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DAG HAMMARSKJOLD NUSKRIDO EGIPTAN
Kokiose sąlygose lietuviai

vargsta Sovietų Rusijoje
Vakar rašėm kokiose Sov. Rusijos vietovėse yra apgyvendinti 

lietuviai, ir kad lietuviai, laikomi Sovietų Sąjungoje, skirstytini į 
kalinių, paleistųjų ir tremtinių kategorijas, šiandien pažiūrėkime, 
kokiose sąlygose ištremtieji iš savo tėviškių turi dirbti ir vargti. 

Vargas yra su gyvenamosio-
mis patalpomis ir apgyventose 
vietovėse. Kaliniai suvaryti po 
kelias dešimtis į vieną nepertver- 
tvertą baraką. Paleistieji ir trem 
tiniai turi samdytis pas privačius 
arba statytis patys, nes valdinių 
patalpų neužtenka. Samdant ten
ka brangiai mokėti. Pvz. Matygi- 
ne už kambarį 2x2,40 mokama 
iki 100 rublių į mėnesį nuomos.
Nuomoja ir statosi arba paskirai, 
arba susidėję.

Judėjimas suvaržytas. Išvyk
ti iš savo rajono į kitą ilgesniam 
laikui reikalingas vietos komen
dantūros leidimas. Gi persikelti 
kitur gyventi teduoda tokį tik 
Maskva. Pastaroji lengvai duoda 
sueiti šeimoms. Tremtiniai per 
nustatytą laiką turi registruotis 
vietos MVD.

Jarcove apgyvendinti buvę ka
liniai latviai privalėjo daryti tai 
kas mėnesį, o lietuviai kas 15 
dienų. Be to, pirmieji nuo 1955 
m. kovo mėn. turi teisę laisvai 
išvykti į kitas Krasnojarsko vie
toves, kai lietuviams tokia teisė 
ten nėra suteikta.

Darbo rūšys visiems labai įvai
rios: miško, anglies ir įvairių me
talų kasimas, kelių tiesimo, sta
tybos, pramonės, žemės ūkio — 
kolchozuose ir sovchozuose ir 
kiti.

Miško darbai dirbami ypač 
Jarcove, Košvalo, Nasilsko, Pe- 
čioros, Taišeto ir Vologodsko vie
tovėse.

Mamotove yra didžiausia me
džio pramonė visame Sibire

Intoje ir Vorkutoje daugiau
sia anglies kasyklos, o Kolymoj 
— visokių metalų žaliavos

Darbo laikas savo metu buvo
iki 12 vai. Vėliau vis mažintas, daugiausia išmirę. Žiaurus kli-
Nuo 1954 m. jis yra 8 vai.

Darbo normos nustatytos vi
soms darbo rūšims. Jos vienodos 
vyrams ir moterims, yra didelės 
ir dažniausiai per darbo laiką ne 
atliekamos.

Kaliniai suskirstyti į darbo ka
tegorijas. Tokiam skirstymui ma 
tas yra jų sveikatingumas. Kiek
vienai kategorijai pritaiko ir ati
tinkamas darbo normas. Jų su
skirstymą daro tam tikra komi
sija, dažniausiai kas pusę metų.

Aprūpinimas bei atlyginimas 
yra menkas. Visą jį gauna tik 
kaliniai. Bet maisto iki 1947 m. 
jiems teduodavo tik po 250 g. duo 
nos į parą. Nedaug ir kitų daly
kų. Vėliau vis didinta. Bet koky
bė ta pati — be riebalų. Todėl jie 
visada būdavo ir dar yra neda- 
valgę.

Dėl didžiųjų politinių nusikal
timų nubaustieji ii* kriminalistai 
gaudavo dar po mažiau. Panašiai 
daryta ir su neatliekančiais dar
bo normų.

tiniu metu pirmieji neretai blo
giau verčiasi, nei likę priverčia
mojo darbo stovyklose.

Bet daugiausia skursta pate
kę į kolchozus ir sovchozus. Pir
muose už darbą gauna po mažą 
kiekį javų, o pastaruose menkas 
algas pinigais.

Paleistieji ir tremtiniai turi . , A .. ___
pragyventi iš gauno atlyginimo,I ° jeg0’’ 
kuri, dažniausiai menkas, o pirk
ti — viskas brangu. Todėl pasku-

Netekę sveikatos beveik visi sijos veiksmus. Faktai rodą, kad 
tremtiniai. Ypač serga širdies Ii- nuo praėjusių metų iki dabar li
gomis, kraujo spaudimu, reuma-'raelis įvykdęs 377 agresijos veiks'rija.
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tu ir džiova. Pastarąja suserga 
ypač anglies kasyklose dirban
tieji.

Trūksta gydytojų. Kiek geriau 
priverčiamojo darbo stovyklose, 
nes čia jų kadrus papildo patys 
kaliniai gydytojai. Bet dabar šių 
jau mažėja, o ypač paleidžiant 
vokiečius belaisvius. Kitur ten
ka jieškoti už dešimčių ir dau
giau kilometrų.

Vaisty irgi neužtenka arba nė
ra visai. Be to, kai kurie iš jų 
teduodami ligoniams tik pagal 
specialius komisijų nutarimus, 
kurie neretai tiek nusidelsia, jog 
sergantieji nesulaukę numiršta.

Švara prasta. Itin bloga su iš
vietėmis, o ypač priverčiamojo 
darbo stovyklose, kur jos primi
tyvios.

Socialinė apsauga kiek veikia 
priverčiamojo darbo stovyklose. 
Bet gydytojų nusprendimą skirti 
invalidų kategorijai peržiūri dar 
politinė komisija. Jei kandidatas 
apkaltintas antivalstybine veik
la, tai gydytojų padarytas pri
skyrimas invalidų kategorijai 
jos gali būti vetuojamas. Šiaip 
invalidams skiriami lengvesni 
darbai, o negalintieji visai dirbti
gauna tam tikrą aprūpinimą.•

Blogiau yra su tremtiniais. 
Pvz. Krasnojarsko krašte nega
lintieji dirbti iš valdžios negau
na jokios pašalpos ir gyvena tik 
išmalda.

Mirtingumas iki kokių 1947 
m. visur buvo labai didelis. Pas
taruoju metu yra sumažėjęs. 
1941 m. tremtiniai turėtų būti

Didelis solidarumas. Lietuviai 
kiek galėdami vieni kitiems pa
deda visose bėdose.

Laisve tiki visi, nors Ženevos 
konferencija ir Vakarų nuolaidu
mu bolševikams labai nusivilta. 
Jų manymu, tik karas gali atneš 
ti tautoms laisvę, bet ne jieškoji- 
mas su bolševikais sugyvenimo. 
Po šios konferencijos Vakarų po
puliarumas kaliniuose vis mažė
ja. Ypač nepatenkinti tais, ku
rie savo metu buvo žadėję išlais
vinti tautas.

Sukilimams stovykloje turėjo 
įtakos Berlyno sukilimas. Many
ta, jog pagalbon ateis Vakarai, 
ir pasibaigs vergija. Bet visdėlto 
dėka jų daug kur palengvėjo. 
Pvz. pagerintas maistas, medici
nos priežiūra, nuimti nuo dra
bužių numeriai, sumažintas dar
bo laikas ir t.t. Kingire iš moterų 
ypač pasižymėjo latvės. Sukilimų 
būta daug kur. Stovyklos darė 
juos savo iniciatyva ir be ryšio 
su kitomis.

Apie Vakarus kaliniai ir trem
tiniai yra informuoti. Geras in
formacijos šaltinis yra ir pati 
sovietinė spauda, kuri yra skai
toma. Ypač atidžiai studijuoja
ma tarptautinę politiką liečią 

matas, sunkūs darbai, menkas straipsniai ir žinutės, iš kurių
aprūpinimas maistu ir kitos ne
įprastos gyvenimo sąlygos be lai
ko atnešė masėms mirtį.

Religinių apeigų atlikimas 
stovyklose yra uždraustas. Su
gauti kunigai laikę pamaldas ar 
atlikę kitas pareigas buvo nu
bausti. Kiek lengviau paleistųjų 
bei tremtinių apgyvendintose so
dybose. Bet trūksta dvasiškių. 
Ypač nėra jų tremtinių gyvenvie
tėse.

Viens kitą kaltina agresija
NEW YORKAS, bal. 9.—Egip--įus; 277 užpuolimo veiksmų 

tas ir Izraelis, susikirtę palei įvykdyta nuo š. m. sausio mėn.
Gazos ruožo rubežių, šiandien po 
pietų apkaltino viens kitą „agre
sija“ laiškais, pasiųstais Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybai.

Ambasadorius Abba Eban, Iz
raelio atstovas Jungtinėse Tau
tose, įteikė raštą Henry Cahot 
Lodge, JAV delegatui, kuris šį 
mėnesį pirmininkauja Saugumo 
Tarybai. Abba Eban teigia, kad

kai Egiptas 
pasiuntė savo būrius vyrų į Izra
elio gilumą ir terorizavo civilius 
gyventojus. Tokie veiksmai nie
ku kitu negalima laikyti kaip ag
resija, — pareiškė Abba Eban.

Abdul Hassan, Egipto delega
cijos pareigūnas Jungtinėse Tau
tose, pareiškė, kad jo vyriausybė 
įteikė protesto raštą saugumo ta
rybai, jog Izraelis vykdąs agre-

Arktikoje įspėjanti stotis saugo Jungtines Amerikos Valstybes, ši iš anksto įspėjanti stotis apsigynimo 
'linijoje, vadinamoj ‘‘Dew Line”, saugo JAV nuo netikėtų užpuolimų. (IMS)

daromi atitinkami komentarai ir 
išvados, mokant „skaityti tarp 
eilučių“.

Kiti dalykai. Visur trūksta 
maisto produktų, drabužių, apa
vo ir vaistų. Visus verčia pirkti 
valstybės paskolos lakštus. Ki
tur pirkimą organizuoja soviet. 
saugumas ar policija.

Į kolchozus ir sovchozus iš
tremtiems neleidžia mokytis spe
cialybių.

ALŽYRAS, bal. 10. — Alžyro
, , _ nacionalistų sukilime šešiolikos

Hassan ta,p pat sako, kad Iz- mėnesi laikotarp je iuvo 5 724 
-aelis pažeidęs kann.ua sua.tar- mlKU|monų ,r prancOzų. Tarp 
mus su savo ka.myna,s - Eg.p- žuvusi j įakaltomi irclviilai. 
tu, Syrija, Jordanu .r Lebanu.

„Egiptas palaikė ir toliau pa- nys žuvo, 884 sužeisti, 504 dingo; 
laiko visas priemones, kad būtų «72 P°1'C™,nk^2“'
sušvelnintas įsitempimas palei

iki dabar, — pareiškė Hassan.

demarkacijos linijas. Mes priė
mėm bufarinę zoną. Tai buvusi 
Egipto premjero Nasser idėja“, 
— pastebėjo Abdul Hassan.

Protestas Indijai

KARACHI, Pakistanas, bal. 
10. — Pakistanas pasiuntė pro
testą Indijai, kad ši koncentruo
ja kariuomenę palei vak. Pakis
tano rubežių. Protestas Indijai 
pasiųstas telegrama. Apie tai 
praneša užsienio reikalų ministe-

JAV pasipriešins agresijai
AUGUSTA, Ga., bal. 9. — Prezidentas Eisenhoweris pareiškė, 

jog Jungtinės Amerikos Valstybės pasipriešins betkokiai agresijai 
vidurio rytuose ir pagelbės betkuriai tautai toje apylinkėje, jei ji 
būtų užpulta.

Prez. Eisenhoweris, prieš iš- 
skrendant į Augustą atostogų, 
tarėsi su valstybės sekretorium 
Dulles pusantros valandos vidu
rio rytų politikos klausimais.

Baltieji Rūmai patiekė šiuos 
punktus: ,

1. Jungtinės Amerikos Valsty
bės teiks didžiausią pagalbą JT 
gen. -sekr. Dag Hammarksjold 
taikos misijai vidurio rytuose.

2. JAV vyriausybė imsis visų 
priemonių, kurių tik leidžia šios 
šalies konstitucija, sustabdyti 
karą ir išlaikyti taiką vidurio ry
tuose.

3. Jungtinės Amerikos Valsty
bės pagelbės betkuriai tautai, ku
ri taps agresijos auka ir tikima
si, kad ir kitos valstybės pana
šiai pasielgs.

Šiuo pareiškimu norima atgra
syti arabus ir izraelitus nuo ka
ro veiksmų dėl Palestinos.

Visi pripažįsta, kad pavojus 
taikai vidurio rytuose yra dide
lis.

Marokiečių streikas
JAV bazėse

RABAT, Marokas, bal. 10. — 
Maroko civiliai tarnautojai, dir
bą Amerikos oro bazėse, sustrei
kavo, prašydami didesnio atlygi
nimo ir geresnių darbo sąlygų. 
Monasseur bazėje, netoli Kasa
blankos, 3,500 marokiečių ir pran 
cūzų civilių tarnautojų sustrei
kavo. Taip pat ir kitose bazėse 
vyksta streikai.

Kiek žuvo Alžiro 
kovose

vo, 1,484 sužeisti, 261 dingo. 
3,724 sukilėliai žuvo, 393 sužeisti 
ir 2,005 paimti nelaisvėn, šimtas 
sukilėlių žuvo balandžio 9 d.

Darbo vergų stovyklose
BERLYNAS. — Vokiečių Rau 

donojo Kryžiaus žiniomis, Sibire 
įvairių darbo vergų stovyklų ra- 
januose esama dar apie 84,000 
civilių vokiečių. Sovietai pasiža
dėjo greitu laiku grąžinti dar 
9,100 civilių vokieč ų. Vienas iš 
pirmųjų, gavęs iš Maskvos leidi
mą vykti į Vakarus, yra Franz 
Thurau, buvęs Eisenbergo (Ryt
prūsiuos) burmistras.

Indonezijos nauja 

vyriausybė
DIAKARTA, Indonezija. — 

Šiomis dienomis pradėjo savo 
veiklą neseniai išrinkta naujoji 
Indonezijos vyriausybė. Ją suda
ro trijų didžiųjų partijų atsto
vai, kurie parlamente turi 159 
vietas iš 260. šalia jų keletas mi
nisterijų teko ir mažųjų partijų 
atstovams, tarp jų ir katalikams, 
kuriems atstovauja vienas mi- 
nisteris ir vienas viceministeris. 
Komunistai ir jų sąjungininkai iš 
vyriausybės ir kitų atsakingų 
pareigų buvo visiškai išskirti.

■t

Pasveikino savo

vadę Youssef
TETUAN, Ispanijos Marokas, 

bal. 10. — Sultonas Ben Youssef 
atvyko iš Ispanijos, kad prane
šus asmeniškai, jog pasibaigė 
Maroke Ispanijos protektoratas. 
Daugiau 150,000 svečių maro
kiečių ir beveik visi Tetuan mies 
to gyventojai iškilmingai sutiko 
savo vadą.

Ben Youssef ir gen. Franco 
šeštadienį Madride paskelbė ne
priklausomybę 18,000 kv. mylių 
Ispanijos protektorate. Prancū
zija suteikė prancūzų Maroke pa 
našią nepriklausomybę praėjusį 
mėnesį.

Kalenaorlus
Balandžio 11 d.: Šv. Leonas 

Didysis, lietuviški: Vykintas ir 
Daugaila.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 6:26.

Oras Chicagojt
Chicagoje ir apylinkėse šian

dien šilčiau ir apsiniaukę.
• Keturlukė gimė Maskvoje. 

Tai pirmas įvykis Sov. Rusijos 
sostinėje po II pasauk karo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA Tuščios pastangos

— JAV sekretorius Dulles ir ltf kongresinių vadų vakar svars
tė klausimą, ar panaudotinas kongresinis autoritetas siuntimui 
Amerikos kariuomenės į vidurio rytus. Bet vadai konstatavo, kad 
administracijai šiuo metu nereikia tokio autoriteto. Jie pareiškę, 
kad dar nėra tokios padėties, kad reikėtų panaudoti kongresinį au
toritetą. Dulles ir vadai tarėsi 90 minučių valstybės departamente. 
Sis poeėd s buvo sušauktas pritarus prez. Eisenhouceriui.

— Trijų dienų laikotarpyje Alžyro kovose žuvo 1^0 asmenų.
— Švedijos Akka laivas, vežęs rūdą, susidaužęs į uolą, pasken

do jūroje. Trys įgulos nariai iš SI/ paskendo.
— Neui Yorke vakar Macy didžiulės krautuvės 9,000 tarnau

tojų sustreikavo.
— JT generalinis sekretorius Dag Hammarksjold vakar nu

vyko į Cairo miestą ir tarėsi su Egipto vadais dėl krizės vidurio 
rytuose.
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Gavęs padrąsinančių minčių
TEL AVIV, bal. 10. — Jungtinių Tautų generalinis sekreto

rius Dag Hammarskjold šiandien atvyko į Tel Aviv spręsti Arabų 
— Izraelio krizę.

Hammarskjold buvo pasvei* * 
kintas Lydda areodrome gen.
Burns it augštų Izraelio parei
gūnų.

Po trumpos konferencijos are- 
cdrome, JT generalinis sekreto
rius Hammarskjold nuvyko į Tel 
Aviv, kur tarėsi su „taikos misi
jos" ekspertais ir Izraelio parei
gūnais, kaip pašalinti nesusipra
timus tarp Egipto ir Izraelio.

Nors JT generalins sekreto
rius atvyko į vidurio rytus, bet 
palei Egipto ir Izraelio rubežių 
nematyti sušvelnėjimo.

Izraelis sako, kad Egipto vy
rų būriai tebeveikia Izraelio te
ritorijoje.

Paliaubų prižiūrėtojai Jeruza
lėje praėjusį vakarą dar nebuvo 
gavę jokio pranešimo iš Cairo 
dėl sustabdymo karinių veiksmų 
prieš Izraelį.

Izraelio armijos pranešėjas pa 
reiškė, jog Egipto kareivis bu
vo užmuštas ir kitas sužeistas 
šiandien anksti rytą 10 mylių 
šiaurės rytuose nuo Beershebos.
Kiti Egipto vyrai vykdę sabota-| 
žo veiksmus rytuose nuo Gazos.

Pasitaręs su „taikos misijos“ 
ekspertais ir Izraelio vyrais, JT 
generalinis sekretorius Dag Ham 
marskjold su gen. Burna išskri
do į Cairą, kur prašys, kad egip
tiečiai tuojau sustabdytų karinę 
ugnį.

Dag Hammarskjold pareiškęs, 
kad jis atvykęs į labai pavojin
gą situaciją, bet darysiąs viską, 
kad vidurio rytuose įsitempimas 
būtų sušvelnintas. Jis gavęs pa
drąsinančių minčių pasikalbėji
me su popiežių Piju XII. Popie
žiaus mintys įnešė daug šviesos 
į taikos misiją.

TEL AVIV. bal. 10. — JT ge
neralinis sekretorius Dag Ham
marksjold, šiandien apeliavo į 
Izraelį ir Egiptą, kad sustabdytų 
puolimus prie rubežiaus, nes tie 
mūšiai galį pavirsti karu.

JT generalinis sekretorius šį 
rytą tarėsi su Izraelio vadais, o

Trumpai iš visur
• Martin Artajo, Ispanijos už

sienio reikalų ministeris, dabar 
lankąs JAV, susitiks su preziden
tu Eisenhoweriu ir tarsis su vals 
tybės sekretorium Dulles. Artajo 
dabar revizituoja valstybės sek
retorių Dulles. Artajo su šeima 
balandžio 9 d. atvyko į Washing- 
toną, kur jį sutiko Dulles ir kiti 
Amerikos pareigūnai.

• Indija nacionalizuos vario 
ir deimanto kasyklas, — pareiš
kė natūralinių išteklių ministeri
ja.

• Homer Ferguson, buvęs se
natorius iš Michigan ir buvęs 
ambasadorius Pilipinuose, prisie
kė kaip karinio apeliacinio teis
mo teisėjas.

• Ispanija nuo 1951 metų iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
gavo $282,760,000 pagalbos, 
įskaitant $52,500,000 eksporto - 
importo banko paskolą.

• JAV kongresas, susirinkęs 
po Velykų atostogų, pradėjo 
svarstyti iš naujo ūkių paramos 
įstatymą, kuris anksčiau buvo 
priimtas, bet prezidento grąžin
tas peržiūrėjimui. Prėz. Elsenho- 
weris įspėjo, kad jie įstatymą ve
tuos, jei jis nebus bendroj senato 
— atstovų rūmų konferencijoje 
pataisytas pagal vyriausybės pa
geidavimus.

• Sovietų premjeras Bulgani
nas atleido biologą prof. Trofim 
D. Lysenko iš augštų pareigų. 
Lysenko buvo Sovietų Agrikul
tūros akademijos prezidentas. Į 
jo vietą paskirtas P. P. Lobanov.

• Izraelyje yra 192,000 arabų. 
Arabų kaimuose pragyvenimas 
yra augštas. Daugiau 80 procen
tų arabų ūkininkų dirba savo že
mę.

• Londono areodrome kiekvie
nais metais keleiviai palieka 300

paskui išvyko į Cairą kalbėtis su skrybėlių,, bet^ nė vienas * vyras 
Egipto premjeru Nasser. dar nepaliko derby skrybėlę.

Turkijai JAV pažadėjo iš 
Raudonųjų pretenzijos savo užsienio valstybių paramos

mitru ly4- i wtt1 s4s\1av»iii no
LONDONAS, bal. 10. — Bri

tų vyriausybė pareiškė, kad rau
donųjų vadai Bulganinas ir Kruš 
čevas, atvykstą į Britaniją ba
landžio 18 d., nori, kad būtų pa
keista jų lankymosi programa. 
Bulganinas ir Kruščevas nusi
skundė, kad nustatyta programa 
neduoda jiems laiko susitikti su 
eiliniais britais.

Britų užsienio reikalų minis
terijos pranešėjas pasakė, kad 
raudonųjų vadai — Bulganinas ir

eiliniais britais.
Kruščevas ir Bulganinas jieško

progos parduoti savo komunisti
nę politiką Britanijos žmonėms.

fondų suteikti 25 mil. dolerių pa
skolą.

Nesnori sovietų 
pagalbos

LIBIJA, bal. 10. — Libijos 
vyriausybė atsisakė primti so
vietų pasiūlytą ekonominę para
mą. Ministeris pirmininkas Mus- 
tafa Ben Halim pareiškė, kad Li
bija ir toliau pasilieka Vakarų 
pusėje ir nenori naudotis Sovietų

Kruščevas galės susitikti ir su Sąjungos siūloma pagalba. Kaip
žinoma, Libija yra pirmoji vals
tybė, kuri 1949 m. atgavo nepri
klausomybę Jungtinių Tautų Or
ganizacijos globoje.

BONNA, bal. 9. — Zorin, Sov. 
Rusijos ambasadorius Vakarų 
Vokietijoje, kreipėsi į Bonnos 
vyriausybę, pareikšdamas pro
testą dėl sovietų pilietės Lidijos 
Ossadskaja tariamai prievarta 
laikymo Duderstadt moterų vie
nuolyne. Patikrinus paaiškėjo, 
kad Ossadskaja jau nuo 1945 me
tų savu noru yra perėjusi į kata
likų tikėjimą ir įstojusi į uršulie- 
čių vienuolyną. Ji pati parašė Zo- 
rinui laišką, paaiškindama, kad 
niekas jos prievarta vienuolyne 
nelaiko ir yra laiminga, galėda
ma ten pasilikti.

kann.ua
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Iš skaučių vadovių suvažiavimo Bostone
S. m. vasario 25 — 26 d. į 

Bostoną suvažiavo 35 vadovės, 
atstovaujančios 384 skautes iš 
11 atskirų vietovių — Mass., 
Conn., N. Y., N. J. ir Pa. vals
tybių.

Suvažiavimą pradėjo Baltijos 
tunto tuntininkė sktn. E. Gim
butienė, pasveikindama suvažia
vusias atstoves ir perduodama 
suvažiavimą Seserijos Rytinio 
Rajono vadeivei vyr. sktn. E. 
Putvytei.

Sudarius prezidiumą ir įnešus 
vėliavas, suvažiavimas pradėtas 
kun. J. Klimo sukalbėta malda 
ir Lietuvos himnu. Suvažiavimą 
žodžiu sveikino Pirmijos pirm. 
vyr. sktn. V. Čepas asmeniškai 
ir raštu — Seserijos Vyriausio
ji Skautin'nkė C. Zailskienė, 
Brolijos Vyriausiasis Skautinin
kas Stp. Kairys, Seserijos dva
sios vadovas kun. prof. St. Yla, 
Brolijos I rajono vadeiva vyr. 
sktn. A. Matonis ir Bostono

rijos tautinės dalies vedėjos R. 
Molienės — Kaip pritaikinti*vy- 
resniųjų skaučių programą šių 
dienų reikalavimams ir jaunimo 
interesams. Be kita ko prele
gentė siūlė ko daugiau bestudi
juojančio jaunimo įtraukti į at- 
sakingesnes pareigas Sąjungoje, 
kad jis, pajutęs daugiau atsa
komybės, labiau susidomėtų 
skautiškąja veikla.

Po pranešimų sekė diskusijos, 
buvo aptarti rajono bėgamieji 
reikalai.

Stovyklos reikalu, visoms vie
tovėms pageidaujant, buvo nu
tarta ol'ganizuoti dvi rajonines 
stovyklas: 1) vasaros vidury — 
Putnamo vienuolyne paukšty
tėms ir 2) — skautėms ir vyr. 
skautėms vasaros atostogų pa
baigoje.

Vadovių kursų klausimu

Suvažiavimas pritarė Seseri
jos vadovių lavinimo dalies ve-

Barmienė, talkininkaujama vyr. 
skaučių kandidačių Vaivos' skil
ties su skiltinirtke sktn. Labuc- 
kaite. Pelėdų skilt s su skilti? 
ninke I. Trainiene pravedė re
gistraciją ir padarė suvažiavi
mui staigmeną, paruošdamos py 
nimo darbų ir Vilniaus verbų 
parodėlę ir apdovanodamos vi
są suvažiavimą savo ženkleliu, 
padarytu iš plonų vytelių, su
rištų tikruoju mazgu.

Suvažiavimas ba’gtas sekma
dienį iškilminga sueiga, kurioje 
paskautininkė3 įžodį davė sesė 
I. šimulynaitė.

NEPALIKIME JŲ VIENŲ
(sks) Pr'eš kurį laiką skaitė

me sapudoje LSB Vyriausiojo 
Skautininko atsišaukimą mūsų 
skautų Džiamborės Fondo reika 
lu. Jiems yra būtina turėti pa
jėgų DF, nes nuo to priklausys 
tinkamas Lietuvos skautų at-

darbui ir vedamai 1 nijai ir pa
reiškiame, kad jų vadovaujamos 
esame pasiryiusio3 ir toliau vi
somis jėgomis tarnauti Dievui,
Tėvynei r Artimui, puoselėti se
seriškumą ir nuoširdų sugyve
nimą savo tarpe, bendradarbiau
ti su Brolija, ugdyti lietuvišku 
mą savo ir jaunesniųjų širdyse, 
jieškoti Lietuvai draugų jai pa
lankiųjų tarpe ir kovoti su jos 
priešais, kiek jėgos leidžia, kad 
Lietuva vėl būtų laisva.

Pasirašė suvažiavimo prezi
diumas: sktn. V. Barmienė, 
psktn. B. Bcmot enė, vyr. sktn.
L. Čepienė, sktn. E. Gimbutienė, 
vyr. skautė J. Janulevičienė, vy- 
resn. skautė D. Papievytė, vyr. 
skautė I. Pesytė, vyr. sktn. E.
Putvytė.

Sekantis toks vadovių suva
žiavimas numatytas sukviesti ru 
denį.

šeštadienio vakare įvyko lau-' stovavimas džiamborėse, pasau-

Argi taip yra? Tenebūna tai Qr. NilUI KRIAUČELIGNAITE 
kaip koks priekaištas betkam.l (Gydytoja ir chirurgė) 
bet tebūnie tai tik paskatini- •aoTKRV

mas — padėkime skautams, 
(Nukelta į 4 'jus'.)

•'ei. ofiso HE. 4-orv», rez. PR. O-7S3J

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1957 W. Gar’ield Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtai! ir sekmai!

LIGŲ IK AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

8760 West 71st Street 
(Kampas 71st Ir Californla)

' Tcl. ofiso Ir rez. REpubile 7-414# 
I Vai. 11-3 ir 6-8 v. v. 1-4 p. P
I Prifintinias tik pilnai Hiudtarima

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tcl. HEliance 5-4410 

Rezid. telef. GltovehlU #-0617 
Valandos: 1-8 P- m. ir 6-8 p. m 

po pietų, 
pagal sutarti

Penktad. tik 
Trečiad. lr ė ei tad.

, ... „ . dėjos v. 3. L Čepienės ir vadei-skautų tunto tuntm.nkas Lev,- v5g pasialyUm planuj ir nuUr5 
organ'zuoti vadovių kursus darnas.

Pranešimuose iš vietų pase
kėjo, kad skautės rodo daug 
ryžtumo ir iniciatyvos savo dar
be, bet beveik <sos vietovės nu 
siskundė, kad joms trūksta pa
galbos iš patyrusių vadovių, to
dėl pageidavo, kad būtų orga
nizuojami vadovių kursai ir sten 
giamasi įtraukti į darbą paty
rusias.

Seserijos lavinimo dalies ve
dėja v. s. L. Čepienė patiekė pla
tų pranešimą temą “Vadovių la
vinimas” ir čia pat pravedė pa
vyzdinius užsiėmimus su suva
žiavimo dalyvėmis.

Suvažiavimą pagyvino E. Put- 
vytės pravestas viešosios kalbos 
pratimas, kuriame kiekviena su
važiavimo dalyvė turėjo nepasi
ruošusi kalbėti jai duota tema 
lygiai 30 sekundžių. Visos se 
sės įrodė, kad jos puikiai moka 
pasakyti viešą kalbą, nors ir ne 
tikėtai užkluptos.

Toliau vyko pranešimai: v. s. 
Čepo — Užsienio santykių rei
kalingumas, sktn. A. Banevi
čiaus — Brolijos užsienio sky
riaus veikla, v. s. E. Putvy- 
tės — Seserijos pastangos at
gauti lietuvaičių skaučių teises 
Tarptautiniame Skaučių Biure, 
sktn. V. Barmienės — Tarptau
tinė kultūra, psktn. V. Karosai- 
tės — Jaunesniųjų skaučių drau

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

ft&22 So. Western Aveniu
kasdien 10-12 vai. ir 7-8 vai. 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Ros telef. VVAlbrook B-5O7#

Vai.;

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KCDIR1Ų IR VAIKU LiGĘ)
SPECLALIbT*

7166 South Westem Aveno#
(IfEDICAL BL'ILULNG) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — g vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Scttad. 11 
vai. ryto iki S vai. popiet.

Oflco G*l. RE. 7-11##
Ree. U-L WAlbrook 6-3766

Ofiso tel. CLlffside 4-288# 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47 th Street 
(Kampus 47tb lr Hcrmltage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

žas, į kurį atsilankė daug mie 
lų svečių. Laužą pravedė IJ 
Treinienė. Programą atliko pa- 
č.03 suvažiavimo dalyvės.

Sekmadienio ryte suvažiavimo 
dalyvės dalyvavo šv. Mišiose, 
kurias atnašavo kun. J. Klimas.

Suvažiavimas vyko gražiai lie 
tuviškais ornamentais išpuofo
jė ALTS namų salėje. Maistu r 
nakvynėmis rūpnosi svetinga 
suvažiavimo šeimininkė sktn. V.

liniame skautų vyčių sąskrydy
je ir pas. skautų vadų konferen
cijoje. Sėkmingas mūsų skautų 
ir jų vadovų pasirodymas šiuo
se pasauliniuose skautybės su
sitikimuose padės Lietuvos 
Skautų Brolijai įsistiprinti tarp
tautinėje plotmėje. Nepalikime 
skautų vienų šiuose žygiuose! 
Štai jau kai kas spaudoje prie
kaištauja, kad ir skautų tėvai 
pamiršo savo vaikų reikalus.

DR. JUZA IR KĘSTUTIS 
AGURKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 We#t 51 et Street

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

Ofiso tel.I’Rospect #-1785 
Rez. tel. GRoveliUl 6-500#

TeL ofiso YA. 7-5657, rez. RE. 7-48##

DR. FRANK C. KWINN
(KVUCC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:20 
Uždara treč. visa dieną ir teštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VV'est 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8. šeštad. 1-1 

Telef. TOunltall 3-0858 
2534 VV'est 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmlock 4-7O8O, nraUakins 

skambina CEntral #-2284.

JOS. F. SUDRIK FURNITURE, INC.
šį pavasarį. Kursai bus pradėti 
kursančių sąskrydžiu Worceste- 
ryje kovo 17 — 18 dienomis 
šiaurinei rajono daliai ir New 
Yorke po Velykų — piet nei ra
jono daliai; kursai bus tęsiami 
raštu ir praktikos darbais na
mie ir bus užbaigti pavasarį sa
vaitgalio iškyla gamtoje.

Konkursinis laužas

Tikslu patobulinti laužų prog
ramą ir pasimokyti laužavedy 
bos, numatyta balandžio 9 d. or 
ganizuoti konkursinį laužą.

Bendradarbiavimo su broliais 
klausimu buvo perskaitytas Bro 
lijos I rajono vadeivos v. s. A. 
Matonio pasiūlymas, kuriame1 
jis rajono brolių vardu kviečia, 
seses ir toliau taip nuoširdžiaii 
bendradarbiauti, kaip buvo bend 
radarbiaujame Rytiniame rajo
ne ligšiol. Taip pat jis kvietė 
didesnes tautnes ir skautiškas 
šventes organizuoti bendrai.

Suvažiavimas pritarė brolio 
vadeivos pasiūlymui ir nutarė 
iš savo pusės, esant reikalui, 
kviesti bendius posėdžius ap
tarti bendrai vykdyt nūs uždavi
nius.

Vėliau suvažiavimas priėmė 
tokio turinio rezoliuciją:

Mes pilnai pritariame Lietu
vos Skaučių Seserijos, jos Vy-

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. Lr kitu laiku pagal sutarti. 

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 28, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubile 7-4800 

Rezidencija: GKovehill 6-8161

Tcl. ofiso 1’ltosjM-it 6-221O
PRospect 6-1732

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

5700 S. VVood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
Vai. pirmad. ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUllman 5-67S# 
Buto — ENglewood 4-4878

Ofiso lr buto teL HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: pirmąd., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

govės administravimas ir Sese- riausios Skautininkės ir Vadijos

TfflNTRH

Per paskutiniu. 10 metų daug tūkstančių mūsų klijrntų siuntė pakictčlius 
savo šeimoms j Kontinentų, per Wintrcx & Co. Lld.

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

užsakymus, gi juos gavę tuoj pat išsiunčiame kuinaraščius.
Siuntinėlyje negali būti daugiau kaip I.’ įvairių skirtingų rūšių ir jo svoris 

turi neviršyti 19 svarų. Muitas apmokamas Londone.
MES SIŪLOME

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), gala
vus drabužius, pirštines, nosines, kaklaraiščius.
MOTERIMS: batelius ir batus, wellingtonus, 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, neperšlapumus apsiaustus ir gatavus dra
buži us
VAIKAMS: batus, apatinukus, megztines ir gatavus drabužius.
NAMAMS: įvairių rūšių anklode., vilnones ir vatos, lino medžiago... Šiltos ska
ros, paklodės, lovų užtiesalai, impilai, rankšliuoščiai, staldengtės ir užuolaidos. 
MAISTAS: rūkyti lašiniai, kava, arbata, Ivakao, šokoladas, ryžiai, cukrus, džio
vinti vaisiai, mėsa dėžutėse, aliejus.
VAISTAI: įvairių rūšių prieš T.B., reumatizmų, anemijų ir kit.
ĮVAIRIOS PREKES: skalbimo ir prausimo muilas, .kutintųsi peiliukai, D.D.T., 
Žirklės, skustuvai, pilnėtai ir kit.
PASITEIRAVIMUS PRACOMA SIŲSI l

WINTREX AND CO. LTD.
51, Brnmpton Kotui, 
KNIGHTSBRIDGE,
LONDON, S.W.S. Tcl. KNI 1394

Visos informacijos nemokamai. Į pasiteiravimus atsakoma tuoj pat.

Didžiulis pasirinkimas Naujausio 
stiliaus baldų Pavasario Šventėms

Kainos Žemiausios Chicagoje.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
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 Kroehler,

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, Prancūziško stiliaus ir ga
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

tiniai, 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 porcclano

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

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

KILIMAI
9x12 Capri tiktai ...................................... ...................... $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: Pirnn»'*.ienj Ir Ketvirtadienį 9—-9:30 
Kitom dienotai 9—6 ir Sekmadienį 10—5.

JOS. F. RUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7234

Budriko RacLio Valanda iš stoties \VHFC, 1450 kiL 
Ketvirtadieniais 6 vai. vakare. -P

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tcl. Virgiui a 7-0036

Rezidencijos tcl. BEvcrly 8-8244

Tel. ofiso VI. 7.0600, rsa RĘ. 7-6867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

Ofiso Mef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vul.
OOos VVAlbrook 6-2670.

Rea Hllltop 6-15«0

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQl<ErrrE HEDIGAL CENTER 

6132 South Kedzte Avenue 
Vai. 2—4 p. p. b nuo 7—S ▼. vak. 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We»t 63rd Street

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

Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALI8TB

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

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 We#t Marųuette Rd.

Telefonas REIlance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

Tek ofiso lr buto Oljmplc 2-415P
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15tli St, Cicero 

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 48th Avė. 
Asštadieniats 12 iki 4 poolst

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šauklio K'Edzio 3-2868
DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Jei turit# parduoti ar iiauomo 

ti, pasiskelbkite amulkių Nkelbimų 
įkyrluje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Virgiui# 7-6640.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12: 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4849 
Namų — CEdarcrcst 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sohth Halsted St 

Kasdien 3— 7. vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

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

Ofiso telefonas — Illshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubile 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
8435 We«t 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 Iki 8 v.v. 
Šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

OR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SFEC. MOTERŲ LIGOS

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

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir penktad. 6-9 vai. vak. b

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 Western Avenoe

VAU kasdien 2—4 p. p. Ir 7—t vak. 
šeštad. 2—4 p p. Trečiad. lr 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: bAnube 6-1126

OR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRonpect 6-8100
Rezid. PKimpect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlutS)

GYDYTOJA IR CHIRURęfi 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Oftsn ir buto tcl. OLympic 8-1881

Tel. oflšo trictpry 2-1581
Rez. VIctory 2-0748

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6440, rez. HE. 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko ■«vinim 

keičia stiklus b rėmus.
4456 So. California Avė., Chicago 

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

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

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. G H.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

4646 So. Ashland Avė., Chicago
Plrmad., antr., ketv. Ir penk.

6:80—8:30 vai. vakaro 
Šešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

Rez. 8033 S. Campbell Avė.

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečiad., šei- 

tad. lr sekmad. tik pagal sutarti- 
Jeigu neatsilieps vlršmlnfitl telefonai

Šaukite Mlduity 3-0001

Vai.t

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - Protezlstas 

Aparatat-Protezal, Mod. ban
dažai. Spcc. pagalba kojom

(Areli Supports) lr t.t»
9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 

ORTIIOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 6itrd St. Chicago 20, UI. 

Tel. PRospect 6-6084.

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6650

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA fl-0257, rez. PR «-««aa 

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

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VV’est S5th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-3 lr 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

SšVlK©*
PLATINKITE “DRAUGį”

DRAUGAS
THE LITHUAN1AN D ULV FRIKND 

2334 8. Oakley Avė., Chicago 8, III. Tel. Vlrgtnla 7-6641; 7-GG42
Bntered U Becond-Clasa Matter Marcb 81, 1916, at Chicago, 

Unde> the Act of Marcb t, 1879.
Msmber of the Cathoiic Press Asa'n 
Publlsbed dally, ezept Sundaya, 

by the
Lltbuanlan Cathollo Press Soclety
PRENUMERATA: Metams
ChlCagoJ lr ClcsroJ J 9.00
Kitur JAV b Kanadoj, 88.00
Ulslenyje > Ųll.OO

Hllnols

8UBdČRlPTlON RATE8 
88.00 per ynar outslde of Cblaago 
89.00 per ynar In Chicago A Closro 
88.00 per ynar In Canada 
Forelgn 811-00 per year.
H metų 

6.00
24.60
86.60

8 mln,
88.76
82.60
88.00

1 mBn 
81.16 
81.80
81.86

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu ne
saugo, Juos grųžina tik iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimu tarini 
neatsako. Skelbimų kalno, prisiunčiamos gavus prašymų.
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NUSIGINKLAVIMAS
Atrodo, kad šis klausimas dabar yra labai aktualus. Apie 

jį daugiausia yra kalbama ir rašoma. Kalbama apie jį sostinėse, 
kalbama Jungtinėse Tautose ir įvairiose tarptautinėse konfe
rencijose. •

Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad nusiginklavimu bus už
tikrinta pasaulio taika? Anaiptol!

Jau kelinti metai, kai Vakarai yra gundomi pradėti nusi
ginklavimą. Gundo Maskva, gundo ir jos agentai. Didžioji so
vietų ir jų bendradarbių propaganda jau yra atnešusi nemažai 
vaisių. Yra visa eilė Jungtinių Amerikos Valstybių “drangų'*, 
kurie irgi aiškiau ir atviriau kaišioja Washingtonui įvairius nu
siginklavimo projektus. Toji propaganda ir visuomenės dalį jau 
yra paveikusi.

Tačiau visos kalbos apie nusiginklavimą, visi planai, norį 
vesti prie to, yra gryniausia iliuzija.

Ar rasi pasaulyje bent vieną valstybę, ar ji būtų maža ar 
didelė, kuri bent kiek rimčiau svarstytų nusiginklavimą, žino
dama, kad ji turi priešų. Jungtinės Amerikos Valstybės ir jų 
sąjungininkai turi priešų. Jie yra stiprūs ir pikti. Todėl būtų 
savižudybė nesirūpinti savo saugumu, Susilpninti savo gynybos 
pajėgumą.

Maskva labai džiaugtųsi, jei Amerika pati nusiginkluotų, 
savo draugų neberemtų ir visas savo karines pajėgas atitrauktų 
iš Europos ir kitur.

Mes galime būti tikri, kad JAV vyriausybė pagundoms nu
siginkluoti nepasiduos. Mūsų apsiginklavimas ir draugų apgink- įariška~santvarka bei "uniforma 
lavonas yra daromas ne agresijai, bet saugumui užtikrinti. ir įteigta choras, ansamblis, or-

Nerasi pasaulyje tautos, kuri nesirūpintų savo saugumu, ikestras, sporto rateliai ir kt., 
Nė viena jų nepadės į šalį ginklų, kol nebus tikra kitos pusės -3) įsteigtas lituanistikos muzė- 
gera valia. Amerikos atžvilgiu toji kita pusė — tai Sovietų
Sąjunga, kuri yra sulaužiusi visus tarptautinius pasižadėjimus, 
niekuomet ir nė vienu atveju neparodžiusi geros valios. Kol 
valstybių tarpe nėra pasitikėjimo vienos kita, kalbėti apie nu
siginklavimą yra tuščias dalykas.

Pagaliau jau atvejų atvejais yra įrodyta, kad diktatūromis, 
nepaisant, kokios rūšies jos bebūtų, jokiu būdu negalima pa
sitikėti.

Laužė susitarimus fašistų diktatorius Mussolini, laužė juos 
nacių diktatorius Hitleris, laužė komunistų diktatorius Stalinas.
Pastarasis daugiausia jų sulaužė, nes ilgiausiai sudėjo sovietų 
diktatoriaus soste. Nėra jokios gatantijos, kad kolektyvinė so
vietų diktatūra neis tuo pačiu keliu. Vakarų demokratijų ne
įtikins nė Chruščevo bei Bulganino šypsenos, nė jų pasirinktoji 
taktika, kurios pasirinkimas padarytas tikrai nesivadovaujant 
gera valia bei noru nusiginkluoti ir jau taikoje gyventi su savo 
kaimynais. Ir to kolektyvo šypsenos, ir naujoji taktika kaip visi 
jau gerai žinome, yra paprasčiausias noras “apmuilinti” vaka
riečių akis.

Labai teisingai yra paskelbęs David Lawrence, kad apie nu
siginklavimą negali būti nė kalbos, kol pasaulyje nėra taikos.
Taikos negali būti, kol visur nebus sudarytos sąlygos patiems 
žmonėms savo kraštus valdyti. Didieji taikai pavojai yra iš 
komunistų diktatūros pusės. Tik pačių žmonių revoliucija prieš 
sovietų diktatūrą padėtį gali pakeisti.

Kelias taikon — visų žmonių išlaisvinimas. Kai tikroji de
mokratija bus įgyvendinta, ir tai visur, tada ir nusiginklavimo 
klausimą bus galima rimtai svarstyti. Nusiginklavimas dabar — 
tai iliuzija.

PASIŠVĘSKIME IR RIKIUOKIMĖS
Ir bematant sukursime lietuvybės švyturį Marianapolyjc

, (Tęsinys)
Visuomenės talka

Čia tik vieno asmens mintys 
ir pasiūlymų metmenys. Mari
jonų vyresnybei pareiškus prin
cipinį savąjį pritarimą Ma- 
rianapoliui paversti tokiu lietu
vių mokslo bei auklėjimo centru 
ir suorganizavus jo steigimo or
ganus, čia gimtų daugiau idėjų 
ir praktiškų pasiūlymų. Noriu 
dar dar pabrėžti, jog čia numa-'1 reformų pradžioje 
tyta milžiniška pagalba iš, pa
minėtų organ zacijų bei įstaigų 
ir iš plačios visuomenės tikrai 
ateitų tuo atveju, jei Mariana- 
poly bus: 1) atkurta lietuvių 
kolegija tikslu ją išplėsti į uni
versitetą, 2) augštesnioje mo
kykloje ir kolegijoje įvesti litu
anistiniai mokslai, kūno kultūra,

PETRAS JURGĖIA, tlniondale, N. V.

palaiduota nuo gana stamb'ų iš-' už joa la'komą Lietuvos respub- 
laidų šiems reikalams. Be to likos auksą skirti Lietuvos pa 
pakėlus Marianapolio ūkio ga- siuntinyblų bei konsulatų peiso 
mybą ir įsteigus atskirą fondą nalo išlaikymui arba buv. augš- 
neturtingiems m o.k slei viams to Lietuvos pareigūno šelpimui 
šelpti, tikrai susidarytų gali-i laikomai te singu ir teisėtu, 
mybė atitinkamai sumažinti mo- nors JAV ir Lietuva tokios su- 
ke.'tį už moksleivio Išlaikymą ir tarties nebuvo pasirašiusios. Lie 
mokslą. Sis patogumas ir stipen tuvos pas untinys bei įgaliotas 
dijų įsteigimas atidarytų didės- ministeris P. Žadeikis yra ats. 
niam jaunuolių skaičiui duris į į pulkininkas, Lietuvos krašto ap 
Marianapolį gal net pačioje jo saugos ministerio pareigas ėjęs

Turime at
minti, jog dvasiniai pajėguolial 
ir genijai dažniausiai iškyla iš 
skurdo ir valgo. Mūsų tautos 
Istorijoje tokių pavyzdžių gau
su.

Kadangi Marianapolis tęstų 
Lietuvos respublikos augštųjų 
mokyklų darbą bei tradicijas, 
perteikdamas pagrindinį jų 
mokslą — lituanistiką — ir tuo 
būdu tarnautų šios" valstybės pi
liečių tremtin u ir būsimų jos

1919 metais, t. y. tuo metu, kai 
mūsų tauta kovojo dėl savo lais
vės ir savo valstybę kūrė iš nie
ko. Atstovaudamas mūsų tėvy* 
nei Amerikoje ir įvertindamas 
tautinę lietuvių veiklą ir ypač 
kultūrinius darbus išeivijoje, jis 
pasiūlė Lietuvos vyriausybei eilę 
kunigų, kultūrininkų bei visuo
menininkų apdovanoti DLK Ge
dimino ir Vytauto ordinais.

Parodykime, kaip Didvyrių 
Žemės sūnūs ir dukros ryžtasi 
išlaikyti tautinį savo gajumą ne

DULKES P/DARĖ NAKTĮ

Didžiausi dulkių debesys uždengė miestą, Dalias, Te\as, 
negalima buvo matyti augšėiausio miesto pastato.

ir per dulkes 
(l\S)

piliečių bei gyventojų kultūros _ . __
jus, 4) pastatyta paminklinė Lie i rejĮ<aiamg būtų visai natūralu, j tik pavergtoje tėvynėje, bet ir 
tuvos bažnyčia (juo labiau, kad teisinga ir teisėta JAV užšaldy-' demokratiškame Amerikos kraš
koplyčios pakaktų gausiai "pi
lies įgulai”) ir 5) įkurta tautinė 
šventovė su Marijos grota, lie
tuviškais kryžiais, paminklu pa
siaukojusiems už Lietuvos idea
lus ir jų atminimo apeigomis. 
Vadovaudamasis tam tikru sa
vo patyrimu, esu giliai įsitiki
nęs, jog būsimų lietuvių moky
tinių (inteligentų) švietimui, pil 
mitiniam auklėjimui ir būdo 
(charakterio) formavimui čia 
paminėtos vertybės ir jų pertei
kimo būdai bei priemonės yra 
būtinai reikalingi ir neatskiria
mi. Kaip tik tokius reikalus bei 
uždavinius plačioji mūsų visuo
menė vieningai rems. Visuome
nei ir gal net pedagogams nau
jiena bus tik siūlomoji praktiš
ka auklėjimo sistema, kuri čia 
buvo tik bendrais bruožiais pa
minėta. Ją galėsime smulkiau 
panagrinėti.

to Lietuvos respublikos aukso 
dalį skirti Marianapoly atkursl- 
mai lietuvių kolegijai ar univer
sitetui. Washingtone veikian
čios Lietuvos pasiuntinybės įsi
pareigojimas tuo pasirūpinti bū
tų ne tik patriotiškas, bet visai 
teisėtas ir teisingas. Lygiai taip 
pat, kaip rusų okupuotos Lietu
vos respublikos pasiuntinybes ir 
konsulatus visi lietuviai,-ės ir 
svetimos demokratinės valsty
bės laiko tebegaliojančiais ir tei
sėtais, nežiūrint to, kad Lietu
vos Respublikos Konstitucija ar 
betkuris kitas įstatymas tokio 
atvejo neįžvelgė. Arba net ly

te, kuris daugiausia laisvių su
teikia. Tokias kilnias ir vienin
gas mūsų pastangas ugdyti ge
rus krikščionis lietuvius ir tuo 
prisidėti prie senos ir kultūrin
gos lietuvių tautos gyvastingu
mo laidavimo ir Visagalis Die
vas palaimins! Tad visi sukrus- 
kime ir stokime į darbą ir tal
ką, arba kaip šventuolis, malo
nusis tėvas marijonas ir arki
vyskupas J. Matulevičius skati
no : Pasišvęskime ir rikiuoki- 
mės! Didelius žygius lietuviai 
įvykdė tiktai savo pasišventi
mu ir darniu darbu, suglaudę

Paskiriems mecenatams ir 
augščiau minėtoms bei kitoms 
lietuvių organizacijoms įsiparei
gojus pastatyti bei įrengti moks 
lo rūmus, bendrabučius, lituanis 
tikos muzėjų, bažnyčią ir kt., tė
vų marijonų vadovybė būtų at-

_, giai taip pat, kaip JAV vyriausy Į savo eiles ir vienos idėjos ve- 
bės nuosprendis dalį nuošimčių darni! (Galas)

KO BIJO RAUDONIEJI?
AL. GI MANTAS

VAIKAI NUDŪRĖ TĖVĄ
“The New York Times” re

dakciniu rašo:
“Maskva žengė baisų žingsnį. 

Chruščevas žodžiais užmušė sa
vo politinį tėvą, kurį su drau
gais per 20 metų kėlė visažinan
čiu tėvu ir mokytoju. Dabar 
Stalinas vaizduojamas kone iš
protėjusiu žmogžudžiu, vos ne- 
pražudžiusiu Sovietų SąjungoB. 
Laisvasis pasaulis seniai žino 
Stalino kriminališkumą. Bet 
nuo Sov. S-gos piliečių tai buvo 
slepiama ir suprantama, kad tie
sos paskelbimas juos sukrėtė. 
Gali būti, kad tiesą skelbti pri
vertė maršalas Žukovas, norįs 
apibaltinti savo bendrą Tuha- 
čevskį. Tačiau Stalino nekentė 
ir labai plačios Sov. S-gos gy
ventojų masės.

Į Chruščevo žygį betgi reikia 
su atsarga žiūrėti, nes matyt jis 
turi nemalonių Vakarams politi
nių tikslų. Pirmiausia, kur 
Chruščevas ir draugai buvo ta
da, kai Stalinas savo kriminališ- 
kus darbus darė? Antra, kodėl 
Chruščevas nesistengia tuos kri- 
minališkus nusikaltimus atitai
syti, pvz. Pabaltijo valstybėse 
ir kitur? Tik Stalino nusižengi
mus atitaisant ir jo linijų atsi
sakant, Chruščevu ir kolektyvu 
pasaulis patikės”.

PRIEŠ JAV, AR KOMUNISTUS
Specialus Montrealio “The 

Star” korespondentas rašo iš 
Paryžiaus:

“Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerio Pineau kalba spaudos 
klubui sukėlė Vakaruose neri
mą. Pineau pareiškė, kad nusi 
ginklavimas svarbesnis dalykas,

negu Vokietijos apjungimas, 
kad tarp Vakarų ir Rytų reika
lingas didesnis kultūrinis san
tykiavimas ir nėra reikalo Nato 
apsigynimo sistemą perdaug į 
akis kišti. Spėjama, kad Pi
neau kalbą įkvėpęs taip vadi
namas Europos kairysis spar
nas, kuriame Prancūzijos socia
listai ir Vokietijos socialdemo
kratai veik vienodai žiūri. Jie 
nori Jungtinių Europos Valsty
bių, tiktai ne kariškų sutarčių 
ar bendros kariuomenės pagrin
du, kaip JAV sekretorius Dulles 
siūlo. Jie tikslu stato tokią ap
jungtą Europą, kuri būtų neut
rali JAV ir Rusijos ginče. Gali 
būti, kad šitokios politikos žy
giai pasirodys tikslesniu atsaky
mu patraukliems komunistų siū
lomiems bendriems frontams,

tą gerovės laipsnį, bet pamiršo 
savo pagrindinį tikslą. Bet da
bar, kada vyravimui ir gerovei 
kyla pavojus, muša valanda vėl 
įsigilinti į savo esminę dvasią 
ir joje susirasti atramą susvy
ravusiam pasauliui, kurio jau 
nebegalima kardu numalšinti. 
Kas susmukdė mūsų idealą ir 
galią? Aišku — du pasauliniai, 
brolžudiški karai, kuriuose pa
miršome savo krikščionišką pa
grindą, ir todėl žmonija atsisu
ka nuo mūsų”. V.

Besekant įvairių tautybių vi
daus gyvenimą Jungtinėse 
Valstybėse, itin įdomu sekti 
įvairius jų vadovaujančių as
menų pareiškimus, ne3, papras
tai, tokie asmenys yra ganėti
nai patyrę ir pakankamai auto
ritetingi savo rūšies išvadoms. 
Kaip tik neseniai labai vertingų 
minčių amerikiečiams pateikė 
dr. John C. H. Wu, savo .metu 
buvęs Sanghajaus provincinio 
teismo vyr. teisėju, o vėliau ir 
Kinijos ambasadoriumi Vatika
ne.

Šis kinietis .mokslininkas yra 
įsitikinęs, kad krikščionybė yra 
pačiu didžiausiu laisvojo pa
saulio ginklu kovojant prieš 
komunizmą. Jis manąs, kad 
raudonieji bijo krikščioniško

sios minties daugiau už bet- 
kuriuos ginklus. Tuo labiau, 
kad krikščionybė yra pagrįsta 
didybe ir asmens verte, tuo tar
pu komunizmas bazuojamas ’ burmistras 
valstybės dominuojama role.

Dr. Wu įspėja šį kraštą, teig
damas, kad mūsų laikų didžiau
sias pavojus yra tame, kad 
mes daromės pasyvūs krikščio
nybei ir dažnai užmirštame jos 
pagrindinius principus ir lei
džiame komunizmui slinkti 
priekin. Mes turėtume neužmirš
ti, kad kounizmas galvoja, jog 
religija yra tarsi kokia po
grindžio jėga siekianti komu
nizmo susprogdinimo iš vi
daus.

Iš kitų pareiškimų paskiau
siomis dienomis yra gana įdo

mus ir vieno austrų politiko 
Ferdinando Wedening, Karin- 
tijos provincijos gubernato
riaus Austrijoje, kuris belan
kydamas šį kraštą tautinių gru
pių buvo klausinėjamas apie 
galimybes Austrijoje esan
tiems pabėgėliams būti grąžin
tiems į pavergtąsias tėvynes. 
Bet tas valstybininkas tokios 
rūšies igandus visiškai panei
gė ir pareiškė, jog negali būti 
ir kalbos apie betkurios rūšies 
prievartos grąžinimą į kil
mės kraštus prieš pabėgėlių 
norą. šiuo metu jo krašte dar 
esama 50,000 pabėgėlių, kurie 
dar nėra absorbuoti austrų 
ūkinio gyvenimo.

Lenkų fronte

Egzilinės lenkų vyriausybės 
ministeris JAV, dr. Julius Szy- 
gowski, dabar lanko lenkų ko
lonijas ir ragina lenkus ameri
kiečius remti prezidentą Au
gustą Zaleskį. Jis prašė ne vien 
tik moralinės, bet ir materiali
nės paramos, nes lenkų egzilai 
turi savo lėšomis išlaikyti lais
vosios Lenkijos ambasadas ar 
pasiuntinybes Airijoje, Vatika
ne, Kuboje, Lebanone ir Ispa
nijoje. Toks Detroito vyr.

Albert E. Cobo,
priimdamas šį lenkų diploma
tą ir sveikindamas miesto var
du, padarė pareiškimą, kuria
me sakosi nematąs, kodėl Jun
gtinės Valstybės turėtų likti 
geruose santykiuose su komu
nistine Lenkija ar su bet ku
riuo kitu raudonųjų kraštu, 
kuris savo piliečius pavertė 
paprasčiausiais kaliniais. 

Ukrainiečiai protestuoja

Jau ir mūsų spaudoje per 
Eltą, buvo rašyta apie sovietų 
įvykdytą 500 ukrainiečių mo
terų išžudymą vienoje Sibiro

72 tęsinys
. . , Kartais iš tolo atbanguoja šiaudinė ponios Leškie-

tlk 1 aS V°8 verglją nės skrybėlė, apdėta milžiniškom aguonom. Poniai Leš- 
kienei mes labai pavydim. Jai priklauso du Kauno ki
nai — ji gali ten sėdėti nors kas vškarą.

Kartais sutinkam barzdotą chirurgą - apendiciti- 
ninką, užsimaukšlinusį minkštą filco skrybėlę, atplas- 
nojantį juodo apsiausto skvernais.

O ko daugiau ir bereikia, jei tik žiūrėk, atžings- 
niuoja vienintelis Kauno negras? Jis dėvi platų, lan
guotą švarką ir vakarais dainuoja Metropolio šokių 
salėje...

— Turit penkiasdešimt centų? — staiga šūkteli 
Irka.

Itališkų ledų valgyti!
Mes susimetam į patį tolimiausią kampą, nusvie- 

džiam portfelius ant grindų ir paklojam savo pusličius: 
blizgančius variokus su kviečio varpa ir avižos žvan
gučiais.

Palubėj sukinėjasi propelerio pavidalo vėduoklė, į 
aprasojusius kielikėlius mums įverčia šaltos košės kau
šų: baltos, citrininės, tirpstančios burnoj, lyg lengvas 
sniegas, ir gelsvos — su įšalusiom ananasų luobom, ir 
nugatinės, tirštai pritrupintos riešutų, ir tamsiai rudos, 
kvepiančios kava, pačia juodąja, pačia karčiąją kava.

Už tą kviečio varpą, už tą lauko avižėlę.

teveda’

VAKARUS TURI DVASIA 
ĮKVĖPTI

Anglų istorikas Amold Toyn- 
bee “Colliers” žurnale rašo:

“Ųoks Vakarų civilizacijos 
tikslas? Rytų žmogus turbūt 
sakytų: ‘Technika ir mašinos’, 
o Vakarų žmogus: ‘Žmogaus as
mens vertė’. Prieš tria šimtus 
metų ir rytiet's, ir vakarietis 
būtų bendru žodžiu atsakę: ‘Va
karų civilizacijos pagrindas y-, 
ra krikščionybė’. Per paskuti
nius 250 metų Europa neginči
jamai vyravo pasaulyje. Mažu
mos vyravimas daugumai istori
joje yra ne amž nas, bet laiki
nas dalykas. Šiomis dienomis 
mes pergyvename Vakarų vyra
vimo saulėleidį. Savo vyravimo 
metu Vakarai pasiekė labai augš

Kai ihia rudenėti, miestas tarsi prityla.
Giedrą spalio dieną oras kvepia šalna. Tai rytme

čio miglos ir aitraus pelyno prieskonis. Liepų šakos 
žėri paskutiniu auksu, lyg mirštančių didžiūnų rankos: 
senos, garbingos giminės didžiūnų. Ir visa Laisvės alėja 
tada skamba, lyg didžiulė, žydra styga, ištempta iki 
skausmo.

Jau ateina ruduo ir Kaunas trokšta žėrėti, trokšta 
pataikauti moteriškės užgaidai, kaip ir kiekvienas tik
ras miestas. Kaunas jau turi šampanui kibirėlių ir 
perlamutrinių operos žiūronų, ir šlepečių mažutei, lepiai 
kojai, ir spalvotų druskų voniai — kvepiančių baltom 
alyvom, karčia lavendra ar sandalo medžiu.

Lobynas prekiauja rožine lašiša, prekiauja Par- 
mezano sūriais ir juoda Ceilono arbata.

Madame Jeannette siuva baltinius su koketiškom 
rožytėm, madame Jolie — apdribusi žydė kepuminkė, 
sidabru nusilakavusi nagus — kaišo skrybėles stručio 
plunksnom.

Mes jau visos ką nors mylim.
Rima myli jauną konservatoristą, kurį pamato tik 

sekmadieniais, Šaričių bažnyčioj. Irka myli anglą skau
tą, nes su juo apsimainė ženkliukais tautinėj stovykloj, 
o Gina — šauniausią Valstybės Operos dainininką. Jis 
turi pilko pliušo paltą ir vaikšto šonu, lyg gaidys, rėž
damas sparnu.

Aš, tiesa, myliu dar miglotą būtybę, bet jokia pa
saulio jėga neįstengtų manęs atplėšti nuo narsaus, mė- 
lynplaukio apačo, nuo manojo Winnetou...

Mylėti stengiamės kaip galint kilniau, karščiau 
ir — prašmatniau.

vergų darbo stovykloje. Šiais 
Kingiro stovykloje atliktais 
žiaurumais pasipiktino visi 
laisvėje gyveną ukrainiečiai ir 
jie gana plačiu mąstu tą įvykį 
panaudoja savo gausiems pro
testo susirinkimams. Vienoje 
rezoliucijų JAV kviečiamos įsi
kišti į negirdėtus barbarišku
mus vykdomus sovietų kalėji
muose ir stovyklose ir įtaigoti 
Jungtines Tautas įsteigti spe
cialų komitetą sovietų vergų 
stovyklų investigacijai. Prie to, 
kongr. Alvin Bentley dar pri
dūręs, jog taikingasis išlaisvi
nimas (būtų gera, jog kartą 
visiems laikams, tie, kurie nuo
lat kalba apie “taikingą išlais
vinimą”, pagaliau išaiškintų, 
ką jie galvoja tokiu posakiu, 
kuris mums visvien dar vis ne
aiškus ir nesuprantamas) turi 
būti taikomas visoms ne rusiš
koms tautoms, ne vien tik 
toms, kurios tapo satelitais II- 
jam karui pasibaigus. Pasak 
tą kongresmaną, visos tautos 
turės teisę laisvai nuspręsti 
savo valdymosi formą po iš
laisvinimo. Atsieit, tokia yra 
oficiali Valstybės Departamen
to nuomonė. Bet mūsų žiniomis 
tas teigimas nėra visiškai tiks
lus, nes Valstybės Departa
mente esama užtektinai “ne
dalomos matuškos Rusijos” ša
lininkų, bet lietuvių, aišku, tas 
neliečia.

“Technologiškas gyvenimo 
supratimas” nėra, galutinoj iš
vadoj, niekas kitas, kaip tik sa
vita materializmo forma, kiek 
čia paskutiniu egzistencijos 
klausimo atsakymu laikomos 
matematinės formulės ir utili
tarinės kalkulacijos. — Pijus 
XII.

Irka pradeda mokytis anglų kalbos pas kažkokį 
žydą Vilniaus gatvėj. Per istorijos pamokas, vos tik 
pasigirsta žodis ,,Anglija“, mes visos atsigrįžtam Irkos 
pusėn. O ji sėdi paskutiniame suole, raudonuodama ir 
mirkčiodama pro akinių stiklus žemažiūrėm savo aku
tėm. Lyg jos anklas — ilgas bernas, apžėlusiom blauz
dom, styrančiom iš po skautiškų kelnyčių — būtų su
pliekęs Saladiną, paskandinęs Ispanijos Armadą ir nu
kapojęs galvas savo septyniom žmonom.

O Rima siuvinėja balto šilko nosinę. Jos pakraš
čiais bus išvadžiota ištisa meilės daina. Ir siuvinėti rei
kia labai tiksliai, nes juk tai dovana konservątoristui!

Ginos mylimąjį mes bent visos pažįstam. Jis lyg 
ir bendra mūsų nuosavybė. Gėlėmis, kurias jam siunčia 
Gina, mes turim aukų lapą. Jam ir laišką — įmantrų 
laišką ant šviesiai pilko popieriaus, išsukinėtą pačiu 
gražiausiu Rimos dailyraščiu, surašėm bendrom jėgom: 
prašydamos jį liautis girtuokliavus...

Be to mano sode augo „Jo medis“ — puiki, jauna 
obelaitė. Ant užsimezgusių jos vaisių mes įrėžėm ada
tėle visus Ginos mylimojo vaidmenų vardus. Rudenį 
obuolius nuskinsim, sudėsim auksu padažyton kraitelėn 
ir nunešim teatran.

Visai kitokia yra Winnetou padėtis. Jį myliu tik 
aš viena. Slaptai ir karštai, kaip tegalima mylėti narsų 
raudonodį. Turiu nusipiešusi ir jo paveikslą: Winnetou 
stovi pačioje kalno viršūnėj ir žiūri į tekančią saulę. 
Apačioj, klony, knibžda raudoni žmogiukai — ko- 
mančai.

(Bua daugiau)
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KĄ MAČIAU PUERTO RICO
TITAS NARBUTAS, New York, N. Y.

(Tęsinys)
šernas — vienintelis lietuvis 

Puerto Rico I
Kai 1493 metais Kolumbas 

atrado Puerto Rico salą, ten su
rado vietos indėnus. Vėliau is
panai ir iš Afrikos atvežtieji 
vergai negrai susimaišė su indė
nais ir taip susidarė puertori
kiečių tauta. Dabar sutiksi pu
ertorikiečių baltų, panašių į in
dėnus ir beveik visai juodukų. 
Visi jaučiasi tos pačios tautos, 
malonūs, kalbūs, pietų krašto 
temperamento. Mieste gali su
tikti ir amerikiečių. Tai visokį 
biznieriai ir turistai. Bet, kai 
išvažiuoji į provinciją, tai tik 
puertorikiečius tematai.

savo tikėjimą, ypač neišsilavinu
sių tarpe, ir kaikuriuos nutei
kia tiesiog fanatiškai. Jie kar
toja ir kartoja Šv. Rašto posa
kius, net jų prasmės nesupras
dami. Katalikų Akcija Puerto 
Rico krašte turi didelius užda
vinius-

Tėvynė ar žinoma
— Žinai ką, — sakau jaunam 

puertorikieciui, skrendančiam su 
manim iš San Juan, — jei aš bū 
čiau puertorikietis, aš gyven
čiau Puerto Rico. Tai gražus 
kraštas.

— Ir aš tą sakau. Aš norė
čiau gyventi Puerto Rioo. Bet 
dabar turiu sunkumų. Būdamas 
kariuomenėj vedžiau meksikietę

SKAUTAI
)•
; (Atkelta iš 2 pusi.)
stiprink:me jų Džiamobrės Fon
dą!

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

i ir dabar gyvename San Anto- 
Mėginau rasti lietuvį Puerto Texas. Čia Puerto Rico tu- 

Rico sostinėje San Juan. Deja, Į rjme savo žemės, atvažiuoju 
peržiūrėjau telefonų knygą, bet loent kartą į metus apžiūrėti. Da 
lietuviškos pavardės neužtikau. bar nutariau savo žmonai pa- 
Dairiausi gatvėse, ar nepamaty. sakyti stačiai: “Arba važiuojam

MINĖS ŠV. JURGIO DIENĄ
(sks) “Skautų Aidas” prane

ša, kad Brolijos užsienio skyriui 
pasiūlius, Vadija nutarė pa3kelb 
ti Brolijos vienetams minėti šv. 
Jurgio dieną ir kaip Kankinių 
Skautų dieną, šis pasiūlymas 
buvo priimtas ir Egzilų Skautų 
Asociacijų Taryboje. Sk. viene
tai raginami šią dieną paminėti 
drauge su mūsų bendro likimo 
m kovos brol'ais — egzilais 
skautais.

IŠ DETROITO PADANGAS
(sks) Pasaulio skautų globė

jui šv. Jurgiui ir kankiniams į 
skautams paminėti Detroite lie
tuviai skautai skiria balandžio 
28 — 29 dienas. Iškilmės bus 
pradėtos balandžio 28 d. 6 vai. 
vak. gedulingomis pamaldomis 
Šv. Antano parapijos bažnyčo- 
je. Po to, 7:30 vai. vak., Holy 
Redeemer auditorijoje bus minė
jimas — koncertas. Programo
je — solistai St. Baranauskas 
(tenoras) ir J. Varytė (sopra
nas).

Balandžio 29 d. 10 vaL ryto

siu lietuviškos pavardės krau- 
vių iškabose. Ir viename skel
bime suradau: "ŠERNAS”. Tai 
filmo “Trojos Elenos” herojus, 
lietuvis artistas. Tai jis ir buvo 
vienintelis “matytas” lietuvis 
— Žiūrėk, amerikietis, — vis 
girdžiu šnibždant puertorikie
čius, kur tik einu. Tačiau, kai 
pradedu su jais kalbėtis, tada

į Puerto Rico, arba skirkimės 
Še tau, aš pats užvedžiau kal

bą apie skyrybas.
— Girdi, sakau, — kai sėdai

į lėktuvą, mačiau, kad persižeg
nojai. Atseit esi katalikas. Spė
ju, kad bažnyčioje esi susituo
kęs.

lietuvių salėje. Po sueigos skau' 
tės ir skautai su savo vėliavo
mis dalyvaus 11 vai. pamaldose 
vietos parapijos bažnyčioje.

JŪRŲ IR ORO SKAUTAI 
VEIKIA

(sks) Detroite, Baltijos skau
tų tunte, šiomis dienomis įkurti 
du nauji vienetai. Jūrų skautai 
susibūrė į Šarūno laivą, kuriam 
vadovauja Ant. Žalkauskas. Į 
laivą kandidatais priimami jau
nuoliai nuo' 16 metų amžiaus, ku 
rie prašomi kreiptis į vair. At- 
kočaitį.

Apie oro skautą Dūla tį susi
spietė entuziastų būrelis, kurie 
ryžtasi tapti oro skautais. Šiuo 
metu su užsidegimu dirbama 
prie lėktuvų modelių statybos. 
Sėkmės būsimiems erdvių užka
riautojams ir gero vėjo vandenų 
ploto nugalėtojams!
PANAUDOJO SKAUTIŠKAS 

ŽINIAS
(sks) Šiuo metu Antarktiko- 

je, Pietų ašigalio kaimynystėje,

kyti skautiškiems skyreliams ne tuvių parapijos salėje rengiamas
skautų laikraščiuose.

Šiuo metu vyksta korespon-
dencinis LSS Tarybos posėdis, 
kurio metu renkama Pirmija ir 
kooptuojami Tarybos nariai. An 
trojo korespondentinio sąjungos 
suvažiavimo prezidiumas kovo 
viduryje perdavė visą medžiagą 
naujai išrinktam LSS Tarybos 
pirmininkui ir tuo pačiu užbaigė 
savo darbą. Taryba išreiškė pa
dėką prez. pirm. dr. J. Gimbu
tui, vicepirm kun. J. Klimui, 
■sekretoriams sktn. A. Labuckai- 
tei ir psktn. A. Treiniui ir ižd. 
psktn. V. Karosa tei už ištver
mingai pravestą darbą.

LSS Tarybos sudėtis kiek pa
sikeitė: jon įėjo Seserijos suei
gos rinktos kandidatės sktn. N. 
Grigjfliūnienė ir sktn. V. Kalend 
rienė, vietoje pasitraukusių M. 
Barniškait'ės ir M. Žilinskienės.

iškilmingas skautų kankinių die 
nos minėjimas, po kurio •seks 
rinktinė meninė programa, ku
rią atliks augščiau minėtų tau
tybių skautai. Prieš minėjimą, 
6 vai. vak., Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje psktn. kun. Jonas 
Klimas laikys specialias pamal
das už kankinius skautus. Lie
tuvių visuomenė kviečiama kaip 
galint gausiau atsilankyti į mi
nėtą minėjimą ir tuo pačiu ati
tinkamai pagerbti tuos asmenis, 
kurie kovodami prieš pasaulio

Trečiadienis, balandžio 11, 1956

2,000,000 religinių 
paveikslų

Nepaliaujamos Pagalbos cen
tras, 389 E. 150tii str., New 
Yorke, išsiuntinėjo į visas pu
ses 2,000,000 įrėmintų Nepa
liaujančios * Pagalbos Dievo 
Motinos paveikslų.

Tiesos ir gėrio labui
Christoferių paruoštus fil

mus šiuo metu transliuoja 364 
televizijos stotys. Kitą jų pro-

blogį ir sekdami skautybės prin-| Sram* Paduoda apie 1,000 ra-
cipUg atidavė savas gyvybes.

NORI PIRKTI 
SKLANDYTUVĄ

Prieš dvejus metus Chicagoje čias savo

Didžiausias katalikų 
universitetas

Šiuo metu jėzuitų vadovau- i 
jamame Marąuette universite-! 
te yra 9,174 tikri studentai ir 
tai yra didžiausias katalikų 
universitetas JAV-se. Po to se
ka Detroito universitetas, tre- 

didumu yra jėzuitų
vadovaujamas Loycios univer-i 
sitetas, Chicagoje (8,293 stu-| 
dentai); Fordhamo universite-' 
te — 8,293 studentai.

DEM BSl'o !

dijo stočių. Be to — jų laikraš
tėlio išsiuntinėjama milionas 
egzempliorių. Jų sąjūdžio šū
kis vieton keikti tamsą, geriau 
uždegti nors vieną (tiesos ir 
gėrio) žvakutę.

— Žinoma.
, — Na tai žinai, kad katalikų bus iškilminga skaučių ir skau-

jau mane ispanu laiko ir klau- moteryStėje nėra skyrybų. Tai tų tuntų sueiga su kankinių die-
šia, kad į Puerto Rico is Ispani- kaipgj sakaį kad sutiktum skir- nai pritašyta programa buv. 
jos atvažiavau? Mat mano ak- tig gu Jau ,rba * _
centas ne amerikietiškas.

Važiuoju automobiliu su ki
tais trimis keleiviais skersai Pu
erto Rico salos, pažiūrėti Ponce 
miesto, kur katalikai turi savo

kalbink vykti į Puerto Rico, ar- m. atiteko JAV. 1917 m. puer- 
ba su ja gyvenk San Antonio torikiečiai gavo JAV pilietybę. 
Kito kelio nėra. i Dabar Puerto Rico turi autono-

Ir pagalvojau apie visus lie-Į miją ir renkasi savo guberna
torių. Puertorikiečiai turi ir, tuvius, vedusius nelietuvaites. universitetą. Dvi keleivės mote Ir >mg ankg£au „ vėliau ta

ryš, kalbios, dainuoja, mane mo 
ko dainuoti, pasakojasi, kad be
šokių negalėtų gyventi nė savai- “^tytY ~iT anksto 
t’ės. Kiekvieną sekmadienį po
piet sumosiančios šventelę su 
pasišokimais. Vaikus leidžian
čios į katalikiškas mokyklas,

pati problema iškils. Mūsų jau
nimas turėtų tas problemas pa

O, Puerto Rico tikrai gražus 
kraštas, — pakartojo mano ben
drakeleivis.

Ir tikrai. Juk tai amžinai ža
kr.Sw amerikiet4s amoko! liuojanti sala. 1,600 į pietryčius

Kitą kartą automobiliu va
žiuojame šeši vyrai. Penki pu
ertorikiečiai, įskaitant ir šoferį,

nuo New Yorko, 1,000 mylių 
nuo Miami, 500 mylių nuo Ve- 
nezuelos, Puerto Rico sala turi 
apie 100 mylių ilgio ir 35 my
lias pločio. Saloje daug kalvų, 
apaugusių įvairiais amž nai ža
liuojančiais ir žydinčiais krū
mais ir medžiais.

Puerto Rico klimatas yra tik
rai amžino pavasario. Tempera
tūra svyruoja tarp 73 ir 79

daugiau privilegijų: jie nemoka 
JAV federalinių mokesčių, bet 
užtat neturi teisės rinkti JAV 
prezidento ir atstovų į Kongre
są. Ateitis parodys, kokia link
me Puerto Rico politinis gyveni
mas progresuos: ar taps viena 
JAV valstybių, ar eis daugiau 
nepriklausomybės keliu. (Da
bar neteko nič nieko užgirsti 
prieš JAV ar amerikiečius). At
rodo, kad dabartine politine pa
dėtimi Puerto Rico gyventojai 
yra patenkinti. Tik labai maža 
puertorikiečių grupė siekia po
litinės nepriklausomybės. Kaip 
patys puertorikiečiai aiškina, ta 
grupė turi ryšius su komunis
tais.

Svarbiausias Puerto Rico pro-

baigia įsikurti amerikiečių moks1 įsisteigę ir dažnai skautų tarpe 
line ekspedicija, kuriai vadovau
ja admirolas Richąrd E. Byrd.
Vienu nenuilstamų šio nepalau
žiamojo tyrinėtojo talkininkų 
yra Paul Siple iš Erie, Pa. Prieš 
25 metus, kada P. Siple buvo 19 
m. skautas, jis vyko su adm. R.
E. Byrd pirmojon savo ekspedi- 
cijon į Antarktiką. Tada jis sa
vo skautiškomis žiniomis buvo 
labai naudingas ekspedicijoje, o 
dabar po sėkmingų studijų, tri
jų žiemų ir septynių vasarų pra
leistų poliariniame krašte, jis 
yra vienas adm. Byrd ekspedici
jos mokslininkų.

Balandžio 2 d. “Life” žurna
las atspausdino reportažą su 
spalvotomis nuotraukomis iš 
šios ekspedicijos, kuri šiuo me
tu baigia įsikurti Ross saloje ir 
Mažojoje Amerikoje.

atrodo daug pasaulio matę — va 
žinėję p0 Jungtines Amerikos 
Valstybes, Pietų Ameriką ir Eu 
ropą. Paaiškėja, kad jie sporti
ninkai. Mane mėgina po trupu
tį kalbinti angliškai ir kai “įsi
tikina”, jog aš nemoku ispaniš
kai, pradeda pasakotis savo per 
gyven'mus įvairiuose pasaulio 
miestuose. Juodukas didžiuoja
si savo romansais su baltomis 
mergaitėmis. Jie sprendžia klau 
simą, ar verta juodajam pradė
ti draugystę su balta mergaite 
ir nutaria, kad tai nepraleistina 
proga siekti ko tai anksčiau.
Jie išsipasakoja, kuris, kur ir 
kiek laiko buvo kalėjime. Jei
gu jie būtų pradėję kalbėti apie 
žudymus, gal ir aš būčiau pra
dėjęs jų bijoti, nes važiavom 
kaip tik naktį. Ir jeigu jie būtų 
turėję gailesčio už savo darbe
lius, būčiau galėjęs duoti išri- 
rišimą...

Važiuojant taip pat automo
biliu į gražiausią Puerto Rico 
maudymosi vietą Luųuillo, kur 
smėlėtoje vandenyno pakrantė
je išsirikiavusios palmės kvie
čia į savo paunksmę įšilusius 
vasarotojus, negalėjau nedaly
vauti religiniuose ginčuose.

Piavažiuojant kapines viena 
keleivė pasisako bijanti mirties.
Kitas atsako, ko bijoti mirti, jei 
tik su Dievu. Ir prasideda kal
ba apie Dievą ir religiją. Tuoj 
paaiškėja, kad vienas keleivis 
yra katalikas, kita keleivė — 
evangelike, vienas baptistas, ki
tas ministerio brolis net bedie
viu pasivadina. Aš negalėjau 
tylėti. Kai pradėjau dėstyti re
ligijų istoriją, tai visi klausėsi 
ir domėjosi. — Kalbėk,- — jie 
mane ragino, — mums patinka H,H,l^mi'M6tHMIMmmilimillllllllllllllllllllllllllllimtrtimtimtmimfinTnw

išgirsti mokyto žmogaus nuo
monę.

— O, kad aš galėčiau paskai-

laipsnių F. Jūrų vėjelis paleng-* dūktas yra cukrinės nendrės, iš
vina šilimą. Dažnai truputį už- 
lyje. Gal dėl to, -o gal nuo sau
lės, o greičiausiai dėl mados dau 
gelis moterų čia vaikščioja su 
lietsargiais.

Važiuodamas skersai ir išil
gai Puerto Rico salos gali gro
žėtis panoramomis, stebėti pu
ertorikiečių kaimiečių gyvenimą 
ir apžiūrėti senus ir naujus 
miestus ir miestelius.

Gėlių mėgėjai čia ras šimtus

PATVIRTINTA “SK. AIDO” 
REDAKCIJA

(sks) Iš PLSS Pirm jos gau
tomis žiniomis patvirtinta šios 
sudėties "‘Skautų Aido” redak
cija: vyr. redaktorius — vyr. 
sktn. Stp. Kairys, Seserijos re- 
dakt. — sktn. Ona Gailiūnaitė 
ir Brolijos redakt. — 3ktn. Česl. 
Senkevičius. Visi trys gyvena 
Toronte, Kanadoje.

Pirmija priėmė nuc3tatus tvar

aktyviai pasireiškę kapt. Stp. 
Dariaus ir ltn. St. Girėno oro 
skautų draugovės broliai vėl tu
ri naujų sumanymų. Vienas 
svarbiausiųjų ateities uždavinių 
tai naujo sklandytuvo įsigiji
mas, kuriuo oro skautai nori į- 
rodyti, kad jie ne vien tik po
pieriuje moka skraidyti, bet ir 
tikrai į mėlynąsias erdves pasi
kelti. Žinoma, sklandytuvas kai 
nuos apie $1,600, bet oro skau
tai ir šią kliūtį žada nugalėti su- 
ruošdami keletą pelningų vaka
rų, na ir be to tikėdamiesi susi
laukti dosn ų visuomenės aukų.! 
Siųsti draugovės kasininkui 
pskltin. Edmundui Zčgaičiui, 
6643 So. Whippie St., Chicago 
29, UL

Oro skautų draugovė didėja 
ir savo. narių skaičiumi. Norin
tieji informacijų gauti arba 
draugo\ėn įstoti berniukai skau 
tai kreipkitės į adjutantą Ri
mantą Penčylą, 4501 So. Tal- 
man Avė., Chicago 32, III. V. š.

KANKINIŲ SKAUTŲ 
MINĖJIMAS BOSTONE

LSB užsienio skyriaus inicia
tyva, susit?rus su Bostono lat
vių, lietuvių, ukra:niečių skau
tų,-čių vienetais, balandžio 21 
d. 6:30 vai. vak. Šv. Petro lie-

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

TeL BĮ 7-7075 arba 
RE 7-9842

TELEVIZIJOSAPSIVEDIMO TIKSLU noriu su 
sirašinėti su panelėms ir našlėms i , B ,
(nedivorsuotoms) ir tik katalikėmis, I ’F n8CllO Aparatų TaiSyiH3S 
kurios mėgti; gerą gyvenimą, Rūšy-: Sąžiningas ir garantuota* darbu 
damos laiškus prašome pažymėti am ! M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St 
žiu ir užsiėmimą. Turtas nesvarbu, l T y, 7^7 _ yj 7,3037 
pinigų netruks. T. J., 7215 S. Sac-1
ramento Avė., Chicago 29, III. I sc

fir

tai“®

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Aveniie Tai. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

z?

F

kurių daromas cukrus ir garsu
sis Puerto Rico romas. Antro
je vietoje eina tabakas. Važinė
jant po salą daugiausia ir ma
tai cukrinių nendrių plotus ir 
tabaką. Po to seka kava, ana
nasai, citrinos, palmių riešutai, 
vata ir daržovės. Bendrai dirba-' 
mos žemės saloje daug nematy
ti. Daugiausia kalvos, apaugu
sios krūmais ir medžiais

Daugelį prekių Puerto Rico 
įvairiausių rūšių žiedus ant krū- gauna iš JAV. Didelės pramo
nių ir medžių. Sportininkai,1 nes nėra. Nėra ir kasyklų. Is-1 
plaukikai, žuvautojai čia randa panai buvo radę aukso, bet ne-1

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

Roesevelt Furniture Miegamo Rakandu Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai ui $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 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 VVEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3 - 4711

Pelix Raudonis, sav. Ir menadierls 
Krautuvg atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

Ptimad., antrad., penktad. ir 
fieštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

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

geriausias sąlygas.
Ir nenuostabu, kad daug pu

ertorikiečių, gyvenančių New 
Yorke ar kituose JAV miestuo
se, grįžta aplankyti savo tėvy
nę kartą į metus. Jeigu lietu
viai turėtume laimę turėti tokią 
tėvynę laisvą ir dar ta;p arti, 
tai visi ten važiuotume.

Puerto Rioo vejasi JAV

didelius kiekius. Siuvinėjimas 
po žemės ūkio produktų užima 
svarbiausią vietą pramonėje. 
JAV biznieriai viliojami į Pu
erto Rico pradėti ten biznį, kur 
mažesnė konkurencija, o nerei
kia mokėti mokesčių. Mokesčių 
mokėjimas žymus net ir biletą 
perkant kelionei. Ta pati kelio
nė iš Puerto Rico į Ncw Yorką

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. OaMey Avenue Tel. YArds 7-3271

NARIAI ULlUVm TA1T. III SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

Puerto Rico dabar galima pri- pigiau atsieina negu iš New 
skaityti prie JAV. Buvusi Is- Yorko į ten. Buvę Puerto Rico 
panijos dominija Puerto Rico po nepataria pirkti bileto New 
Ispanų — Amerikos karo 1899 Yorke.

A. TV E RAS
LAIKRODŽIAI IR NNANGENVBIS

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. GGth St. REpablic 7-1941

1 .'j

PERKRAUSTYMAI — MOVING
artimų ir

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

MIS PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GKLŽKELIAlS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47tb St. Chicago 32, ŪL

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

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

lyti, - prisipaž'no didžiausias 
ginčų rėksnys, mėginęs keletą 
kartų cituoti Šv. Raštą.

Nors Puerto Rico gyventojų 
dauguma yra katalikai, bet įvai
rios protestantų sektos platina

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš 
tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

AUTOMOBILISANTANAS VILIMAS
8413 8. UTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FKoatier 6-1882
!lllllllllllllllllllllllllll(|lllll|Į|UllllUlUUl!!UJUUU!U>!lL'lUUtllUlU!lll'iUlUll!llU'U»« 4

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Haieted St. Chicago 8. UI.

MOVIMC

r** 15 TOLI IR ARTI
NAUJI OIOSII TtOKAI- NAUJAUSI KRAUSTOMO (PANK/AI

ILSU MK7Ų PATY/tIPIAS - PI6US !P SĄŽININGAS PATARIAMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AIL^ek 5-9209
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ŠEŠIŲ MILIONŲ ARMIJA
1947 m. prel. H. Colgal Ame

rikoj įsteigė tarptautinę orga
nizaciją, kurią pavadino MĖLY
NOJI ARMIJA. Šios organiza
cijos tikslas yra: per maldą at
gailą ir pasiaukojimą bei sąži
ningą savo pareigų atlikimą, 
vykdant Marijos prašymus, pa
sakytus 1917 m. Fatimoj, grą
žinti žmoniją prie Dievo. Per 
du metus į tą sąjūdį įstojo vie
nas .milionas narių. Šiandien ši 
organizacija jau turi daugiau 
šešių milionų narių ir jai pri
klauso šios valstybės: Ameri
ka, Kanada, Filipinai, Egiptas, 
Čilė, Ekvadoras, Ceilonas, Li- 
banonas, Lichtenšteinas, Gva
temala, Kuba, Afrika, Austri
ja, Anglija, Airija, Prancūzija, 
Ispanija, Portugalija, Luksem- 
burgas, Indija, Korėja, Japoni
ja, Olandija, Belgija, Vokietija, 
Italija, Šveicarija ir Lietuva.

Vyriausias dvasios vadas ir 
garbės pirmininkas yra La i ros 
(Fatimos) vyskupas Jose da 
Silva. Mėlynoji armija leidžia 
savo žurnalą SOUL, kuris turi 
daugiau 100,000 skaitytojų. Be 
to, Portugalijoj leidžiamas dar 
kitas laikraštis VOZ da FATI- 
MA, kuris spausdinamas portu
galų ir anglų kalbomis ir turi 
500,000 skaitytojų.

Geresnei veiklai plėsti, Pary
žiuj sudarytas Mėlynosios Ar
mijos Europos Komitetas, j ku
rį įeina visų Europos valstybių 
Mėlynosios Armijos atstovai. 
Šio komiteto pirmininkas yra 
kun. dr. Fuks, vokietis.

Lietuvių Sąjūdis
Marijos žodis, pasakytas 

1917 m. Fatimoj, buvo tas aks
tinas, kuris paragino ir lietu
vius organizuotis ir pradėti 
veikti. Laimėti kovą prieš nihi- 
l\:mą ir mater',ajizmą, reikia 
žmogaus dvasos atgimimo. Tik 
artimo meilė, paremta Kristaus 
mokslu ir jo socialinių idėjų į- 
gyvendinimas gali atnaujinti pa 
šaulio veidą.

Tam tikslui 1950 m. rugsėjo 
8 d. Bostone įsikūrė Fatimos 
Marijos Sąjūdis. Pradžioj į šį 
sąjūdį įsijungė nedidelis lietu
vių būrelis, šiandien tam sąjū
džiui priklauso keliolika tūks
tančių narių, kurių tarpe yra 
augštų dvasiškių, žymių profe
sorių, inžinierių teisininkų, gy
dytojų, muzikų, mokytojų, dar
bo žmonių ir kitokių profesijų 
lietuvių, gyvenančių įvairiose 
pasaulio dalyse.

Steigiant šį sąjūdį neturėta 
jokių žinių apie kitų tautų pana 
sius sąjūdžius. Tik vėliau paaiš
kėjo, kad USA veikia panašus 
sąjūdis, pasivadinęs Mėlynoji 
Armija. Su šiuo sąjūdžiu buvo 
tuojau užmegsti glaudūs ryšiai 
ir jau 1953 m. mūsų sąjūdis 
įstojo nariu į M. Armiją.

Kadangi šiuo metu lietuviai 
yra išblaškyti po visą pasaulį, 
tai MA Lietuvių sąjūdis turi 
savo vadovus įgaliotinius viso

se šalyse, xur tis yra bent kiek 
didesnis lietuvių skaičius. Šiuo 
metu tokių vadovų yra:

darbus ir visus Mėlynosios Ar- ti Dievo, šiandien yra pirmaei- 
mijos narius, esančius v.s^.n.,| uui/Ra- .
pasaulyje”.

Kardinolas Eugenijus Tisse- 
rant, Šv. Kardinolų Kolegijos

1. Amerikos Jungt. Valstybė- dekanas, sako: “Mėlynoji Armi
se — Sąjūdžio Centras,

2. Anglijoj — kun. A. Kaz
lauskas,

3. Argentinoj — kun. dr. Pr. 
Brazys,

4. Australijoj — kun. dr. Ja
tulis; dr. Br. Zumeris,

5. Austrijoj — prel. Kl. Raz
minas,

6. Belgijoj — kun. dr. Dėdi
nas,

7. Brazilijoj — kun. dr. Raga- 
žinskas,

ja yra tikras atsakymas Dievo 
Motinos prašymams, pareikš
tiems Fatimoj”.

Nevvark arkivyskupas Tomas 
Bolen rašo: “Mėlynosios Armi
jos nariai turi būti apaštalai, 
turi skleisti visiems Marijos pra 
šymus ir vykdyti Jos duotą 
TAIKOS PLANĄ, priešingai — 
pasaulis turės daug kentėti”.

Kauno Arkivyskupas J. Skvi
reckas rašo: “MiR pasiekė 
džiaugsminga žinia, kad Mari-

Rusijos atsivertimas, pasau
lio taika ir Lietuvos laisvės at
gavimas nepareina vien tik nuo 
šių dienų diplomatų kalcų ir jų 
politinės veiklos, bet reikia, kad 
visus mūsų darbus visur ir vi
suomet pirmoj eilėj laimintų 
Dangus. Todėl Mėlynosios Ar
mijos Lietuvių Sąjūdis kviečia 
viso pasaulio lietuvius jungtis 
į šią organizaciją, kad drauge 
susikaupę sujungtomis jėgom s 
įvykdytumėm Dangaus prašy
mą ir išmelstumėm savo Tėvy
nei laisvę.

8. Italijoj — kun. dr. V. Bal- I organiAuojas’ į
čiunas,

9. Kanadoj — kun. dr.
Grauslys,

10. Kolumbijoj 
mošiūnas,

11. Prancūzijoj — kun. dr. F. 
Jucevičius,

12. Portugalijoj — kun. A.
Sabas, '

13. Urugvajuj — kun. J. Bru- 
žikas, S. J.

14. Venezueloj — kun. A. Per 
kūmas,

15. Vokietijoj — kun. Tėv. 
K. Gulbinas, OFM.

1953 m. Pleinfield, N. J. Mė
lynosios Armijos kongrese lie
tuviai dalyvavo kaip pilnatei
siai nariai ir .mūsų trispalvė ple
vėsavo tarpe kitų tautų vėlia
vų. Šiais metais tarptautinis Mė 
lynosics Armijos kongresas į- 
vyksta spalio mėn., Portugali
joj-

1950 m. gegužės mėn. popie
žius Pijus XII specialioj audien
cijoj priėmė Mėlynosios Armi
jos įkūrėją prel. Colgan ir ta 
proga jam pasakė: “Kaip pa
saulinės kovos vadas prieš ko-

j skaitlingą Mėlynosios Armijos 
g i sąjūdį, trokštantį įgyvendinti 

į visus tuos Marijos duotus pa- 
kun M Ta- saAiliiii apreiškimus Fatimoj.

Tai reali programa ir konkre
tūs uždaviniai, kuriuos mes ir 
trokštame priminti visiems Lie
tuvos katalikams”.

Vyskupas Fulton Sheen sako: 
“Pasauly kyla naujas nusikal
timas — ateizmas, privalo kilti 
nauja dorybė pasiaukojimas Ne 
kalčiausiai Marijos širdžiai, ku
rią stengiasi įgyvendinti Mėly
noji Armija”.

Indijos vyskupas L. Reymond 
rašo: “Šiandien pasaulis yra kri
tiškoj padėtyje, todėl didelių 
pastangų reikalaujama iš Mė
lynosios Armijos. Aš nuošir
džiai tikiu tikiu, kad Mėlynoji 
Armija yra ta organizacija, ku
ri gali pakeisti pasaulio ryto
ju”.

Prel. M. Krupavičius 1958 m 
sausio 2 dieną Bostone vienoj 
kalboj pasakė: “Lietuvos lais
vinimas turi eiti dviem frontais
1. Maldauti Dievo pagalbos. Tuc 
daug rūpinasi Mėlynoji Armija
2. Politinė veikla. Jai vadovau-

munizmą, aš laiminu jus, jūsų I ja VLIKas. Aš laikau, kad mcls-

MAŠINA NE KCRYBA
Nors dabartiniu laiku maši

nos pasiekė augščiausią tech
nikos tobulumą, bet vis vien ne
gali rungtis su žmogaus protu. 
Pvz., negali elęktrinė skaičia
vimo mašina rungtis su žmo 
gaus fenomenaliniu protu, kur; 
turėjo indėnų kilmės matemati
kas Srinavosa Ramajunnan, 
apie kurio gabumus rašė žy
mus anglų matomai ikas Har- 
ry: Ramajunnan buvo žmogus, 
sugebėjęs atsiminti daugybę 
teoremų ir jų pagalba atminti
nai duoti atsakymus, kai bet 
kuris uždavinys liesdavo mate- 
matikos veiksmus. Jojo trump- 
menų veiksmų žinojimas ir už
davinių sprendimas atmintinai 
buvo pranašesnis už visų pa 
šaulio matematikų. Jo atsaky
mai buvo tikslūs ir teisingi, ta
čiau jis nesugebėjo paaiškinti, 
kaip jo smegenys šiuos veiks
mus įveikia atlikti.” •

Tiesa, nors elektrinės skai
čiavimo mašinos atlieka kaiku- 
riuos apskaičiavimus greičiau 
negu žmogaus protas, tačiau 
mašina niekad nęjturės kūrybi
nių idėjų, kurios išimtinai pri
klauso dvasiniam žmogaus pa
sauliui. . J- Mksi {

PLATONO PRANAŠYSTĖS
Iki šiol dangaus kūnus mil

žiniškoje erdvėje apčiuopdavo 
teleskopais. Nors mokslininkai 
ir kažin kaip ilgino jų vamz
džius ir didino stiklus, bet vis 
tiek dangaus erdvės tokios 
plačios, kad ir didžiausios žvai
gždės teleskope atrodė, kaip 
aguonos grūdas. Dabar gi su
sikūrė visiškai nauja astrono
mijos mokslo rūšis, kuri pri
taikė patabolinę anteną ir pa
gavo garsus ateinančius iš 
žvaigždžių.

Kadaise graikų filosofas 
Platonas kalbėjo apie sferų mu
ziką. Šiandien jo žodžiai virsta 
realybe. Iš tos žvaigždžių “mu
zikos” daug ką sužinoma. Pvz ,1 
naujieji astronomų tyrinėjimai' 
parodė, kad anksčiau buvo tik 
spėjama, kad paukščių taka3, [ 
kurį matome šviesią naktį, kaip • 
šilką; nusidrėkusi per dangų, 
susideda iš .milžiniškų spiroii-, 
nių sistemų, šis aparatas turi 
ir kitą gerą privalumą — juo 
galima sekti dangaus kūnus 
visą laiką, kai tuo tarpu teles-

RADIO PROGRAMA
Liet. Radlo Programa 1S stoties

lutu Kll. dtmmaaienials Iii— 
lik X0 vai. per pietua: liet. muzika 
dainos, ir Magdutės Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis į Steponų. Mlnkų. 
Baltlc Florists, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvę, 602 E. Broadway So. Boston 
37, Mass. Tel. So. 8-0489. Ten pat 
raunama lalk. ..Draugas“-

kopais dažniausia stebima tik 
šviesią naktį, kai ger?-a mato
mumas. Taip pat teleskopai 
turi ir savo matomumo kampą, 
— vamzdį perdaug nuleidus, 
nebegalima stebėti, o to visai 
nėra parobolinėj antenoje.

J. Mks

DAUG UŽUOMARŠŲ
Neseniai buvo paskelbta, 

kad paskutinių šešių mėnesių 
laikctarpyj New Yorko pože
miniuose traukiniuose buvo pa
likta apie 5400 įvairių daiktų. 
Iš jų apytikriai buvę pamiršta 
apie 4000 moteriškų lietsargių 
Tuo tarpu vyrai pamiršę tik 
400 daiktų. Atrodo, kad .mote
rys tuo pat metu mėgina gal-

voti apie daugelį dalykų, ir tai 
kaip tik atsiliepia j lietsargių ir 
rankinukų palikimą viešose 
vietose.

SIUNTINIAI { LIETUVĄ
Per HASKOBA Ltd. Angli

joj siunčiam Lietuvon įvairias 
gerybes. Prašykite katalogų. 
Jūsų lietuvių bendrovė: OVER- 
SEAS CARGO CO., 4426 So. 
Rockwell St., Chicago 32, III. 
Tel. YA 7-4337.

1956
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit

^7(5S)Į
I V. RADIO SU ■

( LEMPOS-DALYS-BATERIJOS)

TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėsel 

—100% — 
L<t*ftANTioĄ_ 

Pzen!th|

Daina
TELEVISION

Vestuviu nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe
PRECIN PHOTO STIBIO

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav,
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

• Nemokamai I-Jų mėn. pilnų garan
tijų — darbas Ir dalys.

• Nemokamai vidaus antenų Ir Insta
liavimas.

• Iki $109.00 ir daugiau nuolaidos ui 
jūsų senų televizijų.

j Be to, visokiausi radijai, rekorda- 
i vimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAJumet 5-7252

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

Duonų ir įvairias skoningas 
bulkutee kepa

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

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

miestus.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

lt WQES stoties — Banga 1890 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 iki 9:80 vai. ryte 
SESTAI). 8:80 iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
4EKAD. 8:3fl—0:80 v. r. U stotie* 

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

J121 8o. ROCKWELI. ST.

NUO UŽSiSENfcJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

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

V1RŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, |
negali ramiai sėdėti ir naktimis
miegoti, nes Jų užsis> nėjtįsios žaizdos į 
niežti ir skauda. Kad pabalinti tų j I 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tį. Vartokite Jų taipgi nno skau 
džlų nudegimų. Ji taipgi pasalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA- 
KIS Taipgi paftalina perfiėjitnų ligos 
vadinamos ATHLKTE’H FOOT. su- 
stabdo džiovinimų odos Ir pcrplySImų 
tarppirSčių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedlr 
vinių, odos iSltėrimų Ir t t., talpg 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pe 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
klų. JI yra gera gyduolė nuo U 
vi r Al nių odos ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 81.26. Ir 88 60.
Pirkite vaistinėse Chl 
rago] Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wi«c.,Oa 
ry. Ind.tr Detrolt, Ml- 
chlgan arba raAykl- 
te Ir atalųaklta Mo- 
ney order 1

LEGULO, Department D.
501H YV. Eddy St. Chicago 34, III. 
t

Siegler costs you so llttle to 
Own and operots...ft paytfor it* 

Hlfagain and again with fhe futl it utveaf

Siegler k not a spoce heoter that wastn heat op th® chlmney 
and on the teiling forcing you to live in ona or two rooms.
Siegler b not a centrai heatin^. plant with expensive installationsl

ii

Siegler is o revolutionary method of 
V/ARAf FLOOR HEATING .. FUTS HEAT M FYBY KOOM

BUY WTTHOUT COSTLY DIRT COLLECTINO PIPES ANO tEOISTKSAMD LOOK-don't bt t o n f tu e d by ITU RatingsI
Tber. b BTU INPUT . . . thrre b BTU OLTTUT, būt wb«t heepe your 
(tmily w,rm b BTU USEPUT ... the working BTU't tbit hnt your 
komei In BTU USEPUT, Siegler OUTHEATS tM ALLI A 50,000 
BTU Siegler givet mare USABLE HEAT dun much bigker rtlrd nrdi- 
Bary heatert. Any Siegler Heater you buy vili give you much more 
USABLE HEAT dita any other heater o( cotnparable tire.

■ .....’

GAS HOME HEATER
THf HIATU WITH THE PAHN7® 

innu mat tubis

| C sav. inž. A. Semėnas)
l3130S.Halsted-DA6-6887

PIGIAI IR SAUGIAI

perkrAustau
BALDUS
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas,

2313 W. 91st St. Chicago, III. 
Tel. PRescott 9-2781

SIN C LA IR Gazolino Stotis

"PAGALBA”
s-, Sav Ant. Stanevičius**ugssaO»*

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

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

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

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 
RADIJAI-PATEFONAI 

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

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%
\VV\\\\\\V\\\\UV\\\A\V\hVVh\\V\\VV\\\\VY\VWSYY\YYM,

NAUJAUSI

■ ..... ■ . ■■ '*>.•; X-

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupytoj ams

G ."i-

SHOP IN YČUS NSteHBORKOCMO 
AND SAVE W»TM

-GRANE SAVINGS-
2555 W. 47th STREET

Ji. .

............... . ' . :

■'•s*

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

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

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2555 W«sl 471h Str.ei Ulayrtte 3-1083
B. R. Pte8Mewb-a, prea; K lt. l’leMuranlcs, *kr. Ir advofcAtM

Mnk.ni* HiikSliiR ilIvldeiKlui. KeAluoJanie Oklua Parduodame 
Ir IAp>'rkame valstybės bonus. T* u py tojams palai navlmai vaitui 

ATIDA RYKITE sąsKAIIĄ MANDIKN. AIT)KA1WIA IKI UIO.AOU
DARBO VALANIHJK: pirmad. Ir k«tv. nuo 8 Iki 8 vai. vak.; 
antradlen) Ir penktadieni nuo 9 Ik) 5; treėladlani uždaryta, 
d Aeėtadienlats nuo 9 valandos Iki vidudienio.
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MIESTAS SU NEPAŽANGIA ATEITIMI
JONAS MIŠKINIS, Amstrrdam, N. Y.

Seniau Amsterdamas augo, 
plėtėsi. Buvo čia daug dirbtu
vių. Darbininkai, kad ir nedaug 
uždirbdavo, bet darbo niekad 
jiems nestigdavo. Tad anais 
laikais j šį miestą privažiavo I 
daug žaliojo jaunimo ir iš Lie
tuvos. Jie čia apsigyvenę kūrė 
lietuviškas šeimas ir su ryžtin
gu kun. Židanavičium įsteigė 
lietuvišką i parapiją, pastatė 
puošnią ir erdvią bažnyčią, ku
rią pavadino Šv. Kazimiero 
vardu.

Vėliau šluotų ir baltinių ga
myba smuko. Daugelis dirbtu
vių visai likvidavosi. Tačaiu 
neužilgo išsiplėtė du dideli ki
limų fabrikai: Sanfordas ir 
Mohawk Carpet Mills. Lietu
viams dirbusiems šluotinėse te
ko darbovietes keisti. Jie greit 
išmoko austi, verpti ir kitokių 
specialių darbų. Todėl per ke- 
liasdešimts metų turėjo gerai 
apmokamus darbus ir dėlto 
turėjo progos gražiai įsikurti.

Amsterdamas — kilimų 

miestas

Kilimų fabrikai savo gamy
bos kokybe pragarsėjo. Tad 
neveltui Amsterdamas vadino
si kilimų miestu. Po Antrojo 
Pasaulinio karo šiedu fabrikai 
dar labiau išplėtė klimų gamy
bą, Vienas ir antras gamino 
beveik tokios pačios rūšies įvai
rius, moderniškus kilimus. Be 
to, panašių fabrikų atidarė ir 
kitose JAValstybėse, ypač pie
tinėse.

Prieš kelis metus Biglow- 
Sanford fabrikas sušlubavo. 
Darbininkai dažnai reiškė ne
pasitenkinimą dėl atlyginimo. 
Fabrikantai į tai nekreipė dė
mesio, tai kai kurių skyrių dar
bininkai dažnai streikuodavo. 
Pereitų metų pradžioje, fabri
kas pasiskelbė, kad jis išsikels

kitur. Ta netikėta staigmena 
darbininkus labai paveikė. Bu
vo daromi žygiai, kad fabriko 
Bendrovė atsisakytų nuo savo 
sumanymo. Bet nei delegatų 
važinėjimas į Wašingtoną, nei 
darbininkų protestai padėties 
nepataisė. Per ištisus metus 
fabrikas vežė mašinas kitur ir 
palaipsniui atleidinėjo darbi
ninkus. Paliko tik vieną nedide
lį plastikos skyrių, kuriame 
dirba apie 300 darbininkų. 
Virš 3000 darbininkų liko be 
darbo. Optimistai tvirtindavo, 
jog fabrikantai steigsią naują 
fabriką, tačiau jų pranašystės 
ir spėliojimai neišsipildė. Praei
tų metų gale iš varžytinių par
davė labai pigiai keliolika di
džiulių pastatų, kurie dabar 
riogso tušti.

Jaunesni darbininkai išvaži
nėjo į kitus miestus, o senesnio 
amžiaus atsidūrė labai sunkioj 
padėtyje. Seniai nenoroms tu
rėjo eiti į pensiją. Vienas lietu
vis iš desperacijos nusižudė.

Atleido 2500 darbininkų

Dabar Amsterdame veikia 
tik vienas kilimų fabrikas. Jo 
konkurentui išsikėlus kitur 
Mohawk fabrikas ėmė dar la
biau plėstis. Daugelį darbinin
kų, tik jaunų, priėmė iš buvu
sio kilimų fabriko. Darbas iki 
š. m. kovo mėn. 15 dienos vy
ko pilnu tempu. Dirbo per 
4000 darbininkų. Prieš 4 mė
nesius fabrikas pasiskelbė, kad 
jungiasi su Aleksendr Shmit 
kompanijos kilimų fabrikais 
ir vadinsis kitu vardu: Mohas- 
co. Darbininkai tą žinią suti
ko nepalankiai ir gana neigia
mai. Pradėjo reikšti įvairių 
spėliojimų bei pranašavmų. 
Kaikurie spėliojimai jau pil
dosi. Š. m. kovo mėnesio 16 d, 
darbininkai susilaukė staigme

nos. Laike darbo, 3 valandą, 
bosai pranešė, kad fabrikas ne
dirbs dvi savaites. O per spau
dą paskelbė taip:

*‘Mohawk kilimų fabrikas 
uždaromas 2 savaitėm. 2500 
iš 4100 darbininkų netenka lai
kinai darbo. Mohawk kilimų 
fabrikas, kuris priklauso Mo- 
hasco kilimų fabrikų kompa
nijai, bus uždarytas dviem sa
vaitėm. Taip pat Mohasco 
kompanijai priklausantieji fa
brikai, kaip Hudson Falls, Li
berty, S. C., ir Greenville, Miss., 
bus uždaryti 2 savaitėm.

Šis nelauktas įvykis sukėlė 
darbininkuose didelį nerimą. 
Daugelis spėja, kad ir šį fabri
ką kels kitur. Pagyvensime, 
pamatysime.

| H 1 G Y R 1 T E 1> A B A K, CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
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MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ

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

Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (3ANDOM) STANIULIS
12743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781

(priešais šv. Kryžiaus ligoninę)
.IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MES PRISTATOME ANGLIS BEI -fl 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS i į*
Mes įaipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 

I kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. į
, Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pss‘ 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenuo Tol. Ylrginia 7-7097 (

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 
ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo įstaigą visoje Amerikoje.

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

CHARTERED AND 8UPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loen 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.

SIAMlAltll IMiAL SAVIM,S
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

lf 4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32 
PHONf; Vlrginia 7-1141

PAJIEŠKOJIMAI '
Giminės jieško KAZIO BAL

SIO iš Platelių vals., Kretingos 

apskr. Atsiliepti: Dr. Antanas 

Razma, 909 S. Kankakee St., 

Wilmington, III., USA.

ililllillilllllllllllllllllllllllllllllllllliillllli
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE t *

Kaina 40 centų

Ją galite gauti
“D R A U G E”

2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL.

iiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiinunminiiiiiiin

Lietuvių ^iirlsu-ios asmeny
bės 'rktyysk. J argu '•"♦•Mukau-

Mstulevlėšaai

UŽRAŠAI
-.njuiM daJy«s:

I. 1’Įrašai: Mintys, f ir 
ryšimai. Čia kaip t'k ats’-Mle.'d >u> 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įlb ji 
girnas bei visiškas pasta (kojini w 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir siel? 
išganymui.

IT. Laiškai. Tai Įvairiems tsme- 
nims rašytu laiškų ištraukos,' gyve
nimiškos išminties neriai, išreikšti 
patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formoje.

III. VUn’uJe. žvilgsnis J Arkivys
kupo kandi s per.ieštas senoje Lie
tuvos sostine,*, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo. kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir įrišta J kietus viršelius. Kaina 
12.50.

Užsakymus 'su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė., 

CHICAGO 8, ILL.

Norintieji turėti daugiau žinių 
apie Socialinį Draudimą — skai
tykite neseniai išėjusią iš spaudos 
knygelę —

PENSIJOS IR PAŠALPOS
Šioj knygele] telpa: L Senatvės

pensijos Ir palikuonių pašalpos. 
D. Nelaimingų atsitikimų kompensa
cijos.

Slo] knygele] atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo {statymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to. Čia Įdėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose steituose paaiškinimai 
su lentelėmis
Kaina 60 centų

Pinigus su užsakymais siųsti

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, m.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 

yra gražiausia dovana 
Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
ATEITIES administracijoj 

916 Willoughby Avė. 
BROOKLYN 21, N. Y.

Kaina 6 doL

ALOYZAS BARONAS

“ŠVIESA IR KELIAS”
Nesenai išėjusi knyga

duodanti biografinių žinių lf; žymaus 
Amerikos lietuvių veikėjo

Prelato Igno Albavičians

gyvenimo ir pavaizduojanti Jo nueitų 
kelių, supažindina skaitytojų su įdo
mia Amerikos lietuvių organizacijų 
bei veiklos istorija.,

Kaina *1.00: gaunama:
“DRAUGAS”

2334 S. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL.

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil

nai apmokėtus medžiagų, ava

lynės, maisto ir vaistų užsaky

mus, parinktus iš 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. CRawford 7-2126 •

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nau.lM specialu* dideli* 

sunkvežimi* su pilna ap- 
drauda. Pigu* Ir Hųiinlnga* 
patarnavimo*.

R ŠERĖNAS
4548 S. Wond SL, Chinago t,

Illlnola, tel. VI 7-2972

REAL ESTATE

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

Mūrinis 6 kmb., II 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.

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

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

MARQ>ETTE PARKE:
Mūrinis, 2 po 6 kamb. centr. 

šild., alyva.
KITUR:

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

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

BIZNIO NAMAI:
Taverna ir 8 kamb. būt. Brigh- 

ton Parke.
Du mediniai namai: 2 butai po 

6 kamb. ir 2 — po 4 kamb. Brigh- 
ton Parke. $200 pajamų į mėnesį.

Turime namų visose kolonijose. 
Pildome Income Tax. Parūpiname 
paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

HELP W .INTE D VYRAI

MACHINISTS
with Bench and Machine 

Experience 

JOB SHOP WORK

HELP WANTED — VYRAI

DAY W0RK OVERTIME

H & K MFG. CO.
4646 S. WESTERN

POLISHERS

Job shop experience 
LIGHT STEADY WORK 

Apply
2700 W. Van Buren

S1LVER SOLDERERS

Job shop expenence 
LIGHT STEADY W0RK 

Apply
2700 W. Van Buren

GELEŽIES DIRBTUVĖJE

(FORGE SHOP) 
Reikalingi

KAITINTOJAI 

PADĖJĖJAI 

HAMMERDRIVERS 

HAMMERSMITHS 

SAW MEN

Augščiauaias atlyginimas. Ligoni
nės ir gyvybės draudimai. Apmoka
mi šventadieniai. Apmokamos ato
stogos.

Kreiptis —
ANDERSON SHUMAKER CO. 

824 S. Central Avė.

(Užpakaly 8.32 S. Central Avė.)

VYRAI IR MOTERYS _

MEN — 1VOMF.N
TO BELL REAL ESTATE 

Leads Furnlshed—Full or Part Time 
Excellent Baiminga

AIF.LliO RE A LTV 
5234 \V. Belmont — SPrlngs 7-5070 
— Weekends. 188 W. Ranrtolph — 
OEnt 0-4100 — Weelc dajrs.

HELP WANTED MOTERYS

ĮSIGIGYKITE ĮDOMIĄ KNYGĄ

ŽEMAIČIŲ TARME 
APYSAKOS 

Butkų Juzės raštai,
knr atspausdinta autoriaus plati bio
grafija, Audronė, o kas svarbiausia 
—įdomios žemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrins, 2) 
Ont mona Barbelės kapą, 3) Kaip 
žemaitis iš Kulių į Klaipėdą važia
vo ir Žemaičių stiprybė. 154 pusi 
Knyga iliustruota. Kaina tik $1.50

Pinigas sa užsakymais siųsti:
“DRAUGAS”

8834 8. Oakley Ars-
Ohicago 8, HL

BRIGHTON PARKE
Stiprus mūrinis 12 butų po 6 

kamb. Central, šildymas—stokeris. 
$12,000.00 metinių pajamų. Gali
ma nupirkti tik $15,000 įmokėjus.

Labai geras mūrinis arti liet. 
mokyklos. 2 butai po 5. Pastogė, 
rūsys, centralinis šildymas. 2 au
tom. garažas. 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. 
Galima pirkti su namu arba be 
namo.

Medinis su rūsiu. 3 po 4. Jau
kūs butai, tile vonios ir virtuvės.

Mūrinis su rūsiu ir centraliniu 
šildymu. 4 butai po 6. Visi butai 
dideli ir šviesūs. Kaina $26,000.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė., LA 3-3881

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS

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

MACHINISTS
Radial Drill 

Engine Lathe
Horizontai Boaring Bar 

Vertical Boaring Mill 
New higher rates. Overtime. 
Profit sharing, — Ali other 

benefits
Our Supervisers speak 

German

CLEARING MACHINE
CORPORATION

Hrs.: 8:30 a. m.—5 p. m. daily 
Saturday 8:30 a. m.—12 noon

6499 W. 65th STREET 

POrtsmouth 7-8700

IBM KEYPUNCH OPERATOR

No. 024 either Alpha or numerie. 
Experience reąuired.

Secretary for refrigeration 

engineer

Dictaphone Operator

Many Company benefits. Pleasant 
conditions. Call Mrs. Barber for 

appointment HA 1-4222.
THE CREAMERY PACKAGE

MFG. CO.

1243 W. Washington

RECEPTIONIST TYPIST
RADIO — TV STATION 

Call Personnell:
SU 7-8300

AUTOMOBTLES — TREJOKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O 8 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
atitekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
575# S. WE8TFRN AVĖ.. PR 8-0533

MISCELLANE0US 

Įvairūs Dalykai

LIET. AJPDRAUDŲ AGENTCRA 
Visų rOSlų apdraudos. Automobl

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

PrleB darydami apdrauda* kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5571

INTERSTATE INSURANCE AGENOY 
5000 S. Ashland Avė., Chleago 35. UI

ŠILDYMAS
A Stanėiauskas Ir A.

Instolluoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaoes), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air eonai 
tioners) ir atlieka vigu* skardo* 
darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 

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

Telef. nno 5 vai. vsk.: Ol.vmpi 
2-6752 Ir OLympio 2-8492

P. STANKOYIČIUS
BBAL ĖST. ir INSUR. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Haisted St 

Fk. DAaabe 6-1798
Padeda plrkltl - parduoti
aklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvark 
imigracijos dokumentus. Ofisas atds 
ras kasdien nuo 10—7.

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai 

Lyginimai - Cemento Pamatai — 
Į Nauji “Piera” - Stulpai - Pripilimai 
j Bendri pataiaymai.

Žemos žiemos kainos. 
JONAS KO8INSKIS

i BOulavard 8-2788

Prieš pirkdami ar parduoda, 
namus, biznais, sklypus ar ūkiu 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSUBAN01 

2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5080

FRospeet 8-3570 (vak Ir

CICERO. Geltonų plytų 5 kamb. 
bungalow. Karštu oru apšild. Gara
žas. 40 pėdų sklypas- Koklių vonia. 
1 kamb. pastogėje. Garažas. .$19,900. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama LIQUOR STORE, ir
2 namai po 5 kamb. 150 pėdų 
S. Western Avė. Gerai einąs biznis 
Kreiptis į savininką tel. FUIton 
5-3594.

MERGINŲ
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

! Ir kitose artimose vidurmiesčio 
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 
B. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama sekmadieniais ir šven

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS 
RĘSTA URA NT
PRUDENTIAL BUILDING 

(Randolpli prie Michigan Avė.) 
arba 26 W. Madison

GENERAL OFFICE
We need 2 women for stendy in- 

teresting office positions. Good start- 
ing salnry with inerease®. Paid va- 
eation. No dietation. Air eondi- 
tioned.

DON’T MTSS THTS!

SAKRETE PRODUCTS 
DRY-MIX CONCRETE CO. 

10352 Franklin Avė.
FRANKLIN PARK, ILL. 

GLadstone 5-3685

TYPIST - BILLER
with aptitude for figures and

— . , . . - willing to learn other duties.= kasdien nuo 4 vai. popiet, s ~ x
= TeL PRospect 8-2013 5 Good salary. Interestmg work

BUILDING & REMODELING

KONTHAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. «tt st. Ohicago 20, UI., 

PRospcckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

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

duris.
ir

V. ŠIMKUS

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

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė 

CHICAGO 3 2. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Streel

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

Tel. — HEmlock 4-5881

ant aiiiiiiiiiiMBimiiiimiimiimiimmmimu 
nis. = LIETUVIU STATYBOS = 
ton = BENDROVE =

Savininkas parduoda Green Turtlc 
Tavern. Moderniški įrengimai. Bu
tas už krautuvės. Karštu vandeniu 
apšildomi.

4516 So. Washtenaw 
Tel. BIshop 7-9216

Parduodama taverna, 2822 West 
Marųuette Rd.

Tel. GRovehill 6-9640

MORAS
= _BUILDERS, INO.
E 8l»u> gyvenamuosius na- = 
- mus, ofisus ir krautuves pa- = 
E gal standartinius planus ar = 
E individualinius pageidavimus. = 
= Įvairūs patarimai stat.y- : 
E bos bei finansavimo reika- S 
E lais, skiciniai planai ir na- E 
= mų įkainavimas nemokamai. E 
= Statybos reikalais kreiptis E 
x į reikalų vedėją šiuo adresu: E
I JONAS STANKUS !

PARDAVIMUI

Parduodamas automobilis— Podge
1952 m., gerame stovyje. Nebrangiai. |J

Tel. FRontler A-38A.3

= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, s 
~ Chleago 29. Mlnols 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiir

and pleasant working 
tions. 5 day week.

condi-

Teirautis po 5 v. v. PIRKITE APSAUGOJ BONUS.

HELP WANTED — MALĖ
čir

ELECTRICAL ENGINEERS
A-N-D

DRAFTSMEN
We have positions open for men of 2 or more years experience 
in CONTROL, CONSTRUCTION LAYOUTS, P0WER W0RK, 
LIGHTING and other phases of ELECTRICAL ENGINEERING 
for Industry.
If you are looking for an opportunity to advance and to develope 
all of your ųualifications as an Electrical Engineer.
Steady work, good pay. (We do all types of electrical engineer- 
img work.)

APPLY IN PERSON, OR IVRITE TO
BOWSHOT, COOPER t O'DONNELL

8408 EDCUD AVĖ. CLEVELAND, OHIO
“ClevelandS Largest Completely Electrical

Engtaeerlng Firm”
aaaBMaDnasmistsssMaESsmaHasmsHm im.s i P

GLOBE MFG C0.
2501 S. Dearborn St. 

DAnube 6-4100
W0RK NEAR HOME

Well established firm has 
attractive vacancy for
GENERAL OFFICE 

LIGHT DICTATION 
KEY SWITCHBOARD

Will train if nevessary. Pleasant 
offiee. 5 <lay week. Hours 9—4:45. 
Good salary to atari. Permanent 
position. Ashland Avė. bus, laike 
Street “L”.

1641 WEST CARROLL 
MOnroe 6-9393

I8NUOMUOJAMA

IŠNVOM TAVERNA ir 7 kamb.
užpakaly. 4569 8. Waahtenaw Avė.
T»li HHHop 5-8575.



Trečiadienis, balandžio 11, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

t

KANADOJE
Chicagos vyrai Hamiltone

Šį sekmadienį Hamiltono lie- kuotas choro dirigentas, kurių 
tuvių apylinkėje bus tikra meno mes nedaug teturime. Ir šio šeš 
šventė. Pas mus atvyksta ašu-‘ tadienio koncr-to mes girdėsime 
nusis Chicagos Lietuvių Vyrų nenuobodžią programą ir galėsi-

Nuomonės ir pastabos
i

Kas smukdo kultūrinius parengimus?
A. GINTNERIS, Chicago, III.

Choras, diriguojamas muz. Vla
do Baltrušaičio. Praėjusiais me 
tais jų dainos aidėjo Toronte, 
kuriame buvo suruoštas koncer
tas. Nors rimtam koncertui są
lygos ir buvo nepalankios, ta
čiau koncertas praėjo pasigėrė
tinai. Šiemet vyrų choro kon
certas Hamiltone praeis dar 
puikiau.

Nauja programa

Šiam mūsų koncertui vyrų 
choras yra paruošęs visai nau
ją programą. Praėjusiais Kie
tais Toronte girdėta programa 
čia nebus kartojama. Dauguma 
dainų dar iš viso nėra niekur 
girdėtos lietuvių koncertuose. 
Be lietuvių kompozitorių dainų, 
išgirsime ir įvairiausių pasauli
nio garso kūrinių. Antroji šio 
koncerto dalis bu3 išimtinai ski
riama operų ištraukoms. Ir šio
je dalyje bus dar negirdėtų kū
rinių. Pažymėtina, kad choras 
atliks prologą iš operos "Hoff- 
manno pasakos”, Hoffmanno 
partiją dainuojant solistui St. 
Baranauskui. Šiame prologe 
dar dainuos ir 4 choro solistai, 
atlikdami mažas partijas. Šia
me kūrinyje visą laiką da:nuoja 
choras, tai prasiverždamas links 
mu studentų jaunumu, tai. nusi
teikdamas žaismu ar klausyda
masis Hoffmanno pasakojimų 
apie savo tris meiles, kurių pir
moji buvo Olimpija.

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras jau dainuoja 7 metus. Jis 
kiekvieną sezoną po kelis kar
tus su gastrolėmis aplanko kitus 
miestus. Per tą laiką jie yra 
sudėję nemaža darbo, nemigo 
naktų, praleistų darbo dienų ir 
p:nigų mūsų tautinės gyvybės 
palaikymui. Tik lietuviškai skam

me pajusti širdyse meno šventę.
Kiti koncerto dalyviai

Be vyrų choro, koncerto so
listu yra Stasys Baranauskas. 
Jis šiuo metu yra geriausias 
mūsų tenoras, jo dainų ir ope
rų arijų lietuviai klausosi di
džiausiu malonumu. Jis dainuo
ti pradėjo Lietuvoje, bet greit 
užėjusi karo audra išbloškė į 
svetimas žemes. Su solistų gru
pe yra gastrolavęs po Angliją, 
ten palikdamas gerus įspūdžius. 
Šiuo metu yra padaręs didelę

kio priekaišto. Suprantama, kad 
kelionės ir kitos smulkios išlaidos 
gali būti apmokėtos, bet joki ho
norarai nereikalaujami.

Senųjų ateivių idealizmas 
Jie kitaip suprato darbą teatro 

srityje, o ypatingai gyvenantieji
Dažnai paskaitome apie teatrą, kalbu grynai apie tokias pramo- Chicagoje. Mat, čia buvo stipriai 

kaip lietuvybės išlaikymo priemo- gas, kurių pelnas paskirtas kultu- jaučiamas hetuvių tautinis veiki- 
nę. Ir ta tema plačiau kalbėdami, riniams ar lietuvybės išlaikymo mas jau prieš 40 metų. Tuomet 
sužinome, kuo skundžiasi kultūri- reikalams. Kalbėkime faktais, pav. buvo daug vaidinama ir dirbama, 
nių organizacijų vadovybės, norint dailininkas reikalauja unijos nu- nes jie suprato, kad tuo-pačiu jie 
išlaikyti teatrą arba surengti ko- statyto mokesčio, kitas padiriga- dirba svarbų tautini darbą, o vai
kį didesnį ir vertingesnį kultūri- vo ar padainavo kokią dainelę — dinti scenoje buvo Įsakoma didele 
nį parengimą. Tuomet susiduria- mokėk; trečias paskambino pianu garbe. Jie norėjo prisidėti prie tau 
ma su visa eile nenumatytų sun- ar sukalė dekoracijas prašo šim- tmes ku turos suklestėjimo ir sve 
kūmų ir didelių išlaidų. Ir daž- tinęs; ketvirtas pasirodė scenoje timame krašte .lietuvybės palaiky- 
niausiai tos išlaidos yra netiesio- - atlygink; penktas prašo už re- Tuomet lietuviška išeivija hu- 
ginės, bet kaip atlyginimas įvai- žisūrą ir t.t. Ir gaunasi paprastas P1 na idealizmo ir kūrybines 
rių sričių artistams už jų darbą, rezultatas 1 vietoje pelno, turime dvasios. Daugelis asmenų paauko- 
Mat, jie visai nenori uždyką dirb- nuostolio; visuomenės sudėtus pi- »avp

šoferis, profesinis tenisininkas, 
sviedinio mėtytojas, beisbolo 
.žaidėjas, beisbolo teisėjas, fut
bolo referi, ūkio darbininkas, 
scenarijų rašytojas, dieninių 
įvykių filmuotojas ir redakto 
rius, elektros mechaniko pade 
jėjas, golfo Čempijonas, golfo 
lazdų nešikas ir laikraštinin
kas. Laikraštininko karjeroj 
išėjęs šį patyrimą: reporteris,

filmų kritikas, Hollywood ko
respondentas, ir pagaliau ve
damųjų rašytojas.

cAAAMAAlKiKAMMAAHaBKHeKHBKHBMMaBIHl

GUŽAUSKŲ
BEVEKLY H1LLS GRLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banlie- 

i tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.
2443 WEST 63111) STREKT 

I’eL PRuspect S-UMaa Ir l’R 8-0831 
«**»***»***i**A**>..*:e*.**«***

ti bendram lietuviškam reikalui.

Idealizmas ir pinigai
Atrodytų, kad kiekvieno lietuvio 

būtų pareiga ir garbė, kad jisai 
gali prisidėti kuo nors prie to lie
tuviško žodžio ir kalbos išlaikymo 
svetimoje šalyje. Dabar reikalin
ga prisiminti, kokias priesaikas

pažangą, bet visa tai išgirsime> sudėjome apleisdami savo tėvynę? 
balandžio 14 d. vakare. Chorui 
ir solistui akompanuos muz. Al.
Kučiūnas. Jis yra dirigavęs o- 
peras ir š uo metu taip pat ver
čiasi iš savo profesijos. Visi 
solistai nori su juo muzikiniai 
padirbėti ir gauti patarimų.. Jis 
yra dažnas žymesniųjų koncer
tų akompaniatorius, turįs didelę 
praktiką. Praėjusiais metais at
šventė savo 25 metų muzikinio 
darbo sukaktį.

Todėl, kaip patirta, Hamilto
no lietuviai turės šį šeštadienį 
patį geriausią koncertą šiame 
sezone. Šių žymių menininkų 
dalyvavimas tai puikiausiai lai
duoja. Todėl nebūkime tą va
karą namuose ar pokyliuose, 
bet sueikime visi į erdvią salę 
pasiklausyti pirmaeilio koncer
to. Ir šį sykį tikrai neapsivilsi- 
me! Sako, kad tokios rūšies kon 
certai ir Chicagoje yra retas

nigus pasiskirsto artimieji bend
radarbiai. Kasa pasilieka tuščia 
ir negalima pradėti naujo darbo.

Dainininkų darbštumas 
ir pavyzdžiai

Na, o kokį atlyginimą gauna į- 
vairių lietuviškų chorų dalyviai ? 
Ar jie mažiau dirba už tuos asme
nis, kurie gauna atlyginimą? Prie-

Tuomet niekas nereikalavo atlygi
nimo už kultūrinius darbus, ku
riais buvo stiprinama lietuvybe ir 
atstovaujama Lietuva! Ir jie ne
turėjo išteklių ir lengvų raštinės 
darbų, bet kitaip suprato teatro 
ir tėvynės meilės sąvokas.

TROOST - PACHANKIS MONLMENTS
6819 So. Western Avė. Tel. GRovefcill 6-3745

ILGAS KELIAS
Vienas įtakingojo Amerikos

šingai, šitie žmonės dirba ištisus lajkragčjo redaktorius, prieš į 
motno lAfilrvruft nn,ra mpnpsm va- r

Ašarotomis akimis ir suspausta
širdimi atsiskyreme nuo savo gim- metus, išskyrus pora mėnesių va 
tosios žemės. Daug tūkstančių lie- saros atostogų, po du art tris kar 
tuvių paliko tėvynėje, bet ar daug tus savaitėje; važinėja naktimis tį, kaip jis pats prisipažįsta,
iš jų atsimena šiandien savo prie- ! be miego ir tinkamo poilsio. Ir ko-į hiives- laikraščio išnešio- I
saikos ir pasižadėjimo žodžius? dėl jie yra idealistai savo pašau-lVra buves' laikraščio įsnesio ,
Laimė, kad yra žmonių, kurie duo- į kimo pareigose ? Koks tikslas ir gar tojas, pasiuntinys, stenograias, 
tus pažadus išlaiko. Jie dieną nak- bė juos pririša prie antraeilio dar- kelneris, autobuso patarnauto-
tį dirba savo tėvynės Lietuvos iš- bo, jei ne meilėlietuviškos dainos ir restorano virėias viešbu-
vadavimui. Jie darbuojasi dauge- savo mielojo gimtojo kaimo prisi-! Jas- restorano vii ėjas, vieauu
lyje organizacijų. Dirba už dyką minimas? Jie pado savo priešai-' čio tarnautojas, runkvezinio 
ir nereikalauja jokio atlyginimo ir kos žodžius nemokamai ir dirba

eidamas į savo pašaukimo sri- John W. Hnchankis (l*atch)
Chicagos vienintelis 
lietuvis savininkas

Česlovas Vitkauskas.
West Suburban atstovas 

Tel. TOwnha.ll 3-3252

padėkos. Tai yra idealistai! Juk 
visuomeniniuose ir kultūriniuose 
darbuose niekas negali gauti pini
ginio atlyginimo. Vienok meno sri
ties darbuotojai nenori tai supras
ti ir už savo patarnavimus prašo 
atlyginimo.

Profesionalai ir mėgėjai
Manau, kad nė vienam teko gir

dėti, kad dabar dalis mūsų teat
ro darbuotojų save vadina profe
sionalais artistais, dainininkais, o 
kitus vadina tiktai mėgėjais. Tai 
yra klaida. Tiesa, jie Lietuvoje bu 
vo profesionalais, nes gaudavo at
lyginimą iš valstybės iždo ir iš to 
savo atlyginimo pragyveno. Bet 
dabar pasikeitė laikai. Juk niekas 
savo turėtą profesija nesiverčia ir

lietuvišką kultūrinį darbą be jo-

KOKIA YRA

VAIKO
NUSILPIMO
PRIEŽASTIS?

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMĄ 
RASITE PAS MUS.

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

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

IŠSIRINKITE DABAR — BVS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

reiškinys. Publikos susidomėji- iš teatro pajamų negyvena. Kiek-
mas yra didelis; čia norėjosi 
šiuo rašiniu būsimuosius klau
sytojus arč.'au supažindinti su 
kcncerto atlikėjais. Dar reikia 
priminti, kad į šį koncertą at
vyksta “Draugo” romano lau
reatė Birutė Pūkelevičiūtė. kuri

banti daina yra jų tikslas. Tam, pasirodys su savo kūryba Ha- 
jie yra išleidę ir savo plokštelių! miltono lietuviams
albumą, kurių laida jau visai 
baigiasi. Plačiau apie šį chorą 
kalbėti netenka dėl to, kad jų 
darbai jau plačiai žinomi visame 
lietuviškame gyvenime. Jie ir 
savo daina sužavi klausytoju3. 

Choro dirigentas

Vyrų choro dirigentu yra mu
zikas Vladas Baltrušaitis, mu
zikos mokslus baigęs Kauno 
valstybinėje k o n s ervatorijoje. 
Lietuvoje jis ypač pasižymėjo 
kaip geras solistas, sukūręs sun 
kius Rigoletto, Figaro, “Travia
toje” Germont, “Carmen” Eska- 
milio, “Fauste” Valentino vaid
menis. Dar daugelis ir dabar 
prisimena jo vaidintą ir dainuo
tą Rigoletto, kaip puikų pavyz
dį. Be solisto mokslo, jis baigė 
ir chorvedybą. Turi gerą prak
tiką kaip muzikos mokytojas ir 
visur mokinių buvo labai mėgs
tamas. Kaip gabus konservato
rijos studentas, dar jos nebai
gęs, o jau buvo pakviestas į 
opera solistu. Lietuvoje ir bu
vo jam lemta likti solistu.

Atsidūręs už savo krašto ri
bų, gyveno stovyklose. Vado
vavo visai eilei chorų. Taip pat 
dainavo tremtinių suorganizuo
toje operoje Detmolde. VI. Balt
rušaitis pasižymi ir kitų yra 
pripažintas kaip turįs puikų es
tetinį skonį ir labai gerą kūrinio 
interpretaciją. Baltrušaitis tu
ri tą Dievo dovaną —• įžvelgti 
į kiekvienos dainos charakterį 
ir ją klausytojams perduoti to
kią, kokia ji turi būti. Ryškus 
viso to pavyzdys yra jo vado
vaujamas vyrų choras, kuris 
yra padaręs žymią pažangą sa
vo dainavime. Ch:cagiškiai vi
sada mielai laukia choro daina
vimų, nes'jie pasijunta atėję į 
koncertą, o ne šiaip sau kokį su
buvimą. Baltrušaitis ir pasauli
niuose kūriniuose yra puikus ži
novas. Jo operinės ištraukos, 
paruoštos chorui, atliekamos su 
dideliu subtilumu ir meniniu a- 
pipavidalinimu. Čia jis spėjo 
pasirodyti kaip pilnai kvalifi-

Chicagos menininkai atvyksta 
šeštadienio rytą. Jie sustos pa
rapijos salėje, 58 Dundurn Str., 
N., ir iš čia bus išvežioti po vai
šingas Hamiltono lietuvių šei
mas trumpam poilsiui. Po kon
certo menininkams yra ruošia
ma vakarienė ir pasilinksmini
mas parapijos salėje. Visais 
tais reikalais prašoma kreiptis 
į vyriausiąjį koncerto rengėją 
K. Baroną, 131 Kensington St., 
N., telef. LI 5-0979. Tad iki pa
simatymo balandžio 14 d. va
karo kencerte. K. Stanka

t

Waterbury, Conn.
VVatcrbury liejosi “Raudonas 

vynas” !

Per Atvelykį į Waterburį bu
vo atvykęs Bostono Lietuvių 
Dramos Sambūris ir čia suvai- 
d:no latvių rašytojo Vaįdemaro 
Karklinš 3 veiksmų komediją 
"Raudonasis vynas”. VVaterbu- 
riečiai teatrą mėgsta ir visada 
gausiai lankosi, tačiau šį kartą 
kaip tyčia pasitaikė nepapras
tai blogas oras (buvo pridribę 
gausybė sniego), ir publikos bu
vo mažoka.

Komedija “Raudonasis vy
nas” nėra labai vykusi — trūks
ta akcijos ir gyvumo, bet užtat 
gausu sąmojaus. Alano Keven- 
dišo rolę vaidina žinomasis mū
sų aktorius Henrikas Kačinskas 
ir apie jį mes čia nieko negalime 
pasakyti. Puikiai savo roles su
vaidino abi mergaitės — Regina 
Norvaišaitė ir Zita Zarankaitė. 
Jauną vyriškį Elensoną vaidina 
Kazys Karūnas. Barūnas vaidi
na puikiai, bet jis nėra jau toks 
jaunas ir šiai rolei gal nevisai 
tinkamas. Tarną Džozefą vaidi-

vienas turi užsidirbti duoną kitu 
būdu. Todėl jau laikas būtų pa
miršti ir profesionalo vardas, nes 
tokių žmonių neturime. Kiti ar
tistai yra vadinami teatro mėgė
jais. Tokių asmenų turi Chicaga 
ir kiti miestai. Jų tarpe randame 
labai gabių ir gerų artistų, kurie 
už savo darbus nereikalauja jokio 
atlyginimo.

žodžiai ir darbai
Mes visi labai gražiai mokame 

pakalbėti apie tėvynės meilę, pa- 
trijotiškumą ir pasiaukojimą. Ir 
dažniausiai tai būna tik tušti žo
džiai. Kai reikalinga pagalba dar
be, tai tokių patrijotų niekur ne
galima rasti.

Niekas nenori už dyką dirbti. 
Kiekvienas tuojau prašo jam ap
mokėti už darbą. Ir už mažiausią 
piršto prikišimą, tuojau prašo at
lyginti. Kas turėjo reikalų su pra
mogų rengimu, tam tokių dalykų 
aiškinti netenka. Žinoma, gali bū
ti skirtumo ir pramogose, jei jos 
rengiamos pasipelnymo tikslu, tai 
tokios turi būti apmokamos, bet aš

na Antanas Vileniškis. Reži
suoja A. Gustaitienė, dekoraci
jos — dail. V. Vizgirdos. Kar
tu su trupe buvo atvykę ir pats 
dailininkas V. Vizgirda ir reži- 
sorės vyrag Ant. Gustaitis.

Bo vaidinimo artistai buvo ap 
dovanoti gėlėmis. Vaidinimą su
ruošė LB Waterburio apylinkė.

Balandžio 21 d. pas mus at
vyks ir čia koncertuos garsusis 
Alice Stephens ansamblis iš Chi 
cagos. Bėra.O-tas

Ar valkas paliegęs. nejudrus, piktas? Ne
valgo ar nemiega? Gydytojas žino, kad 
šis nusilpimas gali liuli nuo ivairių prle- 
žašėlų. Tikroji priežastis dažnai gali būti 
perlstaltinis sulietėjimas pašokinėjo blogo 
Įpročio ar dietos. Šiuo atveju "Gomoio" 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptą gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s 
"Gomozo” sąstate yra keletas mediciniškai 
užtvirtintų dalykų, kurie: t) ramina ir 
šildo sutrikusį skrandį; 2) atleidžia vidurių 
išpūtimo skausmus; 3) suteikia neskubi- . 
nantį palengvinimų nuo sukietėjusių vidu
rių. kurio yra priežastim aukščiau išvar. 
dintų simptomų. Švelnus. Gero skonio. Iš
parduota virš 20.1100,000 bonkų. Šeimos 
dydžio bonka $1.85 vaistinėse. Bandykite 
Dr. Peter’s “Gomozn”... absoliutiškai nie
kas kitas taip nepagėlbėa
Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite *1 
už 11 oz. tionka (su Jūsų vardu, adresu) 
šiuo adresu: UOIIOKO, l)c,»t. <>7l-ti<>

WILLIAM ŠEŠKAUSKAS
Gyv. 3415 S. Eiucrald A ve. 

Tel. YArds 7-3547

4541 N.
Ii), III.

IUvensw<MMl Avė., Chicago

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
J. M I G*L I N A S

Telef. — HUmbold 6 1038

Skelbkites "Drauge”!

Mirti balandžio 8 <1.. 1D5G,
G vai. vak. Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 47 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
mo žmona Julia (ltimkaitė) 
sūnus Edvvard, marti Dorothy, 
duktė Stelbi Aukstik, žentas 
William, 4 anūkai, 2 moliai 
Bruno, brolienė Ona ir jų šei
ma, Steponas, brolienė Kleofa 
ir jų šeima, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo ' Draug." 
ir Chicagos Liet. Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 Soutil 
Lituanica Avenuo.

Lal<joJUV5.s įvyks ketvirtadie
nį, balandžio 12 d., iš koplyčios 
8; 30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. .Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. I’o 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ii' pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, sūnus, duk
tė, marti, žentas ir anūkai.

Igiidotuvių direktorius An
tanas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

DETROIT, MICHIGAN

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad pc 
ilgos ir sunkios ligos balandžio 9 d. Detroite mirė 
mano mylimas vyras

A. j- A.

ANTANAS PETRAUSKAS
Kūnas pašarvotas Dom Brazio koplyčioje, 1930 

—25th St. Laidotuvės įvyks penktadienį, balan- 
dio 13 d. iš Šv. Antano bažnyčios.

Nuliūdę: žmona, sūnus, dukterys, žentai ir 
anūkai.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATĄI8YM 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDUAG4

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS UTWINA8, Prez.
3031 U. Natotod St.

TM. VIctery 2-1273
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atida ra kasdien nuo

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakąro. Į
I IĮ', I|a I 8h 1

PIRKITE TIESIOG KUO 
MR. NELSOK

— 8AVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

3314 West 11 Ith Street
▼lenas Moka. ano kapinių.

•idHanatu paminklams planų 
pastrlnklma. minsle.

Tekt CEdarcrest 3-6335

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
IŠTAIGOJE. ALK W)l ALSIAS, NAI JAI PADIDINTAM DIVIDENDAS Vt I’AID U P INVESTMEN- 

OPnONAIi. BONUS. KALK DV IR VAKVIJL SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAUKI S. 8U- 
m APMOKANT VISOKĮ ALSIAS BILAS. VEI/HI PATARNAVIMAS NARIAMS. I«KEIOIAM IR 

FORMACIJAS PAŠALKIT —GIW4VEHIPALAKIAUSIOM SĄLYGOM. SUAlNtrr MCSV AUKArA DIVIDENDĄ IB KITAS IN-

CHICAGO SSVIMGS ..d LOAN ISSŪCIATIOM, 6234 SOUTH WESTERH AVĖ.
• IKI 8 vai. vaJt.| Treč. UŽDARYTA VISA DIENA. *E*T. • IKI I POPIET 

.......................  *..................... " ' ....— ..............
PIRM. lt V ALi. — H VAU; ANTRAI). IR PENKT. t Iki 4 VAK.; KET.

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DOUCKTORIAI -

8845 S,.Western —8 atskiros air-cond. koplyčios
1-8888 — 7-8881 AMobtUams vbto 
kari* gyvena kiton* mieste dalyeei gauataM

koplyčia arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EIIDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

i Ambulansų patam* lto turime koplyčias
rimu dieną ir nak- ET visose chicago. Ir

! 4, Reikale šaukite Roselando dalyse ir

'nu*u —uojau patarnaujame

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODS1DE Rd., Riverside, OL TeL OLympie 2-5245

POVILAS j. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMilT
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1189

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ.. CICERO, III. Tel. OLympie 2-1003

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

STEPONAS D. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET BEpobUe 7-12131

' 2314 W. 2Sid PI ACE Vlrgtate 7-8672
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X Ateities šokėjų šūkis vi

suomet buvo ir yra “Garsinti 
Lietuvos vardą tarp svetim
taučių” ir per tuos 15 metų yra 
atstovavęs lietuvius Kanadoje, 
St. LouisF New York, Cleve- 
land, Milwaukee, Green Bay, 
Barrington, visur Chicagoje ir 
kitur. Per tą laiką yra padaręs

X Kan. Fabijonas Kemėšis su šokiais virš 1000 kartų.
mirė ištremtas Sibire, Mariins 
ke, Krasnojarsko krašte 1954 
m. sausio 21 d. Velionies arti
mi giminės sesuo Juzė su vyru 
Steponu Nasvyėiu ir visais vai
kais sūnumis Algirdu ir Jaunu
čiu Pijum ir dukterimis Biruta 
Smetoniene ir Aldona Augusti
na vičiene ir minėtų vaikų šei
momis gyvena Clevelande, 
Ohio, ir taip pat čia gyvena ir

Kur Ateitis dalyvauja, ar 
tautų festivaliuose, ar konkur
suose, jie visuomet palieka A- 
merikos publiką sužavėtą ir ap
šviestą lietuvių šokiais, muzi
ka bei rūbais. Tarp amerikonų 
kiekvienas pasirodymas yra at
liekamas be užmokesčio. Dir
bantieji nariai užsimoka patys į 
už kelionę, o mokiniai gauna 
pašalpos iš organizacijos ka-

Al. Kučiūnus polydės pinninn sol. 
SI. Ra ra imuski), kuris dainuos Atei 
lies šokėjų koncerte, bal. 15 d. -1 vai. 
Šok olų salėje.

CHICAGOS ŽINIOS Nušovė plėšiką
Chicagos policiją nušovė 

Rooseveltą Pavis, 29 m. am
žiaus plėšiką, gyvenusį 1942 S. 
Princeton avė. Jisai drauge su 
savo sėbm Herman McCall, 20

Verslo bendrovės | prisipažino nužudę 86 m. vyra 
Per pirmus tris šių metų m?- Anton Kamalie, gyvenusį 6151 

nesiūs Illinois valstybėje jsire- S. Justine. Nubausti: R. Pro- 
gistravo 2,070 naujos verslo dun, 18 m., ir Leonard Vanos- 
bendrovės, taigi net 465 dau- key, 16 m., po 35 metus kalėji-į m- amžiaus, bandė įsilaužti į 
giau, kaip praeitais meta’s. j aao, o Raymcnd Vanoskey, 14 Sa,ažą, esantį 4729 S. Cham- 
Per pirmą šių metų ketvirtį m., gavo 14 metų kalėjimo. Nu-! l),ain- Apie tai buvo pranešta
įvairios .Illinois korporacijos žudymas įvykdytas per apiplė- P°beijai, kuri greit atvyko, 
valstybiniu mokesčių įnešij š:mą lapkr. 6 d, I Plėšikas Herman McCall tuo -
$421,941.57. _ _ . _ ’au I)asidavė, bet Davis — prie-

Byld dėl meiles šinosi, bandė atimti iš policinin-
Čikagietė Emily Egan Smith, ko revolverį ir besigrumiant bu- 

42 m. amžiaus, teisme įieško Į ve nušautas.

velionies vyriausiosios sesers S0S) jei nebūna tušč;a Todėl
Elenoros, mirusios per I Pašau 
linį karą Lietuvoje, du sūnūs 
su šeimomis Pranas ir Kazys 
Karaliai.

X Adomas Dragūnas, kun. 
E. Budrecko, MIC, dėdė, mirė 
23. 3. š. m. Bonni Burn, N. J., 
ligoninėje. Velionis turėjo 63 
m. amžiaus ir paskutiniu metu 
5 m. išbuvo ligoninėje. Palaido
tas Holy Redeemer kapinėse 
Plainfield, N. J. Ši skaudi žinia 
pasiekė kun. Budrecką, MIC, 
kaip tik tuo laiku, kada jis bu
vo užimtas dvasinių pratybų 
pravedimu Pittstone, Pa. ir 
Clevelande, Ohio.

X Akt. Alfonsas Brinką nesi
gaili nei laiko, nei jėgų, kad tik 
geriau pavyktų Cicero mokslei
viams ateitininkams suvaidinti 
4 veiksmų dramą “Prisikėlimo 
varpus”. Vaidinime dalyvauja 
17 augštesnių.jų mokyklų moks
leivių at-kų. Vakaras įvyks ba
landžio 15 d., sekmadienį, 5 vai. 
p. p. Šv. Antano parapijos sa
lėje, kampas 49 Court ir 15 St.

X Chicagos Lietuvių Futbo

lo Klubo Vainutas futbolinin
kai pereitą sekmadienį turėjo 
supasuoti 2:3 vokiečių Wande- 
rers vienuolikei. Pirmasis kė
linys baigėsi 2:1 lietuvių nau
dai. Sekantį sekmadienį mūsiš
kiai toje pačioje aikštėje — 
prie 59-tos ir Paulina žais ant
rąsias pirmenybių rungtynes. 
Pradžia 1 vai.

X Barbara Micevičius, šei
mos teismo (Family court) tar
nautoja, Marąuette Parko pre- 
cinkto kapitono asistentė, vaik
što po lietuvių butus, teikia in
formacijų kaip balsuoti ir ragi- 

'na tremtinius būti JAV pilie
čiais. Ji kartu platina knygelę 
“Kaip pasiruošti JAV piliety
bei”. B. Micevičius Chicagoj gi
musi, gražiai kalba lietuviškai.

X Antanas Bagdžiūnas va
dovauja New Yorko Lietuvių 
Atletų klubo sportininkų 11 
žmonių grupei, kurie dalyvaus 
balandžio mėn. 21—22 dd. Chi
cagoje įvykstančiose Š. Ameri
kos liet. sporto žaidynėse. Jų 
tarpe yra plačiai žinomi spor
tininkai: VI. Adomavičius, Alf. 
Andriulis, J. Birutis, A. Dauk
ša ir kt.

rengdami 15 metų sukaktuvi
nį koncertą prašo Ateitis visų 
paramos. Koncertas įvyks So- 
kol salėje, 2337 S. Kedzie Avė., 
sekmadienį, balandžio 15-tą 
dieną, 4 vai. popiet. Koncerto 
programoj dalyvaus: Ateities 
šokėjai, vadovaujami Irenos Ši- 
lingienės; Stasys Baranauskas, 
jam akompanuos Aleksandras 
Kučiūnas ir Dainavos ansamb
lis, Vadovaujamas muziko Ste
po Sodeikos. Po koncerto šo
kiai, grojant Br. Jonušo orkest
rui.

X Elektr. inž. Antanas Ma

čiulis, d-ro Petro Mačiulio sū
nus, puikiai pasižymėjo US ka
riuomenėje savo išradimu, su- 
konstruavęs naujo tipo kil
nojamąjį elektros generatorių 
baterijoms pakrauti.

Šį įvykį išsamiai aprašė jo 
armijos organas, o tąip pat 
“Stars and Stripes”, pabrė
žiant, jog Antano Mačiulio ge
neratorius yra lengvas, pato
gus, nekomplikuotas, nereika
lingas priežiūros ir eina tyliai 
kaip pelė. Generatorius gali 
būti įjungiamas į bet kurį 
elektros lizdą ir gali krauti iš 
karto keturias dideles bateri
jas. Be to jo išlaidos daug ma
žesnės negu senųjų generato
rių, kurie įkyrėjo kariuomenei 
savo triukšmu ir reikalaudavo 
kas kelias valandas ypatingos 
priežiūros.

Šis Antano Mačiulio žygis 
teikia garbės visiems lietu
viams ir be abejo — daug vil
ties jo paties gražiąjai ateičiai.

X Kanauninkas F. Kapočius,

neperseniai skaitęs paskaitą 
apie Lietuvą amerikiečiams, 
Serra Club International susi
rinkime Harrison Hotel, Evan- 
ston, III., šiomis dienomis bu
vo pakviestas kalbėti ta pačia 
tema amerikiečių vyrų susirin
kime Calumet Park, III. Girdė
ti, kad gauna naujų kvietimų 
į įvairias vietoves Chicagoje ir 
apylinkėse.

X Dantų gydytojų kartūno 

baliaus staliukų užsakymus 
priima dantų gyd. dr. E. Balt- 
rušaitięnė, FR. 6-0787 arba C. 
Bačinskienė TOwnhall 3-0057. 
Balius įvyksta balandžio mėn. 
28 d.

IŠ ARTI IR TOLI
J. t. VALSTYBĖSE

— Aidų literatūros premija 
500 dol. paskirta Kaziui Bra 
dūnui už poezijos knygą “De
vynios baladės”. Premijos ko
misiją sudarė A. Landsbergis, 
L. Andriekus, A. šešplaukis- 
Tyruolis, A. Vaičiulaitis ir S. 
Zobarskas. Premijos įteikimas 
Toronte balandžio 15 d.

—Leonas Mickevičius ir Mar
garita Doforovalskytė susituokė 
pereitą šeštadienį, bal. 5 d., šv. 
Gabrieliaus parapijos bažny
čioj, Milwaukee, Wis. Moterys
tės Sakramentą suteikė kun. 
Juozas Petraitis, MIC, buvę3 
tos parapijos vikaras. “Veni 
Creator” ir Mišių giedojimą 
puikiai išpildė iš Racine, Wis., 
atvykęs lietuvių choras, vado
vaujamas p. Alberto Mateikos. 
Jaunavedžiams linkime Dievo 
palaimos ir sėkmingo vedybi
nio gyvenimo.

— Los Angeles Public Lib- 

rary turi platų užsieniečių kal
bomis skyrių. Ten yra virš 
šimto ir lietuviškų knygų. Būtų

Kovo mėnesį Illinois-valsty
bėje įsiregistravo 12 bendro-į 
vių, kuriofi pasiskelbė iš viso 
parduosiančios akcijų (šėrųl 
už $25,905,519.

Švara ir kova su gaisrais
Chicagos vadovybė pasiruo

šė pravesti kovai su gaisrais ir 
švaros savaitę, kuri prasidės 
balandžio mėn. 16 d. Ugniage
siai visose miešto dalyse gy
ventojams paaiškins, kaip rei
kia tvarkyti šiukšles ir visokias 
atmatas bei liekanas, kad ne
susidarytų pavojaus gaisrams. 
Bus inspektuojami namai ir 
perspėjama pamačius pavojų.

Taipgi bus pravestas švaros 
vajus, kad būtų pašalinta įvai
rūs atliekami nereikalingi de
gamieji dalykai, šiukšlės, kad 
būtų įtaisytos dengtos metali
nės šiukšlių dėžės, nes kitokios 
dėžės ne tik pavojingos gaisro 
atžvilgiu, bet tai gera vieta 
veistis tokiems kenkėjams, 
kaip pelės.

Balsavimai
Vakar balsavimai Chicagoje 

praėjo normaliai. Balsavimų 
vietos buvo atdaros nuo 6 vai. 
ryto iki 5 vai. v. Buvo nomi
nuojami respublikonų ir demo
kratų kandidatai į JAV senatą, 
gubernatoriaus vietą. į Illinois 
legislatūrą, į Cook apskrities 
pareigūnus, į municipalinio 
teismo teisėjus ir Chicagos Sa
nitarinio distrikto trustistus.

Buvo renkama 50 delegatų į 
demokratų ir tiek pat į respub-

$250,000 iš Eugene J. O’Con- 
nor, 47 m. amžiaus. Ji kaltna, 
kad tasai turtingas paskolų 
bendrovės vadovas sulaužė žo
dį, nes buvo žadėję; ją vesti, o 
dabar vedė Martą Garner. Esą, 
tas vyras ją suvedžiojęs ir da
bar — pametęs. Ji taipgi įieš
ko iš dabartinėj jo žmonos 
$100,000 už meilės pavogimą iš 
jos buvusio sužadėtinio.

Pirmadienį paskutinė 
mokesčių diena

Pagal įstatymą, balandžio buvo kalėjime už pavogtą 
15 yra paskutinė diena sumo- sunkvežimį. Kadangi jisai dir- 
kėti valstybinius mokesčius už ba metalo tekinimo įmonėje, 
asmens pajamas. Kadangi ta i tai jį tardys ir dėl trijų ber- 
diena išpuola sekmadienį, tai niūkų nužudymo, kurių pana 
terminas vienai dienai pratę
siamas: dabar paskutinė diena

Taksiu vijosi vagį
James Beniaris, 29 m. amž., 

išėjęs iš krautuvės 1050 Madi- 
son pamatė, kad kažkas įsisė
dęs į jo mašiną nuvažiavo. Jis 
greit pašaukė taksį ir ėmė vy
tis. Radijo tetefonu iš taksio 
buvo pranešta į taksių stotį, 
kad jie vejasi vagi. Iš stoties 
buvo painormuota policija, ku
ri greit vagį sugavo. Tai būta 
Adomo Schumacker, 44 m. am
žiaus vyro, kurs jau anksčiau

bus balandžio 16 d. šeštadienį 
ir pirmadienį mokesčių ėmimo 
raštinės bus atdaros visą die
ną iki 9 vai. vak.

Seselės pergązdino 
banditus

Policija įieško dviejų valka
tų, kurie norėjo apvogti Moti
nos Cabrini ligoninę. Juos pa
stebėjo dvi seselės ir taip suri
ko, kad jiedu viską palikę pa-

gėse rasta metalo dulkių.

Kalėjimas dėl šeimos 
neišlaikymo

John W. Monarty, 33 m. am
žiaus, nuteistas šešiems mėne
siams į kalėjimą už tai, kad jis, 
pametęs savo šeimą, nedavė iš
laikymo žmonai ir dviems sa
vo sūnums.

$5,000,000 jachtų uostas
Planuojama Chicagos šiauri

nėje dalyje pastatyti jachtų
bėgo. Vienas banditas jau bu- uostą, išplėsti dabar esančiuo

naudinga, jei autoriai ar kt. likonų konvencijas, be to — po

X šiandien, balandžio 11 d., 

patartina pažiūrėti televizijos 
programos per WGN-TV, chan- 
nel 9 nuo 7:30 iki 9 vai. vaka
ro. Toje programoje pasirodys 
“Ateities” šokėjų grupė.

X Pranas Miciūnas, kun. An-

ten pasiųstų lietuviškų knygų 
adresu: Los Angeles Public 
Library, Downtown, Los An
geles, California. Taip pat pa
geidautina, kad lietuviai daž
niau užeitų ten knygų paskai
tyti.

— Vladas Bakūnas, žurna
listas, netrukus pradės dirbti 
Los Angeles miesto savivaldy
bėje.

---- ★-----
Su belaisviais Rusijoje
Iš spaudps išėjo leidinėlis 

“Queen’s Work”, kuriame ap
rašomas jėzuito tėvo Leoni 
ryžtingas pasišventimas. Jisai 
buvo kapelionas su italų dali
niais Rusijoje, II Pasaulinio 
karo metu. Rusams prasiver
žus visi katalikų kunigai buvo 
perspėti trauktis, tačiau jisai 
pasiliko su savo ganomaisiais, 
patekęs į belaisvę. Jį sunkiai 
bandėt, teduodami užvalgyti 
duonos ir vandens. Būdamas 
sunkiose belaisvio sąlygose, jis 
atsikeldavo anksčiau kitų ir 
slapta kasdien per dvejus me
tus laikė šv. mišias. Nelaisvėje 
jis atvertė vieną amerikietį, 
buvusį milionierių į katalikybę. 
Už spygliuotų v’elų užtvaros 
jis tą atsivertė’! išmokė tikėji
mo tiesų ir sute’kė p’rmąją ko
muniją.

50 komiteto narių abiems par
tijoms į 50 Chicagos wardų.

Išleidžiant laikraštį — rinki
mų rezultatai dar nebuvo žino
mi. Balsavimuose gausiai da
lyvavo lietuviai, palaikydami 
savo kandidatus: J. Spaiti, adv. 
Preibj ir A. Kumskį.

Balsavimai vyko visuose 
9,512 Illinois precinktuose. Chi
cagoj precinktų — 3,779. Pilie
čius ragino balsuoti kaikur 
vaikščiodami po namus; mies
to centre buvo raitų propa
gandistų, skatinančių balsuoti, 
tačiau iš ryto balsuotojai rin
kosi gana lėtai.

Nuteisė tris jaunus 
žmogžudžius

Kriminalinio teismo teisėjas 
T. Kluczynski sunkiai nubaudė 
tris jaunus žmogžudžius, kurie

vo pagriebęs seselę iš užpaka
lio, bet į jos šauksmą atbėgo 
kita seselė ir banditai jas pa
leido.

Ligoninė gauna $230,100
Šv. Pranciškaus ligoninė 

Evanstone iš Fordo fondo gau
na $230,100. Pusė tos sumos 
jau įteikta, kita pusė bus gau
ta už metų. Ligoninė planuoja 
naują priestatą su 500 lovų.

Susijungs dvi ligoninės
Vadovybės nutarė sujungti 

dvi Chicagos ligonines: Šv. Lu
ko ir Presbyterionų. Bus pa
statyti joms stambūs rūmai 
vakarinės Chicagos medicinos

sius jachtų uostus, tam reika
lui panaudojant penkis milio- 
nūs dolerių.

Daug gabių ir darbščių
Garbės pažymėjimus gavo i 

4,300 JAV moksleivių, bebai-1 
giančių augšt. mokyklas. Iš jų, 
buvo pagerbta 200 chicagiečių. j 
Daugelis pagerbtųjų lanko ka
talikų mokyklas.

KAS KĄ IR KUR
— Seserų kazimieriečių rėmėju 

dr-.jos susirinkimas įvyks sekmadie
nį, balandžio 15 d. 2 vai. p. p., vie
nuolyne. Rėmėjų skyrius prašo da
lyvauti susirinkime* iš visų kolonijų, 
nes lai paskutinis susirinkimas prieš 
mūsų seimą, kuris įvyks gegužės 'i 
d. Prašome nesivėlinti.

A. Nausėdienė, pirm.
— Melrose Parke tėvų marijonu 

.rėmėjų skyrius sekantį šeštadienį, 
balandžio 14 <1., ruošia Bingo (’oin- 
niunity Hali, 181b Riee. Skyriaus 
valdyba kviečia lietuviškų visuome
nę į parengimų. Pradžia ti vai. 30 
min. vak.

Paklusnumas
Daktaras, pažvelgęs į belau

kiantį ligonį, jam tarė:
— Prašau tuoj pat nustoti 

rūkęs!
Ligonis, užspaudęs cigaretę, 

pasiteiravo:
— Ar iš tikrųjų, daktare, rū

kymas būtų mano ligos prie
žastis ?

— Ne! Bet tavo rūkymas 
man sofoje skylę išdegino.

Klaida įrodyta
Darbdavys aiškina savo sam

dinėms, kad tie negertų, nes 
gėrimas atimąs žmogaus jė
gas.

— Netiesa, ,— atsiliept vie
nas. — Žiūrėkit į tą statinaitę. 
Kai ji buvo pirkta, aš jos ne
galėjau pakelti, o kai kasdien 
iš jos nusemdavau po kelis lit
rus vyno, tai dabar ją galiu mė
tyti su viena ranka.

IŠSIGELBftJO

— Juozai, sakei man, jog 
tavo brolį, gyvenantį Australi
joje suvalgė laukiniai čiabu
viai, tuo tarpu jis sveikas at
vyko tave aplankyti.

— Jis tik stebuklingu būdu 
išsigelbėjo paskutinę .minutę: 
jis jau buvo laukinių valgių 
sąraše.

LINKSMIAU
Už nuopelnus

— Norėčiau įsirašyti nariu į 
“Gyvulių globos draugiją”, at
sidėkodamas karveliui už jo

centre ir Šv. Luko ligoninė iš J nuopelnus, kad man išgelbėjo 
dabartinių pastatų išsikels.

Kaip išpuošti kambarius
Chicagos ir priemiesčių 95 

krautuvėse yra įrengta 144 pa
vyzdiniai kambariai — kaip iš
puošti butus. Tai jau 10-ta to
kia paorda, pavadinta Better 
Rooms Pageant. Miesto centre 
įdomius pavyzdžius aptinkame 
Marshall Field ir Fair krautu
vėse. ’

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

s? ‘
ę* Į $

X Pulgis Andriušis Chicago

je. Š. m. geg. 5 d. Skaučių Se
serijos pavasario baliuje, kuris 
įvyks Western Ballroom salėje, 
atsilankę išgirsite Pulgio An- 
driušio naujausią, negirdėtą ir 
dar niekur nespausdintą felje
toną apie laimingą Amerikos tano Miciūno, MIC, brolis veda 
dipuką, sugrįžusį Lietuvon. Eleanor Layman iš Brighton

X Antaną,, ir Veronika Bta- r.ark,°, ;u"gt“vėai> iv);ka gt«u- 
ziskiaų kurie turi vasarnami, . .. J . .
Be veri y Shoren, Indianoje' n,ų ParaP*Jos bažnyčioje. 
(Broadvvay & Lake Shore drv., 1 X Vyskupo M. Valančiaus 
tel. 26015) savaitgaliams jau moksleivių ateitininku kuopos 
atidaro savo vasarvietę. Bra-1 krepšinio komanda Ateitis, Ci- 
žiškiai turi savo gražią reziden-; cero, pirmą kartą pasirodys š. 
ciją ir pačioje Chicagoje, 1408 Amerikos lietuvių sporto žai- 
W. 94 str. (tel. BEverly 8- dynėse.

X Sol. St. Baranauskui iš-
X LRKSA 33 kp. Roselande siųsti į užsienį mokytis sudary- 

minės savos organizacijos 70 j tas komitetas iš Toronto ir 
metų sukaktį šį sekmadienį, j Hamiltono lietuvių. Pirmame 
balandžio 15 d. 4 vai. Visų posėdy pasižadėta suaukoti 
Šventųjų parap. salėje. 11500 lol.

X Te’ainnkų Zin’ų Nr. 15-13
— 726 W. 55th St., Chicago 9, 
III. — šią savaitę išeina iš spau
dos. Jis skirtas Lietuvių Teisi
ninkų Draugijos dešimtm',čiui 
paminėti. Turiny spausdinami 
straipsnia’ Broniaus Ivanaus
ko, Jurgio Gliaudžio, Rapolo 
Skipičio, Dr. Brunono Kalvai
čio, Boleslovo Masiulo, Jono 
Gudausko, Vinco Mašalaičio, 
Vlado Pcžėlos, Juozo Kairio, 
Liudo Šmulkščio, Vytauto Ba- 
nelio ir kitų. Be to kronika ir 
platūs atgarsiai. Prenumerata 
$2 metams. Po užpuolimo radijo komentatoriaus Riešei, du unijų vadai, \Vilkens 

ir Batalias, bosilankų Chicagoje yra saugomi detektyvo. (1NS)

gyvybę.
— Kaip tai įvyko? Pasakok, 

turbūt, bug įdomu...
— Buvau bemirštąs badu, bet 

pasitaikė karvelis. Jam nusu
kau sprandą, išsikepiau ir suri
jau visą vienu ypu.

Padėka
Viena vaistų laboratorija ga

vo šitokį padėkos laišką:
— Prieš kiek laiko buvau 

taip nusilpusi, kad negalėdavau 
sukirsti nei savo mažam vaikui. 
Vos t’k išgėriau Jūsų gamybos 
kel s buteliukus vaistų, pasitai
siau taip, kad jau du šluotos 
kotus sutrupinau į vyro nugarą.

Graudinosi ir jis
— Begėdi, — barė policinin

kas kišenvagį, — ar tau nebu
vo graudu traukti piniginę iš 
to vargšo žmogaus?

— Graudu ir dar kaip!- Prie 
graudumo prisidėjo ir baimė, 
kad piniginė nebūtų tuščia, — 
dėstė kišenvagis.
cmiiiiimimmiiHiiiiiiiiiiimiiimiiiiimi
Nėra įdomesnės knygos už kelionių 

aprašymus
VLADO RAMOJAUS

LENKTYNES SU ŠĖTONU
yra Lietuvos batalijono knro kelio 
aprašymai, labai noriai skaitomi ir 
jaunimo ir užaugusių.

Knyga papuošta modernišku dail. 
V. Vilkau viršeliu, turi 292 pusi., 
kaina $3.00. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys.
U>m kymuB Ir Dlnlrun aluaklte

‘‘DRAUGAS’’
2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois
..... .

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

Čiapas, Jurgis .... $10.00
Janulis, Thomas .... 10.00
Šleivys, Juozas ... . 10.00
Bujokas, Antanas 8.00
Bocunas, Stella, Mrs. 5.00
Rakauskas, J.............. 5.00
Girulis, S..................... 2.50
Babinskas, V............... . 2.00
Butkus, Joseph .... 2.00
Dainius, A.................. 2.00
Figoras, Evaldas .... 2.00
Juncius, B.................. 2.00
Kačinskas, Edvardas 2.00
Karka, Domicėlė Mrs. 2.00
Keturakis, Andrius . 2.00
Krantauskas, Baltrus 2.00
Kuinys, Jonas ....... 2.00
Mocejunas, Pranas .. 2.00
Navulis, John............. 2.00
Poderys, Stasys .... 2.00
Siaurusaitis, Juozas 2.00
Višnauskas, Joseph. 2.00
Vilkas, Pranas ......... 1.50
Aidukas, Adolfas . .. . 1.00
Bukaveckas, Vladas 1.00
Grybas, Veronika ... . 1.00
Janutienė, Agota ... . 1.00
Liutkus, J.................. 1.00
Lukszas, Julius ......... 1.00
Simanavičius, J.......... 1.00
Šlakaitis, Edvardas . . 1.00
Derzinskas, P.............. 0.50

— o-----
STATYBOS FONDAS

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

Kučinskas, Kazys ir
duktė Regina $25.00

Rozevičius, V.............. 10.00
Yurkšas, Jonas .... 10.00
Aleškaitis, Petras 8.09
Žukauskas, Jonas 8.00
Balčiūnas, Petras .,. . 2.00
Drevinskas, Stanley 2.00
Markūnas, Pranas .. 2.00
Micuta, Albinas .. . , 2.00
Banevich, P................. 1.00
Šatas, Jonas ......... 1.00


