam ligoniui 
pagelbėti. Šitos komplikacijos 
reikia labiausiai saugotis. Po

gimnaziste, pasižymėjo artimo ir jo jaunai žmonelei Rozalijai, 
ir tėvynės meile, slaugydama atsimindami ir nuoširdžiai pa- 
Lletuvon įsiveržusių bermonti- j sveikindami jo gimtadienio pro

ga. Špokai gyvena Roselando

CHICAGOJE
Mirė J. Vazbienė 

Šv. Kazimiero kapinėse kovo ninku gaujų sužeistuosius mū- 
10 d. po iškilm ngų gedulingų siškius.
pamaldų Švč. P. Marijos Gimi- Lenkdami savo galvas prieš 
mo bažnyč oje buvo palaidota naujai supiltą velionės kapą, vi- 
Jadvyga Vazbienė, palikdama di sai jos šeimai ir artimiesiems 
deliame nuliūdime vyrą, sūnų ir reiškiame gilią užuojautą ir kar-
dukrą su vyru.

Velionė nelaimingu būdu kris
dama sužalojo galvą, nuo ko ir 

Ligos metu ir po ligos ligonis mirė- Toks tragižkas įvykis ir 
privalo saugotis, kad neatkris- j°s mirtis, šeimoje myli-
tų ir išvengtų gresiančių komp-! mo ir brangaus asmens neteki- 
likacijų. Ypač žmonės, turėję kimas dldžiai sukrėtė ir prislėgė 
džiovą, plaučių uždegimą ar silp še mą ir tuos, kurie arčiau 
nokus vidurius, privalo nejuo- velįonę pažinojo.
kauti susirgę influenza.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia K. Š. — Esu 70 metų, 
nedirbu, gyvenu iš pensijos. Ke
letas metų, kai pradėjo man ko
jų pirštus ir letenas deginti. Bu-

J. Vazbienė su šeima į šį kraš 
tą atvyko prieš 8 metus. Čia 
jai teko, kaip ir kiekvienam nau 
jai atvykusiam, išeiti sunkų gy
venimo kelią, bet paskutiniu lai
ku velionė jau dirbo savo profe
sijoje, kaip gailestingoji sesuo. 
Dėl savo-gero būdo ir pasišven-

tu liūdime. O velionei — ramy
bėje ilsėtis toli nuo savo gimtų
jų laukų Amerikos žemėje.

Algirdas B’idreckas

Palaidotos Juozas Jurskis

Kovo 13 d. bažnytinėmis apei
gomis palaidotas Juozas Jurs
kis, kuris mirė ligoninėje kovo 
8 d. Jo laidotuvėmis rūpinosi 
Gaižiūnai ir Sumskiai, nes prieš 
mirtį jis buvo palikęs tokį tes
tamentą.

Velionis atvyko kaip tremti
nys į šią šalį prieš 6 Vi metų

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

ar BIRI V llt VAIKŲ LIGŲ
specialiste

7150 South Westem Avenos j
koloniioie 11347 So Prairie Au 1 (MEDICAL BU1LD1NG)Kolonijoje i loti oo. r raine a v.,pil.ma(1 antrad-i ketv lr penkud
ir augina du gražius sūnelius. A. <>uo n vai. ryto — i v. p. p ir nuo 

6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 1' 
vai ryto iki S vai. popiet.

Oflce tol. RE. 7-1 IBM 
Res. tel. WAlbrook 5-3706Kai keturių linijų plentas ve

damas per kaimus, tai kiekvie
nai būsimo plento myliai rei
kia 40 akerių žemės.

i'et. ofiso HE. 4-OA99, m. l’R. 0-7338

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 lr 6—2 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvlrtad. lr aekmad.

reL ofiso VA. 7-5557, rez. RE. 7-4110*

DR. FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Wost 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo » 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:3< 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

influenzos ir plaučių džiova patyrimą suprasti, kad liep

vau pas daug daktarų; nė vienoi timo ligoniams J. Vazbienė bu- 
pačarimas negelbsti. Dabartinis vo visų gerbiama ir mylima, 
daktaras pasiuntė mane į ligo- Dar jaunystės dienose, būdama 
ninę ištirti, kaip mano kraujas
cirkuliuoja. Surado, kad blogai 
kojose kraujas cirkuliuoja ir dėl 
to kojas degina. Liepė daryti 
operaciją, o aš senas būdamas 
bijausi, ar atlaikysiu. Prašau 
daktaro patarimo, ar operacija 
pagelbės; prašau patarimo per 
“Draugo” skiltis.

Atsakymas K. š. — Tamsta 
turėdamas 70 metų gyvenimo

ti yra vienas dalykas, o garan
tuoti — jau kitas reikalas. Ar 
operacija pagelbės? Gal pagel
bės, gal ir ne. Senyvo žmogaus 
kūno gajumas nėra toks, kaip 
jauno.

Klausia V. S- — Prieš metus 
lauke dirbant sušilus1} mane su
pūtė šaltas žiemos vėjas. Bu
vau keletą dienų užkimęs ir nuo 
to pat laiko pradėjo mane var
ginti kasdieninis kosulys. Kiek
vieną dieną rytais apie pus- 
yalandį laiko kosėju atkosėda- 
mas kartais daugiau kartais 
mažiau skreplių. Keletą kartų 
kreipiausi pas gydytojus ir pa
dariau plaučių rentgeno nuo
traukas. Gydytojai plaučiuose 
nieko blogo nerado, tik pripaži
no esant įsimetusį chronišką 
bronchitą. Prirašė vaistų ir sa
kė, kad viskas bus gerai. Ligi 
šio laiko vaistai man nieko ne
padėjo. Kosulys nesumažėjo. 
Labai prašau, p. Daktare, pa
tarti, ką daryti. Gal šioje ligoje 

no ląstelėms remontuoti medžią iš viso nėra jokių galimybių iš- 
gos, jei ne tinkamai suvirškin-J sigydyti? 0 jei yra, norėčiau ži- 
tas maistas? Kas gaiving ir noti, koks būtų pats geriausias

(taip pat ir kaulų džiova) kar
tais smarkiai užsiliepsnoja ir 
daug džiovininkų pribaigia. Kom 
plikacijos į plaučius dažniausiai 
metasi vadinamiems visiems, 
“dvasios milžinams”, kurie su
sirgę influenza negula lovon, 
moja ant ligos ranka, nuspren
džia ligai nepasiduoti, mat “ne 
lepšis”, dirba kaip dirbęs ir tin
kamai nesigydo.

Viduriuose, besergant ar <per- 
sirgus influenza, gali pasireikš
ti tokius komplikacijos: vidurių 
nevirškinimas, vėmimas arba 
norėjimas vemti, netekimas a- 
petito, skausmingi suskydimaj, 
jaknų hyperfcrofija, gelta ir t.t. 
Kol maistas gerai virškinamas, 
kol maisto asimilacija ir išmatų 
eliminacija tvarkingai veikia, 
tai ir susirgęs toks žmogus 
greičiau atgauna savo jėgas. 
Bet, kai žmogui virškinimo sis
tema sukrinka, jau labai sunku 
atgauti savo pirmykštę sveika
tą. O kas gi duos žmogaus kū-

stiprins ligos nusilpnintą žmo
gų, jei ne tinkama maisto asi
milacija? Tad laike influenzos sausesnio 
ir persirgus influenza reikia 
saugoti savo vidurius labiau ne
gu krosnį speigų metu, taip sau 
goti kaip akį kaktoje. Nebėr 
žmogui laimingo gyvenimo, kai 
jo viduriai blogai veikia. Kiek
vienas išmintingas skaitytojas 
privalo įsisąmoninti, kad viena 
dažniausių ir aštriausių vidurių 
krikdyto jų yra influenza ir slo
gos.

Nervų sitemoje po influenzos 
taipgi kartais gali susidaryti į- 
vairių komplikacijų: gali prisi
mest! neuritas, neuralgija, neu
rastenija, rankų tirtėjimas, ne
miga, kartais net proto ar bū
do pakitimai. Po influenzos ma
loniausio charakterio žmogus 
kartais tampa “šešku” ir pik
čiurna.

Neretai po influenzos žmogus 
gauna širdies ligą arba inkstų 
ligą, kojų tinimus ir kraujo apy
takos pablogėjimą; o tai dėl to, 
kad, užuot tinkamai gydęsis, 
vartojo aspiriną bei kitokius a 
bejotlnos vertės patentuotus 
vaistus.

Persirgęs influenza, ligonis 
privalo bent «avaitę ilsėtis, nie-

DR. ARMA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius •«—

6X22 So. Western Avenue
kasdien 10-1Z vai. Ir 7-9 vai.Val

T , , . - • • a vak- šeštadieniais 10-1 vai. Trečla-Jo atvykimu rūpinosi ]O tikras uždaryta. Kitu laiku susitarus
pusbrolis Juozas Krukas (jie i Ofiso telefoną®: pr s»saa» 
buvo tikrų seserų vaikai). Ve
lionis Jurskis Lietuvoje tarna
vo policijoje. A. a. Juozas Jurs 
kis turėjo biznį. Velioniui jo biz 
nio reikaluose pagelbėjo jo spon 
gorius. Trumpu laiku jis net tre 
čioje vietoje įsikūrė 4516 So.
California Avė., Chicagoje. Su 
savo sponsorium nusipirko na
melį ir atidarė gėrimų krautu-

Kalifornija ar panašiai? Dabar 
gyvenu Detroit, Mich.

Atsakymas V. S. — Kas tams 
tai sakė, kad Kalifornijos kli
matas yra sausesnis negu Mi- 
chigane? Kalifornijoj chroniš
ku bronchitu žmonės serga taip v?i fcur jam neblogai sekėsi, bet
pat kaip ir Detroite. Sausesnįs 
klimatas yra Arizonoj ir Colo- 
rade. Pamėgink ten apsigyven
ti, gal pagelbės. Jei rūkai, tu
rėsi mesti rūkęs, — kitaip ne- 
pasveiksi. Chronišką ligą gy
dant, reikia kantrybės.

mirtis užbėgo pam kelią ir rei
kėjo skirtis iš gyvųjų tarpo su- 
sulaukus tik 50 metų amžiaus.

Pasveikintas Al. špokas •

Viktoras ir Stella Shultzai, jų 
dukrelė Grace, taip pat tėvai Izi 
dorius ir Stefanija Marcinkai su 
teikė laug malonumo Al. Špokui

Re> telef. WAlbrook 6-5070

DR. JUZE IR KįSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West Street

Vai. pirm. lr antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 ir 6 Iki 9 popiet; ketv. lr 

penkt. 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 0-1705 
Rez. tel. GRovehill 0-5003

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vėl. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-5. treč. ir šešt. pasai sutarties

ir sėkmingiausias gydymosi bū
das. Gal būtina yra persikelti į 

klimato vietą, kaip

NUO UŽSISENEJUSIŲJ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

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

VIP-7 lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis, 
miegoti, nes jų užsisenSjuslos žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų ktvi- j 
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudfiji. 
mą lr galėsite ramiai miegoti nak 
tj. Vartokite ją taipgi nuo skau- 
ižių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
ntežSJI.iią ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos, 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplyšimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
IžiOstančios, suskilusios odos dedlr 
vintų, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
rinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
.Įrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gjrduol# nuo iš 
virtinių odos ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et.. 01.26, lr 02.60.
Pirkite valstlnSseChl 
nagoj lr apylinkėse—
MttvraukeS, Wlsc.,Ga 
ry.Ind.Ir Detroit, Ml- 
cklgan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo- 
nsy ordar |

LEGUIjO, Department D.
5616 W. FxMy 8t Uflfcagn 84, III.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. fa'Snl St
Ofiso tel. llKliance 5-4410 

Rezkl telef. GRovehill 6-0017
Valandos; 1-8 p. m. lr 6-8 p. m 

Venk tad. tik po pietų.
Trečiad. Ir šeštad pagal sutartj

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfajctte 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 VVest 47th Street 

(Kumpas 47th ir Ilcrmltage)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak 

Seštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

TeL ofiso GR 6-5399, PR. 0-4732

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

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

VAL. 2—4 p.p. lr nuo 6—8 v. vak 
Seštad. 2—4 popiet 

Trečiad. Ir aekmad. uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnliall 3-0959 
2534 VVest 68th Street

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

______ skambinu GEntral <1-2294.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,
Išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6700 
Buto — ENglewood 4-4979

Ofiso lr buto tel. HEmlock 4-581E

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

DR. VYT. TAURAS- 
TUPCIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
bendra praktika ir 
SPEO. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
rel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5577 

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rea PIL 0-8484

DR. ¥. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

*• Spec. chirurginės ligos
6255 South Western Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

TV rimljPM
Į (llmpos-daivs-baterijos) j
/V taisymas^ 
įnamuosedirbtuvėse

—100% —- 
Lg4RANTI3Ąj 

|zen!th|

Daina
TELEVISION

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westera Avenue 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUe 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 0-8101

DR. ALDINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

0R. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. 

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

1

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Aptarnavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

MIDLAND
1 Savings and Loan^, 

Associ.rtion

PER 40 AAETU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Irchur Avnmid Tai. IA3-67P 

AUGUST SALDOKAS Prezidento*

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 
RADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St Tel. FRonTier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

NAUJAUSI

Choro vedėjas 
K. SteĮMinHviėlun,

savininkas

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Fraftcisco gatvės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že
mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.
V įsi patogumai: 
tas.

gražus baras ir bufe-

DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAlIPiMiTE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 000.000,000 IŠTAIGOJE. AI KACI Al’SIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS U* l’AID UP INVESTMEN 
TŲ 6A6RAITAA, RITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL. BONUS. KAI P l>( llt VAKACIJV SKYRIAI. GALITE TRUPYTI IR PER LAUKI S SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IAKEICIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEICIAM III 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMI ALSIOM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSŲ AUKOTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN- 

LORMAC1JAS PAŠAUKIT —• GROVEHILL 6-7675.

CHICAGO SAVIHGS and LOAH ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERH AVĖ.
PIRM. 10 VAL.—0 VAL.J ANTRAD. IR PKNKT. 0 Iki 4 VAR.į K ET. 9 IKI 8 vai. vak.; Treč. UlDAIVYTA VISĄ DIENĄ; AE0T. 9 IKI 2 POPIET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEvevly 8-8244

Tel. ofisų VI. 7-0600, rez. RE. 7-6067

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Ava. 

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

Ofiso t.-ief. YArds 7-1100 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatvO) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Oflce U'Albrook 5-2670.
Rea Hllltop 5-1500

0r. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTE R 

6182 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. lr nuo T—-t v. vak. 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

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

Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDOHA A. JUŠKA
AKIV LIGŲ SPECIAUST.

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marųnette Rd.

Telefonas REIlance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street

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

TSL ofiso lr buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Kasdien 1—8 v. ir 6—8 v. vakare. 
Butas 1526 So. 49th Avė. 
isštadlenlals 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayettc 3-2210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4146 S. Archer Avė.
i VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v.

Vak. pirm., antr., kątvlrt. 6-8:90 v. 
Trečiadieni tik susitarus

Or. Ris. KRIAUCEUOHAITE
(Gydytoja lr Chirurgė)

90OTERŲ IJGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

2750 Weot 71rt Street
(Kampas 71st lr California)

Tel. ofiso Ir rez. REpubUe 7-4146 
(Vai. 11-2 lr 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p. 
I Priėuiluiiuj Uk pagal subitaiiiuą.

Ofiso telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir aekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

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

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

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

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

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.0-887A

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Rez^SOSS S. Campbell Avė.

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps viršminėti telefonai
šaukite MIdway 8-OOO1

« P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - I’rotezlstas 

Aparatai-Protezai, Mod. ban-I dažai. Spec. pagalba kojom 
(Areli Supports) lr t.L

Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
GRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 W. 63rd St. Chicago 29, III. 
Tel. I’Itospect 6-5084.

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Vlrginia 7-6640.

Skelbkitės “Drauge”

TeL ofiso I’Itospect 6-9400
Rezid. I’Itospect 6-9400

DR. OHA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vielute)

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 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1081

vai

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0700

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PIt. 6-6440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WIHSKUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6656

DR. P. Z. ZALATORIS
Tek ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6059 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6000 S. Artesian Avė.

VAL, 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERHER
LIETI VIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
J’ritalko akintus 

Kreivas akis 
Ištaiso.

Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street

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

virs za

mir

Skelbkitės “Drauge”!
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY MtlKNIJ 
2334 B. Oakley Avė., Chicago 8, III. TeL Vlrginia 7-6641; 7-6040

Bntsrsd ss Bscond-Clasn Matter March 81, 1916, at Chicago, Illinois 
Uode* the Act of March S, 1879.
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Antradienis, kovo 20 d 1956
■R. Mėnraštis draugas, chicago, iLLtNois

ŽUDIKŲ IR BEPROČIŲ VALDŽIA Marianapolyje atkurtintas

Civilizuotam pasauliui jau 1917 metais buvo žinoma, kokio 
tipo žmonės pasigrobė Rusijos valdžią. Juo toliau, juo aiškiau 
buvo žinoma, kad Rusijos žmonės, patekę j bolševikų žnyples, 
ne taip greitai iš jų ištruks. Dar labiau įsitikinta, kokion nelai
mėn pateko tas kraštas, kai jam valdyti buvo pasirinktos tero
ristinės priemonės. Tas priemones sukūrė Leninas su Trockiu, 
o vėliau jas “ištobulino” Stalinas. Stalino veiksmai aiškiau ir 
aiškiau įrodė pasauliui, kad Rusijos žmonės yra patekę į žmog
žudžių rankas. Tie Stalino vadovaujami žmogžudžiai išžudė mi- 
lionus žmonių (turime galvoje ir Ukrainos ūkininkų skerdynes). 
Stalinas su savo budeliais nužudė ir visą eilę pirmaeilių komu
nistų — Lenino ir net Stalino draugų.

Šiomis dienomis “kolektyvinės” bolševikų diktatūros vadai — 
Mikojanas ir Chrušėevas — tiems jau per 38 metus žinomiems 
faktams apie žmogžudišką sovietų valdžią uždėjo antspaudą. 
Chrušėevas net su ašaromis kalbėjo komunistų partijos nariams 
ne tik apie neatleistinas Stalino vidaus ir užsienio politikos 
klaidas, bet ir “griaudeno” savo klausytojus iki to, kad komu
nistai dešimtimis alpo, iš kėdžių griuvo, kai išgirdo visas Sta
lino nedorybes skaičiuojant, minint tuos žmones, kuriuos Sta
lino režimas išžudė, kuriuos persekiojo, kuriuos kalėjimuose 
pūdė ar vergų darbo stovyklose laikė.

Iš Chruščevo kalbos paaiškėjo, kad Stalino režimas buvo ne 
tik žmogžudiškas, bet ir pats diktatorius Stalinas buvo tiesiog 
beprotis. Vadinas, Rusijos žmonės per visą tą ilgą metų eilę 
buvo valdomi žmogžudžio ir bepročio. Ir šis beprotis Stalinas 
buvo susitaręs su kitu bepročiu Hitleriu pradėti karą, visą pa
saulį užkariauti ir tarp savęs pasidalinti, šitą 1939 metų susi
tarimą Chrušėevas labai aiškiai ir labai griežtai pasmerkė.

Stalinas ir Hitleris tas dalybas jau ir buvo pradėję. Dalin- 
tasi Lenkija, pasidalinta ir Pabaltijo valstybėmis. Tuo bepročių 
susitarimu 1940 metų birželio 15 d. buvo užpultos Lietuva, Lat
vija ir Estija. Jų nepriklausomas gyvenimas buvo likviduotas 
ir dabar jos dar tebėra persekiojamos ir kankinamos, nors be
protis ir žmogžudys Stalinas jau yra negyvųjų tarpe keleri metai.

Kokiais apskaičiavimais Mikojanas ir Chruščevaš šitaip kal
ba apie savo pirmtakūną, kurį per tiek metų ir Rusijos, ir viso 
pasaulio kraštų komunistai, įskaitant ir lietuvius, tiesiog die
vino, mes į tai šiuo tarpu nesigilinsime. Šiuo tarpu mes tik vie
ną dalyką norėtume pastebėti, kad visa tai, kas buvo pada
ryta Stalino laikais, ar tai būtų vidaus ar užsieninės klaidos, ar 
tai žmonių žudymai ir persekiojimai, to viso talkininkais yra 
ir dabartinės “kolektyvinės” diktatūros nariai, tiek pats Chruš- 
čevas, Mikojanas, Malenkovas, Molotovas, Koganovičius, tiek 
ir visa eilė kitų.

Jei Chrušėevas ir Go. tikrai galvoja taip, kaip šiuo metu 
kalba apie žmogžudiškus ir beprotiškus Stalino laikus, kodėl 
jis nesiima veiksmų taisyti padarytas klaidas, kodėl jis nepa
keičia vidaus tvarkos, duodant laisvę patiems žmonėms išsi
rinkti sau valdž'ą ir nusistatyti santvarką, kokios jų dauguma 
norėtų. Kaip atrodo, nieko panašaus Sovietų Sąjungoj nepla
nuojama padaryti. Neatrodo, kad būtų noro atstatyti demokra
tiją Rusijoj ir kitur.

Pagaliau, jei Stalino ir Hitlerio susitarimai buvo bepro
tiški siekiant užkariauti ir pavergti visą pasaulį (mes visada 
manėme, kad jie toki buvo), kodėl Chrušėevas ir Co. nesiima 
žygių tas beprotybes atitaisyti: atitraukti sovietų kariuomenės 
ir šnipų armijas iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kitų kraštų 
už geležinės uždangos ir palikti patiems žmonėms savo san
tvarkas pasirinkti.

Iš “kolektyvinės” diktatūros žmonių nė vieno žodelio ne
girdėjome apie apie atitraukimą sovietinių pajėgų iš okupuotų 
kraštų. Negirdėjome nieko nė apie tai, ar nauji “bosai” sustos 
drumstę laisvųjų tautų ramybę, ar sustos planavę naujas ag
resijas ?

Tų visų ženklų nematydami, mes jokiu būdu negalime džiaug
tis Chruščevo ir kitų pareiškimais apie Staliną, nors jie ir yra 
teisingi. Kol dabartiniai sovietų “bosai” nepradės žygių taisyti 
pirmtakųnų klaidas, kol to darbais neįrodys, laikysime, kad jie 
visvien eina tais pačiais Stalino žmogžudiškais, tautžudiškais 
ir beprotiškais keliais.

MOKSLO ŽIDINYS SU TAUTINE ŠVENTOVE
PETRAS JURGELA, Uniondale, N. Y. j ir kt. Kandidatų šiai naujovei

Dabar panagrinėkime taurių,, dvasią. Jo kreipiniai ir ai šaky- įvesti ir vadovauti šiandien jau 
lietuviškų, pilnutinių asmenybių mai — aiškūs ir tikslūs, išreiš- netrūksta. Yra ištisa eilė nepr. 
auklėjimo reikalą. Tokių.skais- kiami tvirtu balsu, bet ramiu to L'etuvog d plomuotn pedagogų, 
čių asmenybių — vyrų išugdyti,; nu (panašiai, ka’p kariūnų — baigusių karo mokyklą ar ka- 
kartu perteikiant jiems visuoti-Į kadetų mokyklose). Maž'ausi i riūnų—asp.rantų kursus ir net 
nius ir lituanistikos mokslus, te nusižengimai žmogaus garbei, kūno kultūros vadovų kursus. Ir 
gali Marianapoly atlietuvinta dorai ar mokyklos tvarkai jie- yra lietuvių studentų, ateitinin- 
augštesnioji mokykla ir atkurti-1 dagogiškai sudraudžiami. Tokių • kų, skautų bei karių, tarnavu- 
na lietuvių kolegija arba univer- gerųjų įpročių skiepijimu ir la- šią JAV kariuomenėje ir čia pa-
sitetas.

Religinius dalykus dėstytų ir 
kartu religiniu bei doriniu Ma- 
rianapol o moksleivių auklėjimu 
rūpintųsi tėvai marijonai profe
soriai bei lektoriai, kurie taip 
pat dėstytų kitus mokslo daly
kus anglų kalba pagal valdžios 
nustatytą programą. Lituanis- 
t'n'us mokslus dėstytų pasaulie
čiai profesoriai bei lektoriai. 
Kolegijoje ar universitete būti
nai reikėtų įsteigti atskiras lie
tuvių kalbos ir Lietuvos istori

jos katedras kalbininkų ir isto
rikų prieaugliui ruošti. Muzi
kos, dainavimo, tautinių šokių 
ir vaidybos mokytų taip pat pa
sauliečiai, savo srity pagarsėję 
autoritetai, kurie suorganizuotų 
ir vestų chorą, orkestrą, ansam
blį, dramos ratelius ir t.t. Stu
dentai galėtų rengti koncertus 
ir vaidinimus ne tik savybėje, 
bet ir platesnei visuomenei ki
tuose miestuose. Tai visa greta 
mokslo duotų moksleiviams įdo
maus, gyvo, naudingo ir auklė
jamo darbo. Taip būtų ugdomi 
sąmoningi krikščionys, žiningi 
ir veiklūs lietuviai. Tačiau pil

nutinės asmenybės išauklėjimui 

dar reikalingas žmogaus būdo 

formavimas ir kūno išlavinimas 

bei užgrūdinimas.

Auklėjimo mokykla

JAV yra žinomog kaip demo
kratiška ir taikinga šalis. Ta
čiau čia veikia gana daug kariš
kai tvarkomų civilinių augštes- 
niųjų mokyklų (Military Acade- 
mies). Yra ištisa eilė tokių ir 

katalikškų mokyklų. Unifor
muoti moksleiviai ten kariškos 
drausmės keliu sėkmingai prati 
narni prie tvarkingumo kasdie
niniame gy venime ir elgesy su

vinimu formuojamas ir ugdo
mas tv'rtas kultūringo žmogaus 
būdas (charakteris) ir valia są
moningai paklusti JAV konsti
tucijai, įstatymams, Bažnyčios 
įsakymams bei tradcijoms, pilie 
čio prievolėms. Tok'as kilnias 
savybes mokyklos mokiniai išsi
neša į tolimesnį savo gvvenimą 
ir šviečia kitiems pavyzdžiu. Be 
to sistemingas fizinis lavinimas 
išugdo stiprų, judrų, sveiką kū-

keltų į augštesnius karių laips
nius. Iš jų tarpo galima parink
ti tinkamiausius kandidatus Ma 
rianapolio moksleivių vidaus gy
venimui tvarkyti ir kūno kultū
ros darbui vadovauti. Be to jie 
galėtų ir lituanistikos bei kitus 
mokslo dalykus dėstyti.

Čia 'būtų pravartu įsteigti ir 
atsargos karininkų rengimo kur 

sus pagal JAV kariuomenės Donald Sherby, 2'/o rnetij amžinus, 
iš Baltim.nrėš, Md., susirgęs pnliįo 
liga praėjusiu metu rugpjūčio mėli., 
jaučiasi geriau. (ĮNS)

EDENAS APIE PABALTIJO 

VALSTYBES

Ištrauka iš žemuosiuose rū
muose 1956 m. vasario 27 d. pa
sakytos kalbos:

“...Yra aišku, kad sovietai ne
gali suprasti, jog daugelyje lais
vojo pasaulio kraštų šiandien 
yra. žmonių, kurie neabejodami 
tiki, jog pasaulyje yra likusi tik 
viena kolonialinė galybė, ir ja 
yra Sovietų Rusija. Nė vienas 
komunistas negali tikėtis su
prasti, kad daugelyje mūsų 
Commonwealtho kraštų dabar 
vyksta ir praeityje vyko progre 
sas į savivaldą. Žinoma, jis to 
negali suprasti, nes tokio pro
greso rezultatai komunistinei 
valstybei niekad negali būti pri
imtini. •

Kaip išvis mes galime laukti, 
kad -sovietai tai suprastų? Ar 
mes galime prileisti pvz., jog 
Kremlius savanoriškai pritartų, 
kad laisvomis ir nepriklausomo 
mis taptų Pabaltijo valstybės ar 
betkurig senesnis ir didesnis už 
geležinės uždangos esąs kraš
tas?”
TIKINTYSIS KAUTYNĖSE IR 

NELAISVĖJE

JAV armijos ekspertas majo
ras William E. Mayer trs metus

rinko medžiagą ir analizavo 
komplikuotą problemą: kodėl 
trečdalis JAV karių, Korėjos ka 
re patekusių į nelaisvę, pasida
vė komunistinei propagandai, 
kai tuo tarpu kitų tautų kariai, 
pasirodė žymiai atsparesniais. 
Įdomius savo tyrinėjimo rezul
tatus pasikalbėjimo forma pa
skelbė “U. S. News & World 
Report” žurnale š. m. vasario 
24 dieną.

Į korespondento klausimą, 
kaip atsparūs komunistinei pro
pagandai buvo religingieji nelais 
vėn patekę kariai, majoras May 
er atsakė:

“Mūsų prieitos išvados čia 
(nelaisvėje) yra tos pačios, kaip 
tyrinėjimų rezultatai su kariais 
fronto linijoje, kurie susiduria 
su nuolatine problema, kaip į- 
veikti kautynių baimę.

Giliai religingas asmuo, ar tai 
būtų pamaldus katalikas, ar pa
maldus ortodoksas žydas, ar na
rys kurios protestantinės sek
tos — nežiūrint jo religijos, jei 
ji tik buvo viso jo gyvenimo in
tegralinė dalis, jei jo šeimos gy 
venimas buvo tvarkomas pagal 
religijos dėsnius ir moralės bei 
etikos principus, toks vyras ne
laisvėje buvo pajėgus apginti sa 
ve ir savo principus.

štabo nustatytą programą, susi
ną, atletinę figūrą ir krauna tarus su tam tikrom's valdžios 
fizinę energiją ateičiai. To dė- įstaigomis taip, kaip toki kursai 
ka mokinys prie stalo sėdi, vai- jau seniai veikia daugelyje JAV 
go ir eina ne susikūprinęs, bet universitetų bei kolegijų. Maria 
tiesus ir natūraliai “išsipūtusia” ( napolio kolegijos ar unversiteto 
krūtine. Sveikame kūne išug- studentai, baigę tokius kursus 
doma sveika, idealistinė dvasia.' ir išlaikę nustatytus kvotimus, 
Tokią mokyklą perėjęs ir bai- būtų pakelti į JAV atsargos jau

nesniojo leitenanto laipsnį. Šios

pintis naujosios kartos auklėji
mu ir tobulesniu mūsų šviesuo
menės prieagulio paruošimu im
tis atsakomybę už lietuvių tau
tos ateitį. Antra vertus, dabar
tinės kartos mūsų šviesuomenė 
yra išsieikvojusi, perdaug pasy
vi, susikrimtusi dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir jos palai
mų praradimo, nusiminusi' dėl 
neseni a kos ir kitokių negerovių 
lietuvių v'suorren’ėje, nusivylusi 
tarptautine politika, jieško ra
mesnės savo asmeninio gyveni
mo pabaigos arba, srovinių aist
rų įkaitnta, nebemato bendrojo 
tautos idealo ir r.ejieško bend
rojo kelio į tą idealą. Palyginti 
jlerdaug maža mūsų inteligenti
jos dalis yra aktyvi kultūrinėje 
dirvoje ar visuomeninėje veik- 
loie ir permažai šviesių pavyz
džių duoda platesnėms lietuvių 
masėms, o ypač jaunimui. Tad, 
atsižvelgiant į tok us trūkumus 
ir momento reikalus, peršasi iš
vada, jog mūsų tautos likučius 
išsaugos, juos į judrią Pasaulio

validų, kurie su dideliu džiaugs- Bendruomenę apjungs
mu sutiktų jsigyti Karo Muzė-! ir ** “T*8
jaus garbės sargybos uniformas >“ve,s BktaMoka betuv.ų sv.e-

gęs jaunuolis savo tėvams su
teikia didelį džiaugsmą ir daž
nas progas gėrėtis idealiu sū
numi. Ir, kas itin svarbu, jau

nimas labai mėgsta šias mokyk

las su vispusišku auklėjimu ir 

kariška tvarka, drausme 

uniforma.

Kas iš lietuvių galėtų abejoti, 
ar mums reikia taip išauklėtų 

jaunuolių, mokytinių (inteligen

tų) vyrų, idealių lietuvių? Ir 
dar kaip reikia, nes tokių labai 
pasigendame! Norėčiau netgi 
pabrėžti, jog tokių asmenybių

rūšes darbui instruktorių iš lie
tuvių tarpo taip pat atsirastų. 
Atkuriant čia lietuviškąjį moks
lo židinį ir jį susiejant su pilnu
tiniu auklėjimu bei vispusišku 

bei išlavinimu, atsivertų plačios ga
limybės ruošti jaunąją mūsų vy 
riją šviesesnei tautos ateičiai.

Ne tiktai Marijonų Vienuolija, 
bet ir visi lietuviai katalikai 
garbina Švč. Mariją. Dėl to Lie
tuva vadinama Marijos mylėto
jų kraštu. Mes lietuviai esame 

linkę į religinę ir tautinę ro-

neturime, nes nei Lietuvoje, nei mantiką, kuri ypač dabar mums 

čia ligšiol neturėjome tokios'taip labai reikalinga lietuvybei

uagštesniosios mokyklos, kurio
je mokslas būtų susietas su sis-

išlaikyti bei puoselėti ir kitoms 

dvasinėms vertybėms kurti!

stemingu pilųutinėg asmenybės Tokio pobūdžio romantizmą Ma
auklėjimu, kūno kultūra ir vis
pusišku išlavinimu, panaudojant 
karišką tvarką mokykloje ir 
moksleivių bendrabutyje. Nors 
ir ne pilnai, bet šia linkme buvo 
einama seserų kazimieriečių ve
damoje “Saulės” mergaičių gim 
nazijoje ir jėzutų gimnazijoje 
berniukams Kaune bei marijonųkitais — punktualumo, klusnu

mo, pareigingumo, bendradarbia gimnazijoje Marijampolėje, 
vimo, doro ir higieniško gyveni
mo, mandagumo, riteriškumo ir 
t.t. Šios savybės įskiepijamos 
atitinkamais pamokymais ir po 
to jau drausmės keliu. Moki
nio kalba, laikysena ir elgsena 
ima atitikti kultūringo žmogaus

Naujiesiems konvertitams, ku 
rių religingumas gimė tik ap
kasuose, ši abstrakti idėja ne
tampa apsigynimo priemone”.

jk_

Drausmė ir pareigingumas

Pilnutinį auklėjimą kariškai 
tvarkomose a u g š t e s niosiose 
JAV mokyklose ir jo reikalingu
mą lietuviams įžvelgė a. a. kun. 
dr. Jonas- Navickas. Todėl re
formuojant Marianapolį reikėtų 
nors dabar įgyvendinti sveiką 
jo kūrėjo sumanymą įvesti 
moksleiviams uniformą, karišką 
santvarką bei drausmę, sifltemin 
gą fizinį lavinimą (privalomą ir 
kasdieninį, ne proginį sportą)

rianapolis turėtų įvaizdinti savo 
įstaigoje, perteikti savo auklėti
niams ir per juos skleisti lietu
vių visuomenėje.

Tautinė šventovė
Šiandien Marianapolio rūmuo

se yra graži ir nuotaikinga Ma
rijos koplyčia, kurią ateity tu
rėtų pakeisti lietuviškos archi
tektūros bažnyčia. Parinktoje 
parko vietoje labai tiktų atkurti 

tokią šventovę, kurią gen. Vla
das Nagevičius buvo sukūręs 
Karo Muzėjaus sodelyje. Čia 
būtų galima pastatyti tarp pu
šų Marijos grotą (pvz. kaip Bi
rutės kalne Palangoje), prie 
jos — paminklas ir aukuras 
(kaip Karo Muzėjaus sodely) ir 
stiebuose iškelti JAV, Lietuvos 
ir Vyčio Kryžiaus vėliavas. J. 
A. V. dar gyvena keletas Lietu
vos nepriklausomybės karo in-

ir kasdien pravesti tokias pras
mingas apeigas, kokių jokia ki
ta tauta neturėjo ir neturi! 
Jiems būtų galima surasti namų 
ruošos ir parko priežiūros dar
bai už išlaikymą. Vakare nu
leidžiant vėliavas, apeigose da
lyvautų uniformuoti ir gražiai 
surikiuoti moksleiviai su profe
sūra priekyje, o orkestras gro
tų Marijos giesmę ir JAV bei 
Lietuvos himnus. Taip būtų at
menami ir pagerbiami svetingos 
Amerikos ir pavergtos Lietuvos 
didvyriai bei karžygiai, žuvę dėl 
laisvės ir demokratijos idealų 
Prie grotos, aišku, išdygtų lie
tuviškieji kryžiai ir gal net pa
minklai arkiv. J. Matulevičiui, 
vysk. Pr. Bučiui, kun. J. Navic
kui ir kitiems Lietuvos didvy
riams, nepamirštant didžiųjų 
tautos auklėtojų prof. Stasio 
Šalkauskio ir gen. VI. Nagevi
čiaus.

Didiesnių švenčių metu net iš 
tolimiausių apylinkių suvažiuo
tų gausios lietuvių minios savo 
dvasios sustiprinti tokiomis ap
eigomis ir taip pat pasidžiaugti 
idealiu mūsų jaunimo auklėji
mu. Moksleivių Moksleivių tė
vai atvyktų į mokslo metų bai
gimo iškilmes, kurias jautriai 

į pergyventų. Su pakilia nuotai
ka parsivežtų jie savo sūnelius 
namo vasaros atostogų arba jau 
su vertingo auklėjimo ir mokslo 
diplomais.

Štai, kokia tautos šventove ir 
kokiu dvasinu vertybių perteiki
mo židiniu galime Marianąpolį 
paversti!

Susirūpinkime prieaugliu

Dėl tokio reikalo abejoti ne
galime. Visų pirma turime rū-

suomenės prieauglis, kuris bus 
nuo jaunatvės vispusiškai išauk 
lėtas, išmokslintas ir sistemin
gai parengtas tautos idealui 
vykdyti. Tokį prieauglį galėtų 
atskiromis laidomis išugdyti mū 
sų Marlanapolis, tobulinamas 
pagal čia aptartus metmenis.

Velionies kun. dr. Jono Na
vicko auklėtiniai Dievo, Bažny
čios ir Tautos gėrio tarnyboje 
rodo didelį pasišventimą, mėgs
ta darbo naštą ir už tai gauna 
didesnę atsakomybę. Pvz. kun. 
Valentinas Atkočius šiandien 
yra Marijonų Provincijolas A- 
merikoje, o kun. dr. J. Vaškas — 
Marijonų Generolo pavaduoto
jas. Marijonų Prokuratorius 
kun. dr. Juozas Vaišnora yra ir 
Pasaulio lietuvių Skautų,-čių 
Sąjungos vyriausias dvasios va
das. Atseit Marijonų Vienuoli
jos vadovybėje yra patyrusių 
pedagogų, kurie nuo savo jau
natvės sielojasi lietuvių jauni
mo auklėjimu krikščioniškoje 
ir lietuviškoje dvasioj. Tai vis 
stiprina viltį, jog Marijonų Vie
nuolijos vadovybė teiksis susi
domėti čia iškeltais sumany
mais, juos apsvarstyti ir ryžtis 
įvykdyti didelės reikšmės kul
tūrinį žygį, duodant lietuvių 
tautai tai, ko ji taip labai pasi
genda.

25,000 ATSIŠAUKIMŲ

Milwaukės apskrityje 4,000 
skautų, visokio amžiaus, prieš 
Didžiąją savaitę išdalins 25,000 
atsišaukimų, kviesdami žmones 
atsilankyti į Didžiojo penkta
dienio pamaldas.

BIRUTĖ PCKELEVtCIOTĖ

55 tęsinys

Ir vaidenasi tau perregimi stiklo rūmai — baltos, 
smailabokštės pilys, ir vaidenasi raudono stiklo taurės, 
iš kurių ragauja vyną pasakų karaliai, ir vaidenasi 
Snieguolės stiklo karstas, ir Pelenės stiklo kurpė, ir 
stiklų žmogelio, mažutės miško dvasios, melsva pypkė. 
Jis dėvi stiklo rūbus, turi stiklo barzdą, jis pasirodo ir 
išpildo tris norus tiktai

„...........tam,
Kam teko gimt sekmadieny šventam.“

Mes pirmą kartą nuvažiavom Palangon, kai tėtis 
pardavė Alytuj namą. Vežėmės ir savo pagalves, ir 
primusą, ir keptuvę, įvyniotą laikraštinian popieriun, ir 
agrastų uogienės bonką.

— Dabar, vaike, pamatysi jūrą, — kartojo man 
mama ir tėtis visu keliu. — Dabar pamatysi jūrą...

Palangos rytas buvo lietingas ir miglotas. Mama 
nuėjo jieškoti kambario, o mudu su tėčiu pasilikom tur
gaus aikštėj, šalia savo patalynės mazgų ir didžiulio, 
pinto krepšio. Pro jo sąs buvo prakištas geležinis vir
balas su kabaluojančia spyna.

Turgus buvo dar tuščias, akreiktas vakarykščių 
vežimų šiaudais, praai'žytom žirnių ankštim ir pabiru- 
aiom mėlynėm. Smėly kapstėsi žvirbliai, nuo švento
riaus pusės smarkiai kvepėjo liepžiedžiais — buvo šilta 
ir tvanku.

Į mažo vasarnamio balkoną įšlepsėjo apsimiegojusi

moteriškė, žvilgterėjo į debesuotą dangų ir nusižiova
vusi dingo. Tik pašbaltavo jos naktinių marškinių pa
durkai, nutįsę iš po margo chalato.

Pradėjo lynoti. Ir tada aš užgirdau tą keistą oši
mą, tolimą ir pritildytą, lyg šlamėdamas, ūždamas ir 
siūbuodamas savo tamsiom šakom, artėtų nematomas 
miškas.

Ten toli šniokštė nenumalšintas gaivalas, tebeal
suodamas, tebegaruodamas, tebeputodamas sutvėrimo 
žodžio druskose, miglose ir šešėliuose. Neišsitekdamas 
savo krantuose, nesutramdomas seno maišto pagiežoj, 
bejausmis, beformis, belytis ir todėl — pilnas pirma
pradžių slėpinių ir jėgos.

Mes nusisamdėm mažą kambariuką už Ronžės upe
lio, nes mama labai bijojo senų baldų ir Išlakių. Ant 
grindų tebuvo patiesti čiužiniai, suplėkę ir apipelėję nuo 
šviežio tinko drėgmės. Kitoj gatvės pusėj stovėjo rau
donų plytų namūkštis: elektros jėgainė, visą laiką dun
danti ir pūškuojanti, lyg nepajudąs garvežys.

Kai grįždavom namo pietų, aš tučtuojau bėgdavau 
kurhauzo kieman vandens. Pačiame kiemo vidury sto
vėjo aprūdijusi šulinio pompa. Ant jos nasrų aš užka
bindavau seną arbatinį ir katalodavau cypaujančią ran
keną, kol pro geležinę burną imdavo šliūkščioti vanduo. 
Išklibinta arbatinio rankena buvo priveržta vielos maz
gais, suodini jo šonai įlankstyti, vidus priaugęs kalkių 
akmenų, bet šitos akimirkos aš laukdavau visą dieną.

Nes kurhauzo kiemas man buvo apgaubtas keistos 
vilionės rūku.

Pagal sukryžiuotų skersinių tvorą žydėjo nematyti 
krūmai, aplipę baltom žiedų kekutėm, o pačiame apva
lios gėlių lysės vidury augo kukurūzas. Platūs jo lapai 
švytėjo, lyg iškelti dalgiai, jų paslėpsniuose kabojo di
džiulės, geltonos varpos, apžėlę švelniom barzdom. Ir 
šitas nepaprastas augalas man vaidenosi, kaip pati 
rečiausia atogrąžų gėlė.

Man patikdavo čia būti.
Kartą ties vartais stovėjo tamsiai raudona mašina 

su nežinomos valstybės ženklais: mažom karūnėlėm ir 
sieksniniu numeriu.

Kartą vėl — aš mačiau keistą pabučiavimą, kurio 
ilgai negalėjau pamiršti. Vyras ir moteriškė sėdėjo ant 
suoliuko. Staiga vyras atbraukė ranka merginos plau
kus ir prisilietė lūpom prie jos kaklo. Mergina aiktelė
jo, lyg jai kas būtų palietęs atvirą žaizdą...

Kartą mačiau, kaip du policininkai išvedė vagį, 
kurį sučiupo storoji tarnaitė Marijona, besirausiantį po 
kurhauzo svečio lagaminą. Vagis buvo lieknas, šviesia
plaukis jaunuolis, kramtė pabalusias lūpas ir visai ne- 
panešėjo į piktadarį.

Kai aš atbėgdavau vandens, kurhauzo verandoj jau 
būdavb dengiami staliukai pietums. Ir tie lengvi susi
liečiančių lėkščių tarkš te Įėjimai, tas keptų bulvių ir 
grietinės padažų kvapas, sumišęs su įšilusios žolės 
aštriu tvaiku, tas peilių žvangėjimas ir užplikintų ar
batžolių kartus garas, tiesiamų staltiesių gurgždantis 
baltumas, kažkur virtuvėj pakirkintos tarnaitės juokas 
ar dūžtančios stiklinės aižus garsas ir tas žydras oras, 
tas vos juntamas vėjo dvelkimas nuo jūros pusės, drėg
mės ir druskos prieskonis — viskas susiliedavo ir iš
tirpdavo pietų meto aptingusioj ramybėj.

Aš ilgai čia stovėdavau ir jausdavau, kaip aplinkui 
mane dega liepos mėnesio diena, mirgėdama ir nokda
ma karštoj vidurvasario rankoj, kaip viskas sukasi 
ratais, ratais, lyg saulė, lyg visi žemės laikrodžiai — 
amžinais, nenutrūkstančiais ratais.

Bažnyčios bokštas atskaičiuodavo antrą valandą.
Pavėsio šešėliuose karts nuo karto jau cirptelėdavo 

vienas kitas žiogas, dar atsargiai ir nedrąsiai, tarsi de
rindamas stygas vakarinei giesmei.

Ir tada iš tolo pasigirsdavo Kretingos autobuso 
burzgimas.
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TROKŠTA 200 DARBO IR BUTO 

, GARANTIJŲ

Jungtinių Amerikos Valsty
bių specialusis imigracijos įsta
tymas — Refugee Relief Act of 
1953 — veiks dar iki 1956 m. 
gruodžio 31 dienos. Po to niekas 
nebegalės gauti NON QUOTA 
vizos atvykimui j Ameriką. 
Praktikoje tas reiškia, kas iš 
lietuvių tremtinių iki to laiko 
neatvyks, tas ir n'ekada nega
lės atvykti, nes Lietuvos kvota 
yra maža ir jau išnaudota dau
geliui metų.

Pagal speuialųjj pabėgėliams 
įsileisti įstatymą galėtų atvykti 
visi, kurie to įstatymo reikala
vimams atitinka, bet reikia, kad 
jie turėtų darbo ir buto garan
tijas. Kol tų garantijų neturi, 
tol nepradedamas nei įvažiavi
mo paruošimas. Todėl yra la
bai svarbu ateiti į pagalbą tiems 
mūsų tautiečiams tremtiniams, 
kurie nori ir gali atvykti į šį 
kraštą, bet neturi garantijų.

Garantijų neturinčių yra dar 
apie 200 šeimų ir pavienių as
menų. Tuo būdu dar trūksta 
200 darbo ir buto garantijų;. 
Nedidelis skaičius, smulkmena 
palyginus su pirmąja imigraci
ja, kai Amerikos lietupiai atsi
kvietė 30,000 tremtinių. Tikrai 
būtų nemalonus sąžinės prie
kaištas ir sarmata, jei nepasi- 
ryžtum tų 200 likusių šeimų ga
rantijomis aprūpinti ir jas iš 
didžio vargo ištraukti.

Garantijų sudarymas yra pap 
rastas ir lengvas. Nereikia nei 
turto parodyti, nei jokio užsta
to duoti. Užtenka būti Ameri
kos piliečiu, numatyti šeimos 
galvai darbą ir šeimai butą, už
pildyti nustatytos formos blan
kas ir nusiųsti BALFo centrui. 
Amerikoje dabar yra geri lai
kai, darbų netrūksta ir, kai at
kviestieji atvyks, visi darbus 
gaus ir visi dirbs.

BALFas yra labai sus rūpi
nęs garantijomis ir daro daug 
pastangų, kad visi laiku jas 
gautų. Garantijų įteikimo pas
kutinis term'nas — 1956 m. 
rugpjūčio 31 d. Visos garanti
jos turi būti įteiktos iki tos die
nos. Vėliau Department of Sta
te nepriims. Todėl yra labai 
svarbu paskubėti, kad ši svar
bi lietuviška pareiga laiku bū
tų atlikta. Nereikia atsidėti ant 
kitų, kad kiti padarys. Daryki
me patys ir darykime tuojau, 
kad nebūtų pervėlu.

Kreipiamės pirmiausia į 
BALFo skyrius ir BALFo dar
buotojus, padėkite dar daugiau 
pastangų, gaukite dar daug au 
garantijų. Kreipiamės taip pat 
į Lietuvių Bendruomenės cent
rą ir visus padalinius ir nuo- 
širdžiei prašome talkos, nes čia 
yra lietuvių bendruomeniškumo 
konkretus darbas. Kreipiamės 
į didžiai gerbiamus lietuvių pa
rapijų klebonus ir visus lietu
vius kunigus ir prašome neat
sakyti BALFui pagalbos šiame 
artimo meilės darbe. Kreipia
mės taip pat į visas lietuvių or
ganizacijas ir visus lietuvius ir 
kviečiame neatsisakyti nuo tos 
pareigos, nes niekas kitas jos 
neatliks.
Turime tik 5-6 mėnesius laiko 

garantijoms sudaryti ir Depar- 
tartientui of State įteikti. Nea
tidėliokime tos pareigos kitai 
dienai, nes, kol visi formalumai 
sutvarkomi praeina nemažai 
laiko. Garantijų prašančiųjų są
rašus, garantijoms sudaryti 
blankas ir visas kitas informa
cijas galima gauti BALFo cent
ro įstaigoje. Prašome kreiptis 
šiuo adresu: BALFas, 105 
Grand Street, Brooklyn 11, N. 
Y.

Prelatas Jonas Barkūnas
_ E. p. BALFo Pirmininkas

. dirbančių šeimoj vienas arba 
nė vieno. Niekas negali būti 
verčiamas būti rėmėjų būrelio 
nariu, tatai yra laisvos valios 
ir garbės reikalas. Kiekivenas 
laisvas kada nori įstoti ir išsto
ti. Bet netinka suvedžioti bū
relio vadovą. Nebenori būti rė
mėju, pranešk vadovui, kad nuo 

j tada ir tada išstoji. Tokiu at
veju vadovas turės galimybės 
pajieškoti kitą į jo vietą. Bet li
gi išstojimas nepraneštas, negar 
binga būtų nesumokėti įnašo už 
praėjusį laiką ligi išstojimo pra 
nešimo.

Katalikai Sudane

VASARIO 16 GIMNAZIJOS REIKALU
JOS PENKMETĮ MININT

Po antrojo Pasaulinio karo 
Vakarų Vokietijoje likusiems 
lietuviams stovėjo aiškus ir su
prantamas klausimas, kas da
ryti su lietuviškuoju jaunimu, 
ar palikti jį likimui ir netekti 
jo savajai tautai, ar išlaikyti jį 
sveiką dvasia ir kūnu savajai 
tautai? Kad išlaikyti jį savajai 
tautai, reikėjo sudaryti tokias 
gyvenimo sąlygas, kad galėtų 
bendrauti su savais, ir duoti 
tinkamą išmokslinimą ir išauk
lėjimą. Tatai padaryti buvo į- 
ir.anoma tik savoj mokykloj, o 
kad galėtų lankyti savąją mo
kyklą, reikėjo sudaryti sąlygas 
gyventi arti mokyklos — rei
kėjo įsteigti bendrabutį. P. L. 
Bendruomenės Vokietijos Kraš
to valdybos pirmininko inž. Pra 
no Zundės straipsnyje, tilpu
siam spaudoje š. m. vasario mė
nesį .skaitėme, kad bendrabu
čiui ir gimnazijai steigti nebu
vo nei pinigų, nei patalpų, nei 
inventoriaus. Turint galvoj po
karinį laikotarpį ir svetimoj ša
lyje, reikalas atrodė neįveikia
mas. Bet steigėjai turėjo ryž
tą, nepalaužiamą valią ir, ne
paisydami sunkumų, ėmėsi dar
bo.

Reikalas buvo aiškus ir su
prantamas. Suprato jį ir šios 
šalies lietuviai, labiausia nau
jieji ateiviai. Imtasi organzuoti 
gimnazijai remti rėmėjų būre
liai. Per trumpą laiką jų suor
ganizuota tiek, kad rėmėjų ma
žais įnašais gimnazija galėjo iš
silaikyti. Per penkerius metus 
gimnazija ne tik išsilaikė, bet 
ir išaugo ligi 160 mokinių sa
vuose rūmuose, nors ir kukliuo
se.

Turint galvoj, kad dirbantie
ji per savaitę uždirba nuo $55. 
00 ligi $90.00, tai jo savaitinis 
įnašas lietuvybei išlaikyti 25c, 
arba mėnesinis — 1 dol. atrodo 
nedidelis ir perdaug neapsun

kinantis. Kad ir nedidelis įna
šas, bet per daugumą sudaro 
sumą, pakankamą gimnazijai 
išlaikyti. Tatai pasako, kad vie
ningai dirbdami, kad ir kukliais 
įnašais, nedidelėm pastangom, 
galime daug padaryti. Čia reika
lingas pareigos įsisąmoninimas 
ir sistematingas įnašų mokėji
mas. 1955 m. įnašų mokėjimas 
buvo gerokai sumažėjęs ir dėl 
to gimnazija įklimpo į skolas už 
maistą, kurą, šviesą ir kitus 
būtino vartojimo dalykus. Gim 
nazijos vadovybės pranešimu, 
tokių skolų buvo apie 30,000 
DM. 1955 m. gruodžio mėnesį 
ir 1956 m sausio mėnesį rėmė
jų būrelių veikimas pagyvėjo,

Rėmėjų būrelių komitetas m a
Lt. gen. Henry I. Hodes, naujas Joniai prašo būrelių vadovus su- 

JA\ arini jos vadas Europoje. Jis 
užims gen.

vietą.
Aniliony U. AIcAulii'l'i 

(1NS)

šalpos įnašų įmokėjimai padi
dėjo ir dėl to gimnazija dides
nę pusę suminėtos skolos su
mokėjo Įnašų mokėjimas dar 
nepasiekė reikiamo lygio Rei
kia dar pasispaustu padirbėti 
ir atsilikusieji įnašai bus išly
ginti

O gal jau pavargom, nebe š- 
galim? Nerimtai atrodytų pa
sakymas, kad asmuo, uždirbąs 
$55.00 — 90.00 per savaitę, ne
įstengia skirti per savaitę 25c 
licuvybės išlaikymo reikalams. 
Palyginkime savo pastangas su 
tų, kurie, neturėdami nieko, č- 
mėsi kurti gimnaziją ir bendra
butį.

Daugelis rėmėjų būrelių va
dovų yra labai užimti, kad 
nebeturi laiko surinkti iš narių 
įnašus, šitokiu atveju rėmėjai 
turėtų ateiti jiems į pagalbą nu- 
siųsdami arba nunešdami jiems 
įnašus. Dalis rėmėjų taip ir da
ro. Bet yra ir tokių, kurie va
dovo paprašyti atsako kad tuo 
kartu neturi, prašo palaukti ar
ba uždėti,, sumokėsiąs. Taip 
pasikartoja daugiau kartų, už
tęsia laiką ligi .metų arba pus
antrų ir po to pasako, jog ne- 

i išgalįs mokėti. Ar tikrai jie nc- 
beišgali? Jie jau turi savo na- 

i mus, kaikurie ir savo automo
bilį, dirba vyras ir žmona, ne

rinkti iš rėmėjų įnašus už visą 
praėjusį laiką ir išsiųsti gimna
zijai, o ateičiai prašo nebeuž- 
vilkinti.

Tuos rėmėjų būrelių narius, 
kurie pažadais užtęsė mokėji
mą ilgesnį laiką ir po to pasa
kė neišgali sumokėti, prašo ligi 
1956 m. balandžio mėn. 15 d. 
sumokėti vadovui įnašus už vi
są užtęstą laiką ligi iš būrelio 

l išstojimo pranešimo dienos. Jei 
gu jie skirtų laiku to nepada
rys, rėmėjų būrelių komitetas 
svarstys klausimą paskelbti 
juos viešai.

Trys ketvirtadaliai pasaulio 
prekių pervežama laivais.
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PIGIAI IR SAUGIAI
PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują dideli sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91st St. Chicago, III. 

Tol. PRescott 9-2781

Naujausioje nepriklauso
moje Afrikos valstybėje — Su
dane — iš 9 milionų gyventojų 
katalikų yra 143,000. Be šių 
dar rengiasi katalikybę pri
imti 20,000 asmenų. Katali
kus Sudane aptarnauja 198 ku
nigai, iš kurių 11 yra vietinių; 
25 sudaniečiai klierikai rengia
si kunigystei. Apie 6,5 miliono 
Sudano gyventojų yra maho
metonai, o apie 2,5 primityvių 
negrų tebėra pagonimis.

Anglija be kariuvių
Anglijos parlamentas nutarė 

panaikinti mirties bausmę — 
kartuves. Bet rytojaus dieną j- 
vykus naujai žmogžudystei ki
lo reikalavimas kartuves vėl 
gr ąžinti.

Amerikoje tik Maine, Minne- 
so’toje ir Wisconsine yra mir
ties bausmė panaikinta.

TELEVIZIJOS
ir Radis Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M- RIMKUS, 4617 S. Sawyer SL 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

Skelbkites Drauge”!

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,009,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKU8, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Pirmad.. antrad., pvnktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4.30 p.p.

Trcčiad. 9 ryto iki 12 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

£2*
MES PRISTATOME ANGLIS BEI 

PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 

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

mus. Turį da ug metų patyrimo perkraustymo darbe. |

STASYS FABIJONAS
2146 Si). Hayne Avanue Tel. Vlrginia 7-709’’

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupyto j ams

Šiais metais Ciane 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 są-skaitą arba padai į senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendroves raktą su terino 
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 dozę do
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 We»f 47»h Street LAIayette 3-1083
B. ,1. l’1ctkiewli/., itit-z.; E. It. I’ietkewk'«, M-Wr. ir advirkabv,

Mokame iiukslim dlvldcndnu. Keftluojutim čekiui,. Parduodam- 
\r Išperkame valatyMą bonus, 'taupytojame patai navimai veltui

ATIDARYKITE SĄ.skAIT> MANDIEN. APDRAUSTA Iki >111,(Hm
DARBO VALANDOS: pirmad. ir ketv. nuo 9 iki S vai. vak.: 
antradieni ir penktadieni nuo 9 Iki R; treėladienj uždaryta, 
o ftefttadieniais nuo 9 valandos iki vidudienio.

•iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRonticr 6-1882
llllli||tllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||IHIII||||||||||||||||||||||lllllllllllll

1956
TELEVIZIJOS FONOGRAFU 
Tik pas mus pirkdami gausi
• Nemokamai 3-Jų mėn. pilną g&ran 

tlją — darban Ir dalys.
» Nemokamai vidaus anteną Ir Ineta 

lia vlmas.

• Iki ,100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 
jūsų seną telovlnlją.
Be to, vlsoklaunl radijai, rekordą 

rimo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAI, 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radic
PARDAVIMAS IR TAIKYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas UAliunet 5-7252

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS V. ENDZEL1H

Ir/ y, -• *
f?*/c *

10B0B I0E3OC

95% jaunimo geri
FBI vadovas Edgar Hoover 

skclb a, kad apie 95% šio kraš
to jaunimo yra geri,, tač.au tie 
5°/c nusikalstančių sudaro blo
gą įspūdį apie šių laikų jaunimą. 
Kad jaunimas išliktų geras, Hoo 
ver skatina jaunuomenę uoliai 
’ankyti bažnyčią, pildyti reli
gines praktikas namuose.

KUNIGAS PAS 
DARBININKUS

Buffalo mieste kunigas Ja- 
i mes A. Healy pakviestas penk
tuoju nariu grūdų darbininkų 
pensijoms skirstyti komisijom 
Tas pensijų fondas sudarytas 
iš dviejų atstovų AFL-CIO dar
bininkų unijos ir iš dviejų at
stovų grūdų eksportuotojų.

“Sueisiąs rciiMjusrzJ“
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEII TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTTNH) ĮRANKIAI 
ILGU METU PATYRINIAS-PI6US IR SAŽININ6AS PATARNAUT Ai

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AIUok 5-9209

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 
States Gov. Bouds 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

Meraber of Fcderal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIETVICH, 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.

MOVIMO

STANDARD ll.IH.IUI SAVINGS
AND LOAN association 

■ O F CHICAGO
L.nU11 IiiHitlB 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

------ - PHONE: Vlrginia 7-1,41
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MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI. GĖLES VESTUVĖMS. LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
| Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS
12743 West 69th Street Tel, PRospect 6-0781

(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę)
Llllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllillllllilliin,,,

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KEJL1AIS 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

jr

B U IC K ’ A S

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS
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Antradienis, kovo 20 d., 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Rochester. N. Y.

Trumpai
— Vlada Sabaliauskienė, Na-

zareth College asit. prof., kovo 
11 d. Rochesterio lietuviams stu 
dentams skaitė paskaitą “Aka
deminio jaunimo uždaviniai”. 
Prelegentė savo paskaitoje iškė
lė akademinio jaunimo vaidmenų 
krašto ateities gyvenime ir y- 
pač pabrėžė lietuvio akademiko 
vaidmenį lietuvių tautos išsilai
kymo ir tėvynės laisvės kovoje 
svarbą. Į klausimą dėl grupinės 
netolerancijos prelegentė visai 
teisingai atsakė, kad visa tai 
priklausys nuo dabartinio aka
deminio jaunimo pasiruošimo. 
Daugelis studentų gyvai dalyva
vo diskusijose. Susirinkimui va
dovavo stud. Gražina Musteiky
tė, kuri yra Rochesterio lietuvių 
studentų skriaus pirmininkė. I

— I)r. Antanas Musteikis,
vienos Buffalo kolegijos profe
sorius, kovo 11 d. ateitininkų ir 
kviestų svečių susirinkime skai-1 
tė paskaitą apie dabartinį mūsų 
partijų ir rezistencinių sąjūdžių 
pasiskirstymą ir jų ideologiją. 
Po paskaitos įvyko tikrai gyvos 
diskusijos, kuriose dalyvavo dr. 
VI. Lelis, H. Žiemelis, Pr. Sa- 
ladžius, Br. Krokys ir kt. Dau
gelis kėlė mintį, kad panašūs 
“tarpgrupiniai” sustikimai turė
tų būti dažnesni, nes tai galį tu
rėti geresnės įtakos į darnesnį 
graupių bendradarbiavimą. Visi 
sveikino ateitininkus, kaip šio 
žygio pradininkus. Žinoma, tai 
labai gražus sumanymas, bet ir 
šis susitikimas parodė, kad dar
naus reikalo supratimo dar toli 
gražu nėra, nes kiekvienas, jei 
taip galima pasakyti, į bendrus 
lietuviškuosius reikalus žiūri pir 
miausia iš savo grupės užsispy
rimo taško, tik pas save maty
damas viską ko geriausiai kles
tint ir pan. Jaunas mokslinin
kas dr. A. Musteikis, kiek jam 
sąlygos leido, savo paskaitoje 
buvo visiškai objektyvus ir to
dėl visiems paliko gražų įspūdį.

— M. Lelevičienei, dr. VI. Le- 
levičiaus žmonai, neseniai buvo 
padaryta sunki vidurių operaci
ja. Operacija pavyko gerai ir 
ligonė sveiksta.

— Vyt. Grybauskas, žinomas 
kerpšininkas ir tenisininkas, ko
vo 3 d. laimėjo stalo teniso meis 
torio titulą Monroe apskrityje. 
Apie šį mūsų tautiečio Vyt. Gry 
bausko laimėjimą gana šiltai at
siliepė “Democrat & Cronicle”, 
“Times Union” Rochesterio dien 
raščiai savo sporto skyriuose.

— “I’inigėlia'i", Čiurlionienės 
trijų veiksmų linksma komedija, 
yra statoma balandžio 7 d. Šią 
komediją stato LB Rochesterio 
apylinkės choras. Režsuoja 
Andr. Cieminis

Ansonia, Conn.
New Haveno vaidiutojų grupė

parodė “Taikos kiaulę”
Ansonijos lietuvių kolonija 

gal bus viena iš senesniųjų mū
sų ateivių kolonijų Amreikoje. 
Pirmiau buvo gana gausi ir veik 
Ii kolonija. Laikui bėgant dalis 
veiklesniųjų lietuvių išsikėlė į 
kitas kolonijas, dalis išmirė ir 
beliko tik keletas energingų va
dovų. Naujųjų ateivių Ansoni- 
ja susilaukė labai mažai, o čia- 
gimis jaunimas, be keleto išim
čių, nelabai linkęs bendradar
biauti su senaisiais. Nesant jau
nimo, sunku ką nors besuorga- 
nizuoti.

Kaip kasmet, taip ir šiemet, 
senieji veikėjai nenuleido rankų, 
bet griebėsi suorganizuoti Va
sario 16 minėjimą. Laimei, gre
timoji New Haveno kolonija su
prato reikalą ir maloniai sutiko 
patalkininkauti. Energingas inž. 
Antanas Gruzdys, prikalbinęs 
savo mėgėjų vaidintojų grupę, 
atvyko ir suvaidino komediją 
“Taikos kiaulė”. Šioje komedi
joje pavaizduotas dabartinis kol 
chozininkų būvis Lietuvoj. Prieš 
vaidinimą inž. Gruzdys paaiški
no publikai, kodėl šia proga pa
rinktas toks veikalas. Norima 
parodyti, kaip atrodo gyveni
mas, kada žmogus tiek nužmo
ginamas, kad mažiau bevertina
mas už degląją.

Minėjimas įvyko vasario 12 d. 
6 vai. vak. Ansonijos Šv. Anta
no lietuvių parapijos svetainėj.

Minėjimą pradėjo vietinio Al
to skyriaus pirm. Stasys Buja- 
nauskas ir pakvietė pasakyti 
prakalbą Šv. Antano parapijos 
kleboną kun. Gavronską. Toliau 
dar kalbėjo svečiai — kun. dr. 
Maknys ir p. Virbickas.

Vėliau sėkė vaidinimas, dek
lamacija ir akordeono muzika.

Programą atliko newhavenie- 
niečiai Jurgis Kisielius, Vladas 
Kronkaitis, Vida Kronkaitytė,! 
Nijolė Ramanasukaitė, V. Stri-j 
maitienė, Bronius Strimaitis, Vy 
tautas Suš:nskas, Vytautas Šau 
lys ir Vytautas Zasčiurinskas.

Programa gerai nuteikė pub
liką, dėl to ir aukų nepagailėjo. 
Nors žmonių buvo labai mažai.' 
bet salėje surinkta $129.60.

20 dol. paaukojo klebonas 
kun. Antanas Gavronskas. Po 
10 dol. aukojo Antanas Dubins- 
kas, D. ir K. Švelniai; po 5 
dol. — Stasys Bujanauskas, Pet 
ras Klinavičius, A. Ansevičiai 
Juozas Radzevičius, Evaldas Fi
gūras, Mečys Marcinauskas; 4 
dol. — Stasys Pusvaškis; 3 dol. 
— A. Kasperavičius; po $2 — 
M. Jankus, J. Kontautas, Juo
zas Draugelis, A. Maknys, V. 
Kronkaitis, G. Švelnys, V. Va
lentinas, V. Kaminskas, J. Ko

DOVANA AIRIJOS MINISTF.RIUI PIRMTNTNKUT

Bcsi'iankunt Waslūngtone, Airijos ininisteris pirmininkas Jobu A. 
Costello (dešinėje) priima demokratų simbolį iš Kongreso narių do- 
įnokratų. Dovaną įteikia resp. Mielinei Kirwan (kairėje), (Ibio ir Jobu 
M eConnaek, .M assaebnset t s.

roterapija) ir garsūs Montecar- 
lo azartinių lošimų rūmai.

Grace Kelly susipažino su 
princu Rainier III 1954 m. Rai
nier ją priėmė lahai svetingai, 
aprodydamas rūmus, muzėjų ir 
zoologijos sodą. Apie tą susiti
kimą Grace vėliau išsitarė: “Pir 
mą kartą buvau princo priimta. 
Jo paprastumas 'mane sužavė
jo”. Tai pirmas įvykis istorijo
je, kad Hollyvvobdo aktorė su
sižieduotų su faktinai karaliau
jančiu princu.

Sutuoktuvės įvyka karališko
je koplyčioje, mažiausioje pa
saulio parapijoje, turinčioje 30 
asmenų. B. M.

— A. ir A. Šileikai kovo mėn. 
10 dieną susilaukė dukrelės.

Radijas Bolivijos 
indėnams

Maryknoll vienuoliai misio
nieriai kovo mėn. 24 dieną pra
deda religinę ir apskritai švie
timo programą per radiją Bo
livijos indėnams. Radijas padės 
pasiekti neprieinamose Andų 
kalnų vietose gyvenančius in
dėnus. Viskas organizuojama 
pagal pavyzdį kun. Joaquin Sal- 
cedo, kurs turi ypatingą pasi
sekimą Kolumbijoje.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iii WGES stotie* — Banga ll»0 
NUO PIRMA D. IKI PENKTĄJĮ. 

4:46 iki »:10 vai. ryt. 
ŠEŠTAD. 8:JO Iki »:I0 ryte 

PIRMAIJIENNIO vak. nuo 7—t v. 
SEKAI). S: 80—U:SO v. r. U stotlea 

WOPA — t4»n ktl.
Chicago 2». .11. HEmlock 4-141B

7121 So flOCKWEU ST

— I.B Kodiesterio apyl. cho
ras, vadovaujamas P. Armono, 
šiuo metu ruošiasi JAV ir Ka
nados lietuvių dainų šventei, ku 
i i įvyks liepos 1 d- Chicagojc.

— Vaidevutis Draugelis, tei
sininkų Juozo ir Sofijos Drauge
lių sūnus, šiuo metu studijuojąs 
technologijos institute, mokslo 
metų pradžioje konkurso keliu 
laimėjo 1,000 dol. negrąžinamą 
stipendiją. Stipendiją buvo pa
skyręs vienas Rochesterio fabri
kas. V. Draugelis yra veiklus 
lietuvių skautų draugovėje.

— Ant. Ijepa vis dar tebe- 
sei ga.

— EI. Gordaiiskaitė kovo 18 
<1. išskrio Australijon aplankyti 
savo tėvo.

— Liet. spaudos kioske (Šv. 
Jurgio lietuvių parapi jos mokyk 
los raštinėje) šiuo metu labiau
siai perakmos knygos yra šios: 
J. Savickio “Žemė dega”, J 
Gliaudos “Raidžių pasėliai”, J 
Jankaus “Senas kareivis Mata- 
t utis”, H. Radausko “Žiemos 
daina” ir Vyt. Augustino Lietu
vos vaizdų albumas "Lithuania”

— L. Enciklopediją užsisakė 
R. Kiršteinas ir Vyt. Grybaus
kas. X. Y

sinskas; po 1 dol. — J. Kurienė, 
P. Kuras, J. Jokubauskas, M. 
Joku'bauskienė, Bražauskienė, F. 
Gromultis, M. Radzevičienė, N.1 
Gumbulevičienė, S. Andriuške-' 
vičius, K. Savickienė, Verbickas,! 
O. Bujanauskienė, M. Pajeka- 
lienė, M. Paliauskienė, A. Bara-Į 
nauskas, J. Vaitkus, A. Valenti
nas, A. Ramanauskaitė, M. A- 
kelaitis, J. Marčiulionis, A. Stul
gis, A. Cimbalas, J. Juškis. Ki
ti aukojo po mažiau arba nepa
sakė pavardės.

Aukas rinko D. Švelnienė, D. 
Kasperavičiūtė - Šciuckas, J. 
Šciuckas ir K. Švelnys.

Alto Ansonijos skyrius, kaip 
šio minėjimo rengėjas, prie sa
lėje surinktų aukų pridėjo dar 
anksčiau gautas aukas iš J- V. 
Sušinskų 24 dol. ir Andriaus Li- 
liškio 12 dol. Viso 36 dol. ir visą 
sumą, papildęs iki 200 dol., pa
siuntė Alto centrui.

Alto Ansonijos skyriaus val
dyba reiškia širdingą padėką vi
siems kuo nors padėjusiems ren
giant šį minėjimą, o ypač dėko
ja mieliems nevvhaveniečiams.

Alto Ansonios Skyr. V-ba

Religine laisvė Karaibų 
salose

Tarp Šiaurės ir Pietų Ame
rikos esančios salos Karaibų jū
roje yra sujungtos į federaciją, 
priklausančią britams. Tos nau 
jos federacijos konstitucijoje 
vienu pirmųjų nuostatų garan
tuojama religijos laisvė. Tose 
salose yra apie trys milionai 
gyventojų; tarp jų katalikų yra 
514,000.

Grace Kelly ir Rainier III

Visoje spaudoje šiuo metu 
mirga kino žvaigždės Kelly ir 
princo Rainer III vardai.

Kelly yra turtingų tėvų duk
tė. Jos tėvas yra Philadelphi- 
jos pramonininkas, turįs apie 
porą milionų dolerių kapitalo.
Graži katalikiška šeima. Jų dūk 
relė Grace gimė 1929 m. Mokė
si Ravenhill vienuolyne ir Ger- 
mantown Stevens mokykloje. 
Vėliau lankė dramos meno mo 
kyklą New Yorke. Savo karje
rą pradėjo pasirodymais televi
zijoje ir vasaros teatruose. Fil
me pirmą kartą pasirodė Strind
bergo “The Father” interpreta
cijoje šalia Raymond Massey 
1951 metais.

Rainier III yra kilęs iš se- 
n'ausios karališkos šeimos Eu
ropoje. Gimęs Monace 1923 m., 
paveldėjo sostą 1949 m. Mokėsi 
Anglijoje ir Šveicarijoje, baig
damas Montpellier universitetą 
Prancūzijoje. Rainier mėgsta 
sportą ir gerbia kiną. Tai dau
giausia titulų turįs pasulyje 
žmogus.

Monaco kun'ga.'kštija yra ma. 
žiausia Europos valstybėlė, tu
rinti 24,000 gyventojų, kurių 
dauguma yra italai. Keturi di
desni centrai yra: katedra, ka
rališki rūmai, Condamine (hid-

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas MOTERAITIS, sū

nus Kazio, kilęs iš Miskių km., Si
dabravo parap., Panevėžio apskr. 
Yra svarbių žinių iš namiškių. Jis 
pats ar žinantieji apie jį prašomi 
pranešti šiuo adresu: Kazys Žil
vytis, 31 Fairholt Rd. N., Hamil- 
ton, Ont. Canada.

MOVI N G
A BENIULIS Atlieka įvairiu* 
Derkraustymus ir pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Bl 7-7075 arba 
RE 7-9842

Rooseveit Furniture Miegamo Rakandy Išpardavimas!
11 gabalų — .tiktai ui $169.00 1 1

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

R OO S E VE LT FURNITURE CO
’SIO WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3-4711

F<iix Raudoni*, «a». Ir men&dierU 
Krautuve atidaryta aekmadlenialfl nuo 11 Iki 4:M

St

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginamo jdau/.iiniiN ir 
{lenkimu*. Dažome ir atliekame įvairius kitan patalgymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, prlbfiname su vilkiku j įvairias vintas. 

Parduodame akumillatorlus, padangas ir kfc. automobilių dalis.

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

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUD10
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

t Eac tat sar sdfMesa.* snr tat tat -a* -a* -atta- tat *A* **• »at ta* »at *at -

KOMENTARŲ NEKEIK:

Goriausios 1955—1956 m. 
knygos:

Jurgis Savickis: ŽEME 
DEGA,
atsiminimų ir užrašų knyga 
iš 1939 — 1946 m., kruvi- 
niauaio ir tragiškiausio lai
kotarpio Europos istorijoje.
456 psl. — ......................................

►ooooooooooooooooooooooooo- 
GERAS PASISKAITYMAS

-O-

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ............................. $2.00

Redagavo J. DauivartUenė

LITHUANIA THROUGH
THE AGES ...................... $3.50

Parašė Dr. A. Šapokas

THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00 

Parašė Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF- I
TAUGHT ............................. $1.25

Išleido Marlborougli

LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-LITHUANIAN
DICTIONARY .................... $4.50

Išleido Marl'oorouglt 

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2334 South Oakley Avenue,
Chicago 8, Illinois j

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. "

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

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

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

miestus.

Skelbkitės

NARIAI LIETUVIU TAI P. IR SKOLINIMO

S 1.50

Jurgis Jankus. SENAS 
KAREIVIS MATATU- 
TIS,
apysaka iš netolimos praei
ties, perlas jaunimo literatū
roj — ................................................ 3.00

Thor Heyerdahl: KON-
TIKI,
išgarsėjusi norvego knyga, 
vienas įspūdingiausių veika
lų. kokį esate skaitę. 414 psl. 3.75

Mirko Jelusič: CEZARIS,
istorinis romanas, vaizduo
jantis didį romėną Kajų Juli
jų Cezarį ir jo dramatiškas 
kovas senojoj Romos impe
rijoj. Trys tomai, kiekvienas
po .......................................................... 2.00
Užsakymus ir pinigus siųskit —

TERRA
3333 So. Halsted St., 

CHICAGO 8, ILL
vuTA»TA»wk«TA»M*’AT»AT-iMA ta»»a»»a*ta»«at^t<a^R^R^R^R^R^R

TH
LO

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.09
IR

Paskolos Duodamos Mamy įgijimui 
Lengvomis Sylygemls

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

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. UI.

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

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

r***» TRAOtMARA O«

Kur tik puiki Kentucky 
whiskey yra mėgiama 

ten visada reikalaujama

Sunrurv Brook

The four moit deeirablo fee.uree e whiskey could have 
are liated on thia ohart. Sunny Brook hae everythingl

Sunny
Brook

r . -i i -

l« lt
Kentucky 
whiek«y ?

Doee •» have 
en o,d ieih 

Ceetury name?

le lt available 
aa a etraight 

and aa a blend?

la it
popularly
pricad?

YMI YCSt VESI YESI

KENTUCKY STBAIOHT 

BOURBON VVHISKCV

KENTUCKY BLENDEO

VVHISKCV

$469
■ t/5 Qt.

$430
T 4/5 Qt.

Also available
BOTTLED IN BOND — 100 PROOF

E 0 L D SU r. N Y BROOK C 0 M P A N Y D IV I S I 0 N 0F NATIONAL DISTILLERS PROOUCTS CORPORATION. 
UISVILLE. KY. BOTH 8 f, PROOF. KENTUCKY BLENDEO WHISKEY C0NTAIN5 65% CRAIN NEUTRAL SPIRUS
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Gauta nauja siunta knygelių

PASIRUOŠTIKAIP 
J A V PILIETYBEI

CLASS1F1ED & HELPVVANTED ADVERT1SEMENTS

Bn ves JAV prežidentas TTerbert IToover (kairėje) ir JAV apsaugos 
seki et orius ('kartės E. \Vilson IVashingtone. Wilson suruošė jam pie
tus. ' (f

AR GI NETEISYBE,
kad Velykoms lakai graži dova
na operos sol. V. Jonuškaitės 
plokštelių albumas gaunamas 
visuose knygynuose ir pas J. 

Karvelį, 3322 So. Halsted St., 
Chicago 8, III. Tel. YA 7-0677.

P. S. Naujas lietuviškų plok
štelių, knygų ir gintaro katalo
gas tik 90 centų.

KOKIA YRA

VAIKO
NUSILPIMO
PRIEŽASTIS?

Juozas Grilauskas, vedėjas
Kurgi galima gauti švelnų, 

gražų, pliušini zuikutį ir perli
nius karolius veltui?

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

Klausimai ir atsakymai anglį 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaim 
80 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin 
gi knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•DRAUGAS”, 2384 S. Oakley avė 

Chicago 8, III.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Mūrinis, 3 butai po 6 kamb. centr. 
šildymas, gražios išvaizdos namas.

Medinis, 2 po 6 kambarius, een- 
tralinis šild. gazu, garažas, 50 pė
dų sklypas, arti mokyklos.

Medinis, 5 ir angį. skiepe 3 
kmb., centr. šild., garažas, prie 
pat mokyklos.

Medinis 2 po 5 kamb., centr. 
šild., šviesūs butai.

MARQUETTE PARKE:
Mūrinis, 2 po 6 kamb. centr. 

šild., alyva.
Medinis, 6 ir 5 kamb. centr. šild. 

garažas.
KITUR:

Mūr., 6 ir 5 kamb. 56 ir Throop 
apyl., centr. šild. dideli kamb.

Mūr., 2 po 4, 53 ir Union apl. 
centr. šild., alyva, 60 pėdų skly
pas 4 auto garažas.

BIZNIO NAMAI:
Trys namai, 8 butai ir krautu

vės patalpa Brighton Parko cent
re. $500 pajamų j mėn. 150 pė
dų sklypas.

Du mediniai namai: 2 butai po
Norintieji turėti daugiau žinių 

apie Socialinį Draudimų — skai-
Kaip kiekvienais metais, taip tykite neseniai išėjusių iš spaudos į 6 kamb. ir 2 — po 4 karrub. Brigh- 

Ar vaikas palipus, nejudrus, piktas? Ne-| jj. šiais, sumanus Bendrovės knygelę —( ton Parke. $200 pajamų j mėnesį.
sekretorius p. Juozas Gribaus- PENSIJOS IR PAŠALPOS Turime namų visose kolonijose.

šioj knygelėj telpa: L Senatvėe ‘ Pildome Income Tax. Parūpiname S
interesflntflm«t-“knsti]mpriamqJ’ P”“8*!08 lr palikuonių pašalpos.' paskolas, įnieresantams- Kosrumeriams . n Nelaimingų atsitikimų bompensa- 

Kiekvienas, kuris pradės naują
sąskaitą su $100.00 arba papil
dys turimą — gaus perlinius

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTO RIi: S
STANDARD UlILDERS, INC.
2523 W. (H) st. Chicago 2®, III., 

PRospcckt 8-3792
A. GINTNER1S — pirmininkas 

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

duris.

V. ŠIMKUS

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

Susitarti šaukite RF.IIance 5-8202
nuo r, vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė

CHICAGO 82. ILLINOIS...... .....................
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

HELP UANTED — VYRAI

THIS IS YOUR CHANCE TOP.
Job Senurity in F.leclronics

MAINTENANCE MAN
TV PICTURE TI RE

MA 6-7310 
4624 W. Washington

S H I P P I N G C L E R r,
40 hours per weck. 

Experif‘nce not ncccssary.
MIDWKKT AUTOMOTIVE . 

VVARKHOUSE
2640 So. Michigan, Tel. VI 2-2010

HELP WANTED MOTERYS

' PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas Jonas Jankauskas,

sūnus Juozo, gyvenantis Chieagoje. 
Turiu laišką Yiuo Gudienės iš Rusi
jos. Rašyti —■ Mrs. E. Lomer, 154 
AVaskington St., Nortli Easton, Mass.

valgo ar nemiega? Gydytojas žino, kad 
Sis nusilpimas gali būti nuo įvairių prie- 
žaši’ių. Tikroji priežastis dažnai gali būti

}>pr^,io,ttorSdi*'toat*ftiIu,<rHatveju,<n’"Gomo7.o”| pasirūpno dovanomis savo
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptų gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s 
“Gomozo” sąstate yra keletas mediciniškai 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
šildo sutrikusi skrandį; 2) atleidžia vidurių 
išpūtimo skausmus; 3) suteikia neskubi
nanti palengvinimą nuo sukietėjusių vidu
rių, kurie yra priežastim aukščiau Ifivar. 
dintų simptomų, švelnus. Gero skonio. Iš- I i rr.Kllc. ~
parduota virš 20.000,000 bonkų. ftelmos ndiUllUo, U 
dydžio bonka $1.65 vaistinėse. Bandykite 
Dr. Peter’s “Gomozo”... absoliutiškai nie
kas kitas taip nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už 11 oz. bonką (su jūsų vardu, adresu) 
šiuo adresu: GOMOZO, Dept. 671-56 
4541 N. Ravenswood Avė., Chicago 
40, m.

tis, kur's
kiekvienas vaiku- 

pradės naują sąs-

Šioj knygelSJ atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo {statymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to. čia {dėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai

kaitą su $5.00 arba papildys Kaina 60 centų.

turimą — gaus gražų, pliušinį 
zuikutį. Tie zuikučiai tokie

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance 

2737 W. 43 St., CL. 4-2393

= LIETUVIU STATYBOS f 
BENDROVE =

U & W URANIUM, INC.
737 Peyton Building, Pitone MA-1851

Spokane 1, Washington
A WASHINGTON CORPORATION

Engaged in exploration of uranium and other precious metai 
properties in Spokane and Stevens Counties, VVashington, 
and San Juan County, Utah.

PUBLIC OFFERING

12,000,000 sJiares of common stock at 1 cent per share, 
Fully paid and non-assessable

Statutory statement may be seen at the office of the Corporation.
For Offering Circular Write
S. E. SALTER, Secretary

737 Peyton Building, Spokane 1, Washington

S. E. Salter Secretary Pilone Ma — 1851
737 Peyton Building 
Spokane, 1 Washington

Please send me a copy of the offering circular relating to TT & W 
Uranium, Ine.

Name ................................................... Addross .......... ..

City ................................................................................ State

INSURiD 1 
UP 70- į

Ln» iii
FEŪERRL 
5AVING

MUTUAL FEDERAL 
SAV INGS

pataria :
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų

Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas taupymas visados moka 

gerus dividendus.

gražūs, kad net suaugusieji no
ri juos gauti, bet p. Gribaus- 
kas pabrėžė, kad tai tik vaiku
čiams. Aš manau, kad toks biz
nis apsimoka. Vistiek reikia 
pirkti Velykų dovanas, o čia, 
padedi į sąskaitą pinigų ir vel
tui gauni tą dovaną..

Be to p. Gribauskas užprašė 
ir gyvą zuikutį, kuris čia lan
kysis nuo kovo 26 iki kovo 31 
d'enos. Jeigu patys neturite jo
kių reikalų toje įstaigoje, tai 
bent atveskite savo mažuosius 

'to Velykų zuikučio pažiūrėti. 
Ne tik jūsų vaikučiai, bet ir 
jūs patys būsite patenkinti. I 
Kiekvienas vaikutis ir mergai-i 
tė atėjęs su savo tevelia's į raš
tinę aukščiau minėtą savaitę 
gaus po gražią antukę. Apsimo
kės įsitikinti. Lauksime ats'lan
kant Šv. Antano Taup.-Skolini- 
mo Bendrovėje, 1447 So. 49th 
Court,. Cicero. Telefonas Town- 
hall 3-8131 arba T0wnhall 3- 
8132.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, UI.

imiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiifiiiiiimmiiiiiiiii.

PO P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVARDIENE

N>ON>ULAR

RECIPtS

Iv/- "*■...1.^1 rf- .. ..Tg -rasjgjj- gi-.. .. ;;
g’ •jį . Ja. J į-sHlh. (L ’ ’-.S

a:r . s»Jr >>>. ’5sF ..

DEL SENATVĖS parduodamas pa
jamų biznio nuosavybė. Namas yra 
ant W. Cermak Rd. biznio rajone, 
2-jų augštų, garu apšild. Apačioje 
23x47 pėdų krautuvė (daba 
muojama grožio saliono) ir
butas. Krautuvę galima naudoti 
kokiam bizniui. Antrame augšte j 
3 butai — 5, 2, 4 kamb.
su voniom. Didelė skalbykla, 
atviras porėtus. Name 2-jų
garažas. Pajamų $250 { mėn. 
kaina $22,000; jmokėti $5,000. Sko
lų mokėti kaip nuomų — $200 į mėn. 
už žemų nuošimtj. Savininkui butas 
nemokamai. Skambinti ERuntler (I- 
1387.

2202 WEST CERMAK ROAD 

Tel. Vlrginla 7-7747
JOHN J. KAZANAUSKASL Preo. 

Chartered and Snpervlsed by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo #-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketv 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. šeštad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

ft LOAN ASSN

AUTOMOBILIU TAISYMAS IR GASOLIMO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių slyva, 

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

M. ČESAS. patyręs acto specialistas

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ’

V. Ad&mkevičiaufl apianka 
rtRaakymus su pinigais siųskite.

2S9 pat, lesins $2.00 
ORAI GAN. SSM 8. Oakley Avė., 

ohinagn 8, IIL

Rloe nuostabios Ir nepaprastos kny 
gos personažus Ai Ui p Įvertina ra 
Rytojas Gliaudą: “...Wplaaa — pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angellco angelų varau 
gama, Tatjana—nesuprantanti ele 
los sųvokos, bet myliatl skaisčio 
meile Pagaliau Julius... pasiilgę, 
skaistumo Ir nesuvoktus jo ssmSe 
d rusus be drųsoe, neeuprantųs pa 
voisus beprotgjlmo procesą"

Perskaitė ilienr. "Dranga(įlinkite jj kitiems

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

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

Call MO 6-6717

CREDIT STENO.
To Asslst Cretlit Manuger 
l.lcal \\'oi'Uing (nudilinus

Call NEIT, CASHMAN
ESTEliltOOK 8-0000 
or apply in person 

LEAR BRANDS, INC.
1155 N. Cicero Avė.Į MŪRAS

= BUILDERS, INC. SU LĖ Stato gyvenamuosius na- 5 KeypUtlch OperatOFS 

įs muB, ofisus ir krautuves pa- s
S gal standartinius planus ar = 
e individualinius pageidavimus, s

SI

_ Įvairūs patarimai statys _ 
3 bos bei finansavimo reika- —

s 6800 SO. CAMPBELL AVTL, S 
ž Chicago 29, Illinois Ę
raiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiijuiuiuiiiiiii^

2-jų augštų šviesių plytų mūras.
Autom, šildymas, pastogė, geros pa
jamos, plieno konstrukcija. Randa
si 72n<l ir Washtenaw apylinkėje.

1 Bus parduotas šiomis dienomis už 
labai prieinamų kainų. Nelaukdami 
skambinkite savininkui bet kada —
REpublic 7-6232.

2-jų augštų medinis namas

— 4 kamb. butas apačioje; 5
kamb. butas (3 mieg. k.) vir- Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
šuj. Cemento pamatai. 32 pėdų, visokių rūšių apdrauda, Notarijata 
sklypas. $9,500.

P. STANKOVIČIUS
OEAL ĖST. ir INSUR. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-1793
Padeda plrkltl - parduoti namu 
ličius, biznius. Parūpina paskola, 
iraudimus ir daro vertimus. Tvark 
migracijos dokumentus. Ofisas atd» 
as kasdien nuo 10—7.

Experienced or will train. 
Also older person with cashiers 
background — general office.
Free hospitalization and Co. be
nefits. Air conditioned.

Central National Bank 
728 W. Roosevelt Rd.

MO 6-8300

W0MEN & GIRLS WANTED
Kuli or part time. For pleasant 

Day or evenings
counter work in Iee Cream store.

Apply —
6956 Ogden Avė., Berwyn

HOUSEKEEPER
Private Residence in Glencoe 

Light housekeeping and child care. 
Own room and private bath. Mušt 
stay. 5'/2 days. Liberal free time. 
GOOD VVAGES — REFERENCES

Call Colle^t VErnon 5-1089

B. R. PIETKIEWICZ 

2555 W. 47th St. 

LAfayette 3-1083

AUTOMOBILES — TRtCKB 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOZICOS 
lietuviška gazolino stotis ir auto

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 re 
ceptų grynai lietuviškų valgių gaml 
nimul anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo api« 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
Sius {domiausius lietuviškų valgiu __

iki 1 vai.; o trečiadieniais įstai- receptus ir draugas juos išleido | — 
labai parankioje formoje. Pirmų kar 
tų tokia knyga pasirodo knygų rln 
koje.

Darbo valandos: kasdieną 
nuo 9 vai. iki 5 vai.; pirmadie
niais iki 8 vai.; šeštadieniais

ga uždaryta visą dieną. (Sklb.)

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

Aloje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
įkaito Ir suaugę ir Jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms, b 
viso 73 pasakos. Kaina 12.60. Pla
tintojams didele nuolaida

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“BRAU GAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

taisymas
Ktliekaml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS

REAL ESTATE 
2735 W. 71st St. — WA1. 5-9015

lllSCELLANEUUl* 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

lių finansavimas. Notariataa. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCfi

JIEŠKO DARBO

Iieškau krovėjo ar kito panašaus
darbo (part time .job) Kedzic av. ir 
71 st St. apylinkėje nuo 5 vai. ]>opiet. 
Telel'onuokite tarp (i ir S vai. vak. 
šiuo numeriu: PR 6-4378.

CALL-ME MOTORS C0. _
5759 S. WERTF.RN AVĖ., PR 8-9533 5900 s- Ashland Avė.. Chicago 36. 111

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka

ŠILDYMAS

Gera dovana kitataučiams ar ang 
liškai skaitantiems lietuviams.

Raina — $2.00
| Užsakymus kartu su pinigais siųskite

•‘DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenne,

CHICAGO 8. ILL.

mmiiiiiiiinniiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiit

U ms *** «a» us tassas eas -

Ar Jau įsigijote naujausių Antano 
Venio eilėraščių knygų.

GELEŽINIAI ŽIEDAI
60 psul., kaina tik $1.00. Vasaros 
atostogoms maloni dovana. Hkambūs 
ir savo tematika {vairūs eilėraščiai. 
Ola atsispindi t6vynčs ilgesys, meile, 
svajonės, liūdesys ir šviesūs tremties 

Į pragiedruliai. '
Platus nueitasis poeto kelias duo-! 

da daug malonių prisiminimų ir u'l®- i
drlų vilčių.

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago 8, III.

DKiKiliiKiKMOKiltiIiilHKiKkIiKittiaiKiKIKMiMUKil

A. Stančianskas ir A Lapkų
... . , . .. I matoliuoja visų geriausių Amerlnes jis yra plačiausiai skaitoma* koB firmų gazu ir alyva kūrena

lietuvių dienraštis, o skelbimu "pus pečius (furnaces), visų dy----
kaina yra prieinama visiems.
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

Skaitykite “Draugą ’!
HELP WANTED — MALĖ

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS 

JIG AND FIXTURE 
BUILDERS

Work 64 hour week - Top wages

Garland Mfg. Co.
10533 GRATIOT DETROIT, MICH.

VVrite — Call — Wire or Apply at French Rd. Entrance.

ASK FOR MR. TAYLOR

EMPLOYMENT OFFICE OPEN 

MONDAY THRU FRIDAY 8 TO 5 

SATURDAYS 8 TO 12

džių oro vėsintuvus Air eone 
tioners) ir atlieka visus skardo* 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

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

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLyrapi
2-6752 Ir OLympio 2-8492

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKF.RS
901# S. Uottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų ITtospect 8-2530

Prie* pirkdami ar parduodam 
namus, biannia, aklyptu ar Akiui 
atlankykite mna.

KUTRA-NORKUS REALTY
BEAL BSTATE-IN8UKAHOI 

2405 We«t 61 St 
WAlbrook 6-6030

PRnapeM 8-3579 (vak. Ir

ĮSIGYKITE DABAR !

Jau išėjo iš spaudos
ANATOLIJAUS KAIRIO

4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 
metų sukilimo ir spaudos 

uždraudimo laikų

LAISVĖS MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose, 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS,
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, 111.

tisais šimtmečiais yra pasakę apie 
Marijų? Apie tai rasite naujai iš 
spaudos išėjusioje poeto A. T.vruoHo 
paruoštoje Marijos antologijoje, pa
vadintoje:

Aušros žvaigždė
Ola sudėta 58 didžiųjų poety ellfi- 

rašėlnl, poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. Ola randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante. Byronas, Uhes- 
tertonas, Ooethe, Hetne, V. Hugo, 
Oertrud von 7„e Fort. 7,ongfellow, 
Maironis, Mickevičius, Milašius, Mll- 
tonas, Oabrlel Silstral, 7’oe, Puški
nas, Kilke, Šekspyras, Šileris, Una- 
mutio, Verlaine ir daugybė kitų.

Tai poezijos antologija, kuri ne
sensta, kurios vertė ir po keliasde- 

kaip šiandien.
perkant arba parduodant na 

mua norit sųžinlngo ir lietuviškai ,
nuoširdaus patarnavimo krelpkltša t ‘"h” mJ'’’LbU8 Mvarl,i 

i Kaina J2.00.
VENTA REAL ESTATE

4469 S. F&lrfield, teL LAf. S-S881
Valį Kasdien nuo #—II ir 4—7 vai 
vak. šeštad. nuo 9 v. r. Iki S v. v 

Trečiadinelsls uždaryta

PETER S A K I N S K A S 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

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

Užsakymus kart” «n pinig»‘» dųskite:

DRAUGĄ 
2384 S. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

Pirkit Apsaugos Bonus!
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Vyskupas pašventino 

kertinį akmenį
... iPrie išaugusių naujų Draugo 

ir vienuolyno mūrų šeštadienį 
popiet 2 vai. 30 min. įvyko pir
mosios iškilmės — kertinio ak
mens pašventinimas. Apeigas 
atliko vysk. V. Brigys, asistuo
jamas prel. Ign. Albavic.aus ir 
tėvų marijonų provinciolo kun. 
V. Atkočiaus, MIC. Iškilmes 
sekė gražus būrys lietuvių, 
gausiai fotografų ir filmuoto- 
jų. Šiaurvakarių kampe buvo 
įmūrytas akmuo, su atitinka
mu dokumentu, Lievos žemės 
žiupsneliu, Baltijos gintaro ga
balėliais.

Po apeigų vysk. V. Blizgy s 
kreipėsi į žmones, dėkodamas 
už parodomą talką, pabrėžda-

Agrikultūros sekretorius Ezra Taft 
Benson vyksta į Baltuosius Kūmus 
posėdžiauti su kabineto nariais. Jis 

jog bus padėtas geras 
įstatymas žemės ūkio reikalu ant 
prezidento Eisenhowerio stalo.

, Sparkis yra pačiame savo kūrybin Lengvidusios dujos — Padcrborno klierikas, ke- j Panamos kanalo kryptis yra’ ujoooo-oooooūooooooooooooooi

gumo amžiuje — turi 34 m. Dir- liaudamas po Jogoslaviją, ture-.šiaurės—pietų, bet ne rytų —'
tū?a b:"Zd.n“XėuT". * la'mes SU T,.o'vakaru, kaip dažnai yra Idai-

langų meniškai reklamai. Yra ve- a „L (komunistų kalinamu Zagrebo( dingai manoma.
. , . .. arkivyskupu kardinolu A. Ste-1 ‘laboratorijose sū

dys Eleną Sabaliauskaitę ir augi- Je Yra 80 laipsnių žemiau nu-
Ina 3 vaiku8’ lio* Tačiau laboratorijose su- pinac Tam kLerikui k<}

Šioje Parodoje dailininkas yra daromos daug žemesnis Šaltis. Rartu gu vienu kdiong draugu 
isslatęsi 37 paveikslus. Yra ke e- Pavyzdžiui, skysto helijaus Drasmukti nro sanrvba kl7ri
tas dailių natiurmortų, portretai tf,mnpratūr a via 452 lainsniai 1 ,smuKU pro 8drgyD!t Run 
kiek silpnesni. Dauguma — peisą- temĮ)€ratura yia .. laipsniai mazarre kardinolo tėviškės kai
šai, iš jų 12 — lietuviškų, pieštų žemiau nulio. Taigi, heliumas me nuolat saug0 kleboniją ir
SŠoUtS„£™“KaŽrte pS: £ ':T “2’rZ'vanle. Wek «g6Uau pasikalbėti su ko- 
sažai savo tematika sudėtiniai — . k° 8 , . munistinę priespaudą kenčian-
galbūt dalis gamtos paimta iš Lie niliui. Skysto helijaus tempe- g u Ba2nyčįos hierarchu 

į tuvos, kaikas įdėta matyto Vokie- ratūra yra tik septyniais laips-j
1 - j““™™ r*-——

tas miške’’ buvo premijuotas Mit- absoliutinio nul o, kūno yra 
tenvvalide, Vokietijoje. Pasiruoši- žemiausa temperatūra pasauly; 
mas šiai parodai bei parodos orga žemesnėf5 temperatūros moksli- 
nizavimo įšlaiados is dailininko y- ,

pareikalavę apie $1,500. Tai lunkai kol kas neįstengia suda
ryti net ir laboratorijose, ir 
teoretiškai ją laiko negalima.

t

ra

— . posėdžiam i
mas, kad ši įstaiga bus reikš- į išsireiškė, j 
minga ne tik lietuviams, bet vi
sai tai laisvės dvasiai, kurią 
JAV-vės atstovauja.

jau rodo jo pasiaukojimą menui.
Peisažai, paveikslai labai natū

ralistiniai. Modernizmo mėgėjui 
bus ne prie širdies; toksai šiuos 
paveikslus laikys spalvotomis fo
tografijomis. Realizmo mėgėjai 
galbūt prisidės prie ,tos minties, 
kurią atidarymo me'tu pareiškė 
prof. Vikt. Biržiška: “Kitur mes 
matome puošnius rėmus, bet vi
duj tepalynę; čia — kuklūs rėmai, vyskupas Ričardas Cushing pa- 
bet turtingas paveikslas”. drąsino konferencijos delega-

Yra keletas religinių paveikslų tus, kurių buvo apie 5,000, kad 
ūbuose, bendrai ge- 

ir Gamta. Dailininkas privačiame1 rovei atliekamuose, katalikai ne

PAREMTI KIEKVIENĄ 

GERĄ DARBĄ

Kalbėdamas Katalikų šeimos 
Gyvenimo konferencijoje arki-

Prel. Ign. Albavičius prisimi
nė Draugo kūrimosi laikus, 
kurių liudininku jis pats yra 
buvęs. Džiaugėsi, kad tėvai 
marijonai yra padarę tokią pa
žangą.

Tėvas V. Atkočius, MIC, pa
dėkojo rėmėjams ir iškilmių 
dalyviams, primindamas, jog 
kardinolas džiaugiasi šiuo mū
sų spaudos augimu.

Inž. A. Rudis pabėžė, kad 
kertinio akmens įdėjimas, tai 
kulminacija išpildymo svajonių, 
puoselėtų
Bažnyčia
ir dar daug padarys. Šie pasta
tai ir įstaigos tai tik vienas iš 
didelių darbų, atliekamų tėvų 
marijonų. Lietuviai, rėmę šią 
statybą, žino, kad yra ir jų kai-

Atidaryta dail. Sparkio 

paroda

Jaunas, gabus ir darbštus vil
nietis dailininkas T. Sparkis su
ruošė savo kūrinių paradą, kuri 
buvo atidaryta praeitą šeštadienį 
Lietuvių auditorijoje. Parada tę
sis savaitę. Atidarymo iškilmėse 
pasakė kalbą konsulas dr. P. Dau- 
žvardis, pasidžiaugdamas, kad dai 
lininkas savo kūriniuose vaizduo
ja Lietuvą, nes šiuo metu itin 
svarbu, kad ir akis matytų, ir au
sis gridėtų, ir širdis jaustų Lie
tuvą. Dailininkas gali daug pada
ryti Lietuvos grožiui atvaizduoti.

pasikalbėjime net pareiškė:
— Kai ateina man kada toks 

momentas, kada darosi sunkiau 
kurti, tada aš širdyje kreipiuosi į 
Kūrėją: “Dieve, padėk man ma
tyti, kad savo teptuku nedarky
čiau tavo meistriško kūrybos dar
bo”. Pr.

Bendruomenės vardu kalbėdamas 
darbą suplanavus. A. Gintneris gėrėjosi, kad Bridge-

JAV-se daug padarė Porttas parosi lietuvių kultūriniu 
® 1 centru. Kultūros tarybos pirm. D.

Veličko išvedė paralelizmą tarp 
miglų varginamos Anglijos ir ne- 
sutartino miglų mūsuose. Ang 
lams Oscar Wilde patarė — tu
rėti daugiau paveikslų, daugiau 
meno, kurs praskaidrina atmosfe- 

, , . - rą. Ir mūsuose meno, tapybos pa-
kokia dalele Šiuose rūmuose, • rodos įneša daug šviesos ir šili- 
jie žino, kad apleisdami pašau- i mos.
lį, paliks kaiką gero ir pašto- , a ^kilm.?s. pravedė mok. A Dun- r ° 1 ; dūlis, vilniečių vardu džiaugdama
v&us. i sįs dailininko laimėjimais. Dail. T.

Draugo vyr. redaktorius Le
onardas Šimutis dėkojo tėvams 
marijonams, kad ryžosi užsimo
ti kaiką didesnio, platesnio. Dė
kojo lietuviams, kurie šias pa
stangas gražiai rėmė.

Iškilmių dalyviai grožėjosi 
dailiai išaugusiomis mūro sie
nomis ir spėliojo, kada Drau
gas su savo štabu persikels į 
naujas patalpas. Atrodo, kad 
tai įvyks jau šios vasaros pa
baigoje.

— Naujas prietaisas prieš 
girtus šoferius... Vok’etijoje iš
mėgintas naujas būdas patik
rinti, ar šoferis yra g*ėręs, ar 
jo kraujas yra alkoholio pa
veiktas. Tiriamąjį asmenį sodi
na ant sukamos kėdės ir palei
džia suktis. Nuo to ima virpė
ti akies lėliukė, veikiama pu
siausvyros centro. Blaiviem 
žmonėm ji nustoja virpėjus per 
8 sekundes, alkoholio apsvai- 
gintiem virpėjimas trunka iki 
20 sekundžių.

turi bijotis bendradarbiauti ir 
su kito tikėjimo žmonėmis.

Nors išvedus vidurkį vienam 
amerikiečiui išeina mažiau 6 
svarų suvalgomų ryžių per 
metus, tačiau Lousianos gyven
tojas vidutiniai suvartoja 100 
svarų.

GUŽASJSKŲ
BEVERLY H1LLS GELINYČIA
Geriausios pelės dėl vestuvių, banke 
’ų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 ĮVEST flSRI) STREET 
Tel. I’RnMiMHt 8-0833 ir I’ll 8-0834 į

A. A.

JONAS WAIČIUS
Gyveno 12045 S. Eggleston 

Avė.
Mirė kovo 19 d., 1956, 12:05 

vai. ryto, sulaukęs 70 m. am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Plungės parapijos, 
Kalnėnių kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Sofija (Stane vičaitė) 3 
dukterys: Sue Parchem, žentas 
Edvvard, Delphine Wilkas, žen
tas Krank ir Irene Drobiek, 
žentas Walter. Penki anūkai. 
Švogerka Kotryna Noreikis su 
šeima. Giminaitis Leo Noreikis 
su šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje 10821 S. Michigan 
Avė. •

Laidotuvės įvyks ketv. kovo 
22 d., iš koplyčios 8:45 vai. ry
to bus atlydėtas į šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčią., ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys,
žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius I.. Bu 
kauskas. Tel. (’ommodore 4- 
2228.

ANTANAS PALUŠIS
Gyveno 432 1 S. Maplewood 

Avė. Tel. LAfayette 3-2850.
Mirė kovo 18d., 1 956, 5:1 5 

vai. vak., sulaukęs "4 m. am
žių us.

Gimė Lietuvoj“.
Amerikoje išgyveno 52 m. 
l’asiliko dideliame nuliūdime

sūnus Antanas, marti Alice, 
duktė Josepliine Spaliu, 3 anū
kai: Edward Palušis, jo žmonų 
Doiorcs. Louis Siialla, jo žmo
na Phyllts. ir Auna Mae Spaliu. 
Du proanūkai. Sesuo Kllzabeth 
Sehultz, gyvenanti Bronx, New 
Yorke, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas iius pašarvotas antra
dienį 10 vai. ryto John F. Eu- 
deikio koplyčioje 4330 S. Cali- 
fornija Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirt. ko
vo 22 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į švenč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: sūnus, duktė, mar
ti, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direktoriuH John 
F. Eudeikis. LAfayette 3- 0440,

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $1.CO 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite;

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III.

P.&JJOKUBKA
TV, DEIMANTAI IK LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 

4102 Archer Avė., at Mozart 
Chicago 82. III. — TeL i-A S-RRG

LIODŽflO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBBKTOBIAI -

6845 S. W ėstom — 3 atskiros air-cond. koplyčios
1-MO6 — 1-6661 Antomobtlltuns virta
karia ryv.na kltoaa miesto dalree; puaUM

koplyčią arčiau Jūsų namų.

cf

TELEVIZIJOS 1956
Visos geriausios, ištobulintos General

Electric, Philco, RCA Victor, Zenith 

dabar tiktai pas Budrikę

Mūsų Garbes Nariui

KUN. FELIKSUI GURECKUI,
jo mylimai plotinai už geležines uždangos mi

rus, gilią užuojautą reiškia

LT.M. “Čiurlionio” Ansamblis

Bendradarbiavimas su 
budistais

Praeitaisiais metais Baugko- 
ko bonzų (budistų kunigų) pa
siruošimo mokykloje salezietis 
vienuolis J. Ulliana skaitė ciklą 
paskaitų apie krikščionybę. 
Šiais metais bonzos dar papra
šė tėvą Ullianą kalbėti ta pačia 
tema “ne tik kad jie pažintų ge
riau gražųjį Kristaus mokslą”, 
liet kad galėtų bendradarbiauti 
su krikščionimis, kai šių mokyk 
lų .auklėtiniai pradės vadovauti 
budistų šventovėms. Bendradar 
biavimas ir savitarpinė pagar
ba esanti neįmanoma be vienų 
ir kitų pažiūrų pažinimo.

PIRMAS ĮVYKIS MEDICINOS 
ISTORIJOJE

Mirties pavojų nugalėjusi sėk 
m ingai išgijo 2 metų Vieki Da
vis, kuri sausio mėn. 21 d. ry
tą buvo rasta sušalusi drauge 
su savo sesute Fred Davis, Mar 
shaltown, Iowa. Mergytės tem 
peratūra buvo nukritusi iki 
60.8 , tai yra žemiausia iš per
gyventų kūno temperatūra me
dicinos istorijoje. 1951 m. 23 me 
tų moteris Čikagoje pergyveno 
iki 64 nukritusią temperatūrą 
(normali kūno temperatūra yra 
apie 98 F.).
si k ręsti.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nea jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*.

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

Aslinis modelis su vienu metu garantija, at-ft^ftftnC 
piginta už ............................. .......................

DUODAME JŪSŲ NAMUOSE IŠBANDYTI DYKAI.
, PATELEFONUOKITE CAIumet 5-7237

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

Tik S5.00 tereikia įmokėti.

J. F. Budrik Furniture
( INCORPORATED)

3241 South Halsted Street
Krautuvė atdara ,»ii'iiunlii-iiio ir ketvirtadieiiio vakarais iki U:30.

Atdara 7 dienas savaitėje. Sckiuiulicniais 1(1 5. Sudriko radio va
landa iš stoties \V11FS, 1450 kil., ketvirtadieniais 6 \al. vakaro.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

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

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

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

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

5. Kūrinius siųsti adųesu: Romano Konkurso Komisija, 
“Draugas”, 2334 So. "Oakley Avė., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autorai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančiu dolerių premiją gavęs autelius be papildomo 
! honoraro p rmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
j teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

MI4 We<t IIIHi StrMl
▼tanu bloku ano kapinių.

Mdiianalu paminklam! planą 
pasirinklaua miaata.

T«UL CEdarcrest 3-6335

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

JONOlJDElKrS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį, Reikale šaukite
nūn.

Mes turime koplyčių 
visose Chicago* ir 
Roselando dalyse Ir 

/uojau patarnaujame

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

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

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

ALFREDAS VAMCE
177 WOODSIDE Rd., Eiverside, m. Tel. OLympic 2-5245

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

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

JURGIS F. RUDNŪR
8919 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArito 7-1188-11391

JASAITIS — BUTKUS
1446 S. 5Uth AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1903

Z16MUND (ŽUDYK) ZUDYČKI
1840 W. 46th STREET YAnb 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 094h STREET REpabUe 7*12L8|
2314 W. 28rd P1.ACE Vlrghila 7*4672,



* r
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X Premijų įteikimo Iškil

mės. Religinio me.:o premijų 
įteikimo iškilmės b iš kovo 25 
d. 2 vai. p. p. Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje. Premijų mece
natai yra kun. dr. J. Prunskis 
($500), kun. kleb. A. Linkus 
$100) ir Lietuvių Dailės In
stitutas $100).

X Parodą aplankė apie 1,000 

žmonių. Religinio meno paro
dą, kuri vyksta šv. Kryžiaus 
parapijos salėje, nuo atidary
mo — kovo 11 d. — aplankė 
apie 1,000 žmonių.

X 8-ios moterys parodoje.

Religinio meno parodoje daly
vauja ir aštuonios moterys: J. 
Dobkevičiūtė - Paukštienė, A. 
Vitkauskaitė-Merker, sesuo M. 
Mercedes, A. Pagalytė ir D. Sa
kalauskaitė — tapyba, Br. Ja- 
meikienė — vitražas, A. Mažei- 
kaitė-Tamošaitienė — kilimai 
ir Br. Lukštaitė — architektū
ra. Arch. Br. Lukštaitė yra 
Lietuvos mokyklos ir pirmoji 
moteris baigusi architektūrą 
Lietuvos universitete. Be to se
suo M. Mercedes, be tapybos 
darbų, parodoje išstačius ir 
grafikos 6 darbus.

X Aktoriai K. Gaudrimus ir 
Z. Kevalaitytė meniniu skaity
mu pateiks premijuotosios Hen
riko Radausko poezijos pluoš
tą LRD premijos įteikimo šven
tėje šį sekmadienį, kovo 25 d., 
4 vai. Lietuvių auditorijoje. 
Poezijos mėgėjams bus puiki 
proga išgirsti gražios poezijos, 
interpretuojamos žymių akto
rių. Literatūros vakare galima 
bus įsigyti premijuotoji Ra
dausko poezijos knyga “Žie
mos daina”. Rašytojų Draugija 
kviečia literatūros draugus bū
ti šios šventės liudytojais.

X Dail. V. Petravičius ir mo

zaikoje reiškiasi. Religinio me
no parodoje dail. Viktoras Pet
ravičius yra gausus ir įvairus. 
Be grafikos ir tapybos darbų 
dalyvauja su vitražu “Pieta” 
ir mozaika, išstatęs projektą 
mozaikai “Nemunas nuo kry
žiaus”.

X Chicagos Lietuvių Taryba

praneša, kad praėjusiais me
tais sudarant aukotojų sąrašus 
dėl neapsižiūrėjimo buvo išleis
ta John Stanciko pavardė. 
1955 m. vasario 13 d. sureng
tame Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties mi
nėjime Ashland Blvd. Auditori
joje John Stancikas Lietuvos 
laisvinimo reikalams paaukojo 
$25.00.

X Manigirdas Motiekaitis, 

Chicagos De Paul un-to studen
tas ir nuolatinis žinomojo Br. 
Jonušo orkestro narys, balan
džio mėn. 14 d. Lietuvių audi
torijoje dalyvaus Korp. Šatri
ja ruošiamam koncerte. Kon
certo metu bus įteikta 500 dol. 
jaunimo literatūros premija.

X Dr. Grigas Valančius su
žmona įsikūrė Los Angeles, 
Calif. Dr. G. Valančius ruošia
si egzaminams gauti tarnybą 
miesto valdyboje. Ponia Va- 
lančienė gavo tarnybą raštinė
je.

X Albinas Tumas, 14 metų, 
Tilden High School mokinys, 
Marąuette Park veikėjų Irenos 
ir Albino Tumo sūnus, buvo 
sužeistas automobilio prie mo
kyklos. Nuvežtas į šv. Kry
žiaus ligoninę.

X Inž. P. Gauromskas su

žmona išvyko iš Chicagos į Los 
Angeles, Calif. Inžinierius ten 
dirba Douglas lėktuvų fabrike.

X Dr. Petro Kisieliaus kabi
netas trečiadieniais yra uždary
tes.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Vyt. Aukštikalnis, studen
tų skautų “Vyties” Korp! Vo
kietijoje atkūrėjas ir organiza
torius, prieš porą mėnesių at
vyko iš Vokietijos, pastoviai ap
sigyveno Brooklyne ir įsijungė 
į skautišką veiklą.

— Jaunimo vasaros stovykla 

lietuviškoje gamtoje. Stovykla 
mielai priglaus visus kam bran
gus religinis, patriotinis lietu
viškasis jaunimo auklėjimas sa 
ko A.L.R.K. Federacijos vadas 
dr. A. Damušis.

Jaunimas džiūgauja, o vyres
nieji pritaria ir aukos plaukia 
kasdien. Po 100 dol. aukojo 
kun. V. Cukuras iš Colchester, 
Conn., dr. B. Kazlas iš Cam- 
bridge, N. ir V. Palubinskai iš 
Clevelando, J. Kijauskas iš Cle- 
velando (ką tik grįžęs iš kariuo
menės) ir kun. A. J. ir A. Sušins 
kai.

Aukas galima ir betarpiai į- 
nešti Clevelando Superior Sa- 
vings banke sąsk. Nr. 14833.

— Vėl pagerbtas Gabrielius 
Rajeckas. Amerikos Jungtinių 
Valstybių vėliava, plevėsavusi 
viršum Kapitoliaus Washingto- 
ne šv. Kazimiero dieną, buvo 
Maryland senatoriaus John Mar 
shall Butler iškilmingai įteikta, 
kovo 12 d. Gabrieliui Rajeckui, 
Gonzagos augštsnės mokyklos 
senjorui.

Vėliavos įteikimas atliktas 
ryšiumi su jo laimėjimu Demo
kratijos Balso konteste. Vėlia
vos įteikimas įvyko senatoriaus 
raštinėje. Vėpava buvo įteikta 
kartu su kapitoliaus administra 
cijos raštu, kuriame specifiniai 
pasakyta, kad toji vėliava ple
vėsavo virš Kapitoliaus Lietu
vos Globėjo dieną.

Senatoriui įteikus vėliavą, 
Gabrielius pasakė atitinkamą 
kalbą. Jo tėvas Juozas Rajec
kas, irgi buvo paprašytas tar
ti žodį. Vėliavos įteikimo cere
monija buvo nufotografuota. 
Senatoriaus raštinė paskelbė a- 
titinkamą komunikatą spaudai.

Tai bene pirmas atsitikimas, 
kad būtų įteikta ant Kapito
liaus plevėsavusi vėliava šv. 
Kazimiero dieną ir tai pažymė
ta lydimame prie vėliavos raš
te.

KANADOJ
— Vyrų choras Hamiltone. 

Balandžio 14 d. vakare Hamil
tone, Ont., koncertuoja Chica
gos Lietuvių Vyrų choras, sol. 
St. Baranauskas ir muz. St. Gai 
levičius. Diriguoja muz. VI. Bal
trušaitis. Be to programoje pa
sirodys ir “Draugo” laureatė 
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė, 
specialiai atvykstanti iš Mont- 
realio į šį vakarą.

— Didžiausias Kanados sa

vaitraštis “The Ensing” išspaus 
dino du įdomius straipsnius a- 

i pie Lietuvą Vasario 16 proga. 
Straipsniai įliustruoti lietuviš
kų viazdų ir lietuvaičių tauti- 
nuose drabužiuose nuotrauko
mis. Laikraščio leidėjas ir re
daktorius yra kilimo panevė
žietis Keyserlingkas.

VOKIETIJOJE
— Vakarų Vokietijoj suimti 

dar du asmenys .rytų Berlyne 
įsikūrusio gen. Michailovo “snie 
go operacijos” agentai, kurie 
vogė tremtinių kartotekas ir 
sekė visą pabėgėlių gyvenimą. 
Vienas iš suimtųjų yra persas, 
kitas čekas. Kiek anksčiau buvo 
suimtas vienos kartotekų vogi
mo grupės vadas.

— Aldona Eretaitė vaidina 
Mannheimo Nationaltheatre 
(Vokietijoje). “Kaukasischer 
Kreidekreis”, kuris eina šitame 
sezone; ji vaidina svarbiausį 
vaidmenį. Vasario 1 šio spektak 
lio pasižiūrėti atvyko Vasario 
16 gimnazija ir Aldoną Eretai- 
tę apdovanojo gėlėmis.

AUSTRIJOJ
— Prof. K. Regelis, profeso

riavęs Kaune ir dabar gyvenąs 
Grace, Austrijoje, vokiškai pa
rašė Lietupos augalų geografi
jos apžvalgą. Veikalą žada leis
ti Zuericho geobotanikos insti
tutas.

KOLUMBIJOJ
— Jau pasirodė nesenai bu

vę uždaryti liberalų partijos 
laikraščiai: “EI tiempo” pava
dintas “Intermedio” ir vakarinė 
laida, buvęs “Espectator” nau
jai pakrikštytas “Independien- 
te”.

Koks įdomiausias žodis?

Amerikietis tyrinėtojas Da
le Carnagie, autorius knygų: 
“Kaip laimėti draugus ir turėti 
įtakos į žmones” bei “Kaip nu
galėti rūpesčius ir pradėti gy
venti”, po ilgesnių psichologinių 
stebėjimų nustatė, kad papras
tai žmogui nėra įdomesnio žo
džio, kaip jo paties vardas. Dėl 
to žmonės ir laikraštyje stebi, 
kur jų vardas suminimas, kas 
gero ar blogo prie to prijungia
ma.

Ne tik pačiam vardo savinin
kui, bet ir kitiems geriems žmo
nėms įdomu pamatyti kuo dau
giau gerų žmonių vardų sąra
še gerųjų darbų.

Gražu būtų rasti vardą ir ma
lonaus skaitytojo sąraše “Drau
go” mašinų fondo aukotojų ar 
sąraše skyrusių savo auką 
“Draugo” statybai. Šiuo būdu 
paliekama amžiams įrašytą sa
vo vardą gražių lietuviškų dar
bų rėmėjų tarpe, nes tremtyje 
nėra geresnės priemonės palai-

X Aleksandro G. Kumskio

kandidatūrai į Sanitary Dis- 
trict Trustee remti suorgani
zuotas moterų demokračių ko
mitetas. Komiteto pirmininkė 
yra Efrozina Mikužis.

X Kun. Benediktas Sugintas

savo vardinių proga paaukojo 
T. T. Marijonų Statybos fon
dui $25.

X Pauliaus Augiaus paveiks

las “Procesija” buvo, įdėtas į 

šeštadienio priedo pirmą pus
lapį; sukeitus parašus buvo iš

spausdinta kita pavardė.
X Mrs. Donna Kamm (Ka

minskas) paskirta mėro Ri- 

chard J. Daley raštinės sekre
torė.

NAUJAS HELIKOPTERIS

Pilotas Jim Ryan išbando naują JAV laivyno helikopterį St. James’e, 
Ijong Island, N. Y. Helikopteris su pilotu sveria 500 svanj. (1NS)

BALIUS, KAIP VERSALY
$75,00*1 DRAUGO STATYBAI

Kaip Versalio veidrodž'.ų sa
lėje skaidriai žibėjo Sherman 
viešbučio Didžiosios Balių salės 
žirandeliai sekmadienį, per 
Draugo mecenatų iškilmingąją 
vakarienę. Tai buvo pirmas 
toks spaudos balius Chicagoje, 
kur kiekvienas dalyvis dienraš
čio statybai įnešė po $25. Ir to
kių žmonių susirado netoli 900. 
Kas gali sakyti, kad pas mus 
nėra spaudos mylėtojų! čia bu
vo, kaip sakoma, visa Chicagos 
grietinėlė: vadovaujantieji lie
tuviai verslininkai, visuomeni
ninkai, kunigai, dailininkai, ra
šytojai, gydytojai, profesiona
lai.

Statybos egzekutyvio komi
teto pirmininkui, adv. ,Ę, Sta- 
sukaičiui davus ženklą, * maldą 
sukalbėjo prel. Ig. Albavičius.

Muzika pertraukta stipriais 
plojimais sutinkant Chicagos 
merą R. Daley.

Solistas — ap'.e gimtos šalies 
kalbą

Daug lietuviškos šilimos į tą 
didingą balių įnešė solistas Sta
sys Baranauskas, savo sodriu, 
kultivuotu balsu pertiekdamas 
dainas “Kur prapuolė tas ta
kelis” ir “O, kaip miela išgirsti 
kalbą savo šalies”. Ypač solis
tas buvo didingas arijoj “Ra
chelė”. Švelniais akordais so
listą pianu palydėjo muz. Alek
sandras Kučiūnas.

Tvirtovės prieš raudonąjį 

antplūdį
Vyriausio Statybos komiteto 

pirmininkas inž. A. Rud:s pri
minė dabartinius komunizmo

Amerikos ir Lietuvos himnus pavojus ir pažymėjo, kad sta- 
dalyviai sugiedojo vadovaujant tomieji vienuolynai, kaip dabar 

tėvų marijonų, yra tvirtovės 
prieš raudonąjį pavojų. Dėko
jo visiems vienuolyno ir Drau-

solistei Genovaitei Maczytei.
Bulvės sidabre ir ledai su

fejerverkai

Puota buvo iškilminga. Net 
keptos bulvės paduotos vynio
tos į “sidabrą”, o apšviestų le
dų lėkštes nešė žaliai unifor-

kyti lietuvybę, stiprinti sveiką muotų kelnerių paradas, už-
pasaulėžiūrą, kaip rėmimas 
spaudos, kuri tarnauja mums 
brangiems idealams.

Kas kiek gali .dėdamiesi po 
plytelę, mes pastatysime būti
nas patalpas lietuviškam dien
raščiui. Tą reikalą galima pa
remti savo auka.

temdytoj salėj spragsint fejer
verkams. Svečiai šnekučiavo 
susėdę prie 85 stalų.

Ovacijos kardinolui

Kardinolas S. Stritch buvo 
sutiktas maršu ir plojimais. 
Prie garbės stalo dar sėdėjo 
vysk. V. Brizgys, kun. A. At- 

$52,000,000 ŽEMEI DEL KELIO kočius MIC prel j Albavičius,
ESIi“, "K konsulas dr. P. Daužvardis,

mylių ilgumo, reikės išpirkti 6,000 Draugo vyr. red

sklypų, korių kaina siekianti $52, 
000,000. Išpirkimai sklypų prasi
dės balandžio 1 d.

KUR ŠAUKTIS GYDYTOJO 
Įprastose sąlygose mūsų šei-

L. Šimutis, 
Chicagos klebonai: prel. K. Bič
kauskas, prel. D. Mozeris, kan. 
G. Paškauskas, kun. A. Mar- 
tinkus, kun. J. Šaulinskas, kun. 
P. Katauskas, kun. V. Černiaus-

mos šaukiasi savo, lietuvio gydy- , . p Maiįnauakaa ku_
tojo. Tačiau, jeigu taip atsitiktų,1 Kas’ *un" f; Malinauskas, ku 
kad šeimos gydytojas nepasiekia- mgų Vienybės pirmininkas kun. 
mas, verta žinoti, jog Chicagoj su- S. Petrauskas, Statybos fondo
£££ S,. SS, Sffi? A- Rudis' E

St&sukaitis.
Prie Strauso valsų

Svečius linksmino Jono By- 
ansko vadovaujamas trio. Jų 
klasinė, švelni muzika 
įnešė tokią malonios rimties 
nuotaiką. Jie išpildė Strauso, 
Kreislerio, Rombergo, Kalmano 
ir kitų kūrinius.

pranešta policijai, kuri pasirūpi- 
i žalias ruožas (airių spalva, nuo no prižadinti dažytojus ir vėl per- 
jų shnbolo — dobilo). Kažkas dažė žaliai. Parade dalyvavo ir 
nakčia .tą spalvą vėl perdažė gel-i Notre Dame universtiteto aporti- 

tonai, Apie S vai. ryto tai buvo 1 n inkai,

mai savaitės dienų laiką, yra pa
siryžę reikale kuoskubiausiai pa
tarnauti dieną ar naktį, kada tik 
bus reikalas. Šitokiu atveju šauk
ti numeriu: CEntral 6-4200.

AIRIAI PARADUOJA

šv. Patriko dieną pietinėje Chi
cagos dalyje buvo airių paradas, 
kuriame dalyvavo 16,000 žygiuo- 
tojų, su 42 orkestrais ir 68 gyvai- 
siai paveikslais. Policijos kapito
no rūpesniu 79-je gatvėje, tarp, 
Halsted ir Ashland, kur ėjo para
das, vidury kelio buvo nutiestas

go statybos rėmėjams.
Atitaisyti psichopato 

padarytas neteisybes

Konsulas dr. P. Daužvardis 
įnešė gražaus humoro išvesda
mas paralelę tarp airių ir lietu
vių, kurių iškilmės šiomis die
nomis greta supuolė. Konsulas 
priminė, kad Lietuvą okupavo 
diktatorius, kurį jo bendrinin
kai dabar charakterizuoja kaip 
žmogžudį ir psichopatą. Pa
smerkdami Staliną dabartiniai 
jo įpėdiniai turėtų atitaisyti jo 
padarytas neteisybes, duoti 
lasvę jo pavergtoms tautoms. 
Dienraštis Draugas visuomet 
kovoja už demokratijos princi
pus, už Lietuvos išlaisvinimą 
ir pelno visų simpatijas ir pa
ramą.

Jungtis lietuvių visame 

pasaulyje

Vysk. V. Brizgys iškėlė .ma
rijonų darbus. Jų vienas svar
besnių — spauda, kuri yra ta
pusi jungtis lietuvių, išsklaidy
tų po platųjį pasaulį. Lietuvos 
vyskupų vardu dėkojo tėvams 
marijonams ir tiems, kurie jų 
darbus remia.

Bažnyčių miesto meras

Chicagos meras Ričardas 
Daley savo kalboje pasidžiau
gė, kad jam malonu būti tarp 
lietuvių. Chicaga yra Amerikos 
vidurio sostinė. Jos ateitis — 
didinga. Sveikino tėvus mari
jonus, įnešančius savo dalį į

Chicagos augimą. Chicaga yrailfAG K A ID KIID 

bažnyčių miestas, ir tai yra pa-' ln HUH
laima mūsų visuomenei. Chica- — “BINGO" parengimas. Trečia

dienį, kovo 21 d. 7:30 vai. šv. An
tano parapijos svetainėje, Cicero, 
TT. Mari.įoiu, Bendradarbių 21 sky
rius turi “Bingo" parengimą, ku
riame bus gražių išlaimėjimų, o, nu
vargus, ir kavutės atsigaivinti. Au
ka — tik vienas doleris. Visus no
rinčius mielai prašome atsilankyti.

Rengėjai

Austrijos katalikų dovana 
Popiežiui Pijui XII

Neseniai popiežių Pijų XII 
aplankė Iš rinktinių asmenybių 
sudaryta Austrijos katalikų de
legacija, kuri Jo šventenybei į- 
teikė pilną moderniausių medi
cinos įrankių komplektą įren
gimui ligoninės misijų kraštuo
se. Tai brangi katalikiškos aust 
rų tautos dovana Pijui XII jo 
80 metų amžiaus sukakties pro
ga. Drauge su dovana buvo į- 
teiktas meniškai įrištas albu
mas su Austrijos vyskupų, vie-

yra tęsinys Lietuvos spaudos, nuolynų viršininkų ir kitų vado- 
Okupantai naudoja lietuvių vaujančių austrų katalikų asme
kalbą savai propagandai, siekia nybių linkėjimais bei pat asais, 
žmones suklaidinti. Laisvoje

gos gyventojų vardu sveikino 
tėvus marijonus, vykdančius 
taip svarbų uždavinį.

Puikus kardinolo žodis 

lietuviams

Kardinolas S. Stritch prisi
minė savo keliones į Europą, 
Pietų Ameriką, prisiminė ten 
rastus lietuvius, tardamas, kad 
lietuvių kalba tapo tarptautine 
kalba. Caristiniai okupantai 
stengėsi užsmaugti lietuvių 
spaudą. Lietuviai spaudą gami
no slapta ir pirmosios knygos 
buvo religinės. Kai atėjo spau
dos laisvė, Lietuvoje išaugo li
teratūrinis renesansas.

Dabar vėl atėjo sunkios die
nos. Tironai uždraudė laisvą 
spaudą Lietuvoje, bet ji gyva 
laisvoje Amerikoje. Draugas

šalyje lietuvių spauda turi at
skleisti tuos melus ir parodyti 
propagandos suktumą. Dien
raštis Draugas tai daro.
Tarptautinė Draugo reikšmė

Kaikas mano, kad lietuvių 
laikraštis tetarnauja tik lietu- 
viems, bet tai klaida. Skelbia
mas laisvės ir tiesos žodis yra 
didis patarnavimas ir visoms 
JAV-bėms ir visam pasauliui. 
Jei ne tėvai marijonai gal mes 
šiuo metu nebeturėtume Drau
go. Mums žinomas parodytas 
tėvų marijonų pasiaukojimas, 
— pabrėžė kardinolas.

Tėvai marijonai nuo seniai 
galvojo, nuo seniai tarėsi su 
manim apie naujų, tinkamų pa
talpų statybą. Jie pašvenčia 
savo gyvenimą lietuviškai kata- 
talikų spaudai, šitokia spauda 
yra svarbi mūsų viso darbo 
dalis, spauda būtina šalia mo

kyklų, sakyklų. Kardinolas to
liau kalbėjo:

-— Negalima žiūrėti į “Drau
gą”, kaip į kokios tik grupės 
darbą. Ne, jis visiems mums 
turi didelės reikšmės. Aš esu 
labai susidomėjęs tėvų marijo
nų darbu, dėkoju visiems, ku
rie jiems padeda ir prašau dau
giau padėti. .-

Savo spaudos ugdymas nėra 
lengvas, bet ji būtina šalia mū
sų mokyklų ir sakyklų. Tai es
mėje krikščioniško darbo da
lis.

Jūs, lietuviai, esate geri žmo
nės. Lietuvai ateis Prisikėlimo 
sekmadienis.

Mes esame čia kaip pilgrimai, 
bet pakeliui skleidžiame palai
mą, nes esame pilgrimai į Dan
gų-

Kardinolo kalba buvo paly
dėta karštais plojimais.

Valdžios žmonės

Bankete dalyvavo valdžios

KUNIGO DOVANA

Mirdamas Italijos kunigas Car- 
lo Gnocchi paprašė, kad jo akis 
persodintų neregiams. Toks ku
nigo pavyzdys labai paveikė ki
tus ir greitu laiku atsirado 400 
asmenų, kurie taipgi pasiūlė jų 
akis po mirties panaudoti ak
liesiems gydyti.

KNYGA, KURIĄ JŪS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS

IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.

Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00

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

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.
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GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradūno

Devynios Balades

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

Tat yra poezijos knyga, kurt nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška Šyp
sena Ir pasakyti Jam stebuklingąjį

Žmonės: Morris'fe. Sachs, J. iJetuviškos Knygos Klubo leidinys,

Egan, šen. Busbey, supaž'ndin- 
ti kandidatuojantieji rinkimuo
se A. Kumskis ir Spaitis, pri
statyti teisėjai Wells ir Zuris.

Garbingiems kalbėtojams, 
rinktiniams svečiams ir gera
širdžiams rėmėjams padėkojo 
šv. Kazimiero tėvų marijonų 
provincijos vadovas kun. V.
Atkočius. Stipri padėka buvo 
Statybos fondo komitetui, kurs 
banketo metu įteikė čekį $75,- 
000.

Laiku pradėjus ir tvarkin
gai vedant, nežiūrint turtingos 
programos, banketas buvo 
baigtas, palyginti, anksti — 10 
valandą. — J. Pr.

ŠV. PRANCIŠKUS 

KARIUOMENES RADIJUJE

JAV kariuomenės radijas sa
vo programoje užjūrio įguloms 
pertiekė Šeimos Teatro. vaidini
mą “Septintasis sūnus”, kuriuo 
paminėta jėzuitų įsteigėjo šv. 
Ignaco Lojolos 400 m. mirties 
sukaktis.

141 psl.. dali. V, Petravičiaus aplan
kas, kaina $2.00.

Lietuviškos literatilros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS*
2884 So. Oakley Avė. 

Chlcago 8, OL
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ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
Si knyga, pasakodama kovos ui 

spaudos laisvę žygius, yra (kvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką žod(. Ji yra puiki do
vana Jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
ttl psl., Broniaus MOrlno viršelio, 
kaina S3.no.

Ijietuvlškos literatilros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2884 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
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