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RIKOS BAZES
Palestinos bylą persvarstant

SALOMĖJA NARKĖLIONAITĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke

JUNGTINES TAUTOS. — Jau čia taip kaip tyčia: kai tik 
artėja Kalėdos ar Velykos, Palestinos žemėje, kurioje gimė, augo 
ir mokė Didysis Taikos Kunigaikštis, užsiliepsnoja karu grasanti 
nesantaika.

Ir kai pereitą pirmadienį rin-i ~ 77“ . .... . 7“ „
kosi posėdžio Saugumo Taryba, , !!“">> atsektų ta. tada
pakviesta svarstyti JAV pasiū-lJAV „P^.yst. Ham- 

marskjoldą Palestinon galėtų bū
ti palaidotas. Patį reikalą painio
ja ta aplinkybė, jog Generalinė 
Asamblėja, kuri paprastai turė
tų susirinkti rugsėjo 18 d., šie
met dėl JAV prezidento rinkimų 
greičiausiai bus nukelta po rin
kimų.

Dagas vistiek keliaus
Ligi to laiko Palestinoje jau 

gali ir tikras karas užsiliepsnoti, 
tokiu tempu, kaip dabar, prie jo 
einant. Todėl šiuo atžvilgiu dis
kusijos Saugumo Taryboje atei
nančią savaitę gali būti įdomios. 
Kaip ten bebūtų, čia tikima, kad 
vistiek JAV rezoliucija būsianti 
primta, ir kad Dag Hammarsk- 
jold turės keliauti. Manoma, kad 
ta kelionė užtruktų tris savaites, 
ir į Palestiną jis skristų pirma 
sustodamas Londone ir Paryžiu
je.

Jau ir savo palydą Dagas buvo 
sukomplektavęs. Čia buvo many
ta, kad šioje Palestinos taikos 

! misijoje dalyvaus ir dr. Ralph
. ... 1 t- x . ,r°!Bunche, jau prieš tai buvęs vie-smeklą pasalinti. Jis tad turi ke-1 
liauti ir vietoje su žydais ir ara
bais visus klausimus išdiskutuo

lymo, kad JT Gen. Sekretorius 
būtų pasiųstas Palestinon taikos 
jieškoti, atrodė, kad renkamasi 
ne juokais. Tiesa, tai buvo iš viso 
jau devyniasdešimt pirmas posė
dis, kuriame Saugumo Taryba 
diskutavo Palestinos klausimą.

Susidomėjimas Saugumo Ta
rybos posėdžiu buvo didelis, o į 
patį reikalą buvo žiūrėta ne kaip 
Palestinos, bet bendrai pasau
lio taikos išlaikymo klausimą. 
Padidėjęs įtempimas tarp žydų 
ir arabų, pasienio incidentai ir 
Egipto ginklavimasis sovietiniais 
ginklais kiekvieną valandą gra
so karu. Tai suprato visi, kurie 
tą pirmadienio popietę sėdėjo 
Saugumo Tarybos salėje ir klau
sėsi JAV ir ją rėmusių atstovų 
kalbų.

Dagas — pats tinkamiausias
JAV manymu, o šitai buvo su

formuluota ir atskira rezoliucija, 
tik toks asmuo, kaip Jungt. Tau
tų Generalinis Sekretorius, galė
tų tą viršum galvų esančią ka Jėzans Kristaus mirtis. — Jėzus buvo prikaltas prie kryžiaus kartu su dviem galvažudžiais. Nuo šeStos 

valandos pasidarė tamsu visoje žemėje iki devintai valandai. Apie tų. valandų Jėzus susuko dideliu halsu, 
sakydamas: Mano Dinve,.hmluo Dieve, knn mane pa'Kktri! Kaikurie prie kryžiaus Jbuvę ėmė iš Kristaus, 
tyčiotis, actu girdyti, o Jis antrų kartų šaukdamas dideliu halsu atidavė dvasių. Tada perplyšo šventyklos 
uždanga, žemė; sudrebėjo, uolos suskilo, kapai atsidarė ir daug šventųjų kėlėsi iš numirusiųjų. Šimtinin
kas nusigandęs tarė: Tikrai šitas buvo Dievo Sūnus.

Visos partijos be vienos mano, 
kad jos salos negali apginti

REYKJAVIKAS, kovo 30. — Islandijos parlamentas pasisakė 
už visų Atlanto pakto karinių pajėgų išvedimą iš salos, krašto
vyriausybė įkrito į didelę politinę krizę.______________________ ,_____________________

Tik JAV ten turi karinę bazę,
įrengtą 1951 m. Islandijos vy
riausybei prašant ir visiems par
lamento nariams, išskyrus komu
nistus, pritarus. Islandija yra 
Atlanto pakto narys - steigėjas.

Krizė įvyko progresistų parti
jai, kuri valdo Islandiją kartu su 
nepriklausomybės partija, pakei
tus nuomonę dėl svetimų bazių 
naudingumo. Ji, socialistai, ko
munistai ir dar viena kairioji 
partija pravedė parlamente rezo
liuciją dėl svetimų bazių panai
kinimo.

Mažumoje pasilikusi premjero 
Thors vyriausybė pasitraukė, bet 
eis pareigas'iki birželio mėn. 24 
d. būsiančių parlamento rinkimų.

Progresyvių partijai priklau
sąs užsienio reikalų ministeris 
įrodinėjo, kad amerikiečių buvi
mas saloje dabar nereikalingas 
dėl dviejų priežasčių: sušvelnėjo 
tarptautinė padėtis; jei kiltų ka
ras, Amerikos bazė Islandijos 
neišgelbės. Jis teigė, kad Islan
dija turėtų nesitraukti iš Atlan
to pakto.

Giria žinojimą,
bet nori ko kito

ti, su visomis problemomis susi
pažinti, visokių nuomonių išklau
syti, kad paskui sugrįžęs Saugu
mo Tarybai pristatytų planą, ve
dantį prie taikos toje dabar taip 
sudrumstoje Palestinos žemėje.

Gražiai saule įdegęs ir ranka 
pasmakrę parėmęs, Gen. Sekre
torius Dag Hammarskjold sėdėjo

nas tų, kuriems pavyko žydus su 
arabais suvesti į paliaubas ir uzj 
tai laimėjęs Nobelio taikos pre
miją. Tas žymus Amerikos neg
ras, kaip žinia, Jungt. Tautų bu
vo paskirtas vieton grafo Berna- 
dotės, kuris tragiškai žuvo Jeru
zalėje taipgi eidamas JT taikin
tojo pareigas tarp žydų ir- arabų. 
Bet dabar dr. Bunche užsiėmęs 
kitais darbais, todėl Dagas pats 
vienas čia bus labiausiai patyręs,

Rakoši pranešė, kad nužudęs
nekaltą Rajką ir jo draugus

prie pirmininko ir abejingai klau |kiti gi naujokai, lyginant su Da- 
sėsi visų kalbėjusių. Jo šalta lai- igu Tačiau, atrodo, kad dabarti- 
kysena ir diplomatinis taktas, at- Įnė padėtis Dagui palankesnė, 
rodo, patinka JT delegatams, kai į
jis kaip nešališkas asmuo sten- i Tada gi padėtis buvo skirtin- 
giasi atlikti jam pavestą misiją. Sa’ nes tebevyko kariniai veiks- 

Jis jau ir tą vakarą buvo pa- Tuo tarpu daba/, kad ir pa
sirengęs dar prieš Velykas ar sitaiko ginkluotų susirėmimų, 
bent tuojau pat po Velykų ke- bet tarpininkui fizinio pavojaus 
liauti, bet taip išėjo, kad dabar nėra. Todėl šia prasme Ham- 
jam reikės kiek palaukti. marskjoldo kelionė į Palestiną ir

J jo uždavinys tenai nors ir sun- 
Amerikiečiai ir juos remiantie-1 kug netaip pavojingas, kaip 

ji, išskyrus Sovietus, Kubą, Ju- m

VIENA, kovo 30. — Krauju susitepusius bolševikus pradėjo 
persekioti likimo pirštas — vyriausias Vengrijos bolševikas Ra
koši paskelbė, kad Rajką ir kitus nekaltai nužudė.

Tą žinią per radiją pranešęs

Sibiro tremtyje
Paskiausiomis žiniomis, Kara

gandoje vienoje „sustiprinto re
žimo“ stovykloje laikomas jėzui
tas tėvas J. Danyla, buv. jėzuitų 
gimnazijos Kaune direktorius. 
Tarp grįžusiųjų iš S. Sąjungos į 
Vakarus minimi L. Lavickis, ku-

Komunistai žinoję
prancūzų karo planus
PARYŽIUS, kovo 30. — Šiuo 

metu čia nagrinėjama byla 4 as
menų, įtartų perdavinėjus komu
nistams karines paslaptis.

Vakar liudijęs gen. Navarre 
teigė, kad kovodamas su komu
nistais Indokinijoje kiek galint 
ilgiau nepranešinėdavęs Paryžiui 
savo taktinių planų, nes žinojęs, 
kad tuojau jie bus pranešti Ho 
Chi Minh komunistams. Taigi 
dabar aišku visiems, kodėl Va-

goslaviją ir Peru, siūlė tuojau 
pat nutarti Gen. Sekretorių siųs
ti. Bet anie keturi ėmė pageidau
ti, kad nutarimai būtų padaryti 
tik tada, kai bus išklausyta besi
ginčijančių šalių. Tokiu būdu da
bar Saugumo Taryba po Velykų 
susirinks išgirsti Izraelio, Liba
no, Sirijos, Egipto ir Jordano at
stovų, o tik jau po to eis prie pa
ties reikalo. Šitaip buvo nutarta 
posėdyje, nežiūrint JAV pageida
vimų.

Arabai gražbyliaus?
Saugumo Taryboje jau yra to

kia tvarka, kad suinteresuotosios 
šalys turi teisę būti išklausytos, 
todėl niekas nė nesipriešino, kai 
jų atstovai buvo pakviesti prie 
stalo, o tuo labiau negalėjo nesu
tikti ir su teise, leidžiančia jiems 
savo pusę visapusiškai nušvies
ti.

Paskutiniai žydų ir arabų pa
rašai ant Palestinos karo paliau
bų dokumentų buvo padėti 1949 
m. rugpiūčio 11 d., tačiau vėliau 
paaiškėjo, kad tai tik popieriuje. 
Tikrovėje abi pusės paliaubų su
sitarimus laužė ir Saugumo Ta
rybos nutarimų nesilaikė.

pats Rakoši, kuris Rajką ir ki
tus nužudė pasirėmęs ne tikrais 
faktais, bet kankinimais ir nuo
dijimais išgautais savo aukų pri
sipažinimais. Dabar visi esą „re
abilituoti“, o kas dar gyvas, pa
leistas iš kalėjimo.

Tada užsienio reikalų ministe- 
riu buvęs Ra j k ir dar penki bu
vo nužudyti neva už tai, kad są- 
mokslininkavę kartu su Tito ir 
JAV agentais Rakoši režimą nu
versti. Rakoši skelbia, kad visi 
nuteistieji ir nužudytieji buvo ne
kalti.

Be Rajko ir 5 nužudytų du bu
vo nuteisti kalėti iki gyvos gal
vos, o kitas — 9 metus.

Sovietų nusiginklavimo siūlymai 
realesni, bet su plyšiais

Jei bolševikai turėtų nors gra
šį logikos, tai Rakoši turėtų eiti į 
beprotnamį arba ant tų pačių 
kartuvių, kurios buvo ištiestos 
Rajk ir kitiems nužudyti.

Lauktina, kad Čekoslovakijos 
bolševikai „reabilituos“ ir savo 
pamišimo aukas.

Pasmerkta Vokietijos
“raudonoji giljotina”

BERLYNAS, kovo 30. — So
vietinės Vokietijos premjeras 
Grotewohl kompartijos kongrese 
pasmerkė teisingumo ministeri
jos praktiką areštuoti ir kalinti 
žmones be jokio teisėto pagrindo.

Vyriausias tos praktikos kal
tininkas Hilda Benjamin, vadi

rio tėvai yra JAV-se, Eduardas , , , . ,. , .............
Jurkšaitis ir anksčiau Kaune gy- 'karai PralaimeJ° Indokinijoje, 
venęs Lietuvos vokietis Arnold • Filadelfijoje susprogo ir su- 
Doering. Sibire mirė pulk. Sko- degė milžiniškas javų sandėlis, 
rubskis ir pulk. plentas su sūnų- Yra žmonių aukų, sugadinti na- 
m*- I mai 10 blokų ploto.

Britai tyliai stipriną visas
savo bazes Vid. Rytų erdveje

NICOSIA, kovo 30. — Tyliai, bet atkakliai britai stipriną savo 
bazių tinklą Vidurinių Rytų erdvėje, kur jos suorganizuotos per 20 
metų.

Pirmiau tų bazių centras buvo 
Suezo kanalo zona, o dabar Kip
ro sala, kur yra visų karinių pa
jėgų vadovybės būstinė ir didžio
ji bazė.

Bazių tinklą sudaro 16 aero-

LONDONAS, kovo 30. — Naujieji sovietų nusiginklavimo 
pasiūlymai kaikuriomis vietomis esą kiek priartėję prie vakarie
tiškų, tačiau nusiginklavimo kontrolės atžvilgiu dar reikės sovie- j jUos su šaknimis išrauti, 
tams daug nusileisti, kad vakariečiai galėtų pasitikėti nebūsią ap-

nama „raudonąja giljotina“, sė- drTormJ’ kurh* 2/ra KiPro saloJe- 
dėjo už prezidijumo stalo ir ne-'2 J°rdane "etolj ostinės vienas 
raudonavo. Premjeras patvarkęs, 1 a e ?rie Bagdado, du Persijos
kad teismai ir prokurorai laiky- *lankoJe ant Bahrein ir SharJaf 
tusi įstatymų. 3alų- vienas Paklstane- keturi

_ , .. ... .. .., Arabijos pusiasalio pietiniame,,Raudonoji giljotina buvo pa- pakra5tyJe vienaa KenijoJe prie 
sodinta teisingumo mmisterijon (NairoW ,r du „ ^ob.
sukilimo dalyviams išaiškint, ir ruko irTri |io Pa3aulinio kar0

gauti.
Sovietiški pasiūlymai nepa

skelbti, bet amerikietiškas šalti- 
Esmėje tai nieko bloga, bet čia n*s informuoja, kad sovietai pir-

Argi
mauras jau bus atlikęs savo dar
bą ir užmokesčio laukiąs?

atveju dar prisidėtų eilė aerodro
mų Suezo zonoje ir Sudane. Ne-

veikia anglų civilių vadovauja
mos karinio remonto dirbtuvės, 
ten sandėliuose yra tankai, 
sunkvežimiai, džipai, uniformos, 
karių maistas ir kiti dalykai. 
Tankų dalinys stovi tik Aquabos 
uoste.

Karo pavojus Vid. Rytuose 
esąs labai didelis. Bijoma, kad 
Jordanas dabar gali pulti Izrae
lį. Tuo atveju JAV, Anglija ir 
Prancūzija turi padėti Izraeliui 
gintis. Jei Sov. Rusija įsikiša 
arabų pusėje, III Pasaulio karas 
būtų prasidėjęs.

Už geleži nės uždangos klau
santieji AB ir kitų lietuviškų ra
dijo transliacijų stebisi, kaip ge
rai jos esančios informuotos apie 
tikrąją padėtį Sov. Sąjungoje ir 
Lietuvoje. Bet daugumas turi ir 
savų pageidavimų — kad būtų 
skelbiama daugiau žinių apie 
lietuviškąją veiklą, apie laisvini
mo darbus, apie lietuvių gyveni
mą svetur ir pastangas komuniz
mui sužlugdyti.

Baudžia už Kipro

partizanų slėpimą
NICOSIA, kovo 30. — Už sa

vo karių ir Kipro salos policinin
kų nužudymą britai pradėjo skir
ti pinigines pabaudas toms vieto
vėms ar miestų dalims, kur įvy
ko nužudymas, ir kur žmonės ne
teikia pagalbos žmogžudžių jieš- 
kant.

Pirmoji pabauda uždėta Phre- 
naros kaimui, kur ii pasalų nu* 
žudyti du britų kariai. Kaime 
rasta ginklų, amunicijos ir kitų 
dalykų, liudijančių apie kaiku- 
rių vyrų priklausymą teroristi
nei organizacijai.

Baudos paliestoje vietovėje 
yra 1,200 gyventojų, iš kurių 240 
uždarbiaujančių vyrų, kurie ir 
turi pabaudą sumokėti. Kol ji ne 
bus sumokėta, gyventojų judėji
mas bus suvaržytas, naktį visai 
draudžiamas. Padarytos visų gy
ventojų pirštų nuospaudos. 

Rusija ginkluojasi

dideliais tempais
PARYŽIUS, kovo 30. — Kai 

Gromyko siūlinėja Londone kiek 
vilties sukėlusius nusiginklavimo 
planus, Nato karinių pajėgų vyr. 
vadas gen. Gruenther tuo pat lai
ku pareiškė, kad S. Rusija 1955 
m. pasistatė daugiau karštojo 
karo povandeninių laivų, negu vi
sos pasaulio valstybės kartu su
dėjus. Per tą patį laiką Sov. Ru
sija pasistatė ir daugiau lėktuvų 
bei aerodromų.

Gruenther kalbėjosi tais reika
lais su spaudos atstovais, kad 
per juos įspėtų pasaulį, jog Sov. 
Rusijos karinė galybė kasmet di
dėja, todėl laisvųjų sąjunga ne
gali savosios ne tik mažinti, bet 
turi dar stiprinti.

Kalendorius

Kovo 30 d.: Didysis Penkta
dienis — J. Kristaus mirties mi
nėjimas.

Oras Chicagoje

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra apie 35 laipsnius.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 6:14.

ir atominiamsbūti pritaikinta 
ginklams.

JAV, Anglijos, Prancūzijos ir 
dabar imta baimintis, kad arabai kartą principe priimą Prez- Kanados atstovai stropiai klausi- 
gali pradėti gražbyliauti, ir sa- , Eisenhowerio „Atvirojo ^an* nėjo sovietų atstovą Gromyko, 
vaitė ar kita praeis, ligi bus priei- Saus’ idėją, tik nepilnai ir su są- nor^|amj ką nors daugiau suži- 
ta prie paties balsavimo. Dar ir lygomis- Nors ir taip, naujieji apįe praktiškąją sovietų pa
kito dalyko prisibijoma. Iš Da- sovietų pasiūlymai esą kažkas
masko (Sirijos) atėjo žinių, jog rimčiau, negu tuščia propaganda, 
tenykštė vyriausybė yra pasiren- Kitas jų bruožas — neberei- 
gusi reikalauti, kad tas JAV pa- kalavimas, kad nusiginklavimas 
siūlymas iš viso nebūtų svarsto- būtų pradėtas nuo atominių gin- 
mas Saugumo Taryboje, bet per- klų. Jei būtų surasta saugi nusi
duotas Generalinės Asamblėjos ginklavimo sistema paprastie- 
pilnačiai. siems ginklams, tada ji galėtų

abejotinai bendradarbiautų ir 
JAV aerodromai Lybi joje, Tur-; 
kijoje ir S. Arabijoje. Visų tų

lldonuill iėsas aer3<^rcrnil reikšmė dabar padi- Į — Burmos kariuomenė pradėjo valyti tas vietas prie Siamo 
Tl't 1 b dįjOi ne3 per juog bus permesti sienos, kur vis dar yra iki lt,000 kinų nacionalistų, perėjusių Bur- 

ROMA, kovo 30. — Už poros pirmieji smogiamieji daliniai į m(m komunistams užėmus Kiniją ir ikšiol nesutinkančių persikelti

Vėl proga patikrinti

rai

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

siūlymų pusę, tačiau Gromyko 
nebuvęs kalbus — pasitenkinęs 
tik bendrybėmis, o kaikuriuos 
klausimus palikęs visai be atsa
kymo.

• Prie Meksikos krantų sudegė 
ir paskendo Meksikos laivas. Yra 
žuvusių keleivių.

mėnesių vykstą Italijos savival
dybių rinkimai duos progos pa
tikrinti komunistų jėgas po to, 
kai Maskva pasmerkė Stalino ti
po diktatūrą.

pavojingiausias vietas karo veilęs i Pormozą. Burma tikisi Siamo bendradarbiavimo. 
mams prasidėjus. ' — Dėl neramumų Palestinos žemėje, šiemet nedaug maldinin-

Minėtoje erdvėje britai dabar kų iš užsienių teatvyko Velykų švęsti Jeruzalėje. Katalikai mal- 
turi apie 30,000 karių ir aviato- dininkai šiandien kryžius nešdami eis į Karsto baziliką tuo pat
rių — daugiaunsia Kipre ir Lybi-

Komunistai rinkimams labai i joje. Sprausminiai naikintuvai ir
ruošiasi ir nieko nesigailės, kad 
laimėtų Italijos miestų, miestelių 
ir provincijų kontrolę. Rengia
masi išstatyti 66,000 kandidatų.

transporto lėktuvai yra išdėstyti 
minėtose bazėse, o didieji bom
bonešiai — Anglijoje ir Vokieti
joje. Suezo kanalo zonoje tebe-

keliu, kuriuo Kristus ėjo į Kalvarijos kalną.
— Prez. Eiscnhoueris vakar priėmė vidaus sekretoriaus Mc-

Kay pasitraukimą ir palinkėjo jam laimės bekovojant už senato
riaus vietą.

— Syrijos biznierių grupė atvyko Japonijon ginklų ir kitokių 
prekių jieškoti.
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Tegul džiaugsmas lydi jus!
Kristaus Prisikėlimo proga meliausius mūsų bendradar

bius, skaitytojus ir visus ateitinink'skosios šeimos narius sveiki
name.

Linkime, kad Kristaus teiktas's džiaugsmas suteiktų vi
siems jėjų ir tviitą pasiryžimą dirbti, kovoti ir nepalūžti.

Redakcija

ooo<xx>ooooov!>ooO'Cxx>Ovoo(x>oooooooo<Awoow>oooc.ooooooooo

i Abejodamas ir tvarto nepa
statysi ir kiaulės iš bulvių neiš
prašysi. Mūsų liaudies Išmintis!

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

DĖMESIO
Apie balandžio 9 d. važiuoju au

tomobiliu j California. Galiu paim
ti 2 ar 3 asmenis. Prisidėti kelio
nės išlaidoms.

Šaukite John N ašakai tis, tel. 
YArds 7-0485.

LAfayette 3-3210, Jei 
šaukite KlEdzie 3-2868

Ofiso telef. 
neatsiliepia,

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 68rd St
• Ofiso tel. REIiance 5-4410 
įteiki, telef. GRovehlU 6-0617

Valandos: 1-S p. m. ir 6-8 p. m.
tik po pietų.

pagal sutarti
Penktad. 

Trečiad. Ir šeštad.

MEILĖS PERGALE KANČIOJE
JONAS KUCĖNAS, Urbana, 1U.

Šiandien dangus ir žemė pa- vartos padeda tiems patiems hi- 
tvinę skausmo ašarų srovėmis, pokritams budeliams ginklus 
Paskutinė Gavėnios savaitė, kalti, gerai žinodami, kad vie-

O su meile nugalėsime didžiau bar (ant kryžiaus) jo švenčiau- <XKXXX><><XH><KX><><><>^^ 
sias kančias, nes nėra buvę dar šioji Širdis pilnai supranta, ką 
pasaulyje skausmų ir kančios, reiškia būti apleistam ir kabėti

Dr. Nina KRIAU6ELI0NAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
Sl’ECIALISTfi 

8760 Weat 71st Street 
(Kampas 71st ir California)

M. ofiso ir rez. REpubUe 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 ▼. v. ŠeAtl-4 p p 

PrilmlmiiR tik pasai susitarimą

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

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kampus 47th ir Herniitage)
Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

Kančios viršūnė.
Pernai šiuo metu teko kalbė

ti viename didmiestyje per tele
viziją apie nukryžiuotąją Lietu
vą, apie kasdieninį ir visuotiną 
mūsų sesių ir brolių genocidą, 
kurį sistematiškai vykdo iš Ura
lo krašto atsibastę budeliai. Šių 
atėjūnų tikslas niekada nesikei
čiantis, taikomas visoms tau
toms: išrauti iš kiekvieno šir
dies paskutinę viltį likti žmogu
mi, t. y. užgesinti dieviškąją ki
birkštį ir nužeminti žmogų iki 
gyvuliškojo roboto, su kuriuo 
jau būtų galima elgtis kaip su

ną dieną jų darbo vaisiai gali 
būti atsukti į jų vaikus. O ką 
kalbėti apie tuos vyrus, kurių 
likusios žmonos verčiamos tekė
ti, dažnai už svetimtaučių?

Kiek šeimų šiandien yra mū
sų tarpe, kurių nariuose jau nie

po kurių nesektų visus pančius 
į šalis numetantis šviesusis ry
tas, jeigu tik žmogus kenčia su 
pasiryžimo meile.

Kristus šitai gerai žinojo. Tik 
dėl meilės jis leidosi būti prikal
tas prie kryžiaus.

Juk tuo vinių kalimo metu 
jis lengvai galėjo — būdamas 
Dievu, kuriam viskas įmanoma 
— išsilaisvinti nuo kryžiaus ir 
visų skausmų. Galėjo susišaukti 
savo persigandusius mokinius 
ir nueiti į puotą, kur tikriausiai

tarp dangaus ir žemės 
kūpąs Fulton J. Sheen).

(Vys-

kada nebus ištrinami smūgiai ne vienoje vietoje jau laukė kep

vergu.
Šio rašinėlio mažoje plotmė-Į tuviu, 

je norisi pažymėti tad mes ii- Ir 
eiviai esame sios didžiosios tra- .. - ,,
gedijos paseka. Kiekvienas esa
me skaudžiai paliestas.

tų pragariškų audrų, kurios 
nusiaubė ir išmėtė mus po 
visą platųjį pasaulį prieš dvyli
ka metų?

Tai mintys, kurios slopina ne 
tik tuos tautiečius, kurie tiesio
giniai paliesti šios baisiosios tra 
gedijos, bet smarkiai veikia ir 
kiekvieną, kuris vadina save lie-

Mūsų tarpe yra tėvų,
maži vaikai jau dvylika metų 
pasilikę nežinioje. Yra vaikų, 
kurių tėvai vergauja Sibiro tai
gose ir dar šiandieną iš prie-

Tai ženklas, kad lietuvis ir Lie 
tuva mums dar brangūs, kad 

kurių esame dar neužliūliuoti ir ne
parsidavę šio materija nepasoti
namo krašt0 neigiamoms vilio
nėms, kad dar plevena mumy
se Lietuvos meilės liepsna.

Tikrai pažinkime Cice-!

Amerikoje”!

sniai ir čiurškiantis vynas.
Bet Kristus nepametė šio pra 

dėto darbo žmonijos išlaisvini
mui.

Kitaip juk žmogus visai pa
teisinamai galėtų suabejoti ir 
pastatyti klausimą, “Kodėl "Die
vas siunčia žmones į pasaulį 
skęsti kančiose, kada jis pats 
linksminasi?” Gi dabar Kristus 
ant kryžiaus pereina didžiausias 
kančias.

“— Nuo dabar žmogus jau 
negali te'sintis, kad Dievas turi 
širdį, kuri nesupranta, nes da

KAS SUKELIA

GALVOS 
SKAUDĖJIMO 
NEGALAVIMĄ?

MERGAIČIŲ SUSIRINKIMAS 

Kun. A. Lipniūno kuopos mer 
gaičių būrelio susirinkimas įvy
ko kovo 23 d. Almos Jazminai- 
tės bute, 6959 So. Oakley. Su
sirinkimui pirmininkavo Nijolė
Beleškaitė, sekretoriavo Angelą 
Kleivaitė. Labai įdomus ir ver
tingas referatas, “Velykų reikš
mė” buvo parašytas Almos Jaz- 
minait'ės. Dalės Kolbaitės pa
deklamuotas eilėraštis “Kryžiau 
šventas” užkrėtė susirinkusias 
Gavėnios nuotaika. Svarbiausias 
susirinkimo punktas buvo dr. 
O. Vaškevičiūtėg paskaita “Mer
gaitės higiena”. Daktarė sutei- 

i kė praktiškų patarimų ir nuro
dymų, kaip išlaikyti sveiką kū
ną ir sveiką sielą. Pravestos dėl 
paskaitos diskusijos, kuriose 
mergaitės aktyviai dalyvavo.

P.&J. JOKUBKA
tV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Ttbjrmu 
4102 Archer Avė., at Mozart 

Chicago 82, UI. — TeL bA 8-861*

IYI. ofiso HE. 4-nflve, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SeStadleniais nuo 1 iki 4 vai. p. p.
išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. W68tern Aveuue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Re» telef. WAlbrook 5-5076

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
2800 West Street

Žaidimais ir vaišęmis baigtas j vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto 
susirinkimas. A. K.

2ikl 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 
penktu2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1795 
Rez. tei. GRovehlU 6-5603

Gydytojas žino, kad “Galvos skaudėjimo 
negalavimas’’ gali būti dėl Įvairių prle- 
žaščių. Dr. Peter Kahrney žinojo, kad 
tikroji priežastis dažnai yra nuo peristal- 
tinio sulietėjhno pasekmėje blogo Įpročio 
ar dietos... ir tokiuose atvejuose “Gomozo” 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptą gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s 
“Gomozo” sąstate yra keletas niedioinižkai 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
šildo sutrikusi skrandi; ■?) aX|eidžla vidu
rių išpūtimo skausmus; 3) suteikia lėtą 
pagalbą nuo sukietėjusių vidurių, kurie 
yra priežastim virš išvardintų simptomų. 
Švelnus. Gero skonio. Išparduota virš 
20,000,000 bonkų. fteimos dydžio bonka

RADIOSUI
Į CLEKPOS-CALYS-BATERIJOS) j

-v TAISYMAS 
įnamuosedi

— 100% . 
LOARANTllA.

Izen^hĮgrĮ

Ar žinote, kad Ciceroje automo
biliams “vehicle tag” tiktai gy- 

« • • • ..Įventojams kainuoja $2.50 j me-ro — geriausj miestelj tus? Kituose miestuose kaip Ber- 
wyn kainuoja nuo $5.00 iki $10.00;
Oak Park—$6.00; Evanston—nuo 
$10.00 iki $20.00 ir Chicagoje nuo

Politiniams rinkimams artėjant. $15.00 iki $30.00.,
gražus Cicero miestelis vėl priyęr- Miestelio . administracija, kuri 
stas perkęsti visokių melagingų1 gauna tik 23.4 c. nuo kiekvieno 
šmeižtų audrą. Opozicijos partija taksoms sumokėto dolerio parūpi- 
pnes dabartinę miestelio admini-; na saVo gyventojams daug dau-
straciją, neturint jokių Įrodymų eįau ir p-pr-panį,, nntnrnnvimu $lr’6 Bandykite Dr. Peter'a

„u. konslnlklyviškos

rikoje.
blogybės arba
kritikos miestelio valdyme, grie
biasi iš desperacijos visokių prie
monių gando ir šmeižto, sklei
džiant tuos purvus su vilčia pavi
lioti jų pusėn balsus nekuriu ne
atsargių piliečių. Pilnai žinodami 
tiesos trūkumą, ir kad išvengus

Tai tik keletas įdomių faktų. 
Jei kas Cicero je nėra dar gavęs 
šios įdomios brošiūrėlės, galite 
lengvai gauti. Tik atsikreipkite 
prie savo precinkto Republikonų

nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad prisiųsklte 
$1 už 11 oš. bonką (su Jūsų vardu ir ad- 
fiiuo adresu: GOMOZO, Dept. 071-01 
4641 N. KHvenwwoo<^ Avė., Clilcago 40, III.

ih-Doina
ILUtelevision

|Csav. inž. A. ŠemėnasjĮ 
L3130S.Hatstėd-DA6-6887l

galimos teisme atsakomybės, dau- partijos vedėjo, arba nuvykite j 
guma tų šmeižtų yra skleidžiama Cicero Republikonų partijos cent- 
visiškai be jokių parašų, arba pra- rą, adresu — 5623 West Cęrmak 
mintais — netikrais parašais —| Rd., antram aukšte.
bet niekuomet jų politinės orga

JONAS GRADINSKAS
NAUJAUSI

nizacijos ar jų vadų parašo ne
rasi.

Cicero Republikonų partija, at- 
rėmus tiems opozicijos šmeižtams,

Žodis kas link Cicero miestelio 
rinkimų, kurie įvyks antrad., Bal. 
3 d. Visi Republikonų partijos 
kandidatai, išskyrus tik vieną nau
ją, yra pilnai patyrę vyrai, kurių

išleido tikrai įdomų ir gražiai at- rekordas nuveiktų darbų miestelio 
spausdintą brošiūrėlę, nušviečiant gerovei yra žymiai pažymėtinas, 
šių laikų Cicero miestelio pažan-lJų gera ‘‘gaspadorystė”, jų patar

navimas gyventojams, ir jų tau
pumas nurodo, kad jie yra verti 
perrinkimo. Du iš jų yra demok
ratai, bet matydami kolegų Re
publikonų darbštumą miestelio ad
ministracijoje, prisidėjo prie jų 
miestelio gerovei, ir dabar tie de
mokratai randasi Republikonų są
raše per rinkimus. Tie du buvu
sieji demokratai yra žymiai popu- 
larus Henry J. Sadusky, miestelio 
prezidentas ir Ted J. Zaremba, 
miestelio iždininkas.

Ir kas ypatingai įdomu Cicerus 
Lietuviams, tai yra kad mūsų tau
tos žmogus, kuris visiems senes
niems gyventojams yra gerai ži
nomas nuo jaunų dienų, lietuvis— 
Jonas F. Klmbarkas, buvo rastas 
pilnai vertas kandidatuoti tretį 
sykį, kaipo miestelio asesorius. Ne 
tik Republikonų partija jį endor- 
savo, bet ir visos Cicero lietuvių 
organizacijos, draugijos, kliūbai 
ir t.t. Jis kaipo mūšų tautybės 
atstovas per praeitus aštuonius 
metus miestelio valdyboje yra

VOKIŠKI ULTRA HI-FI 
RADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEVISION COMPANY

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

at3C9C9SX3C9S3t9C9KSS3K9S3C9t3C9K3C9S3t9S3K3S3KSK3L9KSS3S3C9KSC9SSS3S3S9KSt3C9fcS3C963CW3t969CSS3C9£S

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KODIK1Ų IR VAIKŲ LIGŲ 
SPEClALISTfi

7156 South W e steni Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet

Ofioe tel. RE. 7-1168
Ree. tel. VVAlbrook 5-3766

TeL ofiso YA. 7-5557, rea. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
' (KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 We6t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak. Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASOHIS

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-2 

Telef. TOwnliail 3-0959 
2534 West 68th Street

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

skambiną CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS-
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W, 51st St 
fel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 

Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai, vak. Ir 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tei. ofise GR. 6-5399, PR. 6-4732

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

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spec. chirurginčs ligos 

6255 South Western Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 va v, 

Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 
sekmadieniais uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Aveuue
Vai.: kasdien nuo 6- v. v. Iki 9 v. v., 
Išakirua trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tei.: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto — ENglewood 4-4979

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. 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.

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-232*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vėl. Pirm., ketvlr., pehkt. 1-4 ir '7-9 
Vntr. 1-5, treč. lt įpšl. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Aveaue 
Chicago 29, Ui. 

Pasimatymai pagal sutartlea
Telefonas REpublto 7-4900 

Rezidencija: GRovehlU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS iii CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tei. Vlrglnia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Ofiso ir buto tet HEmlock 4-5818

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Westeni Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvirt. 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

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

’O-ečlad. ‘Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437
W. 62nd St., tel. Rcpiiblio 7-8818.

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6S67

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
'Spec. moterų Ucns Ir akušerija)

Ofiso telefonus — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir 6—S vai. vak. 
Išskyrus pirmad. tik nuo 5 Iki 8 v.v. 
Seštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rez.id. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURŲE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VA,TAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympio 9-1381

Tel. ofiso VIotory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WIHSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

gumą — pilnai įrodant su pama 
tuotais faktais išvadą, kad Cįcero 
iš tikrųjų yra “Geriausias Mieste
lis Amerikoje”. Knygutė 40 pus
lapių, gražiai iliustrota, turi daug 
istorinės medžiagos, statistikos ir 
palyginimų su kitais Amerikos 
miesteliais tokio pat didumo. Tik 
keletas ištraukų iš šios brošiūrė
lės: —

Ar žinote, kad Cicero miestelis 
ateinančiais 1957 metuose minės 
savo šimtmetinį jubiliejų? Oficia
liai suorganizuotas birželio 23 d.,
1957 metuose ir dabar išaugęs virš 
70,000 gyventojų. Rezidencijos, 
mokyklos, bažnyčios ir biznio įs
taigos gražumo ir moderniškumo 
srityje nesiskiria nuo kitų kaimy
ninių Chicagos priemiesčių. Bet 
įdomus faktas, kad virš 70% Cice 
roję visų nuosavybių yra be skolų, 
liūdyjant taupumą Cicero gyven
tojų.

Cie<Toje gyventojai susidaro iš 
apie 20 įvairių tautybių. Mes Lie
tuviai, viso gyventojų _ skaičiaus daug padėjęs lietuviams. Grant ir 
ūžimam 3-čią vietą. Mūsų tauty- ! Parkholme Cicero dalyse, kur dau
bos skaičius žymiai padidėjo per , guma lietuvių gyvena, yra žymiai 
praeitus keletą metų atvykus pagerinta jo pastangų dėka. Gat- 
tremtiniams iš pavergtos Lietu- vgs beveik visos pataisytos, užlai- 
vos. Jie ne tik padidino mūsų skai- j kom<>s daug švariau. Geresnės gat
vių ir pridavė mums daug iš kul- vjų įviesos, geresnė policijos prie-1 
tūros srities, bet jau dauguma jų jįjūra apsaugo gyventojus ir Jo
tum pa. Amerikos piliečiais, tuomet nag yra aprūpinęs daug asmeniškų 
duodant mūsų tautybei didesnės reikaių savo tautos žmonėms. Jo- 
relkŠmės. Inas p Kimbarkas prisideda prie

Ar žinote, kad Cicero yra ant- vį9u lietuvių veikimo. Jonas pri- 
ras didžiausia išdirbysčių centras kiaušo prie daug Ciceros lietuvių 
Illinois valstybėje — kad jos iš- „rganizacijų ir jau 25 metai kaip 
dirbti produktai pasiekia visus pa- pirmininkauja Ciceros Lietuvių Pi-i 
šaulio kraštus, ir kad virši 60,000 ijegjų Pagerinimo ir Namų Savi-

I

darbininkų kasdien ten dirba? ninku kliūbui. Jis ir visi kiti jo
Ar žinote, kad Cicero je vanduo draugaį Republikonų partijos są-1 

gyventojams tik kainuoja 26 ,-z raįe yra tikrai verti mūsų lietu-1 
tentų už 1000 galonų, o kiti mies- vių parttmo8.
tai aplink Cicero moka daug dau- i
giau. Pavyzdin: Oak Park i— 36 Neklausykime šmeižtų, būkime į 
c., Berwyn — 39'/2 c., Brookfield apsukrūs savo tautos reikalams. 
— 50 c., Mayivood — 56 c. . . . Bąlsuok už Joną Kimbark ir jo 
ir Westem Springs, net 83'/a c- kolegas Republikonų sąraše, Bal. 
už 1,000 galonų. • 3 d. 1056 m. Cicero Lietuvb !

FLOWERS FOR EASTER
Placc your orders now

CORSAGES 

BOUTONNIERES 

POTTED PLANTS* 

CENTER-PIECES 

. BOUQUETS

Remember your church and your hostess 
wlth flouers

MARQUETTE
FLORIST & GIFT SHOP

Andrew & Helen (Sandoroj Staniulis

2743 W. 69th St. PRospect 6-078Į
(Across the Street from Holy Cross H os pi Lai)

deliver give GOLD NUGGET Stamps

Open daily including Sundays and evenings

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir California Ava 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p
Sešt. 2—7 vai. -p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso t..»ef. YArds 7-1166 
ftezld<‘ncij«w — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampa* Halsted ir 85-ta gatvR) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofioe VVAlbrook 5-2670.
Rea Hllltop 8-166C

Dr. Alexander J. Javoit
(JOVAI8A8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL OENTER 

6182 South Kedzie Avenue 
Vai. l—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 

Trečiad ir šeštad pagal sutarti
Tel. ofiso PR. 6-383Š, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehlU 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKI V LIGŲ SPECIAUSTS

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REIiance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Weet 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:80 vak. 
Trečiad. pasai su tart)

Tet ofiso ir buto Ol^mplc 9-4189
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

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

. Butas 1696 Ko. 49th Avė. 
Bešta.di<jtda.ia 12 iki 4 popiet

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

keičia stiklus ir rėmus.
4456 So. Oalifornia , Avė., Ohicago 

šaAktte 'YArds 7-7*381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto lk( 4; trečiad. ir sekmad 
tik susitarus

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

Dfc. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4645 So. Ashland Avė., Ohicago
, Plrmad., antr., ketv. Ir ponk.

6:80—-8:80 vai. vakare
flešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps vtršminčtl telefonai
Raukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, O.P.
'Or(ho|M*<las - Protezlstaa 

Aparatai-Protezal, Mod. ban
dažai. Sp»*c. pagalba kojom

(Arch Supports) ir i.i.
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

9850 W. «3 r d St. Chicago 99, UL 
Tel. PKospect 6-5084.

Y

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

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

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

VAL, 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 VVest S5th Street 

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

V «•>

44VING*

PUTINKITE “DRAUG4”

DRAUGAS 
THE LITHUAN1AN DAILY FRIEND 

2384 S. Oakley Avė., Chicago 8, UL TeL Vlrglnla 7-6641 j 1-6643
Bntared as Second-Class Mattur March 81, 1916, at Chloago, Illinois 

Undev the Act of March 8, 1879.
8UB8CRIPTION IRA.TE8Member of the Catbolle Press Ass’n 

Publiahod daily. ezept Sundays, 
by the

Llthuanlan Cathollo Pri
PRENUMERATA: 
ChicagoJ Ir ClceroJ 
Kitur JAV Ir Kanadoje 
Ušslenyje

Soclety
Metams

89.00
18.00

111.00

Iš.OO per year outslde of Chicago 
89.00 per year In Chloago A Cicero 
88.00 per year In Canada 
Forelgn 811.00 per year.
H metų 

5.00 
84.50 
86.60

I m#n.
89.76
82.60
83.00

1 m6n 
81.16 
81.90
81.81

, .-Redakcija straipsnius taiso savo nrmilūra. Neaunaudotų straipsnių ne
saugo. Juos grąžina tik Iš anksto sualtarua Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prlslunčiamoe gšvua prašymą.
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PARAMA UŽSIENIUI
Jungtinės Valstybės užsienio paramai kasmet bilionus do

lerių išleidžia. Nebus kitaip šiais ir kitais metais. Tai matome 
iš prezidento Eisenhowerio pateiktos Kongresui militarinės ir 
ekonominės užsieniui remti programos, kurią svarstant parla
mentarai gerokai pasiginčys, tačiau jos neatmes. Prezidentas 
pateikdamas šią programą, pastebėjo, kad siūlomos pinigų su
mos nėra disproporcinės mūsų valstybės jeigoms ir turimiems 
ištekliams. Jo manymu, tai esanti žema kaina, turint galvoje 
valstybės saugumą ir pasaulio taikos atstatymą ir jos palaiky
mą.

Iš pateiktos programos aišku, kad ji yra žymiai praplečia
ma. Prašoma, kad Kongresas tam tikslui užgirtų $4.8 bilionus. 
Iš tos sumos $2.9 bilionai ar 60% numatoma skirti užsienio mi- 
litariniams reikalams. Gynybos paramai tektų $1.1 bilionas, 
iš kurio $78.0 milionai būtų išleista Europoje, $170 milionų Ar
timuose Rytuose ir Afrikoje ir $882 milionai Azijoj. Priede to, 
prezidentas prašo užgirti $170 milionų gelbėti atsilikusiųjų 
kraštų ūkiui gerinti, kad ten gyvenantieji žmonėg patys sau 
pragyvenimą galėtų pasidaryti. Numatoma skirti $157 milionus 
techniškosios kooperacijos programoms vykdyti ir $5.9 milionai

Dr. Piene Barbet

JĖZAUS KŪNIŠKOJI KANČIA
Sulietuvino DR. DOMAS JASAITIS, Tampa, Fla.

. (Tęsinys)
Tėve, atleisk jiems

Kodėl tos pastangos? Jis norė
jo mums pasakyti „Pater dimit- 
te illis“ — „Mano Tėve, atleisk 
jiems“ (Lukas XXII, 34). Kad
tik Jis mums atleistų, mums Jo ,. ... . ... ._..................................
budeliams... Už vieno kito aki- siand,en tu busi 8U mamm rojų- kuris, nežiūrint visų žiaunų stig 
mirksnio Jo kūnas vėl 'nusileidžia je“*** į mų- sPindi didžiai meilinga Die’
žemyn, ir vėl prasideda mėšliui-! Aš gerai žinau’ Ve,ykos arte- vo _didVbe- A« k,ūPau Prieš Tave- 
gis. Ir kiekvieną kartą kuomet Ja>ir Tavo kūnas nepūs taip kaip; bučiuodamas Tavo pervertas ko
jis kalbės (mums yra užsilikę ne-1 Yra Parašyta: „Non dabis' jas, iš kurių dar vis sruvena krau 
mažiau septynių Jo sakinių) i-sanetum tuum videre corruptio-! jas. Lavoniškas sustyrimas taip 

’ nem“ (Ps. 15, 10). Bet, mano greitai ištiko Tave... Tavo kojos 
vargše Jėzau (prašau atleisti' kietos, kaip plienas... ir degan- 
chirurgui) Tavo visos žaizdos ui- čios. Kokį negirdėtą karštį šukė 
krėstos. Aš aiškiai matau besi-
sunkiančią iš jų balzganą ir per
matomą limfą, kuri susikaupusi 
pradeda virsti vaškiniu šašu. Se
nesnės žaizdos jau pasidengę me
lagingomis plėvelėmis, iš kurių

kiekvieną karią,' kuomet Jis no
rės alsuoti, Jis turės išsitiesti, at
siremdamas savo kojų žaizdomis 
į vinį, jas perveriantį. Ir tasai

atominiams reaktorių projektams. Prezidentas prašo, kad Kong- kiekvienas judesys suaidės Jo
resas ir vėl užgirtų $100 milionų fondą, kuris yra laikomas re
zerve ir taip pat kitą sumą iš $100 milionų (ekstra) Artimie
siems Rytams ir Afrikai.

Kaip pastebime, didesnė užsienio paramai skiriamos sumos 
pusė numatoma išleisti militariniams reikalams. Ir suprantama 
kodėi- ■!

Nepaisant vadinamos Genevos dvasios, komunistų skelbia
mos koegzistencijos idėjos, augštųjų Maskvos komisarų šyps
nių Vakarams, pastaruoju laiku ir Stalino darbų smerkimo iš 
pačio Kremliaus, komunistų grėsmė laisvosioms pasaulio tau
toms nėra sumažėjusi. Prezidentas Eisenhoweris tai labai gerai 
žino. Jis žino ir tai, kad Sovietų Sąjunga ir visi jog satelitai 
nuo kojų iki galvos yra apsiginklavę >r todėl jisai savo prane
šime Kongresui pabrėžė, jog pavojai Vakarams nėra sumažėję 
ir todėl jie, Vakarai, turi būti ir militariniai, ir ekonominiai, ir 
moraliniai stiprūs. Turi būti stipri ir pati Amerika.

Prezidentas teisingai nurodo ir kitos rūšies pavojus. Ko
munistai ne tik militarinėje srityje yra padarę pažangos, bet 
jie yra užsimoję daryti viliojančius siūlymus prekyboje. Tai gali 
įimti reikmenis armijoms, įvairius gaminius, net ir techniškąją 
pagalbą. Amerikai ir jos sąjungininkams ir į tai teksią labai 
rimtai atsižvelgti.

Tie visi dalykai, toji stambi medžiaginė parama užsieniui 
yra svarbus ir šiuo metu būtinas reikalas. Laikykime, kad mi- 
litarinė parama yra gynybos ir saugumo reikalas ir be jos lais
vųjų kraštų gyvenimas tikrai nebūtų ramus ir tikras. Ir tikrai 
nemažiau svarbus ir krikščioniškosios artimo meilės požvilgiu 
dar svarbesnis yra teikimas pagalbos tiems užsienio žmonėms, 
kurie badauja, kurie pačių reikalingiausių savo gyvenimui da
lykų neturi. Teikimas paramos tokiems žmonėms yra ir labai 
efektinga priemonė kovoje su komunizmu, nes komunizmas la
biausiai tunka ten, kur skurdas siautėja. Kuomet didelė pasau
lio dalis skursta, Amerika turi visokiausių gėrybių didelį per
viršį. Todėl ji gali ir turi pasidalinti savo gėrybėmis su nelai- 
mingesniųjų kraštų žmonėmis.

‘ Prezidentas būtų dar vieną kilnų dalyką padaręs, jei jis į 
užsieninės paramos programą būtų įtraukęs ir komunistų pa
vergtųjų tautų laisvinimo reikalus, skiriant jiems bent vieną 
nuošimtį iš tų bilioninių sumų. Jei to nepadarė pats prezidentas, 
būt gera, kad tą spragą užkištų Senatas, pridėdamas amend- 
mentą prie prezidento programos. Tokį amendmentą, kaip jau 
žinome, inž. Antano Rudžio ir Alto pirmininko prašomas, yra 
pažadėjęs pasiūlyti Senatui senatorius Paul Douglas. Jei tai bū
tų padaryta, ir Senatas amendmentą priimtų, prezidento užsie
ninės paramos programa būtų pilna. Ji tada padengtų visus 
pačius gyvybingiausius ir aktualiausius šių dienų reikalus.

rankose... neišsakomais sopu
liais. Tasai periodiškas smaugi
mas, kurį Jis gali trumpam lai
kui nutraukti savo valia, bet už
tat turi išgyventi žiauriausias 
kančias, užtrunka net tris valan
dos! Bet, mano Viešpatie, jau 
mirki!...

Aš esu kryžiaus papėdėje drau
ge su Jo Motina ir Jonu ir kito
mis moterimis, kurios teikia Jam 
paskutinę paslaugą. Šimtininkas,

■ L. j!-, ųcun JT»a»aiiM8B«aMi«iar»ra‘U!e'

cRimticA Jafandėfei
ATGAILA IR BE ATGAILOS

VYSK. V. BRIZGYS

Mąstydami Kristaus kan
čią ne viską suprastume, jei
gu mąstytume tik Kristaus 
meilę ir atlaidumą žmonėms.

Velykų Vakarienę pradedant 
ir Kristaus kančios dienomis 
vyko drama jo mokinių tarpe.

kad ir jam būtų buvę atleista.
Šalia Kristaus merdėjo ant 

kryžių du nusikaltėliai. Vie
nam iš jų Kristus pasakė:
“šiandien tu būsi su manim 
rojuje “(Luk. 23, 43). Kitam 
nieko nepasakė, nepaguodė,

Apaštalas Judas už pinigus jį nesudraudė ir nepamokė, neiš-
išdavė. Petras išsigynė prieš 
paprastų žmonių būrį. Kiti 
apaštalai, apleidę suimtą Kris
tų, išbėgiojo. Petras dar tą 
pačią naktį savo bailumą ap
verkė. Sakoma, kad visą liku-. 
šią gyvenimo dalį, kada prisi
mindavo savo pasielgimą, Pet
ras verkdavo. Kristus jam at
leido, net žadėtos pirmenybės 
prieš kitus apaštalus neatšau
kė. Atleido ir kitiems apašta
lams, nes jie atsipeikėję iš pir
mojo įspūdžio vėl visi grįžo 
prie Kristaus: vieni dar prie 
kabančio ant kryžiaus, kiti 
prie jo karsto, o gal kurs nors 
tik atsikėlus Kristui iš miru
sių. Negrįžo tik Judas. Ne to
dėl, kad jo kaltė būtų buvusi 
perdidelė, bet todėl, kad dėl

Tad kraujas yra iš dešinio prie-^ojo, norėjo, Savo Meilėje, kad 
širdžio, o vanduo teka iš Jo šir- atpirktų mūsų klaidas, 

jdies gryties (pericardium). Bet j „Oblatus ėst quia ipse volit“. 
tuomet, mano Jėzau, tas skystis — „Jiį- buvo išduotas, nes Jis 
buvo suspaudęs Tavo širdj ir Tu’Patsai tai norėjo“, t Įsąją MII, 
kentėjai gąsdinant./ ir žiaurų šir-'7).

jdies, kaip varžtų spaudžiamos,i Jisai tvarkė Savo Kančią, ne
stovėdamas kiek nuošaliau, pa-(mes daugiau negalėjome tverti! skausmą. vengdamas kankinimo, priimda-
gaibiai viską seka. Tarp dviejų Dabar jau visa tvarkoje. Su pas- Ar nepakanka to . mes ma-imas jo visas fiziologiškas pasek- 
smaugimų Jis išsitiesia ir taria: I kutiniu alsavimu Tavo Galva lė- tome? Ar mes galime žinoti ko-!mes, bet jas apvaldydamas. Jis 
„Sūnau, štai Tavo Motina“ Dar tai pasisuko j mane. Dabar aš dėl tas žmogus įvykdė tokį keis-!mirė tada, taip ir todėl, kad Jis 
kiek vėliau Jis pasakė vienam matau tiesiog prieš save Tavo at- tą darbą ? Gal žydai galvojo, kad j taip norėjo.
latrui: „Iš tikrųjų, sakau tau,’sileidusį veidą, vėl pragiedrėjusį,!tu nemirei, bet buvai tik apal-į Jėzus bus agonijoje iki laiko 

pęs? Tavo prisikėlimui buvo rei
kalingas tasai įrodymas.

Ačiū, kary, ačiū, Longinai!

lė tasai mėšlungis.
Žemė sudrebėjo, ar tai man

svarbu? ir saulė užtemo. Juoza
pas nuėjo reikalauti Tavo kūną... 
Pilotas neatsisakys jį atiduoti... 
Jis neapkenčia žydų, kurie pri-

sunkiasi serozinis skystimas. Nes vertė jį Tave nužudyti. Tas užra- 
irgi yra pasakyta: „Putruerunt šas virš Tavo galvos aiškiai pa- 
et corruptae sunt cicatrices' sako jo įsižeidimą: „Jėzus, Žydų 
meae“ — Pūliuoja ir užkrėstos karalius“—ir nukryžiuotas, kaip

atsiminkime, kad ir mes kiek
vienas esame tos meilės reika
lingi. Ir mes labai daug kartų 
nusikalstame kitiems žmonėms 
ir Dievui. Ir mums kiti žmo 
nės atleidžia arba ne; Dievas 
atleidžia arba ne. Jeigu, nusi
kaltę žmonėms, to nepaisytu
me, nieko nedarytume su už
gautu ar nuskriaustu žmogum 
susitaikyti, tai ir mūsų elge
sys būtų toks pat, kaip to, kurs 
tave užgavęs ar nuskriaudęs to 
visai nepaisytų. Būtų dar blo
giau, jeigu Dievui nusikalstu- 
me ir to visai nepaisytume. 
Apaštalo Judo ir nelaimingojo 
šalia Kristaus mirtis yra pa
vyzdys Dievo teisingumo. 
Kristus nesigailintiems neatlei 
do, nors viens lig gyvenimo ga 
lo, kits net mirties valandą bu
vo prie pat Kristaus.

Bloga yra klaidų visai nesi
gailėti ir iš jų nesitaisyti, bet 
negeriau yra savo pasitaisymą 
su sąlygomis Dievui, arba žmo
nėms. “Jeigu Dievas padarytų 
taip ar kitaip tai taisyčiausi." 
Panašiai kalbėjo ans nelaimin
gasis, kuriam Kristus nieko ne
atsakė. Jis sakė Kristui: “Jei
gu tu Kristus, gelbėk pats sa
ve ir mus” (Luk. 23,39).

Ne Dievas žmogui, o žmogus 
Dievui nusikalsta, tai kaip mes 
galėtume statyti Dievui sąly
gas susitaikindami? Nusikal
tęs yra žmogus ir jis turi 
džiaugtis, kad Dievas jam lei
džia savo kaltę apgailėti ir su 
juo vėl susitaikyti.

Kristaus kančia ir mirtis yra 
begalinės Dievo meilės, tačiau 
ir jo teisingumo liudytojai bei 
mokytojai.

tarė atleidimo žodžio. Tas ne
laimingasis piktžodžiavo savo 
žudytojams, kitiems žmonėms 
ir net Kristui, kurs buvo jam 
nieku nenusikaltęs.

Stebėdami žmones ir maty
dami jų tarpe visokių, netei
singai elgtumėmės, į juos žiū
rėdami tik kaip į kitus žmones 
— Dievui ar mums kuo nors 
nusikaltusius ar ne.

Kad būtume sau teisingi, ne
žiūrėkime į kitus žmones, tar
ai jie būtų kažkas šalia mūsų, 
žemiau mūsų, tarsi mes jų tar- 
pan nepriklausytume. Visoj 
toj ir įvairių žmonių minioj 
esame ir mes. Nei mūsų luomas 
nei profesija nei rūbas nei joki 
kiti antraeiliai skirtumai iš 
žmonių minios mūsų neiškelia

savo pasielgimo nusiminė ir nu-; kur nors virš debesų. Kiek- 
sižudė. Jeigu ir jis būtų grįžęs' vienas esame viens iš visų. Kai 
prie Kristaus, nėra abejonės,* kalbame apie artimo meilę, tai

Ateis laikas, ir Tu mirsi, kaip 
krikščionis kankinys.

Paplūdus ašarose

pabaigos. Yra teisu, yra gera su 
Juo kentėti ir Jam atidėkoti... Jo 
mums siunčiamą kentėjimą pri
junkime prie Jo sopulių.

Mes turime, kaip šv. Povilas 
rašo, išbaigti tai, ko stinga Kris
taus Kančiai, ir su Marija, Jo ir

O dabar, skaitytojau, dėkosi- mūsų Motina, džiaugsmingai bro
me Dievui, kuris davė man jėgų 
tai parašyti iki galo... dažnai pa
plūdus ašarose. Visus tuos bai
sius sopulius, kuriuos mes Jame 
išgyvenome, Jis per visą savo gy
venimą numatė, iš anksto apgal-

liškai primti kentėjimus.
O Jėzau, kuris savęs negailė

jai, kuris esi Dievas, pagailėki 
manęs, nors aš esu nusidėjėlis!

Lauš CHRISTO!

mano žaizdos (Ps. 37, 5).
Biaurių, didelių žalių ir mėly

nų musių spiečius, tokių, kokias 
mes matome skerdyklose ir ne
švariose mėsos krautuvėse, burz
gia aplink Jo Kūną. Staiga jos 
nutupia tai ant vienos, tai ant 
kitos žaizdos, siurbia sultis ir de
da kiaušinius. Staiga jos godžiai 
apspinta Jo veidą. Negalima jų 
nuvaikyti. Bet laimei, prieš kurį 
laiką aptemo dangus ir pasislėpė 
saulė. Pasidarė vėsoka. Ir tos 
belzebubo dukros pamažu nuskri
do į kitą vietą.

Jis mirė
Jau greitai bus trečia valanda. 

Jėzus vis kovoja. Protarpiais Jis 
išsitiesia. Visi Jo sopuliai, troš
kulys, mėšlungis, smaugimas ir 
Jo dviejų sužalotų medianinių 
nervų vibravimas neištraukė iš 
Jo nė vienos aimanos.

Bet, jei Jo artimieji yra šalia, 
tai Jo Tėvas, paskutinio ir di
džiausio bandymo metu, taria
mai Jį yra apleidęs.

„Eli, Eli, lamma sabachtani?“ 
„Mano Tėve, mano Tėve, kodėl 
mane apleidai?“ (Matas XXVII, 
46, Morkus XVI, 34, Ps. 21, 1).

Jis jau žino dabar, kad Jis išei
na. Jis šaukia: „Consummatum 
ėst“ — „Visa įvykdyta“ (Jonas 
XIX. 30).

Taurė tuščia. Tikslas pasiek
tas. Vėliau, dar kartą išsitiesda
mas ir, rasi, norėdamas mus įs
pėti, kad Jis miršta Savo valia 
„iterum clamans voce magna“ 
(Mat. XXVII, 50) — šaukdamas 
dideliu balsu“: „Mano Tėve, į 
Tavo rankas aš atiduodu savo 
dvasią” (Luk. XXII, 46). Jis mi
rė tuomet, kuomet Jis panorėjo 
tai padaryti. Manęs negali įti
kinti jokios fiziologiškos teori
jos.

— Būk pagarbintas, mano Vieš 
patie, už mūsų seserį — kūnišką 
mirtį — (Šv. Pranciškus). Oi 
taip, Viešpatie, būki pagarbintas 
užtai, kad norėjai numirti. Nes

vergas. Šimtininkas, ryžtus žmo
gus, paskelbė, kad Jis buvo tik
ras DieVo Sūnus ir nuėjo pada
ryti savo darbų atskaitą*.

J ieties dūris į šoną

Mes tave nukelsime. Tai nebus 
sunku padaryti ištraukus iš Ta
vo kojų vinį. Juozapas ir Niko
demas atkabins skersinę siją nuo 
dybos. Tavo numylėtas Jonas 
neš Tavo kojas; kiti du su pa
klode, susukta į virvę palaikys 
Tavo strėnas. Drobulė jau pa
ruošta, čia netoli ant akmens, 
priešais kapą. Prie jo be sunku
mų bus pašalintos iš Tavo rankų 
vinys. Bet kas ten eina?

Ah, tai žydai reikalavę Pilotą, 
kad jis pašalintų nuo kalno kry
žius, nes jie įžeidžia reginį ir ter
šia rytdienos šventę.

Kareiviai stipriais geležinių 
virbų smūgiais triuškina latrų 
blauzdas. Jie dabar pasigailėti
nai kabo ir, negalėdami pasi
stiebti ant kojų, labai greitai žus 
nuo mėšlungio ir uždusimo.

Bet Tau nebus nieko padary
ta!... „Os non comminuetis ex 
eo“ — „Jūs nesulaužysite nė vie
no Jo kaulo“ (Jonas XIX, 36, 
Ekzodas XII, 46).

„Palikite gi mus ramybėje. Ar 
nematote, kad Jis jau mirė!“

— „Nėra jokios abejonės“ — 
jie atsako. Bet kokia mintis ap
sėdo vieną iš jų ? Tragišku ir tiks 
liu judėsiu jis iškėlė jietį, ir vie
ninteliu įstrižu dūriu įsmeigė ją 
į dešinįjį šoną. Bet kodėl? „Ir 
tuojau, iš žaizdos išėjo kraujo ir 
vandens“.

Jonas tai gerai matė ir aš taip 
pat, ir mes nemokame meluoti: 
plati skysto ir juodo kraujo sro
vė ištiško ir lėtai, putodama tekė
jo krūtine, ilgainiui sukrešėda
ma viens ant kito susidarančiais 
sluogsniais. Bet tuo pačiu laiku 
srovės pakraščiais tekėjo šviesus 
ir permatomas, kaip vanduo, 
skystis. Žaizda yra žemiau spe-

BUNDA VOKIŠKOJI SĄŽINE
AL. OIMANTAS

Pasaulyje ir toliau nekliudo
mai siaučiant dar žiauresniam 
režimui už sunaikintąjį vokišką
jį nacizmą ir naujajai Vokieti
jai tvirtėjant bei Europos rei
kalams šaukiant ruošiantis tap
ti vėl viena svarbiausių galybių

kiečiai turi darbais įrodyti, ne 
vien tik tuščiais žodžiais, kad 
jie yra tauta, kuri yra pilnai 
pasiruošusi užimti lygią vietą 
kitų civilizuotų kraštų tarpe. 
Eric Lueth kreipiasi ir į žydų 
tautą, teigdamas, kad jam yra

tame kontinente, kažkaip grei- žinoma, jog Vokietijoje dar yra 
tai bebaigiami primiršti ir pra- daug jo tautiečių, kurie ir š?an-
ėjusio karo metu papildyti sun- dien nejaučia, kad vokiečiai yra
kūs vokiečių nusikaltimai prieš ką blogo padarę žydams ir tuo 
žmoniškumą ir aplamai įvairiais! labai daug skolingi žydams. To- 
būdais vedant genocidą. Likt- dėl tas energingasis laikraštinin 
mas jau taip surėdė, jog buvę kas pravedė didoką akciją vo- 
priešai, padėčiai reikalaujant, Į kiečių tarpe juos tikindamas, 
š uo metu yra traktuojami ge- kad Vokietija turi pritarti savi- 
riausiais bičiuliais ir jiems vi-! stovios Izraelio valstybės įkūri- 
sokeriopai padedama atsigauti mui. Be to jis buvo vienas va- 
ir rvėl užimti garbingą vietą tarp dovų sąjūdžio, kuris paskubino
taut:niame gyvenime.

Bet yra ir tam tikrų gražių

pažadą vokiečių vardu sumokėti 
Izraeliui $800,000,000 reparaci- 

i jų nužudytųjų žydų ir jų turtoženklų, rodančių, kad ir pačioje J , ., 7,*. \ ., . r ..... sąskaitom Eric Lueth yra tasvokiečių tautoje galima sutikti
kilnių asmenybių ar net ir išti
sų sąjūdžių, kurie drįsta atvi
rai prisipažinti, jog didele dali
mi nacių papildyti nusikaltimai 
galimi priskirti ne vien tik hit
lerinei klikai, bet ir visai vo
kiečių tautai. Todėl stengiamasi 
rasti ryšius su pačiais nukentė
jusiais ar jų įpėdiniais ir jiems 
pareikšti gilų apgailestavimą ir 
parodyti, jog nubudusi vokiečių 
sąžinė jau visiškai kitaip žvel
gia į praeitį ir nuoširdžia už
uojauta palydi visus ir visoke
riopai nukentėjusius nacių val
dymo metais. Kaip tik šiuo 
metu JAV lanko Hamburgo žur. 
nalistas Eric Lueth, kuris jau 
ištisą dešimtmetį stengiasi bent 
dalinai atitaisyti tą blogą įspū
dį, kurį vokiečių tautai yra už
dėjęs kruvinasis rudųjų siautėji
mas. Jis važinėja su paskaito
mis ir susirinkimuose bando į- 
rodyti, kad dabar vokiečiai yra 
kitoki ir jie patys bjaurisi nacių 
atliktais žiaurumais. Jis ir pa

nelio ir išorinėje nuo jo pusėje, čioje Vokietijoje šaukia, jog vo

asmuo, kuris neperseniausiai Vo 
kietijos mokyklose suorganizavo 
“alyvų šakelių rinkimą Izraelio 
mokyklų moksleiviams”. Tuo
kart vokiečių jaunimas pareiškė 
daug simpatijų ir supratimo y- 
pač Vokietijoje žuvusių žydų 
vaikams.

Tokiais ir panašiais būdais 
vokiečiai bando bent dalinai 
taisyti savo klaidas ir atsisakyti 
dalies savo išdidumo besireišku- 
sio kitoms, ypač mažoms tau
toms. Žinoma, ištiestoji vokie
čių ranka skiriama ne vien tik 
žydams, bet ir visų kitų tauty
bių nukentėjusiems hitleiinio re 
žimo metais. Atrodo, jog šis 
kelias yra tikras ir, reikia gal
voti, atneš tikrai pageidaujamus 
rezultatus ir sumažins tą nepa
sitikėjimą, kurį vis dar tebepri- 
laiko kaimyninės Vokietijos tau
tos, nes bijomasi naujo vokiečių 
nacizmo pasireiškimo. Todėl ir 
žurnalisto E. Lueth nors ir pri
vačios pastangos tegali būti tik 
sveikintinos.

63 tęsinys

Savo gyvenime aš rūkiau tik du sykius. Užsitrau
kiau kartą kažkokiame robakse, nes visi rūkė, o kitą 
kartą — pasiėmiau tėčio papirosą ir paleidau niekais, 
sėdėdama prie veidrodžio. Norėjau pasižiūrėti, ar man 
tinka...

Vasilijus tuojau pat išsiima iš kišenės dėžutę.
— Gal tau bus per stiprūs? — baimingai žvilgteli 

jis į mane.
Bet aš be žodžio pagriebiu papirosą, prisidegu ir 

uŽ8ikeliu koją ant kojos. Net nežinau, kodėl visa tai 
darau. Lyg ir vėl šnabždėtų man kažkas ausin, jog vos 
tik imsiu kitaip elgtis — tuojau pat pražūsiu. Tuojau 
pat! Dūmas dreskia gerklę; aš bijau kad tik neužsiko- 
sėčiau. Į Vasilijų net nežiūriu; pradedu niūniuoti.

Žinau juk, aš vieną rusišką romansą! Rubinšteino 
„Naktį“...

— Klausyk, — atsisuku aVsilijaus pusėn, — nori, 
aš tau padainuosiu?

Ir tyliai pradedu:
Mana daina tik tau — švelni, pilna glamonės, 
l naktį skrieja, geisdama tavos malonės...

Tolydžio mano balsas vis garsėja; aš net negaliu jo 
nulaikyti. Juntu, kad jau rėkiu iš visų jėgų — lyg’ 
šaukčiausi pagalbos, kuri neateis. Tikrai neateis.

Ir, tarsi, perskylu pusiau: .
Viena pusė stovi kambario kampe ir žiūri į antrąją. 

Žiūri, kaip aš šypsosi, kaip atmeta galvą, kaip deda 
ranką prie širdies — melodramos judesiu... Aš turi 
keistą balsą — keistą, keistą... Lyg jis eitų ne iš gerk
lės, bet kažkur iš sprando. Aš bando tarti žodžius mas
kviečių tarme. Taip kalbėdavo Ninos motina — švel
niai užlenkdama kiekvieną balsę gomury, tarsi pagla- 
monėdama...

Turbūt, niekad toji „Naktis“ neskambėjo klaikes
nėse apystovose. Rūsy vėl girdisi žingsniai, kartais pro 
duris kyšteli raudonarmietis, pašviečia į mus kišenine 
lempute, bet pamatęs, jog šalia manęs jau sėdi jo ben
dras, tuojau pat nueina.

O Vasilijus? Gal jis tikrai pajunta savo menkaver
tiškumą, gal tie žodžiai jam tokie nuostabūs ir negir
dėti...

— Tu pagalvok, — sako jis atsargiai. — Pagal
vosi? Tu galėtum dirbti virtuvėj. Būtum ir pavalgiusi, 
ir apsirengusi. Ar gal tau patiktų būti regulirovščike?

— Kuo?..
— Jos tvarko kryžkelėse judėjimą. Dėvi kariškas 

uniformas. Ir baltas pirštines... — pabrėžia Vasilijus, 
tarsi tokia prabanga aš tikrai turėčiau susigundyti.

— Pagalvosi, gerai?
— Gerai, — linkteliu galva. — Pagalvosiu. Va

žiuojam dabar komendantūron.

Ir pasikeliu nuo lovos.
Staiga įvyksta tikrai nelauktas dalykas. Vasilijus 

pasiūlo man ranką! Lyg pats mandagiausias gerbėjas. 
Gal jis kur nors filmoj matė panašų judesį?...

— Aš nesu gyvulys, kaip tu tik ką sakei, — pakar
toja jis vėl tą patį sakinį.

Argi tie žodžiai jam būtų taip giliai širdin įsmigę ?
Aš prakišu savo ranką pro sulenktą jo alkūnę ir 

mudu išeinam iš kambario. Kai lipam laipteliais, prisi
menu, jog dabar mus mato ir tuodu senukai, šitaip su
sikabinusius... Net ir Vasilijaus karoliai kabo ant ma
no palto atlapų.

Ukrainietis tebesiuva. Dabar jis lopo kažkokį švar
ką. Vasilijus tuojau pat išeina kinkyti arklių.

Vos tik jis perlipa kiton skylės pusėn, aš prišoku 
prie ukrainiečio.

— Matai! — surinku, užsirėmusi ant mašinos.
Tu man sakei, kad jis doras žmogus! Visi jūs vienodi. 
Ir jis man tą pačią giesmę užgiedojo!..

— Vasilijus? — ukrainietis staiga pakyla.
— Aš turėjau jam pažadėti, kad apsigalvosiu. Bet, 

sakyk, kaip ilgai aš galiu galvoti ? — šaukiu jam tiesiai 
į veidą. — Padėk man! Saikei seserį turi, sakei Dievą 
tiki! Gelbėk mane nuo jo...

Vyrukas skubiai apeina mašiną.
— Aš tave paslėpsiu, — sako jis. — Eikš, aš žinau 

kur. Niekas ten tavęs nesuras.
(Bus daugiau) ,
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Kr. Lekšo sukaktis
Penkiolika metų nuo jo mirties

JONAS PAUPERAS, Chicagoje.

Nuostabu, bet tiesa, kad vi
suomenei brangaus ir nusipel
niusio žmogaus mes labiau pa
sigendame, kai iš mūsų tarpo 
yra pasitraukęs. Savo laiku mes 
laukdavome švenčių progomis 
“Lietuvos Keleivyje” pasirodant 
Mažosios Lietuvos liaudies poe
to Kristupo Lekšo eilėraščių, 
kurie buvo mėgiami ir skaitomi 
visų, kas Lietuvos pajūrio kraš
te jautė savo širdyje meilę sa
vo gimtajam kraštui ir norą dar 
buotis savo brangios tėvynės ge 
rovei. Jo eilėraščiai, kiek gimi
ningi kito Mažosios Lietuvos 
poeto M. Hofmano-Ateivio po-J 
ezijai, persunkti gilios meilės tė- j 
vynei.

t
Lietuva, Lietuva!
Tu meili man pasaka.
Už tave, kad ir kentėti 
Gaučiau; trokšti, alkt, badėti, 
Tvirtas likčiau visada.

Lietuva, Lietuva!
Žeme tėvynainiška!
Už tave su vis įstosiu 
Pakol gyvs, tau vis giedosiu: 
Dieve, sergėk Lietuvą!

Lietuva — pagrindinė teina
Lietuva buvo Kristupo Lekšo 

kurtų liaudžiai skirtų eilėraščių 
pagrindinė tema. Jo kalba ir įsi
jautimas buvo lietuvininkams 
artimi ir vertinami, nes pats, 
kilęs iš Stribų kaime gyvenu
sių tėvų ūkininkų, visą savo tau 
tiškos visuomen'škos veiklos 
turtingą amžių, buvo su kraš
to ūkin'nkais susirišęs nuošir
džiais ryšiais. Visa, kas tėviš
kėje buvo gera, buvo jo bran
ginama ir jo sakomose prakal
bose ir eilėraščiais iškeliama.

1900 metais palikdamas Stribų 
kaimą, kur jis 1872 m, rugpjū
čio 31 dieną buvo gimęs, jis sa
vo meilę gimtajam tėviškės kai
mui išreiškė tokiais atsisveikini
mo žodžiais:

Sudiev, o tėvške miela,
Gimtinės tu kiemeli.
Sudiev, nes man yra likta 
Į kitą traukt šalelę.
Sudiev, striliškiai, jūs visi: 
Kaimynai, gentys, mylimi, su-

/diev!

Tavyj aš pagimdyts tapau,
Kaip iš rasos žolelė.
Tavyje ir sumislyjau 
Aš tūląją giesmelę.
Dabar bet nuo tavęs einu 
Tr tau širdingai prišaukiu: su-

/diev! ■

Poeto giliai jausta visi tauti- 
n'ai ir šeimyniniai pergyveni
mai. Pats giliai jausmais per
gyvendamas kas virpina jo tau
tos brolių, draugų ir kaimynų 
sielas, tuos pergyvenimus išreiš
kė eilių rinkinyje “Rūtų vaini
kėlis”, kurio pirma laida pasiro
dė 1908 metais, o antroji 1922. 
Paskutinės laidos prakalboje jo 
pasakyta: “Lietuvis nusideda 
prieš savo tautą ir tautos gar
bę, jei jis su svetimtaute susi
jungia. Kiekviena lietuvaitė, ku
ri savo galvelę rūtų vainikėliu 
dabina, garbina savo tėvus ir 
tautą”.

Tad ir pirmąjį savo sakyto 
leidinio eilėraštį, skirtą vestu
vėms, pradeda tokiais žodžiais: 
“Aš vieną myliu, vieną vis my
lėsiu, Mūsų Lietuvos viena duk
terų (ar sūnų)...”

Tokiu pat nuoširdumu jo sie

lotasi tėvynės ir jos vaikų did
žiaisiais tėvynainiškais rūpes
čiais, kaip jo 1895 metais rašy
tame eilėraštyje sakyta:

Nors tuls lietuvis nor išsižadėti 
Prastodama kalbą savo giminės, 
Nors džiaugiasi kitaip galįs kal- 

/bėti
Visai nebodamas savo tarmės. 
Ar tad mes nusimins'm:
Ne! Bet mes vis sakysim: 
Norint ir siauč neprietelių gauja 
Tave mes mylim, miela Lietuva! 
Nuo 16 m. rjržiaus rašė eiles

Tėvynė jam taip artima mie
la, kaip ir tas tėviškės kaimas, 
kuriame jis gyvena, rūpinasi, 
kovoja ir dirba. Kristupas Lek- 
šas negalėjo pasiekti augštesnio 
mokslo dėl lėšų stokos, bet savo 
paties noru mokėsi pas vietos 
kaimo mokytoją, pats mokėsi 
lietuvių kalbos ir Lietuvos isto
rijos. Dar tik 16 metų būdamas 
pradėjo rašyti eilėraščius ir juos 
kūrė kol baigė savo žemišką 
kelionę. Jis mirė 1941 m. kovo 
30 dieną Klaipėdos miesto ligo
ninėje. Bet jo atminimas, kurį 
jis savo eilėraščiais įrašė jo po
eziją branginusių širdyse, kada 
rašė “Lietuviškoje Ceitungoje”, 
“Tilžės Keleivyje” ir “Lietuvos 
Keleivyje”, o religinio pobūdžio 
eilės, atspaudintos “Ziono Var
pelyje”. ilgai išliks kol bus lie
tuvių, kurie brangins kas lietu
viška ir sielosis tėvynės likimu. 
Tie, kurie sielojasi tėvynės gy
vata, savo širdyse įsijungs į jo 
pavasario tema rašytą eilėraštį- 
maldą:

kraštas būtų papuoštas kilniu 
lietuviškumu. Iš jo eilėraščių 
gird.si Donelaičio dvasioje reiš
kiamas skundas: "Ar gražu, vai 
kai, kad mūsų nebemok lietu
viškai? Ar gražu, lietuviai Prū-1 
sų kalba vien kad vokiškai?” 
Tad Donelaičio stiliuje ir pa- 
mokslinkavo: “Mes lietuviai taip 
darysim, vis kalbės m prigim
tai, savo ir vaikus mokysim vis 
kalbėti saviškai”. Jei K. Lekšo 
eilėraščiai nepasižymi daugiau 
išbaigtu poetiškumu, tai kaip 
Mažosios Lietuvos lietuvio sielos 
religinio ir tautinio charakte
rio pasireiškimai jie savo laiku 
darė gilios įtakos į Lietuvos pa
jūrio krašto gyventojų mąsty
mą ir nuotaikas.

Į smėlį užkasti rankraščiai

Gaila, kad traukiantis nuo 
karo pavojų jo artimiesiems di
desnius ryšulius K. Lekšo vė
lesniųjų metų ir dar niekur ne
spausdintos kūrybos teko už
kasti į smėlį. Parašyti eilėraš
čiai bus žuvę, bet gyva lieka 
K. Lekšo rimuotomis eilėmis 
pareikšta dvasia, tos mintys, 
skatinančios būti ištikimais tė
vų palikimui, mylėti gimtinės 
kraštą ir dirbti brangios tėvy
nės gerovei.

Tėvynės darbo laukuose K. 
Lekšas pradėjo dirbti dar jau
nuose metuose. Jis priklausė 
daugeliui lietuvių organizacijų.

Į Jo pasidarbuota ir J. Vanagai- 
j čio Tilžėje įkurtoj “Birutėj”; 
jis padėjo įsteigti Mažojoj Lie
tuvoj prieš pirmąjį Pasaulinį 
karą sėkmingai veikusios jau

nimo sąjungos “Santaros” sky
rius: Plaškiuose “Liepą”, Vy
žiuose “Ąžuolą”, Natkiškiuose 
“Varpą”, Katyčiuose “Vainiką”. 
Parengimams K. Lekšas para
šydavo eilutes, pasveikinimus. 
Dažnai Rambyno suvažiavimų 
progomis pati šventė buvo pra
dedama jo sukurtomis eilėmis.

Politinėj srity

Daug jis dirbo politinėje sri
tyje. Kai lietuvių kandidatai į 
Prūsijos seimą, Steputaitis ir 
Smalakys, lankydavos po kraš
tą agituodami už lietuviškus są
rašus, Lekšas buvo uolus talki
ninkas. Taip gi ir patsai lem
tinguose momentuose stodavos 
lietuvių politinės veiklos prieša- 
šakyje. Pirmajam Pasauliniam 
karui pasibaigus buvo išrinktas 
Mažosios Lietuvos tarybog pir
mininku. Jis daug dirbo Prūsų 
Lietuvių susivienijime, kuris 
daug nuveikė siekiant pajūrio 
kraštą sujungti su Lietuvos vals 
tybe. Jis aktyviai rėmė Adomo 
Brako referendumą, Klaipėdos 
krašto sujungimo su Lietuva 
reikalą, važinėdamas po kraš
tą ir surinkdamas daug parašų 
už susijungimą.

Direktorijoje ir seimelyje

Kraštą išvadavus, K. Lekšas 
buvo pakviestas į krašto direk
toriją, o vėliau buvo išrinktas 
į krašto seimelį ir čia atstova
vo mažuosius ūkininkus iki kol 
naciai užėmė Klaipėdos kraštą. 
Būdinga ir tai, kad pati seime
lio posėdžių kalba buvo vokiš
ka, bet Lekšas kalbėjo lak lie

tuviškai ir, nežiūrint daromų 
intrigų ir sunkinimų, nesvyruo- 
damąs gynė lietuvių teises ir 
reikalus. Taipgi jis daugelį me
tų buvo išrenkamas į Pagėgių 
apskrities seimelį ir Katyčių pa
rapijos bažnytinės tarybos na
riu.

Dėkintuose Lekšų namai bu
vo tikra lietuviškumo tvirto
vė; ūkis buvo pavyzdingai 
tvarkomas; daug turėta svečių,

o pats šeimininkas mokėdavo 
svečius ne tik puikiomis vaišė
mis, bet ir nuoširdaus humoro 
priedais pavaišinti.

Jis turėjo plačias pažintis ir 
buvo pažįstamas su daugeliu 
krašto lietuvių veikėjų. Kur bu
vo minimi M. Jankaus, Vydūno, 
Gaigalaičio, Stikloriaus, Vana
gaičio, E. Simonaičio ir M. Gai
liaus vardai, ten kaip ir savai-

(Nukelta į 7 psl.)

SKIP’SU^.ce 
Liųuor Store

1J 5515 SOUTH D AMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

KOVO 29, 30 it 31 d. d.
m

BISUUIT, TURKE STAK COGNAC Fifth $4-59
GOLD LEAF COGNAC

DOMINION TEN, InųMjrted 
C’anadian \Vhiskey

Fifth

Fifth
GRAIN ALCOHOL, 190 Proof U. S.P. Fifth

SCHFNLEY, 5ft. Boston or Dant 
90 Proof GIN

1952 VINTAGE, Imported Bordeaux 
Red or White Wines

Fifth

Fifth

$3-49

$3-9S

$4.79

$2-69

TELEVIZIJOS 1956
Visos geriausios, ištobulintos General 
Electric, Philco, RCA Victor, Zemith 

dabar tiktai pas Budrikę

Paveik, dangaus raselė, ir pa
drėkink visus,

Per savąją versmelę, tu brolius 
/tikinčius.

Štai, liūdnosios širdelės, lauk 
/kantriai ir seniai, Į

Kad bent pavasarėlis išauštų 
/mūsų giminei!

Jo, kaip ir Kristijono Done
laičio, žinota, kad svetimoj šalyj 
galima prasigyventi, bet laimin
gu būti tegalima tėvų mylimoj 
šalyje, nes čia ir miela, ir gražu.

Ak tėvyne, ak tėvyne,
Man tavyj yra smagu,
Norint kits po kojų mynė,
Vertė ir tave nieku:
Dievas tave apipynė
Vainiku gražiausiųjų.
O tą grožio vainiką tėvynei 

pynė “Dangė, Mingė, Atmata, 
Nemūns, Jūra šešupėlė...”, “Kur 

| kainas Rambvnas lyg sveikin
dama moja...” Bet labiausiai 
jam rūpėjo, kad lietuvininkų

CINZANO VERMOUTII 
Dry or Smeet

69c

IŠPARDAVIMAS
laikrodžių, Deimantų ir radio aparatų

SU 50% NUOLAIDA
I‘o Velykų krautuvė persikelia į naujas patalpas, į kitą 

pusę Areher gatvės — 4077 Archer Avė. Telef. LAfayette 
3-8617.

P. & J. JOKUBKA
4102 Archer Avė. Telet. LAfayette 3-8617

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

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

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

Sukaktuviniu M et ų Dovanos T aupyt o j ams

BANANA LIQUER

FLORA DFLLE ALPI

Fifth $1.29
Fifth $3-29

>5-29
BUDWFISFR, SC1ILITZ, IIAMMS,

MILLFRS & PABST. Case of 24 cans Case $2 89

B UIC K ’ AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

V

VISŲ ŽEMIAUSIOS ŽEMOS KAINOS

24 ar 21 colio asline T. V. Aluminized Silver Screen Tūba, 
Aslinis modelis su vienu metu garantija, at-ęlAAnr 
piginta už .............................. .................. ulMMju
DUODAME JŪSŲ NAMUOSE IŠBANDYTI DYKAI.

PATELEFONUOKITE CAIumet 5-7237

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

Tik S5.00 tereikia įmokėti.

J. F. Budrik Fumiture
( I N C O K P O K A T F D )

3241 South Halsted Street
Kiautinė atdara piiiiHidienio ir ketvirtadieniu vilkai uis iki 9:30.

Atdara 7 dienus savaitėje. Sekmadieniais 10 5. Budrike radio va
landa iš stoties \VHFS, 1450 kil.,-ketvirtadieniais 0 vai. vakaro.

- ■ .....

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

1. Kas atidarys naują sąskaitą 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 West 47th Street LAfayette 3-1083
B. lt. Pletklculcz, prez.; E. lt. I’ telk e m Ii 'z, M-kr. Ir rulvukatas

Mokame uukAlun dividendus. KeAiuojame čekius. Parduodame 
\r lAperkame valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 

ATIDARYKITE KJ$KKAITA MAKIMEN. APDRAUSTA IKI $10,000
DARBO VALANDOS: plrmad. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.; 
antradienj tr penktadlenj nuo 8 Iki 5; trečiadieni uždarytu, 
o Aefttadienlals nuo 9 valandos Iki vidudienio.

MES PRISTATOME ANGLIS KliffSĮ 

PEČIAUS ALIEJŲ
Į DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS 1^

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 
litų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.
, Vieno kambario baidus arba viso namo — kreipkitės pas 
mus. Tur) daug metų patyrimo perkraustvmo darbe

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097

te#*

M

MIDLAND1 Savings and Loan 
Association rsj

r PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BE NDROVĖ
pįvt

4038 Archer Avenue t.i. la3-6719 

AUGUST SALOUKAS Prezidentas

SINCLAIR Gazolino Stotis
ii PAGALBA"

Kav. Ant. Stanevičius

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

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Maginai sugedus, prihūname nu vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumillatoriua, padangas ir kt. automobilių dalis.

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

ET



J

Penktadienis, kovo 30 d., 1956 dienraštis draugas, chicago, Illinois k
Philadelphia, Pa. mus kalhėio anie tarptautinę vai. vakaro. Gros geras orkest- Gate paketėliai, kuriuos siun-

paueų. piMio i.u plauti C&s. tėte per kun. A. Bangą, mus
i BENDRUOMENĖS SOLIDA- pūga) klausytojų buvo labai — Studentas Saulius Pliušku- pasiekė ir atnešė mums džiau-

RUMO |NAšUS RINKTI mažai. Tos dienos B?ndruomė- n*s kovo 23 d. išvyko j kariuo- gsmo. Nuoširdžiai visiems
PRADĖJl S nes Balso programos metu menę. Vietos studentai savo Jums dėkojame ir meldž’ame

’ Philadelphijos Lietuvių Ben-isen- k'msul“ Butlr™ uiP pat draugą atsisveikino jaukiami === .....................
druomenės valdyba paskuti- Urč žod»- I pobūvyje.___________Audra G.,

niame savo posėdyje, įvykusia- — Lituanistinė Augs esn'oji 
me kovo mėn. 16 dieną, ilgiau, mokykla po Velykų atostogų 
svarstė solidarumo įnašų reika- pamokas pradės balandi o

Dievulį sveikatos ir saulėtos 
ateities. Šia proga dėkdjame ir 
p>. Ant. Ragauskui, kad jis 
išgirdo “balsą iš Vokietijos” 
ir perdavė jį kitiems. Dar kar
tą nuoširdžiausias ačū! — ar.

Seneliai dėkoja MOVI N G

LITUANISTINĖS MOKYKIAIS ke ir pas platintojus. Koncerto 
pasisekimui daugiausia pastan
gų deda pirm. O. Jokubaitienė 
ir S. Rudokienė. Tad netenka 
abejoti, kad koncerto dalyviai 
bus patenkinti ne tik koncertu, 
bet ir po koncertine dalimi: vai
šėmis ir šokiais. Visi laukiami 
šioje dainų šventėje. S. G.

KUR SUSIBURS MŪSŲ 
JAUNIMAS

ten skambės lietuviška daina, 
gyvens ir stiprės mūsų tautinė 
dvasia, o mes jausimės irgi pri
sidėję prie išlaikymo to ko mū
sų proseniai amžiais gynė.

Jaunimo stovyklos rėmėjų ei
lė nenutrūksta: po 100 dol. au
kojo A. Bielskus, E. ir P. Mik
šiai; po 10 dol. — J. Dumbaras, 
J. Mull-Muliolis; po 5 dol. — J. 
Brazis, J. Stimburys, K. Eimu
tis, A. Buknys.

Aukas betarpiai galima dar
bo valandomis įnešti Clevelando 
Superior Sav.ngs banke sąsk. 
Nr. 14833.

VAKARAS

Mokyklos tėvų komiteto ren
giamas pirmasis pavasario va
karas įvyksta balandžio 8 d. Šv. 
Jurgio parapijos salėje. Pradžia 
5 vai. vak. Programoje: dailu
sis žodis, dainos, duetai, baletas, 
lietuvių latvių tautinių šokių re
prezentacinių grupių pasirody
mas ir kitkas. Po programos šo
kiai, bufetas (salėje atskiri sta
liukai) ir dovanų paskirstymas. 
Pakvietimų kainos: 1 dol., stu
dentams 50 c. Lituanistinės mo
kyklos mokiniams įėjimas ne
mokamas. Biletai gaunami Spau 
dos kioske, Dirvoje ir prie įėji
mo.

MISIJOS

Šią savaitę prasidėjusios mi
sijos lietuvių kalba Šv. Jurgio 
bažnyčioje kas vakarą sutrau
kia pilną bažnyčą klausytojų. 
Misijos baigsis Didįjį šeštadie
nį. Jas veda tėvai marijonai 
kun. A. Spurgis ir kun. Budrec- 
kis.

Gautas dar vienas padėkos A. BENIULIS atlieka įvairius
lą. Padarytas nutarimas išnau- mėn. 6 dieną 7 v. v. Šv. Kaži- laiškas iš Vokietijos. Dėkoja Į perkraustymus ir pervežimus Į
doti visus būdus, kad šių metų miero parapijos mokyklos pa- Dornstadto senelių prieglaudos
laikotarpyje galimai didesnis talpose. gyventojai lietuviai: “Gerie-
Philadelphijos lietuvių skaičiusį 1>rai skaitytojų būrelis|siems užiū™ lietuviams. Ne- 
įmokėtų bendruomeninį solidų- |anuoja Philadclphijojc suorJ tikėtai gauta Jūsų dovanele, 
rūmo įnašą ir tuo būdu bent
formaliai bendruomeninis

ganizuoti Draugo jubilėjaus, ^ai 0 paketėliai, maloniai mus 
proga parengimą, kurio pelnas j nystebino ir sujaudino. Gyve-

šys apjungtų didesni philadel-1 ,. paremtų didz ąią Draugo nau-phijiecių buri. Bendruomenės, . . . , , . ,J , .... . . .. „ jųjų patalpų statybą.valdytes iždininkas, pasitelkęs | _ K|m y GMii8nas o K
padėjėjų, solidarumo piasus M ved trijų djpnų rek,lck.
rinks visų parengimų metu. philadelphijos Setu
Kiekviena talka būtu sveikinti-i . ... - ,. viams, atskiru zodz:u persunk-na ir kiekvienas galįs tame . ....... . ,_ , ° tu patriotiniais jausmas kovedblrte padėti tes.krd.pųjAV 2- d „ radiją Bcn.
LB Phila apylinkės ižd ninką 
J. Adomonį, gyv. 5840 Cathe- 
rine st., telf. GR 6-0524.

V. KRĖVĖS PAMINKLAS

Didžiajam rašytojui Vincui 
Krėvei mirus, Philadelphijoje

druomenės
metu.

Balso programos
B. R.

TRUMPAI

iš tolimų ir artimų atstumų.
Tel. Bl 7-7075 arba 

RE 7-9842

mmas senelių prieglaudoje nė
ra toks, koks jis būtų tėvynėje. į 
Svetima širdis. ne visuomet Į 
mus supranta. Tačiau, ačiū 

I Dievuliui, nesijaučiame ir čia 
i atskirti nuo savųjų, nuo lietu- 
I viškosios masės. Užjūrio lietu- 
1 vių aukos pasiekia mus karts' 
nuo karto ir čia. Ir šį kartą

Philadelphijos studentai 
ateitininkai balandžio 7 d. 8 vai.

“Pavasa-

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

TA WO£S stoties — Bangra 1890 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAI) 

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

PTRMADIENNJO vak. nuo 7—8 v
buvo sudarytas komitetas, ku-; vaR rengia vaRarą
ris rūpinosi rašytojui paminklo rR) fantazija” gv. Andriejaus sa sekad. «:3o—#:30 v. r. u stotu-* 
pastatymo reikalu. Atsišauki-į lėje j vakarą kvieaia plačiąja wopa - voo^
mais bei aukų lapais komitetas 
kreipėsi į visus pasaulio lietu
vius, prašydamas piniginės au
kos. Iki šiol yra gauta per 

— Sudrumstą Ramybę stato $1,700. Paskutinis komiteto po- 
balandžio mėn. 28 d., Cleveland sėdis, įvykęs kovo 23 dieną, su-Į ruošiamus šokius Šv. Andrie- 

: Bendruomenės teatro Vaidilos sipažinęs su skulp. KošubosĮjaUs salėje. Vakaro pradžia 7 
kviečiamas Detroito Alkos teat- • patiektuoju paminklo projek 

L'etuviškajai mokyklai remti ras- ' tu, nusprendė, kad Košubos su- ,
— L. B. Clevelando apylinkės projektuotas paminklas — ak- 

valdyba paskyrė 15 dol. karo meninis koplytstulpis su Rū- 
invalidui Mackevičiui ir 25 dol. pįntojėlio stovylėle yra visiš-

visuomenę ir artimųjų miestų 
studentus.

— Velykų dieną moksleiviai 
ateitininkei tikisi svečių iš Bal- 
timorės ir New Yorko į savo

7121 So. ROCKWELI ST,

AR ATLIKAI PAREIGĄ 
MOKYKLAI?

lėšų telkimo vajus, platinant 
laimėjimų biletus vyksta gan 
sėkmingai. Jau gražus būrys

NUO UŽSiSENĖJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

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

ŽAIZDŲ, »

AR GI NETEISYBĖ,
kad Velykoms labai graži dova
na operos sol. V. Jonuškaitės 
plokštelių albumas gaunamas 
visuose knygynuose ir pas J. 
Karvelį, 3322 So. Halsted St., i 
Chicago 8, III. Tel. YA 7-0677.

P. S. Naujas lietuviškų plok-
mokinių, tėvų ir kitų platintojų dr- Vydūno premijai. Dr. Vydū- kai vertas ženklinti V inco Krė-. ^£7 naktimi i stelių, knygų ir gintaro katalo
įsijungė į talkin nkų eiles. Betjno premija geriausiam veikalui vės kapą. Paminklas kainuos j miegoti, nes jų užsiaenSjusios žaizdos ' o.as tįR 90 centų.
dar darbininkų maža. Tėvų ko- lš Mažosios L etuvos gyvenimo $2,200. Dar trūksta penketo į nipIsiuIiSi. 9^a,1ska..i,iaihnaPmmūntltvu -------------- ----
mitetas kviečia visus geros va- organizuojama Mažosios Lietu- gįmto dolerių. Tiek visa lietu- lr skaudžių žaizdų, už.isktte

vos Bičiulių centro valdybos vjų bendruomenė, tiek įvairios 
Kanadoje. organizacijos poros mėnesių

lios lietuvius įsigyti bent po k 
lėtą dovanų paskirstymo b le-
tėlių ir juos patiems paplatinti. ______ _________
Jų dabar galima įsi-yti pas mo- nutare duot1 papigintus biletus jjomis aukomįs papildyti pa ' *,n

kyKlos tėvų komiteto narius, studentams ir moksleiviams į minklo stalyra0 ,„„a4. Pinigai!
Spaudos kioskeir pas Lituan s- bendruomenes ruošiamus vaka-
tinės mokyklos mokinius. Jei rus-
nesusp'ėtum dabar įsigyti, ateik Pasirūpinti gyvyliės dra.11-
j er Atvelykio sekmadienį į šv. Savybės draudimo įstai-
Jurgio parapijos salę, dalyvauk Sose> prašo L. B. Cleveland a- 
graž;ame jaunimo pasirodyme PY^nkėg valdyba, nes mirties 

atveju, neturinčių draud m o pa
laidojimas sudaro daug sunku
mų.

I) Ė M E S I O

L. B. Clevelando valdyba Įajkotarpyje turėtų nors kuk-į až,u nudegimų
• .1 a: __________________ ___ i I n tadS i I ., i n 1 i

ypatybes palengvins Jūsų skaudeji- 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite ją. taipgi nuo skau-

TELEVIZIJOS

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

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

Kaip tada butų
Jonukas varto žurnalą ir ran- 

| da Siamo dvynukų nuotrauką.
— Mama, ar jie ir mokyklon 

turi eiti?
— Na, taip. Žinoma, vaikeli. 

Visi turi eiti mokyklon.
— Bet kas būtų, jei vienas iš 

jų būtų perkeltas į kitą klasę, 
o antrasis paliktas antriems me 
tams?

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
draudu. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
454« S. W«xxl St., Chicago t,

Illinois, tel. VI 7-2972

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 
States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 
garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš............................. ... ..$57,000,000.00

Atsargos Fondas..........................$4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT 

Meinher of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, President

ir išmėgink savo laimę.
VELYKINĖ TAUTYBIŲ ‘

PARODA

Kaip praėjusiais metais, taip ____ ___
i- šiemet Cleveland Public lib- . mT«-r.< r,
rary surengta panų tautybių sirašinėti Sll piul,.|,.1)ls ir „ašlė.ns 
velykiniu papročiu paroda. Pa- (iiedivoisiiotonis, ir tik katalikėmis 
rodoje skon'ngai atstovaujami kurios niėjrtų perą g-yveiiimij. h’ns.V- 
ir lietuviai. Lietuvišką skyrių dan.«>s laiškus rašome pažymėti ai,.

parengė Clevelando Stud. Atci- ,„.(,„ks. T. J., 7215 S. faac-
t ninku draugovė. Parodą gali- ramento Avė., Chicago 29, UI. 
ria nemokamai lankyti kiekvie
ną dieną. Paroda vyksta ccntra- 
l'nio knygyno patalpų trečiaja
me augate. Ji uždaroma balan
džio 15 d.

Ji taipgi pašalina 
ligoa vadinamos PSORIA- 

na peršėjimą ligos 
8U-

................ ___  .. .... „Simą
siunčiami arba į Fondo einamą- ; tarppirftčtų. Yra tinkama vartoti nuo____

■ džiūstančios, suskilusios odos dedir- Soj.
ją sąskaitą Lioerty Federal (vinių, o<i«s išbėrimo ir t t., taipgi
c 1 t „ a_____Įtinkama vartoti vaikučiams, kada paSavings and Loan Assoc.ation („,roao skaudus išbėrimas nuo vysty- 
202 N. Broad st., arba komi- Ji yra gera gyduolė nuo u

viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, ir 13.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
eagoj Ir apylinkėse—
Milvvaukee, Wisc.,Ga 
ry. lnd.ir Detroit. Ml- 
ehigan arba rašyki
te tr atsiųskite Mo- 
ney order }

r Radio Aparatu Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Satvyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-»0H^

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.

STANDARD FEDERAL SAVINRS

teto nariams pref. A. Jurskiui, 
1313 W. Jerome st. Phila., Pa., 
arba prof. J. Puz-nui, 1311 
VVoyaming Avė., Phila., Pa.

T R U M PA I:

ZIGMAS PA ĮTARTAS

diplomuotas miškininkas, “Gar- 
den’s Fr'enJ” Co. savininkas 
j akviestas dėstyti dekoratyvi
nę sodininkystę Maple HTS 
Iiigli scliool vasaros sezonui. | 
Dautartas duos visą eilę teore
tinių paskaitų ir praves prakti
kos darbus.

Pas Z. Dautartą iš Detroito 
šiuo metu atvažiavo mišk. Pa
jaujis ir iš Chicagos mišk. Si
monaitis susipažinti su dekora
tyvine sodininkyste, kad pana
šios lietuviškos bendrovės ga
lėtų susiorganizuoti Chicagoje 
ir Detroite.

SOLISTŲ KONCERTAS
rengiamas Moterų sąjungos 36 
kuopos įvyksta lietuvių salėje 
balandžio 14 d. šiame koncerte 
dalyvauja populiariosios lietu
vių pajėgos: solistas Vaclovas 
Verikaitis ir Kauno opetos so
listė Pranė Radzevičiūtė. Pro
gramoje pasaulinių ir lietuvių 
kompdz torių solo ir dueto dai
nos. Jau dabar įsigyk biletus, 
nes vietos numeruotos ir kon
certu susidomėjimas didelis. Bi- 
letų kainos po 2, 1.50 ir 1 dol. 
gjųnami Dirvoje, Spaudos kies-

—D?. A. Šmulkštys, atlikęs 
karinę prievolę Phila. Navy 
Hospital, pakeltas į augštesnį 
laipsnį — Lieutenant Com- 
mander in the medieal Corps. 
Dr. A. Šmulkštys laisvu nuo 
tarnybos laiku aktyviai reiš
kiasi. lietuvių visuomeniniame 
gyvenime.

— Vyt. VJ u raškau kas, vie
nas iš Lietuvių Bendruomenės 
Balso redaktorių, buvo atsigu
lęs į ligoninę operacijai. Šiuo 
metu jis iš ligoninės išėjo ii 
laimingai sveiksta namuose.

— Juzė Augaitytė, Liet. 
į Dpe ros solistė, buvo išvykusi Į 
! Ncw Yorką ir kovo mčn. 17 d. j 

dalyvavo Lietuvos Teatro 35! 
metų sukakties proga rengta
me paminėjime, kur ji dainavo , 

Operos

Rūpestingai ir pigiai taisai
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalia.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmboid 6IG3B

h

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

i|' 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia Z-T 141

LEGULO, Department D.
5618 W. Eddy St. Chicago 34, Hl.

Duoną Ir įvairias skoningas 
huLkiltes kepa

locaoi ;ecaocx; u v

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tei. VIctory 2-1272
Vpkainavimą ir Prekių Pristaty- solo ir duetą su Liet. 

mą Teikiame Nemokamai | soj. y. Jonuškaitc.
Raštinė atida ra kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro, kovo 18 d. lankėsi Philadelphi

joje ir Bendr. valdybos kviečia-

— Geli. Konsulas J. Budrys

*

i
t

Pradekit Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj!
taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,600,00

KltlGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
l’irinitil.. uiitiii'l., t>» 'liktini, ir 

švštmi. 9 vai. r> tu iki 4.3n p.p.
Trcčtad. 9 rytu iki 12 vai.. 

Ketvirtini. 9 vai. iki K vai. vak.

-S.

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

Tel. Cliffsidė 4-6376 
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iS- 
siunėia j visus artimuosius 

, miestus.

Telef. REpubiic 7-otjt.*3 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALY VOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymu 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Atstovai
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-79GP

PERKP4Wzz M™
r* 15 TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEII TPOKAI- NAUJAUSI KRAUSTW0 (MNK/AI 
ILGU NtETŲ PATrft!MA5~ PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAV/fiAi

JUOZAS NAUJaKAIDS
2022 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. U/Alkmok 5-9209

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO

Rooseveit Furniture Miegamo Rakandu Išpardavimas!
II gabalų — tiktai ui $169.00

Į šį setą jeina lova, dreseria, ko
moda, apringsai, matrasas su vidu
jinėm Sjiiruoklem, 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 baidus ir pa
tirkite kainas.

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

Fell» ILaii<l(,nln. uav ir trinnadžerln 
Krautuvė atidaryta a#kmatirniHia nuo ii Iki 4 8°

B-VIŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki (10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis

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

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, DL

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

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

AUKsTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS Iii PEt MNGI PATARNAVIMAI.
TAII*\KITI, TVIItTAI, A 1*1 >lt AI SI < >.l 8W.uun.Ouo |M'AI<M>.IK. A('HM':I M SIAS. \\l J AI l’AI>l l»l VI AS l»l VI1M Al>\s |:fc l'Al |» 1 |» | S V ESTMEN 
IV SĄSKAITAS, kili.TAI l’YMO Skilti\l: OI’IIOSAI,. UOSI s. kAl.l l>, III VAhACIJI SKYRIAI G 41.ITI; TAVI’YTI III l’Elt I.AIftkVH. Hll- 
TAVPYHITE IftlAlliAS IŠKEIKIANT VIKI! S IK Al*,MOKAM' VISOhl II >IAs KII.AS, VII.TII l’ATAK.Y A V IMAM NARIAMS. IftKElClAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOM ItOM m. AAMV PARKOMIS ritIRI.Y AMIAUKIOM SĄLYGOM. HlZlAOT Mfsę Alkfriy DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAAAI KIT — OllOVEMIUL «-7ft7fc.

CHICAGO SAVINGS and L0AI1 ASSOCIATION, C234 SOUTH WESTERN AVĖ.»
PIRM. .« VAU — m VAI,.: ANTRAD III PEIKT » Iki I VAK.: KPTT » IK1 H vii. : Tr*' ODAPYTA V'SA D'ENĄ: 4 UU ? POPUfr

............. " ■ ' -■■■■■„....- , ------- ................................................................ .................................. ..... - ........ J. .. . ..................... ■■■■!.!■■ ■■■!■
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±L DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, kovo 30 d., 1956

Brookiyn, N. Y.
JUOZAPINftS BROOKLYNO 

PILIEČIŲ KLITBE
Brooklyno Piliečių klubas 

pradeda laisviau kvėpuoti. Klu
bo patalpos vėl lietuviškų or
ganizacijų ir susirinkimų vieta.

organizacijų, bet ir paraudu- 
siųjų. Dėl to klubas nepajunta 
nei mažiausio nuostolio. Prie
šingai, paskutiniųjų savaičių 
baro apyvarta yra pagyvėjusi, 
o ypatingai tatai buvo ryšku 
Juozapinių pobūvio proga. 
Gausus būrys daugiausia senų
jų klubo narių, pripildė vaišių 
svetainę. Pobūvį pradėjo buvęs 
baro šeimininkas Juozas Zaka
rauskas, perduodamas vakaro 
vadovavimą klubo pirmininkui 
Stasiui Gudui. Pirmininkas pa
sveikino visus Juozus ir Juzės 
vardo didingą reikšmę ir lietu
višką gražų paprotį švęsti var
dines. Sveikintina, kad asme
ninio pobūdžio šventė, kaip 
vardinės, Amerikos lietuvių 
yra suvisuomeninta ir svečiam 
savose organizacijose bendrai 
visų. Tai gražus paprotys ir 
skatinamas pavyzdys visiems. 
Klubo veteranai: Juozas Drau
gelis, Juozas Ginkus, M. Na- 
dzveckas, S. Simas ir k. netik
tai sveikinosi, kaip varduvi
ninkai, bet ir linkėjo klubui 
sėkmės. Klubo ižd. S. Karvelis 
(buv. siuv. kontr.) plačiau pa
lietė klubo ateities veiklą.

Dar kalbėjo klubo prekybos 
pirm. J. Masaitis, vicepirm. F. 
Bručas ir viešnia p. V. Prane- 
kuvienė. Moterys reiškė pagei
davimo, kad jos taip pat mielai 
būtų klubo narės, je\ tai leistų 
dabartinė klubo konstitucija. 
(Verta apie tai klubui pagal
voti. M. A.)

Pagaliau paaiškėjo, kad vai
šėse esama ne tiktai varduvi
ninkų, bet ir gimtadienio šven
tėjų. Ponia Liucija Masaitienė 
Megelaitė šventė savo gimta
dienį. Jai sudainuota ilgiausių 

Minijos Alkismetų.
Juozas 

traukė iš
Zakarauskas pasit- 
Lietuvių Amerikos 

Piliečių Klubo Brooklyne baro 
šeimininko pareigų. Į jo vietą 
Klubo vadovybė pakvietė Pra
ną Vaitukaitį, seną klubo 
veikėją ir ilgametį prekybos 
knygų vedėją. Sėkmės P. Vai
tukaičiui baro prekybą tvar
kyti.

Hartford, Conn.
SUVAŽIAVIMAS

Praeitų metų pabaigoje, su
siorganizavęs Hartforde vyrų 
choras ruošiasi savo pirmajam 
pasirodymui, kuris įvyks š. m. 
gegužės mėn. 5 d. 7:30 vai. 
vak. Hartforde, Capitol avė. ir 
339 Broad str. kampe parapi
jos namų salėje.

Programą atliks vyrų cho
ras, moterų oktetas, p-lė Jan
kauskaitė išpildys keletą dainų 
solo. Vyrų chorui, moterų 
oktetui vadovaus ir solistai 
akompanuos muz. J. Petkaitis. 
Po koncertinės dalies, vyks 
vaišės ir šokiai.

Hartfordo ir apylinkių lietu
viai, rengėjams nuoširdžiai pa
deda; palankiai vertindami, 
talkininkaudami atsiradusiems 
reikalams įveikti ir jau dabar 
gausiai pirkdami bilietus.

Gegužės mėn. 5 ir 6 d. d., 
Hartforde įvyksta LB Baltimo- 
rės, Bostono, Hartfordo, Ne- 
warko, New Yorko ir Philadel- 
phijos apygardų ir tose apy
gardose esančių apylinkių va
dovybių suvažiavimas. Daly
vaus Vliko p-kas J. Matulionis, 
Alto p-kas L. Šimutis, LB Tar. 
p-kas J. Šlepetys, LB Vald. 
p-kas S. Barzdukas, buvęs Lo- 
ko p-kas prel. Balkūnas ir kiti 
lietuviai besirūpiną lietuvybės 
veikimu, kviečiami LB vadovy
bių.

Suvažiavimo dalyviai mielai 
taip pat laukiami koncerte.

Rengėjas Į-

Waterbury, Conn.
Krikščionys demokratai ruošia 

jaunųjų talentų vakarą
Balandžio mėn. 28 d. 5 vai. 

vak. šv. Juozapo parapijos did
žiojoje salėje vietos K. D. S-gos 
skyriua ruošia viešą pasilinks-

Nebėra čia ne tiktai raudonųjų minimo vakarą su progiama.
Programą atliks jauni talentai.

Programoje dalyvaus tiek čia 
gimusių, tiek naujųjų ateivių 
jaunimas, kuris parodys savo 
gabumų muzikos, dainos ir ba
leto srityje. Šiuo metu jau pa
sižadėję programoje dalyvauti 9, 
jaunuoliai moksleiviai, ir jie 
stropiai tam ruošiasi. Geriau-, 
šiai pasirodžiusiam savo talen-j 
te bus skiriama premija. Pub-į 
likos balsų dauguma nuspręs 
laimėtoją.

Tikimasi sulaukti ne tik vie
tos', bet ir apylinkių naujųjų 
bei senųjų ateivių pasigėrėti mū 
sų “atžalynu”, mūsų busimąja 
karta, šokiams gros akordeo
nistai programos dalyviai, o 
juos pavaduos puiki plokštelių 
muzika.

“Raudonasis vynas”
Vietos L. Bendruomenės sk. 

valdybos kvietimu į Waterbu- 
ry atvyksta Bostono Lietuvių 
Meno sambūris, kuris balandžio 
8 d. 3 vai. p.p. duos linksmą 
komediją “Raudonasis vynas”. 
Veikalą režisuoja A. Gustaitie- 
nė. Svarbiausią vaidmenį atliks j 
H. Kačinskas. Waterburio Bend ' 
ruomenės skyriaus pirmininku 
šiais metais yra dr. P. Vileišis.

A. Paliulis

Linksmiau
Tinginystės pasekmės

Į Vengrų kalėjimo kamerą 
įveda už ūkinį ir politinį apsi
leidimą suimtą partijos narj. 
Apžvelgęs visus kalinius jis pa
mato vieną jau anksčiau suim
tą partijos narį, kuri tuojau už
kalbina.

— Mes laisvėj būdami žino
jom, kad esi suimtas, bet neži
nojom kodėl. Už ką čia tave pa
tupdė ?

— Už tinginystę.
— Tai kaip ūkinio penkmeti- 

nio plano kenkėją?
— O ne. Su planų griovimu 

aš neturėjau nieko bendro. Die
ną prieš suėmimą sutikau savo 
seną, seniai matytą pažįstamą. 
Įsišnekėjom ir apie politiką. 
Nors abu partijos nariai, bet 
politinę padėtį palietėm gana 
atvirai. Skirdamasis pagalvo
jau, kad draugo pasisakymus 
pranešti saugumui nebus vėlu 
ir rytoj. Mano senasis draugas, 
pasirodo, nebuvo taip tingus ir, 
kaip matai, aš čia...

Rūkant negalima
Karininkas supyko sutikęs 

naujoką ir išbarė:
“Tai negirdėta dar pas mus: 

tamsta eini pro mane su ciga
rete dantyse, šypsaisi žiūrėda
mas į mane ir nesveikini”.

“Klausau, pone leitenante. 
Bet sveikinti negaliu. Puskari
ninkis mum sakė, kad negali
ma rūkant sveikinti karininkų”.

Rimtas argumentas 
nesijuokti

Moteris parėjo namo su nau
ja skrybėlaitė. Vyras sutiko ją 
skrybėlaitė. Moteris įsižeidė ir 
pareiškė: “Visai nėra ko čia šai
pytis ; pasižiūrėk tik į sąskaitą”, 
su šypsniu, kad ir vėl nauja 

lis jau tiki
— Ar tu tiki, kad siela gali 

pereiti į kurį gyvį?
— Tikiu. Ir aš pats esu bu

vęs asilas.
— Bet ar tu atsimeni, kada 

buvai asilas?
— Puikiai atsimenu — kai 

tau paskolinau 200 dolerių...

Didvyris
— Tai tamsta būsi tas ponas, 

kuris išdrįso mano žmonai taip 
kietai atkirsti?...

— Taip, tai aš.
— Žinai, tamsta didvyris...

Enjoy a 
perfeetly

fitted

BLUE
- and we guarantee 
alterations to yon.

štai, čia yra tas “classic blue”, 
kurį daugiau vyrų labiau mėgs
ta, tai mėlynumas, kuris taip 
puošia ir taip tinkamas vi
som progom, kad jis būtinas 
kiekvienam garderobe, su pasi
didžiavimu dėvimas Velykų pa
rade. Eagle Clothes rankom už
baigė šios grynų vilnų “wors- 
teds” su dideliu atydumu. Dy
džiai yra nuo 34 iki 52, regu
liarūs, trumpi, ilgi ekstra ilgi, 
reguliarus diktiems ir trumpi 
diktiems — pritaikymas garan
tuotas.

Rankom užbaigti Eagle Eas- 
ter Blue kostiumai.

Van Zant & Willman
6222 S0. HALSTED ST.

Patogios išsimokėjimo sąlygos
BE EKSTRA PRIMOKBJIMO 

30 — 60 — ar 90 dienų

lllllflllllllllllllllllllllllisillllllllllllllllllii

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

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

Pirkit Apsaugos Bonus!

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

ŠEŠTĄ

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

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

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstanti8 doL
3. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas netrukus. Ji pra- 

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

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

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

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

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

PAJIEŠKOJIMAI
I. Antanas Ulbu, s. Leono ir Jonas 

Cibu, s. Leono, ubu k*lę iš Telšių 
apskr.. Alsėdžių vul. IH4S m. atvykt 
) Kanadą. Yra žinių Ik brolio Juozo, 
gyv. Sibire.

2. bt.ntbluusL.u* Domininkas, aūn. 
Domininko, kilęs Ik Telkiu ap., Šali
kelių kin. | Ameriką atvykęs prieš 
karą. gyvena (.'Iiieagoje. rajieško 
brolis Kazys ik Sibiro.

3. Julijonus ViUėikuuskus, sūnus 
Julijono, ir Juozas Valeikanskas, s. 
Julijono, ubu kilę Ik Kietavos vai., 
Kalukutikklų km., atvykę j Ctiieugą 
prieš karą. I'ajiekko sesuo Anelija- 
l'et ronelft Valeika iiska II ė-'l'ubūt ienė 
Ik Sibiro,

4. I'.. liolulis, kilęs nuo Biržų. } 
Anier. atvykęs priek karą ir gyv.

Iiieagoje.
Jie. arba žinantieji apie juos pra

šomi atsiliepti kuto adresu: p. f'hip- 
linsluis, 1445 So. 4Htli ('L, Cicero 50, 
III., I SA.

.1 ieškau JURGIO IR PRANfiS 
MARTINKŲ, gyvenusiu Ohio ar 
Floridos valstybėse. Svarbus reika
las. Jie patys ar žinantieji apie juos 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: R.R. 
2—Box 269. CrowTt Point, Ind., Ona 
Panka.

Pajieškoma MARK ČEPA1TIE- 
Nfi-AIDLAUSKAITE, Igno d., vy
ro vardas Jonas Čepaitis, seniau 
gyvenę Vilkavišky, Lietuvoje. Pra
šomi jie patys arba apie jų liki
mą žinantieji rašyti — P. J. Ber
notą, 104 Sunnyslde Avė., Wa- 
terbury 8, Conn.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas ANTANAS SAKA

LAUSKAS, seniau gyvenęs 411 Suy- 
dant St., Brooklvn, N. Y. Atsiliepti 
šiuo adresu — Adolfas Mataitis, Ši
lėnų paštas ir kaimas, Šiaulių rajo
nas, Lithuania.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomi JUOZAS ir DAMUTfi 

URBONAI gyv. Chieagojc. Atsiliep
ti šiuo adrsu — Aloyzas Gabrėnas, 
Panemunėlio paštas, Augustinavos 
knt., Atžalynas kolūkis, Rokiškio 
rajonas, Litliuania.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas VYTAUTAS VEL- 

NIŠKA1TIS ir jo žmona JUZE, 
nuo Šakių. Yra žinių iš Sibiro. At
siliepti šiuo adresu — Bronius Za- 
bukas, 4514 S. Wood St, Chicago 
9, III. Tel. Vlrginia 7-6560.

Mortūnas Pranas (Krank) į JAV 
atvykęs prieš 1 Pasaulinį karų. Ieš
ko jo žmona Cecilija Danilevičiūtė- 
Morkūnienė, gyvenanti Lietuvoje, 
Barčių km., Varėnos vis.

Žinant prašomi pranešti šiuo ad
resu: Vincas Kisielius, 3120-T-St.
Omaha 7, Nebr., USA.

llllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllt 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių 

Katalikų Radijo Programą
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekviena sekmadlen* nuo 
1:30 Iki 1:00 vai. p. p.

Iš STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės Huo adre
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUK 
Radi o Statlon WLOA. Braddock. Pa
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A T T E N T I O N
CHILDREN — TEEN-AGERS — 

ADULTS!
Enroll now to appear in the Jo 

Keltli Revlew! Jane 17th at 8th St. 
Theater. Enjoy the glamor of tho 
stage while developing your talent 
for daneing, singing, acting, modell- 
•ng & fencing. f all us today or seo 
’is in person. 228 S. \Vnbash. WE; 
9-9272. Jo Keith Stinlkis

CLASSIFIFD AND HELP WANTED ADS
MISCELLANEOIJS

Įvairūs Dalykai i

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūktų apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatai. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Priek darydami apdraudai kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AC.ENCV 
5000 S. Ashland Avė., Chicago 36. III.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskaa ir A. Lapinu

tostoliuoja visų geriausių Ameri 
ko* firmų gazu Ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaces), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air eonai 
tloners) ir atlieka visus skardo? 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai

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

2-6752 ir OLympic 2-8492

P. STANK0VI6IUS
BEAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S1SS So. Halsted St

Ph. DAnube 6-1793 
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
ūkius, blralua. Parūpina paskolas 
draudimus tr daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

P E T E R SAKINS KAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

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

PROGOS — OPPORTUNITIES

Lietuvių raojne parduodama prieš 
1 l m. (steigta gėlių krautuvė ir vie
no augšto mūro namas. Priekis nau
jai atremontuotas. Gyv. patalpos už
pakaly. TURI PARDUOTI TUOJAU 
PAT. 2040 \V. 47th St. LAfnvette 3- 
0098.

AUTOMORILUS — TRIICK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2IC0S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto

taisymas
\tltekaml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 S. WESTF.RN AVĖ., PR 8-9533

With winter drawlng to a elosa 
and spring now witli us, the mo- 
torlst is presented with the pleas- 
ant pieture of better driving condi- 
tlonn. Most motorlsts wlll accept 
the better conditions and continue 
to drive safely. Būt some will at
tempt to take advantage ot the situ- 
atlon and violate the rules of the 
road.

Whlle lt ls true that the motorlst 
now does not have to be as cautious 
during the spring as during the 
winter season—that is, he does not 
have to be on the lookout for wln- 
tertime hazards—he mušt štili exer- 
cise caution and alertness whea 
behind a steering wheel.

For one thing, the return of falr- 
er vveather means that the chil- 
dren will be playing ln the open 
more often. And that means that 
the drlver mušt be on the lookout 
for them to dart Into the Street 
unezpectedly.

During the wlnter, road condi
tions were a primary concern to 
the driver. Novv that the lce and 
snov are on thelr way out, some 
of the hazards have been removed 
from the road, būt danger ls always 
present. Remember that a pėdės- 
trlan has little chance against a 
vehlcle of such greater welght

A copy of the com pietely new 
"Rules of the Road” booklet wlll 
be sent to you free npon reąuest. 
Wrlte to CHARLES F. CARPEN- 
TIER, Secretary of State, Sprlnp 
fleld, Illinois.

Pirkit Apsaugos Bonus!

REAL ĖSTATE

BRIGHTON PARKE
Mūrinis, 3 butai po 6 k am b. centr. 
šildymas, gražios išvaizdos namas.

Mūrinis 6 kmb., 11 aukšte, krau
tuvė ir 3 kmb. 1 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.

MARQUETTE 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 j mėnesį.

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

Labai pelningas prekybai tinkan
tis mūrinis namas, didelio judėjimo 
centre, su 7 kamb. butu viršuj. Par
duodama už $26,000.

K. MALONIS
PRospect 8-2071

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, aklypua ar ūkiu/ 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-EN8URANO1 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-6030

PRospect 8-3579 (vak. ir

Kaa, perkant arba parduodant na 
tnua norit sąžiningo ir Uetuvllk* 
nuoSlrdaua patarnavimo kreipkltic

VENTA REAL ESTATF
4409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
vak Sefitad. nuo 9 v. r. Iki 8 v. v 

TreCtadtnetats uždaryta

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata ( 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

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

BUILDING & REMODELING

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

Pltospeckt 8-3782 
A. GINTNERIS — pirmininkas

. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas 
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus.
• Jrengta alutninijaus langus ir 

duris.

V. ŠIMKUS 
įvairūs pataisymai Ir pardavimais.

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

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė.
CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIU 
= LIETUVIU STATYBOS = 
| BENDROVE =

I MORAS i
= BUILDERS, INO. Ę
= Stato gyvenamuosius na- = 
5 mus, ofisus ir krautuves pa- = 
= gal standartinius planus ar = 
S individualinius pageidavimus. = 
= įvairūs patarimai etaty- = 
= bos bei finansavimo reika- 5 
= lais, skiciniai planai ir na- = 
= mų įkainavimas nemokamai. E 
s Statybos reikalais kreiptis E 
E i reikalų vedėja šiuo adresu: E
| JONAS STANKUS |
E kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
E Tel. PRospect 8-2018 =
= 8800 SO. CAMPBELL A VE-, = 
= Chicago 29. IHlnois E 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiin

Rcmkite dien. Drangą!
---- o----

Skelbkitės “Drauge”!

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI
iki 40 m. amžiaus.

su mechanišku patyrimu 
REIKALINGI MOKYTIS

BODY & FENDERIŲ 

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

Šeštadieniais iki vidudienio.

NATIONAL LEAD 
COMPANY 

1710 So. Peoria
C Anai 6-3710 

MR. WALTERS
RATE MAN

Experieneed man, eapnble tvpist; 
afternoon sliift.

Contact Mr. Cuculic.

At REliance 5-1400

DRAFTSMEN
DESIGNERS

Chicago Engineering firm offers 
permanent employment for mecha- 
nical, struetural and piping design- 
ers and draftsmen on heavy in
dustrini type work.

Phone IIArrlson 7-9391

EXPERIENCED
PAPER CUTTER

Niglit sliift. Many company bene- 
fits including liospital, Insurance and 
vaeation plan. Apply — .

CENTRAL ENVELOPF, &- 
L1THO CO.

7329 \V. Harrison, Uorest Park 
Eorest (13*71 ES 91279

HELP WANTED MOTERYS

B I L L E R
Rapid grotving, ncar nortli auto 

agencj’. Air conditioned office; hos- 
pitalization & group insurance. 
Convenient transportation. Mušt 
liave auto experience. 9—6.

Mrs. Pasley. Bittersweet 8-9000

HIGH SCHOOL GRADUATE
for general office work — neat 
appearance. Some typing expe- 
rience. Good starting salary. All 
company benefits.
Call YA 7-4345 for appointment. 

METROPOLITAN LIFE 
INSURANCE CO.

2 Cooks, 2 VVaitresses 
2 Dishtvashers Wante»l

Top wages
GEORGE GANAS

RĘSTAURANT 
3235 S. Ashland

VI 7-9880___________

BOOKKEEPER TYPIST
Asst. to comptroller, 40 hr. 5 day 
week, permanent. Apply

MID-CITY 
MANAGEMENT C0.

1414 W. 63rd Street

HOUSEKEEPER
White or colored, reliable, over 35. 
Care for children 4 and 6. Room, 
board and $20 week.

Tel. LA 2-9131
SECRETARY

STENOGRAPHER
Advertising representative office. 

Work for 1 man. Hours 9-5
230 N. Michigan, Rm. 1400

Tel. ST 2-5956

ĮSIGYKITE DABAR

GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradūno

Devynios Baladės
Turinio skyriai: Prologas. Variaci

jos, Apeiginė, Metamorfozė, Milžin
kapiai, Lunatikai, Kapinės, Vitražas, 
Grabdirbis, Apuolė, Epilogas.

Tai yra poezijos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena Ir pasakyti Jam stebuklingąjį 
tod|.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys,
141 psl., dali. V. Petravičiaus aplan
kas, kaina |2.00.

Lietuviškos literatu ros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS 

2834 So. Oakley Ava. 
Chlea«o 8, DL
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Chicagoje
T. T. Marijonų Bendradarbių 

35 skyr. veikimas

T. T. Marijonų Bendradarbių 
35-skyriaus (Brighton Park) 
paskutiniame susirinkime suži
nota, kaip vajaus vakarienė pa
sisekė.

Pasisekimas tikrai džiuginan
tis. Pirm. H. Širvinskienė nuošir 
džiai padėkojo visiems už tokį 
nuoširdų bendradarbiavimą.

Keletas žodžių apie vajaus 
vakarienę. Kun. E. Abromaitis 
pravedė vakaro-vakarienės pro
gramą. Savo nuoširdžiu žodžiu 
visus maloniai nuteikė. Vakarie
nėje dalyvavo T. T. Marijonų 
Statybos fondo iždininkas kun. 
V. Parulis, kun. J. Petraitis kun. 
V. Rimšelis, kun. J. Budzeika. 
O. Brazdžionienė paruošė pro
gramą, kurią įitliko ateitininkų 
kuopos nariai. Programa pati
ko visiems.

Rengimo komisija su pagelbi- 
ninkėmis nuoširdžiai dirbo visą 
dieną. Buvo asmenų, kurie prie 
vakarienės prisidėjo aukomis, 
kad tik pasisekimas būtų geres
nis. Kad vakarienė pasisektų,

sais. Norintieji vykti į šventus 
kalnus, informacijų reikalu te
sikreipia j pirm. E. Širvinskie- 
nę.

Taip pat numatyta T. T. Ma
rijonų Statybos fondo reikalams 
suruošti išvažiavimą.

Tėvų Maiijonų Bendradarbių 
35 skyr. paskyrė Švč. P. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo sese
rų rėmėjų seimui $5.00. Seime 
skyrių atstovaus Uršulė Garle- 
vičienė, Petronėlė Zakaraitė ir 
Elena Širvinskienė. E. š.

ATEITIES ŠOKLIAI VEIKIA

Grupė jaunimo, vardu Atei
tis, šoką lietuvių tautinius šo
kius, šiomis dienomis sparčiai 
dirba pasirodydami įvairiuose 
parengimuose. Vasario 12 die
ną jie atstovavo lietuvius St. 
Phillips High School tarptauti
niame festivalyje kur dalyvavo 
ir šešios kitos tautos. Vasario 
16 dieną šokėjai išoildė dalį 
programos Board of Education 
kai buvo švenčiama “brolišku
mo diena”. Ši programa įvyko 
Chicagos Istoriniame Muzėju- 
je, prie North ir Clark gatvių. 
Nepaisant blogo oro, publikosšios moterys ir mergaitės dar , . .

bavosi: J. Petkūnienč, U. Gar-^uvo Sausiai, dauguma moky-
laučienė, O. Klusienė, B. Klo- 
bienė, O. Zalankauskienė, M. 
Rudokienė, R. Kolyčienė, Kai- 
marienė, E. Vien.ažinskienė, A. 
Gergetis, M. Pakeltienė, Loretta 
Klobis, Rita Gergita, B. Srums- 
kienė. Talkininkavo ir vyrai: A.

tojai ir mokyklų direktoriai iš 
visų Chicagos mokyklų. Vytau
tas Kasniūnas davė paskaitėlę 
apie Lietuvos papročius bei 
kultūrą. Ateities šokėjai pui
kiai pasirodė su tautiškais šo
kiais. Tai buvo vienas puikiau-

Garlevičius, S. Klobis, J. Keru- j s^as vakaro scenos vaizdų, 
lis, J. Armonas ir Žilinskas. j Publikos nuotaika buvo puiki, 

Sudėjus visas geradarių au- todėl taip pat plusas lietu
kas ir vakarienės pelną, Tėvų* viams.
Marijonų Bendradarbių 35 skyr. 
surinko daugiau 1,400 dolerių 
tėvų marijonų darbams parem
ti. Ruošta tūkstantinė vakarie-

Vasario 25 dieną yra pa
kviesti atstovauti lietuvių tau
tą Barrington miesto Augštes- 
nes Mokyklos Tarptautiniame

nė pilnai skaitoma pasisekusia.1 festivalyje kur dalyvaus vie- 
Susirinkime nutarta suruošti; nuolika kitų tautų. Todėl Atei-

kęlionę į Šventus kalnus, esan
čius Wisconsino valstybėje. Ten 
vyksime gegužės 20 d. autobu-

ties šokėjai išvyksta šį šešta
dienį į Barrington, Illinois.

Šiuo metu sukanka 15 m.

kaip Ateities šokėjai veikia ir 
ta proga rengia savo koncertą 
balandžio 15 d. Sokolų salėje, 
4 v. po piet. Šokėjai, vadovau
jami Irenos Šilingienės, pašoks 
tautinių šokių, o Dainavos an
samblis duos koncertą. Lietu
vių gausus atsilankymas į Atei 
ties 15 m. sukakties minėjimą, 
šokėjams pakels nuotaiką to
liau tęsti tą patriotišką darbą.

Bruno G. Shotas

SKAUČIŲ SESERIJOS 

ARBATĖLĖ

Š. m. kovo 18 d. sekmadienį, 
3.30 popiet, Marijos augšt. mo
kykloje įvyko Skaučių Vadijos 
Akademikių skyriaus arbatė
lės pobūvis, kur susirinko daug 
svečių ir viešnių. Buvo Įdomu 
matyti Vilniaus krašto verbas 
ir namų darbo tortus, ragai
šius ir įvairius sausainius, ku
riuos pačios skautės namie pa
darė ir suaukavo.

Pramogėlę atidarė p. Prial- 
gauskaitė, pasveikindama sve
čius, dėkodama seselei Bernar
dai ir seselei Perpetua, kuriai 
buvo įteikta ir gyvų baltų gėlių 
puokštė. Mokyklos seselės pa
sidarbavo turtingai papuošda- 
mos salę. Didysis stalas buvo 
apdėtas įvairiausiais lietuviš
kais medžio kryžiais. Jų buvo 
įvairių rūšių, kaip Lietuvoj 
buvo kapuose, su užrašais iš 
kokios apskrities. Kiti stalai 
užtiesti iš Lietuvos aštuonytė- 
mis akį traukiančiomis staltie
sėmis.

Po įžanginės kalbos pristatė 
penią dr. Budrienę, kuri vedė 
vakaro tvarką. Ji kalbėjo ap.e 
Lietuvos išlaisvinimą ir skau
čių veiklą. Vyr. skautė ponia 
G. Draugelienė kalbėjo ap.e 
Lietuvos papročius, Vilniaus 
verbas ir kaip seniau lietuviai 
garbino medžius.

Ponia O. Biežienė traukė bi
lietus durų dovanai laimėti.

Laimingoji buvo p. Gudaitienė 
laimėjusi tortą — Velykinį zui
kį. Dalyvavo ir ponia Daužvar- 
dienė.

PLSS Skaučių seserijos bi
čiulių pagerbime pianinu skam
bino sesė Gabrielė. Apdovano
tos gėlėmis sesuo Perpetua, po
nia Lilija Vanagaitienė, Gen. 
Kazinauskaitė, Lietuvių Uni
versiteto klubo sekretorė ir se
suo Gabrielė, G. Draugelienė 
ir O. Zailskienė. Pirmą dovaną 
laimėjo ponia Siliūnienė, antrą 
dovaną ponia Šidikauskienė. 
Panelė Jurkynaitė laimėjo dvi 
dovanas, antrą dovaną ji ati
davė kitiems laimėti. Dovanų 
buvo labai daug. Toliaus sekė 
arbatėlė, bičiuliškas pasikalbė
jimas.. Ona švirmickas

Cicero, III.
Vysk. M. Valančiaus moksl. 

at-kų kuopa, š.<m. balandžio 15 
d. 5 v. v., Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero, suvaidins “Prisi
kėlimo Varpus”, keturių veiks
mų dramą iš dabartinės Lietu
vos moksleivių ir partizanų gy
venimo. Veikalą režisuoja akt. 
A. Brinką.

vanotas visa eile ordinų, meda
lių ir šaulių žvaigžde. Geriau
sias jam paminklas bus jo pa
garbus atminimas, vykdymas tų 
siekių, kuriuąs jis stengusi vyk
dyti savo turtinga visuomenine 
veikla.

Jį skaudžiai palietė, kai 1939 
metų pavasarį Klaipėdos kraš
tas liko atskirtas, lietuvių vei
kėjai persekiojami ir tremiami. 
Jis pasiliko savo ūkyje ir skau
džiai pergyveno visą tautą išti
kusią nelaimę. Jo kūnas ilsisi 
Laugalių kapinėse. Jis pareiškė 
notą, kad Lietuvai atgavus lais 
vę, prie jo kapo būtų atlaiko
mos lietuviškos pamaldos. Kun. 
Strazdas tegalėjo laidojimo pro
ga paskaityti trumpą ištraukė
lę iš Maironio eilėraščio: “Leisk 
man mirti, kol dangus skaid
rus”. Lietuvos dangus vėl pra- 
skaidrės ir prie K. Lekšo kapo 
bus atlaikytos įspūdingos pa
maldos. Jo eilės bus skaitomos 
kur pajūrio krašte rinksis lie
tuviai semtis sau dvasiškos stip
rybės.

ii 464696b ilbbMIKMI

GUZAUSKŲ
BEVERLY HILLS GEIJNYCIA
geriausios gčlčs (161 vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

244.1 WEST #SUD STREET 
M. PIlOBpcct H-OS33 Ir PR S-0S34

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUD10
(lncorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai S-Jų mftn. pilną garan

tijų. — darban Ir dalys.
• Nemokamai vidaus antenų Ir Insta

liavimas.
t e Iki S100.00 ir daugiau nuolaidos už 

jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekorda-

vimo aparatai, lempos, baterijos, da- 
i lys Ir kitų firmų televizijos.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZEL18

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiii

UNIVERSAL SAVINOS PASKELBĖ DIDESNIUS 
DEV1DENDUS VISIEMS INDELIAMS!

M

• m 11, - Z1 L1 J? - J

DIDESNI DIVIDENDAI JAU BUS MOKAMI KOVO 30 D.
o Visi Jūsų indėliai yra apdrausti J. A. Valstybių agentūroje.
• Jūsų padėti pinigai tuojau yra skolinami namams pirkti, naujiems namams sta

tyti ir seniems taisyti.
• Mūsų atsargos kapitalas yra didesnis negu 10% visų sudėtų pinigų. KaJ galėtume 

taupytojams tuojau išmokėti tai laiko me virš 15% cash bankuose ir J. A. V. val
džios bonuose. Be to, Federal Homn Loan Bankas, kurio nariu esame, visuomet gali 
mums paskolinti apie 2 milijonus dolc rių. Todėl visi indėliai yra 100% apsaugoti 
nuo visokių netikėtinumų.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

J 800 So. Halsted Street Tek: HAyniarket 1-2028
Atdara piruiudieuiais, antradieniais ir penktadieniniu nuo 9 ryto iki 4 vai.; ketvirtadieniais nuo 9 

ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais nuo 9 vai. ry to iki 3 vai. ,hi pietų; trečiadieniais uždaryta.
•' .. IG’J/ t

Padvigubėjo katalikai
San Antonio arkidieaezijojr 

per paskutinius 15 metų katali
kų skaičius padvigubėjo; laimė
ta 144,354 nauji žmonės.

Padėjo 14,226 tremtiniams
JAV katalikų agentūra i 

NCWC per 1955 m. net 14,226 
tremtiniams iš Europos padėjo 
įsikurti kituose kraštuose.

Kr. Lekšo sukaktis

(Atkelta iš 4 pusi.)
me buvo minimas ir Kristupo 
Lekšo pagarsėjęs vardas.
Tvirčiausias lietuvybės stulpas 

pajūry
Tenka stebėtis, kiek jo nu-; 

dirbta, kiek važinėta, rašyta
! eilių, sakyta prakalbų, kiek su
teikta patarimu, kiek pasitar
nauta savo krašto’žmonių ge
rovei. K. LekSag buvo vienas 
tvirčiausiųjų lietuvybės stulpų 
pajūrio krašte. Už nuopelnus 
tautai ir valstybei buvo apdo-

KARL TRAKsEI.IS

Gyveno 4611 S. Hermitagc Avė.

Mirė kovo 27 d., 1056. 10:20 vai. 
vak., sulaukęs pusės amžiaus.

Giipė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių 
apskr., Kražių parap.', Kalvių km.

Amerikoje išgyveno 15 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 
broliai: Antanas ir Benediktas, bro
lio duktė Geneva Martin, jos vy
ras Ralph ir jų šeima, brolio sūnus 
Charles, jo žmona Dorothy ir šei
ma, kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Lietuvoje liko brolis Pe'ras ir 
dvi seserys: Jadvyga ir Sofija.

Kūnas pašarvotas John F. Bu
drikio koplyčioje, 1330 S. Cali- 
fornia Avė, «

Laidotuvės įvyks pirmad., bal. 
2 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Švnč. Panelės Ne
kalto prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už vi lionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gi
mines. draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Broliai.

Laidotuvių direktorius Jobu F. 
Budrikis. Tcl. LAfaycIlc 3-0440.

nua.
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PERITE TIESIOG NUO 
MR. NELSOH

— SAVININKO -

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

1914 Wm« 11 Ith SlrMi
Vianaa blokai ano kaplnlą.

mditaoalas pamink lama planą 
paatrlnklMaa mieato.

Teiti CEdarcreit 3-6335

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

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

z

LIODĖS1O VALANDOJ 
Aiafcftf

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DDUCKTOBIAI -

6845 S. YVestern — 3 atskiros air-cond. koplyčios
1-MM — 7-M91 Automobiliams vbte 
bari* gyvena kttoM miesto dalyse; gausim*

koplyčia arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

681Z S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

J 0 H OJUDEIK IŠ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tek Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI FRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patams- Mes turime koplyčias
/imas dieną ir nak- visose Chicago* ir
į, Reikale šaukite Roselando dalyse ir

uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tcl. I.Afaycttc 3-3572

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODStDE Rd., Rivcrslde, III. Tcl. OLymplc 2-5245

POVILAS J.RIOIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. VArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASA|T|S  BUTKUS
1446 S. 50th A VE., CICERO, IU. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpabUc 7-1211

2314 W 23 rd PLACE VIrginia 7-66T
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X Agota Januskeviee iš Al
bany, N. Y., naujai Tėvų Ma
rijonų statybai paaukojo $100. 
Tėvai Marijonai ir Vyr. Staty
bos komitetas nuoširdžiai dėko 
ja.

X Brigita Juškevičiūtė, tetu-j 
rinti tik 10 metų, suprasdama I 
spaudos reikalingumą, paauko
jo “Draugo” ir Marijonų vie
nuolyno statybai 1 dol.

X Rašyt. Alb. Valentinas In
diana Harbor Balfo skyriaus 
ruošiamam vakare palinksmins 
klausytojus raštais iš "Peklos 
knygos”. Vakaras įvyksta ba
landžio 8 d. 6 vai. 30 min. va
kare, šv. Pranciškaus parapi
jos salėje.

X Stasys Citvaras, buvęs 
Rio de Janeiro, Brazilijoje, 
operos solistas, dabar gyvenąs 
Chicagoje, giedos balandžio 1 
d. 5 vai. ryto (per Prisikėlimą) 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje.

X Pianistė Jūra Š'ap?lytė- 
Morgan pirmą kartą Chicagoje 
dalyvauja Lietuvių Dantų gy
dytojų koncerte balandžio mėn. I 
28 d. 8 v. v. Western Ballroom 
salėje.

X Kliz. Navickas iš Worces- j 
ter, Mass., nuajai Tėvų Mari- Į 
jonų koplyčiai paaukojo $50. 
Tėvai Marijonai nuoš.rdžiai dė
koja.

X Chicagos Šauliu klubo vai
dyba įmokėjo 10 dolerių šaulių 
garbės nario a. a. prof. Vaclo
vo Biržiškos laidojimo komite
tui, ir pasiuntė 10 dolerių prof. 
Mykolui Biržiškai.

X Studentė.; Audronė Stany
tė ir Irena ŽJinska tė daug pa
deda Šatrijos Raganos-Marijos 
Pečkauskaitės 25 metų mirt.es 
ruošiamam minėjimui, kuris 
įvyks balandžio mėn. 6 d. Ma
rijos Augštesnės mokyklos sa
lėje.

X Pranas Zaranka, žinoma
sis mūsų dainininkas ir visuo
menininkas iš Detroito, daly
vaus Chicagos studentų at-kų 
Korp! Šatrija ruošiamam dai
nos koncerte. Koncertas bus 
balandžio mėn. 14 d. Lietuvių 
auditorijoje.

X Kun. Harold Rigney, bu
vęs komunistų kalinys Kinijo 
je, balandžio 2 d. 6:30 vai. vak. 
kalbės apie savo pergyvenimus 
komunistų nelaisvėje Šv. Kry
žiaus parapijos salėje. Tą die
ną jam rengiama pagerbtuvių 
vakarienė Šv. Kryžiaus parapi
jos salėje. Vakarienėje daly
vaus kardinolas Samuel Stritch 
ir Chicagos meras Richard Da- 
ley.

X Bridgeporto apylinkės 
skautų tėvų komitetas Velykų 
pirmą dieną L. auditorijoje ren
gia pobūvį jaunimui. Bus lote
rija ir pasilinksminimas gro
jant B. Pakšto orkestrui. Tėvų 
komiteto noras — kad kuo dau
giau tėvų ir jaunimo susirinktų 
linksmavakarin ir paremtų sto
vyklą bei lietuviškos aplinkos 
pasiilgusius jaunuosius skau
tus. Pradžia 7 vai. vak.

X “Ateities” šokėjai pirma
dienį, balandžio 2 d. per televi
zijos stotį WBKB, numeris 7, 
atstovaus lietuvius “It’s Polka 
Time” programoj. Ta pati At
eities šokėjų grupė, kuri at
stovauja lietuvius visur nuo 
1941 m., balandžio 15 d. Soko- 
lų svetainėje, 2337 S. Kedzie 
Avė., rengia 15 metų sukaktu
vinį koncertą. Koncerto solis
tas bus St. Baranauskas, jam 
akompanuos A. Kučiūnas. Taip 
pat programoj dalyvaus Dai
navos ansamblis ir patys šokė
jai.

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CftlČAGO, rLLiNots

2,000 asmenų dalyvavo neseniai iv 
sėjas \\ells, M. A|>|>lehamn, .1. L.

yknsiame Dariaus ir (riiėno posto su 
Paukštis, Ak Leonard, II. 4'ūminiu..-.

rengtame vakare 
ir (1. D\vver.

veteranams invalidams paremti. Sėdi iš (k. Į d.): tei-

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— “Amerikos Balsas” skel
bia, kad nuo kovo 11 dienos, 
antroji kasdieninė “Amerikos 
Balse” programa iš Vašingto
no yra papildomai kartojama 
Lietuvos laiku 3 valandą 30 m:-1 
nučių ryto 49 metrų banga 
(New Yorko laiku 7 vai. 30 
min. vakaro, Chicagos laiku 6 
vai. 30 min. vak.).

Pati programa iš Vašingto
no girdima Lietuvoj vidurnak
tį, duodama 19, 25, 31, 41, 49 
ir 251 metro bangomis. (New 
Yorko laiku — 4 v. p. p., Chi
cagos laiku 3 vai. popiet). Ji, 
kaip ir iki šiol, dar kartojama 
5 vai. 45 min. ryto — 25, 31, 
41 ir 49 metrų bangomis (NY 
laiku — 9 v. 45 vakare). 3 vai. 
popiet — 16, 19 ir 25 metrų 
bangomis. N. Y. laiku 7 vai.1 
ryto ir 5 vai. popiet — 13, 16, 
19 ir 25 metrų bangomis (N. 
Y. laiku 9 vai. rytą).

Rytinė AVashingtonc progra
ma, kuri girdima Lietuvoje 7 
valandą vakare, duodama 13, 
16, 19, 25, 31 ir 251 metro ban
gomis (New Yorko laiku 11 v. 
rytą). Pastaroji kartojama 9 
vai. 45 min. vakare 41 ir 49 
metrų bangomis (NY laiku 1 
vai. 45 min.). Iš Europos duo
damoji pusvalandžio programa 
girdima Lietuvoje lygiai 9 vai.

X šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje įdėtos naujos, gra
žios ir meniškos durys.

X Dr. A. Narbutas su šeima 
išvyko atostogų. Kabinetas bus 
uždarytas ligi balandžio 9 d.

X Irena Mikšys, 6635 South 
Mozart, duktė St. P. Mikšių, 
praleido atostogas EI Paso, 
Texas, aplankydama savo dėdę 
ir tetą Žukauskus, T. ir Fl. Vo
gei, M. Ruth ir kitus pažįsta
mus.

X Madeline J. Straight, pa
sižymėjusi anglų kalbos moky
toja ir pedagogė, šiuo metu lai
kanti egzaminus daktarato 
laipsniui, dėsto anglų kalbą 

! svetimšaliams, jų tarpe ir lie- 
; tuviams. Kursai vyksta dienos 
metu Chicagos universiteto pa
talpose, miesto centre. Dėl di
delio sugebėjimo pažinti užsie
niečius, nepaprasto takto, 
augštos erudicijos ji visų kur- 
sų lankytojų yra nepaprastai 
gerbiama ir mylima. Tai viena 
iš pasižymėjusių Chicagos pe
dagogių. Kadahgi» kursus lan
ko įvairių tautybių žmonės, ge
resniam tarpusavio susipažini
mui ji suorganizavo tautinių 
švenčių minėjimus, kurių metu 
mokiniai parašo Ir paskaito pa
skaitą apie savo kraštą. Taip 
neseniai buvo paminėta Vasa
rio šešioliktoji, šv. Patriko die
na ir ruošiamasi minėti kitų 
tautų šventes.

vakare (New Yorko laiku 1 v., į 
Čikagos laiku 12 vai. dieną).

Chicagoje yra pasisekę pa 
gauti lietuviškas transliacijas1 
iš Cincinati ir iš Tanžyro, Af
rikoje, o taip pat per Anglijos 
BBC.

— Hollywoode dalinant do
vanas už geriausius pereitų 
metų filmus ir vadinamąsias 
Oskaro statulėles aktoriams, 
filmų statytojams, režisoriams 
bei rašytojams, pareitą trečia
dienį viena premija atiteko ir 
amerikiečiui lietuviui filmuoto- 
jui Juozui Kiž.ui. Jis ją gavo 
už dokumentinę fiimą, kuri 
vaizduoja atominės bombos 
sprogimo pasekmes specialiai 
bandymo tikslams statytam ir 
įrengtam. miestelyje. Juozas 
Kižis, jau 25 metai dirbąs Foxo 
XX amž. filmų bendrovėje, šiuo 
metu, Kubos prezidento kvie
timu, filmuoja tą kraštą. Juo
zas Kižis yra Marijonos Kižy- 
tės, Amerikos Lietuvių Tary
bos Informacijos Biuro New 
Yorke vedėjos, brolis.

— Pranciška ir Vincentas 
Surmai, gyv. 200 Fernon str., 
Phila., vasario mėn. 22 atšven
tė savo 20 m. vedybinio gyve
nimo sukaktį.

— ALKK Tdoteru sąjungos,
N. Y. ir N. J. apskričio suva
žiavimas įvyks balandžio 15 d. 
Aušros Vartų svetainėj, Broom 
st., New Yorke. Pradžia 2 vai. 
p. p. Po posėdžio apskrities 35 
m. minėjimas, kurį ruošia Mo
terų sąjungos 12 kuopa. Kvie
čiamos į suvažiavimą visos ka
talikės moterys.

— Prel. Ignas Valančius, lie
tuvių šv. Kazimiero parapijos 
klebonas Philadelphijoj, Liet. 
Saleziečių darbams paaukojo 
1,000 dol.

ITALIJOJE
— Popiežius Pijus XII domi

si Lietuvos reikalais. Popiežius 
Pijus XII drauge su kitų tautų 
delegacijomis, dalyvavusiomis 
jo 80 metų amžiaus sukakties 
iškilmėse, audiencijoje priėmė 
ir Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo komiteto delegaciją, ku
rią sudarė pats VI ko pirminin
kas Jonas Matulionis ir Vykdo
mosios Tarybos pirmininkė 
Alena Devenienė. Šv. Tėvas, 
kalbėdamasis su lietuvių dele
gacija, gyvai domėjosi dabarti
ne padėtimi sovietų okupuotoje 
Lietuvoje, reiškė tėvišką susi
rūpinimą dėl ten vykdomų Baž
nyčios persekiojimų ir suteikė 
Apaštališkąjį palaiminimą vi
sai kenčiančiai lietuvių tautai. 
Lietuvių delegacija vėliau bu
vo priimta Ypatingų -Bažnyčios 
Reikalų kongregacijos sekreto
riaus arkivyskupo Samore, su 
kuriuo tarėsi dėl įvairiais bū-

CHICAGOS ŽINIOS
Dramatiškos iškilmes Geriausias moksleivių

Didįjį Penktadienį, 8 vai. v.. Orkestras
Novenos šventovėje, Jackson ir Į Chicagos katalikų mokyklų 
Albany gatvių sankryžoje, Chi-1 varžybose pirmą vietą laimėjo 
cagoje, bus dramatiškai pa-j De La Šalie mokyklos orkest-
vaizduota Dievo Motinos kan
čia, kurią ji pergyveno po Kris
taus mirties. Praslinkus 35 mi
nutėms nuo apeigų pradžios 
tos iškilmės, pavadintos Deso- 
lata vardu, bus pradėtos trans
liuoti per WCFL stotį (8 vai. 
35 min. v.).

Komunistai ir jų būstinė

Chicagos komunistų vadovy- 
bė planuoja pradėti bylą, norė
dami atsiimti savo būstinę, da
bar vyriausybės įstaigų kon
fiskuotą už nesumokėtus mo
kesčius. Jų‘būstinė užėmė aš- 
tuonius augštus name 36 W.
Randolph. Salia jų raštinių čia praleidžia Prancūzijon pak ran-

buvo ir būstinė jų laikraščio X
“Daily Workęr”. Du — Sable žymėta, kad veikalas parodo 

gilų žmogišką supratimą, už
uojautą, yra meistriškas savo 
forma. Premiją suteikė klubas, 
pasivadinęs — Friends of Ame
rican Writers. Ankstybesnės šio 
klubo premijos teko Jonui Gun- 
ther, A. B. Guthrie Jr. ir Vern 
Sneider.

Nužudytų drabužiai 
sudeginti

Kurčias nebylys Herma n 
Rohlfes, 52 m. amžiaus, kurs 
Robiųson miškuose miegojo 
sunkvežimy tą naktį, kai buvo 
nužudyti trys berniukai, toliau

Illinois laidos.
Aerodromas įjungtas į 

Chicagą
Chicagos Miesto taryba vi

sais 48 dalyvavusių narių bal
sais nutarė į miesto ribas įjung
ti naująjį O’Hare aerodromą.
Kadangi įstatymas reikalauja, 
kad miestui priklausantis bet 
koks plotas turi būti sujungtas 
su paties miesto teritorija, tai 
miestas turės ir kelią, vedantį 
į tą aerodromą. Finansų komi 
tetas tą nutarimą pertiekė me
rui Daley, kurs nutarimą greit policijos tardomas. Jis matęs.
patvirtino.

Mokyklos autobuso 
nelaimė

Ties 22 gatve ir Mannheim 
susidūrė mokyklos autobusas' nai tiriami laboratorijose.
su lengvąja mašina. Automobi
lio vairuotojas Gerhard B. Jen- 
sen, 68 m. amžiąus, buvo už
muštas. Yra suleistųjų tarpe 
apie 20 vaikų.

Peršovė plėšiką
Plėšikas Frank Thomas Her- 

rings, 22 m. amžiaus, buvo mir
tinai nušautas Lawrcnce Cirin- Į 
cionio, 60 m. Tai įvyko Cirin- i 
cionio namuose, 5245 Warwick 
avė., kuriuos užpuolėjas norė
jo apiplėšti. Cirincioni, rekla
mų paišytojas, papasakojo po
licijai, kad jisai buvo pažadin
tas triukšmo. Nuėjęs į užpakali
nį miegamąjį rado užpuolėją 
bekraustantį stalčius. Cirincio
ni paleido į jį šūvį. Plėšikas 
iššokęs pro langą pradėjo bėg
ti, bet greit sukrito negyvas. 
Nušautasis buvo anksčiau pa
kliuvęs į policijos 
plėšimą ir automobilio vagys
tę, bet buvo paleistas už užsta
tą.

daia Vatikano lietuviams tei
kiamos pagalbos bei moralinės 
paramos.

ras, susidedąs iš 55 instrumen
tų. Orkestrui vadovauja muzi
kas Russell Harvey, talkina
mas Edmundo J. Stark. Lig-
šioliniuose panašiuose konkur
suose De La Šalie orkestras vi- 77 -•.......““‘“"'"j-.A. 50 m. amžiaus. Teisme pnslpa-sada išėjo laimėtoju. 1 -• e t

$1,000 už knygą
Gongress viešbuty trečiadie

nį buvo įteikta $1,000 premija 
rašytojai Carol Brink, gyve
nančiai St. Paul mieste, už jos 
knygą “The Headland”. Veika
le aprašoma istorija penkių as
menų, kilusių iš įvairių tautų, 
kurie

Mūsų mylimas vyras ir tėvas 
savo vaikystės vasaras a. a. ANTANAS MARCINKUS

kaip barzdotas žmogus mušęs 
jaunuolį be drabužių, taipgi jis 
liudijo, kad užpuolėjai sudegi
nę drabužius netoliese. Buvo 
atrasta ir ta ugniavietė; pele-

Peršovė užpuolėją
Chicagos policininkas Au- 

gust Richard ties taverna 236 
E. 31 str. peršovė Melviną Ch. 
Johnson, 22 m. amžiaus, gyve
nantį 2937 Prairie avė. Polici
ninkui buvo pranešta, kad mi
nėtas vyras revolveriu grasino 
tavernos savininkui. Policinin
kas užpuolėją nuginklavo ir, 
kai tas, jau areštuotas, bandė
pabėgti, policininkas jį peršo- dėka velionies bendradarbiui p. 
vė. Užpuolėjo gyvybei gresia) petruį Norkaičiui ir jo šeimai 
pavojus. j už parodytą visokeriopą rūpes

tingumą.
Nuoširdžiausias mūsų dėkui 

visiems prieteliams ir pažįsta
miems, ypač Joniškiečiams, pa
gerbusiems velionį savo apsilan
kymu koplyčioje, o taip pat pa- 
reiškusiems mums užuojautą žo
džiu ir raštu, ir suteikusiems 
mums visokeriopą pagalbą šiuo 
mums taip sunkiu mometnu.

Dėkojame laidotuvių direkto
riui p. J. Eūdeikiui už malonų 
patarnavimą.

Visų net negalime ir beišvar- 
dyti — visiems, visiems mūsų 
nuoširdus lietuviškas dėkui..

geriausia knyga vasaros atostogoms 

ALOYZO BARONO

SODAS Už HORIZONTO
Romanas

A. Baronui neprltrūkata naujų 
aantyklų nu aplinka Ir naujų ISralS- 
koa priemonių tiems santykiams iš
reikšt). Oyva knygos tema, jdomOs 

r„n|.ao Ipersonažai Ir spalvinga kalba padės 
i aunas uz Juing praieistl atostogas.

Knygos aplankas dali. Algirdo Ku- 
rausko. JI iSlelsta Lletuvlftkos Kny
gos Klubo 1956 m., 254 psl., kaina 
2.60 dol.

Knyga gaunama:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė., 

Chlcago 8. III.

Maistas mokykloms
Chicagos švietimo taryba! 

priėmė naują sistema kaip pa-1 
skirstyti mokykloms maistą iš 
vyriausybės supirktų perteklių. 
Dabar tie maisto produktai, 
kurie negenda ir pervežimas 
bei laikymui nereikalauja šal
dytuvų, bus gabenami be tar-Į 
pininkų, kas sutaupys apie j 
34%.

Vaistininkas, planavęs 
apiplėšimą

Piktadariai Greg Demos ir 
Llecellyn Loveher, sugauti api
plėšę Annabellę Stasiuk, prisi
pažino užpuolimą padarę, ir pa
sakė, kad tą užpuolimą buvo 
suplanavęs vaistininkas George 
Pick, 30 m., gyvenąs 4822 
Northvvest hwy. Vaistininką 
policija areštavo ir jis prisipa
žino planavęs užpuolimą, kurio 
metu buvo atimta $765.

Šimtametės patarimas
Auroroje gyvenanti Emma 

Simpscn šiandien švenčia savo 
101 gimtadienį. Jos regėjimas 
ir klausa yra kiek apsilpę, bet 
širdis, anot gydytojo, dar pla
ka, kaip 14 metų mergaitės. 
Paklausta, koksai jos ilgo am
žiaus sekretas, ji pasakė, kad 
reikia sunkiai dirbti, kaip ji 
savo gyvenime yra dariusi.

99 metai kalėjimo
Teismas nubaudė buvusį ka

linį Steve Pafco, 34 metų, vėl 
kalėjiman — net 99 metams. 
Nubaustas už tai, kad užsmau
gė savo šeimininkę Ruth Beal

žino kaltu. Iš buto jis buvo iš
mestas atradus pas ji daugybę 
nepadorios literatūros. Sugrį
žęs neva sumokėti sąskaitos už 
telefoną, jis nužudė šeimininkę.

PADĖKA

mirė 1956 metais, kovo 11 dieną 
ir palaidotas kovo 15 dieną šv. 
Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžino 
poilsio vietą.

Pirmiausiai reiškiame padė
ką gerb. Dr. Algirdui Maciūnui, 
skubiausiai atsiliepusiam į mū
sų pagalbos šauksmą ir atvy
kusiam su medicinos pagalba. 
Dėkojame Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Marijos parapijos kun. 
Vyšniauskui skubiai atvykusiam 
'prie mirštančio su dvasiniais pa
tarnavimais. Nuoširdžiai dėkoja
me gerb. kan. kun. Raškauskui, 
kun. Makarui, broliui ir dėdei 
kun. Z. Gelažiui, kurie atlaikė 
gedulingas pamaldas už jo sielą 
ir palydėjo į kapines. Ypač dė
kojame kanauninkui Paškaus- 
kui už rožančiaus atkalbėjimą 
koplyčioje ir už gražų pamoks
lą bažnyčioje. Taipgi dėkojame 
kun. Sugintui už aplankymą kop
lyčioje ir palydėjimą į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, 
kurie užprašė šv. Mišias už ve- 
lionies sielą. Taipgi dėkojame 
visiems, kurie prisiuntė gėles bei 
vainikus. Didelis dėkui Edisono 
Company lietuviams — velionies 
bendradarbiams, jautriai mus 
ažjautusiems, o ypatingai grab- 
nešiams, suteikusiems paskutinį 
patarnavimą jo paskutinės že
mės kelionėje. Ypač mūsų pa-

ŽMONA ir DUKTĖ

KAS KĄ IR KUR
‘^v; Petro Dr-jos susirinkimas 

balandžio 1 d., šv. Jurgio para
pijos salėje, neįvyks. Taip pat ne- 
įvyks ir gegužės 6 d. įvyks tiktai 
gegužės 27 d., kada bus Ir pus
metinis susirinkimas.

Stella Kaulalds, rast.

— Bridgeporto lietuvių koloni
jos Chicagoje skautų tėvų komi
tetas Velykų pirmą dieną Chica
gos jaunimui ruošia nuotaikingą 
šokių vakarą Lietuvių auditorijo
je, 3133 So. Halsted St.

Vakaro programoje numatyta 
linksmi velykiniai skautų pasiro
dymai, turtingas dovanų paskirs
tymas. Laimėjimo vertingas dova
nas paaukojo Bridgeporto preky
bininkai bei verslininkai, šokiams 
gros visų mėgstamas P. Balio Pa
kšto orkestras.

Vakaro pradžia 7 v.v. Be to tė
vų komitetas primena, kad stu
dentams, moksleiviams, skautams, 
ateitininkams ir sportininkams įė
jimo mokestis žymiai atpigintas.

Bridgeporto Skautų 
Tėvų Komitetas

— Akademinis sambūris šviesa
šį pavasarį švenčia organizacinio 
darbo jubilėjų. Iškilmingas sukak
ties minėjimas rengiamas \Vestern 
Ballroom patalpose, š.m. balandžio 
7 d., šviesos jubilėjiniame baliu
je, kurio programoj dalyvaus žy
mios lietuvių meninės jėgos. Sta
liukai užsakomi tei. YA 7-5269.

— Vyčių vakaras. “Rythym ir 
Pastel” įvyksta Velykų sekmadie
nį, balandžio 1 d. 8 vai. 30 min. 
vakaro, Vyčių salėje, 2453 West 
47 St. Šokių komiteto pirmininkas 
yra Al. Mockus, 6440 S. Maple- 
wood St. Nariai A. Stasiūnas, J. 
Kasūnas, J. Sheuves, B. Tucker, J. 
ir Al. Zakarka, D. ir L. Wainaus- 
kis.

AKADEMIKŲ BALIUS~
Maloniai kviečiame atsilan

kyti į Tradicinį Akad. Skautų 
PAVASARIO ŽIEDŲ BALIŲ 
š. m. balandžio mėn. 7 d., Mari
ne Ballroom. Programoje S. Vėl 
basio baletas, Akademškas 
Trio, premijuojamas rožių val
sas ir kiti siurpryzai. Šokiams 
gros Br. Jonušo orkestras. Sta
liukai užsakomi telefonais 
BO 8-8319 arba HE 4-0166.

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

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

Paulionis, Vytautas . . $10.00
Petrėnas, Jonas ....... 10.00
Bliznikas, Jonas . . . . 2.00
Budreckas, St............. 2.00
Buknis A .............. 2.00
Cukur, Anton ........... 2.00
Drosutis, M................ 2.00
Jonaitis, P., kun......... 2.00
Liogys, Stasys ......... 2.00
Subaitis, W. Mr. & Mrs. 2.00
Itomlenskis, Igoris . 1.50
Banionis, Jonas ....... 1.00
Belzinskas, Ignas . .. . 1.00
Gotautas, John ....... 1.00
Gudaitis, Pranas . .. . 1.00
Gulbinas, Andrius .. 1.00
Levanas, J.................. 1.00
Petrušis, Petras .... 1.00
Sabaliauskas, Juozas 1.00
Skladaitis, Jonas . .. . 1.00

STATYBOS FONDAS
Aukojusiems Statybos Fon-

dui tariame nuoširdų ačiū. Au-
ko jo šie asmenys:

Juškai, Pr. ir Antanina 10.00
Kripas, J. J., kun. .. 10.00
Vileita, Alfonsas, Dr. 8.00
Bagužis, Povilas ... . 5.00
Naujokas, K ........... 5.00
“Šakių Apsk. Klubas’ 5.00
Zagūnas, Albina . .. . 3.00
Brazauskas, P., kun. 2.00
Klivienė, Ona............. 2.00
Krasauskas, B............. 2.00
Povilaitis, Juozas . .. . 2.00
Romono, Vincent ... . 2.00
Žemaitis, Juozas .... 2.00
Braziulevičienė, V. .. 1.00
Jurevičienė, K............. 1.00
Narbut, B. Mrs........... 1.00
Pranaitis, J................ 1.00
Yermak, Peter ......... 1.00
Yosel, Veronica .... 1.00

mirt.es

