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PANEUROPOS TARYBA SVEIKINA MASKVA
Anglijos kat. vyskupų laiškas

bolševikų vadus pasitinkant

Malenicovas atsiųstas

derybų parengti
LONDONAS, kovo 23. — Bri

tų iniciatyva Bulganino ir Chruž
. čevo kelionė Anglijon paversta

Ryšium su Rusijos bolševikų vadų atvykimu Anglijon, jos rimta „viršūnių“ konferencija, 
katalikų Bažnyčios aštuoniolika vyskupų bendru laišku paragino kad prispaudus Kremliaus klika 
tikinčiuosius per Atvelykį melstis už komunistų persekiojamus pasakyti ko vertos jų kalbos apie 
krikščionis, o vyriausybei pataria pasakyti savo svečiams, kad, taiką.
Anglija bjaurisi religijos jiersekiojimu. Žemiau seka Anglijos ka
talikų vyskupų laiškas.

Sovietų Rusijos valdovų n urna-Į. ——
tytas apsilankymas D. Britani- ;manoma- nes <e trokšta sunai- 
joje duoda progos atnaujinti šv. k^nt* Dievo Bažnyčią. Mes gi 
Tėvo paraginimą maldai už Ty- trokštame ne sunaikinti, bet at
los Bažnyčią. Nenorime disku- verstl juos * Kristų- kur* Jie at' 
tuoti to apsilankymo reikalingu- mete< Musų žodžiai nėra karo žo- 
mo. Ne mums klausti mūsų vals- j bet taikos žodžiai. Mes
tybės vyrų motyvų kurie gali trokštame Juos laimėti ne ginklu, 
būti kilnūs taikos jieškant. Ka- be^d\asios kalaviJu-kuo yra Die 
talikai piliečiai, bendrai su vi
sais geros valios žmonėmis, pri-

vo žodis.
Vyriausybė nutarė j šį kraštą

taria°ir remia "iTfėkvieną 'tikrą _S°vi®tųjVLal?0VU8 vizi‘
mėginimą sukurti taiką teisin
gumo dvasioje ir apsaugoti nuo 
karo.

Mes tačiau nusikalstume melio
nams krikščionių, kurie kenčia 
Rytų Europoje ir Tolimuose Ryt- 
tuose, jei mūsų kraštas viešai pa
rodytų nuoširdų priėmimą Baž
nyčios priešams ir jie manytų, 
kad mes remiame jų bedievišką 
politiką. Šiame krašte ir bendrai 
Vakaruose žmonės gali laisvai 
garbinti Dievą pagal savo tikėji
mą. Mes pilnai jaučiame toleran
ciją ir kilnumą, kuriuo mažumos 
religijų nariai yra traktuojami 
Didžiojoje Britanijoje, kur vyrai 
ir moterys dėl savo religijos prak 
tikavimo neturi pavojaus nei sa
vo gyvybei nei laisvei. Saugiai 
gyvendami, mes galime pamiršti

tui, tikėdami, kad tai padės su
stiprinti abipusį susitarimą. Mes 
tačiau pasitikime, jog parlamen
to nariai spaus vyriausybę, kad

Bolševikų viršūnė pradžioje 
anglų pastangas sutikusi labai 
šaltai, bet paskui apsisprendė nu
sileisti (bolševikų kongresas tą 
klausimą svarstęs) ir nutarusi 
siųsti Malenkovą derybų pareng
ti. Malenkovo kelionę buvo gali
ma suorganizuoti be jokio įtari
mo, nes elektros darbuotojų vy
kimas Anglijon buvo numatytas 
— liko tik paskelbti, kad Malen- 
kovas yra delegacijos vadas.

Kai dalykai taip pakrypo, tai 
be Bulganino ir Chruščevo į Lon
doną vyksiąs kartu ir Molotovas, 
ir Mikojanas, ir maršalas Žuko
vas. Apie tų asmenų vykimą dar 
nepaskelbta.ji savo svečiams pasakytų, jog

šis kraštas bjaurisi religiniu per-,-ta v atstovai! diilrneia
sekiojimu. Faktai yra pasiba.sė- ’ alSlOVaS SlUllTrCja. 

tini ir nenuginčijami! fantastiškus planus
Sovietų darbai paskutiniame 

dešimtmetyje neturi pavyzdžio 
praeityje. Tegul mūsų vyriausy
bė diplomatinio mandagumo var 
du nenusileidžia ir nebijo atvirai 
išdėstyti Britų piliečių nuomo
nę. Teisingumas ir artimo meilė 
prašo nenusileisti!

Mes, Anglijos ir Valijos arki
vyskupai ir vyskupai, raginame 
mūsų tikinčią tautą veikti gar
bingai ir susilaikančiai Sovietų 
lyderių apsilankymo metu. Atve-

mūsų kenčiančius brolius, todėl ^k^° sekmadienį, balandžio 8 d.,
reikalas verčia priminti maldos 
pareigą už tuos, kurių tikėjimo 
praktikavimui yra daromi sun-

mes kviečiame tikinčiuosius mal 
dai ir jus visus labai raginame ir 
skatiname tą dieną priimti Šv.

kūmai ar net visai draudžiama jį J Komuniją. Kur tik galima, Švč
praktikuoti. ; Sakramentas Atvelykio sekma-

Atvažiuoja tie, kurie jums pa
sakos, kad Sovietuose yra pilna 
religijos laisvė. Tuo netikėkite!
Komunistams yra lengva išmar
ginti Sovietų įstatymus ir juos 
cituoti apie religijos laisvę. Lais
vės įrodymas nėra tai, kas pa
rašoma, bet tai, kas leidžiama.
Kiekviename krašte, kur tik ko
munistai turi valdžią, Kristaus 
Bažnyčia yra retežiuose. Perse
kiojimas kartais yra klastingas 
ir slaptas, kartais atviras ir žiau 
rus. Bet visur jis yra be pasigai
lėjimo.

Mes kalbame apie tai, ką ži
nome. Lenkijoje, Čekoslovakijo
je, Vengrijoje, Rumunijoje, Bul
garijoje, Latvijoje, Estijoje, Lie
tuvoje ir Ukrainoje, neminint banko 45 metams. Pinigus nau-

dienį turi būti išstatytas mūsų 
bažnyčiose ir koplyčiose nuo pas
kutiniųjų mišių iki vakarinių pa
maldų. Atsiklaupę prie Švenčiau
siojo Sakramento prašykite Kris 
taus priešams atleidimo, kaip Jis 
darė kybodamas prikaltas ant 
kryžiaus. Prašykime mūsų Die
viškojo Viešpaties ir Jo Motinos 
Marijos, kad guostų ir stiprintų 
tuos, kurie kenčia persekiojimą. 
Tie neišvengiamų kančių įvykiai 
turi suglausti visus krikščionis 
ir Dievo malonė gali būti padrą
sinimo ir vilties šaltinis visiems 
tiems, kurie gyvena Kryžiaus še
šėlyje.

• Izraelis prašo 75 mil. dol. 
paskolos iš Importo —» Eksporto

Rytų Vokietijos ir Tolimųjų Ry
tų, Bažnyčios Ganytojai yra su
mesti į kalėjimus. Kunigai, vie
nuoliai, seserys ir pasauliečiai 
vadai yra suimti be jokio pagrin
do ir nubausti inscenizuotuose 
teismuose. Tokie užpuolimai pa
daryti katalikų mokykloms, ligo
ninėms ir prieglaudoms. Laisvės 
balsas yra užspaustas. Net men
kiausias protestas prieš tokį ne
teisingumą yra laikomas išdavi
mu. Štai kodėl popiežius tuose 
kraštuose Bažnyčią pavadino Ty
los Bažnyčia.

Dabar mes negalime tylėti. 
Dievas ir Dievo vaikai nelaisvėje 
įpareigoja mus kelti balsą. Už 
kelių savaičių Rytų Europos tau
tos galės girdėti per radiją iri 
spaudą apie Dievo priešų gerą su
tikimą šiame krikščioniškame 
krašte. Reikia pavergtuosius su
stiprinti (jei jie galės girdėti), 
kad jie išgirstų tai, ką nori iš
girsti': kad katalikų piliečių bal
sai buvo sukilę ginti pavergtųjų! 
Popiežius įspėjo pasaulį, kad tik
ra koegzistencija tarp kovojan
čių ateistų ir tikinčiųjų yra nc-

dos naudingai žemei paruošti
Kalendorius

Kovo 23 d.: 5v. Alfonsas. Lie
tuviškas: Jūreivis ir Vismantą.

Oras Chicagoje

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra apie 45 laipsnius.

Saulė teka 5:51, leidžiasi 6:06. R. Vokietijoje

LONDONAS, kovo 23. — JAV 
atstovas Stasenas nusiginklavi
mo komisijoje pasiūlė skirti po 
maždaug 20,000 ar 30,000 kvadr. 
mylių plotą Rusijoje ir Ameri
koje nusiginklavimo kontrolės 
Veikimui išbandyti. Toje erdvėje 
turėtų būti bent vienas uostas, 
vienas aerodromas, vienas gele
žinkelių mazgas, kaikurie kari
niai įrengimai, tačiau ne patys 
jautrieji ir slaptieji.

Prieš tai Stassenas pasiūlė su
daryti technišką misiją nusigin
klavimo kontrolės ir inspekcijos 
problemoms kiekviename krašte 
(JAV, Anglijoje, Prancūzijoje, 
Rusijoje ir Kanadoje) studijuoti.

Trečias pasiūiymas — JAV 
sutiks turėti tik tiek karių, kiek 
ir Rusija turės.

Renkasi laivai Šiaurės
Afrikos blokuoti

ALŽYRAS, kovo 23. — Tarp 
arabų sukilėliams ginklus prista
tančių šmugelninkų ir prancūzų 
dabar vyksta lenktynės, nes pran 
cūzai traukia laivus Š. Afrikos 
krantui blokuoti. Į tarnybos vie
tą jau atvyko kreiseris ir keturi 
laivai naikintojai, kuriems padės 
darbą atlikti helikopteriai.

Visa eilė kitų laivų traukia į Š. 
Afrikos vandenis ginklų šmugel
ninkų gaudyti. Operacija pran
cūzams brangi, bet būtina, jei no
rima radikaliai palaužti smurti
ninkų gaujas ir įgyvendinti re
formas ramioje ir rimtoje atmos
feroje.

• Maskvoje esąs pakartas 
pulk. Gorkinas, sovietų slapto
sios policijos šefo pavaduotojas

Kas atsitiko? — Šen. Hnmphrey nori atspėti priežastis, nulėmusias jo 
prezidentinio kandidato Stevensono pralaimėjimą Minnesotos valsty
bėje konvencijos atstovus renkant. (INS)

Susitinka du seni draugai. — Bankininkas Barnclms lankosi pas gen.
G. C. Mnrslmllą, kuris čia su žmona pasitinka svočių Pineliurst aero
drome North ’Carolina valstybėje, kur generolas gyvena (INS)
... - H . . —.............................. ' ! .. ......................................... ■ -------------

Vidur. Rytų reikalai pateko į 
diplomatines veiklos sūkurius

NEW YORKAS, kovo 23. — Saugumo Tarybos posėdis kvie
čiamas pirmadienį Palestinos bylos svarstyti. J. Tautų gen. sekre
torius rengiamai kelionei į Palestinos erdvę su taikos misija. 

Skubama ką nors padaryti to
dėl, kad arabų — žydų karas yra 
rimta galimybė, nes toks įtempi
mas ir užsikabinėjimas, koks 
vyksta dabar prie Palestinos sie
nų, ilgai trukti negali be pavo
jaus karu virsti.

JAV ir D. Britanija (Prancū
zija daug nepadės dėl savo bėdų 

į S. Afrikoje) yra parengusios ir 
| karinių operacijų planą gaisrui 
,užuomazgoje nuslopinti, bet kar- 
jtu dirba ir jų diplomatiniai at
stovai, kad priverstų žydus ir ke
turias arabų valstybes pastovią 
taiką padaryti.

Jei karas kiltų, anglų karinės 
pajėgos (armijos daliniai ir avia 
ei ja) operuos iš Kipro. Planai 
jau yra Kipro stabe.

JAV operaciją parems savo 
laivynu, kuris taipgi atitinkamai 
išsidėstė Viduržemio jūroje. Tei
giama, kad prez. Eisenhoweris 
greit paprašysiąs kongreso įga
liojimo (rezoliucijos formoj) pa
naudoti Amerikos karines pajė
gas, reikalui esant, karui Vidur.
[Rytuose sutramdyti.

Jungt. Tautų veiklai organi
zuoti JAV delegacija jau įteikė 
Saugumo Tarybai svarstyti re
zoliuciją, kuri siūlo J. Tautų gen. 
sekretoriui atlikti dvi misijas: 
padaryti pranešimą tarybai apie

Skatina atmesti Stalino politiką - 
grąžinti laisvę jo pavergtiems

BERNAS, kovo 23. — Paneuropos sąjūdis pasveikino Chruš
čevą už Stalino pasmerkimą ir paragino atsisakyti Stalino poli
tikos. ______________ ____________

Čia ką tik baigė posėdžius Pan- ~ .
europos Unijos taryba. Tai se- Anglu sp£lUCicl piktdl
niausią, greitai po I Pasaulio ka-1 Sierova
ro įsikūrusi organizacija, kuri po I pa&iUKO Dierovę 
puliarino Jungtinių Europos Vai LONDONAS, kovo 23. — Va- 
stybių idėją. Po paskutinio karo kar visa anglų spauda, išskyrus 
atsiradus daugiau tos rūšies or- komunistų, labai piktais veda- 
ganizacijų ir net jau turint Euro- maišiais sutiko sovietų saugumo 
pos Patariamąjį Seimą, Paneu- viršininko gen. Sierovo atvykimą 
ropos Unija ir toliau budi. tos idė- į Angliją bolševikų vadų apsau- 
jos įkūnijimo sargyboje, laikas gos su Scotland Yard aptarti, 
nuo laiko aktualindama pi'oble- <paj yra įas paįs Sierovas, kū
mas ir duodama sugestijų tam ar rjs organizavo 1941 m. masines 

lietuvių, latvių, estų ir lenkų de-kitam reikalui svarstyti.
Šitoji tai organizacija, kurios

centrinę tarybą sudaro stiprūs 
protai ir aktyvūs politikai, Ru
sijoje pradėtą Stalino stabo dau
žymą įtraukė į aktyvios Europos 
politinės kovos centrą — ji pa
sveikino Chruščevą (taip reika
lauja europinis mandagumas) už 
drąsą pasmerkiant Stalino des
potizmą ir paragino jį eiti dar 
vieną logišką žingsnį pirmyn — 
atsisakyti Stalino imperialistinės 
politikos ir grąžinti laisvę 100 
milionų europiečių. Tas mostas 
tuojau baigtų šaltąjį karą ir už-

portacijas į Rusijos gilumą ver
gų darbams ir mirčiai. Laiki aš- 
čiai jį vadina net žmogžudžiu.

Stalino nuskriaustasis

sugražintas Maskvon
MASKVA, kovo 23. — Bent 

jau viena Stalino nedorybė patai
syta — Mkskvoje atsirado iš 
tremties sugrįžęs 20 metų ten iš
laikytas Bubnovas, Lenino drau
gas, politbiuro narys, raudono
sios armijos politinio skyriaus 
viršininkas. Jis buvo paskelbtas

tikrintų saugumą pačiai Rusijai., išdaviku 1937 m. ir tada dingo be

Gavo USA patarimų,

bet gal nevykdys
ATĖNAI, kovo 23. — Graiki

jos užsienio reikalų ministeris 
,padėkojo JAV ambasadoriui už 
pagalbą kalbantis su Londonu 
Kipro reikalu.

Ministeris ir ambasadorius su
tarė, kad su derybomis dabar rei
kia palaukti — kad atšaltų įkai
tusios aistros. JAV ambasado
rius raginęs Graikiją nekurstyti 
per Atėnų radiją Kipro graikų 
maištauti prieš britusir pasmerk 
ti kipriečių naudojamą terorą. 
Pirmas patarimas gal bus vykdo
mas, bet antrasis — gal ne. 

Sunkiai dirba moterys

sovietų stovyklose
Sovietai teigia, kad Sov. Są

jungoje moterys esančios išlais
vintos iš „kapitalistinės vergi
jos“ ir dabar galinčios „naudotis 
visomis laisvėmis“... Grįžusieji 
iš ten yra matę, kokiomis 
„laisvėmis“ iš tikro tos moterys 
naudojasi. Faktiškai jos sunkiau 
dirba ten nei vyrai. Pvz. Intas 
stovykloje Nr. 6 jo3 turi dirbti 
„tokį paprastą darbą“ — kasti 
molį. Kasa jį gilioje duobėje, iki 
juosmens stovėdamos vandeny.

Stevensonas metamas

iš demokratų laivo?
WASHINGTONAS, kovo 23.— 

Patikimai teigiama, kad demo
kratų partijoje vyksta sąjūdis 
Stevensono nusikratyti, nes jis 
iki šiol niekam neužimponavęs. 
Stevensonas jau laikomas buvu
siu žmogumi, jieškomas naujas: 
agresyvesnis, nesuteptas jau vie
nu pralaimėjimu. Labai pakilo 
New Yorko gub. Harrimano ir 
Ohio gub. Lausche markė.

• Arkiv. Makarios pavaduojąs 
vyskupas Anthimos teigia, kad 
derybų su anglais nebus tol, kol 
Makarios nebus grąžintas į Kipro 
salą.

žinios. Visi buvo jį pamiršę, nes 
niekas nesitikėjo jį esant gyvą

Maskva turi parduoti

atominių reaktorių
MASKVA, kovo 23. — Pravda 

praneša, kad Sov. Rusijos vy
riausybė sutiko septyniems ko
munistų bloko kraštams padėti 
įsirengti atominius reaktorius ir 
duoti atominių tyrimų įrengi
mus. Tos septynios valstybės 
yra Varšuvos karinio pakto na
riai.

Vakaruose prisibijoma, kad 
Sov. Rusija gali pasidaryti tre
čia šalis (šalia JAV ir Anglijos) 
su atominiais reaktoriais tarpt, 
rinkoje.

Izraelio ir arabų kraštų keturių Kąsdamos turi mesti augštai į
paliaubų sutarčių vykdymą ir, 
su šalimis pasitarus, pasiūlyti 
priemones įsitempimui prie mi
nėtų, kraštų sienų sumažinti.

Jei tos rezoliucijos So/. Rusi
ja nevetuos (ji tik tiek veiksmo

viršų. Šį darbą turi dirbti net ne
turėdamos guminių batų ir ne- 
permirkst.ančių drabužių. Taip 
jos dirba ir kitur prie sunkių 
darbų, pv. prie kelių tiesimo, ply
tinėse etc. Lietuvių moterų Into

tuo tarpu Saugumo Tarybai lei-, je yra įfttisos brigados. Daugelis
džia, kad Rusijai nebūtų patogu . . , . >.’... . . J , tt jaunos, esama net mokinių. Dau-vetuoti), tai gen. sekr. Ham- . .
marskjold Velykas praleis Pąles- Kumą atgabendavo 
tinos erdvėje, gal net pačioje Pa
lestinoje. Visa akcija suplanuota 
per Jungtines Tautas todėl, kad 
taip veikiant bus mažiau pasi
priešinimo iš arabų ir žydų pu
sės.

• Vienos laikraščiai pradėjo 
kampaniją už Stalino aikštės per- 
krikštijimą kitu vardu, nes negi 
austrai gali būti didesni bolševi
kai ui rusiškus.

gumą jų atgabendavo 1947 — 
1951 m. Vėliau mažiau. Nubaus
tos daugiausia po 25 mctu3. Pa
našia „laime“ ir „teisių lygybe“ 
moterys ar mergaitės turi dž.aug 
tis ir kitur „plačiojoje tėvynė
je"

• Visuotinis streikas Suomi
joje baigėsi, išskyrus spaustuvių 
darbininkus, kurie nori didesnio 
atlyginimo pakėlimo. Streikas 
tęsėsi 19 dienų.

JAV laivyno reikalams pagaminta raketa Talos, skrendanti greičiau 
už garsa. Jos veikimo spindulys neskelbiamas. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Valstybės sekretorius Foster Dulles vakar darė pranešimą 

abiejų partijų kongresiniams vadams apie savo lankytus Azijos 
kraštus ir jų santykius su JAV. Buvę susirinkime teigia, kad Dul
les nebuvęs pesimistas. Susirinkimas vyko prezidentūroje.

— Geriausiu 1955 m. f ilmu pripažintas „Marty“, geriausiu ar
tistu — tame pačiame filme vaidinąs Ernest Borgnine, geriausia 
artiste — italė Anna Magnani už filmo „The Rosc Tattoo“ vaid
menį.

— JAV ir Anglija praneša, kad Sov. Rusijoje vėl pradėta ato
minių sprogdinimų serija. Japonijos šaltinis praneša, ked paskuti
nis atominis sprogimas Sov. Rusijoje įvyko pereitą sekmadienį.

— Indijos parlamento naiiai ragino vyriausybę pirktis ginklų 
net iš Rusijos, kad Pakistanas Indijos neužpultų. Nehru raminan
čiai veikė, sakydamas, kad karo pavojaus iš Pakistano nėra.

— Geležinkelių bendrovės paprašė leidimo pakelti keleivių per
vežimo tarifus 5 proc. nuo gegužės 1 d.

— Prancūzijos vyriausybė pasiūlė trims Vakarų didiesiems 
tuojau susirinkti Paryžiuje Vid. Rytų reikalų svarstyti. Jie mato 
ten karo pavojų ir suskilusią vakariečių politiką.
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sukfnį. Programai vadovavo 
stud. Roma Staniškytė.

Pasirodžiusios jaunosios pa
jėgos yra vertos didelio dėme
sio. Tiek S. Alkaitis (smuikas), 
tiek A. Alkaitytė (pianinas), 
tiek Vaidas Grauž'nis (piani
nas) parodė savo neabejotinus 
talentus ir pasiektus puikius re
zultatus. Teresė Stasaitė išėjo

su originaliu šokiu, gražiai ap
valdytu grakščiu judesiu ir na- 
tūrala jaunatviška laikysena. 
Ingrida Stasaitė cleveląndie- 
čiams jau yra pažįstama kaip 
puiki interpretatorė ir sunkiai 
pakeičiama dailiojo žodžio per- 
tiekėja. Dalios Prikockytės nuo 
taikinga ir lengva poezija dvel
kia nuoširdumu ir atvirumu. Į-

domiai nuskambėjo N. Vedegy- nios jaunutės ateitininkės puoš- 
tės ir N. Ambrazaitės deklamuo niuose tautiniuose drabužiuose, 
ti “Mano žemės paveikslai”. Al- scenoje atrodė kaip gražutės 
donos Balčiūnaitės paruoštai, dar nedrąsios lėlytės.
“Suktinis”, kurį pašoko aštuo- (Nukelca j i pu.;i.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehlU 6-6617 
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

Ateitininkų šventė ir jaunieji talentai
Kovo 18 d. Clevelandas at

šventė ateitininkijos 45 metų 
sukaktį. Jaunuliai, moksleiviai, 
studentai ir sendraugiai su vė
liavomis dalyvavo Šv. Jurgio pa 
rapijos bažnyčioje 10 vai. pa
maldose, kur visi in corpore pa
sistiprino Dangiškąja Duona ir 
išklausė svečio knn. Alb. Spur- 
gio, MIC, pamokslą. Pamoksli
ninkas, augęs ir brendęs ateiti
ninkų eilėse, pergyvenęs orga
nizacijos laisvės, pogrindžio 
veiklą ir dabar gyvenąs trem
ties nuotaikomis, savo pamoksle 
giliai įžvelgė į ateitininko, kaip 
lietuvio ir kaip kataliko, užda
vinius ir pareigas. Pamaldų 
metu giedojo solistė Aldona 
Stempužienė ir muz. Prano Amb 
ražo vadovaujamas choras. Iš
kilmingos pamaldos baigtos At
eitininkų himnu.

tikslumu paskaitininkas pateikė 
charakteringųjų ateitininkijos' 
ir lietuvių tautos įvykių įdomią 
analizę.

Aktas
himnu.

baigtas Ateitininkų

Meninėje programoje dalyva
vo stud. Dalia Prikockytė su 
sava kūryba, Teresė Stasaitė pa 
šoko baletą “Lietuvišką popu 
ri” ir “Ispanišką valsą”, Saulius 

| Alkaitis smuiku pagrojo “Wi- 
į niowski Opus 19 No. 1”, Ober- 
j tass it* Keller Belą “The Son of 
the Puszta”, Opus 134 No. 2, 
akompanavo Audronė Alkaity
tė. Nijolė Vedegytė - Palubins- 
kienė ir Nijolė Ambrazaitė pa
deklamavo H. Nagio “Mano že
mės paveikslai”. Valdas Grau
žinis pianinu paskambino Beet-
hoven 5 sonatos Opus No. 10 

Po pietų 4 vai. lietuvių salėje, pįrmąją daų( Ingrida Stasaitė 
padeklamavo B. Sruogos “Gies
mę apie Gediminą” ir jaunučiai 
ateitininkai pašoko lietuvišką

pradėtas iškilmingas posėdis 
Lietuvos himnu ir, pagerbaint 
mirusius ir žuvusius ateitinin
kus, visa salė sugiedojo “Mari
ja, Marija”.

Visomis keturiomis ateitinin
kų ženklų emblemomis papuoš
toje scenoje garbės prezidiumą' 
sudarė Ateitininkų Federacijos 
vadas prof. S. Sužiedėlis, JAV 
Lietuvių Bendruomenės pirm. S J 
Barzdukas, kun. Albinas Spur-. 
gis, kun. A. Goldikovskis, muz. 
Alf. Mikulskis, skautų atstovai 
V. Kamantas ir M. Pažemėnie- 
nė, LB Clevelando apyl. pirm. 
J. Virbalis, lituanist. mokyklos 
vedėjas A. Tamulionis ir L. Vy
čių kuopos pirm. M. Trainaus- 
kaitė.

Iškilmingą aktą trumpu žo
džiu pradėjęs Ateities Klubo pir 
mininkas B. Brizgys tolimesnį 
vadovavimą perdavė Simui Da
mauskui.

Kun. A. Spurgis priėmė 6 
moksleivių ir 7 studentų ateiti- 
nin kišką priesaiką. Į moksleivių 
ateitininkų gretas įsijungė Ste
fanija Končiūtė, Nijolė Sabaity- 
tė, Joana Sukarevičiūtė, Vida 
Orintaitė, Petras Stungys ir Re
migijus Sadauskas. Ateitininkų 
vėliavai prisiekė šie studentai: 
Roma Staniškytė, Asta Orintai
tė, Nijolė Žydavičiūtė - Balčiū
nienė, Vidmantas Prikockis, E- 
gidijus Žilionis, Aloyzas Bag
donavičius ir Jonas Puškorius. 
Ženklelius prisegė Ąteitininkų 
Federacijos vadas prof. S. Su
žiedėlis.

Naujuosius kovotojus už lie
tuvišką ir katalikišką reikalą su 
si rinkusieji pasveikino karštais 
plojimais ir jautriu žodžiu kun. 
A. Spurgis, pabrėždamas, ko
kias sunkias pareigas ir neleng
vą atsakomybę pasiėmė šie jau
nuoliai.

Federacijos vadas prof. Su
žiedėlis swv0 pagrindinėje kal
boje subtiliai ir giliai įžvelgė į 
ateitininkijos ideologijos pagrin
dinius bruožus, siekiant tarnau
ti Dievui ir Tėvynei. Istoriko

Duoną Ir įvairina skoninga* 
bulkutea kepa

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

KAZ. VABALAIČIO KIRPYKLON
4918'A Wesl I4th Street, Cicere, Illinois

Čia Tau bus suteiktas mandagus ir higieniškas patarnavimas.

rel. ofiso HE. 4-tinvO, ret. l'It 6-7333

0R. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. ir aekmad.

(T

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PB 8-322#
Re* telef. IVAlbrook 5-5076

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ OGŲ
SPECLAOSTS

7166 South' Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Ofloe tel. RE. 7-1168
Res. tel. YVAlbrook 3-3765

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

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

Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenuc Tol. U3-67I9 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*
J

JONAS GRADINSKAS
NAUJAUSI VOKIŠKI ULTRA HI-FI

RADIJAI-PATEFONAI 
J. G. TELEV1SION COMPANY

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

PAVASARINIŲ RŪBŲ

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS
JAUNUOLIAMS
Didelis pasirinkimas visokių spal-v.. ..

vų ir paskiausios mados eilučių (siu
tų). Dydžiai nuo 8 iki 20. Taippat 
švarkeliai (jaakets), kelnės, sporti
niai švarkai, marškiniai ir kiti daly
kai jaunuoliams.
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DR. JUZE IR KįSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West <51 et Street

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

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

Ofiso tel.PRospect 6-1793 
Rez. tel. GRovehlU 8-5003

DR. YL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: YVAlbrook 5-3648

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Yntr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpnblic 7-4900 

Rezidencija: GRovchUl 6-8161

ret ofiso YA. 7-5357, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOuulmll 3-6939 
2534 VVest 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmlook 4-7686, neatsakius 

______ skambiną CEntral 6-2294

VYRAMS
„įj . v. i , ,$J:H „ ■ ’' _
Vėliausios mados vilnonės eilutės 

su 2 porom kelnių J g 0.50 ir auk
ščiau. Kelnės $0.95 *r aukščiau.

Taip pat tyra gauta vėliausios ma
dos švarkelių (jackets), sportinių 
švarkų, marškinių ir kitų vyrams 
reikmenų.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BĖverly 8-8244

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

Viską galite pirkti kreditan ir mokėti vėliau, be at
skiro primokėjimo. Apsirūpinkite patys save ir savo 
jaunuolius pavasariniai gražiais rūbais, kad galėtumėt 
geriau jaustis per Velykų Šventes.

SHERMAN’S
INDIVIDUALIAI PRITAIKINTI RŪBAI VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

VYRAUJANTI VYRIŠKŲ RCBŲ KRAUTUVE, TOWN OF LAKE KOLONIJOJE

4648 So. Ashland Avė., Chicago9, Illinois, Telef. YArds 7-4655

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

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

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

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

Trečlad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAYIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

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

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: ptrmad., trečlad., ketvirt.. 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarime

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

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

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v Antr 
Trečiad. ir Peųktad. 6-9 vai. vak "ir

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South VV’estern Avenne

VAL. kasdien 2—4 
šeštad. 2—4 p 

sekmadieniais

p. p. Ir 7—9 vak 
p. Trečiad. Ir 

uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.
vak

Ofiso t. tef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
I (kąmpas Halsted ir 35-ta gatvB)

VAL. 1—4 ir 6:80—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Rcpubllc 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. 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 pirmųd. tik nuo 5 Iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vielute)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
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 10-1,2 Vai ryto Ir 6-8 vai 

vale. Šeštadieniais 10-2.
Ofiso Ir buto tel. OLympie 2-1381

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

YVAlbrook 5-2670.
Rez. HHltop

Ofioe
5-1560

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

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

Trečlad. Ir AeStad. pagal sutarti 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
iki 9 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta 

Telefonas GRovehlU 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTfi

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

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marąuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTU K
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:80 rak. 
Trečiad. pagal sutarti

Tel ofiso ir buto OLympie 2-
M. F. KISIELIUS

4159

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

Kasdien t—8 v. ir 6—8 ▼. vakare. 
Išakyrus trečiudienius

R) 1526 So. 49tt> Avė. 
dieniai. 12 iki 4 popiet

BRUMO’S KEPYKLA
3339-41 S. IJtu&nica Avė. 

Tel. Oliffside 4-6376
Pristatome ) vlsaa krautuves 
Ir reetoranua, taip pat 
siunčia | visus

it-
artimuosius 

miestus.

AUKflTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ *96.000.000 IŠTAIGOJE. AUKŠČI AUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS UŽ I\\ll> UI’1NVE8TMEN 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAU, BONIH. RAl.fi DŲ IR V AKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. SU- 
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠRĖKIANT CERIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEITUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠRĖKI AM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASROIZIS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MUSŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ LR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVF.HILL 6-7575.

CHIC4G0 SAVINGS and LOAH ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM 12 VAL.— S VAI,.: ANTRAD IR PENKT. 9 Iki 4 VAK.; KET 9 IKI 8 vai. vak.; Tr«č. UŽDARYTA VISA DIENA; ŠEAT. 9 IKI 2 POPLE7T

Ofiso telef. LAfayotte 3-8210. jei 
neatiiilepia. šaukite K Edžio 3-2HG8
DR. EMILY Y. KBUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kl*dien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik eu.itaru.

Dr. NiM KRIAUAELIONAITE
(Gydytoja ir Chlrurgč) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTft 

2750 We«t 71rt Street
(Kampas 71.t ir California)

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

i Piišuiiiua. Lik pagal fcUMlaj'LuA.

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

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

šaukite YArds 7-74181 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečlad. ir sekmad. 
tik susitarus.

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė 

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps vlršininštl telefonai
šaukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdns - Protezlstaa 

Aparatai-Protozal, Mod. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Areli Supporte) Ir Lt.
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 YV. 63r«l SU Chicago 29, UI. 
Tel. PRospect 6-5084.

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

įkyrioje. Skelbimą galite perduoti 

elefonu: VIrginia 7-6640.

2334 8.

Tel. ofiso PR. 0-6440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. oftso CA 0-0257, rez. PR 0-0059
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AR TAI NE KARAS?
“U. S. News & World Report” redaktorius David Lavvrence 

kovo 23 d. laidos vedamajame straipsnyje gana įtikinančiai į- ! 
rodinėja, kad Jungtinės Amerikos Valstybės, nori ar nenori, 
šiandien yra daugiau negu šaltajame kare. Jis sumini visas 
vietas, kuriose vyksta kovos, riaušės ir kur krizės nebus paša
lintos be JAV stiprios pagalbos.

Šaltasis karas vis labiau “įkaista”, nes komunistai visur 
kelia savo galvas. Jiems pavyko sukurstyti arabų tautas. Jiems 
pavyko taip įsistiprinti Prancūzijoj ir Italijoj, kad ten vidaus 
politinis gyvenimas yra tiek suparalyžiuotas, kad nebegalima 
laisvai pajudėti vieną ar kitą tarptautinę problemą sprendžiant. 
Komunistai ir Amerikos taikos atstatymo užsimojimus bando 
sutrukdyti. •

Milžnl'.ui žer..ė; turtai 
Karas Artimuose Rytuose bū-

Ir dėlto, kaip rašo p. Lawrence, "dabartinis karas”, į kurį 
Jungtinės Amerikos Valstybės yra įveltos, yra kitoks, negu jis 
betkada pirmiau yra buvęs. Jis esąs panašus į 1938 ir 1939 
metų “penktosios kolonos” karą, kuris praskynė kelius 1940 
metų Prancūzijos sužlugimui. Tik šiuo metu šioms kolonoms 
vadovauja ne be piktieji naciai, bet žiaurieji komunistai.

Tame pačiame straipsnyje yra klausiama, kodėl mes ne
kariaujame panaudodami bent ekonomines ir finansines galimy
bes, jei esame kad ir šitokiame karo stovyje? Kodėl mes Sė
dime nieko nedarydami, kai mūsų sąjungininkai siunčia priešui 
strategines gėrybes, o sovietai siunčia auksu pagrįstus rublius
Lpon’“’ Šnipin*jimM Ce”trUS SiaUrėS Amerikon’ Aiiion ir E“" žinomojo arabų legiono anglis

Sąjung'ninkai mums teisinasi, kad jie turi prekiauti su 
priešu, nes tai reikalinga jų kraštų gyventojų pragyvenimui, 
tuo tarpu-JAV bilionus dolerių išleidžia tų pačių savo sąjungi
ninkų apginklavimui.

Daug kas iš amerikiečių kalba apie kolonializmą, lyg ir ne
suprasdami, kad tuo pačiu jie pučia į komunistų propagandos 
dūdą. David Lawrence primena dėmesio vertą dalyką:

“Aštuoniolika JAV senatorių praėjusią savaitę kvietė iš
laisvinti iš britų valdžios Kipro salą, tačiau tie patys senatoriai 
nėra susirūpinę tomis tautomis, kurios savo laiku buvo nepri
klausomomis, tačiau kurių nepriklausomybę komunistai atėmė, 
būtent — Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija, Rytų Vokietija, Bul
garija, Rumunija, Latvija, Lietuva ir Estija”.

Visiems žinoma, kad ir Kinijos nepriklausomybę pražudė 
komunistų išmokslinti tironai. Ir, anot Lawrence, nepaisant to, 
yra amerikiečių, peršančių politinį nusistatymą, kuriuo būtų 
nuginkluota milionas vyrų, stovinčių Tolimųjų Rytų sargyboje.
Neužmirškime, kad sovietų strategai siekia ne tik komunisti
nės Kinijos atstovus pasodinti Jungtinėse Tautose, bet tuo pa- 
č;u kartu nori išreikalauti, kad būtu demobilizuotos naciona
lines Kinijos ir Pietų Korėjos respublikos kariuomenės.

Savo straipsnį p. Lawrence šitaip užbaigia:
“Kada mes pabusime? Kada mes pripažinsime, kad karas 

mus iš visų pusių apsupa? Kuomet mes atsikirsime? *
Kuomet mes mobilizuosime savo moralines ir medžiagines 

jėgas ir pakelsime komunistų metamą kovos pirštinę? Ar lauk
sime, kol mūsų sąjungininkai vienas po kito bus nusilpninti ir 
mes būsime palikti patys vieni kovoti prieš komunizmą?

Tai karas — dabar, 1956 m., — kaip ir buvo prieš dešimt 
metų. Jis yra nė kiek mažiau pavojingas, nore ir yra sušvel
nintai vadinamas ‘šaltuoju karu’. Tai yra infiltracijos ir apsu
pimo karas — militarinio užkariavimo pirmtakūnas.

Jau laikas pripažinti realius faktus tokiais, koki jie yra, ir 
veikti apsigynimui. Tai karas”.

Pasakyta labai gerai ir teisingai. Reikia manyti, kad ir 
prezidentas, ir jo vyriausybė rimtai į tai atsižvelgs. Tie rei
kalai ir Kongrese turėtų nepraeiti be atitinkamo dėmesio.

AUGA KARO BAIMĖ ARTIMUOSE RYTUOSE'
STASYS DAUNYS, Chicago, 1!I.

Sovietinių ginklų siuntos E- vo— ginklų. Sovietiniai ginklai kiek Zenas I: raelio gy/entojas, 
giptui sumaišė vakariečių kor- sustiprino arabų galią ir jų ryž- tai žino ir vakariečiai, 
tas sutaikyti arabus 3u Izraeliu te kariauti. Vakariečų įtaka a-
taikiu kompromiso bidu. Ame- ratų kraštuose smuko. Izaclis 
rikos dolerių ir Anglijos svarų stovi preš naują pavojų. Izra-
žadamos dovanos ir paskolos elis šaukiasi pagalbos ir prašo j tų žymiai pavojingesnis už Ko- 
arabų kraštams, įparegojančios moderniausių ginklų savo lais- rėjos ar Indok nijos karus. Ara- 
siekti taikaus Izraelio — ara- vei ginti. Amerika nenori eiti į bų k: aštuose slypi milžiniški naf 
bų kraštų ginčo išsprendimo, ne- ginklų lenktynes, nes sunku ti- tog ištekliai. Vieni šaltiniai jau 
bevaidina lemiančios reikšmės, keti, kad pusantro miliono Izra- seniai naudojami ir krauna ara 
Sunki Artimųjų Rytų padėtis ello valstybė ginklo jėga apsi- 
pasidarė karšta ir grasinanti gintų nuo 40 milionų arabų.
karu. Ir Izraelis, ir arabų kraš
tai šaukia, jog karo grėsmė die
na dienon didėja. Bandymas su 
stabdyti sovietinių ginklų siun
tas liko nesėkmingu, kai sovietų 
Bulganinas atsakė JAV prezi
dentui, jog tai yra paprasta pre
kyba. Arabų spaudimas padidė
jo, kai trys arabų kraštai susi
rišo karinėmis sutartimis prieš 
Izraelį. Jordanui pašalinus iš

kąjį vadą ir anglų įtaką, Arti
mųjų Rytų padėtis tapo dar tra 
giškesnė. Ginkluoti susirėmimai 
Izraelio — arabų pasieniuose 
vyksta kasdien.

Trys pagrindiniai dalykai Ar
timųjų Rytų padėtį daro degan
čiai karšta. Gili Izraelio — ara
bų nesantaika, milžiniški žemės 
turtai ir didžiųjų galybių jėgų 
balansavimas.

Arabų — Izraelio nesantaika

KODĖL ŽMONES BEGO?

Chruščevo pareiškimas apie 
Staliną ir jo teroristinius veiks
mus galų gale įtikins mūsų ko
munistėlius, kodėl žmonės bėgo 
iš Lietuvos ir kitų okupuotų 
kraštų. Ne vienas mūsų pabė
gėlių buvo apšauktas nacių ko
laborantu, liaudies priešu ir kt. 
vardais. Dabar pats Chruščevas 
savo pareiškimu apie Staliną į- 
tikins visus mūsų raudonuosius, 
kad mes bėgome ne kaip Aaciai 
ar liaudies priešai, bet nuo Sta
lino teroro.

Ir “Laisvė”, ir “Vilnis” dabar 
turėtų atšaukti visus mestus jų 
kaltinimus lietuviui pabėgėliui. 
Po Chruščevo pareiškimo “Vil
nis” ir “Laisvė” turi paskelbti, 
kad jie mulkino savo skaityto
jus per 30 metų apie “tėvelį” 
Staliną ir jo “saulę”. Galų gale 
“Vilnis” ir “Laisvė” turi pasekti 
savo “bosą” Chruščevą ir ati 
dengti savo skaitytojams tą 30 
metų melą apie Sovietų Rusiją 
ir papasakoti apie Stalino tero
rą, valymus, badmetį ir t.t. 
“Vilnis” ir “Laisvė” turėtų įro 
dyti savo skaitytojui, kad pa
bėgėlis yra Stalino auka.

Chruščevo įvykdytas Stalino 
pasmerkimas yra nelaikytinas 
politikos pasikeitimu. Tai yra 
tik naujas žygis apgauti vaka
riečius. Matyt, kad Chruščevas
nori apraminti tas kalbas, ku
rias atnešė iš už geležinės už
dangos šimtai tūkstančių pabė 
gėlių, išblaškytų po visą pašau

lį. Chruščevas, paskelbdamas 
Staliną budeliu, nori apvilkti vil
ką avies kailiu, kad vakarietis 
žurnalistas ar vakarietis politi
kas pradėtų glostyti avį, po ku
rios kailiu tūno vilkas. Vakarie
čiui dažnai daug nereikia: už
tenka, kad komunistas viena 
ranka paleidžia baltą balandį ir 
dažnai vakarietis pradeda ko
egzistencijos himnus dainuoti, 
visai nežiūrėdamas, kad tas 

pats komunistas kitoje rankoje 
turi atlenktą peilį.

Chruščevo pasmerkimas tero
ristinių Stalino veiksmų būtų 
priimtinas taikingu mostu tada, 
kada jis išlaisvins Lietuvą ir ki
tas pavergtas tautas, suvienys 
Vokietiją bei panaikins kacetus 
ir leis užsieniečiams be palydo
vų lankyti ne tik teatrus ir mu- 
zėjus, bet ir keliauti, kur norės.

Jonas Pninskis

Žydų ir arabų nesantaika yra 
sena. Arabai nenori žydų vals
tybės. Izzraelio teritoriją arabai 
laiko arabų žeme. Arabai pra
dėjo pykti nuo tada, kai prasi
dėjo žydų telkimas į Palestiną. 
Anuomet arabų balsas buvo ne
girdimas, nes arabų kraštai bu
vo kitų valdomi. Dabar arabų 
kraštai baigia išsilaisvinti, ku
ria armijas, vieni su kitais su 
siriša prieš Izraelį nukreiptomis 
sutartimis. Arabų balsas turi 
vertę Jungtinėse Tautose. Ara
bų karingumą skatina sovietai, 
norėdami laimėti 40 milionų a- 
rabų palankumą.

Žydai seniai troško turėti sa
vo valstybę. Jau po I Pasauli
nio karo žydams buvo pažadėti 
padėti sukurti jų tautinę vals
tybę Palestinoje. Po II Pasau
linio karo žydų svajonė išsipil
dė Izraelio valstybės vardu. Bet 
II Pasaulinis karas atnešė dide
lių laimėjimų ir arabams.

JAV, Anglija, Prancūzija ir 
Sovietų Sąjunga padėjo sukurti 
Izraelio valstybę. Izraeliui ne
stigo pinigų ir ginklų. Izraelis 
tapo modernia ir iki dantų gink 
luotą valstybe. Izraelio ginklas 
atlaikė pirmąjį arabų pasikėsi
nimą panaikinti Izraelio valsty
bę jos gimimo dienose. Bet di
dieji sąjungininkai suskilo. So
vietai pradėjo meilintis arabams.

Šaltas ir atsargus Anglijos 
Edenas bijojo, kad Izraelis gali 
pulti kaikuriuos ar abų kraštus, 
kol šie dar nėra galutinai pasi
ruošę. Paskutiinieji įvyk ai Ar
timuose Rytuose Anglijos gal
voseną pakeitė. Anglija įtaria, 
jog trijų mėnesių bėgyje arabai 
bandys pulti Izraelį. Vakarai ne 
turi sprendimo, kaip gaisrui Ar
timuose Rytuose neleisti įsilieps
noti. Jei Vakarai tęs dabartinę 
politiką, tai vasaros metu jie 
gali likti tik stebėtojais, jog Iz
raelio — arabų karas prasidėjo. 
Arabų karinės sutartys, Jorda
no legiono pertvarkymas, padi
dėję sukilimai Š. Afrikoj rodo, 
jog arabai ruošiasi. Anglų spau 
da pilna pranešimų, jog arabai 
pasiryžę paaukoti keliasdešimt 
tūkstančių gyvybių, kad jų kai
na panaikinus Izraelio valstybę. 
Baimę didina r tas faktas, jog 
arabai mažai kuo rizikuoja. Va
karų galybės jų neokupuos, nes 
grobio dalintis atskubėtų ir so
vietai. Izraelis teip pat negali 
arabų nugalėti. Didžiausias pa
vojus Izraeliui. Sėkminga smū
gio atveju arabai žydus negai
lestingai išskerstų. Tai žino

bams ir vakariečiams turtus, ki
ti — neseniai atrasti. Dėl arabų 
naftos susikerta Vakarai su so
vietais. Vakarai dėjo ir dės vi
sas pastangas, kad arabų naf
tos laukai išliktų jų kontrolėje. 
Tam reikia gerų santykių su 
arabais. Amerikai nebūtų sun
ku su arabais palaikyti tamp
rius santykius, nes Amerika Ar
timuose Rytuose kolonijų netu
rėjo ir jų čia nesiekia. Skersai 
kelio stoja Izraelio valstybė. Iz
raelis drumsčia JAV — arabų 
kraštų santykius. Nafta tebėra 
vakariečių —. sovietų jėgos san
tykio rodiklis. Betkoki neramu
mai Art. Rytuose sovietams la
bai pageidaujami.

Art. Rytuose Izraelis gina sa
vo egzistenciją. Arabai siekia 
pasidaryti vieninteliais šeiminin 
kais toje erdvėje. Didžiosios ga
lybės su baime ir pavydu žiūri 
į naftos laukus.

Art. Rytuose grįžtų ramybė, 
jei Vakarų didžiosios galybės 
su sovietais veiktų sutartinai. 
Bet didžiųjų galybių sutarimas 
Art. Rytuose dabartinėse sąly
gose beiveik neįmanomas, kai so
vietai visa jėga skverbiasi į ara
biškosios naftos laukus, o va
kariečiai deda visas pastangas, 
kad sovietai ten kojos neįkeltų.

DULKES BUVO SUSTOJĘS TOKIO MIESTE

JAV spKretonus .lobu Foster Dulks, grįždamas iš Tolimųjų Rytų ke- 
lionės, buvo sustojęs .bųmnijot sostinėje. Dulks susitiko su Japonijos 
valstybės vyrais: ininisteriu pirmininku lebiro llatoyma (viduryje) ir 
užsienio reikalų ministeriu Mamom Klngcmitsu. Valstybės sekretorius 
Dulks .jau grįžo į JAV. ; (1\K)

kia paremti lėšomis. Patys stu- ir pagerinti. Pradžia jau yra 
dentai ilgai nepajėgs to daryti, padaryta, tik reikia toliau te- 
Juk prenumeratorių maža, o sėti dirbti. Laikraštis garsina 
išlaidos didelės. Pats tikslas ir lietuvių kultūrinius ir tautinius 
priemonės yra labai geros, tik laimėjimus ktataučių tarpe. Ki 
reikalinga laiku ir tinkama pa- tos tautos turi daug panašių 
rama iš lietuvių visuomenės. leidinių, kur e garsina jų var-

Kiekviena pradžia sunki dą. Lietuviams svarbu turėti 
Toks leidžiamas biuletenis at- draugų kitataučių tarpe ir pa

lieka svarbų darbą. Studentai skleisti savo mintis tėvynės va-
neturi lėšų jį tinkamai praplėsti davimo darbe.

—s
Roosevelt Furnitūra Miegamo Rakando Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 WEST ROOSEVELT BOAD TeL SEeley 8 - 4711TeL

FeUx Raudonis, sav. Ir menadžerls 
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

KULTŪRINĖ INFORMACIJA
A. GINTNERIS, Chicago, III.

JAV lietuviai turi pakanka-kia duoti faktus ir medžiagą 
mai dienraščių, savaitraščių ir raštu. Todėl turime organizuo- 
žurnalų lietuvių kalba. Tačiau tai dirbti.
informacijos ąpie savo veikimą Tą darbą jau pradėjo dirbti 
anglų kalba kaip ir neturime. Lietuvių Studentų Sąjunga. Jie 
Kitos tautos jau žymiai pralen-leidž’a biuletenį anglų kalba, 
kė lietuvius toje srityje. Pana-šis laikraštis jau teikia angliš- 
ši padėtis yra ir kitose srityse, kai kalbančiai visuomenei žinias 
pvz. literatūroje, sporte ir t.t. apie mūsų kultūrinį ir visuome- 
Mažai dar pažįsta mūsų meną.ninį gyvenimą Amerikoje ir ki- 
dafnas, lietuviškus šokius. At-tur. Be to jis plačiau informuo- 
rodo, kad mes gyvename tik ja apie lietuvių tautos ir vals- 
sau ir vedame uždarą gyvenimą, tybės reikalus.
Visi mūsų kultūriniai pasiro- Sveikintina ir remtina 
dymai pritaikinti savajai publi- Manau, kad nė vienas lietuvis 
kai. neabejos, jog tokia kultūrinė in-

Studcntai plėšia dirvonus formacija anglų kalba yra rei- 
Studentai pirmieji pradėjo rū kalinga. Ji atlieka didelį ir 

pintig informacija svetimomis svarbų darbą. To darbo rezul- 
kalbomis apie Lietuvą ir jostatus pamatysime vėliau. Jau 
žmones, esančius Amerikoje irpadaryta graži pradžia: pirmie- 
visame plačiame pasaulyje. Jieji dirvonai išarti ir sėjama sėk- 
nutarę šį reikalą pajudinti. A la. To laikraščio vardas yra 
pie mūsų kultūrinį veikimą tu- “LITUANUS”, kurį leidžia pa- 

1 ri būti rašoma anglų kalba. Tu- tys studentai savo lėšomis. Ka- 
Jie pasiūlė arabams tai, ko jie rime ta ipatys padaryti. Sveti-daugi darbas yra svarbus ir 
labiausiai troško ir kitur nega- mieji tuo nesirūpina. Jiems rei- reikšmingas, tai tokį darbą rei-

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

GRANE SAVINOS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, III.

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

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

BIRUTĖ PŪKBLEVieiOTi

Naujas direktorius
Vieton mirusio prel. Ang. 

Mercati, Vatikano slaptųjų ar
chyvų prefektu paskirtas lig
šiolinis viceprefektas prel. 
Martino Giusti. Su jais teko 
nemažai bendradarbiauti mūsų 
istorikui prof. Z. Ivinskiui, ren
kant medžiagą apie Lietuvą.

Mokyklų statyboms
Fort Wayne vyskupijos va 

dovybė pranešė, kad yra nusi 
stačiusi sukelti $2,500,000 sta
tybai dviejų katalikiškų augš 

. tesniųjų mokyklų.

58 tęsinys

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

Tyruose dega erškėčių krūmas.
Tu netarsi Jo vardo ir nežymėsi Jo skaitmens.
Aukuro dūmas tebūna saldus: jauno gyvulio 

kraujas, abu jo inkstai ir sauja smilkalų...
Kai ateina naktis, kalnai sukimba į juodą gran

dinę.
Pati augščiausioji viršūnė pakelia nuo žemės 

pilnatį ir neša virš galvos, lyg moteriškė sklidiną 
vandens ąsotį.

Neseikėk javo, saulei nusileidus.
Apšlakstyk šventyklos slenkstį septynetą kar

tų ir nusilenk nedylaniian raidei, įrėžtai akmeny.

Naujoji Sandora yra vynmedis ir kviečio varpa
Tai šviesiaplaukio Karvedžio ženklai.
Jo saidokas išlenktas iš balto medžio; jietis 

auksinė ir aštri, kaip saulės spindulys...
Putojančiom verdenėm pratrykšta naujos upės
Ežeruose išsiskleidžia didžiuliai žiedai: žvaigž 

džių spalvos ir skaistumo lelijos.
Kūdikių kaktos bus šviesios ir pateptos alte 

jais, lyg karalių.

. Iš pat ryto vyrai išeina jieškoti vežimėlio, kąd ga
lėtumėm pasiimti bent pačius būtiniausius daiktus ir 
paguldyti Jonuką. Vaikutis vis dar tebekarščiuoja ir 
tebekosti. 1 v*,.

Žemyn mes nelipam — nei aš, nei Rima, nei Elvyra. 
Gulim apdėtos lagaminais, kaip ir vakar.

I^o Ilgo jieškojimo, kažkokiame name Kęstutis ap
tinka tempiamus ratukus. Bet viena jų ašis visai iš- 
klypusi. Nulūžęs ir dyselis. Kol vyrai ratukus sutaiso, 
visai įsidienoja. Rusų anksčiau vakaro mes ir nelau
kianti, todėl nutariam čia dar pavalgyti. Mama užkai
čia kieme net sriubą, kažkokį džiovintų daržovių mišinį, 
kad, prieš išeidami, visi pasistiprintų karštu viralu.

Nes nežinia, kokia bus toji kelionė per sugriautą 
Dancigą, nežinia, kur mes vėl galėsim sustoti.

Bet staiga rūsin užgriūva rusų būrys. Mūsiškiai 
vos spėja subėgti į kambarį ir susėsti ant lovų.

Žvakė neuždegta; pro duris krinta blankūs šviesos 
pluoštai.

— Visi iš lovų! — pasigirsta smarkus balsas čia 
pat, mūsų kambary.

Ten, apačioj, jie dar bando aiškinti, jog mes lietu
viai, jog... Tik jau niekas nebegelbsti.

— Visi iš lovų! — vėl surinka tas pats balsas. — 
Kiek sykių reikės man jums kartoti?

Ir aišku, kad kitos išeities nėra. Jei mes patys ne- 
išlipsim, jie mus išvers jėga.

Aš pastveriu rankinuką, užsimetu paltą ir, prasky- 
rusi ryšulius, nušoku žemėn. Paskubomis įsispiriu į gu
minius savo batus — vienu šuoliu pripuolu prie durų. 
Aš bėgsiu! Nustumsiu juO3 į šalį ir bėgsiu!

Bet sustingstu ant slenksčio. Visur, prie šulinio,

prie didžiosios angos, visur jų pilna! Kaip amaro... kaip 
amaro... Kur aš galiu bėgti ?

Ir tuojau pat vėl tasai balsas. Net nežinia, iš kur 
jis sklinda. Lyg ne žmogus kalbėtų, bet kažkokia ne
matoma būtybė Virš mūsų galvų:

— Visi vyrai — išeikit! Pasiimti galit duonos ir 
baltinių pamainą.

Aš nepajuntu, kaip atsiduriu prie tėčio.
Jis stovi pačiame kambario kampe: mama traukia 

iš lagamino žydruosius jo marškinius, paskubomis vy
nioja į ryšelį, kiša jam po pažastim. Kur duona? Kur 
tėčio duona?...

Bet dabar matau tik jo veidą. Tėčio barzda neskus
ta, skruostai įkritę. Jo veidas pilkas kaip žemė. Yra 
vien akys. Mėlynos, sielvartingos, atsisveikinančios.

Ir juntu, kad šitas akis matau paskutinį kartą.
— Tėti!
Leiskit man su juo būti! Neliepkit jam išeiti! Ne

veskit, neplėškit jo nuo manęs... Palikit man tėvą!
Jaučiu, kad jis kažką traukia iš kišenės ir deda į 

mano ranką. Nusuku šonu galvą, bet pro ašaras nega
liu įžiūrėti, kas tai yra. Tik kai suspaudžiu delną, tik 
tada žinau, kad tai pirštinės. Naujos, kiaulės odos 
pirštinės, kuriomis tėtis taip didžiavosi.

— Pasiimk tu jas, — šnabžda tėtis, stipriai už
gniauždamas mano pirštus. — Pasiimk...

Ir jį jau varo.

Dabar rūsy palieka vien moterys.
Viskas mano akyse ima mirgėti: veidai, daiktų 

apybraižos. Aš tik matau, kad prie durų stovi ponia 
Mačiūnienė ir Rima. Abi susiglaudusios.

(Bus daugiau)
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CLEVELANDO ŽINIOS Atgarsiai iš Lietuvos Vyčių veikimo Gardner, Mass.

(Atkelta iš 2 psl.)

Po programos ateitininkai sa
vo bičiuliams ir nariams suruo
šė vaišes, kuriose dalyvavo per 

< 140 asmenų. Vakarienės metu 
į ateitininkus kreipėsi JAV Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas St. Barzdukas, muz. Alf. Mi 
kulskis, psktn. Vytautas Raman 
tas ir psktn. Mirga Pažemėnie- 
nė. Raštu sveikinimą prisiuntė 
Clevelando,, budžiai.

Clevelandas prasmingai ir gr& 
žiai paminėjo ateitininkijos 45 
metų nueitą sunkų kelią ir tvir
tai pasiryžo ir toliau žygiuoti 
savo garbingų pirmtakų takais, 
kurie buvo toki prasmingi visai 
lietuvių tautai.

SOLISTŲ KONCERTAS
Moterų Sąjungos 36 kuopa 

balandžio 14 d. lietuvių salėje 
rengia Kauno operos solistės 
Pranės Radzevičiūtės ir solisto 
Vaclovo Verikaičio dainų ir ari
jų koncertą. Šių lietuvių daini
ninkų koncertas bus pirmasis jų 
debiutas Clevelande. Abu so
listai savo koncertais yra pri
traukę sales entuziastingų klau
sytojų. Jie be abejo patiks ir 
clevelandiečiams. Moterų S-gos 
36 kuopa šį koncertą rengia ne 
kokiu pasipelnymo tikslu, bet 
gražia intencija — paremti nau
josios parapijos mokyklos sta
tybos fondą. Tad koncerte daly
vaujantieji ne tik turės retai tu
rimą progą išgirsti mūsų mie
luosius daimninkus, bet ir pa
rems naudingą reikalą. Biletų 
jau šį sekmadienį galima įsigyti 
Spaudos kioske, “Dirvoje” ir 
pas paskirus platintoji’s.

Koncertą globoja Sofija Ru
dokienė, talkinama Onos Joku- 
baitienės ir kitų naujosios para
pijos moterų veikėjų. Jau dabar 
užplanuokime būti šiame kon
certe.

“LITERATCROS LANKAI”,
“Žemė dega”, Grimų pasakos”, 
“Anderseno pasakos”, “Devy
nios baladės”, “Žiemos daina”, 
“Raidžių pasėliai” ir kitos nau
jos knygos gaunamos sekma
dieniais Spaudos kioske. S. G.

IŠ CLEVELANDO LIETUVIŲ 
BUDŽIŲ VEIKLOS

. Kovo 18 d. vyresn. sktn. dail. 
K. Žilinskas Clevelando lietu
viams budžiams skaitė paskaitą 
apie lietuvišką meną, meno vys
tymąsi ir paminėjo paskirų lie
tuvių menininkų veiklą Po pa
skaitos lietuvių budžių mergai
čių sekcija įteikė dail. Žilinskui 
gražių gėlių puokštę.

Į lietuvius budžius priimami 
berniukai ir mergaitės nuo 7 
metų amž aus, nes pirma veikė ! 
lietuviai budžiai ir neregistruoti 
skautai toje pat vadovybėje. Į 
Dabar neregistruoti skautai Cle- Į 
velande nebeveikia, o tų pačių 
tikslų siekia, tik su sustiprintu | 
lietuvišku veikimu, veikią lietu
viai budžiai.

Lietuvių budžių nariai ir nau
jai norintieji įstoti į lietuvius bu 
džius kreipiasi šiais adręsais: 
pirm. ir akademikų sekcijos va
dovas inž. A. Pautienius, 1248 
E. 87 Str., telef*. SW 1-5879; 
sekr. E. Žiedonis, 1325*E. 81 St., 
telef. SW 1-7985; raerg. sekc. 
vadovė Nijolė Bartuškaitė, 1893 
Roselin Avė, telef. GL 1-6482 
moksleivių sekc. vad. Gytis Mo
tiejūnas, tel. LI 1-9395; moks
leivių jaunių vadovas R. Kudu- 
kis, 1343 E. 92 Str., telef. GR- 
1-976.

ATITAISYMAS IR PADĖKA
Kovo 9 d. “Drauge, Clevelan

do žiniose, kuriose buvo apra
šytas gražus ir iškilmingas šv. 
Kazimiero dienos minėjimas, ne 
žinia dėl kokios priežasties tilpo 
neteisingai parašyta toje žinelė
je Onos Jokubaitienės pavardė 
Vieton Jokubauskienė turi būti 
Jokubaitienė.

Nors tos žinelės nerašiau, bet 
užjausdamas minėtą veikėją, ku 
ri tą dieną tiek padėjo savo 
brangaus darbo, o pavardė ne
buvo tinkamai paminėta, tai bū
tų gaila, jei ta klaida būtų ne
atitaisyta ir nepareikšta padėka 
Onai Jokubaitienei, kaip vyriau
siai šeimininkei ir jos pagelbi-; 
ninkėms Onai Laniauskienei, p.t 
Mockapetrienei ir V. Jokūbai
čiui, kuris irgi nemažai prisidė
jo darbu ir centu.

Dar sykį ačiū visiems.
Senelis

Clevelando sendraugiai vyčiai kitų kolonijų vyčiai rungtis už 
susirinko į savo pirmą susirinki- vyčių “bowling” čempionatą, 
mą, kuris nors nebuvo gausus, Būtų gražu ir net pageidauti- 
bet nariai pareiškė gražių min- na, kad šioje didžioje sporto 
čių vyčių sendraugių veiklos ševntėje dalyvautų daugybė mū- 
,.i T2-_ i x.,_ Sy jaunosios lietuviškosios‘karklausimais. Ka kurie nariai tik 
žodžiais gerino ir letė šio sky
riaus veikimą, bet vytė M. Gal
dikienė pristatė ir vieną naują 
kandidatę — Juzę Čep’enę, Švč. 
P. Marijos Nepaliaujančios Pa
galbos parapijos uoliąją veikėją 
ir šios prapijos didelę rėmėją. 
Sendraugiai džiaugiasi susilau
kę savo tarpe uolosios Cleve- 
landq lietuvių veikėjos.

Skaityta net keletas laiškų. 
Vienas jų buvo gautas iš Liet. 
Vyčių Centro Valdybos nutari
mų raštininkės M. Onaitienės, 
kuri savo laišku kvieč:a Cleve
lando vyčių veikėjus atvykti į 
Pittsburgh, Pa, balandžio 14 d., 
kada įvyks visos L. Vyčių orga
nizacijos Centro Valdybos suva
žiavimas. Posėdis bus pas vy
čius V. Cinikus.

Kiti du laiškai buvo gauti iš 
L. Vyčių 102 kuopos (Detroit). 
Ji ragina clevelandiečius vyčius 
ruoštis ir gausiai atvykti į O- 
hio — Michigan — Pittsburgh 
vyčių aspkrities suvažiavimą, 
kuris bus balandžio 7 d. Detroi
te, Mich. Trečias laiškas buvo 
gautas iš -L. Vyčių 96 kuopos 
(Dayton, Ohio). Ši kuopa pri
mena L. Vyčių 25 kuopai, kad 
dalyvautų vyčių “bovvling” tur
nyre, kuris bus gegužės mėn 
Daytone, Ohio. Ten suvažiuos 
ne tik Ohio, bet ir Pittsburgho, 
Chicagos, Indianos, Detroito ir

tos sportininkų apginti savo 
kuopos garbę. Vyčių jaunime, 
parodyk daytoniečiam staigme
ną — suvažiuokite tiek, kad 
Daytono vyčiai galėtų pasi
džiaugti ir pasigėrėti.

Kaip gaila, kad nūnai nebėra 
naujų narių vajaus lenktynių 
mūsų organizacijoje, kokios bu-! 
vo praeityje, nors naujų narių 
vajai vis vykdomi kaip ir kita
da. Jei neklystu, vienas Stauc- 
kas viename naujų narių vaju
je prirašė 150 naujų narių. O 
kiek mes prirašome šiandien, 
nors yra duodamos dovanos ir 
gana didelės, bet tokios dvasios 
ir tokio pasiryžimo nebėra, ko
kius turėjo pirmieji veikėjai. 
Jaunime, sukruskime, dar turi
me laiko ligi gegužės mėnesio 
pabaigos. J. Sadauskas

“TĖVYNĖS GARSŲ”
Valandėlė transliuojama per YY DOK 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.

Klubo pirm. J. STEMPUŽIS
1203 E. 74TH STREET 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296
j-.

poMūsų miestas nuskambėjo 
visą Ameriką

Simplex laikrodžių dirbtuvė, 
pasamdžiųsi laivą, visą parda
vėjų štabą ir jų būgnų orkest
rą bei augštesniosios mokyklos 
būgnų orkestrą nuvežė į Trini- 
dad švęsti ten Užgavėnių, vadi
namų “Carnival time”. Kelionė 
tęsės 2 savaites ir mūsų apylin
kėje sukėlė didelę staigmeną. 
Bendrovė apmokėjo visas išlai
das, kurių buvo daugiau pusė 
miliono dolerių. Viso 370 žmo
nių, nemažai ir lietuvių važiavo.

Visa kelionė bus rėdoma tele
vizijoje ir “Life” žurnalas pla
čiai rašė apie šį įvykį. Pagarsi
no mūsų miestą po visą Ameri
ką.

TRUMPAI
— Albertas Radeckas yra

paskirtas Metropolitan draudi
mo bendrovės Gardnerio sky
riaus vedėjo padėjėju. Vajaus 
metu Radeckas buvo vienas iš 
125 pareigūnų (iš 22,000 parei
gūnų), kurie daugiau žmonių 
apdraudė.

— Laiškai iš Lietuvos. Vis 
daugiau laiškų gaunama iš Lie
tuvos. Visi rašo, kad ž ema la-

bai šalta ir prašo prisiųsti vais
tų, nes Lietuvoje jie labai bran
gūs.

— Fred E. B laže, mūsų rajo
no atstovas Massachusetts vals 
tybės rūmuose mirė kovo 8 d. | 
Jis buvo didelis lietuvių bičiulis. 
Massachusetts gubernatorius 
dalyvavo jo laidotuvėse.

— Nelė Ališauskaitė susižie
davo. Taip pat ruošiasi tuoktis 
Vincas Daraskevičius. • Vytis

UŽDARO KALĖJIMUS
* ■ « ■ 1

Airijoje uždaromi Corko ir 
Sligo kalėjimai, nes nusikalti
mų ir areštuotųjų skaičius yra 
žymiai sumažėjęs.

“SESIAS K&KlfWr D
1$ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEII TR0K4I- NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/A! 
ILGU METU PATURIMAS-PIGUS IRSĄŽININ6AS PATARNAVIMAS

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

MOVIMO

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

PREC1N PHOTO STUDiO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,

— 4058 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokiu Rūšių 
MEDŽIAGĄ

TELEVIZIJOS
r liadio Aparaty Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer SL 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-303’,

PIGL11 IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOUAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRescott 9-2781

IV.RADIOSUrn
[ (lempos-dalys-baterijos) j

TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėse] —100% — 

lgarantioa

CARR MOODY 
LUMBER CO*

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė .atidara kasdien nuo

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

IHCOME k

SERVICE.//

PRANAS SALEM0NAVIČ1US -
504 W. 33rd St. (Arti Normai Avė.)

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

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

į 20 METŲ PATYRIMO

MES PRISTATOME ANGLIS BEI M 

PEČIAUS ALIEJŲ

KA] [GE]

Daina
TELEVISION

|(sč>v. inž.A.Semėnas)
13130S.Hatsted-DA6-6887]

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avc., a* Mozart 

Chicago 32. III. — Tel i.A 3-861’.

5IDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS !į
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo 

kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pat' 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darb?.

stasys Fabijonas
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097,

Sukaktuviniu Melų Dovanos Tapytojams

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 
ilgiau gyvensi.

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

Turtas virš.......................... #57,000,000.00
Atsargos Fondas................. #4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Mcniber of Federal Savings and Loao Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEYVICH, 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.

į

AND LOAN ASSOCIATION

iSHullfefinll[111.111$ 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
BSSSSssJ^ PHONEs Vlrginia 7-1141
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MARŲUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI. GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 69th Street Tel. PRospect 6*0781
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę)
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SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, G ELZ KELIAIS 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

NUO UŽSISENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IK ATVIRŲ ODOS HŲŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 

V IRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ
negali ramiai sčdėti ir naktimi?
miegoti, nes jų užsisenėjualos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kud pasalinti tą 
nlcžBjinių Ir skaudėjimų, senų atvi
rų tr skaudžiu žaizdų, uždekite 
l.EGVLO Olntment. Jos gydymo; 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galBsite ramiai miegoti nak 
t). Vartokite Ją taipgi nuo skau 
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležejl.ną Ilgos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pašalina peršfijima ligor 
vadinamos ATHLETK’S FOOT, su 
stabdo džiovinimų, odos Ir perplyšima 
tiirpplrfti'lų. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios, suskilusios odos dedlr 
vinių, odos Išbėrimų ir t. t., talpg' 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty 
Itlų. Ji yra gera g/duoįB nuo Iš 
viršluių odos Ilgų. Do
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, Ir $3.5(1.
Pirkite valstlnCse Chl 
nagoj Ir apyllhkBse—
Mllwaukee. Wisc.,Oa 
ry. Ind.Ir Detroit, Ml- 
eblgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo
toj order 1

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

KOMENTARŲ NEKEIK:

Geriausios 1955—1956 m. 
knygos:

Jurgis Savick's: ŽEME 
DEGA,
atsiminimų ir užrašų knyga 
iš 1939 — I94B m., kruvi
niausiu ir tragiškiausio lai
kotarpio Europos Istorijoje,
4 5U psl. — ...................................... gi

Jurgis Jankus. SENAS
KAREIVIS M AT AT U-
TIS,
apysaka, iš netolimoa pru.'i- 
ties, perlas jaunimo literatū
roj

Thor Ilcyertlalil: KON- 
TIKI,
Išgarsėjusi norvego knyga, 
vienas įspūdingiausių veika
lų, kokį esate skaitę. 4 14 psl, Ii.

Mirko Jclusič: CEZARIS,
istorinis romanas, vaizduo
jantis didj romėnų Kajų Juli
jų OsarJ Ir jo dramatiškus 
kovas senojoj Romos impe
rijoj. Trys lomai, kieky ienas 
po ....................... ................................... 2

Užsakymus ir pinigus siųskit —

TERRA
3333 So. Halsted SU, 

CHICAGO 8, ILL

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

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba pad«; į senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendroves raktą su termo 
metru arba puikią piniginę.

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

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

CRANE SAVINGS -
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 471h Street LAIayette 3-1083
II. It, l’letklr-yyli /., |>r«-z..; I„ lt. I‘letkewl</,, m kr. tr advokatas

Mokame ankštim dividendus KeAluoiaiiie čekius Parduodam*' 
V Išperkamo valstybės bonus. Taupytoj&uis palai na. v linai veltui

ATIDARYKITE S.ysKAlT.y ŠIASDILV AI’KIIAI SI A IRI Bln.uno

DARBO VALANDOM: plrmad. Ir kelv. nuo 9 Iki s vai. vak ; 
antradlenj Ir penkiadieni nuo 9 Iki f,; trečiadieni uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos Iki vidudienio.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3113 S. I.1TUAMUA AVĖ., tllICAtiO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
llllllllllllli:illilllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||illlll||,|||||||||||||||||||||lllllllllllll'

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

B U I C K ’ A S

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS
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dienraštis draugas, chicago, Illinois

Baltimore, Md.
Bendra skautų ir ateitininkų 

šventė

Tradicinė šv. Kazimiero šven
tė buvo atšvęsta kovo 4 d. Mi
nėjimas pradėtas šv. Mišiomis 
ir bendra šv. Komunija. Pusry
čių metu pritaikytą kalbą pasa
kė kun. K. Pugevičius. Trumpai 
apžvelgė šventojo nuostabiai 
gražų gyvenimą, persunktą pa
maldumu ir meile artimui. Tad 
ir šių dienų jaunimą dvasios va
das ragino ne tik dideliems žyg
darbiams, bet ir gražiu kasdie
niniu gyvenimu patraukti kitus, 
rodyti kitiems gerą pavyzdį.

Meninėje dalyje skaučių drau
gininke M. Vičiulytė paskaitė 
šventei pritaikintą eilėraštį. 
Jaunesniųjų at-kių kvartetas 
padainavo keletą dainelių. V. 
Gailevičiūtė, E. Noreikaitė ir D. 
Veliuonaitė padeklamavo po ei
lėraštį. E. Bradūnaitė padaina
vo keletą senovės liaudies dai
nelių. Programą pravedė V. Bo 
gutaitė.

Studentų ateitininkų 
rekolekcijos

Dvasios vado kun. K. Puge- 
vičiaus pastangomis kovo 11 d. 
buvo suruoštos rekolekcijos. Į 
šias rekolekcijas buvo kviestas 
ir visas Baltimorės jaunimas, 
bet labai gaila, kad vos keli te
pasirodė.

Pamokslai pradėti 3 vai. p. p. 
ir tęsėsi iki 8 vai. vak., įskai
tant bendrą vakarienę ir per
traukas. Pagrind nė pamokslų 
mintis buvo “Pasaulio atnauji
nimas Kristuje, kuris turi ateiti 
per mūsų pačių atsinaujinimą”. 
Reikia pripažinti, kad buvo la
bai gera pamokslų sistema. 
Kiekvienas pamokslas truko a- 
pie 30 — 40 minučių, paskui 15 
minučių skirta apmąstymui, 
susikaupimui. Be pamokslų dar 
buvo bendrai apeiti Kryžiaus ke
liai ir atkalbėtas šv. rožančius.

(Nors buvo ir labai mažas bū

relis, bet visi išsinešė pakilią 
ir maldingą nuotaiką. Visi bu
vo priversti pamąstyti, kokia 
yra mūsų svarbioji gyvenimo 
užduotis. ■' ' 1 '

Už šiąs rekolekcijas didžiau-1, 
šia padėka tenka dvasios vadui 
kun. K. Pugevičiui, kuris pa
šventė tiek brangaus laiko. Taip 
pat didelė padėka parapijos kle 
bonui prel. L. Mendeliui už lei
dimą naudotis patalpomis.

Gen. B.

Waterbury, Conn.
Tu žiedas laukų Lietuvos...
Kovo 4 d. senojoj parapijos 

mokykloj įvyko moksleivių atei
tininkų susirinkimas — šv. Ka
zimiero minėjimas.

Moksleivių at-kų pirm. Ri
mas Gaižutis pradėjo susirinki
mą malda į šv. Kazimierą. Ber
niukų globėjas J. Šmulkštys 
vaizdžiai papasakojo Lietuvos 
jaunimo globėjo šv. Kazimiero1 
gyvenimą.

Moksleivės at-kės Loreta Ba-' 
cevičiūtė, Jonė Brazauskaitė ir 
Rūta Juraškaitė deklamavo J. 
Augustaitytės - Vaičiūnienės šv. 
Kazimiero garbei sukurtų eilė
raščių.

Jaunesnių mergaičių rekolek
cijose, kurios įvyko Nekalto Pra 
sidėjimo seserų vienuolyne, Put- 
nam, Conn., dalyvavo L. Bace
vičiūtė, J. Brazauskaitė, R. Ju
raškaitė, G. Karmūzaitė ir R. 
Paliulytė.

Kun. V. Paulausko vestos re
kolekcijos paliko mergaitėms gi
lų įspūdį.

Moksleivių at-kų kuopa akty
viai ruošiasi dalyvauti kiaušinių 
marginimo konkurse. Už gra
žiausiai: numargintus kiauši
nius yra skiriamos dvi dovanos. 
Komisiją sudaro Z. Seliokas, V. 
Petruškevičius ir J, Šmulkštys.

Dovanos bus įteiktos pirmą 
Velykų dieną.

CHICAGOJE
Nauju Liet. Bendruomenės 

Roselando apylinkės valdyba
L. B. Rpselandų ■ apyl, mėtir,

K. Čepaitis, ižd. Br. Andriukai- $5 “Draugo”, spaustuvės staty
tis, KaitotęKos vetkijas A. štei- bos fondui ir $5 Amerikos Lie- 
nys ir sp. bei inf. reikalams K. tuvių Tarybai. Klubas pagal 
Bružas. . Valdybos kandidatai, savo finansinį stoyį visuomet 
pagal balsų daugilmą, . yra B. ' rėrrtė ir teberemia labdarybės, 

uis siisirinkimas įyyko kovo 18 'Balšaitytė įr Z. Kungys; Kont- religinius ir kultūriniu^ darbus,
d. Susirinkimui pirmininkavo- komisijon išrinkti P. Nied- Anksčiau išrinktoji klubo įstatų 
Z. Kungys ir sekret-. B. Balš|L, varas, O. Kapteims ir K. Rubi-J paruošimo komisija darbą yra 
tytė. Išrinko naują valdybą, nas> kandidatai J. Valantiejusi baigusi ir patiekė susirinkimui
kontrolės komisiją ir priėmė ir B Masiulis. ......................įstatų projektą. Dėl atskirų!
keletą nutarimų. giuo metu L B Roseiando

Valdybes nariai pareiškė, kad aPyl turi 130 narius. Narių 
buvo atgaivinta Lituanistikos skaič.us kaskart didėja 
šeštadieninė mokykla, kuria da
bar lanko 29 mok. Mokytojau- Cicero, III. 
ja B. Balšaitytė, B. Briedienė,
J. Grigaliūnienė ir L. Lazaus
kienė. Veikia 3 skyriai. Surengę
ti trys minėjimai — 1955 ir Kovo 17 d. J. Budriko svetai- 
1956 metų vasario 16 d. ir bir- nėję įvyko Šakių apskr. klubo 
želio įvykių. ALTui įteikta 176 susirinkimas, kurį atidarė ir 
dol., L. B. Centrui 35 dol. ir jam pirmininkavo Pranas Juš- 
L. B. Chicagos apygardai 30 ka, ilgametis klubo pirminin- 
dol. Dėl pinigų paskirstymo ki- ’ kas. Sekretorius Pranas Side- 
lo diskusijos, nes LB daugiau ravičius perskaitė praėjusio su- 
rūpinasi ALTo reikalais negu j sirinkimo protokolą, kuris su- 
savo. Į tai buVo atsakyta, kad surinkusiųjų buvo vienbalsiai
Alto skyriaus nesant, LB val
dyba, jausdama lietuvišką pa
reigą, niekieno neprašoma ren
gia minėjimus, renka aukas ir 
jas perduoda ALTo iždininkui. 
ALTas L. B. talkos oficialiai 
nėra prašęs, bet surinktus pini
gus mielai priima.

Išklausius spaudos bei infor
macijos nario pranešimo, nu
tarta pareikšti viešą padėką 
liet. patriotiniai spaudai, Chi
cagos liet. radijo programų ve
dėjams ir Visų Šventųjų parap. 
kunigams už nuoširdų bendra
darbiavimą L. B. žinių skelbimą 
be atlyginimo.

Visų Šventųjų parap. istori
jos išleidimui skirti 25 dol. auką 
ir pasveikinti LRK susivieniji
mą Amerikoje švenčiant jam 
70 metų sukaktį.

Naujoji valdyba po susirinki
mo savo posėdyje pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas inž. 
VI. Sinkus, vicepirm. P. Kurzt- 
kauskas ir J. Pleinys, sekret.

šakių apskrities klubo 
susirinkimas

priimtas.
Užgavėnių pasilinksminimo, 

kuris buvo vasario 11 d., apys
kaitą patiekė Marija Neberie- 
zienė. Nors deja tą dieną pasi
taikė pats blogiausias oras, 
koks ligšiol šią žiemą yra bu- Liet. Hadlo Programa 15 stoties 

WBMS, 1090 kll. sekmadieniais 12—
VPS Chicap’nip hpt ymnniii at 12:80 per Pletu“; Het muzika, vęs vmicagoje, Dėt žmonių at- /aaln09> lr MagdutSe Pasaka. Biznio 
silankė ir iš parengimo klubui reikalais kreiptis i Steponą Minko, 

dar liko pelno $16.95.
Susirinkimas paskyrė auką

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

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

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas T aiman Avė.)
įsi Tel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAIbrook 5-5934
jjj , 4. S"—- .— .Į. -flff

punktų kaitėjo A. Bacevičius, 
P. Juška, J. Lebežinskas, A. 
Gerdžiūnas, P. Sideravičius ir 
kiti. Įstatai susirinkimo patvir
tinti vienbalsiai. Įstatuose jo- 
kų naujovių neįvesta. Jie su
daryti vadovaujantis ilgamete 
klubo veiklos tradicija, kad ir 
prieš jų punktus prieštaravimų

AR GI NETEISYBE,

kad Velykoms labai 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.

-RADIO PROGRAMA-

Baltic Florlsts, GClių ir Dovanų Krau
tuvą, f 02 E. Broadway, So. Boston l 
27, Mass. Tel. So. 8-0489. Ten pat 
šaunama lai k. „Draugas“.

nesirado. Susirinkusieji klubo 
reikalus sprendė labai gražioje 
ir rimtoje nuotaikoje, taip kaip 
ir 'zanavykams pridera.

Susirinkimą užbaigus nųūsų 
šeimininkės O., šniaukštienė ir 
M. Gedminienė visus vaišino už
kandžiais ir skaniai. įšvirta ka
vute. Sekantis susįcinkimas bus 
gegužės 19 d. toje pat J. Bud
riko svetainėje. Tačiau prieš tai 
klubo valdyba dar nori sureng
ti nuotaikingą pavasarinį “šu-

CIZID’C SELF
SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — UfALBROOK 5-8202t .z w A f •*•*}."*
KOVO 22, 23 ir 24 d. d.\ r

COURVOISIER, Three Star Cognac Fifth $4-92

BISQUIT THREE STAR COGNAC’ * K » 1 Fifth $4. 79

NAPOLEON COGNAC, Imported Fifth $3.79

GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USPi 1 t, ?.• ; i , • i : • ’ „■ ■ ' . Fifth $4.89

1952 VINTAGE Imported Bordeaux
WINE — Red or White Fifth ęsu

KIJAFA WINE 5th $1-69

CINZANO VERMOUTH
Sweet or Dry Fifth $ “| .39

STREGA LIQUEUR Fifth $4-89
MARASCHINO (Cherry) Lqueur Fifth•* « i

$3.39

CHARTREUSE (YcUow), 86 Proof

-■■■F.—---

Fifth $5-89

rum-burum”. Apie tai bus pa
skelbta vėliau.

u . - .. :
Būtų gera, kad visi šakiečiai 

esantieji Čhicagoje ir jos Apy
linkėse susiburti) į klubo eilės, 
tuomet klubas galėtų nuveikti 
žymiai didesnius darbus ir ge
riau atstovauti zanavykų var
dą, J- J-tis

Darbas ir pareigų atlikimas 
yra tikro vidinio džiaugsmo pa

grindas.

NELAIKYKIT PINIGU
VELTUI PLIUSINIS ZUIKUTIS VAIKUČIAMS

1447 So. 49th Court Cicero 50, Illinois
JUOZAS (JRIBAUSKAS, Vedėjas 

MALONIAI KVIEČIAME JUS, KAIP KLIJENTUS IR ESAME DĖKINGI U2 TOLIMESNJ BENDRADARBIAVIMĄ SU MUMIS

Fclcfonai: TOwnhall 3-8131-8132 RASTINE ATIDARA KASDIEN; UŽDARA VIS£ plKN£ TREČIADIENIAIS
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ĮVAIRIOS žinios
111 jaunuolių j vienuolyną

Per 1955 metus į Šv. Kry
žiaus Brolių vienuolyną Notre 
Dame, Ind., įstojo 111 jaunuolių, 
kurių vienas su augštojo moks-

tas karmelitams vienuolynas se- se, nuvykęs j Romą pareiškė, 
name ispanų stiliuje. kad Kinijoje šiuo metu yra daug

Šventųjų, kurie pergyvena sun- 
3,500 vedybos kius kentėjimus dėl savo tikė-

i j jimo.
Pompėjos mieste, Italijoje, Šv.

Rožanėias Dievo Motinos bazili
koje per 1955 metus buvo su 

io" la’ipsniu7~12"ūigtishJ“koTegi- tuokta 3,505 poros. Daugiausia ’ Federalinės Vakarų Vokieti
jas, 65 augštesnes mokyklas. vedyfaM ivVko balandžio 30 d., . jos vyriausybė dar kartą viešai 
Pagal mokyklas: 71 atėjo iš ka- Tada buvo sutuoktos net 82 apeliavo j sovietų vyriausybę, 
tai kiškų mokyklų, 14 iš vals- P°ros-
tyblnių ir 20 įstojo jau turėju- iz- ■ j v • se ir suteikt4 žinias, koks liki- 
sių darbus ar tarnybas. Kinijoje daug šventųjų mas ištiko daugiau kaip 100,

Kaimeliai San Frančisco 
mieste

CLASS1FIED & HELP WANTED AI1VERTISEMENTSBe to, Vakarų Vokietijos vyriau 
sybės turimomis žiniomis, iš 
sovietų kontroliuojamos Rytų 
Vokietijos į Sovietų Sąjungą bu 
vę ištremta apie 650,000 asme
nų. Komunistinės Lenkijos Rau

R E AI, E S T A T E REAL ESTATE HELP VVANTED — VERAI

VVANTED DOCKMEN
Ajtply al'ter 10 a.m.

. 3011 So. Cicero Avenue
CHIPPEWA MOTOR 

FREIGHT

HELP WANTED MOTERYS*

PARDUODAMAS 4 BUTŲ
rinnn »om hnvn itnilzti AUUrnns» ° urnai po o Kamo. centr. NAMASy.. j į 1 šildymas, gražios išvaizdos namas. eit TflVFRMn^ RT7NT1T
44 sąrašai su 7,000 vokiečių, Į Medinis, 2 po 6 kambarius, cen- , ” lftVtniiUu DlliNlU.
norinčių grįžti i Federaline Va- tralinis šild. gazu, garažas, 50 pė- Teirautis —
i t.,-, dų sklypas, arti mokyklos. 1 ------- ----karų Vokietijos Respubliką. Medinis, 5 ir angį. skiepe 3

kad peržiūrėtų savo archyvuo- . _ ltmb., centr. šild., garažas, prie
’ pat mokyklos.AUTOMOBILES - TKUCK8 j Medini* 2 po 5 kamb, centr.

Automobiliai — Sunkvežimiai šild., šviesūs butai.
----------------------------------------  MARQUETTE PARKE:

Dar kartą viešai apeliavo...

Misionierius tėvas Harold W. 000 Sovietų Sąjungoje dingu- 
Rigney, keletą metų laikytas siu be žinios vokiečių karo be- 
raudonosi'Os Kinijos kalėjimuo- laisvių ir civilių internuotųjų.

Iš Pennsylvanijos kilusi mo- n 
teris Rita Scott Shomo mirdama * 
paliko pusantro miliono dole
rių, kad už tuos pinigus San 
Francisco mieste būtų pastaty-

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas BRONISLOVAS DA
NILEVIČIUS (Danilevič), sūnus 
Juozo, atvyko iš Lietuvos į Ame
riką prieš 40 m., gyv. Detroite. 
Yra laiškas iš Lietuvos. Jis arba ži
nantieji apie jį prašomi pranešti 
šiuo adresu: E. Kilmanas, 7311 
Lame St., Detroit 9, Michigan.

PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškau JUOZO BALEIKOS, 
gyvenusio Alytuje. Taip pat prašau 
pažjfetamus atsiliepti šiuo adresu:
Vincas Blažaitis, 305 S. Grand Avė., 
Baldwin, L. I., New York.

SVARBUS PRANEŠIMAS LIETUVĖMS 

MOTERIMS!

Pranešame, kad Stasys Jurkūnas nusipirko moteriškų rūbų krau
tuvę “Marąuette Park Furriers’’, 2438 W. 63rd St. Tel. HE 4-4321.

Krautuvė įrengta moderniškai ir joje visos moterys ras pagal 
naujausius madas visus moteriškus rūbu..: paltus, kostiumus, sukneles 
ir visą kitą.

Jis ir žmona, kaip patyrę siuvėjai gerai pažįsta rūbų kokybę ir 
savo krautuvėje laiko tik geros kokybės ir neaukštomis kainomis 
visus moteriškus rūbus.

Atsilankę Stasio Jurkūno rūbų krautuvėje. “Marąuette Park 
Furriers’’, 2438 W. 63rd ’Str., tikrai įsitikinsite geros kokybės rū
bais, neaukštomis kainomis ir sąžiningu lietuvišku patarnavimu.

J

BRIGHTON PARKE
Mūrinis, 3 butai po 6 kamb. centr.

3600 So. Union Avė.
BUILDING & REMODELING

VIKTORO KO Z I C O S 
MrtuvlAka gazolino stotis ir auto 

taisymas
vtllekaml motoro remontai, lyglnlmi 
lažymo darbai Ir keičiamos dalys

C ALL-M e, MOTORS C0.
5758 S. \VESTERN AVĖ.. PR 8-9533

ĮSIGYKITE DABAR !

VELYKINĖS SVEIKINIMO 
KORTELES

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 Parito cent
re. $500 pajamų į mėn. 150 pė
dų sklypas. \

Du mediniai namai: 2 butai po
n- x,„„ . .. x , ... , . I 6 kamb. ir 2 — po 4 karrtb. Brigh-
Piestos amerikietes lietuVaites dai- ton parkPi $200 pajamų į mėnesį, 
limnkes Elenos Putris, gaunamos
Drauge. Kortelės kelių spalvų, Turime namų visose kolonijose, 
kaikurios aukso pakraščiais, su

PAJIEŠKOJIMAS

ALBERTAS STUTINSKIS prašo
mas atsiliepti. Yra laiškas iš Lie
tuvos nuo Bojarūnienės. Kreiptis 
šiuo adresu: Juozas Ručys, 2740 
VV. 73rd St., Chicago 29, III. Tel. 
YVAlbrook 5-2229.

Van Zant & Willman
RŪBŲ SPECIALISTAI

6222 S0. HALSTED ST.

Siūlo didelį pasirinkimą naujų

Velykinių 

Kostiumų

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

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

kiškučiais, margučiais, rožėmis, 
spalvingomis gėlėmis ir kaligrafiš
kai įrašytais specialiai parinktos 
prasmės lietuviškais teksttais. Dė
žutės su 8 spalvotom kortelėm 
kaina $2.00.
» Užsakymus ir pinigus siųskite

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Pildome Income Tax. Parūpiname 
paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance 

2737 W. 43 St., CL. 4-2390

2-jų augštų šviesių plytų mūras.
Autom, šildymas, pastogė, geros ]«.- 
jamos, plieno konstrukcija. Randa
si 72nd ir Wasbtenaw apylinkėje. 
Bus parduotas šiomis dienomis už 
labai prieinamą kainą. Nelaukdami 
skambinkite savininkui bet kada — 
REpublic 7-6232.

KONTRAKTORIUS
STANDARD BUILDERS, INC.
2523 W. 09 st. Chicago 29, III., 

PRospeckt 8-3792
A. GINTNFRIS — pirmininkas 

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

duris.

V. ŠIMKUS 

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

Susitarti šaukite REIlanee 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Streel

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

Tek — HEmlock 4-5881
» ••••••••• » «.» K^aa

Pamatysite, kad naujų vely- 
kinių-pavasarinių kostiumų pa
sirinkimas pas mus siūlo jums 
stilių, kokybę ir pasitenkinimą.

Naujos šviesios spalvos, eks- 
pertiškai pasiūti iš importuotų 
bei vietinių medžiagų. Didelis 
pasirinkimas įvairių dydžių bei 
modelių — galime tikrai jums 
tinkamai pritaikinti.

EAGLE CLOTHES
YPATINGAI VELYKOMS 

Eagle Kostiumai, nuo ... $69.50

Eagle Topeoats ............... $65.00

Eagle Sport Coats ........ $39.50

Van Zant & Willman
6222 S0. HALSTED ST.
Patogios išsimokėjimo sąlygos

ir parankus automobilio pasista-
t

tymas.

TELEVIZIJOS 1956
Visos geriausios, ištobulintos General 

Electric, Philco, RCA Victor, Zenith . 

dabar tiktai pas Budrikę

iiiiiiiiiiiuiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii*

P 0 P U L AR 
LITHUANIAN RECIPES

Bariuko JUZE DAUŽVAKMENS

Tai nepaprasta knyga. Virt 200 re 
ceptų grynai lietuviškų valgių gaml 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenė, kuri dažnai pasakodavo apl» 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa 
čius {domiausius lietuviškų valgU 
receptus Ir DRAUGAS juos tšleldf 
labai parankioje foimoje. Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų rln 
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
Uškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
tsakvmus kartu su pinigais siųskit*

DRAUGAS”

334 So. Oakley Avenue,

CHICAGO 8. ILL

tiiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimmiir

BRIGHTON PARK 

2-jų augštų medinis namas

— 4 kamb. butas apačioje; 5 
kamb. butas (3 mieg. k.) vir
šuj. Cemento pamatai. 32 pėdų 
sklypas. $9,500.

B. R. PIETKIEVYICZ 

2555 W. 47th St. LAf. 3-1083

LEMONT, ILLINOIS

TAVERNA-RESTORANAS ir didelė 
salė viršuj. Visi modernūs įrengimai 
Pajamų $6,000 į mėn. Industrijos ir 
fabrikų centre. Biznis įsteigtas prieš 
20 metų. Namas akmeninis — 34x6o 
pėdų. Kartu parduodamas ir medinjs 
gyvenamas namas — 8 kamb. ir rū
sys. Apylinkėje gyvena daug lietuvių 
ir lenkų. Savininkas eina pensijon. 
Nepaprasta proga įsigyti gerą, pel
ningą biznį. Tavernų skaičius čia yra 
ribotas. Iš Chicagos važiuokite Ar
cher Avė. (4-A) iki Leinont. Savi
ninkas — 107 Stephens St., Lemont, 
III.

BfTINAI TURI PARDUOTI — 
APLEIDŽIA MIESTĄ

Du mediniai namai — krautuvė ir 
4 kamb. su vonia; 2-nie augšte 7 
kamb. su vonia. Cemento pamatas. 
Antras namas kieme — 4 kamb. ir 
pastogė. Pečiais apšildomi. Arti šv. 
Kryžiaus tiažn. 4421 S. Wood St. 
Skambinti vakarais YArds 7-8179.

•SAVININKAS PARDUODA 9 būt. 
Ir taverną su didele sale. >$445.00 į 
mėn. paajmų. Gera proga. Teirauki
tės 4503 So. Hermitage — (2 a.).

’JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliU
= LIETUVIU STATYBOS | 
Ę BENDROVE =
I MŪRAS I
= BUILDERS, INO. = 
£ Stato gyvenamuosius na- = 
E mus, ofisus ir krautuves pa- = 
E gal standartinius planus ar E 
E individualinius pageidavimus. E 
£ Įvairūs patarimai staty- E 
£ bos bei finansavimo reika- E 
= lais, skiciniai planai ir na- E 
E mų įkainavimas nemokamai. E 
E Statybos reikalais kreiptis E 
E į reikalų vedėją šiuo adresu: E
i I0NAS STANKUS |
Ę kasdien nuo 4 vai. popiet. £ 
5 Tel. PRospect 8-2013 £
£ 6800 SO. CAMPBELL AVĖ.. E 
£ Chicago 29, Illinois E 
nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll?.

P. STANKOVltlUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKBBJP 

| LIETUVIŲ AUDITORIJA

3133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-8793
Padeda plrkltl - parduoti namrn 
aklus, biznius. Parūpina paskola* 
draudimus Ir daro vertimus. Tvark* 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

GIRL UNDER 30 —
FOR KEY SWITCHBOAR,D

Light typing and filing. Soma 
exparienca. -37>/2 br. wk. Salary 
open. Call Mr. Costello, ALbany 2- 
4252, SAcramento 2-3121.

SEC'Y — STENO
Small Office — 5 day week. Vi- 

cinity of Cermak & Western. Good 
transp. Co. benefits. Vaeation pay. 
Excellent pay — and advance- 
ment. Call Mr. Hemson, VI 7-2233.

W0MEN & GIRLS WANTED
Firll or part tinie. For plensant 

, Day or evenings
countcr work in lec f'rcinn store.

Apply —
6956 Ogden Avė., Berwyn

—■ ' .1 t—
HOUSEKEEPER

Private Residence in Glencoe 
Light housekeeping and child care. 
Own room and private bath. Mušt 
stay. 5% days. Liberal free time. 
GOOD WAGES — REFERENCES

Call Collect VErnon 5-1089
REIKALINGA MOTERIS

Bendram narni, uroštis darbui
Paprastas virimas

Gyventi vietoje, atskiras kamb. 
Nori Ii Khore priemiestyje. Tikrai ge
ra -vieta su geru atlyginimu, patiki
mai moteriai, šeimininkė yra Ame
rikos lietuvaitė. Gražus “raneli” 
namas. Dėl intervietv telefonuokite 
M r. Sbowerman, Dearborn 2-3785 
arba rašykite — F. Jagmintas, e/o 
Sliotvernian, 714 Valley Road, 
Glencoe, 111.

MEDIA ESTIMATOR

Career opportunity in advertising 
ageney for young lady ivitli meilia 
<“xperienee. Typing reųuired.

Call HArrison 7 3700
Fxt. 253

GRAŽUS 2-jų butų po 4 kamb. Ga 
zu apšiljl. Arti 26th ir Kostner. 
2 autom, naujas garažas. Gerame 
stovy. $13,500. Tuojau galima užim
ti. ŠVOBODA, 3739 W. 26th Str. 
LAwndale 1-7038.

3834 W. 24th St. 
Apžiūrėkite šį kampinį mūrinį na
mą ir duokite pasiūlymą. Skam
binkite savininkui BIshop 7-7033

HELP WANTED — MALĖ

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

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

P E T E R S CAKaSTs'KA^ 
Carpenter and General Contračtor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

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

- SI
Prieš pirkdami ar parduoda 

tarnus, biznais, sklypus ar fikir 
itlankykite moa.
KUTRA-NORKUS REALTY
B£AL E8TATE-IN8URAN01 

9405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRonpeet 8-8579 (vak. br

ACCOUNTING CLERK

Career opportunity in advertising 
ageney' for young lady with book- 
keeping experienco. Mušt be able to 
t y po.

Call HArrison 7 3700
Ext. 254

IŠNUOMUOJAMA

IŠNUOMOJAMAS didelis šviesus 
apšildomas kambarys, antrame aukš
te, vyrui, merginai arba moterei. 
7026 S. I’eorla St.. VI 6-5258

ACCOUNTS PAYABLE
Alei! |M*rson to lumdle all pliases 

of aeeounts paynble. Mušt type. Mo
dom air eond. oft'iee (2(100 W.). 
Free group insurnnee. Salary o|w*n.

Call Mr. Gray HAymarket 1-0005
BILLER—TYPIST

AVest Side autoniobile denler. Auto 
experienee desirable Imt not neees- 
sary.

RAY O'COKNELL MOTOR CO.
AUstin 7-3068. Ask for Mr. ROACH

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

Aslinis modelis su vienu metu garantija, at(JAAnC 
Piginta už .................................................

DUODAME JŪSŲ NAMUOSE IŠBANDYTI DYKAI.
PATELEFONUOKITE _ CAIumet 5-7237
$200.00 bonas, kad jūsų televizijos setas 

neišeis iš mados.
Tik $5.00 tereikia įmokėti.

J. F. Sudrik Furniture
(INCORPORATED)

3241 South Halsted Street
Krautuvė atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30.

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 

EMPLOVMENT OFFICE OPEN

Atdara 7 dienas savaitėje. Sekmadieniais 10—5. Bndriko radio va
landa iš stoties W1IFS, 1450 kil., ketvirtadieniais 6 vai. vakaro.

u____________________________________________________ ___

MONDAY THRU FRIDAY 8 TO 5 

8ATURDAYS 8 TO 12

Kas, perkant arba parduodant na 
mua, norit sąžiningo ir lietuviška 
nuoširdaus patarnavimo krelpklt*.

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881
Vai. Kasdien nuo »—12 Ir 4—7 v»» 
vak. šeštad. nuo 9 v. r. iki > ▼. v 
_______Trečladinelale uždaryta______

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlhrook 5-5A71

INTERSTATE INSURANCE AGUNCV 
| 5900 S. Ashland Avė., Chicago 30. III

ŠILDYMAS
A. Stančiauskaa ir A- Lapkui

instoliuoja vigų geriausių Ameri 
koa firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (fumaces), visų dy 
dilų oro vSsintuvus Air condl 
tioners) ir atlieka visus skardo? 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

Tel. OLymplc 2-9311 nuo 8 vai

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympl

2-6752 Ir OLympio 2-8492

CLERK—TYPIST
Oi>cning in our new pleasant sales 

offiee. Interesting work. Sonic PBX 
relief. Conipany benefits.
VICTOR. ADD1NG MACHINE CO. 
Mr. Huska WHitehall 4-6330

COMPTOMETER OPERATOR
Exįk1. for permanent jmsition; 5 

day week; vnricd duties, exeel. op
portunity; good salary. Apply 3rd 
floor M r. Neugarten.

BLl’MS- VOGVE 
624 S. Michigan

PROGOS — bpPORTŪNITIEŠ ~

PAbUODAMA FOODMARKET— 
Maisto krautuvė — self-service. 
Puikiausia ir judriausia vieta Chi- 
cagoje. Įsigyvenęs biznis. Parduo
da labai nebrangiai. Apleidžia 
miestą dėl silpnos sveikatos. A- 
gentai prašomi nesikreipti. Kreip
tis tiesiai j sav., rašyti: “DRAU
GAS”, Box 4125, 2334 S. Oakley 
Avė., Chicago 8, III.

MATF.RNITY AND INFANTS 
WEAR

Būsimų motinų Ir kūdikių rūbų 
krautuvė. Geroje South Sldc apylin
kėje. Verėlaml ĮNinluotl dėl ligos' Ir 
mirtim šeimoje. Rašykite šiuo adre
su: Mrs. A. I'elers, 1535 W. 47th St., 
Cliiniiro. III,
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iki šiol ji kito kelio tuo atveju 
nepasirinko.

B. A. L. F.
Phladelphijos Skyr. Valdyba

bes atgavimo 38 metų sukaktj, 
Vasario 16 d. White Plains a- 
pylinkės lietuviai suaukojo Lie
tuvos laisvinimo reikalams 61 
dol..

Po 5 dol. aukojo Juzė Dauge-

LIETUVOJE NEPAMENAMI ŠALČIAI
Sibiro pūgos kenčiu javų sušalimo bandy-

Po sausos vasaros, lietingo mai, kurie pasirodė yra baisūs: 
rudens, žiema atėjo nepamena- iš šimto rugių ir kviečių daigų,1 siai8( buvo vykdomas drabužių 
mo šaltumo. Iš spaudos žinome atrodo bus sušąlę 70. Yra su- rįnkimo vajus. Nežiūrint, kad

..XJ > šąlusių ėriukų, veršiukų, kar- j čia lietuvių kolonija nėra d.de- lienė, Morta Širmulevič enė, Ma- 
vių, avių, kiaulių ir net arklių. | ig, bet visdėlto vajus pavyko rija ir Stasys Dailydėnai, Vin-

V/aukegan, III.
Rūpinasi šalpoj reikalais

Šiais metais, kaip ir praėju-

(šiapus geležinės uždangos), 
kad sausio ir vasario mėn. Eu
ropoje siautė sibiriškos sniego 
pūgos, stiprūs šalčiai, kurie pa
reikalavo šimtus žmonių gyvy
bių ir pridarė milionines sumas

Kalbėti apie paukščius netenka, 
nes jų atsparumas šalčiams yra 
menkas. Didesnė pusė, vietomis 
gal ir visi, bus sušąlę vaisme-

nuostolių. Ir tai žinome tik šia- i džiai, jaunesni medeliai miškuo 
pus uždangos. Atsimintina, kad! se, kiškiai, laukiniai mažesni
už geležinės uždangos kraštai 
yra daugiau į šiaurę, tai ten 
šalčiai buvo stipresni, kartu ir 
padariniai skaudesni. Maskva 
tyli, nieko neskelbia. Šalčių pa
darinių oficialiai nežinome. Ži
nome tik iš gaunamų laiškų nuo 
saviškių, giminių ir t.t.
Sausio — vasario mėn. Lietuvoj

Laiškuose rašoma, kad šal
čiai spaudė stipriai. Sniego kal
nai vietomis siekė iki 4 — 5 met 
rų storumo-augščlo. Sausio 
.mėn. 22 d. rašytame laiške iš 
Kauno sakoma, kad ten buvo 
šalčio 38°C žemiau nulio. Sau

labai gerai ir suaukojo 725 sva- cas Kaliasas, Kleopas Stasiū- 
rus drabužių ir avalynės. Su-i naitis ir Petras Jakelaitis; 4 
aukoti drabužiai ir avalynė per-, dol. Kazys Dailydėnas.

paukščiai. Nors laiškuose nemi
nima apie žmonių aukas nuo šal 
čio, bet žinant kolchozininkų 
skurdų apsirengimą, apavą, bė
das su kuru, tektų tvirtinti, kad 
ir Lietuvoje yra nemažas skai
čius aukų. Jeigu pavasaryje 
staigiai sušils, suversti kalnai 
sniego paleis vandenis, sudarys 
vietomis didelius potvynius, ku 
rie pareikalaus savo dalies. Prie 
komunistų lietuviui sudarytų 
kančių, prisidėjo ir gamta ir tas 
kančias dar padidino. Jei pasi
tvirtintų toks didelis nuošimtis pUn^tą 
iššąlusių žiemkenčių, sėklinių

siųsti Balfo Centrui, prašant 
persiųsti lietuviams Vokietijoje. 
Šio vajaus pasisekimo nuopel
nas priklauso Šv. Baltramiejaus 
parapijos kunigams: S. Joneliui 
ir Z. Ramanauskui, kurie ragi
no parapieč.us būti dosniais ir 
jų jlklso pakfeuač. *

Waukegano Balfo skyrius 
didžiai dėkingas šios kolonijos 
lietuviams, aukojusiems drabu
žius “ir avalynę, seselėms kazi- 
mierietėms už priiminėjimą ir 
globojimą, O Lukauskienei ir 
S. Rumšai už išrūšiavimą ir su- 
pakavimą ir Pr. Lukauskui už 
drabužių nuvežimą į išsiuntimo

Po 3 dcl. aukojo Marija ir Ka 
zys Prapuoleniai, Petras Baraus 
kas ir Juozas Vaitiekus; po 2 
dol. — Juozas Margevičius, An
tanas Usinas, Petras Mažeika; 
po 1 dol. — M. Aparonienė, Vla
das Veseliauskas, Eufrozina Ve 
seliauskienė, Ona Holdefher, 
Jurgis Holdefehr, Juozas Gili, 
Valerijonas Ruokis, Rozalija 
Vaitkevičienė, Dora Lakistky,

Frances Delguidisc, Benis Slipi- 
kas ir Uršulė Whaite.

Surinktos aukos pasiųstos A- 
merikos Lietuvių Tarybai.

Valdyba

Laiškas Redakcijai
Praėjusių metų DRAUGO 

spalio .mėn. 29 dienos priede 
autorius B. V., įvertindamas 
VI. Mingėlos nuopelnus, padarė 
žymią klaidą. Minėdamas Bal
fo Philadelphijos skyriaus val
dybos veiklą, B. V. mini, kad 
skyriaus paruošta gegužinė da
vė 1,500 dol. pelno, kurie buvo 
suvartoti stovyklose esantiems 
lietuviams. Tat ne tiesa. Nors 
buvo paruoštos kelios geguži
nės, bet jos, toli gražu, nepa
siekė tekio pelno kiekio. Be to 
skyriaus valdyba tais pinigais

jokių siuntinių nepirko ir nesiun 
tė. Skyriaus valdyba, vadovau
damosi nustatyta tvarka visas 
pajamas persiunčia Centrui" ir

šio mėn. 27 d. rašytame laiške bulvių, tai Lietuvoje gali kilti
iš Švenčionių sako, kad tą die
ną ten termometras rodė 49°C 
žemiau nulio. Vasario mėn. 7 d. 
gautame laiške iš Vilniaus sako, 
kad šaltis siekia 50°C žemiau 
nulio. Vasario mėn. 12 d. gau
tame laiške iš Raseinių sakoma, 
kad šaltis yra iki 45° C. Pasku
tinis gautas laiškas iš Kauno 
sako, kad pas juos yra 47°C 
(vasario 20 d.). Tenka daryti 
išvadas, kad sausio ir vasario 
mėn. Lietuvoje šaltis sviravo 
nuo 38 — 50°C.

šalčių pasekmės

Jei jau Prancūzijoje, Italijo
je, Vokietijoje iššąlo žiemken
čiai — rugiai, kviečiai, tai Lie
tuvoje, kur šaltis buvo stipres
nis, galėjo atsitikti, kad žiemi
niai javai bus sušąlę didesnėje 
apimtyje. Tiesa, vasario mėn. 
21 d. iš Ariogalos rajono atė
jęs laiškas sako, kad yra tikra, 
jog didesnis daugumas žiemken 
čių javų bus iššąlę. Pergalės 
kolchoze buvo patikrinta žiem-

bado pavojus, kurį bolševikai 
nepajėgs sustabdyti ar sąmonin 
gai gali toleruoti, nes bus su
naikinti jų priešai bado epidemi 
jos, išvengiant fizinių priemo
nių.

Mūsų pareiga

Bolševikų tyla apie šalčių pa
darinius, leidžia manyti, kad 
Sovietai nesutiks įsileisti realią 
pagalbą iš svetur. Jei pavieniai 
bus galima sušelpti gimines 
krašte, tai nereiškia, kad tokia 
pagalba bus jaučiama visame 
krašte ir visų lietuvių. Jau da
bar šalčio padariniais tenka rim 
tai susirūpinti, dėti visas gali
mas pastangas, kad Amerikos 
ir kitų kraštų siūloma pagalba 
nukentėjusiems nuo šalčio pa
siektų ir Lietuvą, ją pajustų vi
si krašto lietuviai, visi nukentė
jusieji ir paliestieji. Spauskime 
ten, kur yra vilties, kad atneš 
vaisius, realia pagalba kenčian
tiems ne tik nuo teroro, bet ir 
gamtos nelaimės. K. S. T.

Nuoširdus ačiū už lėšas dra
bužių pervežimui, kurias auko
jo: ALB Waukegano apyl. — 
$13.45, M. Nevardauskienė — 
$2.00, O. Jonaitienė, O. Lukaus- 
kienė, S. Tamašauskienė ir E. 
Grižienė — po $1.00 ir drabu- Į 
žius priimant surinko seselės J 
kazimierietės $5.50; viso $24.95.

Todėl visiems ir visiems nuo
širdus ačiū. BALF-o skyrius

White Plains, N. Y.
Aukos Lietuvos laisvinimui
Šių metų kovo mėn. 3 d. mi

nint Lietuvos nepriklauso.my-

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

I. M I G L I N A S • 
Telef. — HUmbold 6 1038

t
A..

VIKTORIJA

KERPAUSKIENĖ

Gyveno 2138 W. 22nd Plaee
Mirė kovo 21 d., 1956, 1 vai. 

popiet, sulaukus 80 m. amžiaus
Gimė Lenkijoje.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Ann Stanislavvski, žen
tas Anthony, anūke Yvonne 
Balala. sesuo l-tryse Papūga, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Priklausė Altoriaus Puošimo 
Draug., Apaštalystės .Maldos 
Draug. ir šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų Draugijai.

Kūnas pašarvotas Lackawicz 
koplyčioje 2314 W. 2 3rd Place.

laidotuvės ivyks šeštad. ko
vo 24 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Aušros Var
tų parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. I’o pamaldų tins 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nulifidę: duktė, žentas ir a- 
nūkė.

Laidotuvių direktorius Stepo
nas l.aekavviez. Tel. Vlrginla 
7-6672.

IGNACAS BAKŠIS

Gyveno 6948 S. Artesian 
Avė.

Mirė kovo 22 d., 1956, 6 vai. 
ryto. sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio, Šiluvos para
pijos, Naukaimio kalnioj

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolienė Mikalina Bakšienė, jos 
sūnūs Aleksandras ir jo žmona, 
krikšto duktė Helen šlapelis, 
krikšto sūnus Jonas V rnėžis, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Teisybės Mylėtojų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Lackavviez 
koplyčioje 2 4 24 W. 69th St.

Laiėotuvės įvyks pirniad. ko
vo 26 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto l>us atlydėtas į švenč. Pa
nelės Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: brolienė ir kiti gi
minės.

Laidotuvių direktorius Stepo 
nas l4ieka\viez. Tel. RKpublie 
7-1213.

A. A.

ANTANAS WALAITIS
Gyveno 5434 S. Sawyer Avė.

Mirė kovo 22 d., 1956, 2 vai. ryto, sulaukęs pusės amžiaus.
, Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šakių apskričio, Naumiesčio parapijori, 
Yilšikių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Liucija, podukra Agnės 

Peliulis, žentas Petras, anūkai: Rieliard ir Lucille Langley, jos 
vyras James. 2 broliai: Justinas ir Krank Walaitis, jo žmona ir 
šeima. Sese-rs vaikai: John Kuibaitis su šeima, Auna Norkus su 
šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Yasaitis-Butkus koplyčioje 1446 S. 50th Avė.. 
Cicero, III.

Laidotuvės įvyks šešt. kovo 24 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos (ninuihlos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, jrodukra, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Vasaitis-Butkus. Tel. OLvmpie 2-1003.

UODfiSIO VALANDOJ
1

MAŽEIKA* EVANS
UUDOTUVIŲ DUBKTOB1A1 -

6845 S. VVestern — 3 atskiros air-cond. koplyčios
1-MM — 7-S661 AatomobOfauii* rMa 
kart* ryv«n* kito** ml«*t* daly**: gausia**

koplyčią arčiau ]Qsų namų.

VieneriŲ Mėty Mirties Sukaktuves

SOCIALINIO DRAUDIMO REIKALAIS
Klausimai ir atsakymai j gos pensijos negalite gauti, nes 

... »« - ; nemokėjote nustatytu laiku mo-
Kl. Mano vienas pazjstamas, kesčių, nebūdama apdrausta. Pa- 

atvykęs į sį kraštą ir pngąsdin-| šalpą galite prašyti iš gyvenamos 
tas draugų, kad būdamas senas vietos Welfare Departmento, ku- 
negales gauti dabbo, įssiimdamas rjs ištyręs jūsų medžiaginę buitį,
Sočiai Security Card, pasijauni- g^li paskirti neturtėlio pašalpą, 
no 10 metų. Dabar jis sulaukė 65

P. Šulasmetų ir, būdamas liguistas, norė
tų išeiti pensijon, (kurią gauna 
iš Sočiai Security asmens sulau
kę 65 ir išdirbę mažiausiai 18 mė-| 
nėšių). Bet jis bijo, kad suklasto-j 
damas savo metus, jis dabar nc-| 
galės pensijos gauti ir jam tekši
laukti 10 metų. Jis turi D.P. kor-| , . . - ----- 7— —
telę ir savo tikrus gimimo met-i Uen ,yiza lr_a®5’a studijuoju u- 
rikus iš Lietuvos, kur yra jo tik-j aiversitete. Turimų lėšų mokslo 
roji gimimo data. Ar pristatyda- .^Firnul ..man neužtenka. Turi
mas tuos dokumentus, jis nega- mi.Tma ištekliams papildyti man 
lėtų ištaisyti savo gimimo metus f?iaįdinga gauti bet kuri tarnyba. 
Sočiai Security įstaigoj ir tuo bū- azkas man sakė, kad gyvenda- 
du gauti pensiją dabar. A.J. ™af _ įa. s_u studento viza, aš ne-

NATŪRALIZACIJOS 
REIKALAIS

Klausimai ir atsakymai 
Kl. Aš atvykau j JAV-bes stu-

turiu teisės jieškoti darbo. Ar tai
k ?ei taiP> tai M aš

buitį pa-!

At. Reikia nueiti j vietos Socia
linio Draudimo skyrių su visais . . -
dokumentais ir pareikšti prieias-i £a,įu daryti, kad savo 
tj dėl ko pasijaunino (pav. dar- ®erinciau • 
bui gauti), užpifdyti formuliarus ,At> Tai 
ir prašyti senatvės pensijos. šalis kuriu h • , hd’ svctim-

P. šulas mokvk.» 8. at-Vykti j JAV'
! oe.s mokyklą lankyti, negali pri- 

Kl. Ar būtų man galima gautiiim“ tarnybos anksčiau, negu iš 
kokios pašalpos ir kur tuo reika-' ąnksto gaus leidimą iš Imigraciins 

aš turiu kreiptis. Esu sena 68 Jr ^aturalizaoijos įstaigos Toki
metų amžiaus. Kaip atvažiavau į 
šį kraštą, tai niekur nė vienos die
nos nedirbau. Gyvenu pas sesutę, 
kuri mane maitina. Mano sesute 
daug mane gauti).. oii-ipseCne 
irgi nėra turtinga, tai jai truputį 
per daug mane maitinti. . . AAJ. 

At. Iš Socialinio Draudimo jstai-

K K EISI Nl' > Eli NGT Y N ĖS

ra
SOPHIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
15 W6ES stoties — Banga 1390 

NUO PIKMAD. IKI PENKTAD,
8:45 Iki 9:80 vai. ryte 

ŠESTAD. 8:30 Iki 9:80 ryte
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. | 

SEKAD. 8:30—»:30 v. r. U stoties
WOPA — 1490 kll.

Chlcago 29, ..'I. HEmlock 4-2413
7121 So ROCKVVELI. ST.

-'Ssį^^įįį^' I

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimup 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BI 7-7075 arba 

RE 7-9842

Al A
ANTANINA KAZAK 

Kazakauskas
.Inu suėjo viciieri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylima žmoną ir motiną. Netekome savo mylimos 
1955 m. kovo mėn. 24 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

t ž jos sielą mes užprašėme trejas gedulingas šv. Mišias su eg* 
zekvijomts kovo nien. 24 dieną 8 vai. ryto Švenč. Panelės Gimimo 
I«irapijt*i bažnyčioje. ,

•Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįs
tamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Antaninos sielą.

Nuliūdę: Vyras, duktė, žentas, sūnus, marti ir anūkai.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

jOfiNLEOĖlKlS
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

Įndta, g.,i g^ *«J
d.ntas, kuris j rodys. kad neturįs 
ešų įsigyti būtinų priemonių rci- 

praS\vpniniui be darbo ir 
uždarbio gavimo. Studentas gali 
gaut. leidimą dirbti, jei tai yra stu 
dijuojamo kurso praktiškų darbų 
dalis. Jeigu studentas įrodys 

kurią kitą svarbią prie- 
zasij, tai Imigracijos ir Naturali-

IS ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujau specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningus 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4648 S. Wood St., Chlcago •,

Illinois, UI. VI 7-2972

ioejoi

1956

leidimą priimti Ju°» TELEVIZIJOS FONOGRAFAI

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. 
kovo 20 d., 9:30 vai. vak., sulaukęs senatvės mirė

A. A.

. JUOZAPAS GUŽAS
(Gyveno Latlysmit.li, Wise«»nsiii)

Gimė Lietuvoje, Suvalkų gub., Naumiesčio parap.
Priklausė Šv. Pranciškaus Tretininkų Draugijai, Apaš

talystės Maldos Draugijai ir Keistučio Pašalpos Klubui. 
Seniau gyveno Brighton Parke, Chicagojc.

Laidotuvės šeštadienį, kovo 24 d. Gedulingos pamaldos 
už velionio sielą įvyks Our Lady of Sorrovvs bažnyčioje. 
Po pamaldų bus nulydėtas į parapijos kapines.

^Nuliūdę: Gužų, Auslirų ir Yczdanskių šeimos.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO S LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patama Mes turime koplyčias

vilnas dieną ir nak- visose Chicagos ir
tį, • Reikale šaukite Roselando dalyse ir

nnB- uojau patarnaujame

i> PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayctte 3-3572

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOOOSIDE Bd„ Kiverside, III. Tel. Ol.jTnpic 2-5243

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

— SAVININKO —.

SAINT CASIMIR
MONUMENTCO 

3914 Wesl llllh Strssl
Vienas blokas aoo kapinių.

MdJUanaJas paminklams plaa^ 
pasirinkimas miesto.

Tolei. CEdarcroot 3-6335

Klimą priimti tarnybą, bet 3,1
^aj.k,‘dpS'Xim»a Ur^ Tik H* "* «•««»
bos svarbu iš anksto studentui nu
eiti arba parašyti i artimiausią 
Imigracijos ir Natūralizacijos į-

Rytoj Chicagon atvyksta Cle-
vclando Žaibo ir Urbanos stu- ____ d_  ,
dentų Lituanicoa krepšininkai. j y dirh'O , - • • a M ; ; • ,,n.prrn!1{:|ja gauta iš Common3 vai. Žaibas žais prieš Neries Council for American Visit).
krepšininkus. Po to — moterų Pr. Aulas
tinklinio rungtynės. Į -------- - ------- —

4:30 vai. Lituanica žais prieš j

GU2AUSKU^Rungtynių vieta — Davis Sq. »
parko salė. prie 44 ir Paulina ' „EVERLV IIILks aJtUNYCIA
gatvių. Unrlaunion gfilėn dėl vestuvių. Suūkė

Visi sporto bičiuliai kviečiami , laidotuvių ir kitų papuošimų.
į i ungtynes atsilankyti. j-,e, a-uasa ir imi a-osai

S. K. Neris
0 jĄj^.b A

• Nemokamai 8-jų mėn pilną garan 
tljų — darbas Ir dalys.

» Nemokamai vidaus anteną Ir lnata
1 lavintas.

• Iki $100.00 Ir dengiau nuolaidos ui
Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

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

NUOfllIlDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAM

3240 South Halsted Street
Telefona« CAIumet 5-7252

PRANAS KER81H IR 
PAULIUS F ENDZBL18

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

lOk- IOE3OI

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, m. Tel. OLymplc 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. Gftth STREET REpnbUo 7-12131

2314 W. ZSrd Pl^ACE Vlrginla 7-6672



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, kovo 23, 1956

X Nvpi pioj(ūt* pa
matyti religinio meno parodą.
Religinio meno paroda uždaro
ma kovo 28 d. vak. Sv. Kry-i 
židua parapijos salėje, South* 
Wood if 46 Str. Kelios dienosi 
beliko. Kas nematė įdomios pa-j 
rodos, gali pamatyti šiandien, 
ryt, sekmadienį ir Didžiosios

X Simbolinis kii inys iš Lie-, savaitės pirmadienį, antradieni 
tuvos. Tapytojo Jono Maskevi-|ir trečiadienį.
čiaus puikus religinio darbo

*rfiT’‘r’r -*■•*-•**• a »«r,rT« a-. • *4*TrT*rT"s> *r*T * -’-T'i aV.»i------------- ----------------------- ? VALnilDA

kūrinys, vaizduojąs Šiluvos šv. 
Panelę Mariją, kurs šiuo laiku 
puošia Marąuette Parko lietu
vių katalikų parapijos švento
vę, numatomas perkelti į nau
jai baigiamą statyti bažnyčią,

Religinio meno parodos pre
mijų įteikimas bus šį sekma
dienį (kovo 25 d.) 2 vai. p. p. 
ftv. Kryžiaus parapijos salėje. 
Parodos rengimo komitetas vi
sus kviečia į dideles iškilmes.

ti miuiuiui (ufbiuiui

Paskutinis vaizdas iš iškilmingo statybos fondo vajaus banketo, kai did. gerb. kun. Valentinas Atkočius, 
rinkusiems ir fondo komite-

komiteto pirmininkas; 
Chicagos arkivyskupas; 

Antanas Rudis, Fondo 
__  _______ w___ _______  įvyko praėjusį sekmadienį,

Shennan viešbutyje, Chicagoje •

LIETUVĄ NUROD-’i KAS KĄ IR KUR 

PAVYZDŽIU
Londono kardinolo Griffino

— Inžinierių susirinkimas. š.m. 
kovo 25 d. 6 vai. p.p Hollywood 
didžiojoje salėje, 2417 W. 43 St.,

įsteigto tarptautinio vadinamo I Snki^T^lrj1 aSSkJu kviė 
“Dvasios kardo” sąjūdžio žur- čiama ir šiaip visuomenė. Bus pa
nale “Tarptautinė Katalikų Pa
norama” žinomas sovietinių 
klausimų žinovas VValter Ko- 
larz rašo apie dabartines So
vietų Sąjungos gyventojų nuo
taikas, tarp kitko pabrėždamas,1 visu

skaita lietuviškosios architektūros 
temomis. Taip pat bus rodomi fil
mai: 1) iš šių metų tradicinio in
žinierių baliaus ir 2) kaikurie sta
tybų vaizdai ir architektūriniai pa
statai Amerikoje.

Nariai su šeimomis ir plačioji 
sucmcnė kviečiami atsilankyti. 

AIJAS Chicagos sk. valdyba

kuri statoma pagal arahitekto Į X Agnė Jasaityte, veiklioji 
Jono Muloko projektą. Prieš 29 i Chicagos ateitininkė ir Šatrijos 
metų, kai tapytojas J. Maeke- Į narė, yra jaunimo literatūros
vičius dar buvo pilname kūry
biniame pajėgume, buvo pa
prašytas iš Chicagos atvyku-

konkurso jury komisijos sek
retorė. ši premija, kurios me
cenatas vra kun. dr. J. Pruns- CHICAGOS ŽINIOS

sios lietuvių moterų veikėjos kis, bus iškilmingai įteikta 
Bronės Pivaronienės sukurti stud. at-kų korp! Šatrijos ruo- 
minėtą paveikslą. Kai paveiks- i šiamam vakare. Koncertas bus 
las buvo nutapytas jį kun. Ka- balandžio mėn. 14 d. Lietuvių 
telė pašventino kaip tik ant to auditorijoje.
akmens, kur buvo pasirodžiusi v , .. ... x .
\VC‘ ane e _ ama čiaus) maisto produktų krautu-
įs Lietuvos j JAV B. Pivaro- .<Skalsį.. 2543 West 69th
mene parsivežė ir tąjį brangų . ... .r . . . 1 St., nukentėjusi nuo gaisropaveikslą ir padovanojo švč. 
Panelės Marijos lietuvių para
pijos bažnyčiai Marąuette Par
ke.

Šio paveikslo perkėlimas į 
naują šventovę, kurioje atsi
spindi lietuvių stiliaus bruožai, 
bus tikrai sveikintinas, nes tai 
yra simbolinis ryšys tarp ne
priklausomos Lietuvos ir iš jos 
iškeliavusių į tremtį sūnų ir 
dukrų. Ir pačiam to istorinio 
kūrinio autoriui dailininkui Jo
nui Mackevičiui likimo buvo 
lemta atsidurti tremtyje ir, 
baigti savo amžių Šveicarijos 
senelių prieglaudoje.

X Viktoras Mar ūiiu, Cleve- 
lando Rašto klubo pirmininkas, 
labai gerai atsiliepia apie šių 
metų premijuotą romaną. Jis 
mums rašo: B. Pūkelev'čiūtės 
atkarpą “Aštuoni lapai” skai
tau su dideliu susidomėjimu.

praėjusį sekmadienį, yra atida
ryta ir aprūpina visus savo 
klientus pirmaeiliais maisto 
produktais, kaip vietos taip ir 
užsienio gamybos.

X Metinis koncertas. Balfo
Chicagos apskrities metinis 
koncertas įvyks š. m. spalio 
mėn. 7 d. Lietuvių auditorijoje. 
Balfo vadovybė prašo organi
zacijų tą tą dieną jokių paren
gimų nerengti ir rezervuoti lai
ką šiam koncertui.

j X Juozas Bacevičius, 5919
S. Artesian Avė. (telefonas HE 
4-7085), prieš dvejus metus at
vykęs iš Easton, Pa., išlaikė 
valstybinius egzaminus broke
rio teisėms gauti. Netrukus ža
da atidaryti Real Estate rašti
nę.

X Emilija Vilimaitė, Vyres
niųjų giedrininkių pirmininkė,

Jos frazė dinamiška, įtaiginga j vadovauja Marijos Pečkauskai- 
ir simboliškai vietomis daugiau tės-Šatrijos Raganos 25-nų
negu tvirta. Kaikurių situalijų 
individualus subtilumas neturi 
atitikmenų mūsų prozinėje kū
ryboje. Tačiau kompozicinė or-, salėje

metų mirties paminėjimo komi
sijai. Minėjimas bus balandžio 
8 d- ^ųgšt.,njokyįWo3
alėi

ganizacija, berods, turės kai
kurių spragų. Bet apie tai bus

X Paskaita “Vilnius Mindau
go ir vėlesniais laikais”, dėl

galima pasisakyti tik romaną LJet Rašytojų Draugijos ręn-
baigus

X Aleksandras Plateris Aug- 
štuosiuose Lituanistikos Kur
suose šį šeštadienį 2—4 vai. 
skaitys paskaitą “Didž osios 
Lietuvos Kunigaikštijos teisinė 
santvarka”, 4—5 vai. B. Bab- 
rauskas kalbės apie Putino po
eziją, 5—6 vai. dr. V. Sruogie
nė — Lietuvos istorijos perio
dizacija. Paskaitos vyksta 5541 
So. Paulina St. Didįjį šeštadie
nį ir prieš Atvelykį paskaitų 
nebus.

X Algirdas Brazys, Antanas 
Peškys ir Onuks Stephens iš
pildys vyriausias roles operoje 
“Cavaleria Rusticana”. Operą 
suvaidins "Pirmyn” choras, 
kuriam vadovauja Kazys Ste
ponavičius, balandžio mėn. 22 
d. Sokolų salėje, 2339 S. Kedzie 
Avenue.

X Religinio meno parodos 
premijų komisijom be jau pa
kviestų atstovų iš Loyolos uni
versiteto prof. Margaret Rage- 
nais ir De Paul universiteto dr. 
Alexander Peter Schorsch, pa
kviesta ir Chicagos Meno Insti
tuto atstovė, religinio meno spe 
cialistė p. Anna H. Grill.

X LRD pirm, Ben. Babraus- 
kas šį sekmadienį Lietuvių au
ditorijoje įvykstančioje LRD 
premijos įteikimo šventėje kal
bės apie H. Radausko poeziją. 
Bus įdomu išgirsti paties pre- 
mininko žodį, taip pat paklau
syti premijuotosios poezijos, 
kurią skaitys aktoriai Z. Kcva- 
laitytė ir K. Gantrimas.

giamojo literatūros premijos 
įteikimo, nukeliama į balan
džio 7 d. 7 vai. vak. Paskaita 
bus Lietuvių auditorijoje.

X A. Avižienis iš Altadena, 
Calif., prisiuntė $30 studentų 
skautų Dr. Vydūno Vardo Šal
pos Fondui už išplatintus kalė
dinius atvirukus. .

X Inž. L. Ma^ka'iūnas ir R. 
Taliai Kelpša tvarko staliukų 
užsakymus Akad. Skautų tra
diciniame “Pavasario žiedų” 
baliuje, įvykstančiame- balan
džio 7 d. Marine Ballroom.

X Elzbieta Lankauskienė,
Tėvų Marijonų vienuolyno rė
mėja, dabar atostogauja Hot 
Springs, Arkansas, ir siunčia 
sveikinimus pažįstamiems.

X Ralfas praneša, kad pil
dant Income Tax Return blan
kas, paaukotas Balfui sumas 
galima atskaityti ir nuo jų mo
kesčiai neįmami.

X Alh'ni ir Alfonsas Lietuv
ninkas, 6808 So. Artesian Avė., 
susilaukė pirmagimės dukrelės, 
kuriai duotas vardas Vida.

X Chicagos jūrų skautai š. 
m. gegužės 12 d. lietuvių audi
torijoje ruošia savo tradicinį 
“jūros dugne” vakarą.

X K. Palčiauskas, gyv. Ci
cero, III., įstojo į Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų haustette- 
niečių būrelį.

Atominės varžybos tarp 
SSSR ir JAV

Atominės Energijos komisi
jos narys dr. W. Libby Chica
goje, Amerikos Jėgos konferen- 
aijos metu, pasakė, kad JAV 
pramonė susiduria su Rusija 
mirtinoje konkurencijoje dėl 
užsienio rinkų atdminiams re- 
aktoriarns. Praradimas tų rin
kų sovietams būtų katastrofa. 
Dr. Libby nuomone poros atei
nančių metų laikotarpyje jau 
baigsis auksinės progos par
duoti atominius reaktorius už
sieniui. Dabar, be JAV, tik dvi 
tautos gali parūpinti reakto
rius: Rusija ir Anglija.

Moters žudikas?
Chicagos policija areštavo 

daržovių pardavėją, kurs pa
skutinė buvo matytas su Sara 
Fingley, 62 .m., gyvenusia 6040 
S. Union avė., kuri rasta nu
žudyta. Jis prisipažino su ve
lione gėręs ir paskiau ją paly
dėjęs. Vėliau ji buvo rasta su 
sudaužytu pakaušiu, sudarky
tais drabužiais, nebegyva. Pa
skutiniais mėnesiais tai jau 
trečia moteris, rasta nužudyta 
pietinėje Chicagos dalyje. Kj- 
tos dvi: Edith Jemieson, 48 m., 
ir Bernice Bartels, 42 m.

Gyviai prieš 75,000,000 
metų

Gamtos Istorijos muzė jus 
publikai išstato dinosaiur&mB 
giminingų Gorgosaurų ir Lam- 
beosaurų liekanas, šie gyviai 
žemėje buvo prieš 75 milionus 
metų. Jų liekanos rastos Reo 
Deer upės apylinkėje Alberto
je. Gyvi būdami jie svėrė apie 
4 tonas.

Indėnai kuriasi Chicagoj
Apie 100 indėnų, priklausan

čių Chippevva, Sioux, Potawo- 
tamis ir apie 60-čiai kitų gen-

Nauji automobiliai ir 
apdrauda

Illinois Apdraudos departa
mentas neleidžia šioje valsty-

čių, kas mėnesį persikrausto t bėję parduodant naujus auto-
Chicagą. Dabar mūsų mieste 
yra apie 5,000 indėnų. Daugu
ma jų atkeliauja iš Dakotos, 
Wisconsin, Minnesotos, Okla- 
homos, Mississippi ir kitų piet
vakarių valstybių. Jų persikė
limą į Chicagą ir tris kitus 
miestus tvarko Indėnų Reika
lų biuras. Biuro direktorius 
Dreifuss sako, kad indėnų per
kėlimas suteikia jiems naujas 
galimybes, kurių jie neturi re
zervacijose, pagreitina jų su
augimą su kitais JAV pilie
čiais.

Tik gadina Chicagos vardą
Teisėjas J. Harrington nu

baudė Frank Washington, 20 
m., kalėjiman nuo 1 iki 8 me
tų už bandymą apiplėšti resto
raną ir už rankinuko pagrobi
mą. Nubaustasis Chicagon at
sikėlęs prieš pusmetį. Teisėjas

mobilius drauge pirkėjui dova
noti ir apdraudą, nes tai esą 
priešinga šios

kad katalikų Bažnyčia ten turi'
labai daug įtakos. Apie tai liū- .•• “ CJ.ica.Kd? akademikės skau- 
... , * _ I tos ruošiasi išpuošti obelių žiedais
dija nuolatine prieš katalikų didžiąją Marine Ballroom salę, kur 
Bažnyčią nukreipta komunistų balandžio 7 d. įvyks tradicinis Stu 
propaganda ir Šventajam Sos- -enl'f Sk<“uty ruoSiamas' "'’AVA- 

tui taikomi stipriausi Krem
liaus antireliginiai smūgiai.
Kaip tik dėl šių smūgių — pas
tebi autorius — Rusijoj šian
dien yra labai daug tokių, ku
rie supranta, kokį svarbų vaid
menį atlieka Roma kovoje prieš 
materializmą ir ateizmą. Ir ne 
be pagrindo yra viltis, kad tai 
žadina daugelio tikinčiųjų troš
kimą siekti didesnės krikščio
nių vienybės visame pasaulyje.

CAR1O ŽIEDŲ” balius. Staliukai 
jiu dabar užsakomi pas inž. L. 
Maskaliūną telef. BO 8-8319 ar
ba pas R. Tai lat-Kelpša, telef. HE 
4-0166.

— Chicagos moksleivių At-kų 
Kun. ,A. I.ipniūno kuopos mergai
čių būrelio susirinkimas įvyks 
Jiandien (kovo mėn. 23 d.) 6:30 
vai. vakare, Almos Jagminaitės 
i ute, 6959 So. Oakley. Programo- 

dr. Vaškevičiūtės paskaita. Na
riu dalyvavimas būtinas.

Vaidyba
— Šv. Kazimiero Seserų Rėmė

jų Draugijos 8-to skyriaus susi
rinkimas bus kovo 25 d. 1:30 vai.

Kolarz pažymi, kad sovietinė j i .p. švč. P. Marijos Gimimo pa- 
valstybės ^įstaty- valdžia iki šiol dar nėra «ar-

mams, tvarkantiems apdraudą. 
Pagal įstatymus apdrauda tu
rinti būti pasirenkama laisvai, 
be jokių suvaržymų. Klausimas 
iškilo dėl to, kad American Mo
tors bendrovė, kuri dirba Nash 
ir Hudson mašinas, paskelbė 
1956 m. pirkėjams duosianti ir 
$25,000 apdraudą. Studebaker- 
Packard bendrovė buvo paža
dėjusi pirkėjams masalą — j 
$20,000 apdraudą.

Karių talka našlaičiams
Devyni nacionalinės gvardi

jos nariai buvo susirinkę į na
mus savo buvusio draugo Edv. 
Bartling, 5704 Bernice avė., 
Chicagoje, ir nutarė užbaigti 
tvarkyti tuos namus, kuriuos 
paliko nebaigtus mirdamas jų

pažymėjo, kad gera dalis nusi-. draugas. Bartling buvo 25 m. 
kaitimų yra papildoma asmenų, ! amžiaus, namus buvo tik nusi-;

nė vienam iš augštųjų katalikų 
Bažnyčios dvasininkų aplanky-

Prašome visų narių kuo gausiau 
fiai atvykti į susirinkimą. Pasitar

ti laisvuosius Vakaru kraštus ,time apie vajaus vakarien?' kuri u laisvuosius vakarų Kraštus, bus balandžio 22 d. Valdyba
kai tuo tarpu provoslavų, liu
teronų ir baptistų hierarchai 
jau ne kartą buvo pasirodę už
sieniuose.

Toliau autorius primena Lie
tuvą, kurioje katalikybė ypač 
stipri, Latviją ir Baltgudiją, ku 
riose taip pat yra dėmesio ver
tos katalikų bendruomenės. Be 
to stiprią moralinę jėgą sudaro

— Am. Liet. Mokytojų Sąjun
gos susirinkimas įvyks kovo mėn. 
25 d. 3 vai. po pietų Lietuvių Au
ditorijoje, 3137 So. Halsted St.

Susirinkime bus valdybos pra
nešimas ir naujos valdybos rin
kimai.

Narių dalyvavimas būtinas.
Valdyba

— Marąuette Parko Namų Sa
vininkų Organizacijos susirinki
mas bus kovo 29 d. 7:30 vai. vak. 
Švč. P. Marijos Gimimo parapijos

taip pat ir Bizantijos apeigų salėje, 6820 So. (Washtenaw Avė.
Nariai ir visi namų savininkai kviekatalikai, kurie buvo persekioja 

mi visų Rusijos valdovų, nuo 
Kotrynos II iki Nikitos Chruš
čiovo. Ne kieno kito, o Chruš
čiovo pastangomis buvo sunai
kinta Ukrainos Rytų apeigų ka 
talikų Bažnyčios išviršinė orga
nizacija, kai jis buvo Ukrainos

čiami į labai svarbų susirinkimą, 
kuriame apsvarstysime savo kolo
nijos gerovės reikalus. Aptarsime 
vandentėkių klausimą, nes kai lie
tus pasipylia, mūsų namų rūsiai 
paskęsta vandenyje.

Marcelė Tverijomas

Skclbkitės ‘'Drauge"!

IŠARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

— Regina čepulytė gerai iš
laikė sunkius konkursinius eg
zaminus į New Yorko augštes- 
niąją meno mokyklą (High 
School of Performing Arts).

— Cpl. Jonai Vosylius, 33 
metų, tarnaująs Illino's nacio
nalinės gvardijos divizijoj, ko
vo 8 d. apdovanotas specialiu 
garbės kryžiumi. Anksčiau bu
vo apdovanotas už gerą šaudy- 

j mą, karinius sugebėjimus ir ge 
rą kar o elgseną.

— Sa’omėja Narkčlifmait>, 
kuri perc’tos savaitės Drauge 
rašė apie New Yorke įvyksianti 
Lietuvos teatro 35 metų su
kakties minėjimą, prašo pa
tikslinti tą jos rašinį ta pras
me, kad Vok'etijojo sus kuręs 
A. Kutkaus vadovaujamas ope
ros kolektyvas pastatė Rossi- 
nio “Sevilijos kirpėja”, bet n~ 
Traviatą, kaip per apsirikimą 
buvo parašyta.

— Kotryna ir Kazys Saha- 
liai, gyv. Rochesteryje, N. Y., 
džiaugiasi sulaukę dukrelės 
Kristinos Eglės, o sūnus Algis 
mažos sesutės.

VOKIETIJOJE
— Mokytoja E. Bielskienė, 

iki šiol sėkmingai vadovavusi 
Muncheno apylinkės vargo mo
kyklai, greitai išvyks į JAV.

, . . ... r. . , , ..... , , respublikos ministras pirminin-kūne į šį miestą atakrausto pirkęs ir jį užmušę automob,- kas Ta{iau visų įių 
. jįs. Lįko j0 žmona našle ir 4

mėnesių dukrelė.
prieš savaitę ar keletą mėnesių 
Tokie tik gadiria Chicagos ge
rą vardą, pabrėžė teisėjas.

Durys partrenkė į grindinį
Tramvajaus durys partrenkė 

į ,gatvė® grindinį 72. metų, pio- 
ii^rį
įvyko ties State ir Illinois gat
vėmis. Nelaimingoji serga arth- 
ritis liga ir vaikšto su lazdele. 
Ji keliavo į darbą, o turėjo būt 
nugabenta į ligoninę su sužeis
ta galva ir nugara.

Mažiau susisiekimo mirčių
Per pirmus pustrečio mėne

sio šiemet Chicagoje buvo 
25-mis susisiekimo mirtinomis 
nelaimėmis maž.au, kaip per
nai metais šiuo pat laiku. Po
licijos vadas mano, kad čia ne
mažai pagelbėjo, palyginti, 
švelni žiema, šiemet iki kovo 
mėn. 20 d. Chicagoje buvo 62 
mirtinos susisiekimo nelaimės.

Vaišės karo policijai
Čikagietė H. Groppi skelbia', 

kad karinės policijos vyrai 
daug padeda kareiviams. Pa
gerbdama karo policininkus, ji 
ŪSĄ centre, 308 N. Michigan, 

-.suruošė jiems vaišes, susikvie
tusi jų apie 60.

Palaiko cenzorius
JAV Distrikto teisėjas Jo- 

seph Sam Perry nusprendė, 
kad Chicagos miestas turi teisę 
cenzūruoti filmus ir patvirtino 
draudimą rodyti prancūzų fil
mą “The Game of Love’.

Aprašė iškilmes
Chicago Tribūne įsidėjo vysk. 

V. Brizgio, prel. Albavič aus ir 
kun. V. Atkočiaus, MIC, nuo
trauką bešventinant Draugo 
naujus pastatus, aprašydamas 
tą įvykį.

bendruomenių vidinė jėga
įtaka yra nesunaikinama. V. R.

— Lietuvių Bendruomenės Mar
ąuette Parko apylinkės visuotinis 
narių susirinkimas įvyksta kovo 
25 d. (Verbų sekmadienį) 2 vai. 
p.p. mažoje Švč. P. Marijos Gi
mimo salėje, 6820 S. Washtenaw 

ir Avė. Bus įdomus pranešimas apie

Mirė nuo narkotikų
Buvęs Wright Junior kolegi

jos studentas Preston Clark, 
22 m., mirė nuo barbitūratų ir 
heroino vartojimo. Jo du drau 
gai jį mirštantį atitempė prie 
Illinois Masonic ligoninės, bet 
gyvybė jau nebuvo išgelbėta. 
Velionis turėjo 22 m. amžiaus.

.ooooooooo<xx>oo<x>oooooo<x>o-
GERAS PASISKAITYMAS

Argentinos lietuvius ir aptariami 
svarbūs apylinkės reikalai. Nariai 
su svečiai kviečiami susirinkime 
dalyvauti.________ Apyl- valdyba.
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GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradūno 

Devynios Baladės

Ta gražioji Kačanausko dai
na puikiai vaizduoja Lietuvos 
gyvenimą. Ji buvo dainuota Sta 
šio Baranausko, Marijonų sta
tybos bankete, Sherman viešbu
tyje. praeitą sekmadienį.

Kur prapuolė tas kelelis,
Kur pro kryžių ėjo.

kur nenuleidžia rankų, jie ir čia 
sustoję sudainavo: Lietuva, t^
vyne musų.

Jo Eminencija kardlnola? 
Stritch pasakė: po tų visų var
gų ateis “EASTER SUNDAY”

Ten aštuoni šimtai svečiui — bus Velykos. Tikrai taip bus.

LITHUANIA. (Paveiksluose, $6.00 
FotograTavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
RECJPES ............................... $2.00

Redagavo J. DauivardlenS

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

Parašė Dr. A. Šapokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

J’arašė Ig. ftlapelta

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

Išleido Marlborough

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

Išleido Marlborough 

Šias knygas galiųia gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2834 South Oakley Avenue,
. Chicago 8, Illinois

w-z- /%z- /

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

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

Lietuviškos Knygos Klirho leidinys,
141 psl.. dali. V. Petravičiaus aplan
kas, kaina $2 00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų '-idavlnys.

’lžsaKvn’Hi. su pir.leais siųskite:
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Iii-

.nmMuutiuuuniiunnninnnnnniiniin
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ĮKVĖPIMŲ KNYGA

Jurgio Gliaudos 

Raidžių Pasėliai

klausėsi tos pukios dainos, ir 
galvojo: kur prapuolė tas kele
lis, kur pro kryžių ėjo? Ten ne 
vienas klausydamas tos daine
lės, pagalvojo, kad jau nėra so 
dybų kur ten prie kelelio stovė
jo kryžius, kur gelbėjo lietuviui 
vargti jo kasdienį gyvenimą.

Šiandieną tie keleliai, tos so
dybos yra viskas sutrypta. Ten 
pavergėjas, atėjęs iš rytų, at 
nešė naują tvarką, kuri sumina 
visas žmogaus teises, padaryda 
ma jį vergu.

Lietuvos vaikai, išsiblaškę po

Po baisių audrų visados šviečia 
saulė, kitaip žmonijos gyveni
mas nebūtų mielas.

Reikia ir mums turėti vilties, 
kad sulauksime Velykų, kad tė
vynė mūsų prisikels, kad Lietu
vos vaikai vėl pradės ten keliau
ti, išties brolišką ranką ten jų 
mylimiems.

Taip, ten aš sėdėdamas Sher
man viešbuty, tarp aštuonių šim 
tų svečių, galvojau: ir sodybos 
bus atsteigtos, ir tie keleliai bus 
atsteigti, ir kryžiai bus atsta
tyti nes vakarų civilizacija, krik 
ščionija, niekados neužsileis

ieriausla knyga vasaros atostogoms 

ALOYZO BARONO

SODAS UŽ HORIZONTO
Romanas

A. Baronui nepritrūksta naujų 
santykių su aplinka ir naujų Išraiš
kos priemonių tiems santykiams iš
reikšti. Gyva knygos tema, jdomfla 
personažai Ir spalvinga kalba padės 
jums praleisti atostogas.

Knygos aplankas dali. Algirdo Ku- 
rausko. JI Išleista IJetuviškos Kny
gos Klubo 1856 m., 254 psl., kaina 
2.60 dol.

Knyga gaunama:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, III.

Romanaa
fll knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra (kvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuviškų, žodj. Ji yra pulki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. 
311 psl., Broniaus Mūrino viršelis, 
kaina $3.00.

IJetuvISkos llterntūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllk

įvairius pasaulio kampus, nie- žiauriam azijatui. Dan Kuraitis
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius Uos 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė, 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllll


