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Jau atidarytos durysfspresti Vidurio [Rytų krizų
Kremliaus "draugų" politikoje 

bus dar daugiau šypsomasi
BONNA, Vokietija. — Vakaruose turimomis žiniomis, Sovie

tų Sąjungos vadovybės ideologinis skilimas nepašalintas. Tačiau 
nepaisant to, ir toliau užsienio politikoje bus vedamas „naujasis 
kursas", kurį buvo pradėjęs dar Stalinas. Tuo būdu bus „dar dau
giau šypsomasi“.

Sovietų Sąjungos vidaus poli
tikoje mėgins savo pozicijas stip
rinti Chruščevas, kuris, nors ir 
laikytas „kruvinu Ukrainos šu
nim“, betgi sugebėjo visą jam 
taikytą neapykantą nukreipti į 
kitus. Su Chruščevu eina Bulga- 
ninas ir Šepilovas, o priešingoj 
pusėj telkia jėgas Malenkovas,
Žukovas, Molotovas, Suslovas.
Malenkovas tebevaldo veik visą 
sovietų ūkinį aparatą. Kai Chruš 
čevo grupė nori toliau pravesti 
visame pasaulyje revoliuciją,
Malenkovo — Žukovo grupė, so
vietinių reikalų žinovo prof. Bor 
kenau nuomone, daugiau remtų 
didžiarusių nacionalistinius im
perialistinius siekimus. Kadangi, 
dar Stalino įsitikinimu, naujas
pasaulinis karas sugniuždytų j r> 
bolševikinę sistemą, tai stengia-1 OrentailO matys 
masi Vakarus ardyti, keliant

no, kad visdėlto Jaltoje „pasili
ko tam tikrų neišaiškintų klausi
mų". Ir pats Chruščevas norė
jęs, kad „nustalinimo procesas“ 
kiek sulėtėtų. Gi Tito reikalavo 
atitraukti sovietų pajėgas iš Ven 
grijos ir Rumunijos. Tačiau 
Chruščevo priešininkai ir toliau 
kietai laikosi savo planų. Todėl, 
nesant konkrečių oficialių Krem 
liaus politikos direktyvų, Chruš
čevas toliau mėgina savo laimę 
ir gali iškopti net į min. pirmi
ninkus. O Maskvos satelitams to 
kioj situacijoj nebelieka nieko 
kito, kaip Tito pavyzdžiu kiek 
galint ryžtingiau savo krašte 
įsivesti „tautinį komunizmą“.

prezid. Eisenhowerj
WASHINGTONAS, kovo -5. — 

Vakarų Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Heinrich Bren- 
tano vakar atvyko į Washingto- 
ną. Brentano ir valstybės sekre
torius Dulles svarsto Europos 
problemas.

Vakarų Vokietijos užsienio rei 
kalų ministeris Brentano šį ket
virtadienį matys prezidentą Ei-

tarp jų nesantaiką ir išnaudojant 
silnumus, taikiomis priemonė
mis. Pirmasis rungtynių aktas 
baigėsi Chruščevo Belgrade per
gale. Tito laikomas bolševikams 
idealiu tarpininku tarp Vakarų 
pasaulio. Su laiku sovietai tiki
si laisvuosius Vakarus dar dau
giau izoliuoti.

Piieš Nikitos Chruščevo 
frakciją

Prieš Chrūščevą nukreiptą sen^oweri- 
frakciją, be kitų, remia taip pat •« TV . V-
Kaganovičius ir Suslovas. Jugo-' ViraiKŲ kiprieclŲ 
slavų užsienio reikalų ministe- « *
rijos spaudos skyriaus šefas V3u3S ŽUVO
Branko Draskovič pripažino,
jog, jugoslavų turimomis žinio
mis, Rytų Europos komunistams 
buvęs tikrai išsiuntinėtas iš Mas 
kvos bendraraštis. Tuo bendra- 
raščiu buvo pasisakyta ne tik 
prieš „liberalistines tendenci
jas“, bet ir prieš Chruščevo, kaip J reivis žuvo. 
įtakingiausio Sov. Sąjungoje 
žmogaus, pozicijas. Manoma, 
kad tik paskutiniu momentu, kai 
Chruščevas pasirodė ranka į ran 
ką su Tito Kryme, buvę sukliu
dyta priešingai grupei nuversti 
savo partijos šefą. Mat, pabijo- - 
ta, kad sustiprėję ypač Rytų Eu- 1 vV ITietŲ Vyras
ropoję titininkai nepradėtų at- į PENSACOLA, Fla., kovo 5— 
viro sukilimo prieš Maskvą. William A. (Uncle Bill) Lundy,

Žymiai lėčiau 109 metų, civilinio karo vetera
nas, nuvyko į ligoninę, kur jam

Iš „Borba ir kitų jugoslavų padaryta maža operacija, 
laikraščių pasisakymų galima da
ryti išvadą, kad nustalinimo pro • 1,000 amerikiečių kareivių

Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ministeris Heinrich von Bren
tano (kairėje) tariasi Vokietijos sujungimo klausimu su valstybės 
sekretoriumi Dulles. Pasitarimas sėkmingas. (INS)

Gomulkos partijos aparate eina 

vidujines varžybos dėl valdžios
VARŠUVA, Lenkija. — Susirinkęs naujas Lenkijos seimas 

žinoma tebeturi komunistinę daugumą, bet nauja yra tai, kad be 
monopolinės partijos svaresnį vaidmenį vaidina keletas skirtingų 
frakcijų.

Seimo atstovų skaičius padi- --------- -----  -
dėjo iki 459. Grynai komunisti
nė jungtinė lenkų darbininkų 
partija turi 237 atstovus, jungti
nė ūkininkų partija 118 atstovų, 
demokratų partija 39, nepartinių 
grupė 63 atstovus. Pastarojoje 
grupėje yra 12 katalikų atstovų.
Kaip pastebi šveicarų stebėto
jai, Gomulkai tame seime nebus 
lengva savo politikos siekius 
sklandžiai įgyvendinti. Gomul
kos partijos aparate eina viduji
nės varžybos dėl vadovavimo.
Krokuvos apygardoje buvo kilu
si tikra „rūmų revoliucija“.

NICOSIA, Kipras, kovo 5. — 
Visi Makhero vienuolyno nariai 
vakar buvo laikomi namų arešte. 
Vienuoliams uždėtas namų areš
tas po to, kai užvakar vyko de
šimties valandų kova, kurioje 
kiprietis partizanas ir britų ka-

Nežinia, kodėl vienuoliai buvo 
areštuoti. Kovoje žuvo graikų 
kipriečių pogrindžio vadas. Grai 
kų kipriečių pogrindis nori Kip
ro salą sujungti su Graikija.

cesas ir toliau bus vykdomas, tik vakar grįžo namo 
žymiai lėčiau. „Borba“ pripaži- ■; Rytų.

iš Tolimųjų

Indonezijos sukilėliai reikalauja
JAKARTA, Indonezija, kovo 5. — Rytinės Indonezijos sukilėlių 

vadovybė šiandien pareikalavo, kad visoje respublikoje būtų įves
tas karinis režimas su autonomija sukilusiose apylinkėse.

Ultimatumas, įteiktas prezi
dentui Sukamo, reikalauja paša
linti premjerą Ali Sastroamidjo- 
jo ir jo ministerių kabinetą. Taip 
gi įspėjama, kad sukilėliai neto
leruos nė vieno komunisto vy- I 
riausybėje.

Pulk Ventje Sumual, rytinių 
salų revoliucijos vadas, pasakė, 
kad sukilėliai pradės tvarkyti

Prieš kolchozinę sistemą
Kita vertus, Lenkijos žemdir

biai nenustoja priešinęsi kolcho
zinei politikai. Karštų ginčų su
kelia ir tikybos dėstymo mokyk
lose klausimas. Sausio mėnesį 
apie 90 visų tėvų plebiscito keliu 
pasisakė už religijos dėstymą 
mokyklose. Komunistai ima vi
sur steigti bedievių klubus, ku
rie turi gyventojuose propaguoti 
pasaulietiškų mokyklų idėjas. 
Gomulkos vyriausybė atsidūrė 
keblioje padėtyje. Iš vienos pu
sės ji yra gyventojams wavusi 
tam tikrų pažadų, iš kitos pusės 
ortodoksiniai komunistų sluogs- 
niai dreba iš baimės, kad sutei
kimas didesnių laisvių neprives
tų prie tolimesnio komunistų įta
kos susilpninimo.

Žemės ūkio sritis
Keblioje’ padėtyje Gomulkos 

režimas atsidūrė ir žemės ūkio 
srityje. Buvę kolchozininkai ir į 
sovehozininkai kai kur triukš
mingai likvidavę bendrąją nuo
savybę ir išgrobstę bei pasidali
nę jų turtą, šaukiamasi milici
jos ir policijos pagalbos tiems 
veiksmams sustabdyti. Iš kitos 
pusės, žemės ūkio viceministeris 
Jagielskis pareiškė, kad tie ūki
ninkai, kurie išstojo iš kolchozų, 
trijų metų būvyje neprivalės mo 
keti mokesčių ir atlikinėti prie
voles gaminiais. Tuo norima pa
skatinti ūkininkus apdirbti vi
sas savo valdomas žemes ir ne
palikti jų neapsėtų, kas visą 
kraštą privestų prie didelių ūki
nių sunkumų.

Elektra Lietuvoje
MASKVA. — J. Matulis, kai 

bedamas Augščiausios Sovietų 
Sąjungos tarybos posėdyje, 
kaip praneša “Izviestijos” nr. 
34, pasakė, kad Lietuvoje vei
kia penkios rajoninės elektros 
stotys ir pradėta statyba hidro
elektrinės Kauno soties. Tv 
čiau jaučiamas Lietuvoje elek
tros energijos trūkumas ir dėl
to ragino Sovietų Sąjungos E- 
konominę komisiją ir Elektrifi
kacijos ministeriją atkreipti dė 
mesi į galimybę kitoj Nemuno 
vietoj pastatyti hidroelektrinę 
stoti.

Toliau Matulis pabrėžė, kad 
Lietuvos žemės ūkiui labai svar 
bus dalykas nusausinimas balų 
ir drėgnų plotų, kurie sudaro 
45% ūkyje naudojamos žemės.

Žmones vis dar 
nedrįsta vienas su

kitu šnekėtis
STOCKHOLMAS, Švedija. — 

Apie dabartinę padėtį Estijoje 
rašo Stockholmo laikr. „Svenska 
Dagbladed“. Padėtis anot'laik
raščio esanti šiek tiek pagerėju
si. Tai liečią ne tik gyventojų 
aprūpinimą prekėmis, bet ir 
„dvasinis klimatas“ esąs pasida- 

I ręs mažiau įtemptas po to, kai 
slaptoji policija esą netekusi da 
lies savo įtakos. Bet žmonės vis 
dar nedrįsta vienas su kitu šne
kėtis, nebent pasižįsta dar iš 
1940 metų. Apie tai buvo prane
šama laisvųjų estų atstovybės 
posėdyje Stockholme

Padėtį už geležinės uždangos 
tąja proga analizavo ir buv. estų 
užsienio reikalų ministeris La- 
retei.

Estų sostinės Tallino pusė gy
ventojų dabar esą rusai. Jie drau 
gauja tik tarp savęs. Estai ma
žai tebendrauja su rusais. Kar
tais priešingumai tarp tų dviejų 
tautybių prasiveržia ir atvirai. 
Mokyklose estų tautybės moki
niai nemėgsta žaisti su rusiu- 
kais.

Proindiška partija
laimėjo

SP1NAGAR, Kašmiras, kovo 
5. — Proindiškai tautinės kon
ferencijos partijai vakar buvo 
užtikrinta atstovų dauguma Kaš 
m iro valstybės įstatymdavystė- 
je. Ši partija turės 38 atstovus 
iš ?5.

Ministeris pirmininkas Bakshi 
Shulam Mohammad ir visi ka
bineto nariai, išskyrus vieną, 
buvo perrinkti.

Indijos premjeras
kaltina JAV ir Angliją

KANPUR, Indija, kovo 5. — 
Indijos ministeris pirmininkas 
Nehru šiandien kaltino Jungti
nes Amerikos Valstybes ir Bri
taniją, kad, girdi, jos bando že-

valstybinius reikalus, jei Sukar- minti Indiją Kašmiro klausimu, 
no neįvykdys jų reikalavimų. j „Indija nekeis savo nusistaty- 

Informuoti šaltiniai sako, kad mo Kašmiro klausime grasinant 
ultimatumas yra „labai rimtas“, Pakistanui ar kitai pajėgai“, — 

pasakė Nehru savo rinkiminėje 
kalboje.

Jis kaltino, kad JAV ir Brita
nija bandė primesti rezoliuciją 
Kašmiro klausimu per Jungtinių

nes sukilėlių vadai nėra kokie 
pramuštagalviai, bet rimti vy
rai. Jie įspėjo, jog gali kilti krau 
jo praliejimas, jei Sukamo ban
dys įvesti „kontroliuojamą de
mokratiją“, kurioje būtų ir ko-
munistai, vieton Vakarų stiliaus Tautų Saugumo tarybą, nepai- 
parlamentarinės vyriausybės. sant Indijos opozicijos.

Taikos viltys V. Rytuose

pakabintos ant plono siūlo
JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y., kovo 5. — Šiandien durys plo

nu siūlu buvo atidarytos spręsti taikiu būdu Vidurio Rytų krizę.
Ar jos stovės atidarytos, pri-------- -— ....... .......

klausys kaip Egiptas, Izraelis ir pajėgos ir civiliai vienetai pilnai 
kiti Jungtinių Tautų nariai prak' ir be sąlygų pasitraukia ir jų 
tiškai sugebės išaiškinti paskuti-j vieton ateina Jungtinių Tautų po 
nius Jungtinių Tautų nutarimus. j licinės pajėgos“.

Šį klausimą iškėlė Jungtinių Kada ir jei betkada Egiptas 
Tautų generalinis sekretorius grįš įsistiprinti Sharm EI Shei-

Aukso Krantas 
nebus neutralus

Rytų-Vakarų kovoje
AOCRA, Aukso krantas, kovo 

5. — Viceprezidentas Ni.<onas 
pasakė, jog Aukso Kranto (Gha- 
na) ministeris pirmininkas Kwa- 
me Nkrumah pirmadienį paža
dėjo, kad jo nauja nepriklauso
ma valstybė -nebus „niekada ne
utrali“ Rytų — Vakarų grumty
nėse.

Kwame Nkrumah, 47 metų, 
Aukso Kranto vadas, yra ameri
kiečių auklėtas.

Nixonas pažadėjo Jungtinių 
Amerikos Valstybių techninę pa
galbą Aukso Kranto valstybei, 
kurios vardas bus Ghana. Aukso 
Krantas yra vakarinėje Afriko
je.

Aukso Kranto — Ghana — 
valstybė šį trečiadienį oficialiai 
paskelbiama nepriklausoma vals 
tybe.

$10,000 pagrobė
SHARON, Pa., kovo 5. — Plė

šikas iš McDowell National ban
ko skyriaus vakar pagrobė 10 
tūkstančių dolerių. Sharon yra 
60 mylių šiaurės vakaruose nuo 
Pittsburgh, Pa.

Dag Hammarskjoldas, kuris pa
prastai nestovi prie tamsaus 
kampo.

„Svarbios ir sunkios adminis- 
tratyvinės problemos kyla da
bartinėse Jungtinių Tautų pas
tangose“, pareiškė jis.

Hammarskjoldas patvirtino,

kh’e ar Gazos administruoti, tai 
yra vienas iš klausimų, kuris 
teks „praktiškai išsiaiškinti“.

JAV davė „pasižadėjimą“, 
sako Izraelis

JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y., 
kovo 5. — Prezidentas Eisenho- 
weris davė „moralinį pasižadėji-

kad Izraelis ir Jungtinių Tautų j mą“ palaikyti garantijas, kurių
vadas sutarė techniniais klausi
mais“ dėl Jungtinių Tautų poli
cinių pajėgų, kurios pakeis Iz
raelio karines pajėgas Gazoje ir 
Sharm EI Sheikh’e.

Bet jis neatskleidė smulkme
nų ir nepasakė kada Izraelis pra 
dės pasitraukimą ir kada baigs.

„Pasitraukimas galėtų ir tu
rėtų būti pradėtas dienos ar dvie 
jų dienų laikotarpyje“, pasakė

Izraelis pareikalavo dėl jo ka
riuomenės ištraukimo iš Gazos 
ir Akabos apylinkių, šiandien pa 
sakė Izraelio šaltiniai.

Žinių šaltiniai sako, jog prezi
dento Eisenhowerio asmeninis 
laiškas, pasiųstas praėjusios sa
vaitės pabaigoje Izraelio prem
jerui Ben - Gurionui, buvo di
džiausiu paskatinimu ištraukti 
Izraelio karines pajėgas iš Egip
to.Egipto užsienio reikalų ministe

ris Fawzi. Ir jis pastebėjo, kad - c • . • • t-»-Izraelis be sąlygų turi pasitrauk- ^OVietai apiplesc 
ti iš Egipto teritorijos.

Duotos instrukcijos 
Pranešdamas Jungtinių Tautų

danų žvejus
KOPENHAGA, Danija,- kovo 
— Baltijos jūroje, 40 jūros

susitarimą su Izraeliu pasitrau-Į mylių nuo Klaipėdos, sovietai pa 
kimo klausimu, Hammarskjol- vogė danų žvejybos bojas ir šve
das pasakė: jojimo prietaisus. Iš 1,500 iš-

„Instrukcijose, pasiųstose (JT 
vadui) gen. E. L. M. Burns, yra 
nurodyta, kad Izraelio karinės

• Jungtinių Amerikos Valsty
bių ambasadorius Ellsvvorth 
Bunker Indijai vakar įteikė pa
skyrimo dokumentus Indijos pre 
zidentui Rajendra Prasadai. 
Mrs. Bunker ir kitos amerikie
čių ir indų pareigūnų žmonos ste| 
bėjo apeigas.

• Washingtono diplomatiniai 
sluogšniai galvoja, kad gen. 
Gruenther gali būti paskirtas 
JAV valstybės sekretoriumi. 
Gruenther dabar yra Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pirminin
kas.

spęstų kablių sovietų žvejybos 
garlaivis surankiojęs ir nusiga
benęs 300 kartu su žuvimis. Kai 
artinosi danų laivas, sovietai pa
spruko. Jau anksčiau danų žve
jai nukentėjo dėl tokių sovieti
nių veiksmų. Danų užsienio rei
kalų ministerija tuomet Mask
vos vyriausybei pareiškė protes
tą, į kurį sovietai tačiau nė ne
atsakė.

Dabar danų žvejų sąjunga ska 
tina vyriausybę iš naujo protes
tuoti.

• „Lu.remburgcr Wort“ va
sario 18 d. platokai rašo apie 
lietuvių vyskupą T. Matulionį ir 
jo kančias sovietų kalėjimuose ir 
priverčiamųjų darbų stovyklose.

Reikšmingas laiškas, gautas

iš okupuotosios Lietuvos
HELSINKIS, Suomija. — „Helsingin Sanomat“ atspausdino 

savo korespondento Vakaruose pranešimą apie lietuvių tautines 
demonstracijas okupuotoje Lietuvoje.

lietuvėsCituojamas vienos 
laiškas iš Lietuvos, kuriame pra 
nešama apie tai, kad sovietai ry
šium su lapkričio mėnesio de
monstracijom Kaune ir Vilniuje 
suėmę per 200 asmenų, jų tarpe 
ir 30 rusų. Demonstracijose „už 
taiką ir duoną“ be lietuvių daly
vavę ir rusų tautybės gyvento
jai. Demonstracijos vykusios

----------------- Kaune ir Vilniuje. Sekančiomis
KALENDORIUS dienomis jau prasidėję areštai.

Kovo 6 d.: Šv. Perpetua ir šv. Tie iš dalyvių studentų, kurie ne 
Felicitas; lietuviški: Raminta ir buvo suimti, buvo pašalinti iš 
Sunigilda. universiteto be teisės į jį grįžti.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 5:46. Demonstracijos Vilniuje

kur buvo gedamas himnas ir lie
tuvių tautinės giesmės. Nors su 
sibūrimus sovietinė policija iš
sklaidė, demonstrantai vėliau 
rinkosi iš naujo. Tuomet be mili
cijos sklaidė demonstrantus dar 
ir sovietiniai kariai. Prieš kai 
kuriuos demonstrantus jau įvy
ko teismas ir jie pasmerkti 10— 
15 metų.

Anot laiško rašė jo, demonstra 
cijose Kaune, kuriose dalyvavo 
tūkstančiai, buvo girdimi šūkiai: 
„Mes esame solidarūs su ven
grais!“

ORAS Ir tame laiške, kaip ir vieno 
Oro biuras praneša: Chieago- studento anksčiau rašytame laiš 

je ir jos apylinkėje šiandien — ko, aprašomos demonstracijos 
dalinai apsiniaukę ir mažas oro Vilniaus Rasų kapinėse prie Ba- 
temperatūros pasikeitimas. sanavičiaus ir Ciurlionics kapo,

• „Der Bund“ (Berne, Šveica
rijoje) vasario 18 d. plačiai mini 
JAV valstybės sekretoriaus Dul
les pareiškimą Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų klausimu.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Ralph Biinche, Jungitnių Tautų generalinio sekretoriaus 

pagelbininkas, dalyvaująs Aukso Kranto (Ghana) nepriklausomy
bės šventėje, laukiama, kad bus paskirtas Jungtinių Tautų pajėgų 
viršininku Egipte.

— Komunistinės Kinijos premjeras Chou En - lai vakar pa
reiškė, kad Jungtinių Amerikos Valstybių kontroliuojamų šovinių 
stoties įsteigimas Formozoje didina pavojų Tolimuose Rytuose.

— Amerikos pareigūnai planuoja šį mėnesį atšaldyti JA V pa
galbą Vidurio Rytų apylinkėje. Visokia pagalbos programa buvo 
suspenduota praėjusį rudenį, kai britai — prancūzai — izraelitai 
užpuolė Egiptą. Tada buvo atšaukta 199 užsieninės pagalbos pa
reigūnai.

— Izraelio ministeris pirmininkas Bcn - Gurion yra nusista
tęs įsakyti Izraelio kariuomenei grįžti į Gazos ruožą, jei Gazos ruo
žas būtų atiduotas į Egipto kontrolę, vakar pasakė informuoti 
šaltiniai. Šaltiniai taipgi pastebi, kad Jungtinių Amerikos Valsty
bių pareigūnai žino Ben - Guriono rezervaciją.

— Valstybės sekretorius Dulles vakar pareiškė pasitenkini
mų, kad Izraelio karinės jėgos traukiasi iš Akabos Įlankos ir Ga
zos ruožo.

— Iš Egipto gauta žinia, kad dešimties dienų laikotarpyje jau 
bus galima naudotis Suczo kanalu.

— Izraelitai vakar susikirto su egiptiečiais ir jordaniečiais 
pasienyje.

— Britanijos oro jėgų transportinis lėktuvas vakar nukrito 
į ūkio dvie jus namus prie Drayton, Anglijoje. Septyniolika lakū
nų žuvo. Taip pat žuvo keturi asmenys, buvę namuose. Ūkio pa
statai sugriauti.

— 6,000 Jungtinių Tautų kareivių vakar pasiruošė įžengti į 
Gazos ruožą ir Akabos įlankos apylinkę, kai tik iš ten pasitrauks 
Izraelio kareivini.

— Senatas vakar turėjo priimti prezidento Eisenhou'erio Vi
durio Rytų programą, nukreiptą prieš komunistinę agresiją.
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SID EW1NDER

Paveiksiu serijoj matyti iššauta raketa “Sidewinder” iš Navy jet lėktuvo. Centriniame vaizde ma- 
,J1 skrendanti per orą ir dešinėj sunaikinanti lėktuvą. Sidevvinder ir kilti tos rūšies ginklai tikri

nami Chma Lake, Calif. -----

ras bažnyčios šventoriuje. Mi- vandens buvo pakankamai, gy-
sionieriai įstengė prisišaukti 
Jungt. Tautų technikus, kurie 
išgręžė šulinį. Tūkstančiai žmo
nių su indais spaudės’ prie nau
jo šulinio misijų stotyje, ir kai

ventojams buvo 
li'iksma

kaip šventėj

Pagerbėme mūsų globėjų
(Iš skautų šventės Chicagoje)

(INS)

Lietuvių skautų ir skaučių 
globėjui pagerbti Chicagos skau 
tų ir jūrų skautų tuntai kovo 
4 d. susirinko j šv. Kazimiero 
šventės minėjimą.

Pagerbus vėliavas ir sugiedo
jus JAV ir Lietuvos himnus, mi 
nėjimas buvo pradėtas malda j 
mūsų globėją, kurią pravedė 
Lituanicos tunto kapelionas kun. 
K. Pečkys, SJ. Po maldos ka

siems dalyviams ir svečiams pa
liko didelį įspūdį.

Sveikintinas yra ir laiko ra- 
cionalizavimas, nes visa šios 
šventės programa truko pusant
ros valandos. V.

DIDĖJA KOLEGIJAS BAIGUSIŲJŲ 
ALGOS

EDVARDAS BULAITIS

PADEKIME JAMBOREE 
FONDUI

Skautų Jamboree Fondo va
jus dar nebaigtas! Jis praktiš- 

pelionas, pasiremdamas istori- į kai bus baigtas tik tada, kai bus 
jos duomenimis, labai gražia for sutelkta pakankamai lėšų atsto- lyginimus 
ma nušvietė šv. Kazimiero san- vauti Lietuvą tarptautinėj skau' 
tykius su jo tėvais ir artimai- tų šeimoj, iškeliant trispalvę vi- 
siais. Nėra žinoma, šv. Kazimie- sose tarptautinėse skautų sto
ras mokėjo lietuvių kalbą, nes vykiose, parodant komunisti- 
jo motina buvo vokiečių kilmės, nės vergijos baisumą ir reikalą 
nors tėvas ir lietuvių kraujo.| grąžinti laisvę pavergtoms tau- 
Augti šventajam teko irgi ne toms. Šioje srityje jau daug 
savo žemėje, bet svetimuose buvo padaryta skautų pastan- 
kraštuose, vienok, nežiūrint to, j gomis, bet daug darbų laukia 
jis labiausiai mylėjo Lietuvą. į artimoje ateityje. Šiais metais 
Dėl to ir jo kūnas buvo palai- jubilėjinė Jamboree Anglijoje, 

skautų vyčių pasaulinis sąskry
dis, JAV tautinė BSA stovykla 
yra negrįžtančjos ir negreit bū-

dotas Vilniuje. Porą metų pa
vaduodamas savo tėvą valsty
bės valdyme šv. Kazimieras pa
rodė didelį taupumą ir griežtu- į siančios progos pagarsinti Lietu 
mą pareigų neatliekantiems vai vos vardą viso pasaulio jaunuo- 
dininkams. Tas šventojo taupu-i menės ir jos vadų — valstybės 
mas ir pareigos supratimas sa- į vyrų akyse. Kažin, ar šį reikalą 
vo šeimoje buvo charakteringas parems Altas ar Balfas? Svar- 
bruožas šv. Kazimiero jaunys-į bu, kad šis reikalas būtų supras- 
tėje. Šios dvi mūsų globėjo sa- tas skautų tėvų, bičiulių ir pa- 
vybės yra pagrindas ir tikrojo | čių skautų tarpe. Tad be per- 
skauto charakterio, ir todėl ka-| traukos siųskime aukas Jambo- 
pelionas kun. Pečkys skatino ree Fondui adresu: A. Pocius,
šias dvi šv. Kazimiero savybes 
tinkamai suprasti šių dienų ap
linkybėse gyvenant šeimoje su 
tėvais, kur, be -pagarbos vyres
niems. skautui tenka pavaduoti 
tėvelius, ir čia reikalingas tau-

Augštąjj mokslą baigusiųjų kūno kultūros specialistų. Tu- 
žmonių pareikalavimas šiame rintieji kolegijos mokytojo kva- 
krašte vis didėja, o taip pat au- lifikacijas gali laukti 4,000-5,000 
Sa ir jų atlyg’nimas. Dabartiniu dol. algos su geriausiomis pro- 
metu kolegijos diplomą turinčio- gom's instruktoriams prekybos 
jo žmogaus pradinė alga jau šie administracijoje, anglų kalboje, 
kia apytikriai 5,000 dol. per me- psichologijoje, fizikoje ir pan. 
tus ir ši suma yra didesnė už Pradžios mokyklos mokytojams 
bet kada anksčiau buvusius at- alga yra numatyta pati kukliau

sia, ir jiems yra siūloma nuo
Pagal Illinois universiteto pa- 3’600 iki 4 200 doL Per metus’ 

teiktus duomenis, didžiausios Studentų pasirinkimas
pradinės algos yra siūlomos šio
se srityse: inžinerijoje — 5 600 Kiekvienais metais į šio kraš- 
dol., sąskaityboje — 5,000 dol., to universitetus atvyksta įmo- 
architektūroje — 5,000 dol che nių bei valdžios agentūrų atsto- 
mijoje — nuo 5,000 iki 5,400 vai’ kurie apklausinėja mokslą

gybę vaisių ir daržovių, bet jų 
negalima nei žudyti, nei nubai
dyti.

Čia galima paminėti ir “šven
tosios” kobros (labai nuodingos 
gyvatės), taip pat nežudomos 
nei nubaidomos, nuo kurių įgė
limų miršta kasmet 50 tūkstan
čių žmonių.

Tel RElisnce 6-1811
DR. WALTER j. KIRSTUK

—'VTOJAS IR CHIRURGĄ- 
• tv-TUVlji OTnVTOTAfl’

8825 W**it 59th Street 
VAI 1—4 *«lst 9:30—i:8» •»

■’VcAh < n«r«l įtart'

Tel. ofiso Ir buto OLympio 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th St., Cicero 
Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero

Kaadien 1-3 vai. ir S-5 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

43 Paddington Avė., London, 
Ont., Canada.

PIRMOJI “SKAUTORAMA” 
CHICAGOJE

Kas gi yra “skautorama”’

dol., “industrial-relations” spe
cialistams — nuo 5,000 iki 5.500 
dol. Labiausiai įvairuojančios ai 
gos yra siūlomos teisininkams, 
kurių pradinis atlyginimas svy
ruoja nuo 4,200 iki 6,500 dol., 
ir bibliotekininkams su magistro 
laipsniais — nuo 3,600 dol. iki 
6,500 dol.

Mažiausi atlyginimai yra nu
matyti moterims, baigusioms 
“liberal arts” studijas, kurioms 
siūloma tik nuo 3.000 iki 4,200 
dol., tuo tarpu vyrams, šios sri
ties absolventams, yra nustaty
ta 4,000-5,000 dol. pradinė al
ga.

Mokytojų pareikalavimas
Pirmą kartą po daugelio metų 

padidėjo vid. mokyklų ir kolegi
jų mokytojų pareikalavimas, ir 
jų dabar reikalaujama daugiau

bebaigiančius^ studentus, jiems 
siūlydami turimas pozicijas. 
Paprastai tokių siūlomų vietų 
yra žymiai daugiau už kolegi
jas baigiančiųjų studentų skai
čių.

Pavyzdžiui 1956 metais į vie
ną iš didžiausiųjų Vid. Vakarų 
augšt. mokyklų — Illinois uni
versitetą buvo atsilankę 1,300 
firmų ir valdžios agentūrų at
stovų, kurie čia pasiūlė 24,000 
pozicijų. Šiais metais yra numa
tyta, jog atvyks apie 1,500 to
kių verbuotojų, siūlančių nuo 
25.000 iki 30,000 pozicijų, o tuo 
ta rpu birželio mėnesį šį universi 
tetą baigiančiųjų skaičius sieks 
tik apie 5,000 studentų.

Dauguma įmonių bei įstaigų 
atstovų baigiančiuosius studen
tus kviečia aplankyti savo at-

Žinoma, tokia indų pagarba 
gyvybei tikrai didinga, bet prak 
tikoje ji kenksminga ir nuo šio 
paproč:o jie kada nors atpras, 
kaip jie dabar atpratinami nuo 
kastų santvarkos, kuri yra irgi 
jų religijos įsakoma.

VANDUO INDĖNAMS

Cocotos miestelio gyventojai 
(Bolivijoje) ilgą laiką kentėjo 
dėl vandens stokos. Pagrindinis 
vandens šaltin’s buvo rezervua-

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:10 v. 

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South \Vestern Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. 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

Officę tel. RE 7-1100
Res. tel. VVAlbrook 6-3700

Tel. ofiso HE 4-0699. rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1957 W. ‘mrfield HJvd.
V AL I 4 Ir 6 r 

B Madienlair nuo 1 tki « vai p. p.
•Sskvrue ketvlrtad. ir aekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South YVestcra Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. i.- 1-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-x vai -.Trečia
dieniais uždaryta. KL laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 0-0070

’i'd. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

RPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kaadien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. Ir penkt.
Trečiad. Ir sek uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Office: 10748 South Mlchigan Avė.
Bato 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien Inuo 6 v. V.’ jkl 9 v.
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

tšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6706
Buto — BEverly 8-3946

0R. I. J. SIMONAITIS
OVnvm.lAS TR CH’RUPGAS 

Naujau ndreMa*- 4255 W. 68r«l SI 
orine tel. ltElian<-e 5-411(1 

Rezid. telef. GKnvehlll 0-IHII7 
Valandos: 1-3 p m.. 6-8 p m. 

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

Ofiso tel. CLiffside 4-289(1 
Rezidencijos: IiAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th ir HerrniUųge)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
fleštad. nuo 2 Iki 6 vai., išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Civio Opera House, katnb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CUntral 0-2294

0002 West Itith Str., Cicero 
Vai. kasdien 6-8. šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOvvnhall 3-0050 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Resid. tel. HEmlock 4-7OHO

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

Tei. ofiso He.'4-2123, rez. Gib. 8-0105

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6255 South YV estera Avenue

VAJ,. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak 
Trečiadieniais, šeštadieniais tr 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

pumas bei pareigos supratimas. Tai yra lyg didžiulio reprezen- toj Pradedantygis vid. mokyk. 
T- , ... , tacinio skautų laužo programa

. a an?1 s.ia Pr°ga uvo Pa' scenoje, atliekama skautų meni-
mine as ir s au y es ei josi j- nių pajėgų elito ir taikoma dau-
. ,or ° a en - owe lo gįausia svečiams, visuomenei su 
ju i ėjus, vai ingą ir rumpą tjkgju SUpažindinti žiūrovus su 
žodi apie skautybes pmdzią ir sRautišk nuotaika persunkta 
jos ,Steigėją tarė ps. Vyt. Cer- januomenės kūryba. 
mus. Pačioje saleje vėliavų fa-

negu pradinių mokyklų moky- stovaujamus darbdavius, siūly-

los mokytojas gali tikėtis 3,800 
iki 4,500 dol. algos, ir čia dau
giausia trūksta fizikos, matema
tikos, anglų kalbos ir mergaičių

sadas buvo papuoštas šv. Kaži- Šiuo reikalu dr. Stp. Biežio 
miero ir lordo Baden - Powellio rezidencijoje įvyko Chicagos 
portretais ir didelėmis jubilė- Skautams Remti Draugijos po- 
jaus skaitlinėmis, kas buvo pa- sėdis, kuriame ir buvo galutinai 
daryta skltn. Zitos Biliūnaitės aptartas pirmosios “skautora-
meniška ranka.

Lituanicos tunto įsakymų me 
tu įvyko pora pakėlimų į skilti- 
ninko laipsnius; pristatytas nau 
jas tunto adjutantas psktn. J

mos” surengimas Chicagoje š. 
m. balandžio 14 d. 3 vai. p. p. 
Marijos augštesn. mokyklos sa
lėje.

Pranešimus tuo reikalu patei-
Paronis ir ūkio ved. psktn. V. | kė dr. Stp. Biežis, Kalvaitis,
Mikūnas, ir... likviduotos dvi 
draugovės, jas prijungiant prie 
kitų vienetų.

Meninės dalies metu buvo pa- 
dainudta keletas dainelių ir 
gretomis pravesti keturi vienetų 
pasirodymai. Nors oficialią mi
nėjimo dalį ir meninę programą 
energingai pravedė naujasis ad
jutantas psktn. J. Paronis, ta

škant. Tumienė, Siliūnas ir v. 
sktn. A. Aglinskas. Diskusijose 
dalyvavo Aušros Vartų skaučių 
tunto tuntininkė sktn. A. Kar- 
navičienė, dr. St. Budrys, inž. 
Jurkūnas, v. sktn. A. Aglins
kas, Lituanicos skautų . tunto 
tuntininkas sktn. P. Nedzins
kas ir jūrų skautų Baltijos Jū
ros tunto tuntininkas psktn. E

GAUSI SKAUTININKIŲ 
SUEIGA

Vasario 16 ir pasaulio skau
čių dienai paminėti Chicagos 
skautininkių draugovės narės 
turėjo įspūdingą sueigą sktn. 
Meiluvienės bute. Tylos minute 
pagerbus žuvusius už mūsų tau
tos laisvę, buvo perskaitytas 
psktn. Jz. Daužvardienės svei
kinimo raštas, kuriame ji gražiai 
apibūdino šių dvejų dienų pras
mę, linkėjo visoms būti gero
mis skautėmis ir geromis lietu
vaitėmis. Sueigai buvo perduo
tas sveikinimas ir v. s. J. Va- 
čiūnienės, kuri šioje sueigoje ne 
galėjo dalyvauti. Buvo praves
tas ir skautininkės įžodis, kurį 
davusios J. Bobinienė ir F. Kur- 
gonienė buvo apdovanotos gėlė
mis.

Vyriausioji Skautininke savo

darni apmokėti visas kelionės ir 
kitas išlaidas. Ypatingai įmo
nės yra labai suinteresuotos 
techniškųjų dalykų specialistais 
ir šie yra gerokai branginami.

Kaikurie darbdaviai studen
tus bando “prisijaukinti” ir ki
tais būdais. Pavyzdžiui konven
ciją studijuojantiems asmenims 
įstaigos yra jsivedusios vasaros 
“interno” programas, tikėda
mos, jog šie studentai po moks 
lo baigimo pasiliks ir toliau to
je pat vietoje tarnauti. Taip pat 
jos mano, kad tokiu būdu yra 
galima pagarsinti savo darbo
vietę ir taip pritraukti daugiau 
studentų. -

Reikia pabrėžti, jog čia yra 
pažymėtos pradinės algos, ku
rios po vienerių ar dvejų metų 
gali žymiai padidėti. Čia pavyz
džiu galima paimti architektū
rą .kurioje su kolegijos diplo
mu architektui pradžioje yra 
siūloma 5,000 dol., o po viene
rių ar dvejų metų jam yra ga
limybių uždirbti 9,000 dol. per 
metus. Be to, reikia pažymėti, 
kad čia patiekti algų svyravimaičiau ryškiai pasirodė vienetų ne Venrianskas Visi suširinkušieli » J Kaa Cla pi Jt. . .naiėeumas npnnrn« mAnirJiZ ven«lansKas- V1S1 8U81rlnau8ieJ1 žodyje džiaugėsi sueigoje ma- primuso nuo studijas baigusių- 

vienbalsiai pritarė ėlam užsiracl tydama bov Kauno tunti„inkea,( , „„„.„uKu „bumų, jų geo-
Jimui ir nutarė į šitą skau- dabartines Seserijos Vadjos na-, grafinės vietos, jmonių bei įatai- 
tų.-ėių šventę sukvieati visų Chi- rM ir bendradarbę, ir sueigai, gų paiėgumo ar pan.
cagos lietuvių visuomenę. pristatė sktn. Stasiškienę, at-1 --------- ----

Smulkiau aptarus šios “skau- vykusią iš Australijos, buv. Ar-

Pajėgumas ar nenoras meninėje 
dalyje parodyti šį tą geresnio. 
Šį meninio kūrybingumo nepa- 
naudojimą vargu būtų galima 
pateisinti kieno nors laiko sto-

KODRL INDIJA BADAUJAka, nebent visi talentai ir visa . „ . , . x- j • . *toramos programa visus na- gentinos skaučių vadeivę psktn.
u h ivvkstančiar^ska^ Z1° vaišino arbatėle maloni šeiminin- E. Namikienę, buv. dmahos vie- Indija gerovės atžvilgiu kai- 

‘ K u °ra’ kė O. Biežienė, visuomet daug tininkę R. Parulytę bei dabartinę j kurių tyrinėtojų yra statoma14 d 
mai

prisidedanti prie skautiškosios 
veiklos palaikymo Chicagoje.

Senas lapinas

SKAUTININK. RAMOVĖS 
SUEIGA

Š. m. kovo 10 d. (sekmadienį)

Minėjime malonu buvo žiūrėti 
gausias jūrų skautų gretas, ta
čiau kiek liūdnoka buvo matyti 
sumažėjusį Lituanicos tunto 
skautų būrį, palyginus su per
nykščiu minėjimu. Nepasirodė
čia nė A. S. S., nors keletas vy-1 11 vai. sktn. dr. J. Aglinskienės

vietininkę Gr. Kovaitę ir Sese
rijos Vadijos sekretorę vyr. skil- 
tininkę J. Krutulienę.

priešpaskutinėje vietoje — prieš 
Kiniją. Maisto trūkumo priežas
tis — indų religija, vadinamasis

Su foto aparatu atvykęs mo- hinduizmas, kuris pasižymi vi-
kyt. A. Gulbinskas kvietė skau- 
tininkes suaktyvinti paramą Va 
sario 16 gimnazijai Vokietijoje.

Vyr. Skautininkei pranešus,

sokios gyvybės branginimu. In
dija turi net 160 milionų galvi
jų, t. y. daugiau negu kuris ki
tas kraštas pasaulyje, tai dau-

tiečių stovėjo skautų vyčių dr- kabinete, 23 W. 51st Str., įvyks kad Seserijos Vadija ruošia sa- giau negu Jungtinių Valstybių, 
vėje; nebuvo nė Skautininkų ra Skautininkų-kių ramovės visuo- vo tradicinį, o kartu ir atsisvei- Argentinos ir Australijos drau- 
movės, nė mūsų mielųjų ir la-! tinė sueiga, kurios metu nese- kinimo balių š. m. gegužės 11 d. ge. Indijoje ketvirtainėje my-
bai čia kviestų sesių. Galbūt vi
sos sesės (įskaitant studentes 
ir skautininkės bei visą tuntą) 
tuo pat metu minėjo visiems 
mums bendro globėjo šventę ki
toje salėje ar būkluose. Gi ma
lonu prisiminti bendrai rengtą 
pernai šv. Kazimiero šventės 
minėjimų, kuris tuo metu ir var 
gino skautus,-es, bet iki šiol vi

niai iš Australijos atvykęs s. 
Stasiškis pateiks Australijos 
skautų bei visų lietuvių gyveni
mo apžvalgą. Numatyta aptar
ti skautininkų statuto reikalą ir 
pasitarti auktualiais sk. veiklos 
reikalais Visų laipsnių skauti
ninkės ir skauliniokai labo i kvie 
čianru i sueigą atsilankyti.

Ramovės Valdyba

Wcstern Ballroom salėje, visos 
skautininkės pasižadėjo visais 
būdais prie vakaro prisidėti. 
Tam reikalui čia buvo išrinktos

'"'H. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penat. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Slst Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
ge&t&d.

Re*, tel. GRovehlll 6-ftftOS

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos Ir Daman Ava) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0O48 
Rez.: VVAlbrook 6-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western A venine 
Ohicago 29, UI 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4*00 

Rezidencia: GRovehlll 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036.

dos M. BEverly 8-8944

TeL ofiso n 7-0800, res. RE 7-8887

DR. BR. GAIŽIUMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

496* Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornla Avė.

▼AL.: 3 4 Ir 6—8 v. p. p
lešt. 3—7 vai. p. p., 
išfllcyrue sekmadienius

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-3761

DRr A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-494*.

Namų — CEdarcrest 3-778*

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

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. Kepnblic 7-8818.

Ofiso telefonas — Rlahop 7-2525

DR. AL RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

V AL. kasdien nuo 2:0(1 iki 9:00 v. 
Trečlad. Ir nekmad. tik susitarus

Oftoo telef. YArds 7—1190 
Readdenctjoa — HTewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We«t 85th Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta <atr»)

VAL 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas- 
Uskyrus trečiadienius. Atidarą'

•ettad taniais 1- val

Tel. WAlbrook 6-9870
Res. ITIlttop 6-1000

0r. AlexMider J. Javoii
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medic&l Center
6132 South Kedzle Avenue

VAL 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. Ir šeštad. parai sutarti

lioje yra 136 karvės, JAV — 32, 
Argentinoje — 42 ir Australijo-, 
je — 5. Pagal indų religiją kar-,

Tel ofiso PU. ‘*838. rez RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ® 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 6Srd Street

ve esąs šventas gyvulys, jas VAL kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 . , ....... ....... 1 , ... .... , ..Ilki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždarytabufeto ir “laimes šulinio ko- draudžiama žudyti ir valgyti,'
misijos. Aptarus eilę kitų rei-1 bet jos suėda daug pašaro ir; 
kalų su “Ateina naktis” buvo | teduoda tik kiek pieno ir mėšlo, 
baigta ši lietuviško nuoširdumo! iš kurio daro kurą
nuotaikoje praėjusi sueiga ' Indijoje yra 20 milionų “šven 

Kore«p. 1 tų” beždžionių, kurios suėda dau

Tsisfonas GRovshlli 6-1699

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

'HITAI KO AKINIUS 
slauiltM. 9—12 ii T- t » • v>««»
susitartais išskyrus Irečle-tieaioa

2422 W. Marąuetto Road

Tel. ofiso PRospect 6-94OO
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

Prilmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tei. ofiso PR. 4-0440, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 va.'

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-0*59 

Rezld. 6600 S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akiniu dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tr« 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo lo iki 2 vai. p.p

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPF.C. CHIRI RGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West «9th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligonina 
Telef. REpublic 7-9290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rPmus 
4455 S. Oalifornia At*. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už- 
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - l’rotrzistas

Aparatai-Protezal. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kolom

(Arcb Supports) ir 1.1. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 W. 6Srd St, CMcago29.ni 
Tel. PKoniMCt 6-0A04

tdiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Kataliku Radijo Programą

— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe
JI TRANSUI'OJAMA 

Kiekviena seknuuiicn* noo 
1:30 Iki 2:00 vai. p. o 

19 STIPRIOS IR GaLINGoh

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKR 

Visais reikalais krelpkitšs šiuo adr« 
tu: LITHVAN1AN CATHOLIC HOU1. 
Radlo Statlon WLOA. Braddoek. Pa 
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DRAUGAS 

THE IJTHUANIAN DAILY FRIENI)
4545 W. 6Srd St, CMcago 29, Illinois, Tel. LUdlow 5-9500

Rntersd «s Rscond-Claas Mstter March 81, 1916, at Ch1ca«o. llllnot. 
Vnde. ths Act of March 8, 1879

Member of the Cathollc Press Ass’n SUB8CRIPTION RATE8
Published dally, ezept Hundayn. 88.00 per year outrrtde of Chl<a«i
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MARIJONŲ SUVAŽIAVIMAS
Šią savaitę Chieagoje posėdžiauja Tėvų Marijonų Šv. Kazi

miero provincijos kapitula. Yra suvažiavę Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir Pietų Amerikoje veikiančių žios kongregacijos na
mų viršininkai ir įgaliotiniai ir, žinoma Provincijos Tarybos na
riai. Provincijos kapitulos renkasi kas šešeri metai taip, kaip 
ir vyriausioji kapitula, kuri paprastai yra sukviečiama Romon. 
Ją sudaro provinciolai ir provincijų kapitulų išrinkti atstovai. 
Kaip matome, Tėvų Marijonų, kaip ir visų kitų kongregacijų 
ar vienuolijų, reikalai tvarkomi demokratiškai, lygiai tokiu pat 
būdu ir vadovybės yra sudaromos.

Tėvų Marijonų Šv. Kazimiero provincija Amerikoje palygi
nus yra dar jauna. Jai užuomazga padaryta 1913 metų vasarą, 
kai į Jungt. Amerikos Valstybes atvyko kun. Feliksas Kudir
ka, MIC, ir kun. Kazakas, MIC, Tėvų Marijonų atgaivintojo ir 
tuo metu buv. kongregacijos generolo a. a. arkiv. Jurgio Matu
levičiaus, MIC, lydimi. Rodos po metų prie jų prisidėjo atvykęs 
iš Lietuvos kun. Vincentas Kulikauskas, MIC, ir dar kiek vė
liau — kun. Meškauskas ir kun. prof. Būčys. Tai buvo pirmieji 
Tėvų Marijonų Kongregacijos pionieriai Amerikoje, kurių kukli 
įsikūrimo ir darbo pradžia atnešė didelius vaisius. Kadangi anais 
laikais buvo didelis lietuvių kunigų trūkumas, pirmiesiems mari
jonams teko dirbti dideliu uolumu ir nepaprastai daug. Jie tal
kino klebonams parapijose, jie vedė misijas, jie rūpinosi savo 
provincijos sukūrimu, jie pasinėrė į katalikiškos spaudos darbą, 
nes toji dirva anais laikais buvo labai apleista. Pagaliau jiems 
buvo pavesta tvarkyki viena Chicagos lietuvių (šv. Mykolo) pa
rapija, kurios patalpose jie įsteigė vienuolyną, spaustuvėlę ir iš
leido grynai religinio turinio laikraštį “Tikyba ir Dora”, be to 
išleido keletą vertingų religinių knygelių. Kiek vėliau, kun. P. 
Serafinui įstojus vienuolijon, Tėvams Marijonams pavėsta tvar
kyti ir Aušros Vartų parapiją.

Nuo pirmųjų marijonų atvykimo Amerikon praėjo dar ne
pilnai 44 metai. Per tą laiką jie čia tikrai giliai įleido savo šak
nis ir jau išsišakojo ne tik po įvairius JAV kraštus, bet ir Pietų 
Amerikoje, kur taip pat garbingai tarnauja lietuviams jų religi
niuose ir tautiniuose reikaluose ir sėkmingai misionieriauja. Ir 
čia, ir P. Amerikoje jiems tenka darbuotis visoj eilėj parapijų (ar 
tik ne keliolikoj), vesti misijas, dirbti mokyklose, rūpintis lietu
vių katalikų spauda. (

Šią savaitę posėdžiaują Tėvų Marijonų Kongregacijos Šv. 
Kazimiero provincijos vadovai savo darbotvarkėje, spėjame, turi 
daug svarbių reikalų ir nelengvų problemų. Juk provincijos at
sakomybėje šiandien yra ne tik visa eilė parapijų, misijų viene
tų, bet ir mokyklų, knygų leidimas, laikraščiai, net dienraštis. 
Statyba Argentinoje, statyba Marianapolio mokykloje, Thomp
son, Conn., statyba Chieagoje. šios ir kitos statybos pareikalau
ja darbo ir lėšų. Jos daromos ne pačių vienuolijų gėriui, bet 
Bažnyčios ir .mūsų tautos naudai. Tam jie iš savo pusės viską 
aukoja ir aukos, kad tik Dievo garbė plistų, kad lietuvis iš
laikytų religines ir tautines brangenybes, kad jaunimas išaugtų 
sveikas kūnu ir dvasia.

Ir šie žodžiai yra rašomi šios kongregacijos iniciatyva, rū
pesčiu ir, žinoma, gausia visuomenės parama pastatytose nau
jose patalpose, kad jose spaudos darbininkams būtų geresnės 
sąlygos dirbti, kad praplėstoj ir moderninamoj spaustuvėj ir 
šiandien vienintelis pasaulyje lietuvių katalikų dienraštis galė
tų būti tobuliau išleistas, ir savaitraštis “Laivas” galėtų geriau 
ir greičiau “plaukti” pas savo skaitytojus, kad mėnesinis žurnalas 
“The Marian” išeitų patrauklesnis, kad ir kiti žurnalai bei kny
gos būtų greičiau atspasudinamos, pagaliau, kad Lietuvių Ka
talikų Spaudos Draugijos įsteigtas Lietuviškosios Knygos Klu
bas dar daugiau negu ligšiol lietuviškųjų knygų galėtų įduoti 
į skaitytojų rankas.

Posėdžiaujančiai provincijos kapitulai linkime geriausios 
sėkmės ir ją nuoširdžiai sveikiname.

ŠVIETIMO REIKALAI
Toje srityje mažiausia yra 

kas nors nauja. Kai tik atvyko
me į šį kraštą prieš septyneris- 
aštuoneris metus, tai vis tebeda 
rome tą patį ir nepadarome. 
Renkame ir nesurenkame sta
tistines žinias, rengiame ir ne
parengiame programų. Gerai, 
dar, kad atskiros vietos nieko 
nelaukia ir daro, kas galima ir 
kas reikia daryti.

Pabaigoj duodami spaudos 
atsiliepimai ir kronika. Pats 
biuletenis, berods, didele dalimi 
yra paties CV pirmininko St. 
Barzduko kruopštumo vaisius. 
Kiekvienu atveju biuletenis 
mums primena, kad ne viskas 
dar taip bloga, kad yra ir švie
sių pastangų bei gyvybingų pla
nų.

DEL DISKUSIJŲ
Pastaruoju metu spaudoje, 

ypač “Drauge”, pasirodė nema
žai stra’psnių bendruomenės 
reikalu. Būta ir kritikos. Fak
tas, kad betkoks organizacinis 
darbas mūsų sąlygose reikalau
ja kantrybės ir skirtingų meto
dų. Ir masinė gyva lietuviška 
bendruomenė formuojasi labai 
iš lėto. Tokiais metodais, kaip 
stovyklose, ji negalės veikti. 
Teks galvoti apie lankstesnės 
organizacinės struktūros sukū
rimą. Gal vis dar perdaug įta
kos turi negyvenimiškas galvo
jimas.

Jeigu dabartinė centro valdy
ba išaugo iš gyvo pačios ben-į 
druomenės židinio, tai taryba bu; 
vo rinkta negyvenimišku būdu.| 
todėl ir liko negyvenimiška. At
rodo, kad ateity tokią tarybą 
teks sudaryti vienoje geografi
nėje apygardoje arba ją turės 
sudaryti atskirų apygardų at
stovai. K. Mockus

pasaulio mieste su labai intri
guojančia atmosfera ir patrauk 
liom s pramogomis.

Jam būtų prieinamas vienas 
geriausių pasaulyje pašliūžų sli
dinėjimų beveik ties jo durų 
slenksčiu ir tai būtų užtikrinta 
keturis mėnesius per metus.

Vasarą jam būtų atviri keliai 
įtikrą ežerų rojų šimto mylių 

diametre buriavimui ir žūklavi- 
mui, kurie prieinami kiekvienam 
be spūsties ar konkurencijos ir 
žiūrovų pertekliaus.

Jis turėtų progą paaštrinti 
savo humorą ar net pagerinti 
savo manieras ir elgesį McGill 
universitete.

Šie sąmoningi atsakymai tik
rai charakterizuoja Montrealį, 
todėl patiek'u juos "Draugo” 
skaityto jmas.

P. S. Va;zdo pilnumui nuo sa
vęs norėčiau pridėti, kad tuos 
pinigus geriau teįsigyja, dar gy
vendami Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. J. Petraškevičius

— Praeitais metais Chicagos 
Raudonasis Kryžius išdavė 11, 
500 pietų ir 675 d. pastogę ne
turintiems kur pasidėti.

1OHN T. ZURIS
LAVVVEK AM) COl'NSELbOlt 

II 80. |,A SAl.l.i: STHEIT
Itoom 1413

Phone: RAn,lolpli A-4423 
Hume pilone; Afavette 3-9177

VIOLAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE Ui Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

TeJ. PRcnpect 9-2781

NARIAI IIHIVII I Al t IK NMHJNIMts

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36. III

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III

Bendruomenes rūpesčiai

AKTUALUS BIULETENIS 
Bendruomenės CV leidžia a- 

polografu spausdinamą biulete
nį, kuris parodo visus bendruo
menės rūpesčius ir pastangas.
Apie ką ten kalbama? Pažiurę-1
kime į paskutinį numerį, išleis
tą š. m. pradžioj. Pirmuoju įdė
tas LB Tarybos prezidiumo nuo

jų šio krašto valdžios žmonių 
dalyvavimą iškilmėse. Taip pat 
kviestini valdžios atstovai ir ki
tuose kraštuose, kur tik yra dau 
giau lietuvių. Jei neatvyks, tai 
bent pasveikins. Stovyklinio gy-

M'ONTREALIO PIRM EN Y B L S j
Kaip pranešė Reuters iš Lon

dono, Nicholas Monsarrat, la
biausiai perkamų knygų auto
rius ir savo laiku buvęs informa 
cijos direktorius Kanadoje, at
sakė į klausimą “Ką man duotų 
10,000 svarų sterlingų Montre- 
alyje?” Šį klausimą paskelbė 
vienas Anglijos universiteto lek
torius londoniškiaine savaitraš
tyje “Sunday Times”.

Savo laiške rašytojas Monsar 
rat į tai atsakė: “Leiskite man, 
gimimu montreališkiui, jį ap
šviesti!” Štai jo atsakymai:

Jis pradėtų, turėdamas daug 
daugiau savo dispozicijoje, negu 
tuos 10.0C0 svarų, jeigu norėtų 
išleisti ar taupyti.

Jis turėtų pilną laisvę leisti, 
keliaudamas kur nori visame pa 
šaulyje, kur jo pasas galioja, ir 
kada norėtų, neatsiklausdamas 
niekeno leidimo.

Jis gyventų antrame savo di
dumu prancūziškai kalbančiame

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN-ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50.111., tel. TO 3-8131-32

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

venjmo metais rodyta daugiau 
susirūpinimo kultūrine ir politi
ne propaganda, negu yra da-

Atliekame dideliu: Ir ir-Jua automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobiliu dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 Wesl 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospecl 8-9842, Namu tel: Wfllbrook 5-5934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčiu ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 $o. Hoyne Avė.. Telef. Vlronįa 7 7097

iMinuunillIliiiIluimiiiiiiiih»em>» «

1

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ii 

tolimų distancijų. šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANK’A AVĖ., ( UB AGO. ILL 
• Telefonas — FRontier 6-1882

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms,
• Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

ir augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
l-'EI-IS A. RAUDONIS, NEL.IJE BERTULIS, Sa».

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30
J

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
1‘finiaiitis Chicii'jns Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat i< s įsiįdirimo 
1924 įlietais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai md« lin saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra. saugesnės ir pelningesnės ištaigos pasidėti tau 
|M,mus pinigus. Pasidėję taupiriiiis pas mus gausite ne tiktai -aitznma — iu 
ii|«li'audiiiiij iki $1 (1,900.90, augsią dividendą, bet ir daugelį kitu palarnavunų 
veltui, už. kiniuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytoją patogumui Chicagos Savings Bendrovi s įstaiga yra viena i- gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėle.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus pa-tu

Pašykite dėl informacijų. Mūsų turtas #21,000,000.Of).

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. V7estem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir i»enktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

PAULIUS JURKUS

SMILG A K IŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

ta. Brošiūrėlės, tomai riebiausia sukimšti kaip mal- , čiulps arti pusantro ar du šimtukus.
— Be to T —vikaras ištraukia kitą stalčių ir pa

sideda greta pirmojo. — Čia sudėti mano projektai, 
sumanymai. Kai reikia, cvakt lengvai randi. Be to,

širdus kreipimasis N. Metų pro-, bar. Geriausias pavyzdys — dai 
ga, o taip pat trumpai cituoja-1 nų šventė Čikagoje, kuri nebu- 
ma centro valdybos šventinis at vo reikiamai išnaudota propa- 44 tęsinys 
sišaukimas.

Matyti, kad bendruomenės pa 
daliniai nepalaiko reikiamo ry
šio su centru, ir todėl įsakmiai 
dėstomas prašymas tą ryšį su
glaudinti.

PLB SEIMO REIKALAI
Iš paskelbtų nutarimų ir ko

respondencijos su ALT mato
ma, kad rimtai tariamasi ir no
rima seimą paversti tikrai visų 
pasaulio lietuvių valios demons
tracija. Linkėtina susitarimo su 
ALT bendrai veikti, nes šiaip 
ar taip reikia matyti faktą, kad 
ALT apjungia nemažai tokios 
organizuotos lietuvių visuome
nės. kuri su bendruomene dar 
nėra sutapusi. Kadangi JAV lie
tuviai sudaro absoliučią mūsų

gandiniu atžvilgiu, ir ta prasme , Bet reikia.
pagrįsta. Turime j Sunkiai jis užkelia kojas laiptukais ir pasibeldęs 

UZ...1^ 1 ’L 5?.Gn ®aV.° 'čiuža kambarin. Vikaras įsitaisęs raudonam minkš-
,?’..^!LZ‘.laU_.!S,.VC”!!!!: šuolyje. Saulėje įdegęs. Nesutelpa sutanoje, net krū- 

tinę atsisagstęs. Plaukai išdrikę, rodos, vėjas būtų 
perbraukęs.

kos.
— Čia pas patį, kunige Jonai, tikra laboratorija.

Ncišrask kartais parako.
1 — Cho, klebone! — nusijuokia vikaras. — Ne j klebone, ot kas yra: mums reikia žūt būt įkurti pa-
paraką, bet dinamitą noriu išrasti. Aš tuoj! — to- į rapijos knygyną. Čia pirmiau buvo valsčius, ir kas 
liau kala mašinėle. Ištraukia lapą. — Atleiskite, kad panaikino? Miestelis nemažas, bet žmonės nubalsavo 
tokia tvarka pas mane. Vis to laiko maža. Čia vaka
rykščios pramogos apyskaita. Jūs šekit akim, aš 
skaitysiu, taip patikrinsim. — Duoda klebonui per
rašytą lapą, o pats griebia pluoštą popierių.

ir prisijungė prie Smiltynės. Kuriems kelmams’! Jei 
valsčius būtų, pati valdžia rūpintųsi biblioteka. Da
bar, jei nori, plunk septynis kilometrus į valsčių. O 
žmonių, ypač jaunimo, be knygos palik ti negalima.

— Kas čia dabar? Tai jaunoji karta! Tai bent Išeina is pradžios mokyklos, ir nė vienos knygelės.

gal ir nesantaika mūsų tarpe 
sumažės.

VASARIO 16 GIMNAZIJA 
IR MINĖJIMAS ’

Bendruomenės centras ragino 
išlaikyti vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje ir kvietė apylinkes 
rodyti aktyvumo minint vasario 
16 šventę. Atrodo, kad tie abu 
pageidavimai patenkinamai vyk 
domi.

BENDRUOMENES
METRAŠTIS

Iš biuletenio sužinome, kad 
būtų apie 200 psl. ir atžymėtų 
penkmetį nuo bendruomenės 
darbo pradžios šiame krašte.

— - Cho, klebone! — lyg varpas trenkia jo storas 
balsas. — Prašau sėsti. Aš tuoj!

Seniau, prieš didįjį karą, kai kunigas Senkus bu
vo seminarijoje, vyresnį reikėjo atsistojus pasitikti. 
Vikaras gi, šių laikų kunigas, lyg nemato savo kle
bono: vėl kniaubias į rašomąją mašinėlę ir duoda vi
sais pirštais. Ir kur ją pasidėjęs — ant staliuko ties 
minkštasuoliu!

mandagumas! Jis ne darbui atėjo! — klebonas var
to lapą ir piktinasi, bet vikaras nelaukia.

— Už salę — 50, orkestras — 120, grimas—13, 
vakarienės išlaidos—53.75. Šią sąskaitą sudaro deš
ros tiek ir tiek ... vikaras varo skaičius, pieštuku 
trinksėdamas į stalą. — Baigęs pabraukia. — Taigi, 
gryno pelno liko 366 litai!

Klebonas žiūri į popierių, per akinių virstų dėbte
li į vikarą ir sustoja prie skaičių. Vėl tas užburtas 
366! Timpteli lūpą ir deda lapą ant stalo.

— Gerai užderėjo. Nemažas pelnas krito!
— Kur čia, ašaros! — nustūmęs akinius ant kak

tos, nykščių krumpliais trina akių kampus. — Vis
Kunigas Mykolas žvalgosi ir pamato prie lango ' geriau, negu niekas. Man reikia pinigų saujom. Štai! 

rašomąjį stalą, apverstą popieriais, laikraščiais, nuo- — Omai jis pakyla, pasitaiso akinius ir žengia prie 
traukomis, dėžutėmis, žinoma, ten nebėra vietos ma- medinės spintelės. Ištraukia ilgą, siaurą stalčių. Vėl 
Šinėlei. sėdasi į minkštasuolį. — Čia mano kartoteka. Mūsų

F’irmą kartą pastebi ir knygų lentyną viršum 1 parapijoje aš laikraščių tiražą pakėliau mažiausia
emigracijos daugumą, tai ben-! Redaguosiąs J. Cicėnas, o leidė- stal°' Ir ko tcn nčra: prie brevįoriū sugrūsti laiškais 50%. štai, per mane užsirašę skaitytojai. — Pirštu 
drazio^i-,^0 0 --------jy būsiąs J. Kapočius. Lauksi-lGal varoros vakarai su švelniais atodūsiais glaudžia- užkiša didelį pluoštą lapelių, išima ir sklaido. — To-dradarbiavimas tarp bendruome 
nės ir ALT prisidėtų prie vi
suotinio pasisekimo.

Kalbant dėl seimo ir kitų pa
našių didelių įvykių, nereikėtų

me. is‘ l>r’e rūsčių nokt urnų?! Foto aparatas, žiūronai, kie Gimbutai anksčiau mažokai skaitė. Dabar trigu-
Taip pat sužinome, kad “Kny 'spaustukai, žodynai, brošiūros, metalinis kryžius, dė- bai daugiau prenumeruoja. Jie susimoka, bet yra to

gų Lentyną” perėmė subsidijuo- Į fotografijos, dėžutės. , kių, kurie neturi prie dūšios cento. Ar juos paliksi be
ti LB Kult. Fondas. Galima tik Klebonas pastumia popierius nuo stalo ir pasi- spaudos? Reikia sumokėti. Be to, noriu šį metą pa- 

išleisti iš akių propagandinio pageidauti, kad pačios biblio- kabina lazdą ant briaunos. Pamažėl smunka į foteliu-( daryti jaunimo ekskursiją į Šiluvą. Noriu kuo dau- 
momento. Labai iš anksto rei-įgrafijos žinios būtų kiek priei- ką ir vėl dairosi. Iš kur tiek laikraAčių ištraukė? Jų i giau nuvežti. Kiekvienas pajudėjimas jaunimui dide- 
kėtų užsitikrinti pačių augštų- namiau suredaguotos. krūvos nugulė minkštasuolį. Va, stiklinė knygų spm- lis dalykas; lavinasi, akiratį plečia. Tokia iškylėlė iš-

Pradžios mokykla turi savo reikalams, kitiems ne
duoda. Knygelės tos ir vaikiškos. Ir skaityk, jei ne
turi ko! Nenuostabu, kad jaunimą ; |»» •<T da kortuoti, 
baladotis. Verkiant reikia knygyno, o čia be dviejų 
tūkstančių nė iš vietos. Aš dažnai pagalvoju: klebo
nas stato, didelius pinigus sumūrija į tvartus, bet gy
vuliai laikraščių neskaitys. Galė jot p» į leisti mums 
kokį tūkstantuką Tada jau turėtume knygyną. Tvar
tai dar buvo pakenčiami. Pagaliau, t'a kaip užkerė
ta: kai reikia tokiems dalykams, kaip knygai, laik
raščiui, negausi nė cento. Jūsų statybai duoda. Aš 
nepykstu, klebone, as tik pasiguodžia Bet mes pa
darysim savo. Kai bus biblioteka, as tuoj Samanę 
Gimbutaitę paskirsiu vedėja. Ir loki patogumas: 
sekmadieniai;; visi gauna knygas, viii skaito, skai
to!...

Vikaras kalba greit, n« ,u..todam,i.,, nekildamas 
svečiui įsiterpti Klebonas žiūri nustebęs. Kažkur it 

j girdėta ...
Žino, vikaras didžiai karou*. dažnai vadinamas 

|„šnekučiu”. Kai jis atsikėlė, po pietų.,, vakarienę 
maldavo, kaldavo. Klebonas pradžių įp t;lan .>;u, o vė
liau kalbofi monotomškunue; laip keldavo miegą, kad 
neišlaikydavo. Kelis kartus snuatelejo prie stalo. Vi
karas pastebėjo, užsigavo ir daugiau nieko nebesa
kė. Kažką panašaus jau tada kalbėjo klebonui.

(Bus daugiau)
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DEL KATALIKŲ ATSAKOMYBES 
VIEŠAJAME GYVENIME

ST. DZIKAS, Brooklyn, N. Y.
&

Dabartinis Popiežius, kalbėda dėl nešimo politinių reikalų į 
mas 1951 m. Pasauliečių Apaš- K. akcijos sritį. Visi šie kaltini- 
talavimo kongreso dalyviams mai, deja, tėra katalikų politi- 
Romcje, pagyrė juos, kad jie ne nio nevieningumo pasėka. Skau 
pasidavė niekingai tendencijai, du pripažinti, kad visą kaltin- 
kuri vyrauja net tarp kaikurių tojų sofistiką iššaukė tariamas 
katalikų ir kuri norėtų, kad Baž "skubėjimas atitraukti akademi 
nyčia apsiribotų vien tik vadina- nį jaunimą iš K. akcijos srities 
mais grynais religiniais klausi- ir perkelti į politinę”. Kol to 
mais. Toji tendencija, jo nuo- akad. jaunimo, priklausančio 
mone, siekia Bažnyčią uždaryti mūsų K. akcijos organizacijai, 
vien šventovėse ir zakristijose, dalis kartu dalyvavo vienos po- 
Tokių siekimų netrūko ir tarp litinės grupės veikloje, niekas 
lietuvių tėvynėje; jų yra ir emi nekėlė minties, kad tuo į K. ak 
gracijoj. Pastaruoju metu pas ciją nešama politika, nei kas 
mus atsirado kitokių pažiūrų į kaltino katalikus savo atsako- 
Katalikų akciją. I mybės nesupratimu. Tik kai da

Kaa gi yra Kat. akcija? Trum t0 prad-ėj° "i““8
pai tariant, tai yra visuomenėje *,,os P0'"“63 g,rUp“ ve.,klo)e' 
veikianti Bažnyčia. Visi paaaulie ^ grupes vadar čia gurėjo 
čiai, kaip mistinio Kristė kū-' ^ktlk°,s nes,n”> 1 akc'»' 
no nariai, yra įpareigoti liudyti .... . • J7 1
tiesą viešajame gyvenime, nes Mimus klausaus ir tai daro 
krikščionybė tai nėra tik religi- 3°k!u bud" ne K' akC1]os “rganl 
nių pareigų tam tikrose aplin
kybėse atlikimas. Taigi, K. ak-

3NIIU3O0 INI ŪIVMOi ..alNIUNI 
AiavNOAVj,. aimoNia o«iv3 ni

SAVAITES ĮVYKIAI 
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zacijų ribose, o visai atskirai 
nuo jų. tai koks i što pavojus! 
akcijai ir jaunimui?

• Į
Akademinių studijų

rijos tikslas yra persunkti visą 
žemišką gyvenimą Evangelijos 
dvasia. Tai, kas paprastai vadi-ivra laikas, kai jaunimas baigiaI

metas

Situajciiniame žemėlapyje matyti patys svarbiausi įvykiai buvę praeitą savaitę. Vienas iš svarbiausių įvykių yra Izraelio sutikimas 
atitraukti kariuomenę iš Egipto, Nixon kelionė į Afriką ir kt. (INS)

ŽYMIEJI AMERIKIEČIAI LIETUVOS 
REIKALU

narna Katalikiškąja akcija, yra 
pasauliečių apaštalavimas baž
nytinėje srityje. Tai yra lyg hie
rarchijos rankų pratęsimas ar, 
paprasčiau tariant, talkininkavi 
mas jai apaštalavimo darbe tie
sioginėje jos vadovybėje. Be to, 
dar pabrėžtina Katalikų akcija, 
kurios esmėje yra taip pat pa
sauliečių apaštalavimas (aukš
čiau minėtas tiesos liudijimas) 
pasaulietinėje srityje — viešaja
me gyvenime. Betkuris apaštala 
vimo darbas gali būti vykdomas 
organizuotai ir individualiai.

Taigi, pasauliečių apaštalavi
mas prasideda specialiais dar
bais (misijose, 1‘goninėse, pa
rapijose ir k.), dažnai pavaduo
jant dvasininkus, ir baigiasi ka
taliko tiesos liudijimu darbais, 
žodžiais ir pavyzdžiu visur ir 
visada. Jokia veiklos sritis ir 
jokia darbo rūšis negali būti p?s 
tatyta už apaštalavimo ribų. Ne

formuoti savo pasaulėžiūrą ir 
ima daugiau ar mažiau domė
tis visuomeniniais klausimais.

New York — LAIC — Ke
letą dienų prieš vasario 16 d. A- 
merikos politinio gyvenimo žv- 

Emigracijos sąlygose politinė rnaciją., kuri pasiekė visus lietu- 
vos Nepriklausomybės ir paskelbi
mo sukakties reikalu. Valstybės 
sekretorius John F. Dulles vasa
rio 16 d. proga paskelbė prokla-

ssachusetts, Laurence Curtis iš sey, Vincent J. Dellay iš New Jer- 
į Massaehusetts, Phillip J. Philbin sey, Peter W. Rudino iš New Jer- 
I iš Massaehusetts, Richard Wiggles- sey, Florence Dwyer iš New Jer- 

worth iš Massaehusetts, Harold say James Van Zandt iš Pennsyl-
Ostertag iš New York, Gerald R. vania, F. E. Walter iš Pennsylva- 

15. Šen. H. Alexander Smith iš Ford iš Michigan, Alvin M. Benlt- nia. Ivor Fenton iš Pennsylvania,

partijų veikla yra labai ribota. 
Kat. akadenrnis jaunimas, da
lyvaująs K. akcijos organizaci-

New Jersey, ley Michigan, George H. Fallon
16. Šen. Ėchvard Martin iš Penn- iš Maryland, Kenneth B. Keating 

sylvania New York, Lester Holtzman iš
' 17. Šen. Joseph H. Clark iš Penn- New York, Bernard W. Kearney 
sylvania, New York, Victor Anfuso iš

18. Šen. John O. Pastore iš New York, John J. Rooney iš H. Lawrence Smith iš VVisconsin 
Rhode Island, New York, Isidore Dollinger iš ir James Palterson iš Connecticut

su bendrine bei Liet. lnž. ir Arch 
i są-gos technine spauda daugiau

siai reikalų turįs skyriaus narys, 
laikau būtina pareiga ALIAS var
dą nepagrįstai liečiančią ir tuo vi
suomenę klaidinančią tos žinutės 
informaciją atitaisyti, ir pareikšti 
sekantį:

1. Am. Liet. lnž. ir Arch. są- 
ga (ALIAS) su būstine Bostone ir 
centro valdyba Pbiladelphijoje yra 
American Lithuanian Engineers 
and Architects Association, Ine. 
vardu Massaehusetts valstybės vai 
džios patvirtinta (ineorporated) 
organizacija. Kaip tokia, be atitin
kamų formalumų ji negali priklau- 

I syti kitai organizacijai. Pirmiau
siai, tam būtų reikalingas ir AL
IAS visuotinio suvažiavimo nuta
rimas. Tokio nebuvo.

I 2. Jeigu minėtos žinutės auto
rius, nesusigaudydamas, ALIAS 
Chicagos skyrių pavadino ALIAS- 
ga, tai jo nemalonumui (atsipra
šau) tenka pastebėti, kad s-gos 
padalinį juo labiau Kaisto tie for
malumai, kurie saisto s-gą, sky
rius negali priklausyti ten, kur 
nepriklauso s-ga. Antra vertus, 
skyriuje L. M. klubo klausimas 
dar niekad nebuvo svarstytas.

3. Iš LMK kitų pranešimų maty
ti, kad klubo valdybon įeina ir 
architektas J. Mulokas. Tai 
labai gražu. Kiekviena^ asmeniš
kai gali dąjyvauti ten kur jis nori. 
Yra faktas, kad arch. J. Mulokas 
LMK v-bon įeina ne kaip ALIAS 
Chicagos skyriaus v-bos pirminin
kas, t.y. ne skyriaus ar jos v-bos 
vardu.

4. Tiek Pas. Liet. Inž. ir Arch. 
s-ga, tiek ALIAS, tiek jų padali
niai dalyvauja bendroje lietuviš
koje veikloje ir skiria savo atsto
vus, reikalui esant, svarbesniems 
los veiklos uždaviniams įvykdyti 
padėti. LMK, kaip toks, yra pusiau 
bendrinis siauresnio pobūdžio or
ganizacijų junginys, kuriam pa
vieniui gali priklausyti, pirmiau
siai, architektai ir inžinieriai — 
meno mėgėjai, tačiau jokiu būdu 
ne visi inžinieriai ir visa jų orga
nizacija. PLIAS ir ALIAS su savo 
padaliniais be įvairiomis progomis

i parėmimo bendrinės lietuviškos 
veiklos turi ir savo uždavinių: 

. Liet. Techninių Terminų žodyną,
! Liet. Inž. ir Arch. metraštį, Tech. 
Įžodį, šalpos fondą: stipendiją inž.

S.m sausio 26 d. Drauge (liter. mokslui išeiti ir pan. Tad papil- 
pnede) ir sausio 30 d. Naujieno- domi, ypač finansiniai, įsipareigo- 
se buvo atspausdinta^ dail. Z. Kol- jįmai galėtų tik trukdyt turimų 
bos pasirašyta žinutė, kurioje ra- j uždavinių vykdymui.
šoma, , kad “Lietuvių Menininkų į Chicago, 1957.II.18d.
Klubas, ...apima A. L. Dailinin- " “
kų S-gą, A. L. Inžinierių ir Ar
chitektų S-gą (m. pbr. — Y.V.),
Lietuvių Rašytojų Dr-ją, Scenos 
Darbuotojų. Sąjungą . .” Sau-

James Fulton iš Pennsylvania, 
Charles A. V aniek iš Ohio, Kath- 
ryn Granahan iš Pennsylvania, 
John Fogarty iš Rhode Island, 
Clement J. Zablockį iš YViseonsin,

i,,jo ko tokio nairotaoo ooifo maciją, kuri apsiekė visus lietu-1 19. Šen. Lyndon B. Johson, Ma-New York, Abraham J. Multer iš Linkėjimų siuntė 18 senatoriųjose, be jokio pavojaus savo vinn .nnanil,viA noa in qVph^ laik-ijority Leader, iš Texas, New York, Fran J. Beeker iš New ir 16 kongreso. vius pasaulyje, nes ją skelbė ___
asmenybes plėtotei gali dome- raščiai, Amerikos Balsas ir ji skai 
tis ir studijuoti politinius klau-l tyta susirinkimuose.
simus ir tuo būdu susidaryti į i Vasario 14 d. JAV-bių Senate 
jo kat. pasaulėžiūrą atremtas >r Atstovų Rūmuose posėdžiai pra 

dėti maldomis už Lietuvą, kurias

iš. York, Paul A. Fino iš New York, 
Wisconsin, ir Emanuel Celler iš New York, ,Ed-

21. Šen’ Joseph R. McCarthy iš| na Kelly iš^New York, James Au- 
Wisconsin.

20. Šen. Alexander Wiley

savo visuomenines-pol:tines pa
žiūras. Ir dėl to nėra nešama 
politika į Kat. akciją, nei jau
nimas atitraukiamas nuo jos. 
Kaikurių katalikų neigiama re
akcija į tos rūšies reiškinius, 
deja. turi labai aiškų politiškai 
partinį pagrindą. Gaila, kad tam 
tiksiui netgi Kat. akcijos esmė 
bandoma savotiškai aiškinti.

skaitė — Atstovų Rūmuose kun. 
Petras Cinikas iš Chicago, III., ir 
Senate kun. Juozas Valantiejus iš 
Waterbury, Comn.

Reikia pastebėti, kad šiais me
tais 12 gubernatorių paskelbė pro 
klamacijas, jų tarpe:

1. Goodwin J. Knight, California,
2. Abraham A. Ribicoff, Con

necticut,
3. Leroy Collins, Florida,
4. YVilliam J. Stratton, Illinois,

Savo pareiškimus kongreso įra
šuose padare senaltoriai:

1. YVilliam F. Knowland iš Ca-
lifomia, -

2. J. Glen Beall iš Maryland, ir

chindoss of New Jersey, Gordon 
Canfield iš New Jersey, Michael
Feighan iš Ohio, Augustine B. Kel 
ley iš Pennsylvania, Hugh Scott 
iš Pennsylvania, William A. Bar- 
rett iš Pennsylvania, William J.

3. J. Marshall Butler iš Mary- Green iš Pennsylvania, Herman 
Eberharter iš Pennsylvania, Jomes 
A. Byrne iš Pennsylvania, Aime 
J. Foran iš Rhode Island, H. Law- 
rence Smith iš Wisconsin, Henry 
S. Reuss iš Wiseonsin ir Gordon

5. Foster Furoolo, Mass.

narių.
(Bus daugiau)

PAREIŠKIMAS

land.
— ATSTOVŲ RŪMUOSE, Lie

tuvos reikalu kalbėjo 48 kongreso 
nariai. Jie visi plačiai išdėstė Lie
tuvos pavergimo laikotarpį ir kė
lė balsą kad Lietuva būtų išlais
vinta ir su savo kultūra ir žmoniš- 

i kurnu prisidėtų prie bendrojo lais
vojo pasaulio pastangų kuriant 
žmonijos geresnę ateitį. Kalbėjo 
šie kongreso nariai:

Kongr. Edgar W Hiestad iš, , jog dabartiniai okupanU 
tai ir

iš Connecticut, Edwin H. May iš 
Connecticult, Albert P. Morano iš 
Connecticut, Antoni N. Sadlak iš 
Connecticut, James T. Paterson iš 
Connecticut, Barratt O’Hara iš

McDonough iš California . 31 di telefoniniame pas,
Viso kalbas pasakė 48 kalbėjime d5l. z Kolbai pJiški.

8 nau ALIAS vardo panaudojimo

Inž. V. Vintartas

Kas yra laimė?
Klausydami kalbų apie laimę 

išgirstame įvairiausių apibriežimų.
Mistikas saiko, kad laimė tai 

dvasios giedra, atseit, laimingas 
tas, kuris dvasioj patenkintas sa
vo esama būtimi. Materialistas lai 
mę aptaria, kaip medžiaginės ge
rovės pilnumą. Pesimistas sako, 
kad jos nėra ir negali būti, kad 
visos kalbos apie laimę yra vien 

riaus valdyboje laikinai nesant na vaikiškos svajonės. O religijos at-
z-v d Tin /J zsr, mz-vi lrn ln r, X lm : ____ J  — 1— _ 1 _ — -1 - —m 4-! lw mzk

Be to 25 kongr. raštu patiekė 
savo pareiškimus sukakties pro
ga ir reikalavo, kad Lietuva būtų

nepagrįstumą ir prašau savaitės 
laike paskelbti altitaisymą. Deja, 
nors po to spaudoje buvo visa ei-Liepsna ir pelenai

Mary-

Pelenai mums primena pas- 
lygiai katalikai atlieka tas pa- merkimą sunykti ir mirti, o liep
reigas. Dal:s jų tam tikrose ap
linkybėse išpildo kaikurias ti
kinčiojo pareigas, o savo veiklo
je, ypač viešojoj, jų neatskirsi 
nuo netikinčio. Kiti gi steng’asi 
liudyti tiesą savo gyvenimu, o 
dar kiti aktyviai dalyvauja or
ganizuotame apaštalavimo dar
be.

Savaime aišku, kad Katalikų

sna — aušrą bei m u ją gyveni-

6. Theodore McKeldin, 
lapd,

7. G. Mennen YVilliams, Mk:h.,
8. Averell Harriman, New York,
9. Robert B. Meyner, New Jer

sey,
10. George M. Leader, Pennsyl-

mą. Pelenėje, kovo 6, kunigas, vania,
berdamas pelenus ant galvos, į įL C. YViliam O’Neill, Ohio, ir netars pasmerkimo, bet prana-' 12‘ Harold W‘ HandI^' Indiana-

šaus prisikėlimą.
Atmink, žmogau, kad esi dul

kė ir į dulkę pavirsi.

Nuorašai gybematorių prokla
macijų jau pasiekė Informacijos Illinois, Timothy P. Sheehan iš 
Centrą. Illinois, Thomas Gordon iš Illinois,

t, . . - . . . . . John Kluchinski iš Illinois, Mar-
.ST^2,.ra. Sūrite Chureh U Illinois, Ray J.

Madden iš Indiana, John W. Mc- 
Cormack iš Massaehusetts, John 
W. McCormack iš Massaehusetts,

ir. toliau laikoma nepriklausoma jg l. klubo pranešimų, atitai 
symo matyti neteko.

Šiuo metu ALIAS Chicagos skyreiškiama vilties kad Lietuva bus 
išlaisvinta.

Tię kongreso nariai yra: James 
Roosevelt iš Californijos, Patrick 
Hillings iš Californijos, H. Seely- 
Brown iš Connecticut, Dante B. 
Fascell iš Florida, William E. Mc- 
Vey iš Illinois, Emmet Bryne iš 
Illinois, Edward A. Garmatz iš 
Maryland, Thomas O’Neill iš Ma- 
sachusetts, Edward Boland iš Mas- 
sachusetts, John Dingell iš Miehi-

rio spaudos reikalams, aš.

skelbė proklamacijas, jie paltys, ar
Atmink žmogau kad t-avo bu atstovai dalyvavo Lietuvos Ne- AtminK, žmogau, kad tavo du prikjausomybėg paskelbimo sukak- 

. vo jaunystė, grožis, malonė, svei, ties minėjimuose. Organizacijos 
akcija negali būti jokios politi-; kata, auksas, turtai! Pažvelk ir prašomos pasiųsti tokių proklama-
nės grupės įtakoje ir, atvirkš- i prisimink! Viskas tik lengvutė! cPų nuorašus, Lithuanian Ame- setts, Joseph Martin, Jr. iš Ma- ka, William Windhall iš New Jer- 
čiai, politika nėra uždrausta sri- į liepsna. Palmė virto pelenais, S^dwįy^wi0York?Oityr’ 233 
tis, kur katalikas negalėtų ar | garbė _ tyla, gyvenimas - mir į s^te Lietuvos laisvinimo by-

RADIO PROGRAMA
R&dlo Programa 11 atotler 

VBMfl. 1 XII. sekmadieniais 13- 
12:80 vai. per pietų*: liet. muzika 
l&lnos. Ir Magdutfe Pasaka Bizni) 
-ei kalate kreiptis 1 Steponą Mlnkų. 
Balti c Plorlats, OSllų tr Dovanų Kran 
tuvp, F02 G. Broadvray So Boatoi 
17. Mass Tel. So 8-0489 Ten pa'

kaip' stovai sako, kad yra laime tik ne 
šioj žemėj.

I

W. Heselton iš Massachu- gan, Glen Cunningham iš Nebras- munnmH 'nik

Jų vardai amžiais minimi
į Tik vienas buvo Kopernikas, pir 
mas supratęs, kad žemė sukasi ap- 

, link saulę, vienas Kolumbas at- 
; radęs Ameriką, Stanlejus pirmas 
perėjęs Afrikos vidurį, Nansenas 
leidęsįs į šiaurės ledynus.

neturėtų apaštalauti. Pavyz-|tjmį 
džiui, negi katalikas parlamen
te nekovos prieš pastangas ku
riuo nors būdu pavartoti prie
vartą prieš tikinčiuosius ar Baž 
nyčią. Jei tvirtinama, kad “po
litika nepriklauso pasaulietinio 
apaštalavimo sričiai” arba "ka
talikų politinis veikimas tėra tik 
katalikų veikimas ir jis neva- 
dintinas jokiu atveju apaštala
vimo vardu”, tai, atrodo, nori-

Gavėnia, kurią pradedame pe 
lenų dieną, mums primena Kris 
taus perėjimą iš dykumos į aly
vų darželį, nuo kančios kryžiaus 
į Velykų triumfą, gis atgailos 
metas palenkia žmogaus išdi
dumą; visa jo išmintis pajunta 
didžią menkystę prieš Dievo ma 
jestotą.

Pasaulis su savo šalta litera-

los reikalais kalbas pasakė šie se
natoriai : 1
settsn.ešn,. . .Bachu — a

1. Šen. Thomas H. Kuchel iš !
Californijos, ,

2. Šen. William A. Purtell iš , 
Connecticut,

3. Šen. Paul H. Douglas iš III., j
4. Šen Homer E. Capehart iš Ind.
5. Šen. Leverett Saltonstall iš

Massachusettts, i,
6. Šen. Patrick G. Payne iš į 

Maine,
7. Šen. Patrick V. MitiNamara iš 

Michigan,

Yra kaloaina mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairirt vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy- 

L rams ir moterims.

ma dirbtinai politinį darybą pas-,tūra’ pesimistine filosofija, klas: 8. Šen. Hubert H. Humphrey iš
kelbti katalikui neprieinamu, jei t’nSa politika nemato ir nenori'” " 
jie jo imdamasis neišsižada sa-1 suprasti, tiesiog šaiposi, bet,

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdranstose Taunvmn Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
aancn Ir pelninga

Unlveraal Satinus and Ixmmi Association nžtlkrtna sanan. 
oaų Ir gražų pelną

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliai Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningu vedėju pastangos

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bns grei
ta* Ir draugiškas patarnavimas

Dėl paskolų Ir visais finansiniai* reikalais kreipkite*

vo įsitikinimų. Analogiškai ga
lima būtų paskelbti, kad ir dar 
kokia sritis, pvz. prekyba ar 
menas, apaštalavimui uždaroma. 
Politika, tiesa, daugumoj yra iš
viršinių priemonių sritis, bet 
kai ten nepaisoma viešosios są
žinės, dorovės ir religijos reika
lų, ji tampa baisių nusikaltimų 

. dirva. Taigi, dvas'nė restauraci
ja ir rcchristianizacija ir turi 
būti ypatingai nukreipta į šią 
sritį.

Visiems katalikams, nežiūrint 
kokiai politinei grupei jie pri
klauso, į Kat. akcijos veiklą 
kelias yra atviras, jei tik jie sa
vo politines pažiūras ir pastan
gas paliks už jos ribų. Taip pat 
teisingai patariama K. akcijos 
vadovavimo darbų nesiimti 
tiems, kurie aktyviai veikia po
litikoj. Tačiau nepagristu reikia 
laikyti katalikų politikų kaltini
mą, esą jie galvoja, “jog apaš
talavimo reikalai nėra taip svar 
būs. privalomi ir atsakingi, kaip 
politiniai". (Lygiai nepagrįstas 
ir neteisingas yra kaltinimas

iš kitos pusės, visi tie turtai, ku 
riais taip didžiuojasi, yra surū
diję, kandžių suėsti, brolių krau
ju aptaškyti. Pamiršo, kad tik 
Tikėjimas yra amžinasis gėris, 
laimės šaltinis, prisikėlimas su 
Kristumi. Visa kita yra tušty
bė, dulkė, pelenai.

B. Mikalauskas

KAPA IR KAM MOKAMOS

Pensijas ir Pašalpos
Siame leidinyje Ir 8 pimi. priede at. 
ttpausdlnta JAV-blų Socialinio Drau- 
<llnw> (Sodai Securlty) islatvma.M mi 
naujausiai* metų Itapildymals,
būtent: 1) Oflelalfis penoilu Ir pa*al- 
pų lentelP.H, 2) Moterims pensijų 
mokAJImss nuo 6 2 metų amžiaus, S) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokfijlmas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, Siame leidinyje atspausdln- 
Ias Nelaimingi) ntMtlklnia (statymas 
(Wonkm<>n's Compcnsatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
slžetdimus klek mokama paftalpos. 
Leidinių kaina tik MO centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“ItRAPGAS"

4M5 Wcst «:l Street, Milratfo 211, 111.

Minnesota,
9. Šen. Edward J. Thye iš Minn.,
10. Šen J. Marshall iš Maryland,
11. Šen. Norris Cottin iš New 

Hampshire,
12. Šen. Irving M. įves iš Ncw 

York,
13. Šen. Jacob K. Javits iš New 

York,
14. Šen. Clifford P. Case, iš 

New Jersey.

MO V I N G
A. BENIULIS atlieka Įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. RIshnp 7-7075 arh» 
PRoupect S-984?

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Prccin Photo Studio
(Ineorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

STEIN*AS tari metinį išpardavimą, itai pavyzdys kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik . .$4.50

Visokiausių pamušalų ui pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųue taffeta", pa
prastai $1.98, dabar tiktai ....................................................... 98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ......................................... $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai .................................... ...........................................$1.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09

Atvykite į STEIN TEXTII.E ir patys įsitikinsite. Su kiek- 
nei u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagoe 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jus rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 

“laces”, satiną, taffetą, ‘brocadea”, Sbantung, ir t. t. Taip 
oat liekanas medžiagų pamušalams uš baisiai pigias kalnas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH ŪMIOM AVENUE

I hlukan į rytua nuo Halated Nt., iy2 Moko į pletuo nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:80 vai. vak. 
I’el. MOnroe H-SI52

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATJON 

1800 S. HaLsted Street, Chicago 8, Illnois
_______ __________ __0

TELEVIZIJA • RADIJAS
m-Fl FUNOORAFM • VOKI AKI RADIJAI

MIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMJfc

FRANKS TV A, RADIO, INC
3240 So Mahitetf Si CAIumet 5-7252

40 MITU 
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• f NOBOVf

413$ šreker $ve*ue t.i lai-a7i* 
AUGUSI SALtMJKAS



Trečiadienis, kovo 6, 1957

Nuo Sintautų iki Chicagos

I>R. A. JUŠKA, Chieago, III.

Prie kavos puoduko, po ska
nios lietuviškos vakarienės, kar
tą sėdėjome trise — dr. Pra
nas Jucaitis, 60 metų jubiliatas, 
jo malionioji žmona Jadvyga 
Žakevičiūtė-Jucaitienė ir šių ei
lučių autorius. Ponios rankose* 
visas pluoštas fotografijų —

mingiausiais ir pačiais kūrybin- 
giaus'ais, nors jam ten kaip ka- 
talik’ i ateitininkui (Agricola 
korporacijos garbės narys), bu
vo daromi įvairūs priekaištai 
bei spaudimai. Nesmagumų daug 
turėta, tačiau niekas jo nepalen
kė; jis su ateitininkija buvo su

vis Lietuvos prisiminimai, Kau- sirišęs nuo pat gimnazijos pir- 
no-Dotnuvos vaizdai ii' žmonės, mųjų dienų; artimai bendravo 
Viena iš jų išsiskyrė — jauna- su jos tėvu prof. P. Dovydaičiu, 
vedžiai. prie altoriaus sumainę ’ dažnai rašydamas į jo redaguo- 
aukso žiedus, ant jaunosios gal jamą žurnalą “Kosmos”. 
vos žalių rūtų vainikėlis... Tai1 .... .
būta 1925 metais. Kiek daugi O "iidojas th.cagoje 
įvyko pasikeitimų, permainų! ; Profesorius dr. P. Jucaitis ir

Vokietijoje, tremtyje, nenusimi- 
Atbundancios Lietuvos sargybo j, n-, nenuleido, nors juto

1915 m. Pranas Jucaitis ga- jau ’r amžiaus naštą, ir skaudžią 
vo Suvalkų gimnazijos baigimo pabėgėlio dalią. Jis ten taip iš- 
atestatą. Jo jaunatviškoje šir- m0^° an»ly kalbą, kad nuo at- 
dyje siautė ugnis ir meilė, kaip
paprastai būna su jaunuoliais, 
nesulaukusiais nė 20 metų. Trū
ko žinių, nebuvo nė patirties.
Tuo tarpu laisvos Lietuvos vil
tis ėmė ryškiau švystelėti. Dar-Į 
bo d3Ug, o darbininkų maža.
Pranas Jucaitis savai tautai dir
bo iš širdies — talkininkavo nuo Į 
Karo Nukentėjusioms Lietu-1 
viams Šelpti komitetui (Vilniu
je), mokytojavo (Šiauliuose), 
vėliau ėjo Vidaus Reikalų mi
nisterijos kanceli’ rijos viršinin
ko pareigas (Kaune), galiausiai 
liko Lietuvos pasiuntinybės švei 
carijoje sekretoriumi. Visur bu
vo darbo pradžia; atsikūrusios 
įstaigos dar neturėjo jokių tai
syklių, valstybės ižd ’s tuščias, 
dažnai darbas be jokio atlyg'ni- 
mo. Svetimieji, kurie dar mūsų 
krašto nebuvo pilnai apleidę, vi

Prof. P. Jucaitis

%

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO. ILLINOIS

jos ir technologinių projektų ve 
dejų ir tyrėju. Tai tyrimo įstai
gai jis čia daug nusipelno. Jo 
darbai lieka įvertinti; iš jos jis 
gauna ypatingą pažymėjimą, o 
net 6 išradimai užpatentuoti.

Apie šiuos naujausius mokslo 
darbus profesorius nenori daug 
kalbėti ar rašyti. Jie palieka 
slapti, kaip to pageidauji ben
drovės, kurios tą ar kitą tyri
mą finansuoja. Amerikoje tyri
mams išleidžiamos milžiniškos 
pinigų sumos. Žinoma Interna- 
lion Harvest bendrovė per Illi
nois Techn. institutą buvo pas
kyrusi 30 tūkstančių dolerių su
radimui vielos, kuria yra riša
mas suspaustas šienas ir kurios 
žiurkės neperkąstų. Tam tyri
mui profesorius yra ištisus mė
nesius sunaudojęs; jis yra su
radęs tokį metalą vieloms dary
ti, kurių žiurkės neperkanda; 
apie tai yra parašęs ir 200 pus
lapių raportą.

Anksčiau jis dirbo prie kilo 
projekto, surasdamas medžiagą, 
kuria priklijuoti dirbtiniai dan
tys niekada neiškrinta. Dabi r 
gi finansuojamas milžiniškos 
pieno bendrovės Borden daro 
įvairiausias analizes, kaip iš pie
no pasukų išgauti kuo daugiau 
cukraus.

Isvan Batyai ir jų dukteris, Eriką, 9 metų, kairėje, ir 
Veroniką, 15 metų, jų atvykimo proga į Joyce Kilmer Re- 
ception Center, Kilmer, N. J., sveikina Leo C. Beebe, vidu
ryje, Prezidento Komiteto Vengrijos pabėgėliams remti vi
cepirmininkas.

Beebe ir Stone laikinai paskirti Fordo Motorų kompani
jos Public »Relations Departamento atstovais į Prezidento 
Komitetą. Batyai šeima, kilusi iš Budapešto, laukia naujo 
apsigyvenimo JAV.

Caveat emptor — saugokis, pirkėjau!

Inž. A. SEMENAS, Chieago, III.

jinimą nėra įstatymo, tai valdžia 
yra bejėgė kovoti su šia suktybe. 
Policija kovoja tik su klastotojais, 
bet ir jų uždavinys nėra lengvas, 
jei į talką neateis patys vartoto
jai. Kyla įtarimas, kai matai rek
lamuojant televizijos lemputes la
bai žema kaina arba kai krautu- 
vininkas parduoda lempas už sa- 

i vikainą bei urmo kaina.
Suklastotų lempučių pardavimas 

vyksta gana gudriai, su visokiomis 
pasakomis, pvz. esą pasisekę nu- 

| pirkti visą sandėlį iš subankruta
vusios firmos arba — koks nors 
fabrikantas, nustojęs gamybos, 
perleidęs visą savo lempų inven
torių pusdykiai, arba vėl, kad per
kama dideliais kiekiais ir panašiai.

Taigi, tėra tik viena išvada, kad, 
perkant lemputes, jas pirkti iš pa
tikimų šaltinių. Sunaudotas, ne
betinkamas lemputes naikinti, ne- 
perleidžiant niekam, net televizi
jos technikams, kurie taiso apara
tus namuose. Televizijos techni- i 
kai, bei krautuvininkai surinktas! 
senas lemputes turi sunaikinti, bet 
neparduoti už centus “perkup- 
čiams”.

Gal taip elgdamiesi padėsime su-1 
mažinti klastojimo šaltinį ir tuo 
pačiu naują išsišakojančią suk- ! 
tybę.

LIETUVOS GYVŪNIJA
Gausi briedžių grupe, kuri gy

veno Kuršių Neringoje, karo me
tu buvo išnaikinta. Dabar rūpina
masi briedžius vėl Lietuvoje įveis
ti. Elnių Lietuvoj taip maža be
liko. Jie laikosi daugiausia Šiaulių, I 
Kuršėnų ir Jurbarko miškuose. Pa
naši dėtis yra ir su danieliais. 
Stirnų okup. Lietuvoje esą kiek 
daugiau. 1954 m. prie Kauno, Du- 
bravos miškuose, buvo paleista 
nedidelė grupė dėmėtųjų elnių, at
vežti iš Sibiro, kurie jau pradėjo 
veistis ir Lietuvos sąlygose. At
skiruose šiaurės rytų ir kituose di
desniuose Lietuvos miškuose dar 
išliko lūšių. 1953 m. į Punios šilą 
buvo paleista 130 iš Sibiro atga
bentų tamsiaplaukių voveraičių. 
Okup. Lietuvos miškuose gerokai 
sumažėjo ir vis nyksta laukiniai 

I karveliai, strazdai ir slankos.
Lietuvoje priskaiitoma daugiau 

kaip 4,000 įvairaus dydžio ežerų, 
kurių netoli puses yra nedideli e- 
žerėliai. Bendras šių ežerų plotas 
siekia apie 95,000 ha. Seliavos ir 
rečiau sykai veisiasi tiktai dide- 

! liuose giliuose ežeruose — jų už- 
’ tinkama pvz. Dusios, Daugų, Ru- 
j tokių ir kt. panašiuose ežeruose., 
Į Merkį, Žeimeną ir kitas upes j 
ateina neršti lašišos, kurių jaunik
liai nusileidžia augti į jūros vande 
nis. O unguriai, atvirkščiai, dar 
visai jauni palieka savo gimtąją 
Sargaso jūrą netoli Floridos ir, 
perplaukia Atlanto vandenyną, 
per Baltijos jūrą ir Kuršių ma
rias Nemunu ir kitomis upėmis pa 
sikelia toliau gyventi įvairiuose 
mūsų ežeruose ir iš čia po 4-10

metų grjzta atgal neršti j Atlan 
to gelmes. Kuršių mariose ruudu- 
uia apie 40 žuvų rūšių. Svarbiau
sią vietų žūklėje u Žinia karšiai, 
kurie subręsta sulaukę 5-7 metų 
amžiaus. Jų metinė žūklė 1954 m. 
pasiekė 4 mik kg.

Nedaug Jūrakanklių dar veisia
si Estijos pajūryje. Yra duomenų, 
jog pastaraisiais metais keletas jų 
jxjrų peri ir Kuršių mariose. Okup. 
Lietuvoje tiesiog katastrofiškai su 
mažėjo tilvikų. Dabar Žuvinto e- 
žere jau peri 23-26 gulbių poros, 
o gretimame Žaltyčio ežere 3-6 imi 
ros. Šiuo metu Žuvinto ežere plau
kioja netoli 200 senių ir įvairaus 
amžiaus jauniklių gulbių. Tokio 
palyginti nedidelio ežero (1027 
ha), kuriame veistųsi ir gyventų 
tokia didele nebylių gulbių kolo- 
imja, nėra, kaip skelbiama, visa
me Eurazijos kontinente — nuo 
Skandinavijos iki Kinijos.

Gulbės pradėjo veistis taip pat 
Kuršių mario-e ir kai kuriuose 
Lietuvos bei Latvijos ežeruose.

Baltasis tetervinas Lietuvoje y- 
ra išsįlikęs tik kaliose šiaurės ry
tų Lietuvos vietose. Merkyje sėk
mingai įsiveisė bebras, kuris už
tinkamas taip pat kai kuriose Ne
muno vidurupio vietose, Kertušės 
upelyje, Vilkinio ežere ir k't. J 
Alsoko ežerą netoli Trakų ir Anyk 
ščių rajono Jaros ežerą paleistos 
94 ondatros, arba muskusinės žiur 
kės. Lietuviai gamtininkai rūpina
si sužadinti kiek galint didesnį su
sidomėjimą gamtos apsauga ir ap
saugoti Lietuvoje užtinkamus gy
vulius bei paukščius nuo išnaiki
nimo. (ELTA)

Sako,- kad Amerika — galimy-i mas vyksta per agentų tinklą, 
bių kraštas. Ir tiesa. Ko čia ne-| Jie visame krašte renka savo apy- 

. . sukčia-' linkėse lemputes iš televizijos tech 
būti ap- nikų bei radijo krautuvių, 
kai kiše-1 Kita firma tuo pačiu pagrindu 

paliesta | plačiai veikia Floridoje. Mažes-

’net ir 
Nejuokai

prohtmanoma, 
vimo srityje.

Mokslininkai būna dažnai nuo! gautam, bet ir skaudu, 
gyvenimo atitrukę, bei nutolę. ne nukencla via bus
Maloni išimtis yra jubiliatas. Čia 
jis vadovauja profesorių sąjun
gai, cit jis pirmininkauja atei
tininkams sendraugiams. Ir vi
suomeniniuose darbuose jis įne
ša savo dalį ir savo širdį, negai
lėdamas laiko, sveikatos, kiše
nės ištuštinimo. Jaunimui jis 
skiria ypatingą dėmesį. Jo dos
nią širdį junta moksleiviai atei- 

Ameriką tininkai; jaunimo stovyklai jis

nauja sukčiavimo sritis, kuri ne
seniai pradėjo bujoti ir kuriai 
dar galas nepadarytas. 

Sukččiaudami imliomis krauna 
Šioji suktybė įlindo ir į elektro

nikos sritį. Atsirado tokie "kom
binatoriai, kurie surankioja 
supirkinėjami senas sunaudotas 
radijo bei televizijos lemputes.

nin mastu veikiančių firmų y- 
ra visame krašte, kurios sunkiai 
susekamos.

Kaip tokia suktybė gali išsilai
kyti, bus geriau suprantama, su
sipažinus su tokio biznio orga
nizavimu.

I>\ i niuklioriii grupės
Ix*mpučių suktybės inaklioriai

AR JAU ĮSIGIJOTE 
RN V GĖLĘ: EGZAMIN AMS

KAIP PASIRUOŠTI 
av PILIETYBEI

i MlE'j*- -

jas tariamai “atnaujina" ir vėl gali būti suskirstyti j* dvi gru- 
parduoda kaip "pirmos rūšies” peš. Vieni jų, patys blogiausie* 
lemputes vartotojams, padaryda

važiavimo pirmųjų į
sur skverbėsi, norėdami šeimi-, dienų profesoriaus titulu dėstė vienas iš pirmųjų šimtinę pa- 
ninkauti. Žodžio nepakako, kai-Į chemiją Gannon kolegijoje (E- kloja, nors jo pajamos nėra di- 
kur reikėjo ir ginklą naudoti.j rįe> pa.). Jubiliatas 1951 metais dėlės; neseniai pergyveno ir sun 
karininku nusiduoti, nors jubi-į persikėlė į Chicagą, čia likda- kią operaciją. Lai Dangus ir 
linas nebuvo nė vienos dienos. mas Illinois Technologijos insti- jam priartina grįžimą į numy- įdėtos , 

tuto, Armour Tyrimų jstaigos lėtą Dotnuvą — j akademijos 
chemiku ir chemijos, biochemi- profesoriaus vietą!

mi iš to milionines metines apy
vartas.

Svaras lempučių ... 5c. 
Rasta, kad senos lemputės su-

ji. supirkę senas lemputes, už 
kurias mokėjo gal centą ar du, 
nuvalo jas, nublizgina, nutrina 
firmos vardą bei kitokius pažy
mėjimus ir, jei kaitinimo siūlelis

kariuomenėje. Dažnai tai buvo 
surišta ir su gyvybės pavojumi. 
Drąsa, kurios sukaktuvininkas 
šiandien vargu beturėtų, nors 
gimtojo krašto meilė nė kiek ne
sumažėjo, paliko ta pati.

Studentas Vokieti joji*
Nepriklausomos Lietuvos vals 

tybinis gyvenimas susitvarkė. 
Lengviau atsiduso ir Pranas Ju
caitis, mesdamas tarnybą ir grįž 
damas prie nutrauktų studijų. 
Jis turėjo palinkimą mokslui, 
ypatingai gi kalboms. Jucaitis, 
gimnaziją baigęs, laisvai kalbė
jo rusiškai, lenkiškai, vokiškai, 
prancūziškai. Jis studijavo Ber
no ir Friburgo (Šveicarijoje) ir 
Muensterio (Vokietijoje) univer 
sitetuose. Pastaroje mokslo įstai 
goję jis įsigijo ir akademinius 
laipsnius — licenciatą 1923 m. 
ir chemijos doktoratą 1930 m. 
Jau profesoriaudamas, studijų 
tikslais atostogas ne kartą pra
leisdavo Vokietijoje.

Profesorius
Įsisteigus Dotnuvoje Žemės 

Okio akademijai 1924 m., tuo
metinis žemės ūkio ministeris 
kun. M. Krupavičius paskyrė 
P. Jucaitį chemijos docentu, o 
nuo 1932 m. toje pačioje akade
mijoje jis pasiliko ekstraordina
riniu profesoriumi. Nepasitrauk 
damas iš Dotnuvos, nuo 1941 m. 
iki 1944 m. jis tapo ir fizinės 
chemijos profesoriumi Vytauto 

• Didžiojo universitete ir jo Tech
nologijos fakulteto dekanu 1941 
-1942 metų laikotarpyje. Trem
tyje jis pakviestas Baltijos uni
versiteto profesoriumi.

Dr. Pranas Jucaitis iš savos 
srities yra daug rašęs. Jo moks 
liniai straipsniai tilpo tiek lietu
viškuose Žemės Okio akademi
jos metraščiuose, tiek įvairiuose

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminas.

1 . . . • I tu, < MėlM V ii irt angių
ir lietuvių kalbomis Peržiūrėjo te* 
<ejas Alfonse F Well» Kninb 
*50 centu

°asisk>itonkiTe įsigyti reikatio- 
gą knygele kuri tikrai 'nnlenrvin* 
'sigvti IAV pilietybę

°inięus su užsakjrm,,iH mąstl 

DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė.

rtMrarc s

perkamos po vieną ar du centus dar neperdegęs, uždėję žinomos 
už lemputę arba už lempučių! firmos vardą ir idėję j dėžutę, vėl 
vieną svarą mokant kokius 5 cenį parduoda kaip naują ir 80% pi-
tus. Po to, jau “atnaujintos 

naujas dėžutes su 
vardu, parduoda

mos nuo 30c iki 1.50 dol. už vie
ną, reklamuojant jas kaip augš- 

, čiausios kokybės televizijos lem- 
i putes.

Apgavimo lizdai
Viena firma rasta Ncw Jersey 

! valstybėje. Ji laikoma viena iš 
! didžiausių firmų visame krašte,
I legaliai pardavinėjanti urmu su

.................... .. . . didele nuolaida tokias lemputes
veikimui issivysčius ir organizaci- ra(jjjo . televizijos krautuvinin- 
jai įgavus daugiau jėgos ir auto- kams o taip pat vykdanti užsa- 
riteto, čia daug padarytų. Tokio- ,kymua> gautus paštu iš skelto
se neaktyviose kolonijose nereike- mų Nuolatinis senų lempų tieki- 
tų užmiršti rinkimų būdo, kad bu
tų sudarytos visos galimos sąlv- 
gos lietuviškajam kūrybingumui 
pasireikšti. Tose vietose, kur jau 
yra sudarytas L.B. valdybos, gali 
prireikti skaudžių operacijų. Bet 1 
mūsų sąlygose asmeniškos savi
garbos paaiukajimas gali būti svei
kas tiek organizacijai, tiek pačiam 
asmeniui.

Bet tokie L.B. laimėijimai turi 
būti spaudoje skelbiami, ir neti
kiu, kad kuri lietuviškoji spauda., 
išskyrus komunistinę, latisisakytų 
įdėti. Bet ypač reikėtų vengti ra
šyti apie atskirų ventro valdybos

KAIP IŠJUDINTI LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĘ

Žinant, kad Lietuvių bendruo
menei priklauso visi lietuviai, būtų 
galima kelti klausimą, kaip išju
dinti lietuvius. Atrodo, jog šitam 
reikalui yra įsteigta L.B. organi
zacija; jos centro valdybos ir pa
dalinių valdybų uždavinys buvo 
tam tikslui imtis iniciatyvos, jieš- 
koti būdų ir kelių.

Kaip ir kiekvienos kitos organi
zacijos, taip ir Lietuvių bendruo
menės centro valdyba susiduria 
su visuotiniu — reiškiniu — apa
tija. Apatijos priežastys taip pat 
visuotinės ir nujaučiamos. Bandy
mas L.B. organizacijai duoti pla
čios apimties patriotinį pavadini
mą mažai ką gelbsti, o gal net ši
tai didžiulei problemai užmeta po
litinį atspalv, kas daugiau kenkia, 
kaip gelbėti, ir ką galima nujaus- -ar padalinių valdybų narių asme-
ti kaikurių pasisakymų

Yra nepasitikėjimo, tegul ir ne
pagrįsto, visokiam politiniam vei
kimui. Griežtas L.B. nusistaltymas 
vengti bėtkokio politinio šešėlio 
yra nepaprastai sveikas, kuris tu
rėtų pagelbėti, bet dar turi pra
eiti itiam tikras laiko tarpas, kad 
lietuviai įsitikintų ją esant tikrai 
apolitine ir duodančia konkrečių, 
visų lietuvių širdims artimų, re
zultatų. Reikėtų bendruomenės va
dovybėms stengtis tuos rezultatus 
“iš kailio neriantis” pasiekti, pa
liekant laikui atlikti savo vaid
menį. Netikiu, kad priekaištai ir 
peikimai duotų gerų rezultatų.

Reikėtų visais galimais būdais 
Stengtis suorganizuoti tokius va
dovaujančius vienetus, kurių ak
tyvioji dvasia atvertų ir išjudin
tų bendriją apatiškąją dvasią. Tik 
suorganizavus tokias aktyvias vai 
dvbas, centro aplinkraščiai ir inst
rukcijos teatneš rezultatus. Kaip 
tokias aktyvias valdybas suorga
nizuoti, yra pirmoji svarbiausioji 
problema.

Vietos rinkimai dėl įvairių prie
žasčių ne visada duoda gerus re
zultatus. Skyrimas iš centro šiais 
demokratiškaisiais laikais būtų 
dar blogesnis dalykais.

Aktyvėji lietuviai kiekvienoj ko
lonijoje paprastai liūną visiems ge

vokiečių žurnaluose, žemės Ūkio ral žinom'* Jie dažnai priklauso 
. ... . ... . , . , įvairiems kultūriniams vienetams,rūmai (Kaune) yra išleidę jo1 kur jk> reiftkia8i savo iniciatyva.

stambų evikalą “Silosai ir šilo-1 K dingi L.B. yra kultūrinio po-
savimas'Lietuvoje”. Jo 10 metų' bū'lžio organizacija, į tuos kultū- 

1 rinius vienetus ir turėtų būti nu
kreiptas dėmesy'-. Kultūrinių vie-tyrimo rezultatai ir medžiaga 

įvairiausiems straipsniams pasi
liko Lietuvoje.

Jubiliatas Dotnuvą yra pami
lęs visa širdimi. Jis tad ten pra
leistus metus laiko pačiais lai-

netų atstovai turėtų sudaryti L.B 
valdybas. Jie pasitarę galėtų pri
traukti ir žinomus pavienius vei
kėjus. Kur nėra chorų, mokyklų, 
dramose būrelių, tautinių šokių 
grupių ar kitų kultūrinių viene
tų, ten, atrodo, nėra ir iniciato
rių; arba ten lietuvių yra tiek ma
žai, kad jiems su kiekvienu orga

Skelbkitės “Drauge”!

nišfcai nuveiktus, išskyrus tikrai 
didelius, darbus. Tai suteiktų orga 
nizacijai daugiau orumo. Visue- 
menė į tai reaguoja nekaip.

Kiek galima mažiau reikia nau-1 
doti spaudoje vietos dejavimams 
dėl įvairių sunkumų. Jie visiems 
gerai žinomi. Žinutės apie atskirų 
kolonijų nepareigumą piniginiuo
se dalykuose neprisideda prie jų 
pagerinimo, o tik sukelia įspūdį, 
kad norima iš anksto pasiteisinti 
dėl galimo ateity neveiklumo. Pa
prastos statistinės žinutės, spau
doje skelbiamos .duotų geresnius 
rezultatus ir be prieskonių.

Reikia duoti žmonėms pajustiĮ 
vadovybės vieningumo ir tktyvios 
darbo dvasios nuotiką, kurios taip 
visi esame ištroškę, ir tada Lietu
vių bendruomenė bus mūsų orga- 
nizaoija; tada jos ateitus bus bent 
kuriam laikui užtikrinta.

A. P.

NAUJI 1957 M. MODELIAI
• Televizijos
• Radijai: Importuoti Ir vietiniai,

AM/FM, nefttojaml Ir klt
• FonoKrafs* • Hl-Cldelltv
• jkalbSjtmo aparatai
• I »ulk inntnru.lai, skutimosi mašlnA 

lės. plaukų džiovint- -ai. kavos 
virduliai, tosteriai, t -inasterlal
iiitomatIftkoa keptuvSu Ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Riekt laikrodžiai ir |valrfls kito 

kie daiktai.
Pigiausiai pirkaite Ir gerinusią pa

tarnavimą gausite tnž A. HetnGno 
imopftje

iiLDflinfl

OI TCLE Vision
(sales - Service,

HM«. Ini. A. NKMF.NAS 
MSI H. Halnted — OI4ffa<<1c 4-MAA

niztlOtU pajudėjimu iškyla dide- Atdara: kandlen 9—G, pirmadieniai* 
litt problemų. Ir ketvtrtadlentala 9—9

giau rinkos kainos, bet vistiek dar 
padarydami gerą pelną, šioji gru
pė, kuri yra pati pikčiausia, tik
rumoje lempučių neatnaujina, bet 
tik jas klastoja.

Kita grupė, kuri yra pavojinga 
savo gudrumu, tariamai tas lem
putes atnaujina. Ji paima senas 
lemputes ir taip jas atgaivina, kad 
išoriškai ir net elektriškai jos at
rodo kaip naujos. Tačiau tai yra 
tik pikta apgaulė, ir tokios lempu
tės yra nieko vertos. Tokie klas
totojai net sugeba perdegintus 
lempučių siūlelius suvirinti.

Snuki kova su apgavikais
Kadangi prieš lempučių atnau

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
IR GAZOLINO STOTIS

Pradėki! Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune op) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ....................... $8.25 Murcery 49-51 ................. $8.98
Chev. Ali 1937-53 ............ 8.25 Olds, 6 cyl. 41-60 ....... 8.20
Chevrolet 54-55 .............. 9.95 Plymouth 42-56 ............... 9.95
Chrysler 6, 42-52 ............ 9.91 Pontiac 37-54 ................. 8.95
Dodge 6, 42-56 ................. 9.95 Buick 37-52 ..................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiema automobiliams. Išmeti
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu au duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai vak. Sek. uždaryta.

M. ČESAS
1034 West 50th Street Tet. GR 6-9136

1957 BUICKAS
Tik

£2,595.00
Dynatlow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, I"®' 
907 W. 35th St., Chieago 9, III. U 3-2022

M0VIHC

r*’ IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI Otbeu TNOKAI~ NAUJAU J! NMUSTTKIO (PANK/AJ

IUUJ MCTŲ AATT/HNIAS- PIGUS IP SAt/N/NAAS AATAPNAWNAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAG0 36, ILL Tel V/Aibrook 5-3209

</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2565 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewlcz, prez.; E R. P1etkiewiez, sek r. Ir advokatu
Mokami* nukštoH dividendus. Keikiame čcklius. Parduodame Ir perkamo 

valatybėn boniin. Tanpylojaina pala masiniai nemokamai.

Pradekite taupyti atlilarydanil Ną.*.kullą Alaiulicn. A|MlrniMta Iki RIO.OOO.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
intr ir penk 9 iki 5; treč. uždaryta, o m-št nuo 9 iki vidurdienio

E ONAS GR
J. O. TELEVISION OOMPANY

AS
2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
TV APARATAI: papraati ir apalvotl, aiitomatiSkl, valdomi nuo tolo. 
nešiojami, Jungiami prie automobilio baterijoa. PATEFONAI: vietiniai 
Ir užaleniniai, papraati, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, baterijtnlai. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM. FM, trumpoa bangoa, kelinta garaiakal- 
btiila, ntnllnlai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitai Intui.

AT1DAHA IR HEKM. nuo II vai. IIkI » vai.



DIKNKA8TIB DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS i reciacuenis, kovo u, 1Y

PAJIEŠKOJIMAI
LIBTUVOS GENERALINIO KON
SULATO NEW YORKE PAJIEA- 

KOMI ASMENYS
Ainakienė - Skipinaitė, Elena, 

ir jos broliai Skipinatas, Edvardas 
ir Julius, bei seserys Olga, Rožė ir 
Valė iš Kelmės.

Babilius, Jonas, britų pilietis, 
gyvenęs Škotijoje, vėliau Toronto, 
Kanadoje, prašomas atsliepti sku
biu palikimų reikalu.

Balčiūnaitė, Rozalija.
Bendaravičienė, Emilija ir vyra 

Juozas.
Buchley, Vaces, gyvenęs Brigh- 

ton, ar Brockton, Mass. Summit 
Avemie.

Butėnas, Titas.
Daibrila, Antanai, sūn. Antano, 

iŠ Vilkaviškio.
Dekeris, Vytautas.
Duobaiūs, Gustavas ir Marty

nas, sūnus Fridriko.
Garlavičius, Adolfas, iš Šven

čionių ap.
Genys, Juozas sūnus Juozo, iš 

Maukiškės dv.
Hitneriene - Skipinaitė, Olga, 

jos broliai, Skipinatas, Edwardas 
ir Julius, ir seserys Elena Aina
kienė, Rožė Skipinaitė ir Valė Vin
slavičienė, iš Kelmės.

Hladkovsky - šukytė, Elena, d. 
Jurgio, gyveno Buenos Aires, Ar
gentinoje

Jakaitienė - Kurganovičaitė, Ol
ga, iš Kėdainių ap.

Jankauskas, Petras, gyvenęs 
Philadelphijoje.

Kapturauskas, Pranciškus.
Rakauskas Povilas.
Katauskiene, Julė, duktė Stasio.
Kilna, Juozas, sūnus Antano, g. 

Cleveland, Ohio.
Kraujutis, Antanas, sūnus An

tano.
Kriučius, Jonas, iš Naudžių k., 

Šakių ap.
Kubertavičius, Juozas.
Kulbiekaitė, Marcelė, ir Mari

jona, dukterys Kazimiero.
Kurganovičaitė - Jakaitienė, Ol

ga, iš Kėdainių ap.
Kuskis, Jonas, iš Šilgalių kaimo.
Laitoža, Antanas.
Laukuvienė, Michalina — prašo

mi atsiliepti jos sūnūs ir duktė.
Lušas, Juozas, sūnus Juozo.
Markūnas, Ignas, iš Žemaitkie

mio vai., Ukmergės ap.
Modziliauskas, Stasys,
Navikas, Jonas, Mykolas ir Pet

ras, iš Kaltinėnų.
Padegimaitė - Pilkoniene, Ona, 

iš Bugonių k., prašo atsiliepti jos 
gimines.

Piliponis, Zigmas ir Aldona.
Pilkonis, Aleksandras, iš Gie- 

ralukų k., prašo atsiliepti jo gimi
nes.

Podkočiūnas, Napalys, sūnus 
Vladimiro.

Pogirskis, Vytautas, iš Kuršė
nų.

Radavičius, Stasys, sūnus Adol
fo.

Rajeckas, Antanas, sūnus Rapo
lo, iš Pumpėnų, gyveno Urugva
juj®.

Sabašinskas, Vytautas - Anta
nas.

Sakalauskienė, Konstancija. »
Samys, Juozas, sūnus Stasio.
Skipinatas, Edvardas ir Julius, 

bei jų seserys Elena Ainakienė, Ol
ga Hitneriene. Rožė Skipinaitė ir 
Valė Vinslavičienė, iš Kelmės.

Skrupskis, Vladislovas, gyveno 
Elizabeth, N .J., dirbo “Singer” 
dirbtuvėje.

Stankevičius - Staliūnas, Edvar
das, iš Biržų.

Stankevičius, Antanas, gyveno 
gal Bayonne, N. J.

Šukytė - Hladkovsky, Elena, d. 
Jurgio, gyveno Buenos Aires, Ar
gentinoje.

Sutkus, Viktoras, buv. majoras, 
ir žmona Veronika.

Timinskienė, Emilija.
Užkuraitis, Juozas ir Petras, sū

nūs Petro.
Vaičiūnas, K. gyvenęs Scranton, 

Pa. '
Valančiūnas, Jonas, sūnus Petro.
Vaškys, Vincas, iš Pavartyčių 

k., Šeduvos vai.
Vespenderis, Pranas, sūnus An

tano, iš Varnių vai.
Vinslavičienė - Skipinaitė, Valė, 

ir jos broliai Skipinatas, Edvar
das ir Julius, bei seserys Elena, 
Olga ir Rožė, iš Kelmės

Virmauskas, Kazimieras.
Vladička, Kostas, ir sesuo Emi

lija.
Zaliackas, Petras, sūnus Petro.
Žalnieraitis, Jonas ir Kazys, sū

nūs Mykolo.
Žvirblis, Jonas, sūnus Antano, 

iš Joniškėlio vai., Biržų ap., gyve
nęs Jersey City, N. J.

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti J:

Oonsulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

VILNIAUS KRAŠTO 
MYLĖTOJAI

Vilniaus krašto lietuviai, ku
rie ten gimė, augo ir gyveno sve 
timųjų okupouti, yra susiorga
nizavę į Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungą, kurios vienas pa
dalinys yra Chicagoje su didoku 
skaičiumi narių, kilusių iš Vil
niaus krašto.

Simbolių pilna salė

Lietuvių auditorijos mažoji 
salė buvo pilna visokių simbolių, 
vilniečiams švenčiant Vasario 16 
minėj'mą vasario 23 d. Sienas 
puošė lietuviška koplytėlė, Vil
niaus miesto herbas, Vytis ir ki 
ti suvenirai, kurie vieno nario 
buvo atsivežti kaip simboliai tė
viškei prisiminti. Be to ant sta
lo, kuris buvo užtiestas staltie
se apie 100 metų senumo, buvo 
sudėti duonos kepalėlis, keptas 
ant kopūsto lapo, lietuviškų deg 
tukų dėžutė, partizanų raikštis 
iš 1941 metų sukilimo Kaune, 
žemių sauja nuo Sudargo kalne
lio, tėvynės kviečių suaja ir lie
tuviškas Kučų paplotėlis, gau
tas iš Vilniaus miesto su Auš
ros Vartų paveikslu.

Žmonės paliko turtą, o pasi
ėmė šituos menkos vertės daly
kėlius, kurie ir po 13 metų pri
mena mūsų tėvų žemę, Vilniaus 
krašto grožį ir sostinę! Kalbė
tojai priminė, kad šiandien Vil
nius yra lietuvio garbė ir pasi
didžiavimas, nes tenai palaido
tas mūsų patriarchas dr. J. Ba
sanavičius, kurio įsteigtoji “Au 
šra” apšvietė mūsų tėvynę Lie
tuvą.

Meninė programa ir kita

Meninę programą atliko sol. 
Jančys, akompanuojant muz. A. 
Nakui, kurie iš publikos susi
laukė nuoširdžios padėkos. Pas
kui Beinoris paskaitė pora eilė
raščių, o V. Račkauskas padek
lamavo Maironio “Nevėžis ir Du 
bysa”. Publikai pageidaujant, 
jis padeklamavo to paties poe
to kūrinį apie Žemaitiją.

Buvo iškelta mintis, kad Va
sario 16 proga būtų paremta lie 
tuvių gimnazija Vokietijoje, ir 
nutarta apskirti jai 25 dol. au
ką. Šventėje dalyvavo, prof. Dir 
mantas ir prof. V. Biržiška. Bu
vo pasiūlyta pasveikinti V. Šim
kų, seną Vilniaus krašto kovo
toją, švenčiantį 50 metų amžiaus 
jubilėjų. Ta proga buvo prisi
mintas ir prof. V. Biržiška, ku
ris šventė 71 met ųimžiaus su
kaktį. Šventės dalyviai sugie
dojo jiems “Ilgiausių metų”. 
Pranešta, kad ilgametis Vilniaus 
miesto lietuvių gimnazijos bu
vęs direktorius M. šikšnys 
dar gyvas ir gyvena Vilniuje. 
Jį sukrėtė maloni žinia, kad bu
vusieji Vilniius Vytauto Didžio
jo gimnazijos mokiniai, kurie da 
bar yra JAV ir Kanadoje, jam 
parašė adresą su savo parašais 
ir sudėjo 150 dol., už kuriuos pa 
siuntė siuntinį į Lietuvą. Jis sa
ko, kad dabar siuntinio laukda
mas jaučia didelį malonumą ir 
pergyvena jaunystės dienų sva
jones. A. Gintneris

Omaha, Nebr.
Lietuvių paslaugumas

š. m. vasario 22 d. atvyko iš 
Vokietijos Michasiuk su dukrele 

į ir seserimi.
I

Atvykstančiai šeimai buvo iš 
anksto rūpinamasi butu. šiuo 
reikalu bažnyčioje paskelbta, 
kad, kas gali, priglaustų šią šei
mą. Į paskelbimą pasipylė tele
foniniai pasiūlymai. Pirmiausia 
pasiūlė Preikša’čių šeima, kur 
ir yra viešnios apgyvendintos 
pagal pasiūlymo pirmumą, po to 
Stundžių, Lichtų, Baliulių, Ofer* 
tų šeimos ir A. Laureckienė.

Pasirodo, kad omah’ečiai lie
tuviai yra pasirengę kiekvienu 
atveju savo tautiečiams patar
nauti, ir prisimintini Vasario 16 
proga pasakyti Vaidilos žodžiai: 
“Aš matau jūsų veiduose lietu
višką nuoširdumą. Jūs esate 
draugiški, geri ir gailestingi, 
kaip lietuviai Lietuvoje”.

Auksinės vestuvės
Feliksas ir Veronika Petru- 

čioniai šventė savo 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. So- 
lenizantai dar gana gerai atro
do, yra darbingi ir stiprūs. Abu 
dirba savo nuosavame name į- 
rengtoje maisto krautuvėje.

Š. m. vasario 24 d. lygiai po 
50 vedybinio gyvenimo atnauji
no moterystės įžadus. 9 vai. ry
to jų ntencija buvo atlakytos 
šv. mišios. Kun. Juozo Jusevi- 
čiaus nuopelnu jiems buvo išrū
pintas Šv. Tėvo palaiminimas, 
kurį kun. J. Jusevičius jiems 
prieš šv. mišias suteikė, ir dalis 
to palaiminimo teko tuo metu 
dalyvavusiems bažnyčioje.

Petručioniai nuo pat atvyki
mo į Ameriką gyvena Omahoje. 
Yra geri katalikai, parapijos rė
mėjai. Mūsų parapijos kūrimo 
laikais Petručionis yra daug pri 
sidėjęs tiek savo darbu, tiek pi
nigine parama. Petručioniai y- 
ra geri lietuviai ir savo vaikus 
išauklėjo irgi lietuviškai. Jie pa

tys kalba lietuviškai ir jų vai
kai irgi neblogai kalba lietuviš
kai. Mums vėlesnei ateivijai rei- 
ketų sekt Fetručionių pavyz- j 
džiu. Juk anais laikais lietuviai 
neturėjo tokių patogumų moky
ti vaikus lietuvių kalbos, ir tai 
ūe savo vaikus lietuviškai kal
bėti išmokė, o dabartiniu metu 
mes juk turime lituanistinę mo
kyklą ir šiaip visokių priemonių 1 
ir patogumų mokykloje, o tuo; 
mes nesinaudojame arba naudo-! 
jamės labai nenoromis.

Tenka dar pastebėti, kad F. 
Petručionis už nuopelnus Lietu
vai yra apdovanotas Vytauto Di 
džiojo medaliu.

Laimingiausių ir ilgiausių me 
tų Petručioniams!

Vestuvės
Vytoldas Vaskūnas kovo 2 d. 

susituokė su Irmgard Dominick. 
Seselių dovana

Duchesne College seserys mū
sų parapijai padoųąnojo jų pa
čių padarytą gotiško stiliaus ar
notą. šios seselės kiekvienais 
metais šv. Kalėdų proga sušel
pia mūsų mokyklą lankančius 
neturtngus vakučius gausiomis 
dovanomis.

Seselių vienuolyno ir mokyk
los švaros palaikymui ir kitiemš 
darbams nemažas skaičius lie
tuvių moterų dirba, ir jos yra 
labai patenkintos lietuvėmis 
darbininkėmis.

Už tokią didelę ir vertingą do 
vaną ir parapiečiai prisideda 
prie mano seselėms išreikštos 
padėkos. Vietinis

4 A
VICTOR SARAKAN

Gyveno 92K \V. $4th Ktr.
Mirė kovo 5 d., 1957, 10:55

vai. ryto.
Gimė Rygoje.
Amerikoje išgyveno 4S m. 
i’itsiliko dideliame nuliūdime 

žinomi Emily (Puškūnlūtė), 3
dukterys: Helen Itenner, žen
tas Petrus, Lily Mironas, žen
tas Jonas ir Genei ieve Lewan- 
donski. žentas Sylvester, 3 sū
nūs: Edivard, marti Genevleve 
Alphonse. marti Hlanche ir 
Harry, marti Bobbie, podukra 
Ona, IJurgel, žentus Petras, 
posūnis Peter Jurgel, marti 
Berniee, 12 anūkų, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo Draugi
jai ir Chicago Liet. Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. Li- 
tuanica Avė.

laidotuvės įvyks šeštad., ko
vo 9 d., iš koplyčios S:30 vai. 
ryto ims atlydėtas į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines

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

Nuliūdę: Žmona. dukterys,
sūnūs, marčios, žentai Ir anūkai

laiidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

SMD AM) "HELP VVAMU) Alis

•įieško Domo Žukausko, kil. iš Ma
žeikių apsk., Ijaužuvos valse. .įieš
ko žmona Barbutė iš Sibiro. Jia pats 
arba žinanti apie jį prašau rašyti 
šiuo adresu: J. Simutis, 64 Bent St., 
Moonie Ponds, Vic., Australia.

14 ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvefimis tu pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžlningan

’TTtENEN A S
4546 S. Wood Chicago 

9, nilnoia. teL VI 7-2972

Tėvų Marijonų misijos
Pirmoje 1957 metų dalyje tė

vai marijonai vadovaus misi
joms sekančiose parapijose:

kovo 3 — 10 d. Šv. Marijos 
parapijoj, Eynon, Pa., kun. A. 
Mažukna, MIC;

kovo 10 — 17 d. Šv. Mykolo 
parap., Scranton, Pa., kun. A. 
Mažukna, MIC;

kovo 11 — 17 d. Švč. Trejy
bės parap., Hartford, Conn., 
kun. J. Mačiulionis, MIC;

kovo 18 — 24 d. Švč. Trejybės 
parap., Hartford, Conn., kun. 
A. Mažukna, MIC;

balandžio 1 — 14 d. Šv. Jurgio 
parap., Brooklyn, N. Y., kun. 
J. Mačiulionis. MIC;

balandžio 1 — 14 d. Šv. Kazi
miero parap., Pittston, Pa., kun. 
A. Mažukna, MIC;

balandžio 15 — 21 d. Šv. And 
riejaus parap., Philadelphia, Pa., 
kun. J. Mačiulionis, MIC;

balandžio 15 — 21 d. Šv. Ka
zimiero parap., St. Clair, Pa., 
kun. A. Mažukna, MIC;

Gegužės 5 — 19 d. Šv. Kazi
miero parap. Brockton, Mass.. 
kun. A. Mažukna, MIC;

kovo 31 iki balandžio 7 d. lie
tuviams Hamiltone, Kanadoje, 
kun. A. Spurgis, MIC;

Balandžio 7 — 14 dienomis lie 
tuviams Toronte, Kanadoje, — 
kun. A. Spurgis, MIC.

Prašome Tėvų Marijonų rėmė 
jus ir bičiul'us pasimelsti už 
misijų pas sekimą ten, kur jos 
bus vedamos.

Kun. J. NBčIutfanb. MIC.
T. Marijonų Misijų Vedėjas,
1910 E. Falls Street,
Niagara Failu, N. Y.

ĮVAIRIOS žinios
Kolonizacinis kylis tarp 

Lietuvos ir Lenkijos
Lenkų laikraštininkas J. Wiel- 

horski laikraštyje “Dziennik 
Chicagoski” rašo, kad Rusija 
smarkiai vykdo Baltijos valsty
bių rusifikaciją. Jis taipgi at
kreipia dėmesį, kad nu0 Vokie
tijos atkirstos Karaliaučiaus sri 
ties, tos istorinės Prūsų Lietu
vos, Sovietai neprijungė prie Lie 
tuvos, kaip tą natūraliai turėjo 
padaryti, o iš tų sričių padarė 
Rusijos dalį, įvarydami kylį 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, nors 
toje srityje net yra užsilikusių 
nemažai lietuviškumo liekanų, 
ji atskirta nuo Lietuvos.

VIKTORO KO 2I C O S 
Lietuviška, gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVB. PE 8-96S3

NUO UZSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ 2AIZDU

IR ATVIRU ODOS LIGŲ >
Tie, kuriu kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IK SKAPDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjuslos žaiždos 
niežėjimą ir skaudėjimų senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
vpaibyes palengvins jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
81 S. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. i-e
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milvvaukee, Wisc., Ga- 
-'•.Ind. ir Petroit, Mi- 
ehigan arba rašyki- 
«v ir Atsiųskite Mo- 
ney order J Įi!®

LEGULO, Department D.. 

5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE:
Kotub. mūr, med. 4 ir ti puikūs 

kmb., dvigulius sklypas, garažas. 
Kaina $19.000.

Nauj. mūr. i M, aukšt. 4 ir 5 kmb.. 
centr. šild., gražus.

Meil. 2 po pečiais šild. $13,300.
Med. 3 butai po 4 kmb. $16,500.

GAGU PARKE:
Mūr. 2 po 4. eentr. šild., 75 dol. 

paj., kainu tik $15,900.
Mūr. 2 po 5 naujas, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 5 kmb., 2 kmb. pastogėje ir 

atsk. virtuvė skiepe. $18,506.
MARŲt'ETTE PAHKK:

Mūr. 5 ir 4 kmb. naujas.
Mūr. 4 kmb. gale sklypo.
Mūr. bung. 4 ir 3 kmb. $21,000. 

KITVR:
Mūr. 8 kmb., centr. šild., garažas 

PAJAMŲ NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 kamb., taverna su 

įreng. ir 9 atsk. kmb. $6589 dol. pa
jamų į metus. Nebrangiai.

Mūr. kamp. 5 kmb. ir maisto krau
tuvė.

Mūr. 7 butai, labai gera vieta.
Mūr. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 6.
Mūr. 5 kmb. ir taverna, Gage par-

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

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

Marųuette Parke labai švarus ir 
geras mūr. 6—7 kamb. Centr. šild. 
alyva, garažas. z

Arti Marija Higli Nehool mūrinis 
bungalow 5% ir 3-jų kamb., butas 
atskiru įėjimu

Brighton Parke
Maisto produktų krautuvė ir 6 

kamb. butas už jos.
Mūr. su šildymu 2 būt. po 5 kamb. 

Kaina $10.500.00.
Mūr. 3 būt. po 5 kamb.
Medinis 3 būt. po 4 kamb.
Gage Parke mūrinis namas. Ta

verna Ir 5 kamb. butaa
Evergreen Parke medinis su rūsiu 

ir šild. ant 50 pėdų sklypo. 5 ir 4 
kamb., garažas. $13,700.0C.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAI. 3-3881: LAI. 3-9027

Mūr. 2 bt. centr. šild.—tik $17.700
Mūr. 4 bt., 2 did. sklypai, sav. iš

vyksta, tik $25,500.
Mūr. 3 bt., krautuvė, kaina dėl li

gos nupiginta.
Daktarų dėmesiui — ofiso patal

pos 2 bt. su visais patogumais, grei
tam pardavimui nupiginta.

Turime daug prieinama kaina gerų 
namų.
BUDRECKAS Realty

4081 Archer are., LAfayette 3-3384
(prie Califomia g-vės)

HELP WANTED MOTERIS

Registered Nurses 
Medical Technolrst

Laboratory
Technicians

SALARY OPEN 
“LIVIN<; ACCOMODATIONS 

IN NURSES HOME”
Apply in person, ivrite or įvirę 

MR. GARRISON
PEOPLES HOSPISTAL
INDEPENDENCE. IOU \

RDILDING & REMODKLCNG

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komerciniu 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen 
duoja planus; išrūpina statybo 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-422!

Namų tel. Blsliop 7-S3IU 
2737 W<*st 43r<l Street

J. BREIVE and SOb
CON8TRUCTION COMPANY 

1442 8. 48th Ct.. Cicero 5». III
Statome naujus namus ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patai 
pų {vairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube S-27M nno » »al 

ryto Iki 7 vai. vakaro, 
čel. Ol.ymplc 2-5121 nuo « vai 

vakaro Iki lt vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders G«*n. Gontruvtors

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:
JONAS STANKUS

Kasdien nuo 8 vai. ryto iki G 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PBospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29, III.

Namų statyba. įvuirūs pataisymai
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų. kuris būtų gerai i 
planuotas, patogus, gražus ir pigos, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TEmūnal 9-55:tl 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir .sekma
dieniais nuo Dt - 4 vai. Adresas: 515 
N'olton, Willow Springs. III.

J ieškom i BALYS ir KAROLIS 
STEPONAVIČIAI ir KAZIMIE
RAS CIRTAUTAS. Prašomi atsi
liepti: St. Burokas, 4337 So. Fair- 
field Avė., Chicago 32, III.

WHOLESALE

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 

PRI8TATOM 

Visokių Rūšių 

MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTWINAS, Pres.
3038 S«. Kalstei) St.

Tel. VIctory 2-1272 

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nuo

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

Pildome Inoome Taksus 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas" Real Estate 
General Insurance, Notary Public

5916 So. U’estern Avė.
RF.p. 7-«SM4i arba HEm. 4-7085

MISCELLANEOI s

JMkoma TEKLE CERB8KBVI- 
CIENft, po tėvais Karlikauskai’tė, 
kilusi ii Kaltenėnų. Ji gyveno Chi
cagoje. Jieiko jos brolis Karlikau- 
skaa, Juozas, gyvenąs Lietuvoj, ad
resas: Gembutei Varnių rajonas, 
Kaltenėnų paitas. Lithuania S.8.- 
R. arba žinantieji apie ją malo
niai prašomo pranešti S. Šidlaus
kui, 4M9 So. Paulina Chicago 0, 
UliAoia.

VOKIŠKAS VAIKŲ noVE2IMRUS ....... 549.3U
Siunčiam visur veltui 
Rašykit dėl informacijų 

$50.00 vertės vaikų Lo- qo
vytė gu matracu ........
Gražiai dekoruota įvairių spalvų 
6 -šiems metams.
Dviračiai, žaisla'., lėlių vežimėliai.
Prieš įierkant palyginkit kainas 
čia.

BARY SHOF
4075 Araher (kampas Archer Avė. ir Oalif. Brighton Park. BĮ 7-2889 

VaUados 10 a.». — 6 p m Pirrnad ir hetvlHUd. iki » p.m.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-HORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court Cicer

TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

SENO ll TO CARE, N.Y
ar yaur lotai CARE offica

please
care...
becavit 

hvnger fivrfsf
b«taut« Mving liu*i it thit 
timplt: You send $1 to 
CARE. That dollar senda 
22 Iba. of food overneat — 
helpa feed this littla boy 
and his family for ona 
whole month.

PIRKITE ir parduokit savo ne
kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

MOT. APORALDON AGENTCRA
Visų rūšių apdraudoa. Auteųnobi- 

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas raus.

JONAN KIRVAITIS 
U'Albrook 5-5S71

INTERSTATE INSURANCE AGKNCY 
BIOS S. Aahland Avė., Chicago M, III.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas
P LEONAI

' PROGOS — OPPORTUNITIES

i PARDUODAMA MAISTO KI’.AI
j TUVfi lietuvių apylinkėje, pri,- |,už- 
| nyčios ir mokyklų. Geras biznis, g, - 
I rai įrengta, naujos mašinos. Prieina

ma kaina, nes sav. Imi išei’i i ligo
ninę. Susitarimui skambinti \nl-

i 7-4801.

IftNUOMUOJAMA

Prie gražaus parko ir labai gero 
susiekimo (elevated) -u miesto 
centru išnuomojamas nebrangiai 
šviesūs 4 didelių kambarių butas. 
Namas yra 13 apartamentų ir ja
me gyvena 6 lietuvių šeimos, lodei 
ir pageidauja išnuomuoti lietu
viams. Dėl smulkesnių informaci
jų skambinti CRatvford 7-9349.

REAL *es¥ATE

2785 Wmš 71H . 
Visi Mėefonal: UAJbroofc

D. MORSTAVIAIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 

Tel. BEVERI.Y
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda- 1 
vintas. Tarpininkavimas bizniuose Ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Ta« accountant

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje parkant ar parduodant JO- 
•ų laukia greitas Ir teisingas patar 
navtiaaa

NORVILĄ
REAL FOTATE HAI/EH 

2«oo W. fttth 8t TcL

BRIGHTON PARKE
5 KAMB. MŪRINIS NAMAS. (3 

mieg. kamb.). Karštu vandeniu ap
šildomas, stokeris. Arti 45th Rock- 
well. Speciali kaina $15,900.

B. R. PIETKIEWICZ 
2555 W. 47th Nt.

MODERNIŠKAS 2-jų butų gel
tonų plytų namas. 4 ir 4 kamb. 
Karštu vand., gazu aĮtšild. Gara
žas. $21,900; įmokėti $5,000. 
SVOBODA, 3739 \V. 26th Street 
LAwndale 1-7038'.

BERWYN. 5 kamb. medinis na
mas. Rūsys ir pastogė. 30 pėdų 
sklypas. 1 blokas nuo 22nd St. 
$13,500. Mokesčiai tik $70. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd., Blshop 
2-2162._________ _________

Parduodama GROSERIŲ KRAU- 
i TUVIS. 3 kamb. užpakaly. Turi hm 

parduota šią savaitę. Kaina $2,500
Tel, PRospect 6-9238.

BRAINERD APYLINKĖJE
.

3-jų butų namas visi po 6 kb. 
Arti 93rd ir Laflin St. Namas ge
rame stovy. 1 butą galima užimti 
už 30 d. Kaina $43,500. Kreiptis 
j p. O’Connell, tel. UI 5-2323.

Skaitykite 'llraugį"!

Ooooooooooooooo o o o o o o-oooo o
Skelbtis •DRAUGE’ apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuviu dienraštis «» skelbim., 
kaina yra pi einam.
O OOOOOOCSOVO1)-.J OOO080oAc o oo
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Trečiadienis, kovo G, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO. ILLINOIS

Grand Rapids. Micft ,Lk"‘VI1' l',lk?.Ų “-iieje /vyko minėjimo aktas. Jzani
Nepriklausomybės minėjimas ’Tini žodį tarė Alto skyriaus pir- 

Vasario 23 d Alto Grand Ra- miirnkas Adolfas Paleckis, pa- 
pids skyrius surengė Lietuvos kvies'urnas Povilą Dargį progra
nepriklausomybes atgavimo <pii- ntai »’<»«ti. Irena Gal nienė vii-į 
nėjimą sv. Ji rgio Draugijos sa- i>i< » b'.kais tautiniais drabužiais 
Įėję. apsirengusi gražiai pasitiko svę-'

Minėjimų pradėjo ir žodį ta- čii s bei valdžios pareigūnus. Su 
rė pirm. K. Stepšys, o sv. Pet- s rinko žymiai daugiau publikos^ 
ro ir Povilo bažayė os mišrus negu praeitais metais. Sugiedoti, 
choras, vadovaujamas M. Salat Amerikos ir Lietuvos himnai. In Į 
kienės, sugiedojo Lietuvos ir vokaciją atkalbėjo kleb. kun.! 
JAV himnus. Pagerbiant žuvu- Magnus J. Kazėnas. Š'v. Kazimie 
sius nepriklausomybės kovose ro parapijos Vyčių choras, mu-1 
ir Sibiio taigose, buvo sugiedo- ziko Kazio Bazio vadovaujamas, į 
ta A. Vanagaičio "Malda”. gražiai suda:navo kelias dainas.

Paskaita skaitė Alto skyriaus Kalbėjo Miko pirm. Jonas Ma-i 
prm. K. ‘stepšys. Kalbėtojas ,tulionis nuodugniai palietęs vi-1 
kvietė remti sivo aukomis tuos. sus mums rūpimus klausimus ir 
kurie aktyviai veda kovų su i l’agvrė pittsburghiečius už gau- • 
komunizmu I dalyvavimą minėjime. Toliau

Aukų surinkta apie 200 dol. i g™*"0 vtaon"!
Meninėje dalvje buvo gyvas l". ^pdr' ■"«"» iriais-

paveikslas, mišraus choro dai- . \
uos. vyrų oktetas. Pranešėja ' s"^rnat<M' a“ Prokl,m?c,»’ku;
buvo S. Turūtienė. i " bl'vo i'askl'lbta »» » '

„ • „. ii p • • v. nai. perskaitė Allegheny apskri-Gyvojo paveikslo autor iai bu-,‘ & H* 'ties Clark of Court Thomas A.
Barret. Pittsburgho miesto mė-

VAJUS

Prezidento ,Eisenhower žmona 
pradeda aukų rinkimo vajų kovai 
su netrozis liga. (INS)

si skautybės įkūrėjo namuose ir lamą tėvų marijonų velkiui, už . -1.........
vėliau, autoriui sutikus, į lietuvių aukas naujoms statyboms. Su 1 Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po
kulbą išvertusi bei papildžiusi ypatingu dėmesiu buvo išklau- S linkius ligos š. m. kovo mėn. 3 d. mirė mūsų mylima motina, 
B. P. pagrindinę mergaitėms syta ka,ba kun Ga,.SvoB al. t „uivC ir 
knygų “Skautybė mergaitė.™•. ^tridurib » Argentinos. J,s p.i- I 

Lietuvos N e p r iklauaomybės ,,.inė staigius katul k.| perse 1
.šventes proga kalbėjo.v. sktn. kiojimus ,!ut.nos Al,,.s k
A; Malonu,. Lietuvos skanių glo kur buvl, sudeginla k„k.l;„ buz.
bėjo šv. Kazimiero šventes pro- .. r, , ._ „ s„ei: a„ • i a o i nycių. Pats kun. Garšva buvo . ga zodj tarė v. sk. A. Saulaitis.,

j Šventės dalyvius pisveikino a- uža‘ I'•la-’ i kalėjimą.
Imerikietis skautininkas A. Vait- Visi domėjosi red Stasio Pi - 
■ kus- žos rodomais filmais apie jo ke-

Vienas berniukas ir kelios lionę į Italiją, Graikiją ir kitus 
mergaitės davė įžodį. Europos kraštus bei apie Vati-

Č. Bogužas įteikė dovanas kaną ir Pijų XII. Vakaro pro- 
skautų,-čių rankdarbių parodo- gram,38 vedėju buvo kun. J. 
je atžymėtų eksponatų auto- Prunskis vietinių Tėvų Mari-J
riams. , , , , . , -jonų bendradarbių skyriui va 

Iškilmingoji dalis buvo įspū- dovauja E. Samienė.
dingą ir iš viso sueiga buvo nuo
taikinga. Pravedė psktn. R. Pa 
kalnis. Dalyvavo apie 50 skau
tų ir skaučių ir beveik apie tiek 
pat svečių.

B. J.

A. t A.,

JIEVA LAURUSEVIČIENE
(MIKALAUSKAITE)

Kūnas bus pašarvotas antradienį kovo 5 d., 1 valandą 
popiet Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Avė. 
Laidotuvės įvyks ketvirtad., kovo 7 d., 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios bus nulydėta į Švenč. Panelės Nekalto Prasidėji
mo bažnyčią. Po gedulingų pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuliūdę: Duktė Marija Brizgienė, žentas Simus Briz
gus, sūnūs, marčios ir anūkui.

Skelbkitės "Drauge”!

v0 S. Turūtienė, A. Puodžiūnas
ir Pr. Turūta. Režisavo Turūta. , , .. , .

Mišrus choras, vadovaujamas 1° Proklamacija perskaitė adv
M. Saaltkienės, padainavo tris 
dainas.

Po mišraus choro scenoje pa
sirodė vyrų oktetas, kuriam va
dovauja Pr. Turūta, ir sudai
navo keletą dainų. Oktetas už-

Ed. A. Schultz. Kalbėjo Pitts 
burgho miesto meras D. L. Law- 
rece, kongreso narys ElmeV J. 
Holand, miesto tarybos narys 
Thomas J. Gallagher, didelis lie 
tuvių draugas. Aukų surinkta 
virš $900. Priimtos atitinkamossirekomendavo labai gerai. .. .. . . ,...

Paskutinėje dalyje mišrus cho lr P^.ųsta JAV aug
ras taij) pat padiinavo keletą štlems pareigūnams, išklausytos 
dainų. Buvo jauč’ama daug į- žymių kalbėtojų kalbos ir atlik- 
dėto darbo. ta graži meninė programa. Ją

Tenka priminti ir apgailestau atliko šv. Pranciškaus akade- 
ti, kad Grand Rapids yra naujai mįjos studentės> vadovaujamos 
atvykusių apie 300, o lietuviškos ...
kilmes keli tūkstančiai, tačiau r
daug jų nematoma panašiuose dainavo apie tuziną gražių dai-

kius. Publika joms sukėlė di
deles ovacijas. Pittsburghiečiai 
džiaugiasi tikrai pasisekusiu mi
nėjimu, kurį rengė vietos ALT 
skyrius. Fr. Žilionis

Waterbury, Conn.
Skautų sueiga

Vasario 16 ir kitiems reikš
mingiems įvykiams paminėti va
sario 24 d. įvyko bendra skau
tų ir skaučių sueiga.

CHICAGOJE
Smagi vakarienė

Šv. Jurgio parapijos salėje, 
Bridgeporte, sekmadieni Įvyko 
Tėvų Marijonų bendradarbių* | 
metinė vakarienė, šeimininkės 
itin pasistengė visus gerai pa-j 
vaišinti. Kalbas pasakė Maria - 
napolio augšt. mokyklos direk
torius kun. Petrauskas, MIC, 
kun. V. Parulis, MIC, kun. P. 
Cinikas, MIC, dėkodami už pa-

Skautybės įkūrėjo lordo R. 
Baden - Povvellio gimimo 100 m. 
sukakties proga kalbėjo sktn. 1

S OP H I E BALDUS
RflDIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v.

minėjimuose, o prie baru reiš- nelių ir atliko kelis tautinius šo- O. Saulaitienė, 1936 m. viešėju-i n”to pirmad. iki penktad.
kiasi didžiausiais patriotais ir,---------------------------------------------------------------------------------------- J sestąjį. 8:3o iki 9:3o ryte
didžiausiam savo malonumui mo sfkmad. 8:so—»:3o stoties
ko visus esančius ir nesančius.
Laikas prisidėti prie bendros 
kovos už tautos laisvę. Alka

WOPA — 1400 kll.
71.59 So. MAPLEWOOD AVĖ. 

Chicago 29, UI. HEmlock 4-2413

— I

o*

____

A. A.
ANTANAS PETRONIS

Gyveno 4745 S. Mųrsht'itdd Avė. 
Tel. RE 5-3345

Mirė kovo 4 d.. 1957, 1 2 vai. 
dienų, siulaukys 42 m. amžiaus.

Gimė Siou.v City, Iowu.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Bernice (Kusnierz). tė
vai ' Jurgis ir Emilija. brolis 
Walter. š vogy ris Edward Kus
nierz. jo, žmona Marga ret. kiti 
giminės, draugai ii' pažfstumi.

Kūnas
koplyčioj*
Avė.

pašarvotas Petkaus 
GN12 So. Westei-n

-t'-J

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Ava. Air Condltloned koplyčia 
REpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kltoaa miesto dalyse; rausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. Yfl 7-1741-2 ir Lfl 3-9852

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

AMBUL4NCE DIENĄ IR NAKTĮ

Pittsburgh, Pa.

Paminėta Vasario 16 d.
Pittsburgho lietuviai Lietuvos 

nepriklausomybės 39 metų su
kaktuves minėjo vasario 10 die
na. Bažnyčioje kun. M. J. Ka
zėnas atnašavo šv. mišias už pa 
vergtą Lietuvą. Kun. V. Bud-i 
rėčkas pasakė tai šventei pritai-J 
kytą pamokslą. Po pietų 3 vai.

KAS KĄ IR KUR
— Brighton Parko apylinkės 

lietuviams. Jau yra vedama regis
tracija j jaunųjų moksleivių (kan
kinimų) ansamblį. Ansambliečiai 
gali priklausyti visi pradžios mo
kyklą lankantieji vaikučiai abiejų 
lyčių. Ansamblio sąstatas bus su
darytas ne tik iš jaunimo, gyve
nančio Brighton Parko ribose, bet 
taip pat ir iš jaunimo, gyvenan
čio Town of Lake kolonijoje. Pa
mokos bus atliekamos prievaka- 
kariais 1-2 kart savaitėje. Tam 
reikalui jau yra numatyta patal
pa viduryje Brighton Parko, lietu- 
tviais apgyventoje vietoje. Instru
mentus — kankles teks dalyviams 
įsigyti tėvelių lėšomis. Kanklių^ 
kainos nebrangios. Jas parūpina 
muz. B. Pakštas.

Naujam ansambliui dalyvis re- 
gistruoja Lituanistikos mokyklos 
vedėja Sofija Jonynienė, tel. LA1 
3-0475 ir Apylinkės p-ko- Pov. 
Dirkis, telef. LA 7-4693.

U.B. Brighton Parko Apyl. 
valdyba

STUDENTU DĖMESIUI
Visiems lietuviams studentams 

dar kartą primename, kad kovo 
mėn. 8 diena yra yra paskutinė 
registracijom data. Neužsiregistra
vę ir neužsimokėję nario mokes
čio iki to laiko (pašto antspaudos 
data), neturės teisės dalyvauti Lie 
tuvių Studentų S-gos centrinių 
organų rinkimuose.

Skyriams nepriklausą studentai, 
lankantieji akredituotas atigštes- 
nes mokyklas, prisiunčia $1.50 na
rio mokestį tiesioginiai centro val
dybos iždininkui šiuo adresu: Juo-j 
zas Liubinskas, Jr.. 927 W. lsth 
Place, Chicago 8, III.

Skyriams priklausą Studentai , 
užsimoka nario mokestis savuose 
skyriuose.

Liet. Stud. S-gos 
centro taildyha

— šv. Kazimiero seserų rėmėjų 
susirinkimas įvyks trečiadienio va 
karą šv. Antano parapijos salėj.

Valdyba
— Marijonų bendradarbių susi-1 

rinkimas įvyksta šį ketvirtadienio i 
vakare šv. Antano parapijos sa
lėje. Valdyba

— Amalgamated ( lothes Wor-
kers 269 skyriaus susirinkimas į-j 
vyks kovo 8 d. 6 30 vai. p.p. uni
jos patalpose, 333 Sc-utli Ashland
Blvd. Valdybai

A. A.
Jonas (Daškus) Daškevičius

Gyveno 3960 So. Artesian Av" Telef. LA 3-2549
Mirė kovo 5 d., 1957, 9 vai. ryto. sulaukęs 46 m. amž.
Gimė Rygoje.
Amerikoje išgyveno 8 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Kniburytė), 

duktė Stasė, Lietuvoje liko motina Petronėlė, brolio Vlado 
žmona su sūnumi Vytautu, Kanadoje liko pusseserė Elena 
Markauskienė ir jos vyras, kiti gimines, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas treč. 6 vai. vak. John F. Eudeikio 
koplyčioje, 4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvė.s įvyks šešt. kovo 9 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudusio*: žmona ir duktė.
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis, Tel. YArds 7-1741.

Mielam prieteliui
A. -j- A.

JONUI DASKUI - DAŠKEVIČIUI
mirus, jo žmonai Onai ir dukteriai Stasei reiškia 
giliausią užuojautą

K. Kasakaitis, B. Girčys, 
J. Mažeika, B. Mažulis

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Pre*ldcnt

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745
1

fov 2?

iTFll

J paminklų patalpas Ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atipini kostlieit i, m-knvirlieniiiiM nuo 9 vnl. ryfo Iki 5 vai. popiet.
IssiIII\kiti; PARAK — RUS PASTATYTA KAPIMĮ' DURNOJE! 

JOKIO JMOKIJIMO. NOfOKESITK KAVIMČ DIENOJE.

I zaidot u ves įvyks, penktadie
ni. kovo S <L. iš koplyčios S:3u 
vai. ryto bus atlydėtas i švenč. 
Panelės Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioj* jvyks g-* d u lipuos 
pamaldos už vi lionies sitdii. Po 
pamaldi.i bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kaplius.

Nuoširdžiai kvie< iaine \ įsus 
gimines, draugus ir pažistaj.uusi 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: z.iiuma. tėvai, bro
lio ir kiti giminės.

baidot u \ iii direkt. A. Peikus. 
Tel. GKovehill 6-2.345.

f

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios (rfilfis d61 vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 

Tel. RRospect 8-OS3S ir PR 8-0834

Mielam kolegai
A. A.

JONUI DAŠKUI - DAŠKEVIČIUI 
mirus, jo žmonai Onai ir dukteriai Stasei reiškia nuo

širdžią užuojautą. N

Lietu viii Tautinis Akademinis Sambūris

A. A.

LIUDVIKA VITKAUSKAS
(Po tėvais Bagdanaviėiūtė)

Gyveno 4133 S. Sacramento
Mirė kovo 3 d., 1957, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje, Kaune, gyveno Kybartuose.
Amerikoje išgyveno 7 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime du -finus: Vladas, žmona Ona; 

Vytautas, žmona Anelė ir jų sūnus Vytautas. Clevelunde sesin 
Sofija Vodopalas ir šeima ir daug kitų giminių, draugų bei pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad. kovo 7 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Sv. Kryžiaus, parapijos bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, .marčios, anūkas, sesuo.
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis, Tel. Y A 7-1711

BHKEBIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A. A.

STANISLOVAS GILVIDAS
Jau suėjo penki metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą avogerj. Netekome savo mylimo 
1952 m. kovo mėn. 7 d. Nors laikas tęsiasi mot mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžiną ramybę.

IJž jo sielą mes užprašėme 10 gedulingų šv. Mišių tilt > 

kovo mėn. 7 dienos T. T. Jėzuitų koplyčioje, 5541 South 
Paulina St.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus 
ir pažįstamus kartu su mumis pasimelsti už a. a. Sta
nislovo sielą.

Nuliūdę: švogeriai — Zofija ir Julijonas Šiauliai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West Ulth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcresf 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

S8I2 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ.

CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai _ GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tj, Reikale šaukite 
mus

Mes turime koplyčias’ 
visose Chicagos ir ’ 
Poselando dalyse iri 
tuojau patarnaujame I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-S572

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

petras p. gurskiš"
659 U ėst I8th STBEEET Tel. SEdey 3-5ll»

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HAL8TED STREET Tel. V Arda 7-1011

LEONAROAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ Tel. COmmndore 4-222>

JURGIS F. RUOMIN
3310 8. IITUĄNICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1130

VASAITIS — BUTKUS
I MG S. 50fh AVĖ., CICERO, III. Tel. OI ympie 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
• 040 U 4«th STREET YArdp 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ~
2424 W. OOth STREET KEpuhUe 7-121J

2314 U 23rd PEACE V lrginia 7-0072

VARGE FUNERAL HOME
1424 S. Mlth AV~E. OLymptc 2-5245 Ir TOamhaU 2-(MW7
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IS ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— A. D. Kaulakis, Miami., 
Fla., Alto pirmininkas, džiau-l 
giasi, kad Nepriklausomybės 
šventės minėjimas pavyko sėk
mingiau nei kitais metais. Pir
mininkas dėkingas Miami Lie
tuvių Amerikos Piliečių klubo 
nariams, kalbėtojui red. L. Ši-I 
mučiui ir aukotojams.

ITALIJOJ
— Lietuvos Nepiklausoniybės 

šventės minėjimas Romoje buvo 
1957 .m. vasario 17 d. Iškilmės 
prasidėjo šv. mišiomis, kurias 
gražiai išpuoštoje S. Angelą 
Merici Instituto koplyčioje at
laikė kardinolas Giuseppe Piz- 
zardo, asistuojamas lietuvių 
kun. dr. J. Bičiūno ir kun. J. 
Navikevičiaus MIC.

Instituto salėj papuoštoj Lie
tuvos, Italijos ir Vatikano vė
liavomis, minėjimo aktą atidarė 

mielai priims juos komisijos L.B. Italijos Krašto valdybos
pirm. Genevieve Yerkes Figel. pirmininkas kun. Mincevičius. 
Turguj bus galima gauti pietus
ir užkandžius. Draugijos pirm.
Vera Paukštis ir Turgaus ko
misija lauks ir kviečia lietu-

r
U:

L / mus\
IR TOLI

X šv. Tereseles Jėzaus Drau
gija Marųuette Park rengia 
"Lietuvišką turgų” ketvirta
dienį, kovo 7, 12 v. p. p. ligi 8 
v. v. ir penktadienj 9 v. ryto! 
ligi 8 v. v. Gimimo Panelės šv. 
parapijos salėje, 6820 S. Wash- 
tenaw Avė.

Bus galima nusipirkti naujų 
ir vartotų reikmenų: baldų, 
drabužių, lėkščių, kilimų, stik
lų, lempų, įrankių ir kitų rei
kalingų dalykų. Gera proga šia
me turge prisipirkti drabužių 
siuntiniams.

Jeigu kas turite reikmenų,
- kurie jums nereikalingi namuo

se, prašome atvežti į turgų, kur

Bet pačiam ministeriui išvykus 
į Paryžių, jo vietoje senatorių^ 
prof. Raffaele Ciasca, kuris va
sario 15 d. per Italijos radiją 
kalbėjo apie Lietuvą, perdavė 
minėjime susirinkusiems lietu
viams Italijos Krikšč. demokra 
tų partijos sveikinimus. Sveiki
no taip pat karo dalyvių orga
nizacijos Alleanza Trocolore lta 
liana vardu generolas Libero 
Sauro, I-jame Pasauliniame ka
re pagarsėjusio generolo Naza- 
rio Sauro sūnus, linkėdamas, 
kad lietuvių tauta kuo greičiau 
galėtų gyventi laisva ir nepri
klausoma.

Po susitelkimo minutės, pri
simenant kovotojus už laisvę, 
oficialioji minėjimo dalis buvo 
užbaigta lietuvių ir italų him
nais.

Shk.MDAMI LfcRsTL

Šis panašus į skraidančią lėkštę lėktuvas demonstruojamas Bet- 
page, Long Island, bus naudojimas ai remti priešo lėktuvų atakai. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

aukų dėka bolševizmo plėtra 
buvo sulaikyta. .Tačiau ne visos 
Europos tautos suprato ir tei- 

Sekė trumpas koncertas, ku- s’n&ai įvertino bolševizmo pavo- 
riame lietuviai solistai Janina JM- Dėl to šiandien liejasi ne tik

vius iš visų kolonijų atsilan
kyti į šį lietuvišką turgų Mar
ąuette Pk.

X Lietuvos Miškininkų są
jungos išeivijoj valdybon 1956 
m. korespondenciniu būdu iš
rinkti nariai pasiskirstė parei
gomis: V. žemaitis — pirm., J. 
Žebrauskas — vicepirm. ir sek
retorius, M. Simonaitis — iždi
ninkas (vieton sergančio J. 
Kastauto). P. šilas — “G. A.” 
techn. red. ir šalpos komisijos 
narys, P. Norkaitis' “Girios Ai
do” adm.

Šalę valdybos yra sudaryta 
5 asmenų šalpos komisija miš
kininkams tremtyje paremti.

“Girios Aidas” 15 nr. red. 
prof. J. Kuprionio pusiau yra 
paruoštas, bet spaustuvės ma
šinai sugedus, jo spausdinimas 
žymiai užsivilkins.

X Savanoriai-kūrėjai Avižie
nis Antanas, Kaminskas Juo
zas, Klikna Matas, Rėklaitis 
Mikas ir Švedas Jonas, kores
pondenciniu būdu pravestuose 
rinkimuose išrinkti trims me
tams į Lietuvos Kariuome
nės Savanorių-Kūrėjų sąjungos 
centro valdybą. Tuose pat rin
kimuose į sąjungos centro re-

Po to perskaitė gautąją šv. 
Tėvo telegramą “Brangiems lie 
tuviams tikintiesiems broliškai 
susirinkusiems prie Dievo alto
riaus. Jo Šventenybė dėkoja už 
jų pai\.iškšius gilaus prisirišimo 
jausmus ir siunčia jiems prašy
tą Apaštališkąjį Palaiminimą 
drauge su savo tėvišku padrą
sinimu ir gausios Dievo pagal
bos bei ištvermės linkėjimais. 
Dell’Acųua, Substitutas”. Sekė 
Italijos respublikos prezidento 
telegrama, kurioje jis įvertina 
Italijos Lietuvių Bendruomenės 
padėką už šiame krašte lietu
viams teikiamą globą ir para
mą. Visa eilė žymių asmenų at
siuntė savo sveikinimus raštu; 
tarp jų paminėtini: Jo Švente
nybė Valstybės sekretorius 
mons. Dell’Acąua, Jo Šventeny
bė generalinis vikaras Vatika
no teritorijai vysk. van. Lierde, 
Tivolį vysk. Faveri, Gregoriano 
universiteto rektorius P. Abel- 
lan, S. J., Italijos vyriausybės 
ministrai: Gonella, Andreotti, 
Mattarella, Senato pirmininkas 
Merzagora, senatoriai ir depu
tatai: Fanfani, Pella, Bonomi, 
Dominedo, Priore; Lenkijos pa
siuntinys prie šv. Sosto; Italijos 
maršalas E. Bastico, UNESCO 
pirmininkas adv. Veronese ir 
kiti.

Šventės kalbą buvo sutikęs
vizijos komisiją išrinkti Genys sakyti Italijos užsienio reikalų 
Petras, Grybauskas Juozas ir • vice-ministeris Alberto Folchi. 
Tumas Juozas ir į garbės teis-) '---- 1 ■ ■ " 1
mą dr. Motiejūnas Juozas, Va 
riakojis Jonas ir Urbonas Al
fonsas.

X Kun. Pr. Kelpša, šv. Jur
gio parapijos asistentas, susir
go ir sekmadienį buvo nuga
bentas į Šv. Kryžiaus ligoninę. 
Prel. B. Urba nuo anksčiau sir
guliuoja, o kun. Jonas Kuzins- 
kas dar tebesigydo po operaci
jos, taigi serga net trys Šv.

X Simo Velhasio vadovauja
ma baleto studija pilnai pasi
ruošė "Rigoletto” operos spek
takliams. Operos repeticijų me
tu baletas jau įvedamas i sceną 
ir taip laiptas po laipto artėja
ma prie generalinės repeticijos 
ir premjeros, kuri ivyks kovo 
30 d. Marijos Augšt. mokyklos 
salėje.

X Paskutinėmis žiniomis iš
Jurgio parapijos kunigai. Žmo- Lietuvos, Kaimelyje klebonau- 
nes aptarnauja kun. B. Budvy-ja kun. Krizantas Juknevičius, 
tis, kun. J. Prunskis ir pakvies- Sudarge — kun. Petras Valat-
tas patalkinti kun. B. Vaišno
ras, MIC. Kiek pajėgdamas vi
sus parapijos reikalus tvarko 
prel. B. Urt)a.

/
X šv. Vardo draugijos vyrai 

ateinantį sekmadienį 8 vai. ry
tą šv. mišių metu eis bendrai 
Šv. Komunijos Nekalto švč. 
Panelės Marijos Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje. Po mišių

ka, Gelgaudiškyje kun. A. Bal
čiūnas ir kun. P. Staškūnas, 
kuris šią žiemą nulūžo koją ir 
tuo tarpu neina jokių pareigų.

X Chicagos miesto įsteigimo 
120-ji sukaktis buvo paminėta 
televizijos programoje (NBC— 
Arlene Francis Show) pirma
dienio rytą 9 vai. Ateities šo
kėjai buvo specialiai pakviesti

pusryčiai. Jų išlaidas padengė(dalyvauti minėtoje programo
je. Sukakties minėjiman, kuris 
įvyk ) pirmadienį, buvo pakvies
tas dalyvauti ir dalyvavo kons. 
dr. P Daužvardis.

K. Jonaitis.
X Kun. A. Llnkaus, šv. Kry

žiaus parapijos klebono, pager
bimas, 70 m. amžiaus ir 35 m. 
kunigystės jubilėjų minint, ruo
šiamas balandžio 28 d. parapi
jos salėje.

X Akt Algis Dikinis reži
suoja “Dainavos” ansamblio 
statomą muzikinį veikalą “Išei
viai”.

X sv. Jurgio para,), mokyk 
los lituanistinė klasė ruošia Va
sario 16 d. minėjimą, kuris 
įvyks š. m. kovo 10 dieną 3 v. 
Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Mokiniai atliks istorinį monta
žą “Lietuva amžių bėgyje”. Po 
programos vaikams žaidimai.

X Religinis koncertas Šv. Chicagos mokyklinį jaunimą su
Kryžiaus parapijos bažnyčioje* 
įvyksta balandžio 7 d.

tėvais kviečiame dalyvauti. Įė
jimas neapmokamas.

Siautėja moksleiviai
Leyden Augšt. mokyklos, 

is- esančios Franklin Parke, auk- 
lėtipiai sužalojo mašinas ir su
žeidė mergaitę, kol juos išsklai
dė policija. Apie 2,500 mokslei
vių buvo išvesta iš mokyklos, 
kai telefonu kažkas pranešė, 
kad .mokyklos patalpose padėta 
bomba. Mokiniai pradėjo siau
tėti, svaidyti plytas į pravažiuo
jančias mašinas, kurti ugnis 
kieme. Kai jiems buvo pasaky
ta skirstytis, besibrukdami pro 
vartus sužeidė mergaitę. Nu
kentėjo ir policijos mašina, ta
čiau policija tvarką atstatė. Po
licininkams buvo įsakyta išim
ti šovinius iš revolverių, kad 
neįvyktų sunkesnių sužalojimų.

Jaunimas spręs savo 
problemas

Back of the Yards organiza
cija paskelbė augštesniųjų mo
kyklų auklėtinių tarpe konkur
są — pareikšti savo nuomonę 
dėl jaunimą varginančių pro
blemų. Iš tame rajone esančių 
11 augštesniųjų mokyklų bus 
parinkta po 4 geriausiai para
šiusius, o paskiau iš tų visų 44 
bus išrinkti patys geriausi ra
šiniai ir paskirstytos premijos, 
kurioms bonais turima $1,500.

$1,902,822 advokatams
Chicagoje baigėsi didelė, dau

gelio milionų paveldėjimo byla. 
Teisėjas įsakė, kad velionies 
Charles Neteher palikimo ben- 
dron sumon turi būti grąžinta 
$16,728,000, kuriuos valdė svar
biausioji paveldėtoja Mollie

Daužvardžio laiškas
Sun-Times

Dienraštis Sun-Times 
spausdino konsulo Daužvardžio
laišką, kuriame konsulas tam 
dienraščiui dėkoja už gražų 
pranešimą apie senatoriaus 
Knowlando kalbą Chicagoje 
per Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimą. Tačiau 
konsulas apgailestauja, kad 
laikraštyje buvo apleista svar
biausioji kalbos dalis, kurią da
bar Sun-Times pacituoja mūsų 
konsulo laiške. Toje kalbos da
lyje buvo pasakyta, kad jeigu 
Rusija tikrai nori taikos, tegu 
atitraukia savo kariuomenę iš 
Lietuvos, Lenkijos, Albanijos, 
Latvijos, Estijos, Čekoslovaki
jos, Vengrijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos ir tegu garantuoja 
laisvus rinkimus Jungt. Tautų 
priežiūroje, kad tie rinkimai 

bet ir tolimesniųjų tautų krau- Prieš atidarymą mok. H. Mo- nebūtų kaip tas Gomulkos far- 
jas. Jei laisvosios Vakarų Eu- šinskienė savo turiningoje kai- sas Lenkijoje. Tada tegu di-

BRAZILIJOJE
— Vila Žolinoje sausio 20 d. 

įvyko lietuviškos mokyklos 
rankdarbių klasės, vadovauja
mos Salomėjos G. Teresevičie-

Liustikaitė ir Stasys Baranaus- netarpiškų Rusijos kaimynų, nės, parodėlės atidarymas.
kas su dideliu pasisekimu padai 
navo po tris lietuviškas dainas 
ir po vieną ariją iš italų operų. 
Jiems akomponavo filipinietė 
Ramona Lopez Sun.

Šventės dalyvių skaičius sie
kė arti 300 asmenų. Be kard. 
G. Pizzardo paminėtini: arkiv. 
Gawlina, Rytų Kongregacijos

ropos tautos neišties savo pa- boję nušvietė lietuviškų rank- 
galbos rankas bolševizmo pa-j darbių svarbą lietuvėms. Po to 
vergtiesiems, gali ateiti laikas kalbėjo Pranciškiečių seselių 
kada ir jos taps Maskvos im- viršininkė seselė M. Urbana, ra-
perializmo aukomis. Todėl kova 
parodyta iš Tautinio Ispanijos 
Radijo vadovybės pusės. Ta

asesorius P. Ccacio Coussa, Va- į Pm§a bllvo atsisveikinta su 
tikano Valstybės sekretoriato Tautinio Ispanijos Radijo sve- 
atsfcovas Mons. Bafile, Vengrų Ūmųjų kalbų skyriaus direkto- 
Instituto Romoje direktorius ’iumi p. Luis Andrės Frutos,
Mons. Zagon, Latvių Bendruo
menės Italijoje pirm. Mons. J. 
Camanis; Italijos ambasadorius 
prie šv. Sosto Mamelli, Romos i 
miesto burmistro atstovas min. 
Silenzi, buvęs Italijos ministe- 
ris Lietuvoje baronas Di Giura, 
senatorius Angelilli, parlamen
tarai: Giammarco, Insabato; 
Italijos užs. reik. min. atstovas 
dr. Rocchi, JAV ambasados pa 
tarėjas Colby, Romos provinci
jos tarybos narys adv. Pinto, 
Popiežiaus Palatino gvardijos 
komendantas grafas Cantuti ir 
kiti.

Dalyvavo beveik visi Romos 
lietuviai drauge su vysk. V. Pa- 
dolskiu, Lietuvos pasiuntiniu 
prie šv. Sosto St. Girdvainiu ir 
Šv. Kazimiero Kolegijos rekto
rium prel. L. Tulaba. Vienas ki
tas lietuvis buvo atvykęs ir iš 
tolimesnių vietovių.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės iškilmes plačiai aprašė 
Romos spauda ir paminėjo Va
tikano bei Italijos radijai. “Os- 
servatore Romano” įdėjo dide
lę minėjimo nuotrauką su išsa
miu (194 eil.) šventės aprašy
mu. Ilgesnius ar trumpesnius 
aprašymus įsidėjo “11 Giornale 
d’Italia”, “11 Messaggero”, “11 
Popolo”, “11 Quotidiano”, “11 
Popolo Italiana”, “Corriere dėl 
la Nazione”. Vatikano radijas 
be eilinės programos, vasario 17 
d. skyrė specialią pusvalandžio 
transliaciją, kurioje kalbėjo 
vysk. Padolskis, buvo perskai
tytas Lietuvos atstovo prie šv.

gindama visus laikytis lietuvy
bės bei lietuviškų papročių, pa
mėgti lietuvių tautosaką, tau
todailę ir t. t. Ji gražiai nupa
sakojo, kaip ji, gimusi ir augu
si Amerikoje, universitete ap
sisprendė stoti vienuolynan, tik 
nežinojusi i kurį stoti, ir kaip 
vokietė vienuolė jai pareiškusi, 
kad ji turinti stoti į besiku
riantį lietuvių pranciškiečių 
vienuolyną Pittsburghe, nes ji 
turinti lietuvišką veidą ir krau
ją. Ji paklausiusi jos patarimo, 
nors ir nemokėjusį lietuviškai 
kalbėti. Bet paskui ji pamilusi

džiosios valstybės garantuoja 
rytinių Europos valstybių ne
utralumą ir laisvę.

Bėdwell paleistas ir vėl 
areštuotas

Edvvard L. Bedwell, tas pats, 
kuris anksčiau prisipažino nu
žudęs Grimes mergaites, o ku
ris vėliau tą savo prisipažini
mą atšaukė, pirmadienį Chica
gos teisme buvo atleistas nuo 
to kaltinimo, kadangi medicinos 
ekspertai skelbia, jog nužudy
mas įvyko tą pačią naktį, kaip 
mergaitės dingo gruodžio 28 d. 
ir tokiu būdu griūva įrodymai 
tų, kurie sakė matę Bedwellį1 Neteher Bragno. Teismas nu

statė, kad advokatų atlygini
mas bus $1,902,822.

kuris kovo 1 dieną išvyksta į 
Maroką kaip Ispanijos spaudos 
atstovas. (E).

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Didž. Britanijos Lietuvių 

sąjunga Vasario 16 dienos iš
vakarėse buvo suruošusi priė
mimą Lietuvių Namuose Lon
done. Į jį atvyko eilė Lietuvos savo tautiečius ir lietuvių kai 
draugų anglų ir beveik visų pa- ^'4 >>’ galutinai toji meilė Lie- 
vergtųjų Europos kraštų politi- tuvai susikristalizavusi Lietu- 
niai veikėjai tčemtyje. Svečių v°jc’ kur J1 ‘^buvusi komandi-
tarpe buvo galima matyti ku- ruota aPie treJus metus- Ji 
nigaikštytę Alicę (artimą Ang- negalinti užmiršti savo profeso 
lijos karalienės Elžbietos II gi- rės Dotnuvoje Glemžaitės žo- 
minaitę), buv. Anglijos pasiun
tinį Lietuvoje, J. Preston, dide
li lietuvių bičiulį J. E. Harrison, 
anglų antikomunistinės organi
zacijos “Common Cause” gen. 
sekretorių dr. Smith, Latvijos 
ir Estijos įgaliotus ministerius 
Londone, Lietuvos pasiuntiny
bės patarėją P. Balicką ir kt.
Dalyvavo taip pat Lenkų egzi- 
linės vyriausybės nariai Adam 
Ciolkosz, Stypulkovski ir Dr. J.
Starževski, Čekoslovakų politi
nės tarybos pirmininkas V. Ho- 
lub, buv. Jugoslavijos pasiunti
nys Londone Gabrilovič, buv.
Lietuvos valstybės operos daili
ninkas Dobužinskis ir daugelis 
kitų svetimų ir savų svečių.
Priėmimą galima skaityti la
biau nusisekusiu iš eilės ligi šiol 
buvusių tokių parengimų.

su mergaitėmis vėliau,
Vos tik Bedwell buvo paleis

tas, jį tuojau vėl areštavo, rei
kalaujant Floridos teisingumo 
įstaigoms, kurios susekė, kad 
praėjusių metų kovo mėnesį 
Bedwell buvo trims dienoms 
sulaikęs 13 metų mergaitę Flo
ridoje ir ją nuskriaudęs. Teisin- 

s. I

Nesumokėjo $128,346 
mokesčių

Nusikaltimų sindikato vadas 
Paul Ricca, 60 m. amžiaus, pa
trauktas į teismą už nesumokė- 
jimą mokesčių $128,346. Tai 
dar pasunkina to padugnių did-

džių: "Kiekviena lietuvaitė, kur gurno organai atkreipė į jį dė-; Vyrįo padėtį, prieš kurį yra iš
kelta deportacijos byla.

Pabrangs apdrauda
Atrodo, kad neužilgo Illinois 

valstybėje gali pabrangti auto
mobilių apdrauda. Nuo pat 
1951 metų šioje valstybėje au
tomobilių apdrauda nebuvo pa
kelta.

ji bebūtų, turį nešti augštai iš- mesl> pamatę jo atvaizdą laik- 
kėlusi lietuviškumo žibintą.” raščiuose, o mergaitė jį atpaži- 
Anot seselės Urbanos, lietuvio no. Bedwell buvo surakintas ge- 
pareiga saugoti jam Dievo duo- lažiniais pančiais ir dabar nu 
tą kalbą ir laikytis savo tau- statyta, kad jis galėtų būti pa-
tos papročių. Po tos nuoširdžios leistas tik už $100,000 užstatą.
kalbos seselė Urbana atidarė i Floridos įstatymais jam gali 
parodėlę. Parodėlė je^Urtatyti
12 mergaičių lietuviškais raš-

ARGENTINOJE
— Rūstautas Butleris emig-

Sosto min. Girdvainio sveikini- ravo su šeima į Argentiną, ten 
mas, ir lietuviškos poezijos bei apsigyveno ir dabar sunkiai ser
dainų montaže dainavo solistas 
Stasys Baranauskas. Italijos ra 
dijas šalia kasdien Lietuvon 
siunčiamų transliacijų davė va
sario 15 d. 13 vai. senatoriaus 
prof. Raffaele Ciasca kruopš
čiai paruoštų istorinių žinių apie 
Lietuvą su linkėjimu, kad Itali
ja oficialiai pripažintų laisvą lie 
tuvišką vyriausybę tremtyje, 
vasario 16 d. 12 vai. 10 min. 
transliavo parinktų lietuviškų 
dainų ir vasario 17 d 13 vai. da 
vė tik ką įvykusio iškilmingo 
minėjimo kroniką.

ISPANIJOJ
— Vasario 16 Madride buvo 

gražiai atšvęsta Vliko radio va
landėlės vadovybės rūpesčiu. 
Tą dieną didieji Madrido dien
raščiai “Ya” ir “Arriba” at
spausdino straipsnius, aiški
nančius Vasario 16 reikšmę. 
Ispanų spauda iškėlė, kad lie
tuviai buvo pirmieji, kurie dar 
1918—1919 metais praliejo sa-, 
vo kraują kovoje su komuniz-J 

, mu. Sovietų Rusijos kaimynų,

ga. Jisai Lietuvos kariuomenės 
atsargos majoras, Vyčio kry
žiaus ordino kavalierius. Kilęs 
iš Zarasų apskr. 1919 m. pava
saryje iš savo gimtinės pabėgo 
per frontą ir stojo į Lietuvos 
kariuomenę. Dalyvavo kovose 
dėl Lietuvos laisvės. Pasižymė
jo drąsa ir sumanumu, buvo ap 
dovanotas. Tarnavo 2 pėst. pul 
ke, pradžioje buvo 4 kuopos va
du, vėliau Il-ro bataliono vadu. 
1922 m. išėjo atsargon. Apie jo 
susirgimą į Chicagą parašė ge
nerolas T. Daukantas.

VENECUELOJE
— Liet u viii Savišalpos Ben

druomenės centro valdyba: pir
mininkas A. Malskis, vicepirm. 
V. Morkūnas, sekretorius B. 
Malskytė, kasininkas L. Tama
šauskas, kultūros vadas A. 
Vaisiūnienė.

tais išsiuvinėta darbeliai,
kruopščiai ir skoningai išsiuvi
nėti.* Rankdarbių mokytoja 
tautodailininkė Salomėje G. Te- 
resevičienė prieš porą metų 
buvo suruošusi pirmąją lietu
viškųjų rankdarbių parodą, di
delio masto, Vila Beloje. Rank
darbiai buvo išsiuvinėti Vila 
Belos popiečių lankytojų.

— Lietuvos vėliava ant Via- 
duto do Cha tilto. Ryšium su 
403 metų Sao Paulo miesto su
kaktimi, sausio 25 buvo iškil
mingai iškeltos vėliavos tų tau
tų, kurios dalyvavo 40 metų 
Sao Paulo jubilėjaus šventėje. 
Mūsų vėliavą iškėlė Lietuvos 
konsulas Aleksandras Polišai- 
tis.

būti pritaikyta mirties bausmė.

Statys didžiulį atomų 
skaldytoją

Atominės Energijos komisija 
paprašė iš Kongreso $202,450,- 
000 naujiems pastatams ir ki
tiems įrengimams atominės 
energijos srityje. Iš tos sumos 
net $37,000,000 numatyta Ar- 
gonne Nacionalinei laboratori
jai, esančiai prie Chicagos. Vie
nas iš pagrindinių šios labora
torijos planų yra pastatyti di
džiulį akceleratorių — atomų 
skaldytoją, kuris kainuotų apie 
$27,000,000, o likusieji $10,- 
000,000 būtų panaudoti vadina
mą atominio kuro paruošimui.

Sumažins Hodge bausmę
Vėl buvo svarstoma buvusio 

Illinois auditoriaus Hodge byla. 
Teisėjas jam numažino bausmę

Sktlbkilės “Drauge"!

Marijos apsireiškimų Patintoje 
1917 metais aprašymas

Kaina 75c
CtankymiiR kartu mi ptntffafo ai imkite 

‘ 4 n R A U G A 8 ’ ’ 
2334 S. O&kley Avė., Ohic.aao 8. III

“RIGOLETTO” OPEROS 
KVIETIMAI

Operos spektakliai įvyksta 
kovo mėn. 30 d., šeštadienį, 8 
vai. vak. ir kovo mėn. 31 dieną, 
sekmadienį, 3:30 vai. po pietų. 
Kvietimus prašoma įsigyti iš 
anksto pas platintojus:

Marąuette Parke Marginių 
krautuvėje, 2511 W. 69 St.,

Brighton Parke J. Savrima- 
viėiaus krautuvėje, 4358 So. 
Fairfield,

Bridgeporte J. Karvelio pre
kyboje, 3322 S. Halsted St.

Kvietimus galima užsisakyti 
ir paštu, pranešant pageidau
jamą vietą ir pažymint dieną. 
Kartu reikia prisiųsti ir atitin
kamai sumai piniginį orderį ar

. . , pačius pinigus šiuo adresu:! .š 20 metų , 10 metų kalėjimo, { Vyry cho
I o vieton antrų 10 metų pa- 2524 w 6f) Chicago 
I skyrė 5 metus sąlygines baus- ’
1 mės. Tačiau tos lengvatos įsi- ‘ ’ 
galios tik tada, kaį Hodge nuo- Įėjimo kainos yra : 5, 4, 3 ir 
širdžiai stengsis kiek gali grą- 2 dol. Marijos Augštesniosios 
žinti Illinois iždan pinigus, ku- mokyklos salėje visos vietos 
rių jis išeikvojo apie du milio- numeruotos, patariama k virti
nu dolerių. mais apsirūpinti jau dabar.

r/'
KAS TURI GERĄ SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONf

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagnje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITUKK CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sektu. 10—5, Kitom dieiman 9—ft


