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SUSIKIRTIMAI DIDĖJA SIAURĖS AFRIKOJE
Ar galima katalikų koegzistencija su komunizmu

Įdomios pastabos Vatikano dienraščio "L'Osservatore Romano".
Paskutiniu metu Maskvos komunistai deda daug pastangų 

išviršiniai sudaryti vaizdą, kad „didžiojoj socializmo tėvynėje“ 
Sovietų Sąjungoj ir jos kontroliuojamuose kraštuose vyksta dideli 
pasikeitimai. Tuo tikslu dabartiniai Kremliaus valdovai pasmer
kė daug metų jų pačių dievintą Staliną, tariamai nutraukdami ry
šius su kruvina stalinine praeitimi.

Tokios klastingos sovietų po
litikos pasėkoje kai kas pradėjo 
kalbėti net apie galimą katali
kybės ir komunizmo koegzisten
ciją, tarpusavio sugyvenimą.
Neseniai šį klausimą pakartoti
nai iškėlė įtakingas Vakarų 
Vokietijos dienraštis „Frankfur
ter Allgemeine Zeitung“. Jo pus
lapiuose Hansjakob Stehle pri
mena privačią Graco universite
to katalikų teologijos fakulteto 
dekano prof. Redingo kelionę į 
Maskvą, jo lankymąsi Kalėdų 
metu Lietuvoje ir tame įžvelgia

ka. Konkordatas — rašo Vatika
no organas — yra iškilminga su
tartis tarp Šv. Sosto ir kurios 
nors valstybės, kuria bendru su
sitarimu nustatomos katalikų 
teisės ir Bažnyčios laisvės toje 
valstybėje. Kitais žodžiais ta
riant, konkordatas reikalauja 
dviejų sutartį sudarančių pusių 
ir paprastai yra sudaromas rei
kalaujant valstybei.

Jei nekatalikiška, antikatali- 
kiška ar net totalitarinė valsty
bė pasiūlo Bažnyčiai sudaryti

katalikų pastangas surasti būdą j gįos rūšies sutartį, tai reiškia,
sugyventi su komunistais. Į 
„Frankfurter Allgemeine Zei
tung“ straipsnį šiomis dienomis 
atsakė Vatikano dienraštis ,,L’- 
Osservatore Romano“.

„Marksizmas - leninizmas, — 
rašo tarp kitko Vatikano orga
nas, — pasilieka tuo, kuo jis 
yra ir kuo visuomet buvo. Jo sie
kiamieji tikslai lieka nepasikei
tę: tiek principų, tiek praktikos 
srityje prieštaravimas visuomet

kad ji sutinka apriboti savąją 
ideologiją ar savąjį totalitariz
mą.

Istorija atmeta komunizmą
Komunizmo atveju nėra jokių 

ženklų, kad Maskvos ar sateliti
nių kraštų vyriausybės tiesiogiai 
ar netiesiogiai pripažintų Šv. 
Sosto reikalavimus. Iš jų pusės 
visuomet pasireiškė iniciatyva 
nutraukti santykius su Šv. Sostu.

pasilieka tas pats. Kas užsispy-! Šv. Sosto atstovai buvo apkaltin- 
ręs jieško galimybių sueiti į po-' ti negirdėtais nusikaltimais, ap
kalbi su komunizmu, gali be jo 
kio pagrindo tikėtis pasiekti for
malaus suartėjimo. Bet jei bent 
kiek pažvelgs, kas slepiasi po ko
munistų žodžiais, t^oj pastebės, 
kad jų prasmė yra esminiai prie
šinga mūsų žodžių prasmei. Ir 
taip tariamas „dialogas“ išsiski
ria į du monologus“.

Kovojantis ateizmo# nesuderi
namos su religija

„Tai galioja politinei, ekono
minei ir sociologinai sričiai. Re
liginėj srity tuo tarpu negali bū
ti kalbos ne tik apie „dialogą“, 
bet nė apie bet kokį kitą bent 
formalų suartėjimą. Kovojantis 
ateizmas, kokie bebūtų jo takti
niai bandymai, — pabrėžia ,,L’- 
Osservatore Romano“ — negali 
būti suderinamas su religija, o 
juo labiau negali koegzistuoti su 
ja. Dabartinėje padėtyje vienin
telė galima koegzistencija religi
jos su komunizmu yra ta, kuri 
prispaustuosius suvaržo priespau 
dos grandinėmis; egzistuoja ir 
komunistai ir religija, jie net ko
egzistuoja, bet tik tuo prieštara
vimu, kuris juos skiria“.

„Katalikų kelionės į Sovietų 
Sąjungą nėra naujiena, — paste
bi toliau „L’Osservatore Roma
no“, — 1944 metų gegužės mė
nesio pradžioje su vienu iš tokių 
lankytojų turėjo du pasikalbėji
mus net pats maršalas Stalinas. 
Ir tuo metu buvo kalbama apie 
tariamą „Kremliaus ir Vatikano 
suartėjimą“... Nereikėjo ilgai 
laukti. 1945 m. pradžioje sovieti
nė spauda ir radijas paskelbė ka
talikų persekiojimo planą visuo
se komunistų pavergtuose kraš
tuose. Panašiai pasibaigė ir pre
zidento Roosevelto pasiuntinio 
Mr. Flynn tarpininkavimas. Mas 
kva leido spaudai kalbėti apie 
tariamai naują sovietinę politiką 
religijos atžvilgiu, kai tuo tarpu 
tikrovė ėjo visai kitu keliu. Per
sekiojimai tebesitęsė.

Vokiečių dienraštis „Frank
furter Allgemeine Zeitung“ daro 
užuominas net apie kažkokius 
konkordatus tarp Šv. Sosto ir 
Maskvos vyriausybės galimu
mus. „L’Osservatore Romano’’, 
atsakydamas į tai, pareiškia abe 
jojimą, ar straipsnio autoriui iŠ 
viso yra aiški konkordato sąvo-

šmeižti ir ištremti.,

Toliau “L’Osservatore Roma
no“ klausia: iš kur kyla šie visi, 
tiesa, gana reti, spėliojimai apie 
kažkokį galimą katalikų sugyve
nimą su komunizmu? To prie
žastis, — anot laikraščio — at
rodo, yra kai kuriuose susidaręs 
įsitikinimas, kad komunizmas 
tam tikra prasme esąs „neišven
giamas“. Tokiu įsitikinimu pa
remtas galvojimas apie katalikų 
ir komunizmo koegzistenciją pa
laiko komunizmą jo užsispyrime 
skaudžiai prasilenkia su tiesa ir 
apsunkina tas grandines, kurios 
yra sukaustę jų pavergtuosius 
brolius... Tuo tarpu pati šių die
nų gyvenimo tikrovė aiškiai ro
do, kad istorija atmeta komu
nizmą. Šiandieniniai Kremliaus 
diktatoriai pasmerkė Stalino me
todus, kuriuos jie patys vykdė 
per dvidešimt metų, dėl to, kad 
jie buvo atmesti natūralaus gy
ventojų pasipriešinimo, nors slo 
pinamo, bet nesulaikomo.

Kas šiose aplinkybėse žiūrėtų į 
komunizmą, kaip į kažką neiš
vengiamo, kaip į kažką kas su 
pasisekimu žengia pirmyn, tas 
yra abstrakčių teorijų auka, tas 
nemato žmonių, kurie gyvena ir 
verkia, kurie skęsta begaliniame 
skausme. Jei šioje skaudžioje pa
dėtyje gali būti vilties žiburėlis, 
tai jį galima surasti tik Tiesoje.

Prancūzų saugumo policija Alžyre tikrina kaikurių asmenį} tapatybę 
Casbali apylinkėje. Daugiau 500 asmenį} areštuota. (INS)

Komunistus teis federaliniai 
teismai

Stalinas paskelbtas liaudies priešu
MASKVA, bal. 3. — „Komunistas“, biblija komunizmo, šian

dien apkaltino Staliną, kad šis sugriovęs demokratijos principus 
Sovietų Sąjungoje.

Mėnesinis žurnalas, komunis
tų partijos centrinio komiteto 
oficialus organas, prisidėjo prie 
bendro choro, kuris neseniai pra
dėjo smarkiai kritikuoti mirusį 
diktatorių Staliną.

„Komunistas“ balandžio mėn. 
laidoje gerokai nuvainikavo savo 
gerąjį bičiulį Juozą Staliną. Pir
mą kartą komunistų partijos or
ganas, kalbąs komunizmo teori
jos klausimais, pasmerkė „indi
vidualinį kultą“.

„Komunistas“ bus trečias laik 
raštis Sov. Rusijoje, kuris vardi
niai užsipuolė Staliną. Praėjusią 
savaitę „Pravda“ išvanojo Sta
liną ir nepagailėjo jam kietų žo
džių.

Sovietų armijos laikraštis 
„Raudonoji žvaigždė“ šiandien 
anksti puolė Stalino rolę, kaip 
karinio vado.

„Komunistas“ pareiškė:
„Svetima dvasia individuali

nio kulto, kokį praktikavo Stali
nas, pažeidė leninizmo princi
pus... ir gerokai pakenkė parti-. 
jos darbams.

„Stalinas paneigęs kolektyvi
nės vadovybės reikšmę ir paken
kęs partijos demokratijai (ku
rios ji neturi. Red.) ir numažinęs 
narių veiklą ir kliudė pasireikšti 
kritikai ir savęs kritikai“.

Armijos laikraštis pareiškė, 
jog miręs diktatorius sumažinęs 
Lenino rolę, kaip karinio geni
jaus. Pirmą kartą sovietinė spau
da apkaltino Staliną, kad jis ėjęs 
prieš Leniną ir kad išvystęs anti- 
leninišką kultą ir savęs išaugšti- 
nimo kultą.

• Kanadoje balandžio 14—21 
d. d. skelbiama knygos savaitė.

Augščiausias JAV teismas pir
madienį šešiais balsais prieš tris 
nusprendė, kad dėl nusikaltimų 
prieš įstatymus, baudžiančius už 
sukilimo ruošimą, bytes turi 
svarstyti federalinis teismas, o 
ne atskirų šio krašto valstybių 
teismai. SprendiiAus buvo pada
rytas ryšium su komunistų vado 
Steve Nelson nuteisimu, įvykdy
tu Pennsylvanijos teismo.

Peržvelgęs vadinamą Smitho 
aktą ir po to sekusius federali- 
nius įstatymus, Augščiausio teis 
mo pirmininkas Earl Warren, 
kalbėdamas daugumos vardu, ta
rė: “Įstatymų tekstai rodo, kad 
Kongresas patsai norėjo imtis 
tvarkyti sritį, liečiančią sukili-

Bombos, šautuvai, ir peiliai
atnešė didelę netvarką

ALŽYRAS, bal. 2. — Bombos, šautuvai ir peiliai šiandien at
nešė netvarką šiaurės Afrikoje nuo Kasablankos, Moroko iki Tu
niso. ____________ ___

A. Benabdallah, 33 metų, ko-
krito Prancūzų parašiutininkai už

mušė 55 sukilėlius kovose Fetza-munistų partijos vadas,
nuo kulkos Kasablankoje. Gimęs “”įe~ įietuosT netoli" Bone’ 
Alžyre, jis buvo baigęs agrono- J

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— JAV sekretorius John Dulles vakar tarės su prezidentu Ei- 

senhoioeriu. Pasitarimo objektas buvo: ar siųsti karines jėgas į 
Vidurio Rytus, ar susilaikyti.

— Indija nutarė sustiprinti savo karines jėgas ir ginklus pirk
ti iš Britanijos, kadangi JAV remia Pakistaną, Indijos priešą.

— Popiežius Pijus XII buvo pagerbtas koncerte, minint jo 80 
metų sukaktį. Iškilmėse dalyvavo 12 kardinolų ir diplomatinis 
korpusas, įskaitant JAV atstovę Claire Booth Luce.

— Japonija siunčia dvi misijas į Sov. Rusiją, kad iš Rusijos 
būtų paleisti Japonijos karo belaisviai. Taip pat nori sužinoti din
gusių tūkstančių žmonių likimą.

— Pietų Dakotą vakar apdengė sniegas.

Į Lietuvę plūsta hauji
kolonizatoriai

Bolševikai skelbia, kad „visa 
Tarybų šalis padeda statyti Kau
no hidroelektrinę“. Ta pačia pro
ga į Kauną iš visų Sov. Sąjungos 
vietų plūsta ir naujieji koloniza
toriai, kaip „nepakeičiami spe
cialistai“. Jau esą pastatyti pir
mieji sandėliai, baigiama statyti 
lentpjūvė ir dirbtuvė. Esą iškas
ta daugiau kaip 20,000 kubinių 
m. žemės. Kauno HES adresu 
atėję „pirmieji vagonai iš Gor
kio miesto su surenkamųjų gy
venamųjų namų — bendrabučių 
detalėmis“. Kiekviename bus 16 
gyv. kambarių virtuvė ir sanita
rinis kambarys. Vėliau tokių na
mų būsią atsiųsta daugiau.

Bolševikai skelbia, kad Kau
no hidroelektrinės pastatymas 
„įgalins sujungti visas stambiau 
sias respublikos elektrines į vie
ną centrinę sistemą, vėliau pri
jungiant ją prie vieningos TSRS 
vakarų ekonominio rajono siste
mos“.

mų ruošimą, nepalikdamas šioje 
srityje vietos atskirų šio krašto 
valstybių įstatymdavystei... Kon 
gresas sukilimo ruošimus laiko 
dalykais, kurie liečia gyvybinius 
šio krašto rūpesčius ir tos srities 
įstatymų vykdymo pravedimą ne 
laiko lokaliniu uždaviniu“.

Visdėlto Warren pažymėjo, 
kad tas nutarimas neatima iš 
atskirų šio krašto valstybių tei
sės svarstyti bylas, turinčias ry
šio su sukilimų ruošimu, kai fe
deralinė vyriausybė tų atvejų 
nesiima svarstyti.

Warren priminė, kad JAV Kon 
gresas 1940 m. Smitho aktu už
draudė priklausymą komunistų 
partijai ir tą laiko nusikaltimu, 
kada narys žino, jog komunistų 
partijos tikslas yra nuvertimas 
vyriausybės, panaudojant jėgą.

Šis Augščiausio teismo spren
dimas susilaukė ir kritiškų bal
sų, nes tai gali pasunkinti atski
rų valstybių kovą prieš komu
nizmą. Pvz. jeigu suvaržomos 
atskirų šio krašto valstybių įsta
tyminės ir teisminės priemones 
prieš ruošiančius sukilimą, taigi 
ir prieš komunistus, tai ar tebėra 
galioje nuostatai, kuriais: 1) Rei 
kalaujama iš valstybės tarnauto
jų ištikimybės priesaikos ir 2) 
ar tebegalioja nuostatas, kuriuo 
iš nuomininkų, apsigyvenančių 
valstybiniuose butuose, reikalau
jama taipgi ištikimybės priesai
kos?

Tie dalykai turės paaiškėti ne
tolimoje ateityje.

Atsiųs daugiau jėgų
PARYŽIUS, bal. 2. — Pran

cūzijos ministeris pirmininkas 
Mollet šiandien pakvietė Krašto 
apsaugos ministerį Maurice Bour 
ges - Manoury posėdžio, kad ap
tarus, kaip dar 100,000 kareivių 
pasiųsti į Alžyrą.

Laikraštininkai pareiškė, kad 
jis sudaręs planą 30,000 vyrų iš 
nekovojančių darbų perkelti į 
šiaurės Afrikos teritoriją.

Šiaurės Afrikos demonstran
tai buvo pasirodę Metze, Naube- 
ge ir Thionville, Prancūzijos šiau 
rėje, bet policija juos išvaikė. 40 
šiaurės afrikiečių pasiųsta į li
gonines.

Amerikos armija 
Vokietijoje

BERLYNAS, bal. 3. — Ameri
kiečiai pirmą kartą skelbė dau-

Eeiptas nepatenkintas 'Siau duomenu apie specialius 
r r i amerikiečių dalinius, kurie Alpių

CAIRO, bal. 3. — „Jei Vakarų kalnuose sunkiausiomis sąlygo-

miją ir buvo Moroko komunistų 
partijos politinio biuro narys. 
Komunistai palaikė sultoną 
Youssef, kai jis buvo ištremtas 
ir bandė kooperuoti su Moroko 
nacionalistais.

Benabdallah krito nuo revol
verio kulkų, kai jis išėjo iš namų 
Kasablankoje. Komunistai kalti
na kolonistus dėl jų vado mirties.

Meknese, Moroko šiaurėje, 
prancūzų karininkas buvo suba
dytas morokiečių. Šis šiurpus 
vaizdas buvo matyti barakų fron 
te. Morokiečiai iš jo atėmė $300.

Marnioje, Alžyro vakaruose, 
buvo numesta bomba į teatrą, 
kur du asmenys žuvo ir 30 su- 
lžeista.

Netoli Tuniso bomba liko įmes
ta į restoraną, kur sužeisti du 
tunisiečiai. Kita bomba įmesta į 
namą.

Vokietijos vyriausybė pripažins 
Izraelį ir sudarys diplomatinius 
santykius su juo, Egiptas pripa
žins ir sudarys diplomatinius 
santykius su Rytų Vokietija“.

Taip kalbėjo Egipto ministe
ris pirmininkas Nasser Chicago 
American korespondentui Karo
liui H. Von Wiegandui.

Šis pareiškimas buvo patiek
tas po to, kai diplomatiniai ir 
spaudos sluogsniai pradėjo kal
bėti, kad Adenauerio vyriausybė 
ketinanti pripažinti Izraelį ir už
megzti diplomatinius santykius.

Smarki audra
Audra plačiai nusiautė pietry

čiuose užvakar ir vakar. Daugiau 
10 asmenų žuvo nuo audros, 78 
asmenys sužeisti. Audra atnešė

mis apmokomi partizaninio karo. 
Ligi tol šie spec. daliniai buvo 
vadinami paprastu „amerikiečių 
armijos 10-sios parašiutininkų 
grupės spec. dalinių“ vardu. Į 
juos yra parinkti patys gerieji 
vyrai, kad tinkamai atliktų savo 
uždavinius. Dalinių vyrai apmo
kyti, kaip pulti priešo kalėjimus, 
darbo stovyklas, karinius įrengi
mus etc. žodžiu, tai esą patys ko
vingieji daliniai moderniojoj ar
mijoj.

Jie taip pat apmokomi, kaip 
likviduoti svetimuosius partiza
nus savosios kariuomenės užnu
garyje. Jų viršininkas yra pulk. 
W. Eckmannas.

Trumpai iš visur
Britų pirmoji vandenilio

Nenori kalbėtis
SINGAPORE, bal. 3. — Mala

jų ministeris pirmininkas Ab-
— Prezidentas Eisonhouteris gegužės 1 dieną paskyrė kūdikio duhi Bahman šiandien atmetė

sveikatas diena. Į naują komunistų pasiūlymą pra-
— Detroite devynių dienų pieno streikas baigės. Pakeltos dėti taikos derybas. Ministeris

kainos už pieną. | pirmininkas piktai pasisakė
— Prezidentas Eisenhoweris nemano naudoti Amerikos gin- prįeš džiunglių sukilėlius ir jis 

kluotų jėgų Vidurio Rytuose be Kongreso patvirtinimo, nebent pasiryžęs greitai juos likviduoti. 
svarbūs įvykiai užbėgtų Kongresui ui akių.

— Generolas Alfred Gruenther vakar pareiškė, jog Vakarai 
turi absoliutinę pirmenybę sunkiųjų bombonešių gamyboje ir ga
lėtų sovietų svarbiausią industriją sunaikinti kelių valandų laiko
tarpyje.

— Westem Union šiandien švenčia 100 metų sukaktį Roches- 
teryje, N. Y., kur telegrafo sistema buvo pravesta 1856 m. balan
džio 4 d.

Lunatikui pabėgus
Harry M. Mjs«s, 59 metų, Bitu- 

minuog Coal Operatore Assn. prezi
dentas, mirė VVnsbiniftone. Tai bu 
vo žmogus, kuriam paai-ekė auaitar- 
ti su UMVV prezidentu .lohu. L. 
L«wig< (1NS)

taip pat daug materialinių nuos-Į bomba bus numesta iš sprausmi- 
tolių. Audra smarkiausiai siautė 
Oklahomos, Texas ir Kansas 
valstybėse.

Arabų lyga nesnaudžia
CAIRO, Egiptas, bal. 3. —

Arabų lygos generalinis sekreto
rius Abdel Khalek Hassouna ta
rėsi su Arabų, Afrikos ir Azijos 
kraštais dėl vieningos veiklos 
prieš prancūzų agresiją Alžyre.

300 apsinuodijo
CATANIA, Sicilija, bal. 2. —

Trys šimtai italų šį vakarą val
gė velykinį tortą Adanoje, netoli 
Catania, ir visi susirgo — apsi
nuodijo.

Paskendo vadas
MANAGUA, Nicaragua, bal. 2.

— Pulk. Carlos Vanegas, Nicara- 
guos oro jėgų vadas, ir jo sūnus 
netikėtai paskendo Managua eže1 
re.

HAVANA, Kuba, bal. 3. — 
Pabėgęs lunatikas mirtinai suba
dė keturis vyrus įvairiose Hava
nos dalyse ir vieną sužeidė prieš 
sugaunant jį.

Kalendorius
Balandžio 4 d.: šv. Izidorius, 

lietuviški: Vimbaras ir Geriman
tą.

Saulė teka: 5:31,
6:19.

Oras Chicagoje
Šiandien Chicagoje ir jos apy

linkėse šalčiau, rytoj — dalinai 
apsiniaukę ir mažas pasikeitimas 
temperatūroje.

nio bombonešio 1957 m. netoli 
Christmas salos, Centriniam Pa- 
cifike. Apie tai paskelbė Londo
no Daily Express laikraštis.

• Čilės opozicinės partijos, įs
kaitant kairiojo sparno radika
lus, gavo daugiau atstovų savi
valdybių rinkimuose negu pir
miau turėjo.

• Egipto premjeras Nasser at
sisakė komentuoti pranešimus, 
tilpusius Egipto spaudoje, jog 
sovietinė muzulmonų brigada 
pradėta lavinti, kad pagelbėtų 
arabų valstybėms, jei kiltų ka
ras su Izraeliu. Sovietų Sąjungo
je yra 20 mil. muzulmonų.

• Aktorė Grace Kelly šiandien 
išvyksta į Monaco, kur susituoks 
su princu Rainier II.

• New Yorko mėras Robert F. 
Wagner pareiškęs, kad praėjusį 
mėnesį sniego pašalinimas kai
navęs $1,900,000.

• Atominės Energijos komisi
ja praneša, jog sovietai aštuonių 
mėnesių laikotarpyje išbandė 
šeštą kartą atominį ginklą.

• Izraelis nori pirkti ginklų už
j.,.. . $63,000,000 Jungtinėse Amerikos

1 Valstybėse, bet šis klausimas dar 
tebėra svarstomas Baltuose Rū
muose.

• Britai trečiąjį atominį gin
klą bandys gegužės mėn. Mon- 
tebellor saloje, netoli Australijos.
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Laiku ir tinkamai pasiruoškime stovykloms
Stovyklavimas, ta tikroji 

skautiškoji mokykla, jau netoli. 
Kad ji darniai ir naudingai pra
eitų, jau dabar laikas rimtai su
sirūpinti. Mielos vadovės, nedel 
siant tenka sudaryti stovykloms 
parengti ir joms pravesti komi
sijas bei vadovybes, kurios, ben
dradarbiaudamos su tuntų ar 
vietininkijų vadijomis, numaty
tų stovyklavimo laiką^ parink
tų visais atžvilgiais tinkamą vie 
tą ir paruoštų smulkų stovykla
vimo planą. Sakau'smulkų, nes 
jame turi būti numatyta, pra
dedant išvykimu ir baigiant grį
žimu, kiekvienos dienos valan
domis bei minutėm:s suskirstyta 
programa (atskira geram ir at
skira blogam orui). Į programą

vaitgaliui. Žinoma, tektų pasi
rūpinti juos skaut škai priimti ir 
apnakvydinti (turėti rzerve pa
ruoštų lovų).

Idealu būtų turėti stovykloje 
dvasios vadovą, gydytoją, chor
vedį, aktorių, gerą laužavedę.

Pašnekesiai turėtų būti gerai 
paruošti, įdomūs, neilgi ir iššau- 
kią jaunimą į d'skusijas. Kas
met didėjant jaunimo nutautim0 
pavojui, šios vasaros stovyklose 
stenkimės pažadinti jaunimo 
širdyse gilesnį prisirišimą prie 
savo gimtosios kalbos ir gimto
jo krašto.

Todėl visų pašnekesių, visų 
užsiėmių, visų darbų vedamoji 
mintis tebūnie lietuviškos savi

garbos iškėlimas. Visą stovyk-

įtraukime iš buvusių stovyklų davimo laiką teskamba tik gry

visus deimančiukus ir nepakar
tokime nė vienos buvusios klai
dos. Numatykime pagilinti jau
nimo geruosius įpročius. Tvar
ka, drausmė, švara, pagarba vy
resniesiems ir saulėta nuotaika 
tebūnie šių metų stovyklų vie
nos pagrindinių savybių.

Tėvų ir rėmėjų pareiga parū
pinti lėšų be kita ko ir nepasi
turinčių šeimų skautukėms pa
remti. Visų lietuviškų veiks
nių — institucijų vienu didžiau
sių rūpesčių turėtų būti lietuviš
kojo atžalyno išsaugojimas nuo 
nutautėjimo. Todėl ir Amerikos 
Lietuvių Taryba ir jos skyriai- 
turėtų skirti šiam reikalui ko di
desnes sumas. Tuo būdu būtų 
dedami tikrieji pagrindai Lietu
vos ateičiai.

Reikia pumatyti kiekvienos 
dienos užsiėmimų bei pašnekesių 
temas ir kas tai pasižada pra
vesti. Į šią talką pasikviesti sa
vo vietovės skautininkes,-kus, 
mokytojus, skautus akademikus 
(labai ir labai būtų naudinga į- 
traukti į atsakingas pareigas 
mūsų bestudijuojantį jaunimą), 
kultūrininkus bei visuomen'nin- 
kus. Skautininkėms,-ams šią 
garbingą pareigą uždeda jų duo 
tasis įžodis. Stovyklos pravedi- 
mas turi gulti ne ant vienos 
tuntininkės ar stovyklos virpi

na lietuvių kalba.

Stovyklavimą skaitysime pa
sisekusiu, jei jaunimo širdyse 
bus pažadintas tvirtas noras iš
likti lietuviais) gili pagarba sa
vo gimtajai kalbai ir tėvų že
mei, jei jo širdyse ir ausyse 
nuolat skambės mūsų antrojo 
himno prasmingi žodž’ai:

Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais turime ir būt.
Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūt.

O. Zailskieaė,

Vyriausioji Skautininke

LSB VADUOS 

ATSIŠAUKIMAS 

DŽIAMBORĖS FONDO 

REIKALU

Mieli Skautų Tėvai, Bičiuliai 
»ir Rėmėjai!

Lietuvių Skautų Brolijai, vei
kiančiai laisvame pasaulyje, be 
tiesioginių auklėjimo uždavinių{ 
yra ir dar viena svarbi parei
ga — Lietuvos reprezentacija.

Daugelis jūsų, gerbiamieji, ži
no, kokios didelės galimybės mū 
sų skautų vienetams išnešti Lie
tuvos reikalus į tarptautinį jau
nimo forumą — pasaulio skautų 
šeimą, kurią sudaro daugiau 10 
milionų skautų,-čių 60-tyje pa
saulio kraštų. Tas galimybes 
atveria tarptautiniai skautų są-

gražiausių ir labiausiai lanko
mų, ten mūsų broliai šoko tau
tinius šokius tūkstantinei skau
tų ir svečių publikai, pasirodė 
televizijoje ir per rad ją. Tų pa
čių metų Kalėdose Australijos 
broliai dalyvavo milžiniškoje 
Pan-Pac'fiko džiamborėje ir ten 
atliko mūsų tautai didelės svar
bos patarnavimą.

Tai buvo žyg ai, gražiai įsiri
kiavę į mūsų emigracinės visuo
menės pastangas — visur skleis 
ti žinią apie Lietuvos nelaimes 
ir įgyti jai kaip galint daugiau 
draugų. Š e žygiai buvo atlikti 
berniukų ir jaunuolių, kurių 
dažnas mažai Lietuvą beprisi
mena, su tokia energija ir pasi
šventimu, kad jais gali drąsiai 
didžiuot s visa lietuvių tauta. 
Džiamborėse lietuviai berniukai 
kalbėjo kitataučiams berniu
kams vien jiems suprantama 
berniukų kalba ir nuoširdumu, 
kalbėjo į tuos, kutie rytoj, po
ryt bus savo tautų likimą le
mianti karta. Tokiais žygiais 
buvo pravesta mūsų tautinių 
reikalų propaganda pasaulinėje 
arenoje, į kurią joks mūsų veiks 
nys įsiskverbti nepajėgs, į ją at
vėrė kelius mūsų skautiška uni
forma ir širdis.

Šiandien mūsų Brolijai prieš 
akis nauji uždaviniai. Ateinan
čiais metais Anglijoje bus jubi- 
lėjinė pasaulio skautų džiambo- 
rė ir sk. vyčių sąskrydis, taip 
pat tautinė AJV skautų stovyk
la. LSB, jausdama savo įsipa
reigojimus tautinės reprezenta
cijos srityje, rengasi ir 1957 
m. padaryti Lietuvai skautišką 
gerąjį darbelį.

Nelengva tai būdavo anksčiau 
atlikti, nes didžiausią finansinę 
naštą tekdavo pakelti patiems 
reprezentantams, jų tėvams ir 
skautų vienetams. Planinges 
niąm šių žygių paruošimui LSB 
Vadi ja prie užs. skyriaus įstei

gė nuolatinį Džiamborės Fon
dą. (DF), kuris finansuos visas 
musų Brolijos tarptautines iš
vykas, leis propagandinius leidi
nius apie Lietuvą ir jos skau
tus. Į šį fondą neš savo sutau
pytus centus visi Brolijos na
riai, nuo vilkiuko iki skautinin
ko, ir vienetai pagal savo pajė
gumą, bet pagrindinės paramos 
mes prašome iš savo bičiulių — 
rėmėjų. Kiekviena, nors ir ma- 
ž'ausia, auka bus laukiama su 
gilia padėka ir įsipareigojimu.

DF iždininko adresas: Mr. A. 
Pocius, 295 Grey Str., London, 
Cnt., Canada.

Lietuviai skautai emigracijo
je iš savo pusės nepritruks nei 
aukos dvas os, nei pasišventimo 
išnaudoti kiekvieną tarptautinę 
progą lietuviškiems reikalams.

Jų judrumas, išradingumas,
J gilus tautinis sąmoningumas, 
kovinga dvasia ir svetimų kalbų 
ž nojimas, sujungti su Jūsų, mie 
lieji bičiuliai, parama, ir ateityje 
atliks didelius darbus Lietuvai.

v. s. Stp. Kairys,

LSB Vyriausiasis Skautininkas
ps. A. Banevičius,

Užsienio Skyriaus Vedėjas 
ps. O. Gešventas,

DF Sekretorius

PAS SKAUTUS 

AKADEMIKUS

Penktadienį, kovo 23 d., įvy
ko Chicagos skyriaus ASS suei
ga, kurioje dalyvavo gražus bū
rys Chicagos skautiškojo studi
juojančio jaunimo. Susirinkimui 
pirmininkavo senj. J. Karklys, 
o sekretoriavo D. Verbickaitė. 
Programoje buvo gražus ir turi
ningas kan. Zakarausko pašne
kesys apie šių dienų krikščiony
bę ir jos kovą su komunizmu. 
Atsistojimu buvo •pagerbtas ne
seniai miręs Korp! Vytis filiste
ris skąutininkas K. Kasperavi
čius. Taip pat buvo šnekėta a-

pie ASS sąskrydį, kuris įvyks 
balandžio 28 — 29 dienomis Ur- 
banoje. Nemažas būrys Chica
gos akademikų,-ių žadėjo są
skrydyje dalyvauti. Ba giant bu
vo šnekėta apie Chicagos ASS 
skyriaus ruošiamą vakarą — ba 
lių, kuris įvyks š. m. balandžio 
7 d. Vakaro pelnas skiriamas 
Vydūno Vardo Studentų Skautų 
Šalpos Fondu ir skautų žurna
lui “Mūsų Vyčiui”. A. M.

TeL ofiso HE. 4-U0v9, rez. P R. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad.

Dr. Niu KRIAU6ELI0HAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IK AKUŠERIJOS 
speclalist®

8760 West 71st Street 
(Kampas 71st Ir Callfornl*)

Tcl. ofiso Ir rcz. KEpubUo I-414( 
Vai. 11-2 Ir 6-# ▼. v. šešt. 1-4 p. p. 

Priėmimas tik Dakai susitarimą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofisu tcL REIlance 5-4410 

įteiki, telef. GRuvebUl 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal .utartj

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 

i vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Re* telef. VVAlbrook 5-5079

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CIIIKUKGAI 
2300 VVest 61et Street

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

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

Ofiso tel.PRospcct 6-1795 
Rcz. tel. GRoveblll 6-5603

ninkės pačių. Kas iš laisvos Lie į skrydžiai ir stovyklos — džiam- 
tuvos ar joje gerai įsistiprinusių borės, kuriose, vien kalbant a- 
tėvų ar visuomenės yra daugiau pie praeitus metus, mūsų Broli- 
gavęs, tas turi jausti ko didesnę jos vienetai yra iškėlę trispal- 
-pareigą tą skolą, ne jos trupi- vę; dainavę lietuviškas dainas, 
nius, ir dar su gerais nuošim- paskleidę tūkstančius egzemip- 
čiais savajam kraštui per jau- j lhrių informacinės medžiagos 
nąją kartą pilnai sugrąžinti. To- į apie Lietuvą.
dėl nereikėtų 'gailėtis praleistos 
darbo dienos ar savo atostogų. 
Ir tokią talką reikia užsitikrin
ti kiekvienai dienai, ne (ik ea-

1955 m. nuskambėjo mūsų re
prezentantų žygis j pasaulinę 
sk. džiamborę Kanadoje. Ten 
mŪ3ų stovyklavietė buvo viena

MES PRISTATOME ANGLIS BEI j 
PEilAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS ! įTS?
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saftgiai — keletą blo-1 

Ikų ar keliasdešimty mylių. Reikale šaukite mus. i
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 

'mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Ylrginia 7-7097į
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MAROUETTE GELIŲ KRAUTUVE

KORSAŽAI, CELES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.

Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (BANDOM) STANIUIJS
f 2143 West 69th Street

(priešais S v.
Tel. PRospect 6-0781

Kryžiaus ligoninę)
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DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KCDLKIU IR VAIRŲ LIGŲ 
SPECIALISTfi

7166 South Westem Aveniu
(MEDICAL BUILD1NG) 

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

Ofioe tcl. IIE. 7-1168
Rja, tek WAlbrook 5-3766

TeL ofiso Y A. 7-5557, rez. Rli 7-4909

DR. FRANK C. KIMINU
(KVLEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

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

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

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 VVest 47 th Street 

(Kampas 47tb ir Hermi tage) 
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

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

DR. FL T ALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOwnball 3-0959 
2534 VVest 68th Street 

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

skambinti CEntral 6-2294.

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3018

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tcl.: Ofiso — PUllman 5-6766
Buto — ENglevvood 4-4979 

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-6816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

6767 South Weatem Aveniu
Valandos: pirmad., trečiad., ketvtrt., 
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. 
Tol. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
6255 South VVestern Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street !
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 I 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties I

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—H: 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4940 
Nainį, — CEdarerest 3-7786

Tel. ofiso PRospect 6-9100
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vielutė)

GYDYTOJA IR CHIRURŲfi 
6248 South Kedzie Avenue 

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

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.

... i •

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

Atsargos Fondas...................... #4,500,000.00
CHAKTERED AND SUPERVISED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT

Meinber of Fedcral Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEWICH, President

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

STAMIAlib FKDKRAI. SAVINGS
AND LOAN ASSOClATION 

OF CHICAGO
JOjį 4192 ARCHEK AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7-1141

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRonflcr 6-1X82
i IIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 9«0,000.000 IŠTAIGOJE. AVKšCI AUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS U* RAID IIP INVESTMEN- 
TŲ SAHKA1TAS, RITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KALCIUI IR VAKAUIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKERTANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS HILAS, VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEICIAM IK 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOUIh PRIEINAMIAUSIOM SĄLYGOM. SUŽINOT MOŠŲ AUKDfl'Ą DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL 0-7575.

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Westem Avenue 
Chicugo 29, Ui.

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpiiblie 7-4900 

Rezidencija: GltovchUl 6-8101
---------------------------- > į tlį.------------------

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-686 7

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.

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 kitir laiku pagal sutarimą, 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1881

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofiso t.ief. YArds 7-1166
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vąl.

Ofioe WAlbrook 5-2670.
Bei. HfUtop 5-150O

Dr. Alezander J. Javolt
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MAItQEETTE MEDICAL CENTEB 

6132 South Kedzie Avenue 
VaL 2—4 p. p. ir nuo 7—9 ▼. vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 
Tel. ofiso I’R. 6-3838. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Mest 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

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

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—1 2 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą Išskyrus trečtttdlf'nlus
2422 Wc8t Marųuette Rd.

Telefonas REIlance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

TeL ofiso Ir buto Ol.yniple 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—S v. ir 6 8 v. vakare.
Išakyrujiht rečiai! ieniiie

Biiton 1526 So. 49th Avė. 
Aeštadienlaln 12 Iki 4 noplet

Ofino telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatRlIlepin, šaukite KlEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiadieni tik ausitarua

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. IlEpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 6—8 vai. rak. 
išskyrus pirmad. tik. nuo 6 Iki 8 v.v. 
Šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

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

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

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

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

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

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

■ Rez. 8053 S. Campbell Avė.

a? P. ŠILEIKIS, O.P.
Orthopi'das - l’rotezlstas 

Aparatal-Protezal, Mod. ban-f dažai. Spec. pagalba kojom 
(Areh Supports) Ir Lt.

Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOI’EDMOS TECHNIKOS UAB. 

2850 VV. 63r<l St. Chicago 29, I1L 
Tel. PRospect 6-5084.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

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

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

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAM 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 Mest S5th Street 

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

virs za

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 8-1930

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 sutart). 
Jeigu neatRiilepR viršminštl telefonai

šaukite MIdwuy 3-0001

Kemkitc dien. Draugą!
DRAUGAS 
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Trečiadien's, balandžio 4, 195d DTENIlASTtS DRAUGAS, ČHICAGO, TLLtNOTS n
KOMUNIZMO KANKINIAI AR TAI JAU TIKRAI UŽBAIGTAS REIKALAS? SVETIMŲJŲ INFORMAVIMAS GĖRĖJA

• i L. VALIUKAS, Los Angeles, CaL

AL. GIMANTAS

Be abejo, vis'ems dar nėra te-, gera, kad šis leidinys kiek ga- 
Labai gerai, kad pastaruoju , nuomonę ir didžiu susirūpinimu i liais atvejais straipsnius y?a iš-Jkę matyti Arnerikos Lietuvių j Įima plačiau pasiektų ir pilką-

metu mūsų įvairiuose laikraš
čiuose eilė autorių pasisako 
svarbiais Lietuvos sienų reika
lais. Be dalykų, grynai liečian
čių vien tik sienų klausimus, ne
maža rašalo sunaudojama įvai
riai vertinant gana dažnus ir 
pagausėjusius mūsų vilniečių pa

žvelgiant į ateitį tarti, jog tas'spausdinę vedamaisiais. Tuo bu-
re'kalas dar nėra galutiniai už
baigtas. Tuos žodžius reikėtų 
suprasti ta prasme, jog ši diena 
dar neduoda nė maž’ausio pa
grindo “ilsėtis ant laurų” ir tin
kamai nepasiruošus nerūpestin
gai laukti dienos, kuri gali at-

reiškimus. Vieni juos puola ir nešti visiškai nemalonių staig- 
smerkia, kiti pritaria ir pagiria. Į menų. Tokio atsargumo galėjo
Atrodytų, kad abi pusės turėtų 
nemaža tiesos, nors kiekvienai 
būtų galima šį bei tą ir prikišti. 
Gi betkoks atviras nuomonių 
pasikeitimas tik jau neturėtų 
būti smerkiamas. Pagaliau kiek 
vienas esame tos pačios moti
nos vaikai, ir tik visų sveikatai 
ir labui tegalėtų padėti atviri iš
siaiškinimai. Įvairiems “rūgi
mams” savųjų tarpe tikrai ne
turėtų būti vietos.

Suprantamas vilniečių susirū
pinimas. Mat neperseniausiai

me pasimokyti nors ir iš neper- 
ilgo nepriklausomybės gyveni
mo, kurio metu nepasiruoš'mas 
mums pateikė nepaprastai skau
džių staigmenų ir tai tik dėl to, 
jog kaikuriais momentais buvo
me perdaug “tikri” ir pasitikė
jome normaliu pasaulio ir Euro
pos įvykių riedėjimu.

Vilniečių balsas

vo derrma iškelti ir pagerbti 
visiems lietuvėms brangis ir ak 
tualūs Vilniaus ir j0 krašto re - 
kalai, kur e yra bendri ne vien 
tik viln ečiam.-?, bet ir visai Lie
tuvai.

Vilnieč ai ir Vlikas

T esą, yra dar vienas jautrus 
reikalas. Turėdami -g’lvoje vi
sus opiuosius ir specifinius Vil
niaus reikalus, vilniečiai stengė
si įvesti savąjį atstovą į Vliką. 
Tas jiems ne avyko ir atrodo, 
kad pačių vilniečių tarpe tuo 
klausimu nuomonės yra suskilu
sios. Kai neperdaug seniai JAV 
ir Kanadoje lankėsi Vliko prezi- 

i diųmo naryg dr. P. Karvelis,

Studentų Sąjungos leidžiamo sias amerikiečių mases. Juk jos 
angliško perijodmio leid n o ak-S valdo kraštą! Ka.p paslankūs 

ir paklusnūs joms yra Kongre-

i vienoje vietoje mūsų vilniečiai 
Tuo būdu ir mūsų vilniečiai, j paklausė svetį, kodėl jų atsto- 

kurie daugiau už kitus turi ga-1vas nėra pageidaujamas vyriau- 
limybių sekti lenkiškąją spaudą, siajame Lietuvos laisvinimo or-

Amerikos spaudos ir per ją visuomenės dėmesį atkreipė 
grįžęs iš Kinijos komunistų kalėjimo kun. Harold W. Rigney,
S. V. D. šiuos žodžius rašančiam teko asmeniškai susitikti su 
juo ir pasikalbėti apie religijos būklę šiandieninėj Kinijoj ir 
trumpai apie jo iškentėtas kančias, nors jisai apie save nemėgs
ta kalbėti. Teko pasiklausyti ir jo kalbos, pasakytos jam su
rengtame pagerbime praėjusį pirmadienį lietuvių šv. Kryžiaus 
parapijos salėje.

Pasiklausius šio misionieriaus kalbos, pasikalbėjus su juo 
asmeniškai, pasiskaičius jo parašytą knygą “Four Years in a 
Red Heli” (Ketveri metai raudonajame pragare), aiškiai matai, 
kad šis vyras kentėjo pragariškas kančias. Visi duomenys sa
ko, kad jo vienintelis nusikaltimas buvo tik tas, jog jis buvo 
kunigas, dargi amerikietis, atsisakęs išsižadėti kunigystės ir 
Katalikų Bažnyčios, drąsiai gynęs tikėjimo ir tikinčiųjų teises.
0 gal pats didžiausias jo nusikaltimas buvo, jog jis keletą metų 
vadovavo Fu Jen universitetui (katalikų) Pekinge, kaip jo rek
torius. Už tai kun. Rigney buvo suimtas, kankintas ir įmestas 
į baisų kalėjimą, kuriame jisai kentėjo ketvertą metų.

Kun. prof. Rigney daromi parodymai spaudai ir jo kalbos 
apie dabartinio Kinijos režimo siautėjimą primena mums, kad 
kinų komunistai visus žmonių kankinimo metodus yra pasisavinę 
iš Sovietų Sąjungos. Visi suimtųjų apklausinėjimai, tardymai 
dienomis ir naktimis, visi kankinimai, apkaltinimai, “smegenų 
plovimai”, kalėjimo tvarka yra lygiai toki pat, kaip ir bolševi
kinėj Rusijoj bei jos užgrobtuose kraštuose.

Kun. Rigney buvo tiek laimingas, kad jam dar teko gyvam
išeiti iš kinų komunistų kalėjimo ir sugrįžti į laisvąjį kraštą, vienas kitas mūsų autoritetų y- 
kuriuo jis šiandien nėgali atsidžiaugti. Jig tai galėjo padaryti1 ra gana garsiai sušukę, jog kam 
savo pamotės didelių pastangų dėka, vyriausybės talka ir ti- ne kam, bet lietuviams Vilniaus 
kinčiųjų maldų pagalba. klausimas kaip ir nebegzistuoja,

Ir ačiū Dievui, kad šis didysis misionierius buvo ištrauktas atseit jis yra išspręstas reika- 
iš mirties nasrų. Šiandien jis yra gyvu liudininku to, kas vyksta las. Lygiai taip pat dar prieš 
komunistinėj Kinijoj. Jo kalbos ir raštai daro įspūdį laisvajai porą metų yra spaudoje aiški- 
Amerikai. Jo žodis yra tikrai vertingas įspėjimas amerikie- nęa ir šio straipsnelio rašytojas, 
čiams saugotis komunizmo labiau negu baisiausios epidemijos, bet vėlesni įvykiai ir patyrimai 
saugoti savo krašto laisvę labiau negu ką kitą, kovoti prieš ko- šiandien yra privertė keisti aną 
munizmą visomis jėgomis. Grįžęs į Ameriką jis pasidaro gal
dar didesniu ir vertingesnių misionierium savame krašte negu 
jis buvo Kinijoje.

Po II Pasaulinio karo į Ameriką iš Europos atvyko daug 
komunizmo kankinių. Ypač mes lietuviai turime daug kankinių 
savo tautiečių tarpe. Mes patys užjautėme jų pergyvenimams, 
tikėjome jų parodymais, kiek galėdami bandėme kelti jų pa
rodymus spaudoje ir net JAV Kongrese jie buvo iškelti. Bet 
ir mūsiškių kankinių, ir mūsų, kaip tarpininkų, akcija nebuvo 
tiek efektinga, kiek gali būti ir yra efektinga kun. Rigney, nes 
mat jis pats amerikietis, jis savas, todėl ir jo žodis yra jiems 
artimesnis ir labiau suprantamas.

Ir labai gerai, kad chicagiečiai katalikai taip šiltai ir net 
iškilmingai kankinį misionierių pasitinka ir pagerbia. Tokia pa
garba buvo pademonstruota praėjusį pirmadienį Šv. Kryž.aus 
parapijos salėje, kur atvyko net du kardinolai, prelatai, miesto 
galva ir augšti miesto bei apskrities pareigūnai, daugybė airių 
klebonų.

Stebint šį gražų vaizdą, negalima buvo nepagalvoti apie tai, 
kaip mes esame pagerbę savuosius kankinius, kurių turime visą 
eilę ir kunigų, ir pasauliečių tarpe. Juk toj pačioj Šv. Kryžiaus 
parapijos klebonijoje gyvena kun. Juršėnas, kuris drauge su 
vysk. Matulioniu ir kitais kunigais iškentėjo baisias kančias 
bolševikų kalėjimuose, turėjome savo tarpe a. a. kan. Petraitį, 
turime pulk. Tumą ir daug kitų, kurtų neprivalėtume užmiršti.
Jie yra mūsų tautiečiai, mums artimi ir mieli, todėl nesigailė
kime teikti jiems daugiau pagarbos. Jų iškentėtos kančios ir 
pergyvenimai tebūnie mums įspėjimu ir svarbiausia, neužmirš
kime, kad keli Lietuvos vyskupai, daug kunigų ir tūkstančiai 
pasauliečių ir šiandien tebekenčia bolševikų kalėjimuose ir darbo 
vergų stovyklose, tebekenčia lygiai taip skaudžias kančias, ko
kias kentėjo kun. Rigney Kinijoje. Pagaliau neišleiskime iš savo 
galvos fakto, kad visa Lietuva tebekenčia bolševikiškąją ver
giją ir todėl nieko nesigailėkime jos išlaisvinimo darbui ir pa
stangoms paremti.' • , . ] * i S4

eityje šis radijas dar tvirčiau 
kalbės į Lietuvą. Taip rašo Lie
tuvių Dienos:

— Š. m. pabaigoje jau žada 
pradėti veikti galingas Vatikano 
radijo siųstuvas, kuris baigiai- 
mas statyti Santa Maria in Ga- 
leria, 20 km nuo Romos, netoli 
Braccaiano ežero. Pagal moder 
niausią techniką įrengtos apie 25 
antenos įgalins Vatikano radijo 
bangas pasiekti tolimiausius 
pasaulio kraštus.

KOVA RADIJO BANGOMIS

Naujausiam (kovo mėn.) Lie
tuvių Dienų numeryje, kuris tur 
tingas informacija ir nuotrau
komis. daug rašoma apie pa

teką Washingtone ir dar į ke 
lias vietas.

Toks žinių gavimo būdas lei
džia skubiai reaguoti į okupan
to varomą propagandą ir sklei- 
džiamug melus. Pasiųstoji me-

APIE VAIČIULAITĮ IR DR. 

SRUOGIENĘ

Washingtone gyvenąs mūsų 
beletristas Ant. Vaičiulaitis pas 
kutiniam Lietuvių Dienų nume
riui davė labai nuotaikingą pa
saką “žiežirbinės Ragana”, kur 
taip ryškus Vaičiulaičiui įpras
tas vaizdumas.

Tame pat numeryje dr. Van
da Sruogienė, gyvenanti Chica- 
goje, aprašo labai taurią mūsų 
asmenybę — Didžiosios Lietu
vos kunigaikštijos kanclerį Al
bertą Stanislovą Radvilą, nuo 
kurio mirties šiemet sueina 300 
metų. Straipsnig labai įdomus. 
Tikime, kad bus įdomi ir dr. V. 
Sruogienės paruošta Lietuvos is 
torija, kurios susidarys 800 pus 
lapių.

Minėtame Lietuvių Dienų nu
meryje užtinkame min. P. Ža- 
deikio žodį, M. Sims poeziją, 
dail. K. Varnelio bažnyčių deko
ravimo apibūdinimą, daug pa
veikslų apie Chicagos karo vete
ranus, gausiai kitos kultūrinės

nuotaikas bei paskirus ar bend
rus lenkiškųjų sluogsnių balsus, 
jau kuris laikag bando mus įspė
ti ir priminti, kad jų nuomone 
ir giliu įstikinimu, daroma dide
lė klaida guodžiantis, kad Vil
niaus reikalas jau išspręstas ga
lutiniai. Be abejo, taip galvoja 
ar bent norėtų tuo tikėti kiekvie 
nas lietuvis, bet, atvirai kalbant, 
visiškai priešingai galvoja ar tik 
ne 95% lenkiškosios išeivijos, 
kuri mums pasiekiama, ir tik 
lieka klausimas, kaip galvoja 
pats lenkų tautos kamienas Len 
kijoje.

Visais atvejais galima būtų 
smarkiai suabejoti, jog jie gal
votų kitaip už savuosius emig
rantus. Be to, kokios ten bebū
tų sutartys tarp raudonųjų vy
riausybių, laisvės valandai atė
jus, jos tikriausiai bus laikomos 
niekinėmis, neįpareigojančiomis. 

j Nėra ir abejonės, jog tiek pati

ganė. Į tai buvo atsakyta, kad 
Vlikas nėra sudarytas sritiniu 
ar apygardiniu, bet tik partiniu 
pagrindu. Tuo būdu ir vilniečiai 
visada Vlike gali gali būti svei
kinami, jei jie ten atsiras kaip 
lietuviškųjų partijų atstovai. Ži
noma šis atsakymas buvo ir vy
kęs, ir visiškai logiškas. Ir šio
je vietoje nebandant advokatau
ti už vilniečių įsileidimą, visdėl- 
to su tais pačiai9 vilniečiais ga
lima klausti: gerai, bet kaip 
tuomet suprasti Mažosios Lietu
vos atstovavimą? Vilniečių re
zistencinė veikla juk tikrai bu
vo nemažesnė ir nemažiau efek- Maždaug panaši padėtis yra ir 
tyvi už mūsų mielųjų lietuvinin- kituose miestuose bei vietovė-

tualiais lietuviškais klaus.mais 
“Lituanus”. Dabar šis leid nys 
pasirodo kas ketvirta metų: 
kas numeris jis darosi žymiai 
tobulesnis ir įdomesnis, vis dau
giau ir daugiau pasitarnaująs 
Lietuvos reikalui. Šiuo metu 
“L'tuanus” tiražas jau perko
pęs 2,000, ir žurnalas lanko be
veik tik kitataučius. Leidinys 
siuntinėjamas nemokamai Ame
rikos ir kitų kraštų universi
tetų, bibliotekoms, laikraščių 
redakc'joms, valstybių, parla
mentų žymesniems kariams, pa
siuntinybėms, konsulatams ir 
šiaip įtakingiems asmenims.

Būdamas Los Angeles mies
to gyventojas, žinau, kas tą lei
dinį gauna čia. “Lituanus” an
gliškas žurnalas siuntinėjamas 
vsų dienraščių redakcijoms 
(Los Angeles Times, Los An
geles Examiner, Mirror — 
News, Herald Express). Taip 
pat leidinį gauna įtakingas ka
talikų savaitraštis “The Ti- 
dings”. “Lituanus” pasiekia 
abiejų vietos didžiųjų universi
tetų (USC ir UCLA) bibliote
kas ir tų universitetų žymes
nius profesorius. Los Angeles 
mieste yra apie 40 kitų valsty
bių konsulatų; jie visi gauna 
“Lituanus”. Taip pat “Litua

nus” siuntinėjamas abiems Ka
lifornijos steito senatoriams 
(T. Kuchel ir K. Knowland) ir 
visiems 30 steito kongresmanų.

3o nariai! Pilkoji krašto l audis 
turi nepaprastos įtakos ir į už
sienio politikos formavimą.

Svetimųjų informavimas Lie
tuvos reikalais — tai kiekvie
no geros 'valios lietuvio parei
ga. Šios studentijos pastangos 
mūsų visuomenės turėtų būti 
visokeriopai paiemtos. Ko lei
dėjai iš mūsų laukia? Pirmiau
sia, prašo prisiųsti žymesnių ir 
įtakingesnių asmenų adresų, 
kuriems “Lituanus” turėtų bū
ti siuntinėjamas. Vietos lietu
vių organ'zacijos ir draugijos 
turėtų kasmet užprenumeruoti 
savo miestų bei vietovių viešo
sioms bibliotekoms, dienraščių 
ar savaitraščių redakcijoms ir 
šiaip žymesniems pav ėniams 
asmenims šį leidinį. Lietuvių 
šeimos ar pavieniai asmenys 
galėtų užprenumeruoti “Litua
nus” visiems tiems čia gimu- 
s'ems lietuviams, kurie lietu
viškai nebeskaito, nuo lietuviš
kų reikalų yra visai nutolę. 
Lietuviai, dirbą įvairiose įmo
nėse ir fabrikuose, galėtų šį lei
dinį užsakyti kasmet savo vir- 
širinkams. “Lituanus” vieno 
numerio kaina — 25 centai; 
metams kainuoja — 1 dol.

tiesa, teisė ir faktai tėra tik 
mūsų pusėje, bet XX amžiaus

kų pastangas. Turėtume neuž
miršti, jog tiek mažlietuviai, 
tiek ir vilniečiai savo gyvybių 
aukomis už lietuvybę yra įrodę 
savąjį prisirišimą ir norą išlik
ti sąmoningais lietuviais, savo 
gimtojo krašto patriotais. Su
praskime tai.

stangas radijo pagalba prasi-Į <***$» Ameriką pasiekia per 3
. ... . .. XJ dienas, o visas kitas vietas Eu-skverbti pro geležinę uždangą. M valandM.

Vienas nuorašas, sutvarkytas, 
bus perduotas Pabaltijo institu
tui Bonnoje, kur studentai lietu
viai ir latviai galės tą šaltinį pa
naudoti šių dienų istorijos studi
joms. Dalis perleista ChicagoB 
universitetui, kur lietuviai stu
dentai gali rasti medžiagos apie 
padėtį Lietuvoje.

LRKSA TURI $2,500,000

Lietuvių Dienos paveikslais ir 
straipsniu pamini Liet. R. Kat. 
Susivienijimo Amerikoje 70 m.

Patiriame apie Vliko išlaikomą 
radijo sekimo stotį Šiaurės Vo
kietijoje. Ši institucija stropiai 
seka radijo pranešimus iš Vil
niaus. Tas sekimas vykdomas 
jau kelinti metai: sekimo stotis 
pradėjo veikti 1952 m. lapkričio 
29 d. ir iki šiol nėra nė vienos 
dienos nutraukusi savo darbo.

Stoty nuolat budi prie apara
tų ir dirba 3 radijo sekimo tar
nautojai. Stotis dirba nuo 5 
vai. ryto iki 10 vai. nakties, t.(
y. tol, kol veikia Vilniaus radijo1 . ... ...... . .. „
siųstuvas. Iki 1956 m. sausiui ’uk‘kt' ““kur4 
1 d. suregistruoti 24 tomai me- 11886 m. lapkričio 22 d.). Pažy-

džiagos, sudaryti iš 9,158 maši
nėle glaustai surašytų puslapių.
Nugirstos žinios ir pranešimai 
kasdien perrašoma mašinėle ir 
kasdien 12 jų nuorašų siunčia
ma daugiausia anapus Atlan
to — Aiherikos Balsui Washing
tone, Free Europe komitetui į kad ten girdima lietuviška pro- 
New Yorke, į Kongreso biblio- grama per Vatikano radiją. At-

mima, kad šiuo metu ši lietuviš
koji apdraudos draugija sutelkė 
20,000 narių ir jos turtas siekia 
beveik pustrečio miliono dolerių.

VATIKANAS STIPRIAU 
KALBAS J LIETUVĄ

Gaunama žinių iš Lietuvos,

Administracijos adresas: 
“LITUANUS”, Box 652, STA- 

TION A, CHAMPAIGN, IL

LINOIS. Juk tik menkniekis te
būtų organizacijoms ar pavie
niams asmenims paskirti kas
met po keletą dolerių tam tiks
lui!

“Lituanus” raš0 lietuvių ak
tualiais politiniais, istoriniais ir 
kultūriniais klausimais. Kiek
viename numeryje duoda gau
siai ir kitos informacijos mūsų 
reikalais. Bendradarbiauja žy
mesnės mūsų intelektualinės pa
jėgos ir patys studentai. Šiuo 
metu leidinį redaguoja Chica
gos studentai: L. Sabaliūnas, 
I. Čepėnaitė, T. Remeikis, D. J. 

Valančiūtė ir P. V. Vygantas. .

'Organizacijų ir draugijų val
dybos “Lituanus” parėmimo 
reikalą iškelkite savo artimiau
siuose posėdžiuose ar susirinki
muose, o pavieniai asmenys dar 
šiandien užsakykite šį leidinį 
vienam ar porai amerikiečių!

se. Venų žodžiu, “Lituanus” 
jau plačiai pasklido žymesnių 
amerikiečių ir kitataučių tarpe.

Studentų Sąjunga pasiryžusi 
tiražą didinti, patį leidiių dar 
placau paskleisti visų tų tar
pe, kurie Lietuvos reikalais 
kuo daugiausia turėtų informa- 

1 cijų. Leidėjai planuoja žurna- 
“Jeigu nelaimingu jautiesi dėl ' siuntinėti ir čia gimusiam 

jauni
ne kitaip elgtis, tai būtų gera išsi- . muį (Lietuvos Vyčiams ir ki- 

JJES.-i tom- «"«*»»>. korta dažnai 
gana silpnokai lietuviškais klau 
simais tėra informuotas ir in-

įmantri diplomatija mums vaiz-1 ne^o koiT^ivSai "taip, o organizuotam lietuviį
džiai rodo ir beveik kasdien liu
dija, kad tas tiek mažai sveria 
ir lemia prieš nuogą kumštį. 
Tad, kad ir kaip nuoširdžiai bū
tume įsitikinę minėto klausimo

rą ne tik jums, bet ir turintiems 
su jumis reikalų, nes nelaimingas 
žmogus niekada negali gerai at
likti darbo, nežiūrint kur jis būtų

teigiamu išsprendimu, darytu- Į»r H Teikty." - S. E. Temumt 
me neatitaisomą žalą perdaug 
lengvai žaisdami savaisiais įsi
tikinimais ir užsimerkdami prieš 
ateitį. Vargu ar šioje vietoje 
klysta įspėjantis vilniečių bal
sas.

Gaila tik, jog kaikurie mūsų 
brolių vilniečių galvoja, kad 

,jiems ar jų reikalams yra užda
rytos mūsų laikraščių redakci
jų durys. Čia tikriausiai esama 
kokio nor3 netikslumo ar nesu
sipratimo. štai, kad ir šio dien
raščio skiltys jau per eilę metų 
neatsakė vietos nė vienam šio 
autoriaus rašiniui įvairiais vil- 
nietiškaisiaig klausimais. Be to, 
kaip tik iškeldami Vilniaus rei-

Dr. J. Daug. kalų svarbą, redaktoriai net ke-

“Laikraščių yra įvairių rūšių. 
Blogiausiu atveju laikraštis yra 
vietovės niekniekių veidrodis, ge
riausiu atveju —- bendruomenes

formuojamas, ši lietuvių jau
nimo dalis dažnai kelia balsą, 
Lietuvos bylos reikalu ir jai 
reikia visais tais klausimais 
tikslios ir naujos medžiagos —

žadintuvas Rusa Waller ; informacijų. abejo, būtų

KVIEČIAME Į TRADICINĮ BALIŲ!

medžiagos.

66 tęsinys

Ir dabar aš jau žinau, kad tai nuodas, švelniai tei
kiamas nuodas: po lašą, po lašą — ryji ir net nejunti 
paslėpto kartumo.

— Išvesk mane iš šito Dancigo! — nutraukiu jo 
žodžius. — Aš būsiu tau visą gyvenimą dėkinga.

— Gerai, — linkteli jis galva. — Gerai. Aš tave 
išvesiu. Bet su viena sąlyga.

— Kokia tai sąlyga?
— Argi tu dar neįspėji?..
— Tik dabar jis mane viena ranka apkabina, švel

niai atbraukia plaukus už ausies ir šnabžda, kartoda
mas tą patį žodį:

— Mylimoji... mylimoji...
(Iš kur atplaukia tas šiltas vėjo dvelkimas, iš kur 

toji saldi negalia? Ar, staigiai atsisukęs, grįžta Kauno 
pavasaris, šnabždėdamas, kaip anuomet: „Ko tu lauki, 
mergaite įmano, ko tu laulki“?)

Ir aš jaučiu, kaip juda jo lūpos, ir užsimerkiu, ir 
pasiremiu abiem rankom į šulinio kraštą.

... aš taip pavargau... užvakar, vakar, šiandien... 
net nežinau, kur mano tėvai... aš taip pavargau... viena 
tarp šitų... šitų...

Akademikų Skautų PAVASARIO ŽIEDŲ BALIUS įvyks
ta balandžio 7 d., Marine Ballroom, 4721 W. Madison St. Progra
moje S. Velbasio baletas, akademiškas Trio, prtmijuojamas rožių 
valsas ir kitos staigmenos bei siurpryzai. Šokiams nuo 8:30 vai. gros 
Br. Jonušo orkestras.

Puikus bufetas ir gėrimai. Staliukai užsakomi telefonais B0 8-8319 arba 
HE 4-0166. Kviečiame atvykti vakariniais rūbais.

Staiga mane persmelkia mintis, jog dabar aš sė
džiu su pačiu pavojingiausiuoju! Nes jokia prievarta 
negali suteršti, paniekinti ir sužlugdyti. Bet šitas! Ši
tas kėsinasi į mano pačios valią!

— Ne! —surinku. — Ne, ne!..
Ir, kaip įgelta pašoku nuo šulinio. Net nežinau, 

kodėl taip garsiai šaukiau. Argi ginčiausi ne vien tik 
nuo jo?

Šviesiaplaukis kapitonas šypsosi. Turbūt, ir jis 
pajuto mano silpnumo akimirką.

Aš apsisuku ir jau noriu eiti. Bet žvilgteliu rūsio 
gilumon ir sustoju vietoj. Jų ten — kaip amaro... kaip 
amaro...

— Manai, tu lengvai išeisi iš Dancigo? — girdžiu 
už savęs balsą. — Atmink, kad šitaip yra visur. Tu ne
nueisi net iki kitos gatvės.

Kaip jis taikliai kerta visus savo smūgius! Kiek
vieną tinkamu laiku.

Ir aš lėtai atsigręžiu.
— Palydėk mane bent per rūsį...
Jaunasis kapitonas tyli. Ilgai tyli.
— Na, ir kvaila gi tu, zemliačka! — pagaliau pa

kyla jis nuo šulinio. — Gerai. Aš tave palydėsiu.
Mudu be žodžio praeinam pro visą girtą minią. Su

stojam tik prie laiptelių.
— Sudiev, — sako jis, ištiesdamas man savo ran-

Aš visuomet atminsiu tą rankos paspaudimą. Jau
siu net delną — šiltą ir lengvai drėgną.

Kai nuo laiptelių viršaus atsisuku, jaunasis kapi
tonas tebestovi apačioj.

Kieme jau vakarėja.
Rusų nesimato, bet aš žinau — kiekvienu metu jie 

gali paisrodyti pro kurią nors griuvėsių krūvą. Ir imu 
bėgti platanų pusėn. Bėgu, klupdama augštakulniuose 
savo batuose, visą laiką besižvalgydama į šalis.

Staiga kažkas 3ukosti. Čia pat, kitoj krūvos pusėj.
Aš sustingstu vietoj. Ten yra žmogus! Dabar net 

girdžiu, kaip džeržga po jo kojom akmenys. Ir darda 
ratukai. Iš kur tie ratukai ?

Po valandėlės viskas aptyla. Aš susilenkiu ir imu 
keturpėsčia lipti krūvos viršūnėm Tik kai užsikabinu 
nagais už paskutinio akmens, tik tada atsargiai iškišu 
galvą.

Apačioj, tarp griuvėsių, kuičiasi senis, pasilenkęs 
prie kažkokio maišo. Atrodo, kad tai grūdų maišas; 
atrodo, kad senis nori užkelti jį ant ratukų.

Aš pasileidžiu bėgti žemyn, jo pusėn.
Dabar senis pakelia galvą. Jo veidas keistai gelto

nas, mažutis kiaušas aptemptas megzta kepuryte, ran
kos smulkios ir labai sudžiūvę.

Geltonasis Stinfolio griovos žmogelis!—šmėkš-ką. — Sudiev, zemliačka.
Dabar mane apima staigi baimė, lyg nuo šitos aki- mintis

mirkos aš galutinai pasilikčiau viena.
Ir ilgai nepaleidžiu jo rankos------------- (Bus daugiau)
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PIANISTAS

ANDRIUS
KUPREVIČIUS

Pakvietimai gaunami per 

platintojus ir prie 

įėjimo

“SVIESOS” SAMBŪRIO DEŠIMTMEČIO PROGA ĮVYKSTA

LIETUVIŠKOJO ŽODŽIO IR MUZIKOS 
VAKARAS

s. M. BALAN D. MĖN. 7 D. (ŠEŠTADIENĮ), WESTERN BALLROOM SALEJĖ 
3500 SO. WESTERN AVENUE. VAKARO — KONCERTO PRADŽIA PUNKTUALIAI

8 VAL. VAK. KUO 9:30 VAL BUFETAS IR ŠOKIAI. J. AKRIO ORKESTRAS.

Aktoriai:

ZITA KEVALAITYTE 
KAZYS GANDRIMAS 
ALGIRDAS KURAUSKAS 
VYTAUTAS VALIUKAS

LIETUVIAI SIBIRE
Kimi. A. BARDAUSKAS, Orland Park, Ind.

Pirmieji lietuviai atsirado arti vienas kito, būtent: Bai-

Staliukus galima iš anksto 

užsisakyti

TEL. Y A 7-5269

Sibire po pirmojo lenkų suki
limo (1830 m.) Bet jų buvo 
nedaug, ir tie patys išskirsty
ti visame vakarų Sibire, jie 
nepaliko žymės. Kaikurie ve-

siogala 18 {kiemų ir Šeduva 34 
kiemai, daugiausiai nuo Šedu
vos ir Radviliškės. Tas buvo 
apie 1880 m.

Tame pat apskrity apie 15
dė ruses, jų vaikai virto ru- metų vėliau susirinko Riamo 
sais, dalis užbaigus tremties 1 vaja kaime 85 kiemai lietuvių, 

bet susimaišę su rusais, kurių 
ten buvo 50 kiemų, »

Tikėjimo reikalai

Apie į 1875 m. tame pat 
apskr. Tomsko gub. rusų baž
nytkaimy Spaeskoje apsigy-

laiką, grįžo į Lietuvą.
Didesnė lietuvių banga atsi

rado po antrojo lenkų sukili
mo (1863 m.). Tada lenkų ir 
l'etuvių buvo ištremta 40,000, 
jų tarpe lietuvių buvo apie 
10% arba apie 4,000. Jie bu
vo išskirstyti po kaimus išda- j veno klin. Vinc. Mosiej, lietu- 
linti ūkininkams, kaip ' ūkio vis, ištremtas už lenkmetį ir 
darbininkai trijuose didžiulė- 33 mėn. sėdėjęs kalėjime, įvy
se Vakarų Sibiro gubernijo
se: Tobolsko, Omsko (Akmo- 
linskaja oblast’) ir Tomsko. 
Tik labiau, rusų manymu, 
prasikaltę — į Krasnojarsko 
(Jeniseiskaja oblast’) ir Ir
kutsko apylinkes. Ištremtieji 
ypatingai nebuvo varžomi.

Po 15 metų buvo visiems 
tremtiniams grąžintos teisės 
ir jie galėjo grįžti į savo tė
viškes. Didesnioji dalis grįžo, 
dalis pasiliko, prisirašė prie 
kaimų ir pradėjo gyventi kaip 
savistovūs ūkininkai. Sibire 
žemės nuosavybės nebuvo. 
Valdo visas kaimas. Kas pri
sirašo, tampa bendru savinin
ku kaimo žemės. Kaimai dide
li, vidutiniškai 100—300 kie
mų. Tie lietuviai, kurie grį-

kių gerokai palaužtas, gero
kai aplenkėjęs, bet dar neblo
gai kalbėjęs lietuviškai ir la
bai kuklus. Apylinkėje buvo 
lenkų katalikų ir visi bendro
mis jėgomis nupirko vidutinį 
namą ir įrengė jame koplyčią 
ir kunigui porą kambariukų. 
Kieme buvo kitas namukas, 
ten buvo virtuvė ir gyveno 
virėja, zakrastijonas etc. Vė
liau kun. Mosiej gavo paskyri
mą Tomsko bažnyčios vikaru 
su rezidencija Spasske. Taip 
tik rusų valdžia tesutiko.

Tomsko klebono iniciatyva, 
buvo pastatyta apie 1885 m. 
mūrinė nedidelė bažnyčia 
Spasske.

tokių pasisekė atgabenti į Si
birą ir įrengti latvių mokyk
lą.

Darbai ir žmonės
Sibire ūkininkai gyveno pa

siturinčiai ir laisvai, bet dau
gumoje buvo beraščiai, nes 
mokyklų kaimuose buvo labai 
mažai, tik didesniuose kai
muose. Lietuviai gyveno ne
blogiau už rusus, kaikurie ati
darė kaimuose krautuvėles ir 
kibo į kitokius biznius. Pv. 
Ktmękas Kainsko apskrity 

įsteigė nuosavų pieninių apie 
12 ir tiek pat prie jų krautu
vių, motorinį malūną etc. Dar 
saujelė lietuvių buvo Tiumė- 
nės apskrity Tobolsko gub.

Daug dar lietuvių buvo pa
lei visą Sibiro gelžkelį — gelž- 
kelio ir valstybės tarnautojai, 
laisvųjų profesijų žmonės: ad
vokatam ,gydytojsd .vaistinin
kai ir t. t. Pv. (Kainsko mieste 
turėjo didoką vaistinę p. Kirei- 
lis ir visi tarnautojai (apie 8) 
pas jį buvo lietuviai, Kains
ko stotyje turėjo vaistinę p. 
Baronas ir t. t.

MASKVOS DVIVEIDIŠKUMAS
Maskvos ponai atsiliepė į popiežiaus Pijaus XII kalbą

1906 m. kun. Mosiej atsisa
kė iš tarnybos dėl senatvės iržo, pamatę, kad reikės dalin- fį -0 vfetą buVQ Mrt>g kIe. 

ti gyvenimą į 2 ar 3 dalis o bonu kun K Mustelkl3 po
ant pusės ar ant trečios da
lies ne koks gyvenimas, su
tikdavo priimti nuo brolio 100 
ar 200 rublių pamokėjimo ir 
grįžo savanctiš|caiį į Sibirą. 
Čia jis, prisirašęs prie kaimo, 
turėdavo teisę naudotis po 
apie 15 dešimtinių ar ha nuo 
kiekvienos vyriškos dūšios 
šeimoje. Pav. jei kas turi du 
sūnus, kad ir mažus, tai jis 
turi teisę į apie 45 ha.
. Lietuviški kaimai Sibire .

Baigiantis ištrėmimo laikui 
kai kur į vieną kaimą susirin
ko daugiau lietuvių, kaip pv. 

bažnytkaimy Ust-Izės Kainsko 
apskr. Tomsko gub. susigru
pavo 35 lietuvių šeimos ir su
darė savo atskirą šalut'nę gat
vę, kas juos ilgą laiką saugo
jo nuo surusėjimo.

Lietuvoje mažažemiai ir be
žemiai, pamatę, kad iš Sibiro 
grįžusieji už 100 ar 200 rublių 
atsisako nuo gyvenimo dalies

poros metų buvo 
kun. A. Bardauskas, kurs ten 
išgyveno 11 metų — iki rusų 
revoliucijos įsigalėjimo.

Apart jau minėtų lietuvių 
kaimų, buvo dar daug lietu
vių išmėtytų po kitus kaimus, 
taip kad bendras skaičius 
lietukų parapijoj siekė 1500 
afsmenų, 1908 (m.. parapijos 
skaičius buvo apie 7000 asme
nų. Kun. Bardauskas per pir
muosius 6 metus išskyrė iš tos 
parapijos tris naujas parapi
jas (ten veik nebuvo' lietuvių) 
pats liko ketvirtojoj su maž-

Gelžkelio dirbtuvėse ir palei 
gelžkelį visokiose pareigose, 
daugiausia paprastais darbi
ninkais galima buvo sutikti ne 
mažai lietuvių. Visiems jiems, 
kaipo lietuviams, caro valdžia 
neduodavo jų tėvynėje tarny
bų, o Sibire nedarydavo skir
tumo, nebent augštose vieto
se. — Lenkų padėtis buvo pa
naši. Visose taip vadinamuose 
lenkų parapijose buvo apie 
10% lietuvių. Pv. Krasnojars
ko mieste buvo viso 2000 ka
talikų, jų tarpe lietuvių apie

paskirtas 200.
Sibire algos tarnautojams 

ir uždarbiai darbininkams bu
vo didesni, o pragyvenimas pi
gesnis. Tas taipat traukda

vo žmones ten pagyventi.
Didelis minusas 'lietuviams 

buvo tas, kad jie ne atsilaiky
davo prieš rusių pagundas, 
daugelis jas vesdavo ir suru
sėdavo, o lietuvaitėg iš tos 
priežasties būdavo priveistos 

tekėti už rusų. Atsikūrus Lie
tuvai, daug rusių buvo par
vežta į Lietuvą, bet kurie tu
rėjo daugiau surusėjusių vai-

Popiežius Pijus XII ypatingoj 
audiencijoj kovo 4 d. priėmė 42 
valstybių pasiunt'nius prie Šv. 
Sosto, kurie Šv. Tėvui išreiškė 
linkėjimus jo 80 metų amžiaus 
sukakties proga. Kaip ir buvo 
gal.ma laukti, Popiežius šia pro 
ga diplomatiniam korpusui kal
bėjo apie pasajulio taiką, kuri 
buvo ir yra vienu pagrindinių jo 
pontifikato rūpesčių. Dar kartą 
pabrėžęs, kad taikos bus galima 
atsiekti tik tuomet, kuomet me 
džiaginės pažangos veiksniai 
bus palenkiami dvasiai, Pijus 
XII greižtai pasmerkė materia
lizmą ir atkreipė dėmesį į komu
nistų siūlomos taikos klastingu
mą. “Kovojančiam materializ
mui taika nereiškia nieko kito”, 
kalbėjo Šv. Tėvas, “kaip tik pa
liaubas, paliaubas be jokio tik
rumo, kurių metu laukiama tik 
socialinio ir ekonominio kitų 
tautų sužlugimo”.

Įdomu, kad į šią Pijaus XII 
kalbą kovo 5 d. atsiliepė Mask
vos radijas, tik deja, ne rusų, o 
italų kalba. Jei tai būtų buvę 
padaryta rusiškai, galėtume būti 
visai patenknti, nes žinome, 
kad ir Rusijoje šiandien yra 
daug žmonių, kuriems Pijaus 
XII vardas yra surištas su gra
žiausiomis viltimis. Jiems būtų 
buvusi didelė paguoda, kad mo
ralinis Popiežiaus autoritetas pa 
galiau ir Maskvą privertė pri
pažinti šv. Tėvo pastangas iš- 

j laikyti ir stiprinti pasaulio tai
ką. Itališkai iš Maskvos kalbėti 
apie Popiežiaus taikingus nusi
teikimus nebuvo jokio reikalo. 
Juk italai puikiai pažįsta Pijų

XII ir patys yra tiesioginiai liu
dininkai visų nesuskaitomų jo 
žygių tarptautinės taikos labui. 
Vien italų kalba atsiliepimas į 
Pijaus XII žodžius tik dar kartą 
parodo Maskvos dviveidiškumą 
ir klastingumą. Visomis už ge
ležinės uždangos vartojamomis 
kalbomis šmeiždami ir niekinda
mi Šv. Tėvą, komunistai į italų 
tautą prabyla visai kitais žo
džiais, nes žino, kad Italijoj Po
piežių vadinti “karo kurstyto
ju” ir “imperialistų tarnu” reikš 
tų susilaukti visuotinio žmonių 
nusistebėjimo ir pasipiktinimo.

Tiesa, Maskvos radijas toliau 
neužmiršo pasisakyti, kad ko
munistams esąs nepriimtinas 
Popiežiaus kalboje paskelbtas 
materializmo pasmerkimas. Bet 
visiems katalikams tai jau se
niai yra žinoma. Kas pagaliau 
galėtų abejoti, kad komunistinis 
materializmas ir religija yra du 
esminiai nesuderinami dalykai?

Toliau Maskvos radijas į pa
saulio taikos pagrindus norėtų 
padėti savąjį materializmą. Bet 
ko verta būtų tokia komunistinė 
taika, rodo istorija, kasdieni
nio gyvenimo praktika ir kiek
vieno žmogaus sveikas galvoji
mas. Jau visi turėjo progos įsi
tikint’, kad taika visų pirma y- 
ra dvasinė problema, kurią ga
lima išspręsti tik pripažįstant 
augštesnį moralinį įstatymą. 
Visa tai ne'gia ir niekina komu
nistai. Ir todėl: būdami priešin

gi Šv. Tėvui, jie pasmerkia pa
tys save.

Dar kartą prisiminkime Pi
jaus XII žodž us apie komunis
tinę taiką: “Materializmui taika

nereiškia nieko kito, kaip tik 
paliaubas; paliaubas be jokio 
tikrumo, kurių metu laukiama 
tik socialinio ir ekonominio kitų 
tautų sužlugimo”. V. R.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

<038 Archer Aveime Tel. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Pr.zlden»«

Pradėkit 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 Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai..
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

DOMESIO!

APSIVEDIMO TIKSLU noriu su 
sirašinėti su panelėms ir našlėms 
(nedivorsuotoms) ir tik katalikėmis, 
kurios mėgtų gerą gyvenimą. Rašy
damos laiškus prašome pažymėti am
žių ir užsiėmimą. Turtas nesvarbu, 
pinigų netruks. T. J., 7215 S. Šac- 
ramento Avė., Chicago 29, IU.

OVI NG
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimui 

iš tolimų k artimų atstumų.

TeL BĮ 7-7075 arba 
RE 7-9842

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

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

ROOSEVELT FURNITURECO
2810 WES.T ROOSEVELT ROAD TeL SEeley S - 4711

Folix Raudonis, sav. Ir menadžerla 
Krautuvu atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:10.

daug 4500 katalikų, kurių tar- kų, nedrįso grįžti ir ten pasili
pę buvo 1500 lietuvių, tiek ko, kad ant visados žūtų Lie- 
pat latvių latgaliečių ir balt- Į tuvai. • į
gūdžių su lenkais apie 1500.

Susiorganizuoti lietuviams 
prie caro buvo veik neįmano
ma. Tiktai kilus pirmam pa
saulinių! karui ir šiek tiek 
anksčiau tas dalykas paleng-
vėjo. Buvo numatyta įsteigti 
mokyklas ,bet nebuvo galima 

ir grįžta į Sibirą, galvojo, kad gauti mokytojų, niekas į Si- 
Sibire ne taip blogai ir kaiku- birą nenorėjo vykti, i' Tiktai

PIGIAI Irt sACG.'.M

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETCJU ’K Ii TOLIU!

K. KULKOMS

TELEVIZIJOS 
ir Radlo Aparafy Taisymas

Sąžiningas (r garantuotas darbas 
lt RfttKUS, <517 8. fftvyer St 
Tel. Vf 7-0087 — VI 7-5037

SOPHIE BERODS 
RADIO PROGRAMA

I« WGK8 stotiem — Banga 1890 
NUO PI KM A D. IKI PENKTAD. 

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

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
HEKAD. 8:30—9:30 ▼. r. U stotie* 

WOPA — 1490 kll.
Cbleaaro 89. JI. HEtnlock 4-8419

7111 80. ROCKWELI 8T.

NARIAI UETUV1U TAUP. IR SKOLINIMO

rie susigundė tenai vykti. To
kiu būdu tame pat Kainsko

Latgalijoj kun. Skrinda suor
ganizavo specialius kursus lat-

apskrity atsirado du kaimai viams mokytojams ir vieną iš

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

2313 W. 91st St. Chicago, UI. 
Tsl. PRescott 9-2781

m it A l ICI/II Rtrpestmgai ir pigiar taisau
GUZAUSKŲ TELEVIZIJOS

BEVERLY UILIA GELINYCIA
Geria,mirta gfilfin dfll vestuvių, banke
tų. laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 WEST S3RD UTIIKET 
Tel. PRimpect 8-0833 Ir PR 8-0834
>WWW*WWW*WWW********W*’****

1956

APARATUS
Garantuoja darbą Ir dalis.

L MIGLINAS

Vestuvių uuokaukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN IMTO STUDIO
(Inenrporated)

EDVARDAS ULIH, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

TELKVtZIMS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
9 Nemokamai 8-Jų mSn. pilną garan 

tlją .— darbas Ir dalys.
Telet. — Httmbold 6 1038 • Nemokamai vidaus' anteną Ir ląstą

Davimas.
S Iki <100.00 Ir daugiau nuolaidos u» 

Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

• rimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys Ir kitų firmų tetevtsljos

NUOŠIRDŪS LIETUVIŠKAM 
Patarnavimas

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7282

PRANAS KERSTS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

mes Parūpiname keliones lėktuvais, oelikeuais, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

I
-*

BUICK’AS

■ LIETUVIŠKAS

t AUTOMOBILIS

L

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
ŽADI So. Daltley Avenm Tel. YArds 7-3278

B-VTŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

OISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct, Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN. _
1800 S. Halsted St. Chicago 8, 0L

KRKRAĮjjfy, BE
r* 1$ TOLI Ift ARTI

NAUJI OlbKlI TUO KAI- NAUJAUSI KMUSTTKfO {MNK/AI 
HSU Attnj PATIKIMAS-PIGUS IK SAtlNIftGAS PATAKNATUKAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WA1U>«k 5-9209

MCVIMC
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Trečiadienis, balandžio 4, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

M. IR A. MICKŪNŲ SUKAKTIS

Šiais metais balandžio mėne
sio 7 dieną Martynas Mickū- 
nas ir Agnietė Mickūnienė Šv. 
Antano parapijos, Bridgeville, 
Pa., kūrėjai bei per visą gy
venimą uolūs jos rėmėjai šven
čia auksinį vedybinio gyvenimo 
jubilėjų. Jubilėjinės iškilmės 
prasidės iškilmingomis švento
mis Mišiomis.

Po iškilmingų šventų Mišių 
jubilėjiniai pietūs su specialia 
programa.

Martynas Mickūnas gimė 
1881 metais Seredžiuje, lapkri
čio 11 d. didelėje Mickūnų šei
moje. Žmona gimė 1886 me
tais, rugsėjo mėnesį taip pat 
gausioje šeimoje.

Martynas valdžios verčiamas 
tarnauti rusų kariuomenėje 
slapta pabėga iš Lietuvos į 
Baltimore, Maryland, kur dir
ba fabrike. Vėliau galutinai ap
sistoja Treveskyn, Pa., ir čia 
praleidžia visą gyvenimą sun
kiai dirbdamas anglių kasyklo
se, kuriose nekartą žiūrėjo 
mirčiai į akis.

Apsistojęs Treveskyn jis su
sitinka savo būsimą žmoną, ir 
1906 metais balandžio mėne
sio 7 dieną susiriša moterystės 
ryšiu švento Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčioje, Pitts- 
burgh, Pa.

Nuo šio laiko jubiliatų gyve
nimas yra glaudžiai susijęs su 
švento Antano parapija, Brid
geville, Pa. Martynas ir Ag
nietė Mickūnai sukūrę šei
mos židinį pradėjo aktyviai 
reikštis katalikiškose organi
zacijose. Abu jubiliatai, Kas
putis ir kiti geri katalikai su
organizuoja savišalpos Švento 
Antano draugiją ir aktyviai 
joje veikia per 50 su viršum 
metų. Organizuojant švento 
Antano draugiją Bridgeville ir 
jos apylinkėse buvo apie 200 
lietuvių šeimų. Gyvendami čia 
lietuviai neturėjo lietuviškos 
bažnyčios, kur galėtų garbinti 
Dievą sava kalba. Tat Marty
nas Mickūnas, Kasputis, Kazi
mieras Urbonas, Kryženaus- 
kas, Yocius ir kiti lietuviai ka
talikai sudarė delegaciją, kuri 
nuvyko pas a. a. kunigą Vaiš

norą, tuometinį švento Kazi
miero parapijos kleboną, pra
šyti, kad jis vyktų pas Pitts- 
burgho vyskupą ir 30 prašyti 
įsteigti lietuvių parapiją ir at
siųsti lietuvį kunigą. Per ne
nuilstamas lietuvių pastangas 
parapija buvo įsteigta. Nuo pa
rapijos įkūrimo, iki šiai dienai 
Martynas Mickūnas yra nenu
ilstamas parapijos narys ir rė
mėjas. Jis yra vienintelis gyvas 
švento Antano parapijos kūrė
jų ir vienintelis bažnyčios ko- 
mitetininkas užsilikęs šioje 
vietoje nuo parapijos įkūrimo 
pradžios. Mrs. Agnietė Mickū
nienė taip pat neatsiliko nuo 
savo vyro. Per visą savo gyve
nimą rūpinosi parapija ir dar
bavosi parapijai taip kaip ga
lėjo.

Martynas Mickūnas ir Ag-1 
nietė Mickūnienė švęsdami sa
vo vedybinio gyvenimo auksini 
jubilėjų suteiktas malones tik
rai gali pasidžiaugti, nes už
augino gana gražią šeimą: vie
ną (Sūnų ir keturias dukteris: 
Mr. Joną Mickūną, Mrs. Aną 
Palmer, Mrs. Emiliją Damą, 
Mrs. Stelą Liberty ir Mrs. Mor
tą Leydą. Visi vaikai yra geri, 
susipratę katalikai, visi gražiai 
kalba lietuviškai ir neužmiršta 
lietuvių reikalų.

Penkios dešimtys metų ben
dro gyvenimo — gražus laiko
tarpis. Kiek vargų bendrai 
pakelta, kiek rūpesčių bendrai 
išnešta. Nežiūrint visų senat
vės kryželių, abu jubiliatai vi
sada patenkinti, linksmi ir vi
sada pasitiks kiekvieną lanky 
toją su šypsena veide. Retas 
kas iš lietuvių lanKydamasis 
šioje kolonijoje nepravažiuos 
neaplankęs vieno seniausio 
švento Antano parapijos para- 
piečio, tos parapijos steigėjo.

Šio auksinio vedybinio gyve
nimo jubiliejaus proga mes vi 
si linkime brangiesiems jubilia* 
tams Martynui ir Agnietei 
Mickūnams visokeriopos Dievo 
palaimos, sveikatos ir stipry
bės gyventi mūsų tarpe ilgus 
ilgus metus.

T. Aleksandras Ziubrys 
O. F. M.

Martynas ir Agnietė Mickūnai švenčia auksinį moterystės jubilėjų

MŪSŲ KOLONIJOSE
Melrose Park, 111.

Lietuviai gausiai aukoja

Vasario mėnesį Melrose Park 
lietuviai iškilmingai minėjo Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo 38 m. sukaktį. Minėjimui 
pirmininkavo Antanas Joncha. 
Invokaciją atliko kun. Povilas 
Jakulevičius. Lietuvos Nepri- 
klauMomybės Aktą perskaitė 
Bronius Murinas. Žuvusieji už 
Lietuvos laisvę pagerbti vieno3 
minutės susikaupimu. Apie mi
nėjimo reikšmę gana prasmin
gai kalbėjo atvykęs svečias 
prof. Liaugminas. Paskaitą skai 
tė teisininkas Antanas Repšys, 
kuris palietė L'etuvos neprikišu 
somybės atkūrimą, nepriklauso
mo gyvenimo laimėjimus ir da
bartinę politinę padėtį. Antanas 
Markauskas perskaitė A. L. Ta
rybos raštą ir kalbė-n aukų rin
kimo reikalu.

STATYBAI

Po iškilmingos dalies meni
nę dalį atliko Melrose Park li
tuanistinės mokyklos mokinės, 
vadovaujamos Veronikos Stan
kevičienės, ir Cicero mišrus cho 
ras, vadovaujama* darbštaus 
muziko ir visuomenininko Juo
zo Kreivėno.

20 dol. aukojo Petras ir An
tanina Gūdžiai. 11 dol. — Uta- 
rų šeima. Po 10 dol. aukojo 
SLA 125 kuopa, LB Melrose 
Park apylinkė, Petras Kava- 
liaukas, Juozas ir Felicija Urbe- 
liai, Pijus Pažėrūnas. 6 dol. au
kojo Graiiai. Po 5 dol. aukojo 

I Antanas Jon lia, kun. Povilas 
I Jakulevičius, Petras ir O. Met- 
r kiai, Antanas ir Veronika Mar 
kauskai, Prana* Valuckas, Vac- 

, lovas ir O. Rakauskai, Briškai- 
čiai, Jukneliai, Lingia5, Pažėrū- 

1 nai, Vaclovas Andriejauskas, 
l Vladas Žilėnas, Augustas Urbe- 
lis, Malinau-kai, Aleksas Krau-

| čenka, Stasys Vidmantas, VIa-r ‘

das Šilkaitis, Didžbaliai, L'nar- 
tai, Markai, Jarai, Barauskas 
Leonas, Černius, Henrikas ir O- 
na Raštikiai, Kazys Ulis, Edvar
das Lapas, Kazy* Tautkus. 4 
dol. aukojo Algi ; ir Zina S nke- 
vičiai. Po 3 dol. aukojo Bronius 
Murinas, Kazys Katelė, Račiū
nai, Vladas Svdovas, Junkeriai, 
Stankevičiai. Po 2 dol. aukojo 
Vincas Šuopys, Jonas Rudaitis, 
Kazys Paugys, Jonas Dagy*, 
Juozas Gritėnas. Anicetas Ma- 
cikas, Vitas Gužas, Petraičiai. 
Kiti aukojo po mažiau.

Dar iki šio laiko vis gauna
ma aukų, iš tų asmenų, kurie 
neturėjo progos minėjime daly
vauti ir įteikti auką. Komiteto 
nariai aukas dar priiminės iki š. 
m. balandžio 15 d.

Komiteto nariai prašo visu* 
dar neaukojusius iki nurodyto 
laiko įteikti auką L'etuvos lais
vinimo reikalams. Į komitetą į- 
eina Antanas Joncha, Stasys 
Malinauskas, Antanas Maikaus- 
kas, Petrą* Kavaliauskas, Juo
zas Urbelis, Antanina Jarienė, 
Kazys Juknelis, Vladas Žilėnas. 
Kam patogu, auką galima įteik
ti Ponams Metrik ams jų krau
tuvėje darbo, valandomis.

A. Markauskas

Worcester, Mass.

— Skaučių Neringos draugovė 
balandžio 14 d. 7 vai. vak. ruo
šia linkimą šokių vakarą, į kurį 
kviečia visą Naujosios Anglijos 
jaunimą. Šokiai vyks Maironio 
parke, bus muzika ir veiks tur
tingas bufetas. Frogramoje nu
matyta rimtų ir linksmų nume
rių iš skautiškojo ir šiaip jau 
gyvenimo.

Highland Park, Mich.
Dr. Vytautas Majauskas 

skaitys paskaitą

Lietuvą Kultūros Klubas 
Tarptaut'nio Instituto salėje, 
111 E. Kirby (kuri yra prie pat 
Meno muzė jaus ’ir Wcodward 
gt.) balandžio 8 d., sekmadienį, 
4 vai. p. p. šaukia susirinkimą. 
Įėjimas visiem* laisvas.

Dr. Vytautas Majauskas skai
tys paskaitą apie širdies ligas. 
Prelegentas baigė medicinos 
mokslus Vokietijoj, Tuebingeno 
universtete 1947 m.; atvykęs į 
JAV atliko medicinos praktiką 
įvairiose JAV ligoninėse ir iš
laikė med'cinos egzaminus ir 
gavo teisę praktikuoti Illinois 
ir Miehigan valstyb. Šiuo me
tu dr. V. Majauskas gyvena Dėt 
raito mieste.

Lietuvių Kultūros Klubo val
dyba maloniai kviečia visus lie
tuvius ko gausiau atsilankyti į

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava-t'
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 

■ teritorijas ir visą Europą. Tu- 
' rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

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

3741 W. 26th Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. CRavvford 7-2126

Tarptautinio Instituto rūmus ba 
landžio 8 d., sekmadienį, 4 vai. 
p. p., kur dr. V. Majauskas skai 
tvs paskaitą “Širdies ligos”.

L. K. K. Valdyba

------------o-----------

JAUNIMO ŽYGIS J 
BALTUOSIUS ROMUS

Šiais metais lietuviam? minint 
liūdnąsias Birželio masinių trė
mimų į Sibirą dienas, kelios de
šimtys tūkstančių lietuviškojo jau
nimo peržengs Baltųjų Rūmų slen
kstį ir prašydami priartinti Lie
tuvai laisvės dienas, pridės dar 
vieną prašymą:

“Priverskite Sovietų Sąjungos 
valdovus grąžinti iš Sibiro trem
ties visus mūsų brolius, seseris ir 
tėvus į jų gimtąją žamę!”

Taip. šį žygį rengia ir šį šauks
mą į žmogaus laisvės gerbėjus pa
leis čia laisve besidžiaugiąs lietu
viškasis jaunimas, nes pavergtie
siems Sibiro taigos neperžengia
mos ir geležinė uždanga nepralei-■ 
džia jų beviltiško šauksmo.

Tiesa, Baltųjų Rūmų slenkstį į 
peržengs tik delegatų kojos, ne tie 
tūkstančiai, tačiau delegacijos ran 
koše bus tos dešimtys tūkstančių 
parašų po peticija, kuri dar kartą 
stipriai pajudins Lietuvos laisvės 
bylą mums draugiškiausioi krašto 
aukščiausioje valdžios instituci-1 
joje. i

Jei kam ir būtų nuostabu, kad 
mūsų jaunimas drįso pajudėti to 
kiam rimtam žygiui, tai visiems1 
beliko džiaugtis, kad į šį žygį įsi I 
jungė visos lietuvių jaunimo or- J 
ganizacijos be jokių sąlygų ir be i 
jokių rezervų. Kai tik nuskambė
jo iniciatorių kvietimas visiems 
imtis šio darbo, neatsirado nė vie
nos jaunuomenės ar studentijos 
organizacijos, kuri žygio svarba 
bei darbo pravedimu būtų suabe-Į 
jojusi. Belieka tikėtis, kad taip 
vieninga ir darni šio žygio pradžia 
bus taip pat entuziastingai užbaig
ta, ir tas parengs jaunimą ki
tiems, dar didesnėms žygiams vi- 
tur, kur tik telpa kojos pėda ir 
kur tik atsiranda kelias greiteis- 
niam Lietuvos laisvės atstatymui.

Ši lietuvių jaunimo JAV petici
ja spaudoje jau yra pristatyta lie 
tuvių visuomenei ir belieka tik ją 
pasirašyti. Pasirašyti visiems lie 
tuviams, nežiūrint amžiaus nei į- 
sitikinimų. Belieka tik padėti čia 
savo parašą visiems, kurie remia 
šį vieningą lietuviškojo jaunimo 
žygį.

Peticija apima tik JAV gyve
nančiuosius lietuvius, bet reikia ti-. 
keti, kad ir kitų laisvų kraštų lie
tuvių jaunimas — stud&tija pra
ves tokį pat ar dar geresnį žygį, 
kad mūsų pavergtųjų brolių ir se
serų vargas būtų sumažintas- ir 
vergijos pančiai būtų sutraukyti.

Br. J.

• Per paskutinius 10 metų daug tūkstančių mūsų klijentų siuntė jiakietčlius 
savo šeimoms į Kontinentų, per Wintrex & Co. Ltd.

Mes užtikriname siuntinių pristatymų, arba grąžiname įmokėtus pinigus.
Žemiau išvardintų prekių rūšį mes išsiunčiame į užsienį, kai tik gauname 

užsakymus, gi juos gavę tuoj pat išsiunčiame kainaraščius.

Siuntinėlyje negali būti daugiau kaip 12 įvairių skirtingų rūšių ir jo svoris 
turi neviršyti 19 svarų. Muitas apmokamas Londone.

MES SIČLOME
VYRAMS: batus ir pusbačius, wellingtonus, sandalius, odos ir gumos padais; 
medžiagos vyr. kostiumams ir paltams, marškiniams, pižamas, apatin. baltinius, 
kojines, megztinius, neperšlapamos medžiagos švarkai (kailio pamušalas), gata
vus drabužius, pirštines, nosines, kaklaraiščius.
MOTERIMS: batelius ir batus, vecllingtonus, šliures, kaliošus, botus (kailio vi
dus), kojines: nailono, vilnos ir šilko. Medžiagas moteriš. kostiumams ir paltams, 
lengvas vilnos ir šilko medžiagas suknelėms, kailio pirštines, skareles, bliuskutes, 
sijonus, naktin, marškinius, baltinius, neperšlapamus apsiaustus ir gatavus dra
bužius
VAIKAMS: batus, apatinukus, megztines ir gatavus drabužius.
NAMAMS: įvairių rūšių anklodes, vilnones ir vatos, lino medžiagos, šiltos ska
ros; paklodės, lovų užtiesalai, impilai, rankšliuoščiai, staldengtės ir užuolaidos. 
MAISTAS: rūkyti lašiniai, kava, arbata, kakao, šokoladas, ryžiai, cukrus, džio
vinti vaisiai, mėsa dėžutėse, alirjus.
VAISTAI: įvairių rūšių prieš T.B., reumatizmų, anemijų ir kit.
ĮVAIRIOS PREKES: skalbimo ir prausimo muilas, skutinuisi peiliukai, D.D.T., 
žirklės, skustuvai, pincetai ir kit.
PASITEIRAVIMUS PRACOMA SIŲSTI

W1NTREX AND CO. LTD.
51, Bromnton Roatl, 
KNIGHTŠBRIDGE, '
LONDON, S.W.3. Tel. KNI 1394

Visos informacijos nemokamai. J pasiteiravimus atsakoma tuoj pat.

Sj,

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.

u
Duoną ir (vairius skoningas 

biiUCMtcs kepa

BRUNO’S KEPYKLA
■ 3339-41 S. I.ituanica Avė.

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

miestus.

Didžiulis pasirinkimas Naujausio 

stiliaus baldų Pavasario Šventėms 

Kainos Žemiausios Chicagoje.

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

pas mus ...................................................... . ...............$ 59.00
Už $200.00 vertės parduodamos sofos ir foteliai Nylon

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

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

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

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

Už $800.00 vertės parduodami, Francūziško stiliaus ir ga

Sukaktuvinių Metų DovanosTaupytojams

IR NAMŲ 
PATAISYM 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

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

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini afldara kamMon mm

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

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Alinimo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems aupi'Hiitama kalba, 
todėl jin tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
paeiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
ATEITIES administracijoj 

916 Willoughby Avė. *
BROOKLYN 21, N. Y.

Kaina 6 dol.

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau-1 
pytojams. Štai jos:

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

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stipru ir paran 
kų plastikinį arba nailoninį sbopping 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 Wes> 471h SIreet LAIayette 3-1083
II. lt. Pietkleuhz, |ire/..; E. It. l’leMtrwlcz, wkr. Ir iu1vi»knl«M

Mokame aiik'itna dividendus. KeAtuoJame čekius. Parduodami' 
\r Iftporkarno valstybes bonus. Taupytodains patarnavimai veltui 

ATIDAKYRITE K^SKAITA MAN DIEK. APDRAUSTA IKI >10,004)
DARBO VALANDOM: plrniad. Ir ketv. nuo 9 Iki R vai. vak.; 
antradlen) Ir penktadieni nuo 9 Iki fi; trečiadieni uždaryta, 
o AeAtadlenlals nuo 9 valandos Ikt vidudienio.

mybos 9 dalių miegam, su puošimuosi stalu pas mus $390.00

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

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

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

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

VIRTUVES STALAI
Už $69.00 vertės siūlomi parduoti 5 dalių Formica

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

chromo ar juodo metalo kojom pas mus tik . . $ 69.00
Už $150.00 vertės siūlomi 7 dalių Formica setai me-

dniai, ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik $ 89.00

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

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

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

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

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

KILIMAI
*9x12 Capri tiktai v.......................... ............................. $22.00

6x9 kilimai parduodami tik pas mus .........................$12.95
9x12 vilnoniai kilimai parduodami po $89.00 pas mus $49.00
9x12 parduodami po $129.00 Bigelow, Lecs ir kitų

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

ATIDARYTA: Pirmo'im} ir Ketvirtadienį 9—9:30 
Kitr.m (llMic.rtt 9 6 ir Sekmadienį 10—3.

i M F. BUDRIK FI HMTI RE. INC.
3241 So. Halstcd St. Tel. CAIumet 5-7234

Budriko Radio Valanda iš stoties \VHFC, 1450 kil. 
Ketvirtadieniais 6 vai. vakare.
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DR. K. KASPONIO NETEKUS
Kas gyveno ar lankėsi Bava

rijoj ir gėrėjosi jos kalnais, tas 
gal matė prie vieno vienišo ta
ko,. vedančio link baltos Nebel- 
horno viršūnės, apsamanojusį 
kryžių ‘su giliai prasmingu pa
rašu: "Trumpas yra kelias į 
amžinybę. Linksmas ir guvus šį 
rytą į kalnus aš iškeliavau, o 
vakare negyvas jau buvau.” 
Panašiai įvyko ir su dr. Kęstu
čiu Kasponiu - Kasperavičium. 
Jis, lyg anas ryžtingas kalnų 
keleivis, pergyvenęs visas karo 
ir tremties dienų audras, o čia 
Amerikoje iškovojęs gražią 
profesinę ateitį savo draugams 
bei sau ir vos pradėjęs produk
tyviausią žmogaus gyvenimo pe 
riodą, staiga mirties buvo per
keltas į amžinybę.

Jo trumpas, bet turiningas 
gyvenimas prabėgo panašiai, 
kaip ir daugelio Lietuvos kaimo 
vaikų, kurie veržėsi į mokslus, 
su įnirtimu kibo į sunkias stu
dijas ir gilinosi į savo profesi
ją, kad paskui galėtų visas jė
gas atiduoti savo gimtosios ša
lies gerovei. Gimęs 1921 m. 
Orenburge, Rusijoj, Dr. Kaspo- 
nis mažas būdamas su tėvais 
parvyko į Lietuvą ir pradž. mo
kyklą išėjo pas savo tėvą, ku
ris buvo mokytojas, knygnešys 
ir visuomenės veikėjas. Gimna
ziją baigęs Šakiuose, 1938 m. 
įstojo į Kauno Veterin. Akade
miją, kurią sėkmingai užbaigęs 
1943 m. įstojo veter. gydytojo 
diplomą. Apie metus laiko pa
dirbėjęs Kazlų Rūdos rajono 
veter. gydytoju, 1944 m. ru
sams žengiant į vakarus pasi
traukė į Vokietiją ir nuo 1944 
iki 1949 m. vertėsi laisva prak
tika Illertissene ir kitose Ba
varijos vietovėse, daug padėda
mas stovyklose bevargstantiems 
savo tautiečiams. Amerikon at
vykęs 1949 m. kurį laiką dirbo 
asistentu, gi 1952 m. jis jau 
eina Čikagos miesto veter. ins
pektoriaus pareigas, o 1954 m. 
paskiriamas į Green Bay, Visc. 
federalinio veter. inspekt. pa
reigoms. Čia jis ir mirė nuo šir
dies smūgio kovo 6 d. sulaukęs 
vos 35 m. amžiaus. Jo žemiš
kieji palaikai buvo pervežti į 
Čikagą ir palaidoti kovo 10 d. 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Tai tik biografinės apibrai- 
žos, tačiau ir iš jų matyti, kad 
dr. K. Kasponis buvo kūrybin
gas, gabus ir veržlus asmuo. 
Jis yra vienas iš tų, kurie iš
kovojo savo Alma Mater, Kau
no Veter. Akademijai, pilną pri
pažinimą JAV-se. Tai yra vie
nintelė augštoji Lietuvos moky
mo įstaiga, kuriai buvo suteik
ta ši garbė. Bedirbdamas savo 
profesinį darbą Lietuvoj, Vokie
tijoj ir pagaliau čia Amerikoj, 
jis visur turėjo savo viršinin
kų pasitikėjimą, nes buvo la
bai sąžiningas, tiesus ir drau
smingas kaip karys. Eidamas 
atsakingas valdines pareigas ii 
turėdamas reikalų vien su ame
rikiečiais, mokėjo augštai išlai
kyti jam suteiktą autoritetą ir 
buvo numatytas perkelti į dar 
augštesnį tarnybinį laipsnį.

Būdamas aktyvus Liet. Tr. 
Veter. Gyd. Draugijos narys, 
Dr. Kasponis neapsiribojo vien 
savo profesija. Nuo pat pirmų
jų gimnazijos laikų jis buvo pa
vyzdingu skautu, skautizmo 
principus visur taikindamas gy
venimo praktikai. Gyvendamas 
Green Bay, Wisc. ir negalėda
mas tampriau bendrauti 3U Či
kagoj susispietusiais lietuviais 
skautais, jis su savo žmona Ma
rija padovanojo sesėms ir bro
liams skautams gražią simbo
lišką vėliavą linkėdamas, kad ji 
visiems primintų tėvynės meilę 
ir parvestų į laisvą, nepriklau
somą Lietuvą.

Kas bent kartą buvo sutikęs 
dr. Kasponį, tas žino, kad jc 
nuotaika visado buvo linksma 
ir giedri, ir kad jis buvo mie
las ir laukiamas kompanijos 
žmogus. Atrodo, kad tą idea
lią nuotaiką jam padėjo išlaiky
ti gilus tikėjimas ir gyva religi

nė praktika. Rel'gijos šviesoj 
jis sprendė visus dvasinius 
konfliktus, o pasitikėjimas 
Dievo Apvaizda jam padėjo 
pernešti pačius didžiausius gy
venimo sunkumus.

Tikėjimo šviesoj ir mes vi
liamės, kad jis dabar yra vie
nybėj su amžinuoju Grožiu ir

Dr. K. Kasponis

Gėriu, kad jo mirtis nėra koks 
nors beprasmis likimo žaismas, 
o perėjimas į amžinąją ir tobu
lą tėvynę. Savo pavyzdžiu, dar
bais ir idealų siekimu dr. K. 
Kasponis visada liks gyvu mū
sų širdyse, jis liks, A. Jakšto 
žodžiais, tuo žiburiu, kurie ir 
užgesę tebešviečia. G-nas.

20% pagrindinių tautinio soli
darumo įnašų (nuo 1 dol.); šie 
pinigai bendra atsiskaitymo 
tvarka pervedami Bendruome
nės Valdybai. 4) Reikėtų viską 
padaryti, kad Kultūros Fondui 
atitektų ir visos kitos jo pagei
daujamos pajamos: lietuvių 
parengirnų pelno 2%. mecena
tų, draugijų, įmonių ir kt. au
kos, palikimai ir t. t. BV inf.

Chicagoje

Bendruomenės 
aplinkraštis Kultūros

Fondo reikalu
Kovo 20 d. Bendruomenės 

valdyba išsiuntė aplinkraštį 
Nr. 8 Kultūros Fondo organi
zavimo ir rėmimo reikalu. Val
dyba, priminusi, kad tautinė 
kultūra yra reikalinga ypatin
go mūsų dėmesio, kad tolimes
nis tautinės gyvybės išlaiky
mas išeivijoje tegalimas tik 
tautinės kultūros darbu, ugdy
mu bei kūrimu ir kad kultūros 
reikalais specialiai rūpintis or
ganizuojamas Kultūros Fon
das, apygardų ir apylinkių val
dybas prašo: 1) Pagal Kultū
ros Fondo nuostatus atskirose 
vietovėse jo uždaviniams vyk
dyti gali veikti Kultūros Fon
do skyriai. Jiems turėtų pri
klausyti kultūrininkai ir visi 
lietuvių kultūros rėmėjai. Sky
riams vadovautų jų išsirinktos 
valdybos. Skyrių nariai mokė
tų specialų KF rėmėjo mokestį. 
— Apygardų ir apylinkių val
dybos turėtų imtis iniciatyvos 
KF skyrius organizuoti. 2) Ten, 
kur Kultūros Fondo skyriai 
nesusidarys, KF uždavinių tu
rėtų rūpintis į pačios apylinkės. 
KF reikalams valdybose galė
tų būti išskirtas kuris vienas 
narys — Kultūros Fondo įga
liotinis. • Įgaliotinis reikale ga
lėtų būti ir kviečiamas. 3) Ben
druomenės Tarybos nutarimu, 
nuo 1956 m. sausio 1 d. Kultū
ros Fondui turi būti skiriama

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
MISCELLANEOUS 

įvairūs Dalykai

REAL ESTATE REAL ESTATE

LIET. APDRAVDŲ AGENTCKA 
Visų rOSlų apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. N o taria tas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5671

Į INTERSTATE INSURANCE AGENCI 
I 51IOO 8. Ashland Avė., Chicago 36. III.

L. B. Chicagos Apygardos 
Brighton Parko Apylinkės Va
sario 16 minėjimo, įvykusio 
1956 m. vasario m'ėn. 19 d., me
tu surinktų aukų aukotojų są
rašas.

Po $5.00 — Kazys Dobiliaus- 
kas, L. Zurlis, E. T. Sereičikas, 
J. Sakalauskas, J. Indrulis, St. 
Juras, J. Burd:oni3, J. Sudeikis, 
St. Penčyla, A. Trakšenis, VI. 
Velža, Jonas Glu3as, Ona Rin- 
kienė, Jonas Brazys, B. Urbona
vičius, Domicėlė Kaminskienė, 
A. Jagutienė, Paukščiai, Ak. Ru
dienė, P. Norkaitis, Zigmas Jo
nynas, P. Lapienė — $4.00.

Po 3 dol. aukojo: J. Radzevi
čius ir K. Smalenskas. Pusantro 
dolerio aukojo Pakalniškis. Po 
dešimt dolerių aukojo: V. Tarno 
šiūnas, Iz. Motiekaitienė, Juo
zas Tamašauskas. Vienuolika do 
lerių aukojo St. ir D. Dirman- 
tai. Penkiasdešimt dolerių au
kojo — K. Brencius, A. Če
pėnas ir V. ir A. Valavičius. 
Kiti — po du dol. ir po mažiau. 
Viso aukų surinkta (312.45) 
trys šimtai dvylika dolerių ir 
45 et. Smulkių 0.95 et.

Aloyzas Sirutis 

L. B. Brighton Parko Apyl. 
V-bos Iždin'nkas

GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kaaio Bradūno

Devynios Balades
Turinio skyriai: Prologas, Varlacl 

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 
žodį.

IJetuviškos Knygos Klubo leidinys, 
141 psl., dail. V. Petravičiaus aplan
kas, kaina $2.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, DL

Prieš pirkdami ar parduodam 
oamus, biznais, sklypus ar Akiui 
atlankykite mua.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-LN8URAM01 

8405 West 51 St. 
WAIbrook 5-5030

PRoepeet 8-3578 Iv ak- Ir

ŠILDYMAS
A. Stančianskaa Ir A. Lapkna

inatoliuoja visų geriausių Ameri 
koa firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air eonai- 
tionera) Ir atlieka visus skardos 
darbus.

51 TRIMS namas — C butai po 

kamb. 7316 S. Artesian Avė.

Walbmok 5-4138

CICERO EXCLUSIVE 2-jų butų 
bungalow. Geltonų plytų, pasta
tydintas dabartinio savininko. 5 irįšild., alyva. 
2 kamb. Air-conditioned. 39 pėdų

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

Mūrinis 6 kmb., 11 aukšte, krau
tuvė ir 3 kmb. I a. 3000 įmokėti.

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

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

OAGE PARKE:
Medinis 2 po 6 kamb. centr. šil., 

Karužas, 33 pėd. sklypas, dideli 
ir šviesūs kambariai.

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

KITUR:

1 5415 Q Aftth nrtTTRTP PirFRfl apleidžia miestą $27,500. NV OBO- 1Mb S. (JO LIKT, CICERO DA 6013 Cermak Rd. BIshop 2-
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai

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

2-6752 Ir OLympio 2-8492

sklypas. Arti 22 nd ir Austin. 2 Mūr., 6 ir 5 kamb. 56 ir Throop 
autom. mūr. garažas. Savininkas* apyl., centr. šild. dideli kamb.

Mūr., 2 po 4, 53 ir Union apl. >

2162.

. P. STANK0VI6IUS
REAL ĖST. ir IN8T7R. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.
Ph. DAnabe 6-1791

MŪRINIS namas — C butai jk> 
kamb. 7316 S. Artesian Avė. 

WAlbrook 5-4138

AUTOMOBILE8 — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS
Padeda plrkltl - parduoti namu* lietuviška gazolino stotis Ir autoAlrtiva noaVnla* - « -----ūkius, biznius. Parūpina paskola* 
draudimu* Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentu*. Ofisu atda
ras kasdien nuo 10—1.

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. \VESTERN AVĖ.. PR 8-9533

centr. šild., alyva, 60 pėdų skly
pas 4 auto garažas.

BIZNIO NAMAI:
Taverna ir K kamb. būt. .Brigh-1 

ton Parke.
Du mediniai namai: 2 butai po 

6 kamb. ir 2 — po 4 kamb. Brigh
ton Parke. $200 pajamų j mėneaį.

Turime namų vis/aM; kolonijose. 
Pildome Income Tax. Parūpiname 
paskolas.

ŠIMAIČIAI
Kealty, Buildem, Insurance

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

GROŽIO SALIONAS. Įsigyvenęs 
biznis pietinėje miesto daly. Dide
lė klijentūra pusmetiniams sušu
kavimams. Savininkas finansuos.
WAlbrook 5-8008.

'*• •SAVIN*’’

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

Pirkit Apsaugos Bonus!

ISNUOMUOJAMA

ISNUOMUOJAMA KONCESIJA 
RESTORANUI

Stock Yąrds rajone. Uždara sekmad. 
ir šventadieniais. Jslgyvenęs, pelnin
gas biznis. Kreiptis — 4236 S. Ash
land Avė.

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

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS 

REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

ĮSIGYKITE DABAR !

Ar jau Įsigijote naujausią. Antano 
Venio eilėraščių knygą.

GELEŽINIAI ŽIEDAI
60 psul., kaina tik $1.00. Vasaros 
atostogoms maloni dovana. Skambūs 
ir savo tematika Įvairūs eilėraščiai. 
Cla atsispindi tėvynės ilgesys, meilė, 
svajonės, liūdesys ir šviesūs tremties 
pragiedruliai.

Platus nueitasis poeto kelias duo
da daug malonių prisiminimų ir gie
drių vilčių.

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago 8, III.

Remkite dien. Draugą!

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
DARBO TEISEt ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. Šulaitis

ANGLIŠKU SODŽIŲ BEI IŠSIREIŠ
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

j Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija
kurie yra Įgavę specialinę reikšmę 
kai kurie paimti iš veikiančių Jata 
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba Ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

Leidinys 116 pnal. Kaina |i.oo. 
Pinigus su užsakymais siųsti:

"DRAUGAS”
8884 8. Oakley Ave^ 

Chloago 8. HL

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant Stanevičiui

Taisome automobilių motorus. Lyginame (dauilmus Ir 
įlenldmui. Dažome Ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribfinsme su vilkiku | įvairias vietas. 

Parduodame akumlUatorius, padangas Ir kt. automobilių dalia.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Namų tai. WAIbrook 5-5984

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

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

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

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

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

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

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

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 

RAD1JAI-PATEFONAI 

J. G. TELEV1SION COMPANY

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

NAUJAUSI

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaua apianka 
Ušaakymua *u pinigai* siųskit*

SW pal-, kaina |2-50 
DRAUGAS, 2884 K Oakley Av«^

«. m.

■los nuostabios ir nepaprastos kny 
gos personalu, šitaip {vertina ra
šytojas Gliaudą: M...Welaaa — pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyj* Fra Angellco angelų varau 
gama, Tatjana—nesuprantanti ria
lo* sųvokos bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius., pasiilgęs 
Skaistumo ir nesuvoki*. Jo asmla 
drąsus b* drąsos nsanprsntąs pa
vojaus b*pr«>i4Jlmo prooes*”. . .

—----------------------------------------- 1
3-jų butų mūrinis vakaruose nuo 
Brighton Parko. Pajamos $225. į 
mėnesį. Kaina $18,000.

K. MALONIS 
Tel. — PRospect 8-2071

BRIGHTON PARKE
Stiprus mūrinis 12 butų po C 

kamb. Central, šildymas — stokeris. 
$12,000.00 metinių pajamų. Galima 
nupirkti tik su $15,000 jmokėjimu.

Labai geras mūrinis arti liet. mo
kyklos. 2 butai po 5. Pastogė, rūsys, 
centralinis šildymas. 2 autom. gara: 
žas. Dideli ir šviesūs kambariai.

Ant Archer’io mūrinis namas su 
patalpa krautuvei ir dviem butais. 
Rūsys, centr. šildymas, garažas.

Biznio gatvėj didelė taverna su 
užkandžiais ir likerių krautuve. Ga
lima pirkti su namu arba be namo.

Medinis su rūsiu. 3 po 4. Jaukūs 
butai, tile vonios ir Virtuvės.

Mūrinis su rūsiu ir centaliniu šil- 1 
dymu. 4 imta po 6. Visi butai dideli i 
ir šviesūs. Kaina $26,000. 1

VENTA
REAL ESTATE

4404 So. Fairfield Avė., LA 3-3881

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI
iki 40 m. amžiaus.

su mechanišku patyrimu
REIKALINGI MOKYTIS

BODY & FENDERIŲ 
AMATO.

2-ra pamaina. Devyniasdešimta 
septyni iki šimto dolerių į sav. 
pradžiai. Antvalandžiai. Nepa
prastai gera ateitis. Employ- 
ment Ofisas atdaras kasdien. 

Šeštadieniais iki vidudienio.

NATIONAL LEAD
COMPANY

1710 So. Peoria 
C’Anal 6-3710 

MR. WALTERS
GELEŽIES DIRBTUVĖJE 

(FORGE SHOP)
Reikalingi

MAITINTOJAI 

PADĖJĖJAI 

HAM.MEKDKIVEKS 

HAMMEKSMITH.S 

8AW MEN

Anąsčianaias atlyginimas. Ligoni
nės ir gyvybės* draudimai. Apmoka- 

: mi šventadieniai. Apmokamos ato
stogos.

Kreiptis —
ANDERSON SHUMAKER CO.

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, IU.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

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

duris,

V. ŠIMKUS

Įvairūs pataisymui Ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namų 
kuris būtų gerai Išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite REUanee 5-8202 
nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating A ve.

CHICAGO 3 2. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 Wesf 7lst Slreri

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

Tel. — HEralock 4-5881

824 S. Central Avė.
(Užpakaly 832 S. Ce.it ra 1 Avė.)

DRAFTSMEN
DESIGNERS

Chicago Engineering firm offers 
permanent employment for mecha- 
nical, structural and piping design- 
ers and draftsmen on heavy in- 
dustrial typo work.

Phone HArrison 7-9391

EXPERIENCED
PAPER CUTTER

Nlght shift. Many company bene- 
fits including hospital, insurance and 
vacation plan. Apply —

CENTRAIi ENVELOPE & 
I.ITHO CO.

7329 W. Harrlson, Forcst Purk 
Forest 63771 F.S 9127(1

ROUTEMEN
The opportunity you have waited 

for! Experienced for ųuality retail 
cleaning plant. Estab'.ished route. 
Job with a future for reliable & 
conscientious man.

Muat havė good references.

Apply

N. PREIB and COMPANY 
4222 West Madison St.

uiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiĄS 
= LIETUVIU STATYBOS Ę 
= BENDROVR E

MŪRAS I
= BUILDERS, INO. =
Ę Stato gyvenamuosius na- = 
= mus, ofisus ir krautuves pa- = 
Ę gal standartinius planus ar 5 
5 individualinius pageidavimus. 5 
= Įvairūs patarimai staty- = 
= bos bei finansavimo reika- = 
5 laia, skiciniai planai ir na- = 
= mų įkainavimas nemokamai. E 
= Statybos reikalais kreiptis E 
E į reikalų vedėją iiuo adresu: E
|JONAS STANKUS I
E kasdien nuo 4 vai. popiet = 
= TaL PRospect 8-2013 
E 6900 80. CAMPBELL A VU,
= Chicago 29. Tllinola 
^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

^HEiy^ANTEP MOTERYS*

Reikalingos
A SSEM BLER S

Lengvas Svarus darbas.
Ir kiti priedai.

4444 Wes1 Roosevelt Roadį

NATIONAL MANUFACTURER 
WILL PLAČE

TW0 MEN WITH CARS
Loeally to call on Established 
Trade. Will Start at $99 weekly, 
plūs $33 expense allowance. Mušt 
be honest and have good char- 
acter references.

CALL MR. BIRD AT
GLadstone 3-3968

6 to 7 P.M. Any Evening
" HELP~ WANTED "MOTERYS^

SECRETARY
STENOGRAPHER

Advertising representative Office.
Work for 1 man. Hours 9-5

230 N. Michigan, Rm. 1400
Tel. ST 2-5956

ATTENTION
CHILDREN -r TEEN-AGERS —

A DU LTS!
Enroll now to appear in the Jo 

Kcith Rcvlevvl June 17th at Sth St. 
Theater. Enjoy the glamor of tho 
itage while developtng your talent 
<or daneing. slnging, actlng, modell- 
•ng & feneing. Call us today or see 
•is in person. 228 S. \Vabastį. WF. 
9-6272. Jo Kelth Stinlios

MERGINŲ
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

ir kitose artimose vldurmiesėlo 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVES MOKINES

VIRALINES
PANTRY) TVARKYTOJOS

1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti
3. Valgis ir uniformos duodami
4. Grupinė apdrauda
5. Grupinė hospitalizacija 
f>. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama sekmadieniais Ir Šven

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL BUILDING

(Randolph prie Michigan Avė.) 
arba 96 W. Madl.on
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Aukos Lietuvos laisvinimui
Chicagos Lietuvių Tarybos bendrojo Lietuvos nepriklausomybės mi-

(Tęsinys
Po $4.00 — Kazys Ališauskas, 

Kastas Bružas, -Kazys Fedoravi- 
čius, Petras Dombrauskas, Stasys 
Dažinotis, Antanas Yaičius, Ire
na Bozaitytė, Juozas Masilionis, 
J. J. Mockaitis, V. Ročiūnas, A. 
Sereika ir Vytautas Žukauskas.

$3.50 — Leonas Mockevičius.
Po $3.00 — Teodoras Atroška, 

A. Aid. Abraitis, Bronius Babu- 
šis, Antanas Daupinas, Povilas 
Grudonis, K. Gincėtis, Juozas Ja
nušauskas, J. ir O. Joęminai, Bru
no Klemka, Jonas Kriščiūnąs, Dr. 
Y. Mikelėnas, O. Mažionytė, S. 
Mažionytė, O. Mendelaičiūtė, Jo
nas Milavickas, K. Lietuvninkas, 
Ramita Lompsotytė, K. Leknic- 
kas, Viktoras Lukoševičius, W. 
Petrošius, G. V. Paškevičius, Bro
nius Razumas, V. ir R. Račiufiai, 
Ar. Rugys, S. G„ X. X., S. Sel- 
mokas, K. Seklaitis, J. Stankūnas, 
Aleksas Sodauskas, Petras Vac- 
bergas, Vladas Gusty, John Mik- 
šis, B. Vadopalienė, K. A. Vilkai
tis, Juozas Užupis, Edv. žemaitai
tis, 6 vokai be pasirašimų.

Po $2.00 — Vladas Augulis, J. 
Alamkis, Petras Brizgis, Petronė
lė Bardauskaitė, A. Bacevičius, B. 
L. Burlevičius, V. Butkevičius, Ju
lius Bumelis, Antanas ir Helena 
Chapas, S. Cinikas, Alg. Dikinis,
J. Duoba, Ragina ir Algirdas Dap 
kai, Ona Gedminienė ir sūnus, J. 
G., D. Galickas, S. O. Mikasaus- 
kas, K. M., Dr. M. Nasvytis, Jur
gis Jociukas, Ed. ir Br. Janušis, 
A. Kamarauskienė, Aleksandras 
Kasnickas, E. Krikštolaitienė, A.
K. , A. ir B. Kripkauskai, Vincas 
Kulikauskas, Aleksandra Kivenčie 
nė, John Lebežinskas, A. Lauru- 
tanas, C. Laurinavičius, St. Lapin
skas, Alfonsas Plonaitis, Ant. Pi- 
leckas, Aldona Paltarokaitė, V. 
Račiūnas, Ch. Rodzvilas, Vyt. Rip- 
skis, Alex Ramašauskas, P. S., J. 
Slabokas, L. Valančauskas, J. A.

gos biletus įplaukė $1,330.00. Vi
so vasario 16 d- minėjimas paja
mų davė $8,409.97. Čia priskaito- 
ma suplaukusių aukų nuo chica- 
giečių į Tarybos Centro raštinę, 
kurios aukščiau buvo pažymėta.

Visoms organizacijoms ir pavie
niams aukotojams, taip gausiai 
prisidėjusiems šio meto Vasario 
16 d. minėjime ir visiems tos die
nos rėmėjam ir dalyviam Chicagos 
Lietuvių Tarybos vardu tariame 
kuo širdingiausia padėkų.

Kasos Globėjai

Aukos Lietuvos 
laisvinimui

Amerikos Lietuvių Tarybos New 
Yorko skyriaus valdyba uuošiidžiaį 
dėkoja visiems lietuviams, Vasario 
16-to.s dienos minėjimo proga savo 
aukų Lietuvos laisvinimo reikalams 
atsiuntusiems paštu ar įteikusįcm3 
salėje minėjimo metu.

Aukojo po $30.00: Piel. J. Balko
nas; po $25.00: Liet. Socialdemo
kratų 19-ta kuopa, Liet. JAV pilie
čių Klubas, Pr. ir E. Vaiuauskaį; 
po $20.00: O. ir M. Jankevičiūtės, A. 
Maceika Dr. A. Starkus; iki $10.00: 
Dr. V. Avižpnis, J. Baužys, J. Bart
kevičius, 11. Blazas, Prof. J. Jau 
kauskas, Gražinai P. Jurkus, A. Ka- 
zickienė, Koppa, Tėvai Pranciško
nai, I)r. V. Paprockas, A. ir K. Ma- 
čioniai, M. ir A. Ridikai, dr. A. 
Skėrys, Sandaros 1-nia kuopa, Kun. 
Paransevičius, D- ir V- Anoniai, 
Pabaltijo Moterų Tarybos Lietuvių 
Atstovybės Klubas, A. Novickis, Dr. 
H. Brazaitis, A. Vileniškis, A. Sen
kus, Br. Mavkeliūuas S. ir S. Jan
kauskai, T. Narbutas; po $8.00: Vi
liamiem*; $7.00: Jauulevičicuė,
Pajaujienė, Valaitis, K. Krušinskas; 
jjo $5,00: D. ir J. Averkai, Alksni-

Vilkišius, M. S. Vitkus, John Vii- Į niai, A. Bcndorius, A. JĮarvs, K 
kas, 6 vokai be pasirašymų, Liu
da Vaišnoraitė, A. Trimkūnas, V.
Sųlaitis, P. Stakauskas, P. An- 
thony Shillim, Pranas Šulas, J.
Repeika, A. Prunskytė, Jonas 
Prunskis, Marija Kasakaitytė, P.
Kurzikauskas, Vladas Kreivys, O.
Krikščiūnienė, J. Iwoška, K. Juš- 
kaitis, J. Juškėnas, Juozas Macei
na, K. M., V. M., Titas Mockus,
J. Gaišutis, V. Mostis, K. Stankus,
Mike Euška, Adelė Duobilienė, Kl.
Dundulis, F. Brazaitis, Mikalina 
Baronienė, Jusefa Biliūnienė, Lie
tuvis, Zenonas Ašoklis, M. ir Mrs.

Šachmatu žinios
— Povilą^ Vaitonis eina pir

muoju Hamiltono miesto pir-

— Merkis, Žalys, Škėma,

Amerikos korespond. garbės są
raše. New Yorko ‘‘Chess Re- 
view” kovo nr. paskelbė naujo

kauskas. Lietuvių 3 komandos' 
šiose p-bėse sulošė 22 rungty
nes, iš jų 12 pas save, So. Bos
tone. Boston Sunday Globė permeoybėae su 8-0 taškų. J pusmečio "Postai Chess Ra- keturius mėnesiU8 ž ej„ J 

5.9 K K-. tings", kuri8 apima apfe 3000 [ k,uWnių rungty„jų eigSteinberg 5-2, E. Shranz 5-o. 
Beliko 2 ratai lošti.

— Povilas Tautvaiša pirmas 
“Neries” klubo pirmenybėse. 
Jis surinko 4*/2 iš 5 galimų. 
Aleksandras Zujus 4, K. Jakš
tas 3, J. Kaunas 2, K. Rama 
šauskas lĮ/2 ir- Vladas Karpuš- 
ka O. Meisteris Tautvaiša da
lyvavo be konkurencijos, todėl 
klubo meisteriu skaitomas A.

Amerikos “Postai” lošėjų. Į 
garbės sąrašą įkelti 26 asme
nys su 1700 ir daugiau taškų. 
Pirmuoju stovi R. Olin, Erie, 
Penn. su 2060, antras — L. 
Stolzenberg, Detroit, Mich. 
1938, trečias — Kazys Merkis, 
Boston, Mass. 1902. Visi trys 
turi Postai Master vardą. 6-ju 
stovi Ignas Žalys, Montreal,

damas Lietuvių laimėjimus ir 
pralaimėjimus, itin gėrėjosi Lie
tuvių jaunių sėkmė, kai pirmais 
dalyvavimo metais parklupdė 
pr. metų Bostono meisterį — 
Harvardo klubą, Aviaciją, Bos
tono Kolegiją ir kitus.

K. Merkis

Musų ilgų metu geram prieteliui ,
Inž. ALFAI BARAUSKUI

mirus, Toronto, Kanadoje, jo žmonai p. STEFAI BA- 
RAUSKIENEI-GRYBAUSKAITEI reiškiame gilią ir nuo
širdžią užuojautą.

JONAS NAŠLICNAS
JUOZAS STANAITIS

JUOZAS ŽEMAITIS

Zujus, kuris klubo pirmenybė- Quebec 1840 tš. Garbės sąrašą 
se laimi ketvirtą karią iš eilės, užbaigia Kazys Škėma su

TROOST - PACUANKIS MONUMENTS
6819 So. Wcstern Avs. Tol. GRovehilI 6-3745

— Edv. Staknys pirmuoju 
baigė New Yorko lietuvių p- 
tėse surinkęs 8-0 tš. M. Slap- 
ąys ir A. Sakalas po 5'/g, J- Vil- 
pišauskas ir V. Milčius po 4'/2. 
Adomaitis 3, Trijanas ir Rąč-

1700. “Ratings” skelbia dau 
giau lietuv<: J. Stonkus 1668 
(jam betrūksta 32 tš. iki gar
bės sąrašo), P. Kontautas 1480, 
S. Ramanauskas 1300, J. Kara
laitis 1162, A. Gedrąitis 1158;

kauskas po 2 ir A. Andriulis v- bukaitis 1138, G. Nąmikas
1.

Būdvytis V. Manelis, M. Bliuno, K. 
Brazauskas S. Birutis, Kun. Civilis-" 
kas, V. Cėsnavičius, J. Diržys, K. 
Dičmanas, Davalis L. Dymša, O. 
Daniscvičiūtė, Garankščiai, Garba, 
Gudeliai, Gruodis, Gocldneris, Grau- 
žinytė, Grigienė, J. Garšva, B. Ge- 
deika, Jasaitienė, Br. Juškys M. Ja 
saitis, K. J. Jesaitis, Jankauskas, 
Yoratska, Kun. Kaminskas, N. ir A. 
Kairiai J. Kezys, Kulnie, Klimas, 
M. Kregždienė, A. Kynastas, dr. V. 
Kanauka, P. Kaunas, Latvinnas, 
Lusienė, Jonas Legis, M. Laukus, 
Mačiulis, Mardosas, P- Montvila, J.

Aleksiūnas, Ignas Aldonis, N. N., Makauskis, J. Misiūnas, Markevi-
N., Kazys Umbrasas.

Po $1.50 — Antanas Marma,
Anelė Zerolis. Po $1.00 — A. A- 
lexander, Mrs. C. Ambroze, John 
P. Azukas, Casmir Astra, S. Brie- 
delis, P. Balčiūnas, Ignas Bilai- 
šis, Julia Buchunas, J. Bložis, Y. 
Bukavietis, Birutė V., A. C., F. 
Cialuitis, Miss Endžiulis, Juozas 
Drilys, Antanas Grinevičius, Ane
lė Gerkienė, Jonas Gužaitis, Ju
zė Jakubauskienė, Mary Kazakie- 
wich, Walter Kaoereviče, J. K., P. 
Kavaliauskas, D. V. Kanstantina- 
vičiai, J. Kondroška, Katarina Ma- 
siulienė, J. K?, A. Mickus, Joseph 
Mikėnas, Marytė Mažeikaitė, An
tanas Makaras, John Macas, E. 
Marchūnas, Jadvyga Mockus, N, 
N., Mrs. L. Nykrin, N., Evangeli- 
na Lauciutė, Elena Liškevičienė, 
C. Lukošaitis, Kęstutis Petraus
kas, V. Paukštis, M. P., Povilas 
Petrulionis, Marianna Rodžiuky- 
nas, Antanas Rauckas, Charles 
Krasauskas, Paul Krikščiūnas, An 
na Sabastian, R. Šlenys, G. Slap- 
kauskas, A. C., F. Sanauskas, Al
fonsas Šlekis, E. C. šlepkauskiene, 
Juozas slamaitis, Napaleonas Šap- 
kus, E. A. Šaulys, Jonas Tuicys, 
Kazimiera Tamkevičiūtė, Kazys U- 
levičius, P. Ūselis, Anelė Žukaus
kas, S. Usinas, Andronė Vasine- 
vičiūtė, S. Vabienė, Venesualietis, 
Paul Wirshlas. 56 vokai po $1.00 
nepasirašyti.

Smulkių aukų $2.20.
Juozas Jašmontas, be 5.00 au

kos dar pridėjo carišką 5 rublių 
auksinę monetą.

Chicagiečių aukos Vasario 16 
proga atsiųstos į Am. Lietuvių Ta
rybos raštinę:

S.L.A. 134 Moterų kuopa $50.; 
Liet. Dantų Gydytojų Draugija 
Tremtyje $25.00; Mažosios Lietu
vos Lietuvių Draugija $25.00; St. 
Pr. Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos aukotojų sąskaiton $25.00.

Pavieniai aukotojai:

čienė, P. Minkūnas, Poslavas, Pet- 
niūnas, Kun. V. Pikturna, Ratas, 
Remėzai, L. Rinkus, kun. Račkaus
kas, Sidzikauskienė, V. Švipas, V. 
Stašinskas, Stasiūnas, Kun. V. Sta
sys L. Špokas, A. Stankevičius, Br. 
Špūdienė, R. Vilčinskas, Pr. Vaitu
kaitis, A. ir M. Vaitiekūnai, A. 
Vizbarą, Vakseliai, Dr. V. Viliamas, 
V. Vaičiulis. E. Vaišnoraitė, A. Ūse- 
vičius, Zinaiticnė, P. Juška, K. Kai
rys, Dr. J. Budzcika, Ateitininkai 
Sendraugiai, V. Gudelis, dr. A. Gy
lys, K. Krivickas, K. Krušinskas, 
Kun. J. Maknvs. J. Pctrėnas, P. Pu- 
pius, M. Rumbaitis, A. Šimkus, K. 
ir G. Norvilai, P. S. Klevęckai.

Be to yra aukotoju, nenurodžiusių 
tikrųjų savo pavardžių ir aukojusių 
mažesnėmis sumomis.

Rungtynėse su New Yorko 
estais, lietųyiąi laimėjo 5-4. Ųo- 
šė: E. Staknys, dr. J. Repečka, 
M. Paškevičius, A. Šukys, A. 
Sakalas, J. Vilpišauskas, V. 
Milčius, V. Račkauskas ir V. 
Kulpavičius. Pq tašką laimėj0 
pirmieji keturi, plius Vilpi- 
šauskas.

— G. Kuodis ir St. Kazlaus
kas pasidąlino pirmą Vietą Bos
tono lietuvių B klasės žaibo 
varžybose (10 sek. ėjimas); 
abu surinko po 7-1 taškų. 3. 
Algimantas Ivaška su 5-3. Ma
lonus reiškinys, kai • priešaky 
kitų atsistoja 11-metis Gedimi
nas Kuodis, kurio aštrus ir 
akylus lošimas žada ateitį. Jis 
tarpklubinėse Bostono p-bėse, 
lošdamas Lietuvių treciojoj, su
dorojo 4 iš 6) savo oponen
tus, dvigubai vyresnius už save 
amerikonus.

— Dr. A. Nasvyčio trys par
tijos tilpo kovo m. Clevelan- 
do šachmatų biuleteny, iš jų 2 
laimėtos Nasvyčio ir viena — 
Lazarus’o.

— Kazys Jakštas laimėjo 
tašką iš didmeisterio S. Re- 
shevskio jo simultane Chicago- 
je.

(Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

1090, S. Kripaitis 1088, R. Bla- 
sius 998 ir R. Racaitis 982.

Lietuv'ai Bostono meisteriai. 

So. Bostono L. P. D-jos trečioji 
šachmatų komanda, tarpklubi- 
nėse Bostono pirmenybėse iško
vojo pirmą vietą ir Bostono 
meisterio vardą savo klasėje., 
Lošė: Daumantas Dikinis, Al-1 
gimantas Ivaška, Saulius Vai-' 
čaitis, Gediminas Kuodas ir Ed
mundas Spirauskas. Iš rungty
nių jie surinko 5-1 ir iš par
tijų 19^-IOVj. 2 vietoj Boston 
College 3-3. Daugiausia taškų 
komandai uždirbo 16-metis E. 
Spirauskas, pelnęs iš paskuti
nių trijų rungtynių 3 taškus.

Lietuvių antroji atsidūrė vi
dury lentelės, 7 vietoj (iš 13 ko
mandų) su 5</2 taškų ir par
tijų 30-30. Laimėjo Arlingto- 
nas su 9-3 ir 35-25. Lošė: Ri
mas Karosas, Stasys Kazlaus-1 
kas, Albertas Gedrąitis, broliai! 
16-mečiai Leopoldas ir Gedimi
nas Šveikauskai, ir Tadas Na- 
ginionis. Sėkmingiausi takų 
rinkėjai: Gediminas Šveikaus
kas 7-5 ir Stasys Kazlauskas 
6—5.

A klasėje pirmenybes laimė
jo Boyiston CC su 3-1, 2 vietoj 
Lietuvių pirmoji, kuriems kar
tą pavyko įveikt; Boylstono 
klubą 3-2. Lošė: Kazys Merkis, 
Aleksis Klinuškovas, Petras 
Kontautas, Andrius Keturakis 
ir Jonas 'Starinskas, plius pa
kaitai: Naginionis ir G. Švei-

RADIOSUI
I ClE-MPOS-DALYS-BATERI Jos) 1
i ^TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėse

—100%

lAiDOinfl.
U-U TELEVISION
(sav. inž. A.Semėnas)!

3130 S. Halsted-DA6-68871

Jobo W. Pachankis (Pateli)
Chicagos vicnintelftj 
lietuvis savininkas

Česlovas Vitkauskas, 
West Suburban atstovas 

Tel. TOwnliall 3-3252

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMĄ 
RASITE PAS MUS.

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportačiją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais.

IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

A. A.
VINCENTAS VENSKUS

Gyveno 2507 W. 45th Place 
Tei. ITRontier (i-4509

Mirė bal. 1 d., 1956, 5 vai.
vak., sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Taura
gės apskr., Šilalės para p., ša- 
ručių km.

Amerikoje išgyveno 4 3 m.
I’asiliko dideliame nuliūdi

me sūnus Adolfas, marti ltosc 
Mary, sesuo Marija Petkus, 
švogeris Jimmy ir jų vaikai: 
Stella Petrauskas, jos vyras 
Alex ^ir jų šeima, Helen Cher- 
ry, jos vyras Joseph ir jų šei
ma, Bernice I.epeckienė, jos 
vyras I,eo, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali- 
fornia’ AveJ-.'tl

laidotuvės įvyks ketv., bal. 
5 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į švč. Janciės 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus ir marti.
Laidotuvių direktorius Pet

ras Bieliūnas. Tei. LAfayette 
3-3572.

uqd6sio valandoj
JSaakitt

MAŽEIKA* EVANS
UUDOYUVIV DOUEKTOB1A1 -

6845 S. VVestern — 3 atskiros air-cond. koplyčios
* 1-M91 AatomobOiama 

kari* gyvena kltoaa ml«rta daly**; gausta**
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S9, WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

Pojješkojimai
LIETUVOS KONSULATAS 
PAJIEŠKO ŠIV ASMENŲ:

Bačolis Zenonas, Juozo sūnus, vii 
kelių k., Naujamiesčio v., Panevė
žio a|>s.

Balandis Albinas ir Algirdas, 
Danieliaus ir Petronėlės sūnūs, gi
mę Urvių kaime, Skuodo valse., 
Kretingos ajiskr.

Biežiai Juozapas ir Mykolas, Juo
zo sūnūs, prieš karų gyvenę Cliica- 
goje.

Cibulskienė Sofija ir duktė Izo- 
lina.

Gritienė Ona, Zuzanos Bašiura- 
vienės sesuo.

Jankauskas Jonas, Igno sūnus iš 
Naujamiesčio, Panevėžio ups.

Kalinauskas Vytautas, Juozo ir 
Onos sūnus, iš Marianųiolės.

Kemežys Petras, Juozo sūuus, gi
męs 1914.

Kiškūnai Vladus, Juozas ir Jur
gis, Mykolo sūnūs.

J. M. Šaltenis $10.00; Vincas • vi t...............
Ramonas $10.00, Pranas Linkus Pabedinskai'k •" U* i* i$16.00; A. Alminauskas $15.00; p^nWn«k^ f 7* " Antanas 
Dr. A. ir V. Sauliai $20.00; V. Pe- ..P*h*“wk“ Antttnas n 0,,a <A,‘- 
traitis $10.00; Augustinas Galec-| ” “'/“‘L ,
kas $10.00; John ir Marčella Ja- PauhukienĮ-Skutaite Ona, 
sinkas $10.00; Antanas Vodopalis "USI ( hieago.ie.

t

gyve-

$6.00, K. Daulys $5.00; M. Paro- 
kas $10.00; S. Zaborauskas $5.00; 
Am. Liet. Bendruomenės Bridge-

Sidabrą Jonas ir Juozas. 
Šilingai Antanas ir Jonas 
Jicšknniicji arba jų adresus

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wclls. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
Įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS”, 2334 8. Oakley avė. 

Chicago 8, III.
inmimninĮmmmunnmiwiiĮinin»«»»

33rd St.
1956, 11:45
82 m. amž.

no 60 m.

ži-
rto apylinkė $28.00; A. Gylys j "'"'tieji prašomi atsiliepti.

LIETUVOS KONSULATAS.$25.00; P. Kutka $5.00; Antanas 
Bacevičius $10.00; Jonas Varia- 
kojis $5.00;■ Jonas Janulaitis $7.; 
Paul Miller $10.00; Viktoras Mo
tušių $5.00; Boleslovas Rymantas 
$10.00; Sakių Apskrities Klubas 
$5.00; Liet. Bendruomenės Rose- 
lando skyrius $102. $464.00.

Viso aukų sudėta minėjimo die
noje svetainėje $5,938.47.

Pirmininko D. Kuraičio pasi
darbavimu, bet aukos prisiųstos 
tiesiai Chicagos L. Tarybos ičdi- 
ninkui Valoniui — $1,141.50: Ben
dra aukų suma $7,079.97, Už įžan

0147 So. Artceian Avc. 
Chicago 29, III.

Telcf. — HEpublic 7-8334.

NUO UŽSiSENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo BENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sfidStl Ir naktimi* 
miegoti, nes jų užatnenRJualos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudfijimą ienų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždSkite 
LEOUI.O Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvinu Jūsų skaudėji
mą ir gaiSsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau- 
Ižių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležCJI.tią ilgos vadinamos PHOR.IA- 
9IS. Taipgi pašalina peršBJimą ligos 
vadinamos ATHLETE'8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
lžtūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinių, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
Inkams vartoti vaikučiams, kada pa 
ilrodo skaudus IftbSrlma* nuo vysty
klų. JI yra gera g/duolB nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 11.26. Ir (S.60.
Pirkite valstlnBseChl

______________________________________ cagoj Ir apylinkėse—
— ........ i MltwauUeę, Wlsc.,Oa

STcUSrEUSTSiJSrSJSrEUSSl rr Ind.lr Detrolt, Ml-

Pfi/ I IIZ I I B IZ 41 cblgan arba rašykl- 
• t- ,r atsiųskite Mo-

tV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI ney order 1 
Pardavimas iv Taisymas

4102 Archer Avė., at Mozart LEGULO, Department D.

Chicago 32, UL — TcL LA 3-8811 $618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

A. A-

Izidorius Vaičekauskas
Gyveno 841 V

Mirė bal. 2 d., 
vai. ryto, sulaukęs

Gimė Gietuvoje.
Amerikoje i&gy^
Pasiliko dideliunic nuliūdime 

brolienė Krances Wakas, bro
lio duktė Francus Kuchans ir 
jos vyras Jonas, brolio sūnus 
Juozapas Wakas, sesers duktė 
Beatriče Dopstis, jos vyras 
Alex ir jų šeima, gyvena Foun- 
taln, Miehigan, ir Elizahcth Cl- 
katovich ir jos šeima, kiti gi 
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Keistučio Pašalpos 
Klubui.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips, koplyčioje, 3807 1.1-
tuanlca Avė. __________

isiidotuvės įvyks pertkiad., 
bal. G d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veltonlcB sielų. Po pamaldų Dus 
nulydėtas j Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brcdienč-, brolio
duktė, brolio sūnus kiti gimi
nės.

Uiidot m lų direktorius M.
P h i 1 i ps. Tei. YArds 7-3410.

A. A.

Marcijona Armalienė
(Marcinkevičiūtė)

Gyv. 4512 S. Hermitage Avc.
Mirė bal. 2 d., 1956, 3:30 

vai. popiet, sulaukus pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me sūnus Leonardas, anūkė 
Sheryl Marie, krikšto duktė 
Lillian Viktoravičius, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnaš pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirt., 
bal. 5 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa- 
žiįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus ir anūkė.
Laidotuvių direkt. John F. 

Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

k\ PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKO -

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO

>914 Wetf UlthStrMt
Tinai Mokas ano kapinlą.

MAkUaalaa pamioklama plaaą 
pa«lrlnkl«M mleaM.

TtUL CEdarciMt 3-6335

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 4SOC1ACUO8

, Ambulansų patarna- ^(9 Mes turime koplyčias
, dmaa dieną ir nak- Chicagoa ir
I tį, Reikale šaukite Roeelando dalyse Ii

, ’nua- uojau patarnaujame

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West lHth STREET TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 H'OODSIDE Rd„ Riveraide, UI. TcL OLympic 2-5215

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

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

JURGIS F. RUDMIM
8319 S. IJTUAN1CA AVĖ. ' TeL YArds 7-1138-1139,

VASAITIS — BUTKŪS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLympic 2-10031

2IGMUHD (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPOHAS G. LACKAWICZ
2424 W. 6»th STREET ’ REpubUc 7-12151

2814 W. SSrd P1ACE VIrgfcita 7-6672 (
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J. A. VALSTYBĖSE
— Lietuvos P-bė Washing- 

tone praneša, kad š. m. birže
lio pradžioje atvyksta į Ame
riką Stasys Lozoraitis su žmo- 
na.

X Chicagos augštesniosios,
lituanistikos mokykloje moks- Balandžio 5 d. j New Yor- 
las po Velykų atostogų prasi- atplaukia šie lietuviai ar 
dės šeštadienį, balandžio 7 d. Lietuvos piliečiai: Į Illinois val

stybę: Osvaldas Nagele, Val- 
X Pr. Kuizinas, CLicago, III., teris Kiaupa, Janina Bobcovas, 

paaukojo $150 nupirkdamas Viera Bobcovas, Donatas Biels- 
brcnzinį pastovą didžiajam ai- kuS) Galina Selvaitytė, J. Ka
tonui naujai Tėvų Marijonų 
koplyčiai. Tėvai Marijonai nuo- 
Sirdžiai dėkoja.

X Aloyzas Baronas paskai
tys humoristinių eilėraščių In
diana Harbor Balfo ruošiamam 
vakare, kuris įvyks balandžio 
8 d. 6 vai. 30 min. Šv. Pranciš
kaus parapijos salėje.

X J. Vasiliauskas, Du Bois, 
Pa., atsiuntė prenumeratą ir
parašė laišką redakcijai, kuria- , Ohio> 1?5> valstvbėse. Ma- 
me džiaugiasi dienraščiu Drau
gu. Dienraštis laiško autoriui
buvo siunčiamas susipažinimui.

X Vyt. Kavolis skaitys refe
ratą Chięagos Liet. Studentų 
Sąjungos susirinkime šį penk
tadienį, bal. 6 d,, Lietuvių au
ditorijos mažojoje salėje.

X Kun. Krištanavičius, S. J., 
balandžio mėn. 8 dieną 2 v. p. p. 
Marijos augšt. mok. mažojoje 
salėje Chicagos Ateitininkų 
Sendraugių susirinkime skai
tys paskaitą apie Popiežių in
stitucijos reikšmę ir įtaką-žmo
nijos gyvenime.

X šv. Jurgio vardo draugi
jos kas mėnesį įvykstąs mitin
gas bus balandžio 8 d. po 9 va
landos mišių parapijos salėje. 
Kun. A. Karlovecius, kuris gy
veno po komunistiniu režimu 
Kinijoj, kalbės ir rodys filmą 
apie komunistini režimą. Visi 
virš 18 metų kviečiami daly
vauti.

X K. Norvaišas, A. įlendi

kaitė, R. Petravičius, V. Remei-1 džios, kuri pasirūpintų išvys- 
kytė, V. Smilgys, i) Orentaitė, tyti tautiečių tarpe platesnę 

kultūrinę veiklą, nes iki šiol 
Luebecko lietuviai nepasižymė
jo savo visuomeniniu darbu. 
Tiesa, buvo surengta keli mi
nėjimai, pora pasišokimų, bet 
kitose srityse dar snaudžiama. 
Negalima pasigirti ir vargo 
mokyklos mokinių skaičiumi. 
Lietuvių čia yra daug ir jie vi
si galėtų savo vaikus siųsti į 
šią vargo mokyklą, kur yra ga
limybė ne tik išmokti lietuvių 
kalbą, bet ir susipažinti su Lie
tuvos istorija, geografija, lie
tuviškomis giesmėmis bei dai
nomis. Mokyklai sėkmingai va
dovauja P. Labanauskas ir 
p-lė Kalvaitytė. Apgailestauti
na, kad mūsų tėvai permažai 

rūpinasi savo vaikų ateitimi. 
Mažai kreipia dėmesio į savo 
vaiko išsiauklėjimą, išsimoksli
nimą, tinkamą gyvenimui pasi
ruošimą. Daugumoje jie yra 
materialistai ir nori, kad tas 

rijos augštesnės mokyklos sa- j0 vaikas greičiau užaugtų ir, 
Įėję (So. California ir 67-tos pelningą darbą gavęs, jiems vi-

B. Prapuolenis ir L. Krivickas
vaidins svarbesniąsias roles 
“Prisikėlimo Varpuose'. Vaidi
nimą pamatysite sek jai. 15 d. 
5 vai. vak. Šv. Amaro prap. 
salėje, 15 St. ir 49 Court.

X Vakaras sportininkams 
pagerbti. VI-jų š. Amerikos lie
tuvių sporto žaidynių nugalėto
jams pagerbti bus iškilmingas 
dovanų įteikimas antrąją žai
dynių dieną, balandžio 22 d. 
Lietuvių auditorijoje. Sporto 
žaidynių rungtynės bus vykdo
mos Foster Parko salėje, 83-čia 
ir Loomis g-vės.

X A. Augustinavičienė, įsi
gijusi filologijos magistro laips
nį viename Clevelando univer
sitete maloniai sutiko skaityti 
paskaitą Šatrijos Raganos-Ma- 
rijcs Pečkauskaitės 25 metų 
mirties minėjime, kuris įvyks 
š. m. balandžio mėn. 8 d Ma-

gatvių kampas).
X Helen ir Edmontas Nor- 

but, plačiai žinomi Marquette 
Parko jaunosios kartos veikė
jai, kurie priklauso parapijos nius aplankė vienas žymus bel- 
chorui bei draugijoms, grįžo gų domininkonas tėvas Piere, 
po dviejų mėn. atostogų. Nor- kuris rūpinasi Vokietijoje pa
būtai aplankė daug žinomų , gerinti visų Rytų Tautų pabė- 
vietų ir bažnyčių Los Angeles, Į gėlių būtį. Jis yra suorganiza- 
Mexico City, Arizona ir kitur, vęs pastovią šalpą labiausiai 
Važinėjo automobiliu ir skrido 
lėktuvais. Edmundo motina,
Morta Norbutienė, taip pat yra 
veikli rėmėja kilnių darbų.

X Gimimo jį-'m
čiausios Seserų šv. Kazimiero 
rėmėjų 8 skyrius ruošia balių, 
kuris įvyks balandžio 22 d. G 
vai. parapijos svetainėje. No
rintieji tapti amžinais nariais
įnirusiems arba gyviems gali gaištų ligoje namuose Leonar- 
įsirašyti vakarienės metu įteik- das Jankauskas įteikė $86.66 
darni 100 dolerių. Vakarienei čekį.

aukojo. Šlojerienė, Druktenienė, 
Jakaitienė, Žukauskienė, Join, 
Aukštaitis, Petrosevičienė, ša- 
tūnas, Bartkienė, Lumsarga, 
Baturis, Dunauskienė, šliteris, 
Gudienė, Žemaitienė, Vilimas, 
Baturis ir Stankevičienė. .

Vincentui Vadeliai, 6836 So. 
Emcrald Avė., už 13 dienų šu

IŠ ARTI IR TOLI

pust, Andrius Šileris ir Vikto- 
ria Timpt. Į Bostoną, Mass., 
Jonas Jonaitis. Į Michigan val
stybę G. Moisenko. New Jer- 
sey: Herbert Rantant. Į New 
York atvyko: Nijolė. Teiser- 
skas, Brigita Atmavičienė ir 
R. Rievve. Ohio valstybėn at
vyko R. Brillinger, G. Foreilus 
ir A. Zebbedies. Daugiausia 
tremtinių atvyko į New Yor- 

I ką; 287. Antroj vietoj Illinois

žiausia gavo naujų emigrantų 
Tennessee — 2, Kentucky 2 ir 
District of Col. — 1.

VOKIETIJOJE
— Hanover plaučių ligų sa

natorijoje yra keturi lietuviai, 
kurie tarp savęs labai sugyve
na ir visur duoda gerų, tvar
kingų žmonių pavyzdį. Svei
kiausias iš jų visų dabar jau 
yra Kazys Sakalauskas. Tai se
nas Lietuvos kariuomenės mu
zikantas. Groja bemaž visais 
instrumentais. Jis daug įneša 
džiaugsmo į vietinį gyvenimą. 
Su savo muzika kelia jis visų 
ligonių gerą nuotaiką ir pade
da greičiau jiems pasveikti. Jį 
myli visas ligoninės personalas 
ir didžiuojasi visi pacientai, 
ypač gi lietuviai. *

— Luebecko lietuviai pradė
jo labiau domėtis lietuviška 
spauda ir lietuvišku gyvenimu. 
Čia yra trys lietuviškos apylin
kės su atskiromis savo valdžio
mis. Pastaruoju laiku vietos 
lietuviai pasigenda vienos vai

sus pinigus atneštų. Nenuosta
bu, kad dažnai toki tėvai labai 
apsiskaičiuoja.

Diephiclz. Vietos tremti-

va rgstantiems. Jo dėka visi , 
tvarkingi, bet neturtingi as- į 
menys pastoviai yra šelpiami j 
savo globėjų Belgijoje. Kas mė- ■ 
nesį ateina maisto siuntiniai 
arba pora desėtkų visokių 
markių. Pastaruoju laiku šis 
kilnusis vienuolis netoli Aache- 
no Vokietijoje užpirko nemažą 
žemės plotą, kur nori žmonių 
aukomis pastatyti tremtiniams 
atskirą kaimą. Ten numatoma 
apgyvendinti tremtiniai iš 
Diepholzo, Oldenbergo, Hanno- 
verio ir Augustdorfo stovyklų.

— Neustadte įsisteigė Lietu
vių Moterų draugija. Draugijos 
tikslas yra kelti narių tautinį 
susipratimą, skiepyti vaikams 
ir jaunimui tėvynės meilę, pa
dėti tautiečiams nelaimėje, or
ganizuoti ligonių ir senelių glo
bą, prižiūrėti mirusių tautiečių 
kapus. Į draugiją jau įsirašė 
30 apylinkės lietuvių moterų. 
Draugijos nuostatus paruošė 
apylinkės pirm. Grunovas ir 
sekretorius J. Plreigis. Pasi
rodė jau ir pirmieji draugijos 
veiklos vaisiai: draugijos na
rės aplankė eilę ligonių, sutvar
kė jų kambarius, prižiūrėjo vai
kučius ir padėjo parengti už
gavėnes. Užgavėnių parengi
mas labai visiems patiko. Po
būvyje kaip svečias dalyvavo 
ir Latvių Centro komiteto na
rys agr. J. Dagys.

— Dr. A. Dulskas, ilgametis 
Muensterio lietuvių apylinkės 
seniūnas, išvyksta i J. A. V. 
Muensterio apylinkės seniūno 
pareigas perėmė V. Kurgonas.

— Augsburgo lietuvių apy
linkės valdybos pirmininkas 
yra J. Balsys.

ITALIJOJ
Prof. dr. Z. Ivinskis, Baltų 

Instituto Vedėjas, išgyvenęs 
metus Bonnoje, Vokietijoje, 
nuo š. m. balandžio mėn. 1 d. 
savo pareigas baigia ir vėl grįž
ta į Romą te Ūmesniems istori
nių studijų darbams. Jo adre
sas: Via Brescia 16, Roma, 
Italy.

AUSTRALIJOJE
— Melburne išleistas naujas 

savaitinis laikraštis “Tėviškės 
Aidai”. Redaguoja kun. Pr. Va- 
seris. Tuo būdu dabar Austra
lijoje leidžiami jau 3 laikraš
čiai: “Australijos Lietuvis”, 
bendruom. savaitraštis “Mūsų 
Pastogė” ir “Tėviškės Aidai”.

— Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto valdy
bą sudaro: V. Daudaras — pir
mininkas, A. Laukaitis — vice
pirmininkas ir V. šutas — sek
retorius. Naujoji valdyba nu
tarė išleisti balandžio mėn. vie
ną “Mūsų Pastogės” sporto 
klubų redaguojamą numerį.

— Gimnazijas baigė 5 lietu
vaitės: M. Osinaitė, N. Ivinsky
tė, VI. Vladičkaitė, Labudytė ir 
Biveinytė.

BRAZILIJOJE
— Vila Belos (Sao Paulo) 

popiečių lankytojai įsigijo sce
ną savo salėje (Vytauto Di
džiojo vardo mokyklos, globo
jamos Lietuvių Sąjungos Bra
zilijoje patalpose). Nors dalis 
medžiagos paaukota ir sceną 
padirbo patys popiečių lankyto
jai tėvai, tačiau susidarė ne
maža skolų, kuriom padengti 
buvo suruošta loterija su vaidi
namu naujoje scenoje, kurį su
režisavo vedėjas Jonas Kase- 
liūnas, o vaidino popiečių lan
kytojai. Didelę fantų dalį su
darė taip pat popiečių lankyto
jų darbo pjaustiniai iš fanieros 
lietuviškais motyvais.

— Lietuvių kalbos mokytojų 
pravesta jaunimo bei vaikų su
sirašinėjimo su užsienyje gy
venančiais lietuviais mokslei
viais akcija, tarpininkaujant 
seselių praneiškieČių viršinin-

SUDUŽĘS LĖKTUVAS

TWA lėktuvas nukrito netoli Pi(tsburgh. Katastrofoj žuvo 20 keleivių ir lėktuvo patarnautoja. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Pagerbė raudonųjų kalinį

Back of The Yards organi
zacija, Joseph Meegan vado
vaujama, suruošė pagerbimą 
iš Kinijos kalėjimo grįžusiam 
misionieriui tėvui Harold W. 
Rigney. Iškilmės įvyko Šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos svetai
nėje, nes netoliese nuo čia — 
ties 51 gatve ir Union — prieš 
55 metus tėvas Rigney buvo 
gimęs.

Į pagerbimą susirinko apie 
500 svečių. Jų tarpe buvo ir 
kardinolas Stritch. Kardinolas 
savo kalboje ■ prisiminė, kad 
daugelis kentėjo, žinodami, 
kad tėvas Rigney buvo kalėji
me. Jo išlaisvinimas ir kitus 
išlaisvino iš kentėjimo. Meras 
Daley, taipgi dalyvavęs misio
nieriaus pagerbime, savo kal
boje pabrėžė: “Jūs esate sim
bolis ištvermės ir ryžtingumo, 
kas kyla iš tikėjimo ir meilės 
savajam kraštui. Mes visi di
džiuojamės tuo, ką Jūs pada
rėte”.

Tėvas Ridney dėkojo visiems 
už maldas ir pulkų priėmimą. 
Ypač nuoširdžiai dėkojo kun. 
A. Linkui, Šv. Kryžiaus parap. 
klebonui. Programai vadovavo 
teisėjas James J. McDermott. 
Dalyvius palaimino ištremta- 
sai Peipingo arkivyskupas kar
dinolas Thomas Tien. Parengi
me dalyvavo ir lietuvių.

Kalėjime girtas vairuotojas
J. Morrison Concaux, 39 m. 

amžiaus vaistininkas, gyvenąs 
4850 Langley avė., Chicagoje, 
nuteistas trims mėnesiams ka
lėjimo už vairavimą mašinos 
būnant išsigėrus. Trys kiti vai
ruotojai už tą patį nusikaltimą 
nubausti po $100 pabaudos.

kei motinai M. Aloyzai iš Pitts- 
burgho, pavyko puikiausiai. 
Beveik visi neimtieji susiraši
nėti gavo laiškus iš šiaurės 
Amerikos moksleivių lietuvių. 
Kai kurie gavo net po kelis. 
Atrodo, kad ši priemonė yra 
labai sėkminga lietuvybės pa
laikyme jaunimo tarpe. Vyksta 
spartus abipusis susirašinėji
mas lietuvių kalba ir pasikeiti
mas nuotraukomis.

— Seselės M. Kristinos vie
ton šįmet seselių pranciškiečių 
vedamoje mokykloje mokyto
jaus seselė M. Giovani. O vie
ton ponių E. Antanaitienės ir 
įCazlauskienės stojo mokyklon 
dirbti ponios Regina Juraitienė 
ir Marįja Kindurienė. Jos viso3 
dėstys lietuvių kalbą.

— Ini. dali. Mikalojus Iva

nauskas ruošia birželio mėn. 
Sao Paulo Valstybinės Biblio
tekos patalpose parodą apie 
Lietuvos architektūrą.

Paklydęs šaligatvėn 
automobilis

Jack Perkins, 50 m. am
žiaus, vieno viešbučio vedėjas, 
bevažiuodamas Chicagos mies
to centru, kaip jis aiškina po
licijai, trumpam neteko sąmo
nės. Jo vairuojama mašina už
šoko Clark gatvėje ant šaligat
vio, riedėjo beveik bloką šali
gatviu, paskiau vėl nusileido į 
gatvę, atsitrenkė į kitą mašiną, 
vėl trenkė į karišką pašto sunk
vežimį ir tada sustojo, pakeliui 
sužeidė du žmones: Tomą Ha
rold, 60 m. amžiaus ir Joe Wol- 
pert, 36 m.

Paliko du milionu
Buvęs farmeris, o vėliau — 

žibalo pramonininkas, Alvin 
Childs Greene, kurs gyveno 
Lake Shore klubo patalpose, 
mirdamas paliko $2,127,595. Iš 
tos sumos federalimams mo
kesčiams bus paimta $417,269, 

250,000 baltgudžių. Čia ir yra'Illinois mokesčiams $24,784. 
daugiausiai jų susitelkusių. Vi
sose kitose JAV dalyse tėra 
gal dar apie 50,000 baltgudžių.
Savo tautiečių visame pasauly
je baltgudžiai priskaito apie 
12,000,000. Baltgudijos nepri
klausomybės paskelbimas įvy
ko 1918 .m. kovo mėn. 25 d.
Minsko teatre, kur į kongresą 
buvo suvažiavę apie 1250 žmo
nių.

Baltgudžių tarpe jaučiama 
nemažų simpatijų lietuviams ir 
Lietuvai. Chicagoje gyvena 
baltgudžių generolas Mykolas 
Demidof, vedęs lietuvaitę ir į 

jų šeimą kasdieną ateina Drau
gas. Generolas palaiko artimą 
ryšį su Draugo kultūrinio prie
do redaktoriumi.

. Baltgudžių šventė
Chicagos baltgudžiai iškil

mingai .minėjo savo nepriklau
somybės paskelbimo sukaktį. 
Iškilmės įvyko Suma auditori
joje, 2457 W. Chicago avė. Pa
grindinę paskaitą laiaė.dr. My
kolas Minkevičius, gydytojas, 
baigęs savo studijas Kauno 
universitete. Kalbėjo ukrainie
čių, latvių atstovai. Muzikinę 
dalį atliko buvęs Minsko operos 
dirigentas, kompozitorius prof. 
Mykolas Kulikovič ir buvusi 
Minsko operos solistė Nadzieja 
Grade. Pirmą kartą taip didin
gai praėjo baltgudžių šventės 
minėjimas Chicagoje.

Chicagoje baltgudžiai nese
niai suorganizavo katalikų uni
tų parapiją, kuriai vadovauja 
kun. prof. Tarasevič. Parapija 
yra 1515 N. Oakley. Iš viso 
Illinois valstybėje yra apie

Skultptorių byla su 
Meno institutu

Velionis mirė turėdamas 62 m. 
amžiaus. Testamento nepaliko 
ir turtas atiteks jo seseriai.

Neršti stintos
Michigan ežere paįiai Chica- 

gą labai daug stintų, kurios 
neršti ir plaukia dideliais bū
riais. Tuo labai naudojasi mies
to žuvautojai.

Rekordinė šiluma
Chicagoje pavasaris įsisma

gino : pirmadienį temperatūra 
pasiekė 79 3. Tai rekordinė ši
lima balandžio 2 dienai.

Slapta skola
Chicagos Miesto klerkas 

John Marcin gavo laišką, ad
resuotą jo įstaigai, su $3 ir raš
teliu, kad siuntėjas yra miestui 
tiek skolingas ir atlygina, kad 
jo sąžinė būtų rami.Apylinkės teismas Chicagoje 

atmetė Skulptorių sąjungos
skundą prieš Meno institutą, KARTUS ARBCZAS
kurs yra nusistatęs Benjamino Panele Irena, jūs šiandien ža-
Ferguson palikimą, dabar šie- vėtinai atrodote. Jaučiu, kad įsi-
kiantį $1,250,000 panaudoti mylejTaįklkSU'besituokiate su
statybai administracijos rūmų manim?
Meno instituto sklype. Skulp
torių sąjunga primena, kad pa
likimas buvo skirtas statybai 
ir priežiūrai statulų miesto so
duose ir aikštėse, gi kaikurio3 
tų statulų jau ima nykti. Kaip 
pavyzdį jie primena Laiko fon
taną, esantį prie Cottagc 
Grove gatvės, VVashingtone 
parke, kur statulos gerokai ap- 
irusios. Skulptoriai nemano nu
sileisti ir yra pasiryžę kreiptis 
į augštesnes instancijas.

Autobusai tarp stočių
Chicagos Miesto susisiekimo 

vadovybė nuo pirmadienio di
desnio judėjimo valandomis 
paleidžia specialius autobusus 
tarp Grand ir St. Clair. Važma 
jais tekainuos 10 centų.

Pasakiau, panele, kad esu įsi
mylėjęs iki pasiutimo, bet ne iki 
sutuoktuvių.

Gerinusia knygn vanaros atostogoms 

AI/OYZO BARONO

SODAS UŽ HORIZONTO
Ilomanna

A. Baronui nepritrūksta nauju 
santykių su aplinka Ir naujų iftraiS- 
kos priemonių tiems santykiams IS- 
relkStl. Gyva knygos tema, |doma* 
personažai Ir spalvinga kalba padfis 
Jums praleisti atostogas.

Knygos aplankas dali. Algirdo Ku- 
rausko. JI Melsta L,letuvJAkos Kny- 

Į gos Klubo 1056 m., 254 psl., kaina 
I 2.50 dol.

Knyga gaunama:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, UI.

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvių futbolo komandos

rungtynės bus' šiomis dienomis: 
balandžio mėn. 15 d. prieš WAN- 
DERERS B—1 vai. 59-ta ir Pau
lina, balandžio mėn. 22 d. prieš 
AZTEGA — 1 vai. 59-ta ir Pau
lina, balandžio mėn. 29 prieš St. 
Joseph, Mich., — 3 vai. 59-ta ir 
Paulina. Gegužės men. 6 d. prieš 
Hammond, Ind. — 3 vai. Ham- 
mond, Ind., gegužės mėn. 20 d. 
prieš Roseland — 1 vai. 59-ta ir 
Paulina, birželio mėn. 10 d. prieš 
Roekford, III., 3 vai. Rockford, 
Illinois.

Po šių rungtynių, seks trumpa 
pertrauka, o po jos prasidės pir
menybių antras ratas.

PATIKSLINIMAS
“Draugo” š.m. kovo mėn. 31 d. 

"Dainų šventei artėjant” spaus
tuvėje sumaišytos eilutės: Lietu
vos įgaliotam ministeniui JAV P. 
Žadeikiui prikergti šie J. E. vysk. 
V. Brizgio žodžiai: “Kiekvienos 
tautos tikrąją vertę parodo ne 
karų žygiai, o dorinis, meninis 
tautos laipsnis. Dainų šventė, ma
no supratimu, bus tiek prasmin
ga, kiek ji sugebės sutraukti lie
tuviško jaunimo, kitataučių ir ko
kio paliks įspūdžio toms dviems 
grupėms klausytojų. Užtat iš šir
dies linkiu pasiekti kuogeriausių 
(buvo išspausdinta kuogreičiau- 
sių”... V.B.) šių trijų rezultatų.

šia proga noriu pastebėti, kad 
aš asmeniškais laiškais pateikiau 
klausimus pagarbiesiems mūsų as
menims Dainų šventės reikalu, 
kad daugelis įų šiltai į tuos klau
simus atsiliepe ir tuo dar labiau 
paskatino Dainų šventės rengėjus 
bei visus dainininkus ir lietuvius 
besiruošiančius Dainų šventei. La
bai nemalonu, kada mūsų pagar
biųjų asmenų pareiškimai buvo 
taip sumaišyti.

Lietuvos įgaliotą ministerį Wa- 
shingtone p. Žadeikį ir J. E. vysk. 
V. Brizgi aš, kaip būdamas straip- 
nio autorius, atsiprašau.

Vladas Būtėnas,
Dainų šventės spaudos bei ' 

propagandos komisijos
pirmininkas

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

r

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

Algimienė, Ona .... $11.00
Sadauskas, Aleksas . . 8.00
Briedis, Juozas ............2.00
Budrys, Domas .........  2.00
Damušis, Adolfas .... 2.00
Enčeris, John ............... 2.00
Jakunskas, J...................2.00
Kronas, Robertas .... 2.00
Malko, Ona ................  2.00
Pakštas, Br. ......... 2.00
Stukas, Dionizas .... 2.00 
šermukšnis, Jonas .... 2.00
Vaichunas, J. A...........2.00
Zagarskas, John.......... 2.00
Zizminskaitė, Agota . . 2.00 
Žilinskas, Juozas .... 2.00
Bružas, K....................... 1.51
Andrevvs, Agatha .... 1.00
Ankus, J......................... 1.00
Bacevičius, Juozas .... 1.00 
Blaveščiūnas, Ona .... 1.00
Blažaitis, V.....................1.00
Jucevičius, Konstanti

nas ........................ 1.00
Kasulaitis, Petras .... 1.00
Kerulis, Jonas .........  1.00
Knivys, Vladas.......  1.00
Krygeris, Juozas .... 1.00
Miecevičius, K.................1.00
Petkevičius, Rokas . . 1.00
Radzys, Simas .........  1.00
Rakštis, Joseph..............1.00
Vasilevičaus, Jonas. ..1.00
Zinkevičius, Bronius .. 1.00

STATYBOS FONDAS

Aukojusiems Statybos Fon
dui tariame nuoširdų ačiū. Au
kojo šie asmenys:

Kačkelis, Jonas .... $50.00
Giedrimas, Petras 10.00
Škudzinskai, A.*J. . . 10.00
Sparkis, T.................. 10.00
N. N........................... . 9.00
Malko, Ona .............. . 5.00
Mikoliūnas, P............. . 5.00
Vilčinskas, Em........... . 5.00
Makiejus, Viktoras . 2.00
Binkauskas, Antanas 1.00
Kreičmaras Leonas . 1.00
Porutis, A.................. 1.00


