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PROTESTAI LONDONE K PRIEŠ SOVIETUS
Lietuviai įteike protestą prieš 

sovietinės delegacjos narį
LONDONAS, bal. 2. — Artėjant Chruščevo ir Bulganino j Lon- 

aoną atvažiavimo datai, Anglijos katalikai rengia peticiją, kuri su 
šimtais tūkstančių parašų bus įteikta krašto vyriausybei, protes
tuojant prieš sovietines priverčiamųjų darbų stovyklas ir prieš 
visą komunistinės vergijos sistemą.

Peticijoje prašoma vyriausybė
nepasirašyti jokios sutarties, ku
ria būtų pripažįstamas betkurios 
tautos pavergimas, ir išreikšti 
britų tautos pasibaisėjimą sovie
tų vyriausybės vykdomais religi
jos persekiojimais.

Pabaltijo tautų tremtiniai — 
lietuviai, latviai ir estai, — iš sa
vo pusės Anglijos vyriausybei 
įteikė protestą prieš sovietinės 
delegacijos narį Serovą, kuris, 
kaip sovietinio saugumo viršinin
kas, yra atsakingas už šimtų 
tūkstančių pabaltiečių deportavi
mą į Sibirą.

Lenkai pabėgėliai taip pat jtei 
kė Anglijos vyriausybei protesto 
raštą, kuriame reikalaujama lais 
vų rinkimų bei religijos laisvės 
komunistų valdomoje Lenkijoje 
ir išlaisvinimo pusės miliono į 
sovietines priverčiamųjų darbų 
stovyklas išvežtųjų Lenkijos pi
liečių. Už išvežtuosius bažnyčio
se vyks viešos pamaldos visą 
Chruščevo ir Bulganino Londone 
lankymosi laiką.

Henry Cabot Lodge, JAV delega
tas, pareiškė a r a b ų delegatams 
Jungtinėse) Tautose, jog gen. sekre
torius I)ag Hamniarsk joki’s kelionė 
j Vidurio Rytus turi tikslą išvengti 
karo. (INS)

22 žuvo lėktuvo 

nelaimėje
PITTSBURGH. — Velykose 

keleivinis lėktuvas, pakilęs iš 
Pittsburgho aerodromo, susidau
žęs į kalną, paskendo liepsnose. 
22 asmenys žuvo. 14 asmenų, įs
kaitant pilotą ir jo pagelbininką, 
nugabenta į ligoninę.

Popiežiaus reikšmingi 

žodžiai
VATIKANAS, bal. 2. — Popie

žius Pijus XII velykinėje kalboje 
apeliavo į valstybių vadus, kad 
jie apsaugotų pasaulį nuo atomi
nio karo. Popiežius Pijus XII įs
pėjo žmones, kad jie nepasiduotų 
komunistų vilionėms ir pareiškė, 
jog koegzistencija tegali būti tie
soje, teisingume ir meilėje.

Minios džiaugsmingai klausės 
Šv. Tėvo kalbos.

Ispanijos užsienio 

reikalų ministeris

atvyksta j JAV
WASHINGTONAS, bal. 2. — 

Ispanijos užsienio reikalų minis
teris Alberto Martin Artajo atei
nančią savaitę atvyksta į JAV. 
Manoma, jog jo atsilankymas 
Washingtone pagreitins Ispani
jos priėmimą į šiaurės Atlanto 
organizacijų. Artajo balandžio 9 
d. bus Washingtone. New Yorką 
aplankys balandžio 13 d., namo 
grįš balandžio 18 d.

Serov apleido Londonu
LONDONAS, bal. 2. — Sovie

tų žvalgybos viršininkas Ivan A. 
Serov buvo priverstas apleisti 
Londoną ir keliauti namo, ka
dangi britų spauda ir visuomenė 
kėlė griežtus protestus prieš jo 
atsilankymą.

Britų laikraščiai iškėlė viešu
mon faktą, kad Serovas buvo vy
riausias planuotojas masinių de
portacijų iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Laikraščiai vadino jį 
„žudiku“, „budeliu“ ir „kruvinu 
despotizmo tarnu“.

Krikšė. demokratai 

posėdžiavo
BERLYNAS, — Berlyne buvo 

susirinkę posėdžių Tarpt. Krikš
čionių Demokratų Sąjungos kul
tūros komitetas. Posėdžiuose da
lyvavo visa eilė pasižymėjusių 
Europos politikų ir veikėjų. 
Svarstytos taip pat Rytų ir Va
karų santykių problemos. Lietu
viams konferencijoje atstovavo 
E. Turauskas.

JAV jūrininkai grįžo j New Yorką iš pietų ašigalio. Pirmoje eilėje iš kairės: Roger L. 
Ponzeline, Phil'lip Horst. Stovi iš kairės: Gunwald Gundersen, LeopolJ Duchowski 
žales.

Laisvojo pasaulio spauda
apie Stalino kulto pasmerkimą
Laisvojo pasaulio spauda su dideliu dėmesiu seka, į ką išsi vys

tys toks staigus Stalino saulės nusileidimas Sovietų Sąjungoj. Kad 
Stalinas buvo vienas iš kruviniausių diktatorių visoje žmonijos 
istorijoje, tuo negali abejoti niekas, kas nenori užmerktomis akimis 
praeiti pro kruviną paskutinių dešimtmečių gyvenimo tikrovę so
vietų valdomuose kraštuose.

Pasaulį nustebino tik tai, kad 
Staliną už jo kruvinus darbus 
pradėjo kaltinti jo artimiausi ben 
dradarbiai, kurie ne tik dalyva
vo visuose Stalino nusikaltimuo
se, ne tik jam šaukė „ura“, kai Lietuviai atstovaujami 
jis be pasigailėjimo naikino mi- J
lionus nekaltų žmonių, bet ir jam “Tremties” leidyklos 
mirus, toliau tebevykdo tą pačią 
žmogaus pavergimo ir tautų nai
kinimo politiką.

kalų vicesekretorius Hoover, — 
negali mus suklaidinti ir susilp
ninti bendras Vakarų gynybos 
pastangas.

Laisvų valstybių pavergimas, 
visa satelitų sistema Rytų ir Vi
durio Europoje yra ne kas kita, 
kaip Stalino kūrinys, — rašo Ro
mos dienraštis „U Quotidiano“. 
— Jei tad norima užbaigti Stali
no erą, kodėl negrąžinama laisvė 
Stalino armijų pagrobtiems kraš 
tams ?

Visi tie, kurie bendradarbiavo 
su Hitleriu, karui pasibaigus, bu
vo teisiami tarptautiniam Nuem- 
bergo teisme ir turėjo atsakyti 
už bendrai įvykdytus nusikalti
mus prieš žmoniškumą. Tuo tar-

Free*man, Dante C. 
r Hippolite Gon- 

(1NS)

Vlikas paprašė traukti 

tieson Serovą

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

Rusų pastangos surusinti
pavergt. Lietuvos jaunimą

MUENCHENAS. — 1955 metų pabaigoje į laisvąjį pasaulį 
patekęs lietuvis, kuris gerai pažįsta gyvenimo sąlygas pavergtoje 
Lietuvoje, lietuvių ir užsienio spaudai papasakojo savo įspūdžius. 

Atsidūręs laisvėje, pirmiausia
jis patyrė baisų liūdesį ir tėvynės 
pasiilgimą. Laisvuose Vakaruo
se, — pasakoja neseniai iš Lietu
vos išvykęs lietuvis, — visko yra 
pilna, žmonės gerai gyvena. Ir 
tuo pačiu jauti, kokia skurdi pa
dėtis yra Lietuvoje. Ir tada imi 
galvoti: dėl ko mūsų tauta turi 
tiek kęsti, dėl ko jai daroma tiek 
neteisingų skriaudų, kai tuo tar
pu kiti gyvena laisvi ir tai gerai 
gyvena. Tada savoji gyvybė at
rodo verta nulio — jeigu reiktų,

Grįžo namo
DUBLINAS, Airija, bal. 2. — 

Airijos premjeras John A. Cos- 
tello grįžo namo, aplankęs Jung
tines Amerikos Valstybes.

Jis pareiškė, jog Airijos pres
tižas padidėjęs įvairiuose kraš
tuose, ypač Amerikoje.

Aplanke laivus
SYDNEJUS, Australija, bal. 

2 d. — Vienuolika tūkstančių 
australiečių aplankė Jungtiniųnieko nepaisydamas eitum ir da 

rytum tai, kas reikalinga sava-į Amerikos Valstybių keturis nai- 
jam kraštui, žinoma, jei tas žy- kintuvus: Gregory, Porterfield,
gis atneštų realios naudos.

Toliau laisvąjį pasaulį pasie
kęs lietuvis lietuvių ir užsienio 
spaudai papasakojo apie rusų pa
stangas surusinti ir sukomunis- 
tinti Lietuvos jaunimą, apie ne-

REUTLINGENAS, Vokieti-1 žmoniškai sunkias gyvenimo šą
ja. — Vliko Vykdomoji Taryba lygas kaimuose ir miestuose, 
pasiuntė telegramą Britanijos apie baisią dvasinę priespaudą ir
generaliniam prokurorui, prašy
dama patraukti tieson Sovietų 
pilietį Ivaną Aleksandrovičių Se-i silaisvinimas ateis, 
rovą, atvykusį į Londoną. Sero
vas, būdamas policijos viršinin
ku, 1941 m. davė įsakymą ma
sėms deportuoti į Sibirą okupuo
tos Lietuvos žmones. Jis taip pat 
yra atsakingas už masinius žmo
nių žudymus Lietuvoje. Seka įro
domoji medžiaga.

apie lietuvių atsparumą bei apie 
jų nepalaužiamas viltis, kad iš-

Grįžta į JAV

LONDONAS. — Vliko pirmi
ninkas J. Matulionis po Romos 
taip pat lankėsi Paryžiuje ir per 
Londoną išvyko atgal į JAV.

MUENCHENAS. — Laisvo 
sios Spaudos Sąjungon Muenche 
ne, į kurią įeina 16 Vidurio ir Ry- Į 
tų Europos, Pabaltijo ir Balkanų ' 
kraštų atstovai, lietuviai yra at
stovaujami „Tremties“ leidyklos. 
Pereitais metais leidyklai atsto
vavo S. Miglinas ir V. Banaitis, o 
šiais 1956 m. „Tremties“ atsto
vai yra S. Miglinas ir J. Kairys. 
Jie abu įeina į Sąjungos tarybą.

Bulves vagia
WELLINGT0N, Naujoji Ze

landija, bal. 2. — Bulvių augin
tojai šią naktį saugojo su šautu
vais bulves Christchurch apylin
kėje. Mat vagys užplūdo bulvių

Telegramą pasirašė pirm. A. 
Devenienė, dr. P. Karvelis ir M. 
Gelžinis, nariai.

• Septynių lėktuvų nelaimėse, 
kurios įvyko Velykose, žuvo 39 
asmenys.

Pavergtųjų Europos Tautų posėdis
ŠTRASBURGAS. — Pavergtųjų Europos Tautų europinės se

sijos posėdžiai Strasburge vyks balandžio 12—14 d. d. Chateau 
Pourtales, Laisvosios Europos universiteto būste. Ten bus apgy
vendinti ir delegatai. Tik balandžio 15 d. posėdis vyks pačiam 
Strasburge Maison Rouge viešbučio didžiojoj salėj.

Darbotvarkė iš esmės nekeičia

pu tie, kurie ištikimai vykdė kn- ūkius K yieno Qkio dingo dau. 
minalinius Stalino įsakymus, | iau bu,yių> Bulyės
kaip Molotovas,, Chrušcevas, Ma te y Raį buJyių Rainos 
lenkovas, Mikojanas, Suslovas,
Bulganinas ir kiti, šiandien tebe
sėdi Kremliuje ir tuščiais žo-

pakilo.

džiais bando įkalbėti, kad kruvi
noji Stalino era jau pasibaigė.

Pomirtinis Stalino nuteisimas, 
— pastebi kitas Romos dienraš
tis „U Mesaggero“, — prieš lais
vojo pasaulio akis dar ryškiau 
atidengia soviėtų pavergtų tautų 
tragediją. Negali būti teisingu
mo, negali būti garantuotos šven 
čiausios žmogaus asmens teisės 
ten, kur nėra laisvės. Kremliaus 
valdovai mano galėsią išvengti 
banknoto, visas komunizmo pra-

Gal gaus kabinete postą
WASHINGT0NAS, bal. 2. - 

Prezidentas Eisenhoweris galvo
ja savo brolį dr. Miltoną Eisen- 
howerį paskirti į administraciją 
— galbūt kabineto nariu, jei 
prez. Eisenhoweris bus rudenį 
perrinktas prezidentu.

Prezidentas Eisenhoweris la
bai pasitiki savo broliu dr. Milto- 
nu Eisenhoweriu.

ma. Priimtas projektas politinės 
rezoliucijos ir deklaracijos So
vietų kolonializmo klausimu. Iš 
eilės penktajam posėdžiui pirmi
ninkaus Lietuvos delegacijos pir
mininkas.

Lietuvių delegacija numatyta 
iš V. Sidzikausko iš JAV, inž. J. 
Vilčinsko iš Londono, pulk. J. 
Lanskoronskio iš Paryžiaus, dr. 
P. Karvelio ir M. Gelžinio iš Vo
kietijos ir dr. Z. Brin'kio iš Ispa
nijos.

Pulk. Lanskoronskis numaty
tas pranešėju apie Europos inte
graciją ir pavergtąsias tautas, 
V. Sidzikauskas — prie rezoliu
cijos ir pranešimo apie sovietinį 
kolonializmą, dr. P. Karvelis — 
kalbėti debatuose dėl bendros 
tarptautinės padėties paskutinių

M. Gelžinis, J. Vilčinskas ir dr. Z. 
Brinkis.

Strasburgo sesijoje, numatyta, 
dalyvaus taip pat kaip Krikščio
nių Demokratų Unijos atstovas 
ir E. Turauskas. Lietuvių dele
gacijos pirmininkas V. Sidzikaus 
kas į Europą išplaukia laivu ba
landžio 4 d.

Tremtiniai žada

demonstruoti

LONDONAS, bal. 3. — Sovie
tų pavergtų tautų pabėgėlių bei 
emigrantų organizacijų centrai 
Londone, kurie atstovauja apie 
dviems šimtams tūkstančių as
menų, Chruščevo ir Bulganino vi-

Oro pajėgų sukaktis
NEW DELHI, Indija. — Indi-

tiTruvino diktatoriaus var'd,"iš'>or» Velykose atšventė
istorijos vadovėlių... Už Sulin0123 metų »nkakt,. Oro jėgų mar-

.. J ... . . .__ . .-salas Subrata Mukherii savo kal-nusikaltimus yra atsakingi taip Į ~_ „„„
pat jo artimieji bendradarbiai ir
visa komunistinė sistema. Teis
mas Stalinui turi būti teismas 
komunizmui.

Anglų didieji laikraščiai paste
bi, kad pasmerkdami Staliną,
Maskvos vyriausybė nori suda
ryti įspūdį, jog ryšiai su kruvina 
praeitimi yra galutinai nutrau
kiami. Tačiau tai, — kaip pabrė-

— Oro jėgos planuoja, pravesti didžiulį kelią išbandyti atominį 
lėktuvą. Tas takas bus pravestas netoli Idaho Falls, Idaho.

— Nacionalistinės Kinijos laivyno jėgos nuskandino vieną ko
munistų karo laivą, o kitą sužalojo prie raud. Kinijos pakrančių, 
netoli Matsus salos.

— Ncw China žinių agentūra praneša, kad nacionalistinės Ki
nijos artilerija, esanti Quemoy salioje, apšaudė Amoy Tateng, eities neegroves suversdami ant 
Chiaoyu ir Lienho salas kelių dienų laikotarpyje. Komunistų žinių Stalino... Bet neužtenka išbrauk 
agentūra praneša, kad šeši asmenys žuvo ir keturi sužeisti, ir ke
liolika namų sugriauta.

— Prancūzų policija praneša, kad ji susekė nacionalistų są
mokslą išsprogdinti Qued Fodda užtvanką Alžyre.

— Pcrcival F. Bruvdage paskirtas JAV biudžeto biuro direkto
riumi. Jis užėmė Rou'land R. Hughes vietą.

— 'Indijos ministeris pirmininkas Nehru davė suprasti, kad 
Indija pasirengus pirkti ginklų Iš Sovietų Rusijos.

— Detroite pieno gamintojų streikas didėja, ir streikas jau 
išsiplėtė New Yorke, Pennsylvania ir New Jerscy.

— Liuksusinis keleivinis lėktuvas skridęs į Chicagą ir New 
Yorką, pakilęs iš Seattle - Tacoma areodromo, vakar įkrito į Puget 
įlanką. 32 keleiviai, iš 37 asmenų, buvo išgelbėti. Trys žuvo ir du 
dingo. Tai antra skaudi lėktuvo nelaimė 16 valandų laikotarpyje.

boję pareiškė, jog oro jėgos sau-1 
go Indijos rubežius.

žė savo kalboje JAV užsienio rei- mas lietus.

ft&lenaoriua
Balandžio 3 d.: šv. Ričardas, 

lietuviški: Vytenis ir Rimtautė.
Oras Chicagoje

Saulė teka 5:33, leidžiasi 6:18. 
Chicagoje ir apylinkėse šian

dien apsiniaukę, šalčiau ir gali-

tarptautinių įvykių šviesoje, be zito metu yra numatę surengti 
to, kitais klausimais pasisakys milžiniškas demonstracijas.

Popiežius Pijus XII laimina gausiai susirinkusius žmones Šv. 
aikštė jai i INS)

Petro

Halsey-Powell ir Marshall.

Nauji pareigūnai
TAIPEI, Formoza, bal. 2. — 

Nacionalistinė Kinija paskyrė 
naują ambasadorių ir naują mi- 
nisterį tarėją Washingtonan. 
Nauju ambasadorių bus Holing- 
ton K. Tong, dabartinis ambasa
dorius Japonijoje. Ministeriu ta
rėju paskirtas Chu Fu-sing. Tong 
Washingtone paskirtas vieton U. 
K. Wellington, kuris pasitraukė 
iš ambasadoriaus pareigų.

Sukilėliai veikia
ALŽYRAS, bal. 2. — Naciona

listai sukilėliai sustiprino savo 
karinę veiklą prieš prancūzus. 
Dviejų dienų laikotarpyje beveik 
250 žmonių žuvo kovose.

Trumpai iš visur
• Jordanas teigia, jog vakar 

Izraelis nužudė arabų legijono 
karį.

• Sovietų žvejybos ministeris 
Iškovas rugpjūčio mėn. atvyksta 
į Kanadą. Jį pakvietė Kanados 
žvejybos ministeris, viešėdamas 
Sov. Rusijoje.

• Kipro sostinėje Nicosia tero
ristai Velykose gyvai veikė, mi
nint vienerių metų organizuoto 
veikimo prieš britus sukaktį. Vie
nas civilis britas žuvo, šeši as
menys sužeisti.

• Prancūzijos ambasadorius 
Sov. Rusijoj Maurice Dejean per 
sovietų radiją ir televiziją ragino 
prancūzus ir sovietus kooperuoti 
pasaulio taikos labui.

• Indijos ministeris pirminin
kas Nehru patvirtino, jog jo vy
riausybė užsakė karinių reikme
nų iš Britanijos. Bet Nehru pa
neigė žinią, kad jis atmetęs Sov. 
Rusijos pasiūlymą pristatyti gin
klų Indijai.

• Pareigūnai pradėjo investi- 
gaciją, kodėl keleivinis lėktuvas, 
pakilęs Pittsburgho areodrome, 
staiga krito ir paskendo liepsno
se.

• Popiežius Pijus XII patvir
tino nutarimą 1960 m. Tarptauti
nį Eucharistinį kongresą rengti 
Bavarijos sostinėje Muenchene.

• Ispanijoje, Clessa de Mout- 
serrat vietovėje, Katalonijos pro
vincijoje numatomas pastatyti 
didžiausias pasauly teatras, skir
tas vien Kristaus Kančiai vaidin
ti. Teatras turėsiąs 5,700 sėdimų 
vietų ir būsiąs X formos. Tiki
masi teatro statybą užbaigti per 
ketverius metus.

• Argentinos vyriausybė pra
nešė, 'kad naujas revoliucinis są
mokslas likviduotas. 70 asmenų 
areštuota.
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'Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė., Chicago, 32

|stiklinę vandens, o po 20 minu-Į Kas sriubos daugiau valgo, 
čių vėl antrą stiklinę išgers, tai tam mažiau vandens reikės ger- 
jų v'duiiai geriau veiks, bus ti. Bet tyras vandenėlis niekad 
minkjtesni ir geriau tuštinsią. žmogui nepakenkia, kai kitoki 

gėrimai gali pakenkti.

Troškulio gesinimas
Visi žino, kad vanduo karštį 

gesina, druskas bei maistą tir
pina, nuodus bei rūgštis atle
šiuoja, tirštimus praskiedžia, 
srutas išplauna, žmogaus krau
ją ir kūną švarina.

Kai karšta, žmogus daugiau 
prakaituoja, tuomet jis ir dau
giau vandens trokšta. Mat pra
kaitas (vanduo su druska) jį 
vėsina. Jei ne vanduo ir drus
ka, tai žmogus nuo karščio gy
vas sudegtų. Taip, gyvas su
degtų! Medicinos istorijoje ne 
vienas, bet daugiau tokių nuo
stabių žmogaus kūno užsilieps
nojimų yra užregistruota. Iš 
daug, daug miLonų žmonių, 
bent keletą sykių kiekviename 
šimtmetyje pasitaiko, kad nei iš 
šio nei iš tok žmogus užsilieps
noja (spontaneous combustion) 
ir taip sudega, kad tik saujelė 
pelenų iš jo kūno tepalieka.
Toks nuostabus reiškinys dau
giausia pasitaiko Indijoje. Taip 
stebuklingai be pašalinio užde
gimo užsiliepsnojusį ir sudegusį 
žmogų Indijoje laiko šventuoju.

Kai žmogus sūriau pavalgo,

Yra žmonių, kurie labai ma-; 
žai vandens išgeria. Tokius net 
iš veido gal ina paž:nti — jie 
nėra labai sveiki. Bet yra ir 

Tyras vandenėlis yra geriau-, okių, kurie labai daug vandens
sias troškulio malšintojas. Joks gelia. Jie geria ir geria, ir vis
kitas skystimėlis negali atstoti! troškulys juo3 kamuoja. Toks 
tyro vandens. Tyras vanduo y- nenormalus vandens gėrimas 
ra be spalvos, kvapo, skonio ir reišk'a karštį viduriuose arba 
be jokių priemaišų. Tyras van- cukrinę ligą. Tokiems reikia nu- 
duo yra tiktai H2O ir daugiau eiti pas daktarą, kad patikrintų 
nieko. Jei ko nors vandenin de- sveikatą.
dama, tai jau nėra tyras van
duo. Ir fluoridizųotas vanduo 
nėra geras vanduo.

Prabangoje gyvenąs žmogus 
gali visaip “pas:čvierinti” ir “pa 
siraškažinti”. Jis vieton natūra
laus tyro vandens gali gerti sau 
“zelcerį”, “džindžirelį”, “rutby-

Suaugusiam žmogui norma
liai reikia išgerti vieną stiklinę 
vandens atsikėlus, porą stikli
nių priešpiet (po vieną st klinę 
po vienos valandos), porą stik
linių popiet po vieną per valan
dą ir vieną stiklinę vakare. Ge
riausia gerti tik vieną stiklinę

rį” ar kitokius pasaldintus, vi- vandcns vienu kartu> ne dau. 
saip nudažytus ir iškvėpintus 
vandenis, bet tas jam sveikatos
neduos. Yra ir tokių keistuolių, 
kurie mano, kad vanduo jiems 
yra perdaug prastas, todėl vie-1 
ton vandens jie geria tiktai gry
ną vaisių sunką; jie mano, kad 
vaisių sunka yra sveikiau negu 
grynas vanduo. Jie klysta. Su 
saiku viskas sveika, bet kas per 
daug, gali pakenkti, gali aler
giškus išbėrimus ar kitokius 
simptomus nuo tokio “čvieryji-

giau. Bet gali būti ir išimčių, 
jei daktaras savo ligoniui taip 
lieps.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsakymas B. B. — Jei tams
tos mažytė 20 mėnesių mergai
tė turi kokias nors komplikaci
jas viduriuose, tai privalai kreip 
tia pas savo šeimos gydytoją. 
Mažytė privalo būti gero gydy- 
ojo priežiūroje, ypač jei ji 4 die 

nas vėmė, nieko nevalgė ir da
bar dar neturi gero apetito. Ki
tokių patarimų la krašytje su
teikti negalima.

Atsakymas K. B. — “Cortiso- 
nas” ne visiems artritu sergan
tiems pagelbsti. Kitiems nuo 
“cortisono” dar blogiau pasida
ro.

Atsakymas dr. J. P. — Tams
tos patiektos biografinės žinios 
apie Amerikoje neseniai mirusį 
lietuvį mokslininką, neurologi
jos profesorių ir psichiatrą dr. 
Andrių Joną Akelaitį yra įdo-

miog ir lietuviam^ labai svar
bios. Prašyčiau, kad kolega 
daugiau žinių apie tą mokslinin
ką parinktum ir lietuvių spau
doj paskelbtum. Toks moksli- 
n nkas — tai lietuviams garbė! 
Tai kas, kad jis Amerikoje gi
męs ir čia tapo beveik tarptau
tinio masto mokslininku, bet jei 
jis savo lietuviškos pavardės ne 
pakeitė, tai save lietuviu skaitė.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KiEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4148 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 V. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAUČELIGNAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

8750 West 71»t Street 
(Kampas 71st ir Callfornla;

Tel. ofiso ir rez. REpubUo 7-4148 
Vai. 11-3 Ir 6-9 v. v. Sešt. 1-4 p p. 

Priėmimas tik putrai susitarimą.

G33

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODZ1A' 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

Chicago 32, 111. — TeL lA 8-881",

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid. telef. GllovehlU 6-0817 
Valandos: 1-1 p. m. Ir 6-8 p. m. 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

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

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

tai trokšta ir išgeria daugiau j mosi” susilaukti, 
vandens. Tai irgi ne visiems su-l. Yra ir tokių keistuolių, kurie 
prantamas stebuklas. Valgomo-) geria tik destiliuotą vandenį ar- 
ji druska (NaCl), patekusi ba tik mineralinių šaltinių van- 
skrandin ir susijungusi su kitais denį. Tokį vandenį gerti be gy- 
esančiais skilvio syvuose chcmi-| dytojo įsakymo nepatartina, nes 
niais elementais, pavirsta į hid-Į gali pakenkti sveikatai. Jau pa- 
rochlorinę rūgštį, kuri yra ne-! tirta, kad auksinės žuvelės, lai-

RADIO SU IĮ (lempos-dalys -baterijos) j
-V TAISYMAS

inarnuosedirbtuvės<
—100% — 
LOARaNTIOA.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY IIILLS GfiLINYCIA
Geriausios gčlčs d61 vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kiti) papuošimų.

2443 WEST 63IID STREET 
rel. Pltospect 8-0333 ir PR 8-0834

Tel. ofiso HE. 4-66w9, rez. PR. 8-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS,
— Pritaiko akinius —

8322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez telef. UAlbrook 5-5078

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7168 South Western Aveniu
(MEDICAL BUILD1NG) 

Pirmad., 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 3 vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1168
Res. tel. VVAlbrook 5-3765 

rel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE, 7-4906

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-S 

Telef. TOwnhail 3-0959 
2534 VVest 68th Street 

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

skambinu CEntral 0-2294.

KAI ZENITHl

reikalinga mėsos virškinimui ir 
t.t. Bet hydrohlorinė rūgštis 
(muratikas) viską graužia, de
gina, jei toji rūgštis yra per- 
stipri. Kas skrandyje turi per
daug rūgšties, tai riemuo degi
na. Jei ne vanduo, tai perstipri

komos destiliuotame ar minera
liniame vandenyje, negyvena, 
miršta.

Šaltą, su ledais vandenį gerti, 
ypač jei įkaitęs ar ištroškęs esi, 
yra nesveika. Natūraliai vėsus! 
vanduo gomuriui yra skaniau-!

Uionina
iLLUtelevision
(sav. inž. A.Semėnas)
,3130S.Halsted-DA6-6887J

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDI©
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 VVest 51-t Street

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

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

Ofiso tel.PKospcct 6-1795 
Rez. tel. GRovehlll 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutart}. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAll>rook 5-3048

rūgštis, kiaurai skilvį pradegin-1 sias, gi skilviui — sveikiausias. '
tų. Pasitaiko kartais, kad toji 
rūgštis žaizdas skrandyje pra
graužia, kartais net ir kiaurai 
skylę skrandyje pradegina. Tuo
met žmogui gresia mirties pavo
jus. Vanduo atlešiuoja skilvyje 
rūgštis ir visaip gelbsti žmogų.

Kai žmogus sausais valgiais 
prikemša skilvį, tai žaksi ir 
trokšta gerti. Ir saldumynų pri
valgius žmogų troškulys kamuo
ja. Mat maistą vanduo atskie- 
džia ir tirpina, o gamta žmogui 
sukelia troškulį, kad daugiau 
vandens gertų.

Drungnas vanduo kartais iššau
kia vėmimą ir nevisada troškulį 
numalšina. Vėsus vanduo žmo
gų išbudina ir prablaivo, gi šil
tas vanduo — lepina.

Ar vanduo tukina? Ne. Rie
būs žmonės, jei gers daugiau 
vandens ir daugiau judės, dau
giau prakaituos; gi vanduo ištir
pins ir išplaus iš jo kūno dau-*! 
giau atmatų. Tokiu būdu žmo- i 
gus galės net suliesėti, jei to! 
panorės.

Kurių viduriai yra užkietėję, 
jei gers ant tuščio skilvio vieną

r^
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MIDLAND
Savings and Loan

Associatipn džftįftųČČjv• • oBiHniBv 
HINSUREDJ

P PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

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

Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. j
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas* 

'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2140 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-7097<

ijiiiiiiiiiitaiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDt

MAROUETTE GĖLIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI. GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
i Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (BANDOM) STANIULIS

2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais Av. Kryžiaus ligoninę)

iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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
Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, President

h>

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 SAVINGS

f u urar?

AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

• 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
PHONE: VIrginia 7-1141

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 691h St. REpublic 7-1941

—-—4
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

* tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRonfler 6-1882
(lllllllllllllllllllltllllllfllltiftfilillllllinillllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ SM.OOO.OOO fHTAIGOJE. Al KACIAUSIAS, NAUJAI PAIHIU VTAS DIVIDENDAS Už l’AII) IT I5VESTMEN- 
TU SĄSKAITAS, KITI TAI PY.MO SKYRIAI: OI’TIONAL, ROM S, KALE I»Ų IR VAKACI.il: SKYRIAI. GALITE TAI PYTI llt PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIČIANT ČEKIUS TR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, ------------------ --------------- ------------------
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM.
FORMACIJAS PAŠA IK IT — GKO VEH ILL 8-7678.

VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. lAKEIfilAM IR 
8U2INOT MUKŲ AUKŠTT4 DIVlliEMlĄ LR KITAS 1N

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 12 VAL —8 VAL; ANTRAD. IR PENKT. 9 Iki 4 VAK.; KLCr. 9 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VIS£ DIENĄ; šEfifT. 9 IKI 2 POPIET

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 Sonth Western Aveane
Chicago 29, UI.

| Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas RF.public 7 -4900

Rezidencija: GRovelilll 6-8181

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0038

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244 

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
(Spec. moterų Ilgos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

IeL ofiso GR. 6-5399, PR. 8-4732

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

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

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

Trečiad. Ir sekmad. -uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6788 
Buto — ENglewood 4-4979

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

8757 Sonth Western Avenne
Valandos: pirmad., 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 Sonth Halsted St.

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą. 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republle 7-8818.

Ofiso telefonas — BIsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 VV. 51st St 
rel. PRospect 8-1223 arba H E 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginčs ligos 
6255 South Western Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta

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.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 8-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaskeviėiūte)

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. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

% vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso Ir buto tel. Ohympic 2-1881

Tel. ofiso' V f<4 ory 2-1581
. Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofiso Mef. Y Arda 7-1166 
Rezidencijos — STew»rt 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

758 West 35tb Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvB) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofloe WAIbrook 5-2870.
Rea Hllltop 8-1680

Dr. Alexander J. Javoit
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQ(JETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
VaL I—4 p. p. ir nuo 7—D v. vak. 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest C3rd Street

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

Telefonas GRovehlll 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST8

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 We«t Marąuette Rd.

Tel«fonan REIlancc 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

Tol ofiso Ir buto OLjmplc 2-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IIP CHIRURGAS 
4933 W. 15th St, Cicero 

Kaadlen 1—8 v. ir 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 49th Avė. 
BeštadieuiaUi 13 Iki t popiet
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NEPAVYKĘS PRIĖMIMAS PAS KONSULĄ
Kipro saloje jau kuris laikas britų karinės pajėgos yra 

beveik karo būklėje su graikiška vietos gyventojų dauguma. 
Salos prijungimo akcija prie Graikijos yra varoma jau 78 me
tai. Bet kai britai kovo 9 d. turėjo nelaimės deportuoti arkivys
kupą Makarios, šio sąjūdžio vadą, prasidėjo tikras maištas. Iki 
šiol yra nužudyta pora dešimčių britų karių, įvairiose vietose 
padaryta sprogdinimų, bomba buvo padėta net į gubernato
riaus lovą.

Salos administracija, gindamasi nuo sukilėlių, ėmėsi neįpras
tų priemonių. Viena įdomiausių buvo panaudota Verbų sek
madienį, Graikijos nepriklausomybės šventėje. Buvo išleistas 
draudimas tą dieną betkokiam žmogui pasirodyti gatvėje. Dėl 
tos priežasties niekas negalėjo atsilankyti į Grikijos konsulato 
priėmimą, 135-tųjų nepriklausomybės sukaktuvių proga. Seniau 
į panašius priėmimus susirinkdavo visa Kipro šviesuomenė. Da
bar į priėmimą atvyko pora laikraštininkų ir... Anglijos guber
natoriaus atstovai.

Negalėdami suvaldyti partizanų, britai imasi kolektyvinio 
baudimo priemonių. Vienam miestui už nenurodymą partizanų 
buvo uždėta piniginė bausmė ir gyventojai laikyti namų arešte 
tol, kol nesumokėjo. Kiekvienam vyrui išėjo nuo 500 iki 14 dol.

Atšventę uždarytomis durimis Graikijos nepriklausomybę, 
kipriečiai grįžo prie savo verslų, darbų ir... tolimesnių sprogdi 
nimų. Sukilimas yra skatinamas per Graikijos radiją. Pasta
ruoju laiku tam tikslui buvo panaudotas ir tas siųstuvas Solo- 
nikuose, per kurį yra transliuojama “Voice of America” prog
rama komunistų užimtiems kraštams.

TAUTINIS SĄJŪDIS
Kas yra tos jėgos, kurios taip aštriai kyla prieš britus 

Kipro saloje? Sakoma, kad graikiškoje visuomenėje šiandien 
gali būti kalba apie dvi jėgas, su kuriomis yra reikalo skaitytis, 
tai — krikščionybė ir komunizmas. Vyskupai ten yra vadovavę 
ilgametei kovai prieš turkus ir tik ramiais laikais vadovybę 
atiduodavę karaliams.

Yra tokių komentatorių, kurie mano, kad šis sąjūdis yra 
toks stiprus tik dėl to, kad Kipro gyventojai yra tikri, jog salos 
prijungimas prie Graikijos neįvyks. Iš tikrųjų jie niekad neno
rėtų atsisakyti tų ekonominių privilegijų, kurias jai teikia pri
klausymas Anglijai. Geresnių sąlygų niekad ji negali turėti: 
nėra karo tarnybos, maži mokesčiai, dideli uždarbiai.

Tačiau kiti mano, kad šį sąjūdį stiprina pati britų adminis
tracija perdaug sėbraudama su turkiška mažuma. Tas graikams 
gadina nervus. Jie negali užmiršti daugelio šimtmečių, praleistų 
turkų valdžioje. Reikia pastebėti, kad Kipras su Graikija nie
kad nesudarė vieno politinio organizmo, jei neminėti Aleksandro 
Didžiojo laikų, kuris savo valdžion buvo paėmęs ir Graikiją, ir 
Kiprą. Tai buvo prieš 2300 metų. Tačiau pasirodo, kad mūsų 
laikų tautiniams sąjūdžiams net kelių tūkstančių metų skyry
bos nieko nereiškia. Kipro graikai nori vienybės su Graikijos 
graikais ir mano ją labai paprastai pasiekti. Jie galvoja, kad 
jokia militarinė jėga neįstengs atsilaikyti prieš agresyvų visų 
gyventojų nusistatymą.

Tačiau reikia pripažinti ir kitą medalio pusę, būtent, kad 
vien militariškai salos gyventojai neturi priemonių įskaudinti 
salos įgulai. Jie gali įsakudinti (ir tai jau padarė) Anglijos po
litiniam prestižui. Ir ši žaizda nėra tokia negili. Ji atsiliepia 
kituose politiniuose laukuose. Ji gali privesti prie Graikijos iš
stojimo iš Nato ir tuo būdu suardyti demokratijų pylymą prieš 
komunizmą.

ARKIVYSKUPO MAKARIOS IŠTRĖMIMAS
Arkivyskupas Makarios, natūralus salos ir sukilėlių vadas, 

neseniai buvo ištremtas į Indijos vandenyno salas. Šis politinis 
žygis yra toks nepopularus ir susilaukė pasmerkimo ne tik Ame
rikos, bet ir Anglijos spaudoje. Pasirodo, kad iš mados išėję 
dalykai daro nemalonų įspūdį ne tik drabužiuose. Pasisakymai 
prieš Makarios ištrėmimą berods neturi nieko bendro su jo el
gesio ar jo politikos pagyrimu ar pripažinimu. Jau švelniai kri
tikuojant jo laikyseną, tenka iškelti keletą klausimų: ar jo 
varoma akcija bus naudinga Graikijai; ar ji bu3 naudinga Kipro 
gyventojams; ar ji yra krikščioniškos santvarkos stiprinimas 
jos priešų akivaizdoje? Juk arkivyskupas visdėlto yra natūralus 
krikščioniškos kultūros atstovas, Tačiau, paliekant šiuos klau
simus nuošaly, Amerikos spauda prikišo britams, kad, pašalin
dami arkivyskupą, jie pašalino iš salos vienintelį žmogų, su ku
riuo buvo galima kalbėtis, nes jo sukilėliai klausė.

Anglų katalikiškoji spauda iškelia dar vieną pavojų, kurį 
padidino Makarios ištrėmimas. Nesant arkivyskupo, salos su
kilėliai yra natūraliai pastūmėti į komunistų vadovybę. Tas 
pavojus gresia ne tik salos sukilėliams. Kipro arkivyskupą iš
trėmus, Atėnų arkivyskupas nesivaržė kreiptis pagalbos n© tik 
į Rytų Bažnyčios sinodą, bet ir pas Maskvos patriarką. N-ors 
1948 m. Atėnų arkivyskupas dar visomis jėgomis priešinosi1 
Maskvos patrijarko pretenzijoms Rytų Bažnyčioje.

Kai kas tikėjosi, kad anglai prašys laisvės katalikų Bažny
čiai, kai Maskvos ponai pas juog atvyks šį mėnesį. Dabar iš tos 
intervencijos daug nesitikima, nes rusai galės savo taktiką pa
teisinti ir anglų pavyzdžiu.

NEANGLIŠKOS POUTIKlOS PRIEŽASTYS
Bet kodėl šiame ginče anglai pasielgė taip neangliškai? 

Kodėl jie šią politinę problemą taip greitai perkėlė į ginklų 
lauką. Negana to, jie ėmėsi net kolektyvinio baudimo priemo- 
nirį už individualinių asmenų padarytus nusikaltimus. Juk ši 
priemonė dar taip neseniai ir taip visuotiniai buvo pasmerkta.

Visi šie reiškiniai turbūt reiškia tik tai, kad anglai Kipro 
salos jokia kaina neatiduos. To įsitikinimo vedini jie ir pastip
rino apsigynimo priemonių dozavimą. Bet kodėl anglams ši 
sala yra tokia vertinga? Juk jie palyginti daug mažiau karš- 
čiuodamiesi yra atidavę didesnes teritorijas.

Atsakymo į šį klausimą reikia jieškoti visų pirma benzino 
pramonėje. Pro Kiprą atplaukia 70% viso pasaulio benzino. Po 
to, kai anglai atsisakė Suezo, Kipras yra pasidaręs pagrindine 
šio kelio sargyba, žinant tai, aiškėja ir amerikiečių laikysena 
šio konflikto atžvilgiu. Propagandinėje srityje jie yra palankes
ni kipriečiams. Gal jie ta proga norėtų truputį sumažinti anglų 
įtaką Art. Rytų naftos laukuose. Tačiau jie turbūt nenorės 
atleisti anglų nuo sargybinio pareigų tame kelyje, kuriuo at
plaukia Amerikos žibalas. Jeigu prisiminsime visada gyvą žydų 
ir arabų konfliktą ir nuolatinį sovietų dėmesį šiuo žemės kam
pu, jieškant kelio į Afriką, tai ir angjų karštagalviška laikysena 
bus labiau suprantama. V. Bgd.

K. MOCKUS, Boston, Mass.

Visi kiek vyresni atsimename 
tą metą, kai dar tėvynės laisvės 
laikais kalbėdavomės ramioje 
atmosferoje ir statydavome sau 
klausimą, kaip atrodys tada, kai 
nebebus Hitlerio ir Stalino. Iš 
ano meto pokalbių dalyvių ne
maža dalis yra buvusių įvykių 
išblokšta iš gyvenimo arba jų 
likimas mums nėra žinomas. Ta
čiau tie, kurie pasiekėme lais
vuosius Vakarus, dabar štai e- 
same liudnin'nkais to fakto, kad 
nebėra abiejų buvusių diktato
rių. Hitleris žlugo karo pabai
gos liepsnoj, o Stalinas, prieš 
trejus metus miręs, dabar štai 
artimiausių savo bendradarbių 
ne tik kritikuojamas, bet vadina 
mas tironu, žmogžudžiu, mega- 
lomanu ir pan.

Chruščevo vaidmuo

sireišk'a kaip pirmas asmuo da
bartinėj hierarchijoj. Jis res
pektuojamas kaip partijos gen. 
sekretorius. Iš tikrųjų dabar 
daug kalbama apie kolektyvinę 
partijos vadovybę, kuri prakti
koj negali ilgai la kytis. Ir šiuo 
metu statomas klausimas, kas 
yra pagrindinis Chruščevo val
džios ramstis? Walter Lipp- 
mann, svarstydamas šį klausi
mą, norėtų prileisti, kad armija. 
Bet visi įvairių tarptautinių su
sibūrimų dalyviai tvirtiną, kad 
pagrindinis vaidmuo tebepriklau 
sąg partijai. MVD vaidmenį su
mažinus, partija negali būti pa
tvariu jėgos ramsčiu. Užtat sa
vaime norima manyti, kad Chru 
ščevas laikosi armijos maršalų 
remiamas.

Pasaulio viešąją opiniją tebe- 
domina slaptame kompartijos 
suvažiavimo posėdyje pasakyto
ji kalba, kuria jis išėjo į atvirą 
savo buvusio “boso” puolimą. 
Tos kalbos turinys nėra paskelb 
tas. Tačiau yra tikra, kad stali
nizmas Rusijoje nebe madoje. 
Priekyje jo likvidatorių yra as
muo, apie kurį nedaug težino
me. Tai Nikita Chruščev, da
bartinis kompartijos vadas. 
Jaunystėj buvęs kerdžiumi, pas
kui dirbęs kaip vamzdžių sujun- 
gėjas, gana jaunas įsijungė į 
komunistų eiles ir palengva ki
lo karjeros laiptais. Kai reikė
jo suvaryti ūkininkus į kolcho
zus, Stalinas pavedė Chruščevui 
įvykdyti tą uždavinį jam pažįs
tamoje Ukrainoje, kurioje ūki
ninkai buvo linkę atkakliau prie 
šintis. Chruščevui netrūko žiau
rumo vykdant kolektyvizaciją, 
šios derlingos žemės milionai 
vertingų sūnų bei dukrų žuvo 
išžudyta, išsiųsta tremtin ar iš
marinta badu. Viso to pasek
mėj Chruščevas įgijo neblogą 
vardą pas Staliną ir šis jį laikė 
ten ir pastaraisiais metais. Sa
koma, kad mėgstąs gerai paval
gyti ir išgerti. Turėjęs dvi puoš
nias vilas — vieną Charkove, o 
kitą Juodosios jūros pakrašty. 
Kai Stalinas išsiuntė iš Maskvos 
sau pavojingą Žukovą į Odesą,
ten jis arčiau susipažino su i 
Chruščevu. Manoma, kad tai

koja, kad venas suvažiavimo 
dalyvių neiškentęs ir iš vietos 
sušukęs: kodėl jūs nenužudėte 
Stalino? Chrv’čevas atkiitęs: 
tai buvusi teroro gadynė, buvę 
neįmanoma ką padaryti. Iš kitų 
šaltinių esame skaitę, kad Chru 
ščevas kaltino Staliną už kelių 
tūkstanč ų komunistų išžudymą. 
Atrodo, kad dabartiniai Krem
liaus valdovai yra linkę rehabi- 
lituoti 1936 m. Stalino likviduo
tus komunstus, kuriuos tada 
kaltino Višinskis. Galima ma
nyti, kad ateis ir Trockio reha- 
bilitącijos eilė, nes grįžtant prie 
Lenino negalima praeiti tyloną's 
pro Trockį. Žurnalas “News- 
week” praneša, kad numatoma 
Stalino kūną išimti iš mauzolė- 
jaus ir paslėpti. Kovo 18 d. As

T • v. ,, . , . ..sociated Press korespondentasLigšiol buvo vengiama atvirai' , ..... . . , , ,i u- l 4- 04 r t ‘ perdavė žinią, kurioje dar kal-kntikuoti Staliną. Jo paveiks-i f ... , ,,lai foknbaHn^ a„i „io«„ ™ ofaJ bama aPie žmonių eiles, laukiau 
' čias pamatyti Lenino — Stalinolai tebekabojo ant sienų, jo sta 

tūlos, kurių pristatyta pilna Ru
sija, tebestovėjo ir pan. Tik 
spauda nebeminėjo jo vardo. 
Trijų metų sukaktis nuo jo mir- 

’es praėjo tylomis — spauda 
nė žodžio neužs'minė. Tik Gru- 

* jos komunistai, nors ir kiek 
pavėlavę, oficialiai, prieš Mask
vos norą, tą sukaktį paminėjo. 

Paskutinės žinios

Žurnalo “Time” bendradarbis 
Jim Bill, gyvenęs Maskvoje ko
munistų partijos suvažiavimo 
metu ir vėliau atvykęs į Bonn 
miestą, V. Vokietijoj, paskelbė 
kiek daugiau žinių, kurios esan 
čios tikros. Ten sakoma, kad 
Chruščevas savo vasario 24 d. 
pasakytoj slaptoj kalboj paskel
bęs, jog Stalinas 1941 m., kai 
Hitlerio armijos artėjo prie Mas 
kvos, pabėgęs iš Maskvos ir pa
likęs sostinės gynimą armijos 
vadams Žukovui, Rokosovskiui 
ir Konevui, kuriuos vėliau pada
ręs maršalais.

Savo kalboj Chruščevas pa 
brėžęs, kad paskutiniais gyveni
mo mėnesiais Stalino baikštu
mas pasiekęs paranoiškos pro
porcijos. Jis visur matęs prie
šus ir sąmokslininkus. Jis taip 
pat organizavęs antisemitizmą.

Stalino didybės manija pasie
kusi tokį laipsnį, kad jis reika
lavęs pastatyti sau paminklus

turėjo reikšmės dabartiniam Žu visoje Rusijoje. Vienas turėjęs
kovo kilimui.

Stalinui mirus, buvo minimos 
trys pavardės jo sostui užimti. 
Tai Berija, Malenkovas ir Chruš 
čevas. Berija valdė pagrindinį 
Stalino režimo ramstį — NKVD 
(Vėliau MVD). Šio asmens vaid
muo po Stalino mirties dar nė
ra išaiškintas. Faktas, kad jį

būti pastatytas prie Volgos — 
Dono kanalo, ir tam tikslui tu
rėjo būti sunaudota 35 tonos va
rio. Stalinas kankinęs net ma
žus vaikus, norėdamas išgauti 
iš jų prisipažinimus. Savo au
koms, kurios prisipažinusios, jis 
pažadėdavęs naują gyvenimą, 
bet iš tikrųjų visus likviduoda-

pasisekė likviduoti dar Malen- vę®;
kovui stovint valdžios priekyje.

Su jo likvidacija sumažėjo ir 
vi8 eina mažyn MVD vaidmuo. 
Bulganinui perėmus premjero

Chruščevas pabrėžęs, kad Sta 
lino vadovybė buvusi vertinga 
1924 — 1934 m. laikotarpyje, 
vadinas tada, kai Chruščevas 
likvidavo Ukrainos ūkininkus

rolę, Chruščevas vis ryškiau pa- Tas pats korespondentas paša'
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65 tęsinys

Tikrai, jis labai dailus vyras. Dar dailesnis, kai 
nusišypso. Ir žodžio „Kaunas“ — jis nelinlksniuoja. Pa
lieka jam lietuvišką galūnę, užmesdamas tiktai kirtį 
ant antrojo skiemens — „Kaunšs“...

— Aš ir mergaitę Kaune turėjau! Palauk, kaip 
buvo jos vardas?... Zina! Taip, Zinočka.

Ir sliuogteli ant šulinio krašto:
— Sėsk! Pasikalbėaim.
Staiga man už nugaros pasigirsta piktas Vasilijaus 

balsas:
— Tai kaip? Eini tu, ar ne?
Aš jį visai buvau pamiršusi. Dabar ir vėl — man 

prieš akis švysteli prieblanda, vokiečiij kambarys ir 
toji ranka, staigiu judesiu parmetusi mane ant čiu
žinio...

— Ne! — sušunku, atsigręžusi į Vasilijų. — Ne! 
Neinu!..

Ir pribėgu prie jaunojo kapitono:
— Apgink mane nuo šito žmogaus! Liepkit jam: 

tegu jis sau eina, tegu palieka mane ramybėj.
Valandėlę mes visi trys šitaip stovi. Aš nežinau, 

kas dabar bus...

Mrs. Mary Cummings iŠ Los An
geles, Calif., atšventė 101 metų su
kaktį. Paklausta apie ilgo gyveni
mo paslaptį atsakė: “Vedžiau gmą 
gyvenimą, daug miegojau ir mylėjau 
Dievą ir žmones.”

kapą, ir toji žinia buvo cenzu 
ros praleista.

Gal ne viskas tikslu tose ži
niose. Betgi negalima abejoti, 
kad dabartiniai Kremliaus va
dai eina prie viešos stalinizmo 
likvidacijos.

Žinių vertanimas

“Boston Post” deda vedamą
jį, pavadintą “Puodas ir kati
las”, . ir nurodo, kad Chrušče
vas, kalbėdamas apie Staliną, tu 
ri pasižiūrėti ir į save. “Boston 
Herald” vedamajame sako, kad 
ir miręs bei diskredituotas Sta
linas gali mums padaryti žalos. 
Stalino paniekinimas dar neduo
da pagrindo laikyti jo pasekėjus 
gerbtinais, nes faktai rodo, jog 
sąmokslas ir teroras vyksta to
liau.

Mums taip pat tenka tuos da 
lykus sekti su labai dideliu dė
mesiu. Šiaip ar taip, bet atvi
ras stalinistinės gadynės pa
smerkimas yra dabartiniams, 
Rusijos valdovams rizikingas 
dalykas ir, jeigu jie tai daro, 
turi būti mums nežinomos gry
nai vidaus priežastys, kurios 
verčia tai daryti. Gal neilgai 
truks, kol tos priežastys paaiš
kės. Neaišku dar, kaip toli eis 
stalinizmo persekiojimas. Juk jo 
vardo kratantis tenka keisti 
daugybę vietovardžių, tenka 
pl'ėšit beveik visas knygas, ypač 
visus vadovėlius. Juk ir konsti
tucija buvo Stalino vardu ir t.t. 
Iš kitos pusės komunistų vadai 
suvažiavę tebebalsuoja vienbal
siai todėl, kad Stalinas juos į- 
pratino. Jeigu dabar jo vardas 
niekinamas, eilinis rusas ir egli
nis komunistas nejučiomis vis- 
tiek turės darytis drąsesnis y- 
pač savo mintyse ir statyti klau 
simą dėl dabartinių valdovų. O 
ar tie valdovai jau tikrai geres
ni ir gudresni už Staliną? Į to
kį klausimą turės dabar atsaky
ti milionai. Iš tikrųjų Rusijoj 
yra padaryta kiek pakeitimų.

Norima aiškinti, kad tokiais 
Stalino pasmerkimais Chrušče
vas su draugais nori įgyti dau
giau pasitikėjimo Vakarų kai
riosiose grupėse. Tai tiesa. Už
sienio komunistai ir net socialis 
tai gali pradėti su mažiau nepa
sitikėjimo žiūrėti į Maskvą. Bet 
sykiu Maskva turės mažiau įsa
komos galios ne Rusijos komu
nistams. Kaip ten bebūtų, Rusi
joj ir visame jos įtakoje esan
čiame pasaulyje bręsta nauji į- 
vykiai. Šios dienos sensacijos 
gali tapti po k'ek laiko mažutė
mis žinelėmis, jeigu bus rieda
ma toliau panašiu tempu. Iš vi
so to kolkas mažai vilties rusų 
pavergtoms tautoms. Tačiau ne 
galime manyti, kad jokios vil
ties nebėra. Viso3 revoliucijos 
ne tik prasideda, bet ir baigiasi 
Rusijos revoliucija dėl tirono 
Išnyko stachanoviečiai, prieš už
sienį rodomas malonesnis vei
das, mažiau girdėti apie valy
mus ir pan. Bet Rusija yra dar 
toli ligi normalios teisinės vals
tybės, ir šiandieniniai jos vai- ; 
dovai vistiek laikosi ne kuo ki 
tu, kaip smurtu ir teroru. Vis- 
d'ėlto, jeigu jie patys ima apiei 
terorą kalbėti ir jį smerkti, ga-į

Įima manyti, kad tas teroras 
yra jau pertempęs žmonių ner
vus, kad valdovai verč ami jieš
koti naujų kelių. O tų kelių ne 
taip jau lengva rasti, nes visa 
sistema paremta teroru, nuola
tiniais suėm miais ir valymais. 
Opozicijos klausimą Stalinas iš
spręsdavo pakartojamais valy
mais partijos viduj. Jeigu tų 
valymų ilgiau nebus, opozicija 
tikrai atsiras ir pradės reikštis 
viešai.
beatodairiškumo ir politinių ga
bumų užtruko, pratęsdama tero
ro laikotarpį. Dabar štai jo pa
ties artimiausi padėjėjai nieki
na jį. Gal netrukus ateis ir ta 
diena, kurią rusų tauta pabua ir 
padės visus kraugerius į tokią 
vietą, kokia jiems priklauso. Te 
gul šiuo metu tai dar atrodo tik 
svajonė, bet atsimink me, kad 
jau daug dalvkų yra mūsų. am- 

uje įvykę, kurie atrodė visai
negalimi.

Čia sustojome ilgiau prie
Chruščevo kalbos, kurios teksto 
dar neturime. Ogi eilė kitų kom 
partijos d'gnitorių viešuose po
sėdžiuose kritikavo Staliną. Tai 
visi žinome ir todėl nekartoja- 

ime.

Iš rainisterio — kunigas
Wonder Lake, III., klebonau

ja kun. James Vanderpool. 
Anksčiau jis buvo episkopalų 
ministeriu, vėliau tapo katali
ku ir gavo kunigo šventinimus. 
Dabar važinėja su paskaitomis, 
besistengdamas daugiau žmo
nių laimėti katalikybei.
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Jau išėjo iš spaudos
ANATOLIJAUS KAIRIO

4 veiksnių istorine pjesė iš 1863 
metų sukilimo ir spaudos 

uždraudimo laikų

LAISVES MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose, 

kaina tik $1.00

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS.
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, I1L

KĄ GALI JUMS

JURJONO BENDROVE
3524 So. Halsted St. 

pasiūlyti? 0 gi štai ką:
SIENPOPIERIŲ:

įvairiausių spalvų, puikiausios rūsies, naujausios laidos, pradedant nuo 
20c vientisą volelį.

DAŽŲ:
Žvilgančių, pusiau žvilgančių (Silkinio žvilgėjimo), matinių iš vidaus 
ir iš oro dažymui, pradedant nuo $1.03 galioną.

NAMŲ RUOŠOS REIKMENŲ:
Pietų, kavos ir arbatos gervyzų, poreelano ir fajanso vietinių ir impor
tuotų. Keitimui formų, blėkų ir elektrinių indų kaina žemiau konku
rencijos 1

DOVANINIŲ PREKIŲ:
įvairioms progoms: vestuvėms, gimtadieniams, vardadieniams ir bet 
kokioms sukaktuvėms. BIRUTĖS ir DARIAUS-GIRĖNO ŠOKOLADI
NIU SALDAINI V.

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vokiškų kišeninių pliiksnakočių, pradedant nuo $1.30 vienetas, temitc- 
ratūrai matuoti termometrų C A F padalinimų, pradedant nuo $1.10 
vienetas, krištolo dirbinių ir chrominlų padėklų su puikiausiais vaiz
dais ant stiklo dugno, pradedant nuo $3.»» vienetas ir

DAUGYBĘ KITŲ PREKIŲ,
kurių čia neįmanoma išvardinti. įteikia pačiam užeiti, pamatyti ir įsi
tikinti.

Šviesiaplaukis kapitonas žiūri į mane. Į Vasilijų.
Ir tada — staigiu judesiu krypteli galva. Jis reiš

kia viską drauge: „Eik šalin!“, „Nebandyk ginčytis“, 
„Ilgai aš su tavim nesi terliosiu!“

Vasilijus prikanda apatinę lūpą. O paskui, žiūrė
damas man į akis, prašvokščia pagiežos pilnu balsu:

— Uch, tu! Nuo šimto aš tave apgyniau, o tu...
Ir, staigiai apsisukęs, eina rūsio gilumon.

•
Aš atsisėdu ant šulinio krašto, šalia naujojo savo 

globėjo. Rūsio gilumoj girti jūrininkai ima dainuoti.
— Matai, vaikiai! — nusijuokia jaunasis kapito

nas. — Visai įsilinksmino.
— Kur jie taip nusigėrė? — aš visai patogiai įsi

taisau ant rentinio, užsisegioju paltą, pertraukiu diržo 
kilpą. Ir atsikvepiu. Turbūt, pirmą kartą nuo tos aki
mirkos, kai nušokau žemėn iš dviaugštės lovos.

— Rado jie rūsy kažkokių vyno ar alaus statinių. 
Tegu atšvenčia pergalę. Ech, ėmėm mes šitą miestą, 
kaip tvirtovę!

— Nori saldainių ? — palklausia jis visai nelauktai.
— Duok, — sakau ir atkišu saują.
Jis išsiima iš kišenės spalvotų bambonkyčių ir su

pila jas man.delnan. Dabar aš matau, kad ir jo rankos 
švarios, plaštaka siaura, nagai nutekinti gražiais pus
lankiais.

— O, palaūk! Aš turiu šokolado! — šūkteli jis ir, 
išsitraukęs mažutę plytelę, įkiša man ją kišenėn. — Su
valgysi vėliau.

Kai jis pasilenkia, nuo švarko atlapų dvelkteli kaž

Tel. BIshop 7-3371 CHICAGO 9, ILL.

kokia saldi kvaptis. Ar nebus manasis kapitonas iš
sikvepinęs?

Mudu imam kalbėtis. Jis vėl prisimena Kauną. Zi
nočka gyveno Miškų gatvėj, juodu kas šeštadienį eidavo 
į kiną; jis jai piritdavo džiovintų vaisių „Vojentorge“.

O aš vis grįžtu prie rūsio. Pasakoju jam apie va
karykštę naktį, apie visą pergyventą siaubą.

— Žinai, — staiga nusijuokia jis. — Man labai 
keista, kad tu šitaip tragiškai žiūri į tuos dalykus. Juk 
tai ir yra gyvenimo džiaugsmas!

— Džiaugsmas! — aš net pašoku nuo šulinio.
— Sėsk. Sėsk, — prisitraukia jis vėl mane už 

rankos. — Žinoma, kad tai džiaugsmas. Dviejų žmo
nių : vyro ir moters.

Mudu valandėlę žiūrim vienas į kitą.
— Tu niekad šitaip nepagalvojai? — tęsia jis to

liau. — Nepagalvojai ?
Aš tyliu.
— Keistai jus ten auklėjo! — gūžteli jis pečiais. — 

Užkėlė meilę į nepasiekiamas viršūnes, apgaubė kažko
kia paslaptinga migla.

— Žinok, — atsisuka jis vėl į mane, — kad toji 
migla dirbtinė. Pažvelk į viską blaiviom akim. Štai, aš 
vyras, tu moteris. Kodėl mudu turim vienas nuo kito 
bėgti?

Jis sėdi atokiai, neliečia manęs net ranka. Tik 
kalba.

(Bua daugiau)
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LAIŠKAI IR SIUNTINIAI LIETUVON

K. V. M.

(Pabaiga)
Muitas

Kokie imami muitai? Siunti
mo agentūrose galima gauti 
muitų kainoraščius. Čia galiu 
paduoti tik dažniau siunčia
miem daiktam nustatytus mui
tus. Muitai imami skaitant pro
centais nuo daiktų vertės, pir
ma skaitlinė naujam daiktui, 
antra vartotam:

Įvairūs rūbai 100c/o — 80%, i 
naujos rūbams medžiagos 50%, 
kojinės 75-60, išdirbta oda 75- 
60, tatai 75-60, laikrodžiai 100-1 
80, verpalai 100, apatiniai dra
bužiai 75-60, kosmetika 250%, 
galanterijos prekės 100-80, tu a 
lėtinis muilas 1,99 dol. svaru:, 
bet paprastas muilas (pav. “Ivo 
ry”) tik 7 centai svarui. Taba
ko gaminiai 60%.

Maisto gaminiai: riebalai, la- 
šiniai 340 svarui, saldainių, šo
kolado, kavos 68c. svarui, ar
batos 1,14 dol. svarui.

Dėvėtą kostiumą arba paltą 
vertina 2,5-3.00 dol., dėvėtas 
sukneles po 30-40 centų, dėvė
tus batus apie 1 dol.

Blogiausia Lietuvoj ir Sibire 
yra su rūbais, batais ir vaistais. 
Mano nuomone, maisto neužsi
moka siųsti, geriau daugiau rū
tų, kurių dalį pardavę, nusi
pirks maisto.

Agentūros
Kur atrasti tas agentūras 

Pasirenkant reik Apsižiūrėti. Jų 
yra dvejopų: vienos turi licen
ciją tiesiog iš rusų atstovybės 
ir betarpiai atlieka siuntimo 
formalumus, kitos yra tik pa
galbinės anoms. Pagalbinės pri
ima siuntinį iš klijento, į kainuo 
ja, provizor. apmuituoja, o pas
kui siunčia į tas licencijuotas 
agentūras. Jos siųsdamos į li- 
cencijuotas agentūras turi ten 
sumokėti tą patį, ką ir kiekvie
nas asmen. nugabenęs ar paštu 
pasiuntęs privalėtų sumokėti. 
Betgi ta pagalbinė agentūra no
ri ir sau uždarbio ir tą uždarbį 
kiek man teko patirti, paima 
nuo siuntinio apie 20-30 dol. 
Tokiose pagalbinėse agentūrose 
tenka už padėvėtų rūbų ir batų 
siuntinius sumokėti iki 55-70 
dol. Todėl nepatartina siųsti per 
šias pagalbines agentūras ir tu
rėt bereikalingų išlaidų, nors 
jos mums būtų ir lengviau pa
siekiamos.

Licencijuotų agentūrų nėra 
daug, bet jas suraskime ir tik 
jomis pasinaudokime. Man žino
mos yra Brooklyne: Parcels to 
Russia, Ine., 391 Eastern Prkw. 
Brooklyn 16, N. Y. ir Chicagu- 
je: Central Parcels Service, Ine. 
220 South Str., Chicago 4, Iii. 
Manau, kad yra ir daugiau jų. 
bet reik jas surasti ir ištirti ar 
jos yra savystovios ar tik pa
galbinės. Jei padėvėtų rūbų h 
batų 22 svarų siuntinys žymiai 
viršija 35 dol. galima jau ma
nyti, kad agentūra nėra licen- 
cijuota ir “dvi skūras nuo ma
nęs nulups”.

Pažymėtina, kad Chicagos a- 
gentūra yra tiek užversta siun
tiniais, kad norint per ją pa
siųsti siuntinį pirma reik gauti 
sutikimą (appointment), kuo
met ji siuntinį priims. Be šio 
“appointment” jiems siuntinį 
paštu pasiuntus, grąžina atgal. 
Si agentūra, kiek teko patirti, 
dabar tiek yra užversta siunti
niais, kad paprašius priėmimo 
laiką paskiria tik už 4-5 mėne
sių. Brooklyniškė agentūra to 
nereikalauja, bet paštu pasiun
tus siuntinį sutvarko tik už ke 
lėtos savaičių. Asmeniškai nu
gabenus tuoj priima, dirba ir 
šeštadieniais iki 4 vai., o taipgi 
priima ir sekmadieniais.

Siunčiant paštu į tas agen
tūras svoris neturi viršyti 19,3 
svarų be įpakavimo. Siuntėjo į- 
pakavimas ne galutinis — agen 
tūra perpakuoja į savo dėžes, o 
prisiųstuosius įpakavimus me-

ta. Paštu nusiuntus į tas agen
tūras jie įvertina, praneša kiek 
kaštuos pasiuntimo išlaidos, nu 
siunčiama jiems pinigai ir jie 
siuntinį išsiunčia. Nuo jų pasiun 
timo iki gavimo Lietuvoj užtrun 
ka 3-4 mėnesiai. Agentūra gau i 

na pranešimą su gavėjo parašu, 
kad siuntinys įteiktas ir tą pa
kvitavimą prisiunč a siuntėjui. 
Gautasis iš agentūros siuntinio 
įvertinimo ir pin’gų įmokėjimo 
dokumentas reik saugoti; jei 
adresatas siuntinio negautų, tai 
galima pareikalauti pajieškoti, 
jei nesurastų, reikalauti sumo
kėti draudimą.

Kaip geriau?

Iki šiol aš kalbėjau apie ta3 
agentūras, kurios patarnauja 
persiųsti paties siuntėjo prista
tytas gėrybes, bet yra agentū
rų, kurios siūlo užsakyti gata
vus jų sudarytus siuntinius, pa
gal siuntėjo pasirinkimą. Ban
džiau ir tai, bet priėjau išvados, 
kad geriau sudaryti pačiam 
siuntinius, apsieina pigiau ir 
praktiškiau — už tą pačią pini
gų sumą galima kurkas daugiau 
gėrybių pasiųsti. Tik anuos daik 
tus greičiau nusiunčia.

Anos agentūros siūlosi pa
tarnauti persiunčiant ir vaistus. 
Bet kainos, kainos! Kaip pa
vyzdį galiu paminėti streptomy- 
cino vaistus: viena agentūra 
siūlo 60 gramų persiųsti už 67. 
20 dol., kita ima net 84.00 dol., 
o tuo tarpu per savo pažįsta
mą gydytoją aš gaunu tuos 60 
gramų už 9,60 dol. Jei per aukš
čiau minėtas agentūras siunčiu 
oro paštu, tai viso kaštuoja 33. 
80, o jei dedu į rūbų siuntinį, 
tai muitas 2.40 dol., o kitus mo
kesčius priskaitant neviršija 15-

TELEVIZIJOS
ir Radlo Aparaty Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS
Telet. — HUmbold 6-1038

18 ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas siuviniu* didelis 

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

R ŠERĖNAS
4Rt« S. Wood 8t., Chicago »,

Illinois, tel. VI 7-2972

t LOAN ASSN

ADENAUERIS ŠVEICARIJOJ

Vokiečių kancleris Adenauer išeina iš kaimo bažnytėlės Šveicarijoj,
Lugano mieste. (INS)

ukrainiečiai masiniai siunč a 
siuntinius ir nebijo? Taipgi ir 
lenkai.

“Ar siuntinys nebus biletas 
į Sibirą”, baiminasi ne vienas. 
Žinoma, užtikrinti niekas negu
lėtų, bet žinau asmenų, kurie 
jau 4-ti metai, kai siunčia, bet 
niekas ten nenukentėjo ir iš vi
so neteko patirti ,kad dėl siun
tinio gavimo kas būtų nukentė
ję. Yra net priešingų davinių: 
netoli čia gyvena viena šeima, 
kuri gavo laišką iš Sibiro. Laiš
ke rašo, kad buvęs atėjęs jų 
kaimynas atsisveikinti, nes ga
vęs paketų iš USA, pardavęs, 
iš to pasidaręs pinigo ir išva
žiuojąs į Lietuvą. Aš tikiu, kad 
ir mes galime ne vieną panašiai 
išgelbėti iš Sibiro ar palengvin
ti jų vargą.

Kiek mūsų broliai bebijo ir 
Sibiro? Klausimas šiurpus, bet 
grįžę vokiečių belaisviai teigia, 
kad ne vienas lietuvis, paleistas

iš Sibiro pats grįžo atgal, nes 
sugrįžęs mieste negavo darbo, 
o į kolhozą nenorėjo eiti. Alka
niems, nuogiems mūsų broliams 
ir Lietuva tapo antruoju Sibiru. 
Man prieš kelias savaites rašė, 
kad šaltis siekė -38C; ne tik 
tvoros, bet ir namų sienos braš
kėjo nuo šalčio, o tarp tų sie
nų... du džiovininkai, kurių vie
nas neseniai grįžęs iš Sibiro!

kaip tik dabar tiktų parodyti, 
kas yra bosas namuose.

— Atsisėsk ten, — suriko jis,
— aš noriu tau kaiką parody
ti!...

Šitie taikingo ir ramaus vyro 
žodžiai ją labai nustebino. Ji
sai įkišo ranką į spintą ir ištrau 
kė porą kelnių.

— Matai šias kelnes? — jis 
griausmingai paklausė. — Aš 
jas nešioju šiuose namuose!

— Bet juk tai mano kelnės,
— prapliupo juokais žmona.

Kas yra bosas?
Kai pirmą kartą jaunavedžiai 

sustarė ,vyras nusprendė, kad

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

kos dolerių. Panašiai yra ir 
su kitais vaistais.

“Bijau pakenkti, aš nieko ne
rašau ir nieko nesiunč'.u” — ne 
kartą girdime išsitariant. Leng
va taip klausimą “išspręsti” ir... 
kišenei praktiškiau. Bet kažin 
ar tas pats asmuo taip bylotų,

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

TeL BĮ. 7-7075 arba 
BE 7-9842

PIGIAI m SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR B TOI.IAU

K, EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudag

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

1956 £

rELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 8-jų m8n. pilną garan

tiją — darbas Ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir lnsta 

llavlmas.
• Iki 8100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną, televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

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

NUOS1RDU8 LIETUVI AK Ag 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radic
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAIumet 6-7252

PRANAS KERSI8 IR 
PAULIUS F. ENOZELIS

aooce:1-—......i onoESgss

MUTUAL FEDERAL 
SAV I N GS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 

Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas taupymas visados moks 
gerus dividendus.

2202 WK»T CERMAK ROAP 
Tel. Vlrglnla 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS. Prs*

Chartered and Snpervlsed by the U. 8. Government
ĮSTAIGOS VAIxANDOS: Kitądien nuo t-tos ryto Iki 6 vai. po plotų. Ketv 
nuo 9-toa vai. ryto Iki R vai. vak. Sefetad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

.1

jei jis pats būtų dabar Lietu
voj ar Sibire? Jei mūsų arti
mieji nebijo rašyti, prššo siun
tinių, tai kodėl mums bijoti 
siųsti? Juk jie geriau žnio ar 
jiems pavojinga ar ne. Kodėl

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WGKS stoties — Banga H90 
NUO PIRMAD. IKI PENKTĄJĮ. 

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

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SUKAI). 8:30—9:30 v. r. U stotie* 

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

7121 80. ROCKWELL ST.

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

dabar tiktai pas Budrikę

VISŲ ŽEMIAUSIOS ŽEMOS KAINOS
24 ar 21 colio asline T. V. Aluminized Silvcr Screcn Tūba, 

Aslinis modelis su vienu metu garantija, at-| 
piginta už ............................................., $19995
DUODAME JŪSŲ NAMUOSE IŠBANDYTI DYKAI.

PATELEFONUOKITE — CAIumet 5-7237
$200.00 bonas, kad jūsų televizijos setas 

neišeis iš mados.
Tik $5.60 tereikia įmokėti.

J. F. Budrik Furniture
(INCORPORATED)

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

Atdara 7 dienas savaitėje. Sekmadieniais 10—5. Budriko rndio va
landa ii stoties WHFS, 1450 kil., ketvirtadieniais 6 vai. vakaro.

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

MES PAfcCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, OKI JI K FU AIR 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

AUTOMOBILIS

Pradčkit Taupyti Šiandien,
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., antrad., penktad. ir 
še.štad. 9 vai. ryto iki i. 30 p.p,

OFISO VALANDOS:
Trečiad. 9 ryto iki 12 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

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

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

ROOSEVELT FURNITURECO
2810 VVEST ROOSEVELT ROAO TeL SEeley S - 4711

Fellx Raudonis, sav. Ir menadžerla 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80.

NARIAI LIETUVIU TAU’. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,006.60 
I R

Paskolos Bnedamos Ramų įgijimui 
______ Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO > SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36. III.

CRAHE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. UI.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, TU

ST. ARTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49tb Ct„ Cicsro 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UN1VERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1809 S. Halsted St. Chicago 8,'ffl.

M0V1NC

r* 15 TOLI IR ARTI

NAUJI OUJEU TBOKAI-NAUJAUSI NNAUSTTNfO (PANfC/AI 
ILGU METU AATMINIAS-pieus f#SĄŽININGAS AATAKNAWMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AILmok 5-6209
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Antradenis, baland. 3, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

TAURUSIS TEISININKAS
Tiek jau metų prislėgęs Lie

tuvą svetimas komunistinis re
žimas daug vertingų bei bran
gių mums gyvybių nunešęs, ir 
dabar tebežudo mūsų tautiečius 
ir naikins, kol pats galo susi
lauks... Kiek kupinų energijos 
bei gyvenimo džiaugsmo lietu
vių pirm laiko turėjo mirti, mir' 
ti taikos metu, ne karo sūku
riuose... komustinės taikos me
tu... Vienas jų ir buvo teisinin
kas Aleksas Vaitonis, viena iš 
tų pirmųjų komunizmo Lietu
voje aukų. Pagerbdami šį švie
sųjį lietuvį jo mirties penkioli
kos metų sukaktyje, prisimin
kime šią taurią asmenybę.

A. Vaitonis gimė 1885 metais 
Veiveriuose netoli Kauno. Bai
gė Petrapilio U-to teisių fa- 
Ikultetą. Kandidatauti buvo skir 
tas į Charkovo apygardos teis
mą. Prieš pat D. karą buvo ga
vęs teismo tardytojo vietą Pol- 
tavoje. Nes lietuviui teisininkui 
buvo negalima gauti vietos caro 
pavergtoje Lietuvoje. Buvo .mo
bilizuotas ir kaip karininkas da
lyvavo D. kare. Užgrobus Rusi
joje valdžią bolševikams, jau
nasis A. Vaitonis greitai pažino

priklauso ir A. Vaitoniui. Dau
gelis atsimins jo griežtą polcui.- 

tuos laisvės duobkasius ir įsi-' ką spaudoje, kada kai kieno bu-
jungė į kovas su jais savanorių 
armijos eilėse. Jis pasižymėjo

vo iškelta mintis panaudoti Lie
tuvos teismus ginti režimui bei

artileristo pareigose sunkiose valdžioje buvusiai partijai, kaip 
šarvuočių traukinių kovose. Čia kad buvo mėginta daryti tuo-

PALAIDOTAS ATSIVERTUS

Eugenio Zolli, buvęs Romos 
vyriausias rabinas, vėliau atsi
vertęs į katalikybę, mirė kovo 
mėn. 2 dieną ir buvo palaido
tas iš katalikų bažnyčios. Ve-

žuvo jo pirmoji žmona, buvu- laikinėje Vokietijoje ar Italijo-1 lionis buvo labai paveiktas II
šioji su juo sykiu kaip gailestin- je įr kad kaip visu 100% buvo
guji sesuo. Po dviejų metų ko
vų su armijos mase jis buvo e- 
vakuotas Turkijon ir 1921 me
tais grįžo Lietuvon. Iš pradžių

BUDRI KAS duoda $20.00 už bet 
kokį seną Jūsų laikrodėlį, perkant 
naujų Bulovų, Benrus, El^ln, Gruen, 
Ix>ngines Wittnauer nuo $39.95 .ir 
aukšėiaus. Perka ir parduoda Dei
mantus, Brilijantus, seną auksų ir 
gintarus.

Elektriniai sieniniai laikrodžiai
IX) ........................................... . . . . $2.95

laikrodžiai su gegute po ir
atAišėįau %. 0.95

Mašinėles Tvankams kirpti su
Žirklėmis .......................... 3.95

A. Vaitonis

dirbęs kaip buhalteris, netrū
kus buvo priimtas į teismą kan
didatu. Savo darbu atkreipė tuo 
laikinio Teisingumo ministro A. 
Tumėno dėmesį, kuris ji greitai 
paskyrė Kauno-Apygardos Teis
mo tardytoju ypatingai svar
bioms byloms, ir 1927 mt. ‘ jis 
jau buvo paskirtas Kauno A- 
pyg. Teismo nariu, o apie 1933 
mt. — Lietuvos Vyr. Tribuno
lo teisėju. 1936 mt. jis vedė sa
vo kolegos teisėjo P. Adomavi
čiaus dukferį — baleto artistę 
V. Adomavičiūtę.

A. Vaitonis kaip teisininkas 
pasižymėjo dideliais gabumais. 
Jo aiškus protas, puiki bei grei
ta orientacija sunkiuose teisės 
klausimuose, tvirtas nepalau
žiamas nusistatymas bei nuo
monės originalumas, taip pat 
didelis taktas bei sąžiningumas

(ir dabar tebėra) Sovietuose... 
A. Vaitonis įrodė, kad taip da
ryti neleidžia esamieji Lietuvos 
įstatymai, o esamus įstatymus 
apeiti ar juos keisti kita s val
dantieji nepasiryžo. Yra žinoti
na, kad Lietuvoje režimui nusi
kaltę buvo baudžiami aria ad
ministraciniu būdu (apskrities 
viršininko, komendanto), aria 
kariuomenės teismo. Taip pat 
ir naujai išleistas teismo sant
varkos įstatymas respektavo 
teismų nepriklausomybę bei tei
sėjo neliečiamybę ir jo sąžinę 
darant sprendimus.

1940 mt. bolševikai, okupavę 
Lietuvą, Vyr. Tribunolą likv.- 
davo, A. Vaitonį paskyrė vadi
namo “Įstatymų Kodefikacijon 
Komisijon”. Kaip viskas pas bol 
ševikus, taip ir šios “Komisijos” 
vardas buvo melagingas — ko
misijos uždavinys nebuvo ką 
“kodefikuoti”, o paprasčiausiai 
— versti bolševikinius “įsakus” 
iš rusų kalbos lietuviškai. Greit 
iš tos “komisijos” atleistas, A. 
Vaitonis buvo perspėtas apie 
gresianti jo suėmimą. Nematy
damas kito būdo gelbėti šeimą 
ir save, įsirašė repatrijuoti Vo
kietijon. Tačiau nebuvo palik
tas ramybėje nė tada. Nepaisy
dami šito, su įprastu jiems niek 
šiškumu, bolševikai pareikala
vo iš jo šnipinėti jo buvusius 
kolegas teisininkus, grąsindami 
atskirsią jį nuo šeimos. Šito tau 
rioji ir sąžiningoji A. Vaitonio 
širdis nepakėlė, nervai nebeiš
laikė. 1941 metų vasario 4 d. 
jis mirė, palikdamas neišgydo-

Pasaulinio karo metu popiežiaus 
Pijaus XII parodytos globos na 
cių persekiojamiems žydams. 
Prof. Zolli, atsivertęs į katali
kybę, tapo pranciškonų treti
ninku ir dėstė Poplež ška.me Bib 
llniame institute. 1945 metais, 
kada naciai suėmė Italijos žy
dus, kaip įkaitus, prof. Zolli 
pats jiems pasidavė ir pasirū
pino surinkti reikalaujamų 110 
svarų aukso, kad žydai būlų iš
leisti. Prof. Zolli yra pareiškęs, 
kad jo atsivertimas buvo lėta 
evoliucija. Apie šį konvertitą 
mūsų dienraštyje ir atskirame 
leidinyje (Prie vilties kryžiaus) 
rašė kun. dr. J. Prunsk.s.

“Sendami sužinome, kad per pu
siau trumpesnį laiką pavargsta-, 
me, bet dvigubai ilgiau laiko rei
kia poilsiui”. — Gcimer Evans

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAIS 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted Si.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

darbe greit padarė jį žymia fi- mam skausme savo jauną žmo- 
gūra ir populariu teisininkų tar- ną, artimiausius, draugus ir ko-

i.99 Pc- Gindamas bei aiškindamas legas teisininkus.

Duoną ir įvairias skohingas 
bulkutes kepa

Lietuviu Prekybos Narna!
VISA GAMTA PAVASARĮ PUOŠIASI ŽALUMYNAIS, 

O ŽMONES SAVO NAMUS PUOŠIA

NAUJAIS BALDAIS

VISA TAI KAS NAUJAUSIA BALDŲ 
PASAULYJE RASITE PAS MUS !

r-

z

zzir

Inspired by the simplecharm and functional utility 

of modern day living, this grouping by MASTER- 

CRAF T will truly be a room-arranger’s delight. See 

it įn a color assortment as varied as the rainbow.

r

y

SVEČIŲ KAMli ARIO BALDUS
jūs rasite įvairiausiuose stiliuose, spalvose, medžiagose ir geriausių Amerikos 

firmų: Karpen, Simons, Ptilman, Norlhcme Master eraft, Union, Flevtile, Sky-
line ir daug kitų. Dviejų dalių setai nuo ................................................................ $150.00 iki $500.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Amerikos ir Europos stilių, raudonmedžio rie šuto, vyšnios, kadugio, klevo, ąžuolo, 

skirpsto ir kilų medžių.
5 dalių riešuto medžio miegamieji su Silver šlifuotu veidrodžiu parduodamas visur 

virš $200 pas mus tiktai ........................................................................................................................
5 dalių Moderniausi miegamieji su dviem atskiro ,m lovom, Brazilijos raudonmedžio 

parddodaimi virš $500.00 pas raus tiktai ...................................................**.........................

$149.00

$350.00

savo nusistatymą teisės klausi- ,
mais, jis reiškėsi ir spaudoje. PricS 15 mctl! J° minte ne‘ 
Jo darbuotė liko užfiksuota TeiĮ^i“ būti Penėta okupuotos 

Lietuvos spaudoje, tad tebūnie : 
šios kuklios eilutės vieton ne
krologo a.a. A. Vaitonio mir
ties sukakčiai atžymGu. A-is

sės žurnalo puslapiuose. Kad ne

Žiulintuvai laikrodžiai po 
Kišeniniai laikrodžiai po .... 1.99
Rankiniai laikrodėliai su ak

menėliais po ............................... 6.99
11 karatų gryno aukso ranki

niai laikrodėliai po .............. 29.95
Foldlng Foto Camera jm» .... 9.95
Mažas kišeninis foto aparatais

po ........................................................... i.99 priklausomos Lietuvos teismai
ksna po .............................. .... 1.99 visą laiką iki jų likvidavimo tol-

j ševikmety išliko teisingumo 
aukštumoje, kad jie niekad ne- 
buvo palenkti kokiems teisin- 
gurnui priešingiems tikslams, ar 
ba kokiems partiniams reika-

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

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatome j viaas krautuves 
ir ręsto.anus, taip pat iš
siunčia Į visus artimuosius 

lestus.
lūj.inčs armoni-

setas vertės
1.99

Marine Barai 
kos po .............

4 gabalų arbatos
$1.00 už .........................................

Kavai virti chromu padengtas 
puotlas vertės $1.00 už ....

20 gabalų lėkščių setas vertės
$8.00 tik po ............................... 4.00

53 gabalų lėkščių setas meniš
kai pagražintas vertės $09.00
tik po ............... .............................. 29.95

J 00 gabalų lėkščių setas vertės
$52.00 tik po . . ..................... 14.95

3 gal), stainless peilių ir šaukš
tų setas vertės $32.95 už... 14.95

53 gah. Pasidabruoti Rogers 
Silverware vertės $42.95 tik po 19.95 

Vienam asmenini setas steriing
silver vertės $32.00 už .... 19.95 

Automatiškas tosteris vertės
$19.95 už ...................................... 9.00

VVaflių keptuvės vertės $12.95
u* ..................................................... 5.95

Reating l’ad (Elektrinės pa
galvėlės) $8.00 už ............. 4.00

ilnoniai blanketai jm».................. 3.95
Plunksninės pagalvės po .... 1.95
šilkinės kablros po ..................... 6.95
Paauksuoti cufflinks setai su

Jūsų initla’ais vertės $1.00
po ........................................................ 2.00

Balto plieno ir sidabro tįstan- 
člos laikrodėlių apyrankėlės
vertės $2.50 už . „....................... 1.19

Paauksuotus laikrodžių gran
dinėlės vertės $3.00 už .... 1.50

Cigarečių žiebtuvėliai $2.50 tik
po ...................  98

Vėliausios mados auskarai ver
tės $2.00 po , . . .............................. 98

Rožančiai vertės $2.00 už.................. 75
Rožančiai vertės $5.00 uz ... 2.00
(•eltono aukso auskarai vertės

$ 1.50 už ...................................................50
Perlai vertės $3.00 už............................98
Plknyko kėdės |>o ....................................49
Tapo Reeordcrlai vertės $129.

00 už . .................  69.95
Automatiški Ptiouografal ver

tės $59.95 už ....................... 39.95
Maži nulio nupiginti už ........... 12.95
Radlo sn baterijoms ir eCMtkra 24.95

Televizijos visų žymiausių kompani
jų už žymiai sumažintas kalnas leng
vais išmokėjimais.

Rašomos mašinėlės nuo $35.00 Ir 
aukščiau.

Atsinešk šį skelbimą —- gausi dy
kai Lietuvišką Knygą su gaidomis.

Atdara Pirmadieniais ir Ketvirta- j 
dieniais vakarais iki 9:30. Sekmadie
niais nuo 10 iki 5 po piet. Kitomis 
dienomis nuo 9-6.

Budriko Radlo valanda WHFC ifl 
Radlo Stoties 1460 K. Ketvirtadie
niais nuo 6-7 vai. vakare.

lams (kaip kartais šiame krašte 
buvo mėginta juos šmeižti) — 
kitų tarpe dideli nuopelnai čia

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. t MOBLLGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

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

M. CESAS, patyręs auto specialistas

Sukakluvinių Metų Dovanos Taupytojams

0
JOS F. BUDRIK, Ine.

3241 S. HALSTED ST.
Telefonas; CAlumet 5-7237

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

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės i 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 i 
kų plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirki
niams).

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

CRANE SAVINGS
AND LOBU ASSOCMTION 

2555 West 471h Street LAfayeite 3-1083
B. R. Ptetktcvvlcz, prez.; E. R. Plelkevvlcz, sekr. ir advokatasI

Mokame ankštim dividendus KeSluo.|»me čekius. Parduodam*
\r išperkamo valatybša bonus. Taupytojams patarnavimai veltui t 

ATIDARYKITE K>SKAITy ŠIA N DIEN. APDRAUSTA IKI $10,000
DARBO VALANDOS: pirmad. ir ketv. nuo 9 iki S vai. vak.: 
antradlen) ir penktadieni nuo 9 iki 6: trečiadienį uždaryta 
o šeštadieniai® nuo 9 valandos iki vidudienio.

TELEVIZIJOS APARATAI:
Geriausių Amerikos Fabrikų: Dumont, Zenith, RCA, Admiral, Sylvania, Motorola, 

Westinghause, General Electric, ir daug kit ų — Traveler 21 inčo puikus mahago- 
ni Kabinetas ant žemės pastatomas, juodu stiklu parduodamas $269.00 pas mus 
tiktai .................................... ......................................................................................................................... $175.00

17 inčų mahagoPi Kabinetu stalo modelis tik........................................... ................................... $ 99.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, AIR CONDlTION:
šaldytuvai: Wcstingbanse, Admiral, Norge, General Electric, Kclvinator 8 Cub. nuo $175.00 
Pečiai, Crown, Univcrsal, Maytag ir daug ki tų. 36 inčų nedūžtamu parcelanu par

duodami po $150.00, pas mus tiktai............................ ................................................................. $129.00
Air Couditkining apšaldymui viso buto, stumdo mi iš vieno kambario į kitą, pirmą

kartą rinkoje, naujausias išradimas tiktai........................................................................................ $299.00

MATRACAI:
Vatiniai, spyruokliniai, ar pagal medicinas daktarų receptus. Svečių kambarių 

lempos Inėra mums konkurentų nei skonio nei kokybės atžvilgiu. Kavos staliu
kai: Amerikos ir Europos fabrikų: Puikiausi staliukai nedegamu viršumi rau
donmedžio, riešuto ar ąžuolo medžio tiktai................................................ .. .............. $15 — $ 29.00

Telefonui staliukai pigesni . .i.................................................................................................................. $ 2.50
Kavos staliukai ąžuolo, ar riešuto .......................................................................................................... $ 6.50
9x12 lindetrm įvairiausių spalvų ........................................................................................ $ 5.50

KILIMAI:

įvairiausių dydžių, geriausių fabrikų kaip Bi gelow, A1exandcr Smith, Magec ir ki
tų. Vilnoniai 9x12 nuo .................................. .. ................................. ................................ $39 — $150.00

Virtuvėn s+alai: Formlca viršumi su 4 puikiom kedėm parduodami $69.00 pas mus $ 39.00 
7 dalių Chromo stalai parduodami po $130 pas mus ............................................................ $ 99.00

KNYGOM SPINTOS IR RAŠOMIEJI STALAI:

Knygom spintos su stiklo durim, pakeičiamos lentynos — parduodamos $49.00 pas 
mus tiktai ............................................... ...................................................................................................... $ 29.00

Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar raudonme rtžio su stiklo durim parduodamos 
$69.00 nas mus tik ........................................................................................................ .......................... $ 39.00

Knygų spintds su šlifuoto stiklo stumdomam durim, europietiško skonio tiktai... $ 75.00 
Visos prekės be sugadinimų, brokų, naujausio stiliaus.
Kainos be nžprašymo, klientų sąskaitos nepar duodamos Finansų Kampanijom
Išmokėjimai iki 36 mėnesių ir ilgiau.

FURNITURE CENTER, Ine.
Kreipkitės į prekybos Vedeją

5222-24-26 So. Halstrt St. Tel. - Vlctory 2 - 4226
Sekmadieniais — 10—5 v. neskaitomo takšt). Pirmad., ketvirtad. 9—9:30 

Kitom diefoom 9—6 v.
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tuo nepaprastu augimu. Po 
Antro Pasaulinio Karo jų tur-

PAJ IEŠKOJIMAS 
Pujieškomas KAZYS PRAVILO-

tas nuo G milijonų dolerių išau- NIS, turiu svarbiu žinių. Prašo- 
1 mas atsiliepti arba apie jj žinan
tieji pranešti šiuo adresu: J. Rim-go iki 14 milijonų dolerių.

(Skelb.) kūlius, 1021 Ferdinund St., Dettroit 
9, Michigan.

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS HEI.P VVANTKD VYRAI

Ar Gaunate 

Slogas?

rm

STANLEY W. ROPA

Peoples Federal Savings and 
Loan Association prezidentas 
Stanley W. Ropa, kurio įstai
ga yra ant 18-tos gatvės prie 
Ashland Avė., pranešė, kad 
yra ruošiamasis švęsti 125 me
tų jubilėjų, taupymo ir skolini
mo bendrovių įsteigimo.

Mr. Ropa pranešė, kad at
žymint šį įvykį bus iškilmės 
per visą balandžio mėnesį. Ta
me minėjime aktyviai dalyvaus 
ir Peoples Federal Savings & 
Loan Association, kuri dabar | 
yra viena iš didžiųjų taupymo 
bendrovių.

Taupymo bendrovių era pra
sidėjo 1831 metais kai ne
didelė grupė asmenų suorgani
zavo Oxford Provident Building 
Association Philadelphijoje. Tai 
buvo pirmoji taupymo ir skoli
nimo bendrovė, kuri buvo įs
teigta Amerikoje.

Labiausiai taupymo ir skoli
nimo bendrovių veikimas išsi
vystė po Antrojo Pasaulinio 
Karo. Tuo laiku bendrovių tur
tas siekė 6 bilijonus dolerių, o 
dabartiniu laiku jau yra arti 40 
bilijonų dolerių.

Peoples Federal Sav. & Loan 
Association yra viena iš tų ben
drovių, kuri irgi pasižymėjo

Visuomet kreipkite dėmesį J užkietėjusius 
vidurius. Dėl palengvinimo tūkstančiai pa
geidauja Dr. Peter’s “Gomozo”. Kaip ir 
pagal gydytojo receptu gaunamuose vais
tuose, jo sąstate yra keletas medleiškal 
užtvirtintų dalykų, kurie visi kartu veik
dami suteikia palengvinimų, keliais būdais: 
D ramina Ir šildo sutrikusi skrandi; 2) 
atleidžia vidurių išpūtimo skausmus; 3) 
suteikia neskuhlnantį palengvinimų nuo 
sukietėjusių vidurių, kurie yra priežastim 
aukščiau išvardintų simptomų, švelnus. Ge
ro skonio. Išparduota virš 20,000,000 bon- 
kų. Šeimos dydžio bonka >1.05 vaistinėse. 
Bandykite Dr. Peter’s “Gomožo”... abso
liutiškai niekas kitas taip nepagelbės.

Jei jūsų vaistinė neturi, tad, pasiųskite 
>1 už 11 oz. bonkų (su jūsų vardu ir ad
resu) šiuo adresu: GOMOZO, Dept. 671-02 
4541 N. Kavensuood Avė., Cldcago 40, III.

OARBO TEISEI ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. bulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI lftSIREIft 
RIMŲ PAAIŠKINIMAI

Siame ŽODYNĖLYJE telpa tl 
tugių kalba žodžiai bei Išsireiškimai, 
kurie yra Įgavę speclallnę reikšmę 
kai kurie paimti Iš veikiančių Įgta 
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
aalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
tetuvlų kalba.

Leidinys 116 pusi. Kaina 91.00.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”
1334 S. Oakley Ava,

Chleago 8. III.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudai kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENUI 
5»O« S. Ashland Avė., Chleago 36. III

ŠILDYMAS
A. Stančiaoskag Ir A. Lapkų

instoliuoja visų geriausių Amen 
koa firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (fumaces), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardo* 
darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 

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

Tėlef. nuo 5 vai. vak.: OLympl 
2-6752 ir OLympic 2-8492

REAL ESTATE REAL ESTATE

Pasinaudokite "Draugo” Classified skyriumi.
ESE

?!

SIN C LA IR Gazolino Stotis

PAGALBA"II

Sav. Ant. Stanevičius
Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 

{lenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARRAS

Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku { įvairias vietas. 
Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt automobilių dalis.

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

i- » ^b-

JONAS GRADINSKAS
NATTTATTQT VOKIŠKI ULTRA III-FI IN/YUJ/YUSl RADIJAI-PATEFOSaI

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

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

MW

' in evety toninį

SIEGLER
BŪT WITHOUT COSTLY DIRT 

COLLECTING PIPES AND REGISTERS

.Slegler b not a špate heoter thoi mostei heot up the thhnney 
’#nd on the teiling forcing you.to live in one or lwo rooms. 
.Slegler b not a (antrai heating plont with oxponsivt installationsl

Siegler is a revolutlonary method of 
ĮVARAI FLOOR HEATING lUISHIATREVaviOOR
»UT WITHOUT COITLY DIRT COUICTINO MM$ AND RKMSTtRS

AND lOOK-don’t ba (onfised by BTU Ratingi Į
TUro b BTU 1NFUT . .. įkero b BTU OUTPUT, bot wbat keep. your 
(unUy w.rm b BTU USEPUT ... the worlung BTU. that kert your 
komei I> BTU USEPUT, Siegler OUTHEATS ’EM AUJ A 30,000 
BTU Slegler give» more USABLE HEAT dnn much kigher rated ordi- 
Mary heaten. Aay Siegler Heater you buy vili gire you macb 

r USABLE HEAT thia aay olher heater oi comparable
GAS HOME HEATER

Slegler coste you to llttle to 
own and oporato...»payi for ff. 

again and again with the futl ii savai!

THE HEATER WTTH THE PAT[NTH> 
INNU HEAT TUUS

Prieš pirkdami ar parduodam 
namu* biznais, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E STATE-IN BURANUI 

2406 Weet 61 St. 
WAlbrook 6-6030

PRospect 8-3579 Iv ak. Ir

MCRINIS nu mus — 6 butai po 5 

kamb. 7316 S. Artesian Avė.

Walbrook 5-4138

D E M E S I O 1

SKUBIAI JIESKAU PI SININKES-
MO mažam restoranui lietuvių kolo
nijoje atpirkti. Įnešti apie $1,000 
Biznis duoda gerų pelnų.

Tel. SPrlng 4-4595.

PARDAVIMUI ’

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-1798 
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
ūkius, biznius. Parūpina paskola* 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentua Ofisas atda
ras kasdien nuo 16—7.

KELIASI į FLORIDĄ. Tuojau turi 
parduoti 4 kamb. labai gerus baldus. 
Kaikurie beveik nauji — Saliono, 8 da
lių valgom., mieg. kamb. ir virtuvės. 
Du 9x12 kilimai, lempos, indai ir visi 
kiti reikmenys. Žema kaina. Kreiptis j 
savininkų, Šiokiadieniais, išskyrus pir- 
mad., po 7 v. v., visų dienų sekmad.

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

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

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

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

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

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

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 kamib. būt. Brigh- 

ton Parke.
Du mediniai namai: 2 butai po 

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

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

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
CAnal 6-3710 

MR. WALTERS

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA TAVERNA, 
2822 W. 67th St. 

GRovehill 6-9640

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

pOR

’S-SšVlHG*

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
tkyriuje. Skelbimų galite perduoti 
telefonu: VTrginia 7-6640.

AUTOMOBI1.es — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos daly*

CALL-ME-MOTORS C0.
5758 S. IVESTERN AVĖ.. PR 8-9533

Kas, perkant arba parduodant n* 
mu* norit sųžlningo Ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltBs )

VENTA REAL ESTATE

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

Trečladinelals uždarai*

IŠNUOMUOJAMA

JfiNUOMlTOJAMA KONCESIJA 
RESTORANUI

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

ĮSIGYKITE DABAR !

Ar Jau Įsigijote naujausių Antano 
Venio eilėraščių knygų.

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

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

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, III.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄBt-
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 — tūkstantis doL
3. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas netrukus. Ji pra- 

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

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

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

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

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo
honoraro 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. * « •<

ILGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkeviiiaus apianka 
UBaakymus su pinigais aiųaklta:

866 pol., kata* 12.50 
DRAUGAS. BBB4 A Oakley AvA. 

r»iin*<o s, nL
M* M

Alos nuostabios Ir nepapraetoa kny 
goa personažus iitalp Įvertina r* 
Bytojaa Gliaudą: M...Welaaa — pa
niekintas niekintoja* bet turja 
•avyje Fra Angellco angelų vargų 
gama, Tatjana—nesuprantanti »le- 
ioa aųvokoe, bet mylinti skalsėta 
meile. Pagaliau Jultu*.. pasiilgęs 
•kalatumo Ir nesuvoki** jo eeml* 
drųaua be drųaoa, neouprantųa pa
vojaus bepruiAJimo prooeM”. 

n... ................. . <■ . ................... ..  in.i>< ..aa>

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

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

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

6 KAMB. MŪR. NAMAS arti 26th 
ir Homan. Centr. apšildymas. Mo
dernus vidus. Bargenas. $10.900.
Svoboda, 3739 26th St., LAvvn- 
dalo 1-7038.

GELEŽIES DIRBTUVĖJ E

(FORGE SHOP)
Reikalingi

KAITINTOJAI 

PADĖJĖJAI 

HAMMERDRIVERS 

HAMMERSMITHS 

SAW MEN

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

Kreiptis —
ANDERSON SHUMAKER CO. 

824 S. Central Avė.

(Užpakaly 832 S. Central Avė.)

DRAFTSMEN
DESIGNERS

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

Pitone HArrison 7-9391

CICERO. $14,800 PILNA KAINA. 
^2 Duplex — 5 kamb. (3 mieg.) 
Apylinkėje 35th ir 58th Avė. 10 j 
metų senumo. Įmokėti $4,000.1 
SVOBODA, 6013 Cersmak Rd. BI- 
shop 2-2162. į

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD Bi lLUKUS, INO. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, UI.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

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

duris.

V. ŠIMKUS

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

Susitarti šaukite R-Fllance 5-8202 
nuo 6 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
Bekmadlenlals nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Streel

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

Tel. — HEmlock 4-5881

UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlIllillĮ:
LIETUVIŲ STATYBOS 

BENDROVE

MŪRAS
BUILDERS, INO.

Stato gyvenamuoaiua na- = 
E mus, ofisus ir krautuves pa- = 
E gal standartinius planus ar E 
E individualinius pageidavimus. =

Įvairūs patarimai staty- = 
E boa bei finansavimo reika- E 
= lais, skiciniai planai ir na- E 
= mų įkainavimas nemokamai. E 
s Statybos reikalais kreiptis E 
= į reikalų vedėja šiuo adresu: E
| JONAS STANKUS |
E kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
E TeL PRospect 8-2013 
Ę 6800 80. CAMPBELL AVĖ.. =

Chicago 29. IUlnola 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiem..

Remkite dien. Draugu!

EXPERIENCED
PAPER CUTTER

Night shift. Many company hene- 
fits including hospital, Insurance and 
vacation plan. Apply —

CENTRAL ENVELOPE & 
l.ITHO CO.

7329 W. Harrison, Forest Park 
Forest 63771 ES 91270

ROŪTEMEN
The opportunity you have waited 

for! Experienced for ųuality retai! 
cleaning plant. Estab'.ished route. 
Job with a t'uture for reliable & 
conscientious man.

Mušt have good references.

Apply
N. PREIB and COMPANY 

4222 West Madison St.

HELP WANTED MOTERYS

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

MID-CITY
MANAGEMENT C0.

1414 W. 63rd Street

SECRETARY
STENOŪRAPHER

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

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

A T T F, N T I O N
CHII.DRKN — TEEN-AGKRS — 

ADULTS!
Enroll now to appear ln the Jo 

Kelth Revlew! Juno 17th at 8th St. 
Theater. Enjoy the glamor of the 
stage while developing your talent 
for dancing, singing, acting, modell- 
•ng & fencing. Call us today or seo 
•>s in person. 228 S. Wabash. WK. 
9-6272. Jo Keith Studios

MERGINŲ
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

ir kitose artimose vidurmiesčio 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVĖS MOKINĖS

VIRALINĖS
T'ANTIIY) TVARKYTOJOS

1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti
3. Valgis Ir uniformos duodami
4. Grupinė updrauda
5. Grupinė hospitalizarija 
5. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
3. Nedirbama sekmadieniais ir šven

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL BUILDING

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

AUTOMOBI1.es


♦ /
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Aukos Lietuvos laisvinimui
(Tiicagos Lietuvių Tarybos bendrojo Lietuvos nepriklausomybės mi

nėjimo, 1956 m. vasario mėn. 12 d..

“Dainavos” ansamblis ir nariai pa; Žemaičių Kultūros Klubas; 
aukojo $400.00 (nuo ansamblio Sandaros 25 kuopa Chicagoje; Lie 
$100.00 ir nariai sudėjo $300.00. Į tuvių Profesorių Draugija Ameri- 
Aukojo sekam.: $20.—Elena ir Me koje; Krakiškių Draugiškas Klu- 
čys Krasauskai; $12.00 — Pranas bas; Brighton Park Moterų Klu- 
Kavaliauskas; 11.00 — Jonas Paš-I bas ir S.L.A. 208 kuopa; po $5.00 
tukas; po $10.00 — Step. Sodeika,1 Chicagos Lietuvių Kultūros Drau- 
Alb. Stoškus, Vaclovas Noreika, j gija; Humboldt Park Lietuvių Klu 
fotogr., Alb. Dzirvonas, Alek. Kun bas ir L.R.K.S.A. 160 kuopa, 
drotas, Juozas Mačėnas, Raimon-! Paskirų asmenų aukos:

Petras Jokubka, Juozas Jutas, Ro- kevičius, Frank Daukša, Daina uius, Agnė Jasaityte, Z. Juškevi-' urnas, J. Tamulevičius ir šeima, 
' ‘ ”---------- ”  ”   Variakojyte, Vladas Dajibogas, A.Įčienė, Balys Jablonskis, Liudas Frank Tverkus, A. Tamou, Os-bertas Kosmonas, Vacys Kuprys, 
Antonija ir Bronius KlicriB, P. 
Kūginis, N. ir P. Kriščiūnai, Pet
rė Kinderienė, P. Kelmis, Jurgis 
Kasakaitis, Jonas Karpavičius, An 
tanas Kašuba, Jonas Kaunas, Pra
nas Lapatinskas, B. ir V. Lukau- 
skas, Lesevičiai, PetraB Lickus, 
Gediminas Lopenas, Stanley Lu
košius, Janina ir Ramojus Mozo- 
liauskas, V. Mačiukas, Julius ir 
Mindaugas Mačiulis, Petras Mal- 
deikis. Dr. Pranas ir Aldona Ma

das Rudauskas, Jer. Ignatonis, 
Eugen. Slavinskas. Po $6. — S. 
Jauniškis, Ant. Mikštas, Vikt. 2i- 
ronas, M. ir V. Menkai, V. Petrau
skas, Vyt. Tijūnėlis, Košt. Rama
nauskas. Po $5.00 — Vincas Vait
kevičius, Jane Paškevičiūtė, B. L., 
Br. ir Aldona MaciukevičiaC Ste
fanija Lazauskienė, Jonas Gečas, 
Alek. Smilgevičius, Klemas Jurge- 
la, Alg. Trinkūnas, Ona Jankaus
kienė, Bronė Pernavičius, Adelė 
Latomienė, Emilija Gapnerienė, 
Jonas Narutis, Joana Žalnieriūnic- 
nė, V. ir Z. Juškai, Petras Menke- 
liūnas, Pov. Kantauskas, Alb. Liš- 
kūnas, Zig. Radvilavičius. Po $4.00 
— Vytas Radys. $3.00 Liudas Ka
valiauskas. Po $2.00 —• K. O. Ja-

Po $100.00 — Stanley Balzekas, 
Justin Mackevičius, Joseph Bud- 
rikas, Dan Kuraitis, Anthony Ru
dis — (ši auka buvo {teikta gruo
džio 29 d. 1955 m., per klaidą bu- 
vo įtraukta į Chicagos metinės 
konferencijos įvykusios spalio 9 
d. aukotojų sąrašą ir atspausdin
ta Vasario 12 dieną šių metų 
minėjimo programoje); John 
Pakel, Gudauskas — (Gediminas, 
Giedra, Juozas, Saulius), John Ka- 
zanauskas, Jonas Endžiulis, Bro
nius Gaižiūnas ir Juozas Repšys.

$85.50 — Dan Kuraitis parvežė 
iš Miami Floridos lietuvių surink
tus kaipo įžangą į jojo ten rody
tus kelionių po pasaulį filmus; po 
$50.00 — J. Jokubonis, Dom. Pi-

nuškiai, Juoz. Plienas, Bonev. Pet- varonas, M. Bartash, Jos. Spaitis, 
rosius, Eugem Tamošaityte, Ira- Julius Kuzas ir Vai. Šimkus; $35. 
na Jakosovaite, Elena Kiauraky- _ Jautokų šeima; ?30 00 J. Dr
te, Vanda Varanauskaitė. Po $1 
— Vyt. Lazauskas, Ona Abromai- 
tienė, Birutė Lopetaitė, Dana Jan- 
kaitė).

Furniture Center, Ino. — Lietu
vių Prekybos Namų valdyba — 
$250.00.

Vytautas Tauras, Tupčiauskas; po 
$25.00 — Vyskupas Brizgys, Jos. 
Podžiūnas, J. P. Varkala, Stanley 
Mankus, Justin F. Chilauskas, Ka
zys Karazija, Ona ir Kazim. Mic- 

w kevičius,, Jonas Melys, Vincas Ras
Wabash R. R. Co., 27 W. Roose- _%,??•’ J®hn..?^ik5s«

velt Rd„ lietuviai, ten dirbą su- Ma*d' »£ Vincas Šmulkščiai, Dr. 
aukojo $112.00 sekamai: po $10.

K. Povilaitis, K. Žukauskas, S
Baltušis; po $5.00 — Pr. Lukošiū
nas, J. Tatoris, Ant. Žukas, VI. Pe- 
leckas, Jonas Tijūnas, X.; po $3. 
— Juoz. Kučys, Jonas Garba, Zig. 
Plikužis, V. Samuolis, Juoz. Jetau- 
tas; $2.50 — V. Micevičius; po 
$2.00 — K Vygantas, Vytas Ka
rosas, Jonas Venclovas, I. Deks- 
nys, P. Stulgis, P. Kasulaitis; po 
$1.00 — Jonas Jankus, Higinas

^rbaitis, Ūselių šeima, Bronius 
L. Underys, N. ir S. Žibai, Kun. J. 
Zakarauskas, B. ir V. Žemaitis, 
A. ir T. Zailskai, St. Z. Žilevičiai,

Didžiulis, Jonas Demereckis, B. A. Janulevičius, A. Juodviršis, Ado- 
Dundulis, Nora Gugienė, Marija mas P. Jasas, Jonas Jodvišis, Vic- 
Girdvainienė, Zigmontas Gedvi-Į tor Yodelis, Juozas Jašmontas, Z. 
las, Zuzana Girdvainytė, Julijona' Jankūnas, Elena Petelkevičienė, J. 
Gifcartienė, S. Garsas, Albinas ir E. Paliliūnas, J. ir M. Palubins- 
Griškėnas, Petras Genys, Kazys kas, Povilas ir Julia Petraitis, Mr. 
Gasiūnas, Jonas Gudonis-Gudavi-, ir Mrs. A. Pakeltis, Vytautas Po- 
čius, Karolis Gaižutis, Vincas Gu- giris, Balys Pupalaigis, Adolfina 
mauskas, A. ir V. Matuzai, Petro- Pranevičienė, F. Putrius, Jonas 

Paltarokas, Z. Pabliūrąs, Sofija, 
Jonas Puniškai, Juozas Poškus, E- 
milija Paliokienė ir šeima, Alfon
sas Putna, Dr. O. Prunskytė, Br.

wald Thiel, Lydia Vazgauskas, T.
M. Vilipai, A. D. Vitkus, S. S. Va- 
siliai, Cherie Wosillis, Česlovas Lietuvos knygnešis Aleksandra 
VVitkauskas, Kun. Jonas Velutis, j S. Žalpys, Ed. Zabarskis, O. ir P. 
K. V. Voinauskas, P. Dimgaila, A. Zailskai, Vladas Zrosenskas, An- 
Galinaitis, V. P. Lalynai, Leonas tanas Zubė, N. N., X. X., N. N., 

N. N., Mykolas Kapučius, A. V. 
Kateliai.

nelė Mockienė, Antanas Matuzas 
A. M. Macams, A .ir J. Matiejū- 
nas, Paul Masiokas, J. Matusevi-

Markūnas, J. Parazinskas, A. Pup 
ka, Jonas Žadeikis, Kazys Vilkas, 
Angelina Vintartas, Emilija Vili- 
maitis, Pijus Venclova, J. ir A. (Bus daugiau)

žeikai, (Ir. ir P. Meilus, F. V. Ma- čius, Pr. Mazuraitis, Močys Moc- 
“ _ “ ‘ ---- - kevičius, Jonas Miceika, R. Ma-neliai, J. Janušaitis ir J. Mažei

ka, K. Mereckis, Vladas Norusis, 
Juozas Naujokaitis, M. ir V. Ost
rauskas, D. Pučinskis, Bronė ir 
Pranas Pilijoauskas, S. ir Ig. Pet
rauskas, J. ir P. Petrušiai, Vyt

žeika, Anelė ir Juozas Mockevičiai, 
J. V. Matulis, Kazys Matonis, C- 
na Mažeika, Kazys M-nis, Kun. 
Stasys Neimanas, S. Navokaus- 
kis, Alfonsas Narkus, Agota ir

Petrauskas, B. ir P. T. ir A. O., A. Vytautas Labanauskai, Ant. B. 
ir M. Pranevičius, Jceeph Pikelis, Naužoms, Albina ir Alfonsas Lie-
A. Pimpe, K. P. P., E. ir J. Puš- 
neraičiai, Ona ir Rodąs Petkus, St. 
Petokas, Stasys Rūta, Pr. ir B 
Razminai, V. ir B. Rygertai, J. ir 
N. Rakučiai, Kostas Repšys, Bro
nius Sedleckas, Antanas Sprindys. 
Gražutė ir Aloyzas Sirutis, K. ir 
P. Skėriai, Aniceta Stronienė, N. 
V. Sodeika, A. Smolinskas, Jonas 
Stankus, Juozas Senkus, Alex ir 
Kaz. Slėnys, V. Silinas, Pov. Bal
čiūnas, J. ir A. Beleišiai, VI.- Gin- 
kevičius, Alb. Jokubauskas, Sta
sys Jonkaitis, St. Korvellis, J. Kle-

tuvninkai, J. Laucius, M. ir V 
Liulevičiai, Knepa Lustas, Myko
las Lukoševičius, K .ir M. Linke
vičius, Mr. ir Mrs. Geo. Lukose- 
sevicz, Petras Kovas, Juozas Kriš 
čiūnas, M. Kujus, Balys Karazi
ja, Jonas Kutra, M. ir K. Kleivai, 
P. ir B. Kremenai, Anton Ražai
tis, Liudas Kasperskis, Oskaras 
Kremeris, Juozas Kižys, T. V. Ko- 
jeliai, Antanas Kareiva, J. Kurai
tis, M. Kvedaras, S, Kalvinas, Ju
lius Kvaraciejus, Vyt. Kalpšelys, 
S. ir S. Karlauskaį, Fef. ir O. Krok

vaitis, Petras Venclovas, Geno- sevičiai, S. Ivanaūskas, E. ir J
vaite ir Adomas Viliušiai, Pr. Ra
čiūnas, Nežinomas — rasti pini
gai, A. Šeimbutas, N. J. šumskis, 
0. ir J. Tamulevičiai, Jeronimas 
Tunkis, O. ir J. Talalai, Juozas ir 
Leokadija Tamošauskas, P. Tri- 
nakienė, Juozas Turčinskas, M.

Jusnevičius, Aleksandras Jusevi- 
čius, K. ir L. Jasėnai, Jurgis Ja
kubonis, K. Jakaitis, Anthony Ju-

Pralgauskas, V. Pavilčius, M. Po- 
navas, P. E. Rimkai, N. ir S. Rauc- 
kinai, K. Rimkus, V. Repeika, Juo
zas Rasimas, L. ir O. Rumšą, Vla
das Raichila, Simas Rutkus, A. 
M. Rūgytė, Vytautas Rėklys, Ru
daitis, Mykolas Rauchas, J. J. 
Rimkevičius, O. ir E. Rudaitis, J. 
Reinys, Dona Šleževičienė, Anna 
Šatūnas, Valerijonas Sodeika, 
Edv. Seibutis, Marija Sirutytė, 
Mykolas Simokaitis, Mr. C. Siko- 
vogas, P. Sidzikauskas, Aldona ir 
Vytautas Šaliūnai, Kazys ir Bi- 
ruta Sekmokai, A. ir J. Sugintai, 
P. M. Strumsky, Stanley Šimulis, 
Kun. B. Sugintas, J. Stulga, Jo
nas Smilitts, A. Vilainis, Šidlaus
kas, Motiejus Stalmokas, Liudas 
Šmulkštys, Jonas Spungas, Ant., 
Seperys, Šurkus, John Selickas,, 
Mikalina šembrotas, K. Skaisgi- 
rys, V. D., Nikalojus Dovidovas, 
Jonas Adomėnas, J. Enišauskas, 
Mr. ir Mrs Toytskis, Juozas Tu-

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
6819 So. Western Avė. Te!. GRovehilI 6*3745

John W. Pnchankis (Pateli)
Chicagos vienintelis 
lietuvis savininkus

Česlovas Vitkauskas, 
West Suburban atstovas 

Tel. TOvviiliall 3-3252

M. ir V. Vaišvilai, Joseph Vilimas, 
Jurgis Starkus, S. A. Tumosai, P. ir J. Vaitaičiai, Laima ir Jonas 
Brone ir Aleksandras Urbonai; Vaičiūnai, S. ir A. Velbasiai, J.

Po $20.00 D. P. Augis, G. ir A. Valaitis, A. Vaičaitis, Aleksas 
Armaliai, J. ir I. Jocinavičiai, Ig- Vakselis, Juozas Vaineikis, Jonas 
nas Bražionis, J. ir 0. Liubinskas,’ Valaitis M.D., Marija ir Adomas 
Gabrielius Puniška, Petras Stri- Varnas, P. Žilys, P. ir S. Žemai-
maitis, Ksaveras ir Urate Kaunas, 
Ona ir P. šilai, A. Šimkūnai. $16. 
— Andrius ir Eugenija Daugirdas;

Gečas, Jonas Paleckis, St. Zabrau- Šidlauskas, A. ir M. šerepkas, Dr,
skas, Ant. Raudis, Alb. RibkeVi- 
čius, Pr. Markuza, Anthony Da- 
čys, Vin. Glauda, Leo. Pabrėža, 
Pr. Nenius, Jokūbas Yčas, Kaz.

čiai.
Po $9.00 — M. ir J. Adomaičiai, 

Bronius Ambroziejus ir Zigmas
po $15,00— pralotaas Ig. Albavi- Babaitis; po $8.00 — Leonas Proč 
čius, M. Rėklaitis, V. M. Grebliu-Į vaila, L. I. Kairys; po $7.00 — J. 
nai, Antanas Giniotis, N.N., Kazys ir B. Jasaitis, Petronėlė Dundžiu-

Petras Tunkūnas M- D., Dr. O. 
Vaškevičius. Po $12.00 — Eidry- 
gevičienė J. ir E. Ekartatė ir Kat- 
kauskaitė, Irena ir Algis Regis;

Pinkas, Ant. Grigėnas; 50 c. — po $11.00 — Nikodemas Abromas, 
Anthony Katauski. J. Dėdinas, D. Trimakas; $10.3

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun-1 Antanas ir Eleonora Pleškys. 
gos Chicagos skyrius — $105.00 Po $10.00 A. A. Adomėnai, P. 
— (aukojo sekamai: po $10.00—'ir A. Andrejauskai, John Ambri- 
A. M. Noreikai, A. J. Valiai, T. zas, Mykolas Ancerys, A. Buivi- 
Kazlauskas ir Milius, V. Šimkus, dis, Antanas Balčytis, Dr. S. Bie- 
Dr. V. Blažys, A. D. Nežinomas. zis, Petrė ir Juozas Bliudžiai, Juo- 

Po $5.00 — V. J. Gasperai, Al. zag Blažys, Jurgis Bubnys, Izi- 
Maskoliūnas, L. V., St. ir D. Su- doįriuS Bartkus, Ed. Barškutas, 
keliai, K. ir A. Stankai; po $3.00 ą Blasky, Ignas Bumelis, Anta- 

A. Mažinskienė, St. Juškė- n^g Balčiūnas, Albina Butvilą,
nas, V. Valkavickas, J. Gaižutis; 
po $2.00 — J. Jakutis, Pr. Beino- 
ras, V. Valeiša, L. Luneckas. Viso 

* $105.00 vasario 12 d. apvaikščio- 
jime ir St. Pranėnas $25.00 skir
tus šiai sąskaitai pasiuntė vėliau į 
Tarybos centro raštinę — viso su
daro $130.00.

Statybos Bendrovė “Mūras” — 
$100.00; Lietuvių Kęstučio Pašal
pos Klubas — $75.00; Chicagos 
Augėlesniosios Lituanistikos Mo
kyklos mokiniai suaukojo $75.05; 
Maria High School lietuvaičių 
“Rūtos” klubas paaukojo $50.00; 
Jonas Gahrusevičius surinko tar
pe Commonwealth Edison Co. lie
tuvių darbininkų $43.00, aukojo 
sekamai: po $4.00 — Bronė Kara
zijienė, Malvina Jonikienė; po $2. 
— Sauliutė Jakavičienė, Emilija 
Pretkelienė, Petronėlė Atkočaitie- 
nė, Genė Viliušytė, Ona Bartulins- 
kienė, Janina Stanaitienė, Mečislo
vas, Mockevičius, Pranas Gedvilą, 
Petras Norkaitis, Jonas Gabruse- 
vičius, Jurgis Juodelis, Jonas Kes- 
minas, Justinas Striuokas, Pranas 
Zailskis, Antanas Marcinkus; pa 
$1.00 — Adomas Murma, Antanas 
Petkus, Aleksas Kavaliauskas, Jur 
gis Liudžius, Jonas Dagis.

Draugystė Lietuvos Kareivių. 
Cicero — $30.00; Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų Są
junga $25.00; Chicagos Lietuvių 
Suvalkiečių Draugija $25.00; Lie
tuvių Rymo Katalikų Federacijos 
Chicagos apskritis $25.00; Lietu- 
tuvių socialdemokratų 4 kuopa 
$25.00; Lietuvių Teisininkų Drau 
gijos Chicagos skyrius $25.00; 
Chicago Lithuanian W. C. $25.00; 
Lietuvių Valstiečių Liaudininkų 
Chicagos kuopa $25.00; S.L.A. 122 
kuopa — $10.00; nariai sudėjo 
$11.00, viso — $21.00, nariai au
kojo: po $1.00 — A. Skuizin, An
ton Jivanauskas, D. Pivarunas, J. 
Stulga, J. Taturėlis, J. Povilaitie- 
nė, P. Luošus, F. Raila, K. šūkis, 
J. Vaišvila,, P. Adomaitis.

Lietuvių Moterų Draugija “Ap- 
švieta” $20.00; Lietuvių Tremti
nių Veterinarijos Gydytojų Są
junga — $20.00; “Daina” Televi
zijos Co. $16.00; “Birutės” cho
ras $15.00; J. A. Lietuvių Bend
ruomenės Chicagos Northsidės ap
skritis $15.00.

Po $10.00 Amalgamated Cloth- 
ing Workers Unijos Lietuvių 296 
Lckalas; Amerikos Lietuvių Pilie
čių Pašelpos Klubas; Bridgeporto 
Namų Savininkų Susivienijimas; 
Chicagos Lietuvių Biržėnų Klu
bas; Chicagos Studentų Ateitinin
kų Draugovė; 9-to Wardo Lietuvių 
Demokratų Klubas Rosclande; Ku 
nigaikštienės Birutės Karių Šei
mų Moterų Draugija; Lithuanian 
National Democratic Club; Lietu
vos Miškininkų Sąjunga Išeivijoje, 
Lietuvių Raudonos Rožės Klubas, 
Liętuvos Vyčių Sendraugiai; Rose- 
lando L.R.K.S.A. 33-čia kuopa; 
S.L.A. 63 kuopa; S.L.A. 217 kuo-

Česnų šeima, Leonas Čaikauskas, 
Pranas Čepėnas, Dr. A. ir V. Do-
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PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomit 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaine 
Kietais viršeliais $2.
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiihinn
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Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

Iienė; po $6.00----J. J. V adopa-
las, Rožė Kriaučiūnienė, A. Ta
mošiūnienė, Danguolė F. M. Ra
dis, Ignas Serapinas, B. ir G. Bab- 
rauskai, J. Stasiukonis, M. ir O.
Baukai, A. ir P. Novickai.

Po $5.00 — B. Agmočinikai, Jo
nas Arbaitis, Julia Antonaitienė,
J. A., K. Augustas, P. E. D Au- 
gustaitis, C. Butnis, John Bala- 
šauskas, J. S. Braziai, Stasy? Bliu- 
kis, A. "/t. Balčiūnai, Juozas Buli- 
ka, A. Budris, Vytautas Bulota,
Peter Balzeris, Petras Beinaris,
Juozas Baličas, V. Blažaitis, An
tanas ir Vanda Brasdžiūnai, P.
Bružas, G. B., Kazys Belskis, K. _ . . ,Bolčiūnas, AntoA Bartkus,' Juo-I. Klausimai fc.^kymai anglų 
zas Bernotas, Edw. Butkus, C. P. ir Hetuvių kaftOmf^ržiūrėjo tei-

------- «i«------- m Wells. KamaBrakaitis, Rl. Baltrušaitis, Myko-
manskmi, Vincas Doba, Dr. & Da-Į ,ag Bajoriūnas, Algis Bokaitis, VI. 
nilevičius VVilliam Duoba, Pranas BartušJk£l) Eizbieta Račiūnienė, S. 
Eigelis, Gęrozenai Pranas Ged- Budėjus> Jonas Rareiva, M. Če- 
vi a, K. Gnna, Vladasį Gncencius,! JR Cernius> Kun. B Chems. 
Alfonsas Gaucys Petras Gabnu- kį gt Cernavičius, F. J. Ci
nas, Bernardas Alis ir Grinos, Me- ’ k Cečergi8) Vladas Ei-
cys Jakubcevicčius Jonas Juozai n A1 Eiva, Kaz Dalin.
tis, E. ir V. Jasaitis, Juodelis, Dr. » ’

t

A. A
VINCENTAS VENSKUS

Gyveno 2507 W. 45th Place 
Tel. KKontier 6-4509

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

Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me sūnus Adolfas, marti ltose 
Mary. sesuo Marija Petkus, 
švogeris Jimniy ir jų vaikai: 
Stella Petrauskas, jos vyras 
Alex ir jų šeima, Helcn Cher- 
ry, jos vyras Joseph ir jų šei
ma, Bernlce Lepeckienė, jos 
vyras Leo, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4343 š. Call- 
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., bal. 
5 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į švč. Janelčs 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nnliiidę: sūnus ir marti.
Laidotuvių direktorius Pet

ras Bieliūnas. Tol. LAfayette 
3-3572.

NUO UŽSJSENftJUSIŲ 

SKAUDANCIĮJ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo BENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenėjuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį, Vartokite Jų taipgi nuo skau- 
Ižlų nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimą 
tarpplrščtų. Yra tinkama vartoti nuo 
ižlūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinių, odos Išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo 1A 
viršinlų odos ligų. L«
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et, $1.26, Ir $3.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
eagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc.,Ga 
ry.Ind.lr Detroit, Ml- 
chlgan arba rašyki- 

i te Ir atsiųskite Mo- 
ney order 1

LEGULO, Department D.
5618 W. Eddy St. Chicago 34, I1L

EUI

t
A. *-

sėjas Alfonse F.
60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siusti: 

‘DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė.

Chicago 8, m.
mmimiiinuniHnunuimnininiiuiimL

F»r Health Aid Ūse The Fameus “JUICEX"
The most esteemed extraetor manufactured since 
1938. Efficient and durable — so simple even a 
child can operate it. 95% otf the juice bars ūse the 
JUICEX, The JUCEX is recommended by many 
doctors.
VVhen you get siek of being siek got a "JUICEX” 
lf your dealer cannot supply y<,u write to —
'JUICEX” Dept. L

DRACIfENRERG PRODUCTS MFG. CO.
23600 Harpcr Avė.. St. Clalr Shores, Mich.

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

Susitarimui akamhinkite — VIctory 2-3486
Kainos yra vienos iŠ žemiausią visame mieste. 

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

20 METŲ PATYRIMO

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMU 
RASITE PAS MUS.

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

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

IšSIltlNKITE DABAR — BVS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

JONAS KAVALAUSKAS 
(KAY)

Gyveno 1425 S. 49th Ct.,

Cicero, 111. Tel. TO 3-7435
Milė balandžio 1 d., 1956, 

5:30 vai. vak.. sulaukęs 80 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Kvėdarnos apskr., Prapėnos 
parapijos.

Amerikoje išgyveno 54 m..
I’asiliko dideliame nuliūdi

me žmona Domicėlė (Ramo
naitė), 3 sūnūs: Alexander, 
marti, Hazel, Stanley, ir An
thony, marti Agatha, 2 anūkai: 
Marilyn ir Sonia, sesuo Roza
lija Valančius su šeima, sesers 
sūnus kuri. A. Valančius, se
sers duktė pranciškietė Sesuo 
M. Jerome, brolis I^azitnieras 
su šeima, sesers sūnus William 
Yucus, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Šv. Antano Drau
gijai ir šv. Vardo Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje. 1410 So. 
50th Avė., Cicero, J11.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
balandžio 4 d., iš koplyčios 
S: 30 vai. ayto, bus atlydėtas { 
Šv. Antano parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūųūs, mar
čios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. TOwnhall 3- 
2109.

KAZIMIERAS RAUSKINAS
Gyveno Pell Lake, Wisconsin. Tel. Indepcndent 3-6336 

Anksčiau gyveno Chicagoje

Mirė kovo 30 d., 1956, popiet, sulaukęs 08 m. amžiaus. Gimė 
Lietuvoje; kilo iš Šiaulių apskr., Skaisgirės parap., Linkaičių km. 
Amerikoje išgyveno 48 iii.

Pasiliko diileliame nuliūdime žmona Elzbieta, j>o tėvai:. Matu- 
zuke; sūnus Al, marti Sophie; 2 anūkės — Janis ir 1’hyHis; duk
tė Joana Dambrauskas; žentas Walter; 2 anūkai — Celeste ir 
Kleve; 3 seserys — Ajiolonija Urbonavičienė ir jos šeima, Pran
ciška Rasičkienė ir Elenorn Paugicnė ir jos šeima; brolis Domi- 
nikas ir jo šeima; pusbrolis Povilas Rauskinas ir jo šeima; gimi
nes — Kazimiera Ktankienė ir jos šeima, Elena Gaudušas, Apo
lonija Kobiginn, Adonips ir Stanislovas Pauškinai ir Stasys Kauš- 
kinas ir jų šeimos, Lorcita lluslika ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Priklausė Šv„ Juozapo Dr-jai, šv. Cecilijos Dr-jai, Chicagos Lie
tuvių dr-jai ir Šv. Vardo Dr-jai.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 1735 West Wahansia Avė.
Laidotuvės įvyks antradienį, bal. 3 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas j Šv. Mykolo parapijos bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bits nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kailines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; žmona, sūnus, duktė, marti, žentai ir anūkai.
Liidotiivių direktorius Steponas Laekawiez. Tel. REp. 7-1213.

MBKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSOM

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO

MI4 Wert lllth Strert 
▼imas blokas ano kapiniu.

paimi nHmma plaaą 
pulrlnktaus mieste.

Talei. CEdaicreit 3-6335

UODfiflO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DOUEKTOR1AI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
T>MM -• T*Mtl AatomobOiame vieta 
karta ryrane kltoM m lemt* telyMi t*nnm>

koplyčių arčlaa jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

♦
6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermilage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

HKKANTIEJ1 YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AmbulAnsų patarna
vimas dieną ir nak
tį, Reikale Saukite
mttL

Mee turime koplyčias, 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse Ir 

{įlojau patarnaujame

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 Weet 18th STKKET Tel. SEeley S-5711,

ALFREDAS VANCE
UI WOODSIPE Kiverslde, Ilt Tel. Ol.ympic 2-5215,

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HAJ-STED STREET TeL YArds 1-1911

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

lURGIS^R-RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-113^11391

VAŠAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003,

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

STEPONAS C. LACKAWIC2
2424 W. 69th STREET REpablle 7-12131
2814 W. 28rd PLACE VIrgtate 7-0672 (
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IŠ ARTI IR TOLI

/ mus
X Agnė Maskeliūnai, Chica- 

go, III., paaukojo $250 amžina
jai lemputei įgyti Tėvų Mari- 
jonų naujoje koplyčioje. Tėvai 
Marijonai reiškia nuoširdžią 
padėką.

X S. Garmienė savo vyro 
a. a. Antano Garmaus 75 metų 
gimimo dienos proga paaukojo 
po 10 dol. pabėgėlių T. B. C. 
ligonių šalpai ir 16 Vasario 
gimnazijos namams. Savo auką 
persiuntė per Balfo Chicagos 
apskr. v-bą.

X P. Juozalienė sunkiai ser
ga. Jau kelinta savaitė guli Šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

X Julia Pukelienė, nuoširdi 
gerų darbų rėmėja, buvo sun
kiai susižeidusi.

X J. Petrulio 6 veiksmų pje
sė “Prieš srovę” bus pakartota 
gegužės mėn. 5 ir 6 dienomis 
Sokol salės scenoje.

X Sofija Aleksandravičienė,
neseniai atvykusi į Chicagą, 
jieško Sofijos Gečienės, seniau 
gyvenusios Shields Avė., Chica
go, III.

X Sofija Šarauskienė grįžo 
iš ligoninės, pergyvenusi sun
kią tulžies operaciją ir baigia 
namuose sveikti. Šarauskienė 
yra kun. V. Mikolaičio sesuo.

X Leonardą šimutį pagerbė 
Karpato rusų laikraštis “Prav- 
da”, pažymėdamas, kad tai vy
riausias dienraščio “Draugo” 
redaktorius, talentingas poetas, 
sėkmingai vadovaująs LRKSA 
— apdraudos draugijai, kuri 
šiemet švenčia savo 70 metų 
sukaktį.

X Antanas ir Magdalena 
Leanfcergai, International Club, 
1248 W. 59th St., Chicagoje, 
savininkai, atsiliepdami i Balfo 
kvietimą padėti likusiems Eu
ropoje išemigruoti į JAV, paro
dė tikrą artimo meilės pavyzdį 
ir sudarė per Balfo įstaigą Chi
cagoje darbo ir buto garantijas. 
Tai yra gražus lietuviško soli
darumo pavyzdys.

X Sportininkų susipažinimo 
vakaras. Balandžio mėn., 21-22 
d. Chicagoje įvyksta Vl-sios Š. 
Amerikos sporto žaidynės, ku
riose dalyvaus visi JAV-bių ir 
Kanados lietuviai sportininkai. 
Su sportininkais susipažinimo 
vakaras bus balandžio mėn. 21 
d. Lietuvių auditorijoje.

X Gražina Parokaitė, kylan
ti jauna žvaigždė, buvusi New 
Yorko baleto studijos mokinė 
ir š. m. žiemos sezone šokusi 
Metropolitan operoje, dalyvaus 
Skaučių Seserijos pavasario ba
liuje, kuris įvyks š. m. gegužės 
5 d. Westem Ballroom salėje 
(3504 So. Western Avė.). Visa 
Chicagos lietuviškoji visuome
nė kviečiama gausiai dalyvau
ti. ’ '

X Anelė Gribienė kovo 25 
d. buvo kukliai pagerbta savo 
artimųjų draugių gimtadienio 
proga. Vakarą pravedė M. 
Paukštienė, o rengėja M. Kon- 
dratienė pasveikino ir nuo visų 
susirinkusių įteikė gražią dova
ną. Gritienė, kuri neseniai bu
vo sunkiai susižeidusi, užaugi
no du sūnus ir dukterį vienuo
lę pranciškietę, seselę M. Alek
sandrą.

X šv. Petro ir Povilo para
pija West Pullman lietuvių ko
lonijoj, kur klebonu yra kun. 
P. Gasiūnas, ruošia karnavalą 
balandžio 27, 28, 29 dienomis. 
Karnavalo pelnas skiriamas 
naujos mokyklos ir seselių na
mo skolų mokėjimui, šv. Var
do draugija, Moterų klubas ir

J. ». VALSTYBĖSE
— Kazio Vidikausko eilėraš

tį popiežiaus Pijaus XII garbei 
išspausdino Philadelphijos laik
raštis "Jednosc".

— Adolfas Dimas, New Yor
ko LB Apygardos Kultūros ta
rybos pirmininkas, kuris pasta
ruoju laiku ypač daug darba
vosi rengiant Lietuvos teatro 
sukakties minėjimą, buvo su
sirgęs ir dabar sveiksta namuo
se.

— Koncertas ir literatūros 

vakaras Los Angeles įvyks š. 
m. balandžio 22 d. Šv. Kazimie
ro salėje. Dainuos sol. St. Ba
ranauskas, savo kūrinius skai
tys B. Brazdžionis, E. Tumienė, 
D. Mitkienė ir J. Tininis. Kon
certą rengia “Lietuvių Dienų” 
žurnalas.

_ r
— Juzė Augaityte, Lietuvos 

operos solistė, iš Philadelphi
jos buvo atvykusi ir dalyvavo 
New Yorko LB apygardos kul
tūros tarybos surengtame Lie
tuvos teatro 35 m. sukakties 
minėjime. Dideliu pasisekimu 
ji padainavo arijas iš J. Kar- 
navičiaus operos “Gražina”, 
Bizet operos “Carmen” ir dvi 
arijas iš Puccini operų “Bo
hema” ir “Madame Butterfly”. 
Pabaigai ji su Vince Jonuškai- 
te dainavo duetą iš Čaikovskio 
operos “Pikų dama”.

— Alekso Mrozinsko piano 
studijos mokinių metinis kon
certas, jau trečias iš eilės šie
met įvyks gegužės 26 d. 5 vai. 
popiet Apreiškimo parap. salė
je, Brooklyn, N. Y, Programo
je dalyvaus per 20 mokinių. 
Pirmieji du koncertai buvo su
silaukę didelio susidomėjimo, 
tai manoma, kad ir šis koncer
tas bus sėkmingas. Aleksas 
Mrozinskas, šalia darbo su mo
kiniais, pats gyvai dalyvauja 
Didžiojo New Yorko lietuvių 
muzikiniame gyvenime. Pasta
ruoju metu jis gražiai pasiro
dė, akompanuodamas Lietuvos 
teatro 35 metų sukakties minė
jime, kuris įvyko New Yorke 
kovo 18 d.

KANADOJ
— Inž. dr. A. Juozapavičius, 

inžinierius specialistas, gavo 
paaugštinimą įstaigoje, pakvie
čiant jį skyriaus viršininku. 
Inž. Juozapavičius yra gabus 
šildymo įrengimų specialistas.

— Kun. dr. J. Gutauskas ir
visuomenininkas pedagogas A. 
Rinkūnas skaitė paskaitas mo
kytojų suvažiavime Kanadoje. 
Kanados mokytojų suvažiavi
mai vyksta kiekvienais metais, 
kad aptarus lietuvių švietimo 
reikalus.

— Šv. Jono Krikštytojo pa- 
šalpinė draugija Toronte šie
met švenčia 35 metų sukaktį 
nuo savo įsikūrimo. Ši draugi
ja turi gražią praeitį: jo3 ini
ciatyva ir pastangomis buvo 
įkurta pirmoji Toronto liet. to 
paties vardo parapija. Sukak
ties proga draugija skelbia 
naujų narių įstojimo vajų 
Draugijai šiuo metu vadovauja 
pirm. A. Kuniutis.

Maldos Apaštalystės draugija 
sudaro Statybos fondo komite
tą. Pirmininkai Statybos komi
tete yra iš visų trijų organiza
cijų. L. Konstant, 12230 Green, 
ir St. Waitkevich, 12206 Eme- 
rald atstovauja šv. Vardo 
draugiją, M. Waitkus, 117 W. 
113th St., ir Stella Waitkevich, 
12206 Emerald, Moterų klubą. 
E. Meteisis, 12239 Emerald, 
Maldos Apaštalystės draugiją.

X MAS Chicagos apygard.

v-bos ižd. V. Matikiūnas persi
kėlė į naują butą — 6602 So. 
Fairfield Avė., Chicago 29, III. 
Moksleivių, studentų ir sen
draugių ateitininkų ženkliukų 
reikalais prašoma kreiptis nau
juoju adresu.

— Šv. Kazimiero parapija 

Montrealyje, vadovaujama kun. 
J. Bobino, baigia statyti baž
nyčią. Tikimasi, kad netrukus 
pamaldos bažnyčios rūsyje bus 
pradėtos laikyti.

— Aleksandras Slanina To
ronto Queen Elizabeth ligoni
nėje gydosi daugiau penkerių 
metų. Ligonis yra 38 metų am
žiaus, prieš septynerius metus 
iš Europos atvykęs i Kanadą, 
kur, dirbdamas kasyklose, ga
vo raumenų atrofiją: negali 
valdyti kojų ir rankų.

— Stasys Gabaliauskas, iš 
JAV persikėlęs į Kanadą, įstei
gė vertą dėmesio medžio apdir
bimo ir namų statybos verslo 
firmą. Į kompaniją įstojo ne
mažas lietuvių skaičius Toron
te, Montrealyje ir Hamiltone. 
Šiuo metu eina dideli medžio 
apdirbimo lentpjūvėje darbai 
Pembruke, netoli Ottawos.

— Kun. Bruno Markaitis, S.

J., pravedė rekolekcijas šv. Jo
no Kr. liet. parapijos bažnyčio
je Toornte. Gabus pamoksli
ninkas, savo vaizdžiais palygi
nimais, minties kondensuotu- 
mu ir gyvumu į konferencijas 
sutraukė daug klausytojų, ypač 
iš inteligentų tarpo.

— “Tėviškės Žiburiai” To
ronte leidžiamas Kanados liet 
katalikų savaitraštis, pasigen
da erdvesnių patalpų spaustu
vei ir redakcijai. Girdėtis, kad 
patalpų klausimas yra gyvai 
diskutuojamas leidėjų tarpe ir 
kad jieškomo išeities turimas 
patalpas praplėsti arba jieško- 
ti kitų.

— Architektas dr. A. Kulpa- 
vičius, staiga ištikus jį namuo
se apendicito priepoliui, tris sa
vaites gulėjo ligoninėje, o da- 

,bar — savo namuose.' Šis jau
nas gabus architektas yra au
torius gražiai vykusių bažnyčių 
perstatymo ir naujų planų įvai 
riose lietuvių kolonijose. Pagal 
A. Kulpavičiaus planą yra sta
toma Winipege liet. bažnyčia, 
pastatyta pagal jo eskizinį pla
ną Montrealio Aušros Vartų 
šventovė, o Hamiltono ir To
ronto šv. Jono Kr. bažnyčios 
pagal to paties architekto pla
ną skoningai perstatytos.

— Toronto Liet. Caritas sa
vo prieššventiniame posėdyje 
nutarė aplankyti mieste ser
gančius ligonis ligoninėse ir na
muose privačiai. Keletai netur
tingų šeimų paskirta pašalpos. 
Caritas tikslas — pagal išga
les paremti varge esančius lie
tuvius Toronte, padėti jieškant 
darbų, aplankyti ligos atveju, 
tarpininkauti kanadiečių kari- 
tatyvinėse įstaigose, esant rei
kalui gauti nuolatines ar dides
nes pašalpas. Pastaruoju laiku 
į Caritas komitetą pakviestas 
simpatingas visuomenininkas 
Aleksandras Kalūza, kuris pa
ruoš įvairius vaidinimus, o jų 
gautas pelnas eis bendram šal
pos reikalui.

Stasys Baranauskas dainuos Atei 
ties šokėjų grupės 15 metų sukaktu
viniam koncerte bal. 15 d. 4 vai. po
piet Sokol salėje, 2337-45 South 
Kedzie Avenue.

CHICAGOS ŽINIOS

VOKIETIJOJE
— Krefekle įvyko visuotinis 

apylinkės narių susirinkimas. 
Krefeldo apylinkės pirm. J 
Sprainaitis patiekė pranešimą 
apie praėjusių metų apylinkės 
valdybos veiklą. Į naują apy
linkės valdybą vienbalsiai iš
rinkti Juozas Sprainaitis pir
mininku, Pranas Bražinskas ir 
Mtttas Gricius nariais.

— Hamburg. Vietos lietuviai 
supranta, kad reikia mokėti ne 
tik iš kitų paimti, bet ir aukoti, 
štai neseniai hamburgiečiai per 
J. Valaitį suaukojo Vasario 16 
gimnazijai 117,00 Dm. šitą 
gražų pavyzdį seka ir kitos lie
tuvių kolonijos.

— PLB Vokietijos Krašto 

taryba sudarė Krašto Tarybos 
Rinkimų komisiją. I komisiją

balsų dauguma išrinkti J. Jac
kevičius, A. Petkevičius, V. Pu- 
niška, St. Jasas ir B. Survilie- 
nė. Kandidatais liko: dr. A. 
Damijonaitis, Pr. Helmas, kun. 
V. Kaleckis, A. Mariūnas, M. 
Masilionis ir P. Kotkis.

— Lietuvių Moterų Atstovy

bė Pabaltijo taryboje savo val
dybos posėdyje priėmė galutinę 
organizacijos statuto redakci
ją ir to statuto tekstą nutarė 
išsiuntinėti savo klubams, 
branduoliams ir paskiroms na
rėms. Taipgi nutarta paskelbti 
naujos valdybos rinkimus, ku
riems pravesti, remiantis sta
tutu, paskirta komisija. Komi- 
sijon įeina Gr. Siliūnienė, Br. 
Kažukauskienė ir M Varnienė. 
Rinkimų komisija sudarys ir 
rinkimų taisykles.

— Sesuo vienuolė Elzbietietė 

Petrė Augaityte su motociklu 
aplanko apylinkėje gyvenan
čius tautiečius, juos paguodžia, 
kartais aptvarsto, sušelpia, ap
rūpina spauda ir suteikia įvai
rių informacijų, liečiančių kas
dieninį gyvenimą. Jinai, mokė
dama gerai vokiečių kalbą, gar
bingai gina savo tautiečių tei
ses, reikalus miesto įstaigose. 
Visi tautiečiai džiaugiasi jos 
patarnavimu.

, — Po baltų parodos Stutt

garte PLB Vokietijos Krašto 
valdyba organizuos kilnojamą 
lietuvių grafikos parodą, prie 
kurios bus ir bendras informa
cinis skyrius apie Lietuvą. Pa
rodą norima atidaryti dar šį 
pavasarį. Į rengimo komisiją 
pakviesti dail. A. Krivickas ir 
dr. P. Rėklaitis. Vedami pasi
tarimai su “Amerika-Haus” di
rekcijomis, kad jos leistų pa
naudoti tam reikalui savo pa
talpas. Piniginis vajus parodai 
organizuoti vyksta gana sėk
mingai. Dauguma apylinkių 
rinkliavas jau pravedė ir au
kas Krašto valdybai atsiuntė.

Valdybos posėdyje Atstovy
bės pirmininkė L. Bieliukienė 
patiekė pranešimą apie atsto
vybės veiklą. Šiuo metu orga
nizacija turi aštuonis klubus 
Amerikoje ir du Europoje — 
Vokietijoje ir Italijoje bei įga
liotinę Anglijoje. Bieliukienė, 
kuri ligi šiolei pagal esamą 
tvarką buvo ir Pabaltijo Mote
rų tarybos pirmininkė ir tik ne
seniai perdavė pareigas latvei 
Ellijai Durvai, taipgi padarė 
pranešimą ir apie bendrą Ta
rybos veiklą savo trijų tautų 
tarpe ir tarptautinėje plotmėje. 
Per jos vadovavimo laikotarpį 
organizacija surengė du dide
lius parengimus — sukakties 
minėjimą ir literatūros popietę. 
Be to buvo parašyta visa eilė 
memorandumų jų tarpe prezi
dentui Eisenhoweriui ir sekre
toriui Dulles, pasiųsta sveikini
mo telegrama Kubos delegatui 
dr. Nunez-Portuondo, kai jis 
gynė pavergtuosius San Fran- 
cisce, dr. Jamali iš Irako ir kc. 
Savo pranešime pirmininkė 
ypač iškėlė Patersono Moterų 
klubą, pirmininkaujamą I. Ke- 
raitienės, kuris ne tik gražiai 
susitvarkęs, bet ir savo sukel
tomis lėšomis remia Vokietijos 
moteriai

$100,000,000 potvynių 
kontrolei

Cook apskrityje potvynių 
kontrolei ir kanalizacijos pato
bulinimui bus paskirta $100,- 
000,000. Apie tai pranešė sani
tarinio distrikto prezidentas 
Antanas Olis. Numatyta ištiso 
dešimtmečio programa. Visų 
pirma bus sutvarkyti kanalai 
sutrų nutekėjimui. Toliau, prie
miesčiuose, vieton vadinamų 
septinių tankų, kurie sudaro 
pavojų sveikatingumui, bus 
pravedama kanalizacija.

Pirmieji darbai pagal šį pla
ną bus pradėti anksti sekan
čiais metais Oak Lawn, Alsip, 
Evergreen Park ir kaikuriose 
kitose apylinkėse, apie 25 kvad
ratinių mylių plote, šie pirmie
ji darbai kainuos $5,500,000. 
Lėšų tiems darbams bus gau
ta išleidžiant paskolos bonus, 
terminu — 40-čiai metų. šios 
programos smulkmenas Ant. 
Olis paskelbs balandžio 18 d. 
pietuose Palmer viešbuty, da
lyvaujant gubernatoriui Strat- 
ton, miesto merui Daley.

4 geri berniukai
Albert Silver, gyvenąs 2841 

Berwyn avė., Chicagoje, turėjo 
nemažą rūpestį, kai jo auto
mobilyje išsibaigė gazolinas ir 
jis sustojo vidury bloko 1800 
S. Kedzie. Pro šalį važiavo ke
turi jaunuoliai, kurie pažadėjo 
automobilį nustumti prie gazo
lino stoties, kurios arti nebu
vo. Bestumdami jie mašiną kaž
kaip nustūmė į šalį. Tada ber
niukai pasiūlė Silveriui važiuo
ti su jais iki benzino stoties. 
Prisiskaitęs tiek apie jaunus 
nusikaltėlius, vyras bijojo, bet 
nebuvo ką kito daryti — važia
vo. Jaunuoliai buvo mandagūs, 
nuvežė prie stoties ir atgal su 
gazolinu privežė prie automo
bilio. Silveriai buvo sujaudinti 
jų gerumu.

Ar slaugytojas buvo 
žudikas?

Besistengiant išaiškinti, kas 
nužudė 12 metų berniuką Pe- 
ter Groham, skautą iš Evans- 
tono, dabar stipriai įtariama ir 
jieškoma vyro Charles Fischer, 
kurs ėjo slaugytojo pareigas ir 
kurs iš Muskegano pranyko. 
Jis jau anksčiau buvo policijos 
tardytas, ir tada pareiškė, kad 
jis nužudymo dieną buvo ežero 
pakrantėse, bet laiką praleido 
su savo pažįstama mergaite. 
Tačiau dabar apklausta ta jo 
suminėta mergaitė paneigė, kad 
jiedu tą dieną buvo paežerėje. 
Pažymėtina, kad įtariamasai, 
praslinkus kelioms dienoms po 
atradimo nužudyto berniuko 
lavono, savo automobilį perda
žė kita spalva, o dabar ir visai 
kažkur dingo.

Nušovė neklusnų 
automobilistą

E. H. Sarney, 25 m. auto me
chanikas iš Woodstock, mirė 
su kulka galvoje netoli Darien, 
Wisc. Jį peršovė policija, be
bėgantį su automobiliu. Polici
ja jį pradėjo vytis Crystal 
Lake apylinkėse, kada jis buvo 
pastebėtas perdaug skubąs. 
Tas vyras, vietomis paleisda
mas savo mašiną 100 .mylių, 
lėkė tolyn. Policija jį vijosi per 
porą valstybių, paleisdama apie 
40 šūvių, kurių vienas pataikė 
jam į galvą. Jo mašina tada 
♦renkė į stulpą. Policija nareiS- 
kė, kad velionis buvo jiems se
niau žinomas dėl jo daugelio 
nusikaltimų prieš įstatymus.

Peršovė vagišių
Thomas Devitt, 17 m. am

žiaus, buvo peršautas, kai jis 
nuo automobilio ratų ėmė me
talinius dangtelius. Jo kišeniu- 
je rastas įrankis tiems dangte
liams nuimti ir šalia jo jau gu
lėjo keletas nuimtų. Peršovė 
automobilio savininkas Elmer 
Cooney, kurį policiją sulaikė.

Jieško pasižymėjusių 
jaunuolių

Gubernatorius Stratton pa
skelbė, kad jieško kandidatų 
Eisenhowerio medaliams už pa
sižymėjimą. Illinois valstybėje 
bus duoti du medaliai jaunuo
liams ne vyresniems, kaip 19 
metų. Kuo nors ypatingai pasi
žymėjusių kandidatų vardus 
reikia gubernatoriui nusiųsti 
iki birželio 15 d.

Apie ligonines
Chicagos ligoninės iš viso 

turi 18,600 lovų, arba — po 
vieną lovą kiekvieniems 225 
gyventojams. Sunkesnė padėtis 
priemiesčiuose, kur gyventojų 
skaičius sparčiai auga, o ligo
ninės ne taip labai didėja. Chi
cagos priemiesčių ligoninėse 
viena lova atitenka 427 gyven
tojams. Keliamas baisas spau
doje, kad yra ypatingas reika
las plėsti ligoninių tinklą prie
miesčiuose.

Grąžinkime juoką
Arlene Weininger, 16 metų 

mergaitė, gyvenanti 6136 N, 
Oakley avė., Chicagoje, yra iš
rinkta pirmininke komiteto, 
kurs vadinamas Grąžinkime 
Juoką. Tas komitetas stengsis 
sukelti lėšų muskulų distrofija 
sergantiems asmenims. Trys 
moksleivių grupės iš Senn ir 
Lake View Augštesniųjų mo
kyklų yra suplanavusios sukel
ti $10,000.

Mirtis automobilio 
nelaimėje

Automobilių susidūrime bu
vo užmuštas Norman Pickels, 
70 m. amžiaus, iš Joliet. Jo 
žmona Lou — nugabenta į Šv. 
Juozapo ligoninę. Už važiavimą 
įsigėrus areštuotas antras au
tomobilistas Domininkas Gri- 
nis, taipgi iš Joliet.
Helikopteriai ant viešbučio

Už poros savaičių ant Sher- 
man viešbučio bus įrengta heli
kopterių nusileidimo vieta. 
Tam reikalui sustiprintos lu
bos, nuimtas stulpas Ten nu
sileis privatūs helikopteriai, 
kuriais svečiai atskris į viešbu
tį-

Papuoš paežerės kelią
Parkų distrikto vadovybė pa

skelbė, kad šiemet Lake Shore 
drv. pakelės bus išpuoštos ve
jelėmis, naujais krūmeliais ir 
medeliais. Bus išgražintos vie
tos, kur neseniai pravesta sta
tyba. Ties Berwyn gatve bus 
atidarytas tunelis pereiti žmo
nėms į paplūdimį.

Žuvo 15 m. jaunuolis
Libertyvillės gyventojas Eu

genijus Sershon, 15 m. am
žiaus, važiuodamas apie 100 
mylių greičiu, nebeįstengė su
kontroliuoti savo mašinos, ku
ri paslydo, apsisukę atgal ir 
taip trenkė į medį, kad sudu
žusi apsivyniojo aplink kamie
ną. Nelaimingasis jaunuolis 
buvo užmuštas vietoje.

Perpildytos bažnyčios
Didžiosios savaitės dienomis, 

pagrindines pamaldas perkėlus 
į vakarą, žmonių į bažnyčias 
atsilankė itin daug. Velykų me
tu Chicagos bažnyčios taipgi 
buvo perpildytos. Ypatingai 
gausus buvo pasinaudojimas 
šv. Sakramentais.

OerlausiA knyga vasaros atostogoms 

AliOYZO BARONO

SODAS UŽ HORIZONTO
Romanas

A. Baronui nepritrūksta naujų 
santykių bu aplinka Ir naujų IBratA- 
kos priemonių tiems santykiams U- 
relkAtl. Gyva knygos tema. {domūs 
personažai Ir spalvinga kalba padOs 
jums praleisti atostogas.

Knygos aplankas dali. Algirdo Ku- 
ratiBko, JI lSlelsta IJetuvIAkos Kny
gos Klubo 1966 m., 264 psl„ kaina 
2.60 dol.

Knyga gaunama:

DRAUGAS 
2884 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, m.

KAS KĄ IR KUR
— Kazlauskas B. labdarių Są

jungos Centro pirmininkas prane
ša, kad Labdarių Sąjungos Cent- 
ro_ susirinkimas įvyks balandžio 
mėn. 4 d. 8 vai. vak. šv. Kry
žiaus parapijos žemutinėje salėje.

— Chicagos Ateitininkų Send
raugių susirinkimas įvyksta ba
landžio men. 8 d. 2 v. p.p, Mažo
joje Marijos augšt. mok. salėje (į- 
eiti prie 68 ir California Avė.). 
Visi ateitininkai sendraugiai kvie
čiami dalyvauti.

— Dainavos ansamblio repetici
ja įvyksta antradienį, balandžio 3 
d. Dalyvavimas visiems būtinas.

— Studentų žiniai, š.m. balan
džio mėn. 6 d., penktadienį, 7:30 
vai. vakaro, Lietuvių auditorijos 
mažojoje salėje, įvyks C.L.S.S. vi
suotinas susirinkimas.

Dienotvarkėje kol. V. Kavolio 
referatas ir Jaunimo Peticija. Vi
si nariai prašomi būtinai dalyvau
ti. Zita I. Carneckaitė,

reikalų vedėja

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Lietuviškojo Almanacho 

reikalu
Prieš trejetą metų, susitarė ak

toriai, sudarę redakcinį kolekty
vą ir pradėjo rūpintis lietuviškojo 
teatro Almanacho išleidimu. Pra
šyti, siuntė medžiagą, o vėliau rė
me ir finansiškai-užsisakydami iš 
anksto Almanachą ir pasiųsdami 
pinigus. Praėjus tiek laiko ir ne
mažiau terminų o Almanachui ne
pasirodžius, kyla klausimas ar iš 
viso kada nors lietuviškojo teat
ro Almanachas bepasirodys?.

Kiek teko pastebėti spaudoje 
net keletą kartų buvo pabrėžti
nai vyriausiojo redaktoriaus pa
sakyta, kad Almanachas išeis dar 
prieš 1955 metų pabaigą, bet de
ja iki šiai dienai nepasirodė.

Laukiantysis

Jau plaukia laivai
Praeitą savaitę į Chicagą at

plaukė trys laivai, palaiką susi
siekimą Didžiaisiais ežerais. 
Taipgi į Chicagą iš Roterdamo, 
iš Europos, išplaukė vienas lai
vas. Ledai jau sutirpę ir pra
dedamas navigacijos sezonas.

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, Akademiškas 
Trio, premijuojamas rožių val
sas ir kiti siurpryzai. Šokiams 
gros Br. Jonušo orkestras. Sta
liukai užsakomi telefonais 
BO 8-8319 arba HE 4-0166.

~PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė ši« asmenys:

Frank Žilionis ..............$2.00
. J. A. Vaichunas ........... 1.00

Peter Kiršinąs............... 1.00
A. Jonikas .................. 1.00
Leonas Baltrukonis .. . 1.00
Antanas Rimkus......... 1.00
Feliksas Bačiauskas ... 2.00
St. Gegeckas .................1.00
VI. Ilginis .................... 1.00
Balys Lauce .................1.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

AUKOSUŽKALENDORIŲ
Ui “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šia asmenys:

A. Markužienė ............. 1.00
Ant. Baronaitis ’............1.00
J. Eidukas .................... 1.00
M. V. Bunevičius .... $0.50
Dr. J. Balčiūnas..........1.00
Walter Semikewich ... 1.00
A. Ramanauskas ..........1.00
Monica Pielikienė ..........1.00
Bronius Gieda ............... 1.00
Juozas Sabaliauskas .. 1.00
Pius P. Wicker ..............1.00
Jaunutis Gilvydis ..........1.00
J. Dobrovolskis ............1.00
Jonas Skladaitis..........1.00
M. Krikštopaitis ............1.00
Z. Vičiulis .....................1.00
Jos. Žemaitis ................1.00
W. Koppas ...................2.00
R. Ingelevičienė ............ 1.00
Ona Mankienė ................1.00
A. Brūžinąs ................. 1.00
A. Dailidis ..........................................1.00
A. Kupcikevičius .......................1.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija


