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TUNISE RINKTAS PIRMASIS PARLAMENTAS
Austrijos teologas lankė Rusiją, 

matėsi su Lietuvos vyskupais
Bolševikų žvalgybininko gen.‘ 

M’chailovo leidžiamo tremti
niams vilioti “Už sugrįžimą į 
tėvynę” laikraštpalaikio lietu
viškojo priedo Nr. 16 stengia
masi kiek galint gražesnėmis 
spalvomig pavaizduoti, kad 
“plačiojoj tėvynėj” nesanti 
persekiojama religija, o visi ga
lį ten džiaugtis visokiomis lais
vėmis. Aprašant Kalėdų šven
tes Lietuvoje, buvo pažymėta, 
kad per jas “bažnyčios buvo 
šventškai papuoštos — visur 
vainikai, žalumynai, gyvos gė
lės... Kalėdinėse pamaldose da
lyvavo ir daug kunigų, grįžusių 
šiais metais iš emigracijos” 
(kokios: ar iš Sibiro?)...

Naujai įšventintas vysk. J. 
Stepanavičius ir P. Maželis at
laikę pamaldas Vilniaus Rapo
lo bažnyčioje ir Telšių katedro
je, o apie 10,000 tikinčiųjų da
lyvavę pamaldose Kauno Įgulos 
bažnyčioje, kur jas laikęs Kau
no arkivyskupijos valdytojas 
J. Stankevičius. Vilniaus Auš
ros Vartų šv. Teresės bažnyčio-

viai optimistiškas”, užuot lai
kęsis tviito “ne” komunistų at
žvilgiu, nušvietęs sunkią perse
kiojamosios bažnyčios Rytuose 
padėtį, pastatė klausimą: ar 
vis dėlto nevertėtų bent paban
dyti savo brolių sunkią padė
tį palengvinti, už tai neišsiža
dant nė krislelio tikrojo kri
kščionybės mokslo?

Ir 1955 m. pavasarį Sovietų 
ambasada Vienoje jam įteikė 
sovietinės vyriausybės kvietimą 
atvykti į Sov. Sąjungą. Redin
gas betgi pirma užsuko į Romą, 
o tik paskiau priėmė kvietimą 
ir išskrido lėktuvu į Maskvą.
Ten pirmoj eilėj jis buvo pri
imtas E. Polianskio, kuris yra 
Religinių Kultų Tarybos nepra- 
voslavų religinėms bendruome
nėms skyriaus vedėjas. Po-
lianskig jį taip pat lydėjo per Vengrų bolševikai 
14 dienų vizitą lėktuvu po visą 
Sov. Sąjungą.

Preuldent Elsenhower 
United States

Louis S. St. Laurent 
Canada

Adolfo Ruiz Cortinea 
Mexico

Trijų kaimynų susitikimas. — šiandien lVliitc Sulphur Springs, W. Va., susitinka pasitarti JAV prezi
dentas ELsenlioweris, Kanados premjeras St. Laure, n t ir Meksikos prezidentas Cortines. Amerikos konti
nento apsauga būsiąs vienas iš pasitarimo punktų.' (1NS)

Redingas taip pat aplankė ir 
pasišnekėjo su naujai Romos 
paskirtaisiais lietuviais vysku- 

je, kur susirinkę daugiau kaip pais, padarė vizitą 12,000 tikin- 
2,000 tikinčiųjų, mišias atlaikęs čiųjų katalikų bendruomenei Le-
Grazo un-to teologijos fakulte
to dekanas prof. M. Redingas, 
kuris “šiuo metu vieši Tarybų 
Sąjungoje, pakviestas Religinių 
Kultų Tarybos prie TSRS Mi- 
nisterių Tarybos pirmininko Po
lianskio”.

Ne vienam įdomu, kas yra 
tas Redingas ir kokią jis turi 
Sov. Sąjungoje misiją. Dabar 
apie ją gauta Vakaruose tiks
lesnių žinių.

Netenka abejoti, kad Vatika
nui negali nerūpėti 64 mil. ti
kinčiųjų, esančių anapus gele
žinės uždangos, likimas. Po pra
voslavų bažnyčios Romos kata
likai sudaro iš eiles didžiausią 
bendruomenę iš visų kitų krikš
čioniškųjų konfesijų. Tačiau tą 
norą išsaugoti tikihčiųjų religi
jos laisvę Sovietai stengiasi iš
naudoti savo propagandos rei
kalams. “Pravda” pirmajame 
puslapyje paskelbė, kad Sov. 
Sąjungos Ministerių Tarybos 
pirmininko pavaduotojas Miko- 
janas priėmė minimąjį prof. Re- 
dingą Kremliuje pasikalbėti. 
Pasikalbėjimas trukęs daugiau 
kaip valandą laiko, bet apie jo 
turinį nieko smulkiau nepa
skelbta. Užsienio laikraštinin
kai savo pranešimuose tik tiek 
pažymėjo, kad tai yra tas pats 
Redingas, kuris per Kalėdas at 
laikęs pamaldas
tikinčiųjų.

ningrade, taip pat armėnų baž
nyčios vyriausiajai galvai Eč- 
miadzine ir kalbėjo su Maskvos 
patriarchu Nikalojum. Paskum 
Sovietų Mokslų Akademija šį 
Grąžo teologą pakvietė daly
vauti diskusijose, suruoštose
tema “Ateizmas”. Diskusijose iš įojus 
Sovietų pusės dalyvavo Akade
mijos vicepirmininkas Ostrovi- 
tenovas, profesoriai Fedoseje- 
vas, Gagarinas ir' šaperšniko- 
vas.

paleidę arkivyskupą
VIENA, kovo 26. — Austrijos 

katalikų šaltiniai teigia, kad ga
vę iš Vengrijos žinią apie arkiv. 
Groesz išleidimą iš kalėjimo, bet 
patys tos žinios dar nepatikrino.

Arkivyskupas 1951 m. buvo 
nuteistas kalėti 15 metų neva už 
sąmokslininkavimą nuversti ko
munistų vyriausybę. Paleisti esą 
ir su juo kartu nuteisti du kuni
gai. Arkiv. Groesz gyvenąs vie
name bažnytkaimyje netoli Bu
dapešto ir galįs priimti lanky-

Šiandien pradeda pirmąjį Š. 
Amerikos „viršūnių" pasitarimą

WASHINGTONAS, kovo 26. — Šiandien prasideda šiaurės 
Amerikos „viršūnių” konferencija geros kaimynystės programai 
aptarti.

Konferencija vyks šiandien, 
ryt ir poryt W. Virginijos kal
nuose White .Sulphur Springs 
vietovėje. Dalyvauja JAV prezi
dentas Eisenhoweris, Kanados 
premjeras St. Laurent ir Meksi
kos prezidentas Cortines.

Religinio meno

parodos premijos
Religinio meno parodos jury 

komisija, susidedanti iš pirm. 
arch. V. Peldavjčiaus, sekr. Jo-

Vyriausybių galvas lydi užsie no Pilipausko ir narių Ann Grill

Bet suskilę nacionalistai
negalėjo vieningai džiaugtis

Redingas, kaip pastebi gerai 
informuotas vokiečių dienraštis 
“Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung”, laikėsi tezės, kad ko
munistinis ateizmas esąs dau-

Mikojanas Pakistane

pradėjo derybas
K ARACHI, kovo 26. — Pasi

tvirtino mūsų spėliojimas, kad 
Sov. Rusijos vicepremjeras Mi
kojanas atvyko į Pakistaną ne 
tik respublikos paskelbimo iškil
mėse dalyvauti, bet ta proga pa-

giau išnaudojamas politiniams į naudota prekybai su Pakistanu
reikalams, tuo tarpu minėtieji 
sovietiniai profesoriai tikino, 
kad sovietinis ateizmas yra ne
tekęs politinio pobūdžio ir te
sąs “grynai moksliškas”. Redin- 
go įsitikinimu, valstybė neturė
tų remti ateizmo, bet jį taip pat 
paskelbti “privačiu
dalyku”.

užmegsti.
Mikojanas atvyko su palydo

vais, kurie pasirodė esą preky
bos ekspertai. Pakistano vyriau 
sybei buvo staigmena, kai Miko
janas pasiūlė tuojau pradėti de
rybas dėl prekybos sutarties su

klek vieno darymo. Ir jis, rodos, laimėjo.
• Kanados gen. gubernato

rius, kuris dabar lėktuvu lankoNetrukus po čių diskusijų Re 
dingas buvo Mikojano priimtas arktines krašto sritis, jau per- 
Kremliuje. Naujausios Chruš-^krido šiaurės ašigalį ir ten nu- 
čiovo direktyvos — kad religiją! metė įvairių dokumentų, 
reikia slopinti ne jėga, bet dau

nio reikalų ministeriai Foster 
Dulles, Lester Pearson ir Nervo 
bei vieno pas kitą reziduoją am
basadoriai. Amerikos delegacijo
je dar bus prez. Eisenhowerio 
brolis Miltonas. Bus ir žemesnių 
pareigūnų.

Konferencija nėra formali — 
tik nuomonių pasidalinimas suse 
dus privačiame prez. Eisenhowe- 
rio salione ir prie vaišių stalo. 
Žmonos paliktos namie, kad ne
reikėtų iškilmingesnėms vaišėms 
laiko skirti. Atsisakyta ir for
malaus delegacijų sutikinėjimo.

Tvirtinama, kad konferenciją 
paskatino organizuoti ne kokia 
krizinė pasaulio padėtis, bet 
prez. Eisenhowerio noras geriau 
pažinti artimiausius kaimynus 
taikos įstiprinimo besiekiant.

• Libano parlamento delega
cija gegužės mėn. lankysis Rusi
joje.

TUNISAS, kovo 26. — Tunise vakar buvo renkamas pirmasis 
savivaldos parlamentas, tačiau jau tiek daug laisvės išsikoveję 
tunisiečiai laimėjimu džiaugtis vieningai nesugebėjo — kraštuti- 
nieji nacionalistai rinkimus boikotavo.

Modeructieji nacionalistai, ku “ " 7 ~
rie išderėjo pirmiau plačią savi- byru jaunimas prieš 

valdą, o prieš kelias dienas ir _ « .
pilną nepriklausomybę sąjungo- prancūzus paleistas 
je su Prancūzija, su įvairiomis į DAMASKAS, kovo 26. — Sy- 
profesinėmis grupėmis sudarė rijos mokyklinis jaunimas pa- 
Tautinio Fronto sąrašą ir grei- kurstytas demonstruoti prieš 
čiausiai laimės visus 98 atsto- prancūzus, kad jie tramdo Š. Af- 
vus, nes kitos politinės grupės at rikos arabų, ypač alžyriečių, pas 
sisakė nuo kandidatų statymo ir tangas nuo Prancūzijos atsiskir 
ragino gyventojus rinkimus boi
kotuoti. Komunistai pastatė 20 
kandidatų, bet tikimasi, kad jie 
atstovų negaus.

Rinkimus boikotuojančios gru 
pės yra senoji Destour partija, 
netekusi politinės įtakos, nes ne 
sugebėjusi pasivyti įvykių, ir da
bar visą politinę įtaką turinčios 
Neo-Destour partijos kraštuti
nis sparnas, kurio vadas yra pa
bėgęs į Egiptą ir iš ten bandąs 
kelti revoliuciją.

Balsavimo teisę turėjo 750,000 
vyrų (moterys balsuoti negali) 
ir buvo varoma stipri propagan
da, kad visi balsuotų. Nebalsa
vusių skaičius bus šioks toks 
ženklas spręsti apie Egipto įta
kos stiprumą.

Kai Tunisas jau priėjo prie 
pirmo parlamento rinkimų, kai 
Marokas išgavo nepriklausomy
bės deklaraciją, tai Alžyro pa
dėtis tebėra be aiškesnės kryp
ties. Principe pažadėta padary
ti rinkimus ir tartis su iš jų iš
ėjusia politine vadovybe dėl Al
žyro busimojo statuto, tačiau 
rinkimų sąlyga yra teroro sus
tabdymas.

Kadangi geruoju partizanai 
ginklų nepadės, tai prancūzai 
rengiasi juos susemti trumpiau-

(Chicagos Meno Instituto atsto 
vė), kun. A. Schorsch (De Paul 
univ. atstovas), dail. P. Kaupo 
ir kun. K. Barausko pirmąją 
premiją (300 dol.) paskyrė V.
Kasiuliui už litografiją „Bėgi
mas į Egiptą”. Po 100 dol. premi 
jos paskirta šiems dailininkams:
P. Augiui už grafiką „Po su- siu laiku. Nauja kariuomenė lai

giau “švietimu”, “žmonėms tie
sos aiškinimu”, jų “sąmonini- 

Vilniuje 2,000 mu” Vakaruose kai ka8 spė- 
| lioja, kad gali būti jieškoma 
tam tikrų kelių susidariusiomsMarselis Redingas kilimo yra 

liuksemburgietis Išsyk dėstė!problem0ms praktiškai iŠ8Pręs- 
Tuebingene, kur išleido 5 tomų tL Tokil* 8^tojų pažymima, 

kad Vatikanas buvo sudaręs

Amerikos armija turės naujo
tipo parašiutininkų dalinius

“Moralinės teologijos vadovą”.
Prie vadovo dirbo 13 specialia- tarPtautinius susitarimus tikin
tų. Daugiausia Redihgas domi- čių^ teiaė™ ap^inti ir 8U prie-
si ateistinėmis problemomis. Jis singais K Bažnyčiai_ režimais: ____________________
yra pats diskutavęs šiais reika- 1801 m- 8U Prancūz’.ia, 1929 gesinti, 0 karo metu tų divizijų 
lais su Sartre’u ir išleidęs vei- m' 8U fa9’9tine Italija, 1933 daliniai turės nusileisti ant prie
kalą “Politinis ateizmas ir m' 8U nac’ne Vokietija. Pa,- §0 taikinių, ten atlikti uždavinį 
marksizmas". 1952 m. gale pa- gabau ir’dabar Vatikanas palai- jr vėl sugrįžti atgal. Tas uždavi- 
kviestas moralinės teologijos ko 8antykn’s 8U nekrikščiomU nys galės būti labai įvairus: prie 
katedros vedėju į Grąžo un-tą, krasta,s- Nors popiež us ir yra §0 fabrikų, susisiekimo priemo-

WASHINGTONAS, kovo 26. — JAV armija sudaro savo ei
lėse naujo tipo parašiutininkų divizijas mažiems ir dideliems ato
minės gadynės karams įveikti.

Taikos metu tie vienetai bus’, . , . mi. Kovos grupes galės veikti sa-naudojami mažiems karams uz- . .... f • „ .J vystoviai ir labai greitai.
Svarbiausias divizijos ginklas 

dabar bus Honest John raketa, 
pritaikinta atominiam sviediniui 
nešioti (ikšiol atominiai ginklai

__  buvo skiriami tik armijoms ir
savo įžanginei paskaitai pasi- Pa9iRakęs Prie§ komunizmą, bet nių, karinio,turto, net svarbių as korpusams). Tiems vienetams 
rinko temą “Tomas Akvinietis ko<^ė^ negalėtų būti paieškota menų sunaikinimas ir gilus įsi- būsiančios greit duotos ir dar 
ir Karolis Marksas”. , keb° “PraKtiškai koegzistenci- pjovimas į priešo teritoriją. paslaptyje laikomos atominės

jai” ir šiame bare? Tačiau kitų Naujo tipo parašiutininkų di- patrankos. Darytina išvada, kad 
Tarp jo samprotavimų ir po- bijomasi, kad bolševikai gali ir vizija turės tik apie 11,500 vy-

piežinė3 “Russicum” instituci- šias pastangas tiktai išnaudoti rų, tačiau* turės daug daugiau 
jos direktoriaus prof. Weterio savo propagandinams reika- ugnies už dabartinę 17,300 vyrų 
(Romoje) pažiūrų esama tam lams, o faktiškai nesilaikys jo- parašiutininkų diviziją. Jos ma

mos”. B. Jameikienei už vitražą 
„Trys Karaliai”, A. Mončiui už 
skulptūrą „Malda” ir V. Petra
vičiui už šv. Sebastijono bažny
čios fasado projektą No. 2. 

Sierovas tikrina

saugumo planus
LONDONAS, kovo 26. — So

vietų saugumo viršininkas Sie
rovas lankė Porthsmouth uostą, 
kur sovietų karo laivas atveš 
Bulganiną ir Chruščevą. Jis ten 
tikrino apsaugos priemones ir ra 
dę3 jas pakankamas.

Anglijos spauda apie Sierovą 
rašo labai nepalankiai — vadina 
jį Jonu Žiaumoju ir nepageidau
jamu Anglijos svečiu. Parlamen
te vyriausybė bus prašyta pasa
kyti, ar atvežami sovietų sargy
biniai bus ginkluoti.

Malenkovas tuo tarpu dalina 
viltis, kad Rusija gali pihkti sa
vo .elektrinėms daug įrengimų. 
Britai labai norėtų parduoti 
transformatorių ir turbogenera- 
torių.

Įspėti nedžiūgauti

jos bus mažos, jei sakoma, kad 
visi divizijos ginklai, neišski
riant ir Honest John raketų šau-

tikro panašumo. Redingas, 
“Luxemburger Wort” laikraš
tyje atsakydamas savo kriti
kams, kad esąs perdaug "nai

kių susitarimų, nors tokie ir žiausias vienetas bus 240 vyrų 
būtų sudaryti, kaip nesilaikė kuopa, kurios bus sujungtos į 
dešimtis atvejų anksčiau ir ki-grupes po 5 kuopas kiekvienoje, 
tų tarptautinių sutarčių. Pulkai ir bataljonai panaikina-

vais ir lėktuvais jau plūsta į Al
žyrą — numatyta atmesti dar 
100,000, kad su 300,000 karių ar 
mija galėtų Alžyrą pacifikuoti. 
Alžyro partizanai pradeda pa
sekti kipriečių pavyzdį — naiki
na turtą ir žudo tuos savo bro- 
ius, kurie atsisako jiems padėti. 

Brazilas komunistas

puldinėja miestus
RIO DE JANEIRO, kovo 26. 

— Tūlas komunistas Rufino su
sirinkęs 200 vyrų būrį ir užėmęs 
tris miestelius šiaurės rytų Bra- 
ilijoje. Tų miestelių policija 

neatsilaikė ir pabėgo, o kariuo
menės ten nėra. Būta susirėmi
mo su policija ir yra žuvusių. 
Sukilimo priežastis dar nežino
ma.

Kalenaorlus

Kovo 26 d.: šv. Teklė. Lietu
viškas: Dorulis ir Gėla.

Arabų kraštai skatinami nu
traukti su Prancūzija diplomati
nius santykius. Demonstrantai 
nešiojo tautinę Alžyro vėliavą ir 
reikalavo remti alžyriečių išsi
laisvinimo armiją. Policija uo
liai saugoja JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos ambasadas. 

Neprisipažįsta laidę

balionus Amerikon
MASKVA, kovo 26. — Rusi

jos valdovai negali sutikti su 
JAV teigimu, kad jų balionai 
skraidė Aliaskoje ir kitur JAV 
teritorijoje — teigiama Maskvos 
notoje tęsiant susirašinėjimą ba
lionų reikalų. Maskva netikės, 
iki jai nebus parodytas nors vie
nas balionas. Siūlo padaryti so
vietiškų balionų parodą ir leisti 
sovietams parodyti Rusijoje pa
gautus amerikietiškus, kurie 
skirti špionažui (taip antrą kar
tą Maskva tvirtina).

Italai dirbs Vokietijoje
BONNA, kovo 26. — V. Vo

kietijai trūksta darbo jėgos, to
dėl leista įvežti dar 31,000 italų, 
kad dirbtų žemės ūkyje ir sta
tyboje.

Oras Chicagoje

Dalinai apsiniaukus, tempera 
tūra be žymesnio pasikeitimo.

Saulė teka 5:45, leidžiasi 6:10.

Instrumentais kontroliuojama ra
keta surado ir sunaikino prieSo lėk
tuvą. Fotografija daryta 1954 ra. 
anglams bandant savo i-aketas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Danijoje streikuoja jau visų svarbiausių pramonės šakų dar

bininkai, o vėliausiai prisidėjo ir transporto darbininkai. Kraštas 
dėl Rudine ivvkiu neturiir spaudos, išskyrus socialistų ir komunistų laikraščius, ku-

J i Z** v rie išeina, kad streikininkai turėtų galimumo savo žinias paskelbti. 
LONDONAS, kovo 26. — Dar —Vakar graikai savo žemėje ir kitur šventė nepriklausomybės

bo partijos lyderis Gaitskell įs- šventę. Kipro salos miestuose tos šventės iškilmių nebuvo, nes bu- 
pėjo savo partijos narius nedary vo uždrausta išeiti iš namų kipriečiams ir britų šeimoms. Draudi- 
ti toli einančių išvadų iš antista- mas padarytas bijant kruvinų riaušių.
lininės kampanijos Rusijoje, nes —Tempiasi santykiai tarp Kambodijos ir P. Vietnamo, nes 
tuo tarpu Rusijoje niekas nepa- Vietnamas ūkiškai blokuojąs Kambodiją. Šios pastarosios prem- 
sikeitė. | jeras nuo šiandien uždaro savo sieną su Vietnamu.

Gal dabartiniai vadai ir ba:si- | —Sovietinės Vokietijos kompartija susirinko į metinę konfe-
dyklių, vežiojami lėktuvais ir nu si Stalino tiranija, tačiau dikta- renciją. Jos vadas Ulbrichtas pasiūlė V. Vokietijos socialistams
tupdomi parašiutais. Naujai di
vizijai kilnoti reikia daug ma
žiau lėktuvų, negu jų reikėjo se
ne tipo parašiutininkų divizijai.

tūra Rusijoje liko kaip buvusi— 
nė Rusijos nė jos satelitų tautos 
arčiau prie laisvės ir demokra
tijos dar nepriartėjo.

sunerti rankas ir dirbti išvien Vokietijos sujungimo ir nusigink
lavimo siekiant.

—Sovietų ekspertų misija atvyko Egiptan padėti geležinkelių 
organizuoti ir naftos pramonės tvarkyti.
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DIDŽIAJAME NEY YORKE
SALOMĖJA NA RKELICNAITfi

Europo-s egzilių moterų Pavergtųjų Europos Tautų po-

ir kitų kelių laikraščių kore3- saulis būtų vieningas, jei visi fesorium Seaton Hali Collegc, si kalbų, kurias pasakė įvairių

taryba,, kurioje tarp devynių 
tautų dalyvauja ir lietuvaitės, 
kovo 17 d. buvo surengus tau
tinių kostiumų parodą New 
Yorko Carnegie Endowment pa 
talpose. Publikai labiausiai pa
tiko lietuvių ir ramunių drabu
žiai. Lietuves parodoje atstova
vo tautiniais drabužiais pasi
puošusios P. Kazickienė, E. Va- 
liūnienė ir M. Varnienė. VI. Bra- 
zaitienė trumpai papasakojo a- 
pie tai, kaip lietuvės visais lai
kais namie tuos drabužius ga
mindavosi, išryškindama siūlų 
dažymą, audimą, raštus, siuvi
mą ir kt. Toje parodoje dalyvo 
viso apie 30 lietuvių. Prie jų 
grupės buvo ir The New York 
Times redaktorius Otto Toli- 
shus su žmona.

Paroda visiems labai patiko. 
^Ffree J^urope komitetas nori, 
kad ji dar būtų pakartota dides
nei auditorijai. Prieš parodą 
įvyko bendra arbatėlė. Europos 
egzilių moterų taryba, įsikūrusi 
prieš porą metų, jau yra suruo- 
šusi ne vieną panašios rūšies pa 
rengimą. Lietuvėms toje tary
boje pirmininkauja Regina Sid- 
zikauskienė.

— Pabaltijo Moterų Taryba,
kurioje jau* devyneri metai, kai ’ 
apsijungusios veikia estės, lat
vės ir lietuvės, kovo 18 d. pami
nėjo savo metines. Parengimas 
įvyko Estų Namuose New Yor- 
ke. Programoje buvo trys pas
kaitos apie paskirų tautų meną 
ir muzikinė programa bei mo
terų darbų paroda. Iš lietuvių 
paskaitą skaitė specialiai iš Bos 
tono pakviesta dr. Marija Al
seikaitė-Gimbutienė. Jos paskai 
ta buvo apie senovės lietuvių 
liaudies meną, lygiagrečiai pa
vaizduojant jį ekrane. Prelegen. 
tei vaizdų rodyme talkino. Ani. 
ir M. Varnai ir J. Zabielskis. 
Apie latvių moterų dailę skaitč 
Mudite Austrinia, o apie estų 
— mag. fil. Mali Jurma.

Dainavo latvių operos solis
tė Olga Muntere, akompanuo
jant Benitai Cintinei ir Čiurlio
nį bei Debussy skambino Al
dona Kepalaitė, kuri vėliau dar 
ir daugiau pridėjo prie savo pro 
gramos, .nes numatytoji estų 
dainininkė koncerte dalyvauti 
negalėjo.

Tuo metu, kai vyko paskai
tos ir programa, tos pačios sa
lės sienos buvo papuoštos Pa
baltijo tautų moterų paveiks
lais. Kiekviena grupė buvo iš- 
stačiusi po penkis naveikslua. 
Esčių dalyvavo Agaate Veeber 
su penkiais paveikslais, o latvių 
penkios dailininkės sunešė po 
vieną paveikslą. Lietuves atsto
vavo Al. Vitkauskaitė-Merker. 
Visi jos paveikslai buvo aliejaus 
darbas.

Parengime buvo susirinkę pei 
šimtą svečių. Jų tarpe matėsi 
Lietuvos konsulas V. Stašins
kas, Gen. Konsulo žmona R. 
Budrienė, Pavergtųjų Tautų pu 
mlninkas dr. V. Masens ir kt. 
Po programos buvo kavutė, 
kiekvienai grupei sunešus savų 
užkandžių.

— Vaclovai Sidzikauskas,
Lietuvos Laisvės komiteto pir
mininkas, balandžio pradžioje 
išvyksta į Europą dalyvauti 
Strassbourge įvyksiančiuose

sėdžiuose, kurie prasideda ba
landžio 12 d. Jis vadovaus lie
tuvių delegacijai, kuri šiemet 
susidės iš šešių asmenų. Be Si
dzikausko delegacijoje dar bus 
Vilčinskas iš Londono, dr. Brin 
kis iš Madrido ir dr. P. Karve
lis ir M. Gelžinis iš Reutlingeno. 
Min. E. Turauskas sesijoje daly
vaus kaip Krikščionių Demokra 
tų Unijos atstovaę.

Pavergtųjų Tautų sesija šie-

pondentė Jungtinėse Tautose. Ji 
pradžioje aprašo, kaip Draugo 
korespondentės Jungtinėse Tau 
tose S. Narkėliūnaitės pakv.es-

sakytų sovietams, kad yra ne
teisinga laikyti tas šalis paverg 
tas, tai gal ir būtų kokių nors 
taikingų pasikeitimų. Bet šian-

ta, ji apsilankė lietuvių reng dien laisvasis pasaulis nėra vie
tuose Vasario 16 m nėjimuose 
Baltic Free House ir SLA cent
re ir sako, kad “niekados sa
vo gyvenime nesu tiek daug gir
dėjusi apie Lietuvą ljei klausiu- 
sis tiek daug diskusijų ap e ga
limybes išlaisvinti Lietuvą ir ki
tas šalis iš sovietinio jungo.

Savo rašinyje ji atpasakoja 
savo pasikalbėjimus su Drauge

met, kaip ir anksčiau, Europoje korespondente apie sovietinį de 
įvyksta ryšium su tenai beveiK, legatą Juozą Matulį, kuris pra-
tuo pat laiku susirenkančiu Eu 
ropos patariamuoju Parlamen
tu. Tas parlamentas posėdžiaus 
nuo balandžio 16 iki 21 d.

Prieš išvykdamas į Europą, 
Sidzikauskas lankėsi Washmgto 
ne, kur turėjo pasitarimų Lie
tuvos pasiuntinybėje, su pabai- 
tiečiais Latvijos pasiuntinybė
je, o taipgi kartu su kitais Pa
vergtųjų Europos Tautų parei
gūnais apsilankė ir State De
partamente. Ateinančią savaitę 
rengiama spaudos konferencija, 
kurioje Sidzikauskas smulkiau 
papasakos apie būsimą Paverg
tųjų Europos Tautų sesiją 
Strassbourge.

— Saulius Zaunius, operos 
solistės Vincės Jonuškaitės sū
nus, New Yorko uniiversitete 
įgijo Master of Arts laipsnį is- 1 
tori jos srityje. Jo darbo tema ! 
‘‘Lietuva 1926 m.”.

— Aniceto Simučio magiste- 
rinis darbas, kurį j.s parašęs 
apie Lietuvos ekonominį atsis
tatymą po 1918 metų. šiuo me 
tu yra įtraukta į patariamų ska: 
tyti knygų sąrašą studentams 
studijuojantiems Rytų ir Cent 
rinės Europos istoriją. Tą kur 
są Columbia Universitete dėsto 
Rytų ir Centrinės Europos stu
dijų vedėjas prof. Roberts. A. 
Simutis tą studiją yra paren
gęs 1942 m. Šiuo metu Simutis, 
Lietuvos vicekonsulas, rengia 
antrą savo Pasaulio Lietuvių 
Žinyno dalį. Pirmoji laida yra iš 
ėjusi 1953 m. Antroji laida buo 
žymiai papildyta ir su angliška 
dalimi.

— Apie Lietuvą Ir lietuvius
ryšium su Vasario 16 minėjimu 
labai palankiai kovo 5 d laidoj 
parašė Quincy Patriot Ledger, 
išeinąs Massachusetts. Ilgas ra 
šinys, apžvelgiąs Lietuvą nuo 
seniausių laikų ligi dabarties, 
pailiustruotas ir atitinkamu že
mėlapiu, pavaizduojant Lietu
vos geografinę padėtį.

Straipsnio autorė yra Mary 
Frances Harvey, to laikraščio

ėjusios sesijos metu buvo ibKtr 
sąraše ir apie jos pasipiktinimą 
dėl Krishna Menon pareiškimo 
per TV, kad jis nežinąs, kas su 
Pabaltiju atsitikę 1940 m. ••-- 
liau amerikietė korespondentė 
aprašo savo įspūdžius iš pasi
kalbėjimo su gen. Lietuvos kon
sulu J. Budriu ir dr. Ant. Tri
maku. Jos užklaustas gen. Kon 
sulas apie taikingo išlaisvinimo 
galimybes, kaip ji rašo, šitaip

ningas. Pavyzdžiui, arabai yra 
labiau susirūpinę savais reika
lais ir Izraeliu, o sovietai tuo 
tarpu vilioja Azijos tautas savo 
kalbomis apie sovietinę demo
kratiją ir taikingą sambūvį. Ii 
jeigu kaikurios Azijos valsty
bės kalba apie Rytų Vokietiją, 
prileisdami, kad ji gali koegzis
tuoti su Vakarų Vokietija ir ne
pripažįsta Rytinės Vokietijos 
sovietiniu satelitu, tai kaipgi 
galima laukti, kad jie pažintų 
Lietuvos reikalus.”.

Toliau ta korespondentė apra 
šydama savo pasikalbėjimą su 
dr. Trimaku, ekonomikos pro-

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IK LAIKRODŽIA 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

atsakęs: “Jei visas laisvasis pa-^ Chicago 82. III. — TeL lA 3-861'

rZ

Šeimininkės,
Savo rūpesčius, kaip pasiruošti Velykų šventėms, pali

kite mums sutvarkyti.
Atsilankykite į mūsų krautuvę ir čia rasite viską, kas tik 

reikalinga Velykų stalui paruošti. Kumpių, dešra (virtų ir 
rūkytų) medžioklinių skilandžių, kastinis (žemaitiškas svies
tas), saldžių sūriu, varškės, riebių sūrių — pintinėlės pa
ruoštos Velykų dovanoms ir visokių prieskonių saldainių, 
medaus ir kitų produktų.

FARM FOOD COMPANY
STASYS IR MARIJA METRIKIAI

1804 West 47th Street, Chicago
Telefonas — YArds 7 - 8393

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 810,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

pabrėžia, kad, jo nuomone, so- srovių veikėjai, vėliau savo įspu
vietai negalį Azijai suteikti e- 
fektyvios ekonominės pagalbos, 
patys mažai ką turėdami.

Savo rašinį korespondentė 
baigia viltimi, kad Lietuva ir 
vėl bus laisva. Ta pati kores
pondentė, kuri lietuviškai ne
supranta nė žodžio, Vasario 16 
minėjime SLA centre išsėdėju
si apie dvi valandas ir klausiu

si. ofiso HE. 4-H«l>9, rez. PR. 6-7333

PR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfleld Blvd.

VAL: 1—4 Ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 

Išskyrus ketvirtad. ir aekmad.

• džius Draugo korespondentei 
šitaip susumavo: “Jūs visi at
rodot labai karingai nusiteikę”.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIAUSTE

7166 South Westeni Aveuas
(MEDICAL BU1LDING) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 ▼. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. U 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Oflce U-l. RE. 7-1168 
Bes. U-l. WAlbrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kedd. telef. GRovebdl 0-0017
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m.

tik po pietų.
pagal nutarti

Penktad.
Trečiad. ir šeštad.

Ofiso tel. CLlffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 We»t 47th Street 

(Kumpus 47th ir Herndtuge)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 

SeStad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

Ar Gaunate 

Slogas?

Visuomet kreipkite dėmesj 1 užkietėjusius 
vidurius. Dėl palengvinimo tūkstančiai pa
geidauja Dr. Pėter’s "Gomozo”. Kaip Ir 
pagal gydytojo receptą gaunamuose vais
tuose, jo sąstate yra keletas niedicIAkat 
užtvirtinti, dalyku, kurie visi kartu veik
dami sutelkia palengvinimų, keliais būdais: 
1) ramina ir šildo sutrikusi skrandi; 2) 
atleidžia vidurių išpūtimo skausmus; 3) 
sutelkia neskubinanti palengvinimą nuo 
sukietėjusiu vidurių, kurie yra. priežastim 
aukščiau išvardintų simptomų, ftvelnus. Ge
ro skonio. Išparduota virš 20,000,090 bon- 
kų. Avimos dydžio bonka $1.65 vaistinėse. 
Bandykite Dr. Peter's "Gomozo”... abso
liutiškai niekas kitas taip nepagelbės.

Jei jūsų vaistinė neturi, tad. pasiųskite 
|1 už 11 oz. bonkų. (su jūsų vardu Lr ad
resu) šiuo adresu: GOMOZO, Dept. ((71-59 

4541 N. Ravenswoo<l Avė., Cliicugo 40, III.

JONAS GRADiNSKAS
N At J TAT JQT vokiški ultra hi-fiJI RADUAI-PATEFONAI

J. G. TELEVISI0N COMPANY

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

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

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, fil.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
-— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Re« telef. YVAlbrook 5-5076

DR. Juze IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IB CHIRURGAI
2800 West ip-t Street

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

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

Ofiso tel.PRospect 6-1785 
Rez. tel. GRovehlU 6-5603

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vėl. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South W ėst era Avenue
Chicago 29, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubUo 7-4900

Rezidencija: GRovchUl 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244
J

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

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
2810 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley S - 4711

Fellx Raudonis, sav. Ir menadžerls 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL

I?TAJOOJE- aukščiausias, naujai padidintam dividendas u* paid up invehtmkn- 
JOI*£JO*A1- bonus, KALftDV IR VAKACUV SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER I.AIŠKUS. 8U- 

m APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIČLAM IR
PRIEINAMIAUSIOM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN-

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 12 VAL. — 8 VAL.; ANTRAD. IR PENKT. 9 Iki 4 VAK.; K ET 9 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA. ŠEŠT. 9 IRI 2 POPIB7T

TeL ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4806

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČ1NSKAS )

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

Te*, ofiso GR. 6-5388, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PEO. CHIRURGINES LIGOS

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

VAL. 2—4 p.p. Ir nuo 6—8 ▼. vak. 
Šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOunliall 3-0858 
2534 West 68th Street

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

______ skambiną CEntral U-2294.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUUrnan 5-6766 
__Bnto^j—-^SNglewood 4-4978

Ofiso Ir buto tel, HEndock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

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

DR. VYT. TAURAS-
TUPŠIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

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

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South Western Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—
Ir 6—8 v. vak 

-4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. l‘Rosp<‘ct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Avė. 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvB) 

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

šeštadieniais 1—4 vn.1.

Ofioe YVAlbrook 5-2670.
Bes. Hllltop 5-1560

Dr. Alezander J. lavolt
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL OENTEB 

6182 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehlll 6-159 6
DR. ALDONA A. JUŠKA
4KIŲ LIGŲ SPECIALIST8

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Ofiso teb-fonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

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

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

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

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

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-887<

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., Chicago 
Plrmad., antr., ketv. Ir penlt 

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

Rez. 8053 S. CampheU Avė 

Tel. ofiso YA 7-4787, r<«z. PR 6-193'

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps vlršininėti telefonai 
šaukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Prote/.istaa 

Aparatąi-Protezal, Mod. ban 
dažai. Spec. pagalba kojom

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

2850 W. 63rd SL Chicago 29, UL 
Tel. PRospect 6-5084.

V

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
• / . Rez. Vlctory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. F. C. WINSKUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

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

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

VAL. 11 v, r, iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182D 

Pritaiko aklniua 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street 

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

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pūgai sutartj 

T*1 ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare. 
Išskyrim t rečiu d įmina

Butas 1526 So. 49th Avė. 
šeštadieniai* 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef, LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v 

Trečiadieni tik nusitarus

Dr. Nina KRIAU6ELI0NAITE
(Gydytn)a Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ TR AKUŠERIJOS 
8PECLAIJ8TŠ 

2756 West 71st Street 
(Kampas 71st Ir Californla)

Tel. ofiso Ir re*. REpubllo 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 ▼. v. šeAt 1-6 p p 

Pnėoikuius L* suULat -uią.

Jei turite parduoti ar išnuomo 

tl, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduot 

telefonu: VTrglnia 7-6640.

Palengvinu akių Įtempimų, kuris 
yra priežastis galvos skaudėjimo be.l 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys- 
tę. Prircnku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūku m us. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad 10:30 
iki 6 vai. tiekin. ir treč, uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.
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DIDŽIOJI SAVAITĖ
PAMAIJIŲ REFORMA

Didžiosios Savaitės pamaldų reforma gana giliai paliečia 
ligšiolinę praktiką. Nuo Tridento visuotinio Bažnyčios susirin
kimo laikų nebuvo liturginės reformos, kuri savo reikšme pri
lygtų dabartinei Didžiosios Savaitės reformai. Kompetentingi 
Bažnyčios organai atkreipė dėmesį į tai, kad turtingos Didžio
sios Savaitės apeigos nemaitina tiek krikščioniškojo gyvenimo, 
kiek turėtų, šios pamaldos buvo lyg užmirštos; jos buvo tapu
sios tarsi nereikalingos ir atliekamos tuščioje bažnyčioje. O 
tačiau šios apeigos turi tiek daug sakramentinės jėgos.

Vienas iš motyvų, vadovusių šią reformą, buvo noras pra
šalinti iš pamaldų tam tikrą “ritualizmą”, užtvėrusį sieną tarp 
dvasiškijos ir tikinčiųjų. Naujieji Didžiosios Savaitės ritai lai
kosi dvasios, kad tos pamaldos yra attekamos ne tik tikintiesiems, 

bet ir tikinčiųjų.
Vedamoji reformos mintis yra ne istorinio ar areheologinio 

pobūdžio, bet pastoracinio. Ta mintimi einant yra padaryti ir 
pakeitimai. Svarbiausias pakeitimas yra daugumos pamaldų grą
žinimas į popietinį ar vakaro laiką. Priešviduramžiniais laikais 
tos pamaldos ir buvo tuo laiku atliekamos. Dėl to dabartinė 
reforma grąžina tik ankstesnę tvarką. Reforma prašalina iš 
apeigų ir kaikurias anomalijas, kurios laikui bėgant į jas buvo 
įsibrovusios. Taip pat ji prideda ir kaikurių naujumų.

Apskritai naujieji ritai skatina į šias apeigas žiūrėti ne 
vien kaip į svarbiųjų Kristaus gyvenimo įvykių paminėjimą. Jie 
skatina mus į jas žiūrėti kaip į šio meto ir šio laiko mistinį iš
ganymo procesą.

VERBŲ SEKMADIENIS

Turtingoje Verbų sekmadienio liturgijoje gailma pastebėti 
du svorio centrus: verbų šventinimą ir verbų procesiją. Iš šių 
dviejų elementų senesnis ir reikšmingesnis yra procesija. Ta
čiau nuo poviduramžinių laikų verbų šventinimas pradėjo už
imti svarbesnę vietą šioje liturgijoje, o procesija buvo nustumta 
į šalį. Reforma grąžina verbų procesijai pirmykštę vadovau
jančią vietą šioje liturgijoje.

Naujieji ritai reikalauja, kad procesijoje su verbomis da
lyvautų visi tikintieji. Taip pat jos metu giedoti, kiek galima, 
turi visi žmonės. Procesija, jei įmanoma, išeina iš bažnyčios. 
Kur yra pagelbinė bažnyčia, ten procesija yra daroma iš vienos 
kiton. Tačiau yra panaikinamas ligšiolinis paprotys belsti su 
kryžiumi į duris.

Verbų šventinimas yra atliekamas primityviai paprastai. 
Pašventintos palmės yra išdalinamos tikintiesiems. Jas nešdami 
jie dalyvauja procesijoje. Procesija yra daroma viešai pagerbti 
Kristui, kaip mesijiniam karaliui.

Skaitant Pasiją jos pabaigoje praleidžiama evangelija. Pati 
Pasija yra šiek tiek sutrumpinta. Taip pat šiose mišiose pralei
džiama paskutinė Evangelija. Tiek Verbų sekmadienį tiek kito
mis šios savaitės dienomis celebruojantis neskaito to, ką gieda 
diakonas, subdiakonas ar lektorius. Jis tik klausosi ką jie gieda.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS 

c

Didžiausias pakeitimas šios dienos liturgijoje yra nukėli
mas pamaldų į vakarą tarp 5 ir 8 vai. Centrinis šios liturgijos 
punktas yra bendra iškilminga šv. Komunija. Ji yra skirta 
paminėti Švč. Sakramento įstatymui per Paskutinę Vakarienę. 
Švč. Sakramento procesija į išstatymo altorių nėra šios liturgi
jos svorio centras. Vedamoji šios dienos Komunijos mintis 
yra ne tik tikinčiųjų vienybė su Kristumi, bet ir jų vienybė tarp 
savęs. Kur pastoracinės aplinkybės skatintų, patariama atlikti 
kojų plovimo apeigas taip, kaip yra nurodyta mišiole. Tačiau 
kojas plauti ne trylikai, bet dvylikai asmenų.

Bendroji Komunija turi būti atliekama kiek galint iškil
mingiau. Tačiau prieš ją nekalbama “Confiteor”. Ostijos šiai 
komunijai turi būti konsekruotos tą pačią dieną. Tuo būdu no
rima išreikšti vidinę vienybę tarp celebruojančio ir komunikuo- 
jančių. šios dienos liturgija žodžiui “Comunio” nori grąžinti 
jo pilną pirmykštę prasmę, būtent — vienybę su Kristumi ir 
vienybę tarp savęs, šios dienos liturgija turi jungti abejus šią 
dieną Kristaus pasakytus žodžius: “Tai darykite man atminti” 
(Švč. Sakramentas) ir “Daviau jums pavyzdį, kad ir jūs taip 
darytumėte” (žodžiai nuplovus kojas).

Didžiojo Ketvirtadienio liturgija turi džiaugsmingą pobūdį. 
Tačiau ji neturi būti atsieta nuo kryžiaus paslapties. Po mišių 
nėra palaiminimo ir nėra paskutinės evangelijos. Rekomenduo
jamas trumpas pamokslas.

DIDYSIS PENKTADIENIS

Nauji ritai Didžiajame Penktadienyje labai pabrėžia Šv. 
Kryžiaus pagerbimą. Tas pagerbimas atliekamas ne vien celeb
ruojančio, bet ir visų pamaldose dalyvaujančių. Kryžiaus pa
gerbimas buvo viena pagrindinių Didž. Penktadienio apeigų pir
maisiais amžiais. Romoje popiežius basas nešdavo šv. Kryžiaus 
liekaną iš I<aterano bazilikos į Šv. Kryžiaus bažnyčią. Kristaus 
mirčiai ant kryžiaus pagerbti pamaldos yra daromos taip 3 
ir 5 vai. vak. Kryžiaus pagerbimo metu giedama vad. Kristaus 
priekaištai tautai: “Mano tauta, ką aš tau padariau?...” (Popule 
meus). šie priekaištai yra labai senas bizantiškos liturgijos įna
šas į Vakarų kultūrą.

Dideli pakeitimai yra padaryti vadinamose Didžiojo Penk
tadienio mišiose. Grąžinta visų dalyvių Komunija. Malda už im
peratorių pakeista į maldą už valstybes, jų tvarkytojus bei mi- 
nisterius. Po maldos už žydų atsivertimą įvestas tikinčiųjų su- 
sitelikams trumpai maldai taip, kaip ir po kitų intencijų. Po 
kiekvienos intencijos skatintinas visų tikinčiųjų atsakymas: 
Amen.

Didžiojo Penktadienio liturgijos liūdesys nėra gedulo liū
desys. Juo labiau tai nėra nevilties diena. Tai yra apmąstymo 
diena, kiek daug meilės kainavo Viešpačiui Jėzui mūsų išgelbėji
mas. Stovėdami po Kristaus kryžiumi turime pergyventi nuo
dėmės ir mirties nugalėjimą. Didžiojo Penktadienio liturgija 
nėra atsieta nuo prisikėlimo minties. Avinėlio aukos dėka mes 
pereiname iš mirties į gyvenimą, iš vergijos į laisvę, ši diena 
yra Kryžiaus pergalės šventė.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Didžiojo šeštadienio pamaldos yra nukeltos į naktį, kurios 
baigiasi mišiomis. Visa diena yra .be pamaldų, išreikšti gedu
lą Kristui esančiam kape. Taip pat ir pasninkas yra pratęstas

Dr. Piene Barbet

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

Tai Getsemane prasidėjo kru-! in agonia, prolbcius orabat. Et 
vinoji kančia — išperkamoji au- factus ėst sudor ėjus sicut gut- 
ka už žmogaus nusikaltimus. tae sanguinis decun entis in ter-

J'ėzus, baigęs Paskutinę Va- ram” (Luk. 22,44).
karienę, išvedė savuosius į neto
limą, alyvomis apaugusį kalnelį. 
Jis paliko daugumą prie įėjimo. 
Jis nusivedė tik tris artimuo
sius mokinius kiek toliau. Bet 
ir nuo jų pasitraukė tiek, kiek 
ranka galima numesti akmenį. 
Ten Jis pradėjo liūdėti ir siel
vartauti.

Jis žinojo, kad Jo valanda jau 
atėjo. Jis pats pasiuntė išdavi
ką iš Karioto: “Ką darai, daryk 
greičiau”. (Jon., 13,27). Jis ska 
tino jį skubėti

Bet Jis, įsikūnydamas apsivil
ko ta vergiškumo lytimi, kuri 
yra mūsų žmogiškumas. Jisai 
sukilo prieš pasiaukojimą. Jo 
valios kova su žmogiškąja pri
gimtimi buvo priežastimi tos 
žmonijos istorijoje tragedijos.

Jis pradėjo jausti išgąstį iri 
nuliūdimą. Ta taurė, kurią rei
kės Jam išgerti, turi du gaižu
mus.

Pirmiausia — žmonių nuodė
mės, kurias Jis turi prisiimti, 
Jis Teisusis, kad atpirktų savo 
brolius. Neabejotinai tai yra la 
blausiai skaudu.

Galbūt mums geriau vyktų su 
prasti fiziškų kentėjimų numa
tymą, jų sopulingumo nujauti
mą, kurį Jis jau pramatė tar
damas: “Mano Tėve, jei galima, 
tegul ta taurė praeina pro ma
ne; tačiau ne kaip aš noriu, bet 
kaip Tu”.

Tais žodžiais Jo žmogybė by
loja. Jo siela nuliūdusi. Jo trys 
patikimieji užmigo. Vargšai — 
žmonės.

Vyksta vidujini kova.

Kruvinas prakaitas

Angelas atvyksta Jį sustip
rinti, bet tuo pačiu laiku galbūt 
priimti Jo sutikimą. “Et factus

Tą kraujo prakaitą kaikurie 
racionalistai egzagetai laikė tik 
simbolišku. Yra įdomu konsta
tuoti, kokias nesąmones tie mo
derniški materialistai gali pa
reikšti mokslo dalykuose. Pa
brėžiame, kad vienintelig evan
gelistas, iškeliąs tą faktą, yra 
gydytojas. Ir mūsų labai ger
biamas sanbrolis daro tai su 
tikslumu, su prityrusio klinicis- 
to įtikinimu. Hemathidrozė yra' 
retas, bet gerai aprašytas feno
menas.

Jis įvyksta, kaip dr. L. Bec 
rašo: “Visai ypatingose sąlygo
se — didelis fiziškas nusilpimas, 
lydimas moralinio sukrėtimo, 
kuris yra gilaus susijaudinimo 
ir išgąsčio pasekmė” (La Sup- 
plice de la Croix, Paris, 1925).

Baimė, siaubas, moralinis su
krėtimas yra čia pasiekę savo 
viršūnes! Tą būklę Lukas ap
taria graikišku žodžiu “agonia”, 
reiškiančiu “kova ir išgąstis”. 
“Ir Jo prakaitas pasidarė kaip 
kraujo krešuliai, besiritą iki že
mės”.

Kaip išaiškinti suminėtą reiš
kinį?

Poodinių kapilarų intensyvus 
išsiplėtimas ir jų susprogimas 
prie prakaito liaukučių. Krau
jas susimaišo su prakaitu ir, iš
sisunkęs į odos paviršių, sukre- 
ša. Tas kraujo krešulio ir pra
kaito mišinys, susitelkęs dides
niais lašais kūno paviršiuje, il
gainiui rieda žemėn.

Įsidėmėkite, tas mikroskopi
nis kraujavimas vyksta visoje o- 
doje, kuri visa jau yra sužalo
ta, jau savotiškai įskaudinta, su 
plonėjusi.

Bet eikime toliau.
Aure Judas ir Sanhedrino tar

nai, apsiginklavę kalavijais ir

vėzdais. Jie turi lempas ir vir
ves. Su ja s yra kareivių ko
horta ir karininkas.

Jėzus išeina į priešakį. Jo viei 
no žodžio užtektų Jo priešams 
išblaškyti. Smarkusis Petras 
nukirto Malchui ausį, bet Jėzus 
paskut niu stebuklu ją tuojau 
prigydė.

Bet kaukianti minia greitail 
atsigavo, surišo Kristų ir vedė1 

I į vyriausiojo kunigo namus. Tik 
atstumoje sekė Jo artimieji. Jų 
tarpe buvo Petras ir Jonas. Mor 
kus, norėdamas išvengti suėmi
mo, pabėgo nuogas, nes sindo- 
nas, kuriuo jis buvo apsisiautęs, 
paliko sargybinių rankose.

iki vidurnakčio. Didžiojo šeštadienio liturgijos tikslas yra pa
rodyk, kaip Kristaus malonė ir gyvybė iš Jo mirties išsiskleidė 
į mus. *

Velykinė žvakė reiškia patį Kristų, kuris yra pasaulio švie
sa. Čia yra atliekamas iškilmingas ugnies ir vandens šventi
nimas. Didžiajam šeštadieniui yra pridėtas naujas dalykaš: 
viešas krikšto pažadų pakartojimas, kuris yra atliekamas visų 
pamaldose dalyvaujnčių.

Priešviduramžiniais laikais D. šeštadienio pamaldos vykdavo 
taip pat naktį. Nors pamaldos Vėliau buvo panaikintos, tačiau 
velykinio budėjimo paprotys kaikuriuose kraštuose išliko iki 
mūsų laikų, pvz. Lietuvoje. Nesant oficialių pamaldų, žmonės 
šį laiką užpildydavo savo iniciatyva suorganizuotomis maldo
mis. Dabar, pertvarkius velykinę liturgiją, lietuviškas velyk- 
naktis atgavo savo liturgiją, kurios jis keletą šimtų metų bu
vo netekęs.

Naujas potvarkis formaliai nepanaikina įvairių kraštų ar 
tautų velykinių papročių. Jis tik primena vyskupams ir kuni
gams pareigą tuos papročius su nauju įstatymu protingai su
derinti. Ritų kongregacijos instrukcija rašo: “Ten, kur atskirose 
vietose ar atskirose tautose yra papročių, susijusių su Didžio
sios Savaitės šventimu, vietų ordinarai ir kunigai budės, kad 
šios rūšie8 papročiai būtų protingai suderinti su nauja Didž. 
Savaitės tvarka”. V. Bgd.

Prieš Kajipą
Bet štai jie jau prieš Kajipą 

ir Sanhedriną. Aplink gili nak
tis. Prie ugniakuro stovėjo mi
nia, nes buvo šalta.

Vykdydamas įžanginį tardy
mą vyr iausias kunigas paklausė 
Jėzų apie Jo mokslą ir mokyti
nius. Jėzus jam atsakė: “Aši 
viešai kalbėjau pasauliui. Aš vi-! 
suomet mokiau sinagogoje ir 
šventykloje, kur susieina visi 
žydai, o slapčia aš nieko nekal
bėjau. Kam mane klausi ? 
Klausk tuos, kurie girdėjo”. Ka- 
jipas įtūžęs ir sumišęs. Tuomet 
vienas tarnų smogė Kristui į vei 
dą sakydamas: “Tai Tu šitaip 
atsakinėji vyriausiam kunigui!”

Reikalas nejuda. Reikia lauk
ti ryto, kuomet bus galima ap
klausti liudininkus. Jėzus iš
tempiamas iš salės į kiemą. Jis 
mato Petrą, kuris išsigynė Jo 
tris kartus... Ir vienu žvilgsniu 
jam atleidžia.

Jį vėl nutempia į žemai esan
čią patalpą. Ir čia niekšingų 
tarnų minia išpylė iš savo šir
dies neapykantą melagingam 
pranašui (dabar jau surištomis 
rankomis), prieš kurį jie visai 
neseniai kaip užburti griūdavo 
ant kelių... Jam smogiami ant
ausiai, Jis mušamas kumštimis, i, 
Kaikurie spjauna į Jo -veidą. 
Vistiek negalima ir nėra kur už
migti, tai reikia gi kaip nors 
išsiblaškyti. Tai vienas, tai 
kitas protarpiais užmesdavo už
dangą ant Jo galvos ir tuomet 
kiti Jį mušdavo. Švilpavo smū
giai. Tie sugyvulėję žmo
nės turėjo sunkias rankas. “Pra 
našauk, pasakyk mums, Kris
tau, kas Tau smogė”.

Jo visas kūnas įskaudintas. 
Jo galva skamba kaip varpas. 
Jis pradeda svaigti, bet Jis tyli. 
Jis galėjo vienu žodžiu juos su
naikinti, bet Jis nepravėrė savo 
lūpų (et non aperuit os su- 
um — Isaja 53,7).

Bet žmogpalaikiai tęsia savo 
žiaurumus. Kristus tyli ir lau
kia.

Dienai auštant įvyko antras 
tardymas. Buvo pristatyta vi
sa eilė neteisingų liudininkų, bet 
ir jie nieko neįrodė. Reikia pa
daryti, kad Jis pats save apkal
tintų, tvirtindamas savo dieviš
ką sūniškumą!

KETURIOS KARTOS

Emilija Pavilionienė, jos duktė Trona Jaruševičienė, jos duktė Būta 

(iratižinienė ir ant ranku laiko Daliu (iiaužinylę niiosavuose namuose, 
3644 So. Soelev Avi*., El'iieaivo, III.

Kajipas, tas žemas veidmai- Visi žydai ginčininkai, mela- 
nys, paskelbia tuos žodžius pikt ' giai, prietarininkai, su įvairiais 
žodžiavimu ir sudrasko savo vir- Į tabu ir manija nuplauti savo 
šutinį rūbą. O, būkite tikri! Tie rankas dėl menkiausio menknie- 
geri žydai, protingi ir nelinkę | kio. Jų vergiškumas, jų įžulu- 
bristi į nereikalingas išlaidas, į mas, jų bailūs skundai Romai 
turėjo paruoštą lengvai perplė- i prieš kolonialinį administrato- 
šiamą ir lengvai vėl susiuvamą rių, kuris visomis jėgomis sten- 
pailgą plyšį rūbuose. Tad savo gėsi daryti tik gerą, buvo labai 
pasipiktinimą ir pasibjaurėjimą koktūs. Užtat jis niekino juos, 
galima buvo kartoti ir neturėti bet jis jų ir bijojo.
dėl to nuostolių.

Po to reikėjo gauti tik Romos 
pritarimą bausti mirtimi, nes 
ta teisė buvo išimta iš žydų ju
risdikcijos ir palikta Romos at
stovui.

Romėnų atstovo pastogėje

Jėzus, jau paveiktas nuovar
gio ir smūgių, buvo nutemptas 
į kitą Jeruzalės galą, j augštu- 
tinę miesto dalį, į bokštą Anto- 
nia, savos rūšies citadelę, iš ku
rios romiška didybė skleidė ir 
vykdė dažnai sauvališką tvar
ką tame maištingame mieste. 
Romos spindėjimą ir garbę at
stovavo nelaimingas valdinin
kas, romėnas, kilęs iš karių kla
bės. Fanatiškas, priešiškas ir 
hipokritiškas tautos valdymas 
jį padarė savotiškai išdidžiu.

Pilotui labai rūpėjo išsaugoti 
savo vietą, bet jis buvo įterptas 
tarp metropolijos įsakinėjančių 
potvarkių ir klastingų žydų, ku
rie dažnai turėjo artimus ryšius 
su imperatoriais. Bendrai tai 
buvo menka žmogysta. Jis tu
rėjo tik vieną tikėjimą — Divus 
Caesar — dieviško cezario — 
tikėjimą. Tai barbariškos civili
zacijos ir materialistinės kultū
ros padaras. Bet kodėl iš jo 
perdaug norėti?

Jis buvo toks, kokiu jį pada
rė. Žmogaus gyvybė buvo jam 
maža vertybė, ypačiai, jei jis ne 
buvo Romos pilietis. Jis nebuvo 
mokytas pasigailėjimo. Jis ži
nojo tik vieną pareigą: palaiky
ti tvarką. Roma įsivaizdavo, 
kad tai labai lengva pareiga! 
Bet buvo visai kitaip.

Jėzus, priešingai, (nors Jo 
odoje buvo gausūs kraujoplū
džiai ir Jis buvo apskrepliuo- 
tas), jam imponavo ir sužadino 
jame užuojautą. Todėl jis pa
darys visa, kas tik galima, kad 
ištrauktų Jį iš apsėstųjų nagų: 
“et quarebat dimittere illum” 
(Pilotas bandė Jį išlaisvinti — 
Jon. 19,12). “Jėzus”, taria Pi
lotas, “yra galilėjietis. Todėl 
perduokime Jį senam niekšui E- 
rodui, kuris vaidina negrų ka
raliuką ir labai įsivaizduoja”.

Bet Jėzus negerbia romėniš
kos lapės ir neatsako jam nė 
vienu žodžiu.

Pilotas vis stovi prieš rėkau
jančią minią ir nepakenčiamus 
farizėjus, kurie kratydami barz
das spiegia.

“Šalin nekenčiami plepiai. Te
palieka jie kieme, nes jie tiki 
susitepsią vien įeidami į romėnų 
pastogę”.

Pilotas apklausinėjo tą varg
šą žmogų, nes Jis jį sudomino. 
Ir Jėzus jo neniekina. Jis gaili
si jo nenugalimo nežinojimo. Jis 
atsako švelniai į jo klausimus 
ir net bando jį pamokyti.

(Bus daugiau)

Vysk. Sheen Notre Dame 
universitete

Notre Dame universitete lie
pos 12-15 dienomis Pašaukimų 
institutas ruošia paskaitas. Pa
grindinę kalbą pasakys radijo 
ir televizijos kalbėtojas vysk. 
Fulton Sheen.

BIRUTĖ PŪKBLBVIOIŪTĖ

60 tęsinys

Aš net nesiklausiu, kur tasai žmogus mane veda. 
Praeinam pro vieną sugriautą namą, pro kitą ir —

atsiduriam kažkokiame koridoriuj.
Tai, kas dabar atsiveria prieš mano akis, atrodo,

lyg keistai padraikyto sapno paveikslas:
Namo nėra, bet mes einam koridorium. Ilgu, pla

čiu koridorium, išklotu raudonom plytom, kaip dažnai 
būna vienuolynuose. Mudviejų žingsniai garsiai aidi, 
nuo palubės šypsosi kamyzų angeliukai: su rožių gir
liandom, gausybės ragais, vynuogių kekėm. Aš tik da- 
Dar pastebiu, kad koridorius be stogo. Todėl čia taip 
šviesu! O pačiame jo gale ūžia siuvamoji mašina. Ten 
sėdi pasilenkęs raudonarmietis ir lopo karišką milinę.

— Štai! — sušunka mano rusas. — Atvedžiau tė
vynainę. Iš Leningrado.

Prie sienos stovi kažkoks suolas. Rusas nubrau
kia alkūne nuo jo dulkes ir mosteli mano pusėn:

— Pasėdėk ėia. Aš tau atnešiu valgyti.
Ir išeina. Tikriau, išlenda pro skylę, išplėštą kori

doriaus sienoj.
Dabar ūžia tik mašina. Aš žvilgteliu šonu į siuvan

tį raudonarmietį. Jis dar jaunas vyras, juodbruvis,

vešliai sužėlusiais antakiais. Tuo pat metu pasižiūri į I _ o, jis puikus bernas! Rimtas bernas. Jo žmo
na mirė džiova. Ji buvo iš Leningrado...

Bet daugiau mudu jau nespėjam pasikalbėti, nes 
kitoj skylės pusėj pasigirsta žingsniai. Ukrainietis vėl 
visu smarkumu paleidžia mašiną, pro skylę įlipa Vasi
lijus. Jis neša mano užkandą: duonos kepalą, kotletą ir 
nuluptą svogūną.

— Še, — sudeda jis viską ant stalo. — Valgyk. 
Žinau, kad vokiečiai jus badu marino.

Kąsniai man springsta burnoj, bet valgau, nes bi
jau supykinti Vasilijų. Nusilaužiu duonos kampą, atsi
kandu kotleto, suleidžiu dantis į svogūną, lyg į obuolį. 
Nuo stipraus jo kvapo man net ašaros trykšta, bet val
gau viską.

Aplink mus pradeda rinktis daugiau raudonarmie
čių. Daugumoje tai labai jauni vyrukai — šešiolikiniai, 
penkiolikiniai. Jie smalsiai žiūri į mane, susėda ratu 
ant žemės, o aš tebevalgau. Dabar kemšu tik duoną, 
net užspringdama, bet man rodos, jei tik apstosiu, įvyks 
kažkas baisaus.

— Ką tu, aVsilijau, ją duona peni! — sušunka 
vienas jaunuolis. — Duotum tu jai ko nors išgerti!

Čia pašoka kitas:
— Nori? Nori degtinės? Aš tau atnešiu!
Aš staigiai papurtau galva.
— Nenori, kaip sau nori, — vyrukas vėl atsisėda. 

(Bus daugiau)

mane ir jis; sustabdo mašiną ir užsiremia abim rankom 
ant lopomos milinės:

— Tai tu iš Leningrado ? — jo balsas labai augš- 
tas; net keista, kad vyras turi tokį augštą balsą. Ir 
kažkaip nemaloniai saldus.

Aš linkteliu galva ir nežinau, kodėl. Ar ir pati jau 
būčiau patikėjusi, jog esu iš Leningrado?

— Aš ukrainietis, — prašneka vėl siuvėjas. — Iš 
Kersono. Žinai tokį miestą? Prie Juodosios jūros.

Aš ir vėl linkteliu galva. Nežinau aš to Kersono, 
nežinau, kur jis yra ir nežinau, kodėl vėl linktelėjau.

— Tu matei, kas ten dėjosi? Matei?
Turbūt, jis galvoja apie rūsį.
Ir vėl! Vėl aš linkteliu!
— Aš niekad su jais drauge neinu, — ukrainietis 

visai išsilenkia pro mašiną, — Man tokie dalykai nepa
tinka. Ne. Nepatinka.

Ir po valandėlės, tiriančiai žvilgtelėjęs į mane, tęsia 
toliau:

— Tu žinai... Aš ir į Dievą tikiu. Aš turiu seserį 
ten, Kersone.

Dabar aš pamirštu tą saldžiai atstumiantį jo balsą:
— Pasakyk man! Ar šitas žmogus doras? Ar aš 

galiu juo pasitikėti ?
Ukrainietis atsilošia kėdėj ir galva parodo skylę, 

pro kurią tik ką išlipo mano globėjas.
— Kas? Ar Vasilijus?
Turbūt? Turbūt, jo vardas Vasilijus? Ar aš žinau? 

Ir vėl — senoviškai linkteliu.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Paterson, N. J.

Suvažiavime bus kelios labai pirmajame posėdyje pasiskirstė girnas — šeimyniškas vakaras 
svarbios paskaitos, LB Centro pareigomis: J. Žiūkas — pirm.,} vyks per Atvelykį, balandžio 8l

TRUMPAI
— lytiškai iš anapus Geleži* 

nes Uždangos. Vis gausiau atei
na laiškų iš anapus Geležinės 
Uždangos: du gauti net iš toli
mosios Rusijos tremties. Vieną 
parašė iš garsiosios Vorkutos 
jau mirusiam Lankui jo brolvai
kis K.. Laiške rašo, kad 11 me
tų ten kasa anglis. Kitą parašė 
Patersono lietuviams gerai pa
žįstamas Juozas Valaitis, kuris 
apie 1925 m. grįžo į Lietuvą. Jį 
pažinojusieji sako, kad jis buvo 
doras ir rimtas žmogus. Jis ra-

vadovų pranešimai, taip pat apy J. Dženkaitis — pirm. pavad., 
keta. Klubas neseniai paaukojo gardų atstovų pranešimai iš vei- K. Daunys — sekr., V. Šim- 
Balfui 25 dol. ir Altui 50 doi. kimo vietose, pasikeltimaE nuo- kus — ižd. ir L. Kaspariūnas — 
Šiems reikalams klubas aukoja menėmis, kėlimas įvairių pasiū- šviet'mo vadovas.
kasmet,

— Lietuvos nepriklausomy
bės kovų invalidas Petras Plis 
kevičius balandžio 20 d. išvyks
ta apsigyventi į Vokietiją. Ten 
jis gausiąs vokiečių valdž os 
pensiją, kaipo sužeistas ir pas
kutiniame kare. Jis buvo prie
varta paimtas į Vokietijos Rei
cho kariuomenę. Vokietijoje, e- 
sant reikalui, jis būsiąs nemo
kamai gydomas ir jam teikiama 
visokia medicinos pagalba.

— Aleksandra Masionienė,
šo, kad jau 7 metai gyvena trem ? ateitininkė sendraugė, buv. gied 
tyje, kur lahaijalta. Ši žinia y-1 rininkė, jau daugiau kaip sep

tyni mėn. sunkiai serga ir ne-pač sukrėtė Patersono lietu
vius. '

— Vasario 16-tos minėjimo 
komiteto ižd. Jonui Sprainaičiui 
dar įteikė aukų Liaugaudai, 
Laugalis ir Vaičiūnas po o dol. 
ir visai nedirbąs bei turįs ser
gančią žmoną Breimeris — 1 
dol.. Viso aukų gauta 728 dol., 
išlaidų buvo 15 dol. 25 et.. Li
kusieji pinigai 712 dol. 75 et. 
jau išsiųsta Altui.

— Šv. Kazimiero parapijos 
visos draugijos gegužės 30 d. 
rengia vietos klebonui kun. Jo-

kelia iš lovos. Stepas Augulis 
gydosi sanatorijoje.

— Marijos Šaulienės “Nerin
gos” krautuvėje galima užsisa
kyti l.ctuviškų laikraščių, .įsi
gyti naujausių lietuviškų kny
gų, jos pačios austų lietuviškų 
juostų bei kitų dalykų. Velyuų 
proga galima gauti apsčiai 1 e- 
tuviškų saldainių bei kitų reia- 
menų. Lietuvos albumai ir dali. 
J. Pautieniaus monografijos 
pravartu bus kiekvienam įsigy
ti. Jurg. Ežer.

nui Kintai jo 25 metų kunigys-
tės paminėjimą Komitetui va Hartford, Conn. 
dovauja G. Cesolitis, programos 
parengimui — vargon. V. Cus- 
tas, o finansiniais reikalais rū
pinasi J. Sprainaitis.

Bendruomenės suvažiavimas
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Valdybai su Hartfordo apygar-

lymų lietuvybės išlaikymo dar- — KLB apyl. visuotinis susi- 
bų įeikalais ir nutarimų prieini- rinkimas įvyko kovo 18 d. tuoj 
mas. j po pamaldų. Pirmininkavo J.

Suvažiavimas bus pradėtas gc Vaičeliūnas, sekretoriavo A. 
gvžės 5 d. 10 vai. iškilminguoju Strakauskas. Dalyvavo per 50 
posėdžiu, dalyvaujant valdžios tautiečių. Senoji valdyba patie- 
atstovams bei kitiems garbės kė savo metinės veiklos apy- 
svečiams. Po to bus bendri pie- skaitą, bet protokolo nė šiemet 
tūs. Vėliau — darbo posėdžiai neskaitė.
su paskaitomis. Vakare — vy- — Kun. St. Kulbis, grįždamas 
rų choro koncertas, igekmadie- iš Salt Ste. Marie lietuvių reko- 
nį (gegužės 6 d.) — darbo po-1 lekcijų, buvo trumpai apsisto- 
sėdžių tęsinys ligi 6 vai. popiet, jęs pas mus ir aplankė lietuvių

Suvažiavimo dalyvius iš kitų kleboną, G. V. Lumbius, V. A. 
vietų apnakvydins Hartfordo Staškevičius ir A. M. Lapienius. 
lietuviai. Techniškaisiais šuva- — L. Bagdonaitė per televizi- 
žiavimo ruošimo rekalais rūpi-į ją gražiai pašoko stilizuotą 
naši Hartfordo apylinkės valdy-i “Klumpakojį”
ba. — A. Kusinskis jaunųjų akor

Daugiau informacijų šio svar-[ deonistų varžybose laimėjo ant- 
baus suvažiavimo reikalais pra- vietą.
nešama Lietuvių Bendruomenės — Bažnyt. komiteto parengi 
organams bendraraščiais ir bus, 
pateikiama žinių lietuvių spau
doje. Hartfordo Apyg. V-ba

Sudburv, Ont.
Trumpai

— Rekolekcijos praėjo labai 
sėkmingai. Jas vedė iškalbingas 
pamokslininkas kun. B. Pace- 
vičius iš Toronto. Tai trečias 
kartas, kai js veda rekolekcijas 
mūsų kolonijoje
ną

1956

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI
Tik pas mus pirkdami gausi!
• Nemokamai 3-jų mėn. pilną garan

tiją, — darbas ir dalys.
» Nemokamai vidaus anteną ir insta

liavimas.
• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos už 

Jūsų seną televiziją.
j Be to, visokiausi radijai, rekordą

Paskutinę die- ’imo aparatai, lempos, baterijos, da 
tys ir kitų firmų teievizijos 

.monių butų buvę daugiau, nuoširdus lietuviškas
bet nepaprastos pūgos atkirto patarnavimas

ii ,, , .. » , susisiekimą su užmiesčiu. Lie- Frank’s TV and Radio
- Statys salę. Šv. Kazimiero dos valdyba susitarus, s. m. ge- įu Meboniją pcr rekolekci- ™ “
ranila atrodo netrukus nra- gūžės 5 ir 6 dienomis Hartfor-! jas j „ Kriauželiūnai>

S. S. Rakščiai ir A. M. Lapie- 
niai. Pas S. S. Rakščius ta pa
čia proga buvo ir metinis tra-

parapija atrodo netrukus pra 
dės statyti 500-600 vietų salę 
su visais moderniškais priedais

de, Conn., įvyks rytinio JAV pa
kraščio (Bostono, Hartfordo,

sportui, žaidimams ir kt. Tam New Yorko, Netvarko, Philadel- 
reikalui parapija jau senokai P^U°S Baltimorės) apygardų 
turėjo pradėjusi fondą ir nusi- suvažiavimas lietuvybės iąlaiky- 
pirkusi nemažą sklypą, tačiau: m° Lietuvių Bendruomenės 
karas ir medžiagų suvaržymai į apygardų bei apylinkių veikimo 
buvo sutrukdęs planus. Klebo- j reikalams aptarti.
nas kun. J. Kinta savo planui J suvažiavimą kviečiami šių 
jau turi vietos vyskupo pritari-1 ^yĮar_dų; * ,^1^. 
mą.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
3240 South Halsted Street

Telefonas CAlumet 5-7252
PRANAS KERSIS IR 

PAULIUS F. ENDZELIS

d., Christ the King parapijos sa- | 
Įėję. Ta proga kun. B. Sugin
tas iš Chieagos skaitys paskaitą 
apie Brazilijos papročius. Bus 
ir baletas, kurį atliks šeštadieni- j 
nės mokyklos mokinės. Pra-1 
džia — 6 vai. vak. Įėjimas — i 
laisva auka. Atskiri pakvietimai i | 
niekam nebus siunčiami. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti. 
Veiks bufetas. Šokiams gros ge 
ra muzika Dalig pelno eis šeš
tadieninės mokyklos mokslo me J 
tų užbaigos premijoms.

TELEVIZIJOS^
ir Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
Tol. VI 7-0087 — VI 7-3087

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO SIMO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,
4058 Archer flvenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir andraud^s
2313 W. 91st St. Chicago, 111. 

Tel. PRescott 9-2781

Iš ARTI IK TOLI BALDŲ
PERKRAU5TYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
dl-audu. Pigus ir sąžiningus 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
45111 S. Wood St., Chicago B,

Illinois, tel. VI 7-2072

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WQiSS stoties — Banga 1390 
1 NUO PIRMA D. IKI PENKTAD.

8:46 iki 9:30 vai. ryte 
SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte

PIRMAD1ENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAI). 8:30—B:30 v. r. U stoties

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

7121 So. ROCKWELI 8T.

^misiąs
* iŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OIOEII TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO {PANKIAI
ILSU METU PATYRIMAS - PI6US IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILU. Tel. WAIU>.k 5-9209

MOVIMO

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 
ilgiau gyvensi.

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

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

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

CIIARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Meyiber of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, President

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

LK.

STANDARD FEDERAL SAVINGS

— Gauta keietas laiškų apie 
nelinksmą vaikų žurnalo “Eg
lutės” finansinę būklę. Vietos 
visuomenininke p. E. Kondrata- 
vičienė (6 N. Bridge St.) sutiko 
pasirūpinti “Eglutės” reikalais: 
parinkti prenumeratų bei aukų. 
Sėkmės jai.

— Moterys labai susidomėjo 
tik pradėjusiu eiti Kanadoje sa
vo žurnalu “Moterimi”. Šių me
tų 1 -mo nr. paskleista 25 egz.. 
Ją prenumeruoja jau 18-xa. 
“Moterį” platina M. Šaulienė 
(“Neringa”, ir Pr. Jasienė. A- 
pie žurnalą atsiliepimai puikus 
ir pageidaujama, kad eitų kas 
.mėnesi.

— ALB vi;*'<is apylinkė kovoj 
18 susirinkime išsirinko naują 
valdybą: kun. V. Demikį, Ir. Sta 
naitytę, B. Kondratavičių, Ed. į 
Kindcrą ir J. Bieliūną. Vietosi 
lietuvių kronikos reikalus vesti 
sutiko St. Miknius. Kl. Praleika 
įgaliotas parinkti aukų Chica- 
goje rengiamai Dainų šventei. 
Kontrolės komisija liko ta pati: 
Dulkis, J Jasys ir Pr Toleikis.

— L. Piliečių kini cs, prieš 
porą metų įsigijęs namus su sa 
lc ir saliūnu, kaskart vis stiprė- 
rėja ir greta parapijos dar si 
antruoju lietuvišku žid niu, kui 
vyksta draugijų susirinkimai, 
rengiami įvairūs pobūviai, mi
nėjimai ir kt. Lietuviškiems rei
kalams klubas sale duoda ne
mokamai. Prenumeruoja “Drau 
gą”, “Naujienas” ir “Vienybę” 
įtaisytas stalo tenisas. įgyta lie 
tuviškų dainų ir muzikos plokš
telių. J klubą jau įstojo 31 buv. 
tremtinys. Naują Klubo valdy
bą sudaro šie asmenys: A. Gu
donis — pirm., J. Cilincevičius| 
— vicepirm., A. Eitmanas 
sekr., J. Jasys — fili sekr., J. 
Lekavičius — ižd., P. Sakalaus
kas ir J. Kuzinevičius — iždo 
prižiūrėtojai ir J. Sednclis 
maršalka. Baro direktoriai: J 
Gudonis — pirm., A. Rubuževi 
čius, J. Bieliūnas ir A. Žičkus. 
Namų pirkimo skola jau ismo-

■ bių nariai ir kiti Lietuvių Bend-. IR NAMŲ 
ruomenės reikalais besirūpiną 1 PATAISYMUI
lietuviai.

dicinis kalėdojimas, kuriame da
lyvavo daug svcč’ų.

— KLB apylinkės valdyba PRANAS SALEMONAVIČIUS
504 W. 33rd St. (Arti Normai Avė.) 

Susitarimui skambinkite — VIctory 2-3486
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste. 

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

L 20 METŲ PATYRIMO

PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

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

IV. RADIO SU
I (lempos-dalys-baterijos) 1

TAISYMAS
įnamuosedirbtuvėsej

100% — 
^arantoa,

iMioinn
U-ll TELEVISION

Į (sav. inž. A.Semėnas)|

3130S.Halsted-DA6-6887

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo

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

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 

PEČIAUS ALIEJŲ i

OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS t_
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo 1 

1 kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. *i
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pa*’ 

mus. Turj daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avelius Tel, VIrginia 7-7097!

;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||||||||||!llllllll(ii.llll|]llll!lllllllllll!!l

MARŲUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidara vakarais ir sekmadieniais.
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

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

. .................................................................................................................................m

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278
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Sukakluviniii Melų Dovanos Taupyto j ams
MES PARC PINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KEL1AIS, 

AUTOBUSAIS IK LAIVAIS.
Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa 

rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME LR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

KOMENTARŲ NEKEIK:

Geriausios 1955—1956 m. 
knygos:

Jurgis Savickis: ŽEME 
DEGA,
utMimiitiiiiij ir užra.'ii) Ru.vga 
i.š I !I3!I — 1946 m., kl'uvi-
iiiuii.sii, ir 11 iigiškiu usin lai- 
kotui'iiio Europos istorijoje,
45« psl. — ...................... .. .... 9I.5U

Jurgis Jaukus. SENAS 
KAREIVIS MATATU- 
TIS,
o (i.vhii l,u iš ni-lohiiioa imu į. 
tii-M, |i"ilu:i jaiitiiiiio litcr.'ilu- 
roj — . ........................................

Tlior Ilcycrdahl: KON- 
T1KI,
lAgais*- jiiiii norvego Kuvga, 
vieu.iH ispiiiiiiigiaiiHiŲ veika
lų, kokj eaate ul.ailę. 114 psl. 3.75

Mirko Jelusiė: CEZARIS,
tsloi linu roiiiiiiihm. vaizduo
jantis didi loiuėnų Kajų Juli
jų Cezari Ir Jo draiuati&kaa 
1,0’. na senojoj Romos impe- 
i ijuj. Ti.vb lomai, kiekvienas
po ..........................................

Užsakymus ir pinigus

TERRA
3333 So. Ilalstcd SU, 

CHICAGO 8, ILL

3.IMI

lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiti.

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3115 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL

Telefonas — Eltontier G-1882
lipilltllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba pade; į senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendroves raktą su termo 
metru arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stipru ir parari 
k u plastikinį arba nailoninį shopping bag (kropsi pirki
niams).

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 47th Street LAtayette 3-1083
H. lt. I’it-tkir i»li r, prf-z.; I.. lt. I’ictkrul«-e-^ kr. Ir advokatas

Mokame ant Ina divid' tidna Kr-Aluniami ir-Uiiiii Parduodam'’ 
\r lAprrkaine valstybės bonus. Taiipytojauis patarnavimai veltui

A l'UlAKVKri'E S.y.skAl i ą ŠIAMHEN. ArmtAI STA IKI SIU,imki

DARBO VALANDOS; pirmai!, ir ketv. lino !l iki 8 vai iak . 
antradien) ir penkiadieni imu 9 iki f>; 11 eeladiuni uždai yla, 
o AeAtadlenlaia nuo 9 valandos iki vidudienio.

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

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

S7 
i

B UICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

____ ___ _ #
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Pirmadienis, . kovo 26, 1956 DlENRAŠTlŠ DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
A

Naujas medicinos 
daktaras

Mes džiaugiamės kiekvieno 
lietuvio laimėjimu. Štai vėl mus 
pasiekė maloni žinia, kad Vokie
tijoje, Muensteryje, pereitų me
tų gale vėl vienas lietuvis įsi
gijo medicinos daktaro laipsnį. 
Tas lietuvis yra Antanas Duls- 
? as.

Antanas Dulskas yra dzūkas. 
Medicinos studijas pridėjo prieš 
pat antrąją okupaciją V. D. Uni 
versitete. Bolševikams artėjant 
prie mūsų tėvynės, jis, kaip ir 
daugelis kitų lietuvių studentų, 
su skaudančia širdimi nutrau
kė pradėtas medicinos studijas, 
paliko Lietuvą ir atsidūrė Vo
kietijoje kartu su kitais savo 
tautiečiais vargelį vargti. Po ka 
rPo, susiorganizavus Pabaltės 
Universitetui, A. Dulskas įsto
jo į jį pradėtų medicinos stu
dijų tęsti, o šiam Universitetui 
likviduojantis, persikėlė į Muens 
terio Universitetą. Čia 1953 m. 
laigė medicinos mokslus ir iš
laikė valstybinius egzaminus, o 
pereitų metų pabaigoje, išlaikęs 
doktoranto egzaminus ir para
šęs disertaciją “Histochemische 
Veranderungen der alkalische 
Nierenphosphatase bei einigen 
Vergiftungen”, įsigijo Muenste- 
rio Universitete medicinos dak
taro laipsnį. Disertacija parašy
ta nepaprastai išsamiai ir kruopj 
ščiai, panaudojant gausią lite-j 
ratūrą ir savo paties plačiai da-| 
rytus bandymus su žmonėmis 
ir gyvuliukais. Darbas Univer
siteto įvertintas labai gerai.

Dr. A. Dulskas yra nepapras
tai darbštus ir valingas žmogus. 
Užsibrėžtą tikslą siekia planin
gai ir valingai. Nežiūrint pasi
taikančių kliūčių ir sunkumų. 
Pasiimtą dalyką stengiasi su di
deliu atidumu ir kruopštumu 
iki smulkmenų išstudijuoti ir į 
jį įsigilinti. Jau Pabaltės Uni-

Dr. Antanas Dulskas

Versitete tas jo savybes profe
soriai buvo pastebėję ir kurį 
laiką dirbo, kaip asistentas.

Dr. Antanas Dulskas yra ir 
veiklus visuomenininkas. Iš pat 
gimnazijos laikų priklauso Atei
tininkų organizacijai. Su šiaja 
organizacija jis nesiskyrė nei 
Universitete studijuodamas, nei 
dabar, šioje organizacijoje il
gą laiką jis buvo vadovaujan
čiose pareigose.

Dr. Antanas Dulskas yra la
bai malonaus būdo, draugiškas 
ir paslaugus. Kiekvienam, ku
riam tik tenka su juo susidurti 
palieka malonų įspūdį, kaip gi
lios sielos, malonus ir jautrus 
žmogus, kuris yra linkęs vi
siems, be skirtumo, su meile pa
dėti ir patarnauti.

Mielam Dr. Antanui Dulsku: 
linkime ir toliau kopti augštyr. 
pasirinktoje mokslo srityje, sie
kiant naujų mokslinių laimėji
mų, sėkmingai dirbti lietuviš
koje visuomenėje, o išmušus 
laisvės valandai, grįžti į tą kraš 
tą, kurį jis taip myli ir kuriam 
ruošės skirti visas savo subren
dusias mokslines jėgas.

Kand. med. X. Ašoklis, 
Bonn.

Worcester, Mass.
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS; 

IR KONCERTAS

Kovo 11d. Šv. Kazimiero pa-' 
rapijos salėje vietos ateitininkai 
surengė didelį koncertą, sujung
tą su šv. Kazimiero paminėjimu. 
Minėjimą pradėjo ir jam vado
vavo sendraugių valdybos pirm.l 
A. Gražulis.
Jaunimas tėvynės labui privalo 

atsisakyti patogumų
Paskaitą skaitė kun. Gutaus

kas, SJ. Prelegentas iškėlė šven 
tojo lietuvišką kilmę, jo dory
bes ir reikšmę anuo besiveržian
čios pravoslavijos į Lietuvą bei 
reformacijos antplūdžio metu ir 
šiais sunkiais Lietuvos vergijos 
laikais. Toliau kvietė lietuvių 
jaunimą nepasiduoti šio krašto 
oportunistinei nuotaikai, bet dėl 
Kristaus pasišvęsti vargstančiai 
tėvynei, atsisakant asmeniškų 
patogumų bei malonumų. 
Bostono Šv. Petro par. choras, 
vadovaujamas muziko prof. J. 
Kačinsko davė puikų koncertą. 
Pirmoje dalyje atliko religines 
giesmes: J. Gruodžio “Tėve, mū 
sų”, J. Žilevičiaus “Verksminga 
Motin”, W. J. Marsh “Atende' 
Domine”, W. A. Mozarto “Avė 
Verum”, J. Gaubo “Exaltabo Te 
Domine”. Antroje dalyje padai
navo “Kur bėga Šešupė”, “Ūžia, 
žeria”, “Tu, šermukšnėli”, “Oi, 
kad išauštų”, “Lietuviais esa
me mes gimę”, “Oi, tu berne, 
bernaitėl-i”, “Kazokėlis”, “Šil
tas, gražus rudenėlis” ir pokylio 
sceną iš operos “Pagirėnai”.

Solistas A. Barauskas, akom
panuojant prof. J. Kačinskui, pa 
dainavo H. Panofka “O oor a- 
moris”, “Sėdžiu po langeliu” ir 
“Ko vėjai pučia”.

Choras, vadovaujamas tvirtos 
ir patyrusios rankos, tiek savi 
pasirinktos programos įvairu
mu, tiek religinių giesmių bei 
lietuviškų dainų įsijautimu ir 
technišku atlikimu nustebino 
klausytojus. Kaikurie dalykai

buvo jau ne be pirma kartą gir- 
uuiu, Lot juose tojaą rado
ką nors naujo. Ypatingai klau
sytojus sužavėjo ir iššaukė di- 
delęs ovacijas ištrauka iš ope
ros “Pagirėnai”.

Taip pat savo jautriu įsijau
timu į dainos žodžius solistas 
A. Barauskas susilaukė gausių 
plojimų.

Choro ir solisto dainos žo
džius deklamacijomis paįvairi
no moksleivės at-kės G. Čėsnai- 
tė, J. Pauliukonytė, R. Dabrilai- 
tė ir G. šermukšnytė.
Lietuviu gy vuos, kol skambės 

lietuviška daina

Kai koncerto programa buvo 
baigta Lietuvos himnu, šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
A. Petraitis visos parapijos var
du nuoširdžiai padėkojo choris
tams ir jų vadovui už atliktą 
koncertą ir pareiškė: “Kol skam 
bės lietuviška daina, tol lietuvis 
gyvuos”. Rengėjų vardu A. Gra 
žulis taip pat chorui ir prof. J. 
Kačinskui išreiškė didelę padė
ką.

Tikrai Worcesteris ir rengėjai 
su parapijos klebonu kun. A. 
Petraičiu gali didžiuotis tokiu

AR GI NETEISYBE,
kad Velykoms labai graži dova
na operos sol. V. Jonuškaitės 
plokštelių albumas gaunamas 
visuose knygynuose ir pas J. 

Karvelį, 3322 So. Halsted St.: 
Chicago 8, III. Tel. YA 7-0677.

P. S. Naujas lietuviškų plok
štelių, knygų ir gintaro katalo
gas tik 90 centų.

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbpId 6 1038

surengtu gražiu koncertu. Tai 
bene pirmas toks koncertas 
VVorcesteryje. Tik labai gaila, 
kad ar dėl tinkamos informaci
jos stokos, ai- dėl žmonių ne
vertinimo lietuviškos dainos, 
klausytojų palyginti nepergau- 
siai buvo susirinkę.

Po koncerto rūpestingos šei 
mininkės E. Mikalauskienė (Bi- 
kinaitė), A. Repšienė, St. Stane- 
lienė, Gedmintienė ir Ad. Gry- 
bauskienė kukliai pavaišino cho
ristus.

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimu? 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BI, 7-7075 arba 
RE 7-9842

NUO U2SISENBJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimia 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležejluią ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršSjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse—
Milvvaukee, Wisc.,Oa 
ry.Ind.tr Detrolt, Ml- 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order į

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

ALDONOS STEMPUŽIENES 
KONCERTAS

Gegužės 5 d. Lietuvių Piliečių 
Klube A. L. Tautinės Sąjungos 
Worcesterio skyrius rengia Al
donos Stempužienės iš Clevelan- 
do ir Stasio Liepos iš Bostono 
koncertą.

s/-

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue T«l. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*
J

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktai], ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

SE
SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

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

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAIbrook 5-5634

601 i vienuolyną
Philadelphijos diecezijoje pra 

eitais metais į vienuolyną įsto
jo 601 asmuo, taigi net 99 dau
giau, kaip ankstybesniais me
tais.

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

NELAIKYKIT PINIGU NAMIE!
PASIDĖKITE SAUGIOJ ST. ANTHONY SAVINGS BENDROVĖJE - MES MOKAME SAVO TAUPVTOJAMS DIDESNIUS DIVIDENDUS.

VELTUI PLIUSINIS ZUIKUTIS VAIKUČIAMS
Įpratinkite savo vaikučius pradėti taupyti Dabar. Atidarykite sąskaitą su $5.00 ir gaukite "Taupymo Maniją”.

VELTUI PERLU KAROLIAI, ATIDARANT NAUJA SĄSKAITA 
ARBA PAPILDŽIUS TURIMA $100.00 AR DAUGIAU.

I

St. Anthony Savings and Loan Issociation
1447 So. 49th Court

Telefonai: TOwnhall 3-8131-8132

Cicero 50, Illinois
KAm’IINF. ATIIIABA KASDIEN: IZDABA VIS* DIENĄ TREČIADIENIAIS JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas

MALONIAI KVIEČIAME JUS, KAIP KLIJEN1US IR ESAME DĖKINGI UZ TOL1MESNJ BENDRADARBIAVIMĄ SU MUMIS
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DtENfcAŠttS DRAUGAS, ČttlČAGO, ILLINOIS Pirmadienis, kovo 26, 1956

Dvasine puokšte
Vien Syracuse, N. Y., diece

zija Šv. Tėvui, jo sukakties pro-

aiuntė dvasinę puokštę: 2,000,1 150,000 Kryžiaus Kelių, 300,000 | 
000 gerų darbelių, 210,000 iš-Į švė. Sakramento aplankymų, 
klausytų šv. mišių, 245,000 šv

ga, drauge su sveikinimu nu-j komunijas, 215,000 rožančių, I PIRKITE APSAUGOS BONUS

PASAULYJ DAUGIAUSIAI 
PARDUODAMAS

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomns EDVARDAS FEDE 

RAVIČIUS, sūnus Jokūbo, gimęs 
1912 m. Prašomas atsiliepti arba ži
nantieji apie jį pranešti: Juozas Bliu 
džius, 2240 W. 71 st St., Chieago 36, 
111. Yra žinių iš Lietuvos.

Pajiešknu STASIO IR ANTANO 
NORV1LA1Č1Ų, ir jų motinos NOR- 
VILAlTlENftS iš Kybartų. V. Ori 
galevičiūtė, 379 Dovereourt Rd., To
ronto Ont., Canada;

CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADS
MISCELLANEOUS 

IVairūs Dalykai

Štai kodėl:

“EIGHT”!
Pajieškomas

Aliukonis Vincas, naeių 1942 m. iš
vežtas darbams į Prancūziją. Ieško 
jo žmona Elena Aliukonienė, gyve
nanti Lietuvoje, Bnrėių km., Varė 
nos vis.

Žinantieji prašomi pranešti šiuo 
adresu: Vincas Kisielius, .1120 T-St. 
Omaha 7, Nebr. USA.

Atvykit ir išbandykit važiuodami

Didysis naujas 225-h.p. Tlmnder- 
hird Spėriai V-8 motoras, su Eor- 

domatie Drive, tikrai yra veikimo 
čempionas jūs galite gauti jį bei 

kuriame modely Eairlane arba 
Station \Vagon. Galingasis 202- 

li. p. Tbunderbird V-8 yra stan
dartinis. modelis Fairlane ir 
Station Wagonains su Eordo- 

matie — jį taip pat galima 
gauti Customline ir Mainline 
modeliuose, už mažą ekstra 

primokėjimą. Abudu pasi
žymi geresniu veikimu dėl 

kurio Fordo V-8 yra 
žinomas kaip pasaulio 

'mėgiamiausias ‘ ‘ eigbt ’ ’!

PAJIEŠKOJIMAS
MAURUS (Ona, Natalija, Niko, .To 

ims, Antanas) prašau atsiliepti. Gan 
ta žinių iš Lietuvos. Skambinti PRo- 
spect 6-7333.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomns MYKOLAS SORIUS. 

Ilgišių km., Betygalos v. Jam svar
bių žinių suteiks apie šeimą — V. 
Orintas, 1334 Ansel Rd.,' Cleveland 
6, Ohio-

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau savo brolių KAZIMIE

RO, JUOZO IR ANTANO GLEMŽŲ. 
1920 metais — Antanas gyveno Roek 
ford, Ilk; Kazimieras gyveno Chiea
go, Ilk

Taippat pajieškau Stasio Juškaus, 
1920 m. gyvenusio Kenoslia, Wis.

Rašyti šiuo adresu: Lithuania, 
Žagarės raj. Stungių km. Veronika 
Kigienė.

FORD V-8
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškomns MEČYS KRIŠČIŪ
NAS, sūnus Jurgio, 45 m. amž., gy
venęs Radviliškyje. J ieškomas arba 
žinantieji apie juos prašome praneš
ti — J. Valauskas, 3959 S. Kedzie 
Avė., Chieago, Ilk Tek CLiffsktc 
4-7413.

FORD DEALERS OF METROPOLITAN CHICAGO

Slegler coiti you eo llttle to 
own and operete...iipoy. for #. 

, agate and again wrth th« fu«l it laved

PAJIEŠKOJIMAS
KLIMAVIŽIŲ Antaną, sūnų Jo

no, jieško brolis Sibire. Alfonsą 
Kriaucevičių, sūnų Petro, jieško se
suo Janina Adomaitiene. Kreiptis: 
Albina Butvilienė, 5332 So. Laflin 
St., Chieago 9, Ilk

PAJIEŠKOMAS
Morkūnas Pranas (Frank) į JAV 
atvykęs prieš T Pasaulinį karą. Ieš
ko jo žmona Cecilija Danilevičiūtė- 
Morkūnienė, gyvenanti Lietuvoje, 
Barčių km., Varėnos vis.

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

D ft M E S I O 1

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

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GRLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 WEST 6SRD 8TREB7T 
Tel. PRospect 8-0833 Ir PR 8-0834

Duoną ir įvairias skoningas 
buhkutes kepa

Slegler k nof a spare heater thot wastes heat up the thimney 
and on the ceiling forcing you to live in one or two rooms. 
Slegler b nof a centrai heoting plont with expensivo instollationsl

/j
Slegler is a revelvtionary method ef 
WARM FIOOR HEATINGI
»UT WITHOUT COSTIY DIRT COllECTINO PIRK AND REOISTEAS

AMD LOOY-don't bo (onfused by BTU Ratingsf
Thera b BTU INPUT... livre b BTU OUTPUT, būt what leep. your 
(tmily varai b BTU USEPUT ... the vorbiag BTU't that heat your 
kome! In BTU USEPUT. Sirjler OUTHEATS ’EM ALL1 A 50,000 
BTU Slegler givea more USABLE HEAT thaa much higher rated ordi- 

nary beaten. Any Slegler Heater you buy vili gira you much mare 
USABLE HEAT thaa any other heater o( comparable tire.

PATENTED^ AUTOMATIC

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

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

miestus.

JAS HOME HEATER
THE HEATER WITH THE PATENTEO 

INNCR HtAJ TUUS

• FURNITUR.E-CARPETING«APPLIANCES-TELEVISIOH 
1800-02 W. 9t.(e^A 3*7771,2.3,4

Geriausia knyga vasaros atostogoms 

ALOYZO BARONO

SODAS Už HORIZONTO
Romanas

A. Baronui nepritrūksta naujų 
santykių su aplinka Ir naujų išralš- 
kos priemonių tiems santykiams iš
reikšti. Oyva knygos tema, {domūs 
personažai ir spalvinga kalba padės 
Jums praleisti atostogas.

Knygos aplankas dali. Algirdo Ku- 
rausko. Ji lAlelsta Lietuviškos Kny
gos Klubo 1955 m., 254 psl., kaina 
t.50 dol.

Knyga gaunama:

D R A C G A S 
2884 So. Oakley Avė., 

Chieago 8, m.

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudoe. Automobl

llų finansavimas. Notarlata*. Valsty 
bBs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCfl 
5000 S. Ashland Avė., Chieago 30, 111.

ŠILDYMAS
A. Stančlauskas Ir A. Lapkui

tnstolluoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (fumaees), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

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

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympI 
2-6752 ir OLympie 2-8492

P. STANK0V1ČIUS
ELEAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA

3183 So. Halsted St.
Ph. DAnnbe 6-1793

Padeda plrkltl - parduoti namus 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimu* Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda i 
ras kasdien nuo 10—7.

Rcinkitc dien. Drauge

i "ri'. ~ n - - «-~-
BFDRIKAS (lu<xln $20.00 už Imt 

kokį senų jūsų laikrodėlį, perkant 
naują Bulovą, Benrus, Elgin, Gruen, 
Ix>nglnes Wlttnaiwr nuo $30.05 .ir 
aukšėiaus. Perka ir ]»trduodą Dei
mantus, Brilijantus, seną auksą ir 
gintarus.
Elektriniu! sieniniai laikrodžiui i

PO ..................................f. • • • ta.
Laikrodžiai su gegute po ir 

ankščiau .................................... (1
Mašinėlės plaukams kirpti su 

žirklėmis ...................................... 3
Žadintuvai laikrodžiai po ... . 1
Kišeniniai laikrodžiai po .... 1
Rankiniai laikrodėliui su ak

menėliais po ............................. 0
14 karatų gryno aukso ranki

niai laikrodėliai i>o ............ 20.
Folding Foto Camera po ... . 0,
Mažas kišeninis foto aparatas

po .................................................... 1.
Parker Parkette rašoma plun

ksna ]w ........................................ 1
Marine Rami lūpinės armoni

kos po ........................................ 1.
1 gabalų arbatos setas vertės

$4.00 už ...................................... 1.
Kavai vilti chromu padengtas 

puodas vertės $4.00 už .... 1,
20 gabalų lėkščių setas vertės

$8.00 tik po .......................... .. 4.
53 gabalų lėkščių setas meniš

kai itagražintus vertės $00.00
tik imi ........................................... 20,

100 gabalų lėkščių setas vertės
$52.00 tik po .......................... 14.

3 gab. stainless peilių ir šaukš
tų setas vertės $32.05 už... 14,

53 gab. I’asidabruoti Rogers 
Kilvervvare vertės $42.05 tik po 10 

Vienam asmeniui setas sterling 
sllver vertės $32.00 už .... 10 

Automatiškas tosteris vertės
$10.05 už .................................... 9

VViiflių keptuvės vertės $12.05
ibž .................................................... 5.

Heating Pud (Elektrinės pa
galvėlės) $8.00 už ................. 4

ilnoniai blankotai po ........ 3
Plunksninės pagalvės f>o ....
šilkinės kaldros |>o ................... 0
Paauksuoti euf Rinks setai su 

jūsų inilialaLs vertės $4.00
po .................................................... 2

Baito plieno Ir sidabro Ilstan
čios laikrodėlių apyrankėlės
vertės $2.50 už .......................... 1

Paauksuoto* laikrodžių gran
dinėlės vertės $3.00 už .... 1,

Cigarečių žiebtuvėliai $2.50 tik
Po ....................................................

Vėliausios mados auskarui ver
tės $2.00 po ....................................

Rožančiai vertės $2.00 už................
Rožančiai vertės $5.00 už ... 2
Geltono aukso auskarai vertės

$1.50 už ..............................................
Perlai vertės $3.00 už.........................
Piknyko kėdės po ................................
Tapė Reeorderial vertės $129.

00 už ............................................. 09
Automatiški Phonografai ver

tės $59.95 už ’.......................... 39.05
Maži radio nupiginti už .......... 12.95
Rudto su baterijoms ir eBMttra 24.05
Televizijos visų žymiausių kompani
jų už žymini sumažintas kalnas leng
vais išmokėjimais.
Rašomos mašinėlės nuo $35.00 Ir 
aukščiau.

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

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

Budrlko Radio valanda WHFC Iš 
Radio Stoties 1450 K. Ketvirtadie
niais nuo C-7 vai. vakare.

REAL ESTATE

BRIGHT0N PARKE
Mūrinis, 3 butai po 6 kamb. centr. 
šildymas, gražios išvaizdos namas.

Medinis, 2 po 6 kambarius, cen- 
tralinis šild. gazu, garažas, 50 pė
dų sklypas, arti mokyklos.

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

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

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

šild., alyva.
Medinis, 6 ir 5 kamb. centr. šild. 

garažas.
KITUR:

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

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

BIZNIO NAMAI:
Trys namai, 8 butai ir krautu

vės patalpa Brighton Parko cent
re. $500 pajamų j mėn. 150 pė
dų sklypas.

Du mediniai namai: 2 butai po 
6 kamb. ir 2 — po 4 kamlb. Brigh
ton Parke. $200 pajamų j mėnesį.

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

LEMONT, ILLINOIS
TAVERNA-RESTORANAS ir didelė 
salė viršuj. Visi modernūs įrengimai 
Pajamų $6,000 į mėn. Industrijos ir 
fabrikų centre. Biznis įsteigtas prieš 
20 metų. Namas akmeninis — 34xGo 
pėdų. Kartu parduodamas ir medinis 
gyvenamas namas — 8 kamb. ir rū
sys. Apylinkėje gyvena daug lietuvių 
ir lenkų. Savininkas eina pensijon. 
Nepaprasta proga įsigyti gerą, pel
ningą biznį. Tavernų skaičius čia yra 
ribotas. Iš C’hieagos važiuokite Ar
cher Avė. (4-A) iki l.einont. Savi
ninkas — 107 Stephens St., Lement, 
III.

Priež pirkdami ar parduodan 
oamna, biznuis, aklypna ar fikiu 
atlankykite moa.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSUKAN01 

8405 Weot 51 St.
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-357B (vak. Ir

HELP WANTED MOTERYS

GIRL UNDER 30 —
F0R KEY SWITCHB0ARD

Light typing and filing. Some 
experienee. 37>/2 hr. wk. Salary 
open. Call Mr. Costello, ALbany 2- 
4252, SAcraniento 2 3121.

W0MEN & GIRLS WANTED
Full or part tinie. For pleasant 

Day or evenings
eonnl er vvork i n lee Cream store. 

Apply —
6956 Ogden Avė., Benvyn

REIKALINGA MOTERIS
Bendram namų urošos darbui

Paprastas virimas
Gyventi vietoje, atskiras kamb.

Nortli Sliore priemiestyje. Tikrai ge
ra vieta su geru atlyginimu, patiki
mai moteriai. Šeimininkė yra Ame
rikos lietuvaitė. Gražus “raneli” 
namas. Dėl interyietv telefonuokite 
M r. Shovverinan, Dearborn 2-3785 
arba rašykite — F. Jaginintas, e/o 
Showernmn, 714 Valiny Road, 
Gleneoe, UI.

ACCOUNTING CLERK
Career opportunity in advertising 

ageney for young lady with book- 
keeping experienee. Mušt be able to 
type.

Call HArrison 7 3700
Ext. 254

BILLER—TYPIST
West Side autoniobile dealer. Auto 

experienee desirable būt not neees- 
sary.

RAY O’CONNFLL MOTOR CO.
AUstin 7-3068. Ask for Mr. R0ACH
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JOS F. BUDRIK, Ine.
3241 S. HALSTED ST.
Telefonas: CAInmet 5-7237

Kaa, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviška 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltls

VENTA REAL ESTATF
4409 S. Falrfield, tel. LAf. 3-3881
Vai. Kasdien nūo 9—12 ir 4—1 nu 
vak Seštad. nuo 9 ▼. r. Iki 8 ▼. • 

Treėladinelais uždaryta

CLERK—TYPIST
Opening in our new pleasant sales 

oft'iee. Interesting work. Some PBN 
relief. Company benefits.
VTCTOR, ADDING MACHINE CO.
Mr. Huska WHitehall 4-6330

KEYPUNCH OPERATOR
Experienced or will train bright 
beginner. Permanent; 5 day week. 
Apply

Combined Jewish Appeal
231 So. We1ls, ' Rm. 1000

HELP VVANTED — VYRAI

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS 

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

MAINTENANCE MAN
27-44. General maintenance; also 
some power plaut experienee. Stea- 
dy. Good pay.

THE PULLMAN CO.
4310 Shields Avenue

BUILDING & REMODEL1NG

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. 69 st. Chieago 29, III.,

l’Rospeckt 8-3792 
A. OINTNERIS — pirmininkas 

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

duris.

PROGOS — OPPORTUNITIES

MEAT MARKEI CONCESSION 
IN SUPER MART

Available to reliable partv. Exeel- 
lent, opportunity for good merehan- 
diser. Call COmmodore 4-9207.

V. ŠIMKUS
Įvairūs pataisymai ir pardavlinaa

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

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 8 2. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West lįst Street

BI'II.DING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

PADUODAMA FOODMARKET— 
Maisto krautuvė — self-service. 
Puikiausia ir judriausia vieta Chi- 
cagoje. Įsigyvenęs biznis. Parduo
da labai nebrangiai. Apleidžia 
miestą dėl silpnos sveikatos. A- 
gentai prašomi nesikreipti. Kreip
tis tiesiai j sav., rašyti: “DRAU
GAS”, Box 4125, 2334 S. Oakley 
Avė., Chieago 8, III.

MATERNITY AND INFANTS 
WEAR

Būsimų motinų ir kudikių rfibij 
krautuvė. Geroje South Sl<le apylin
kėje. Verčiami parduoti dėl ligos Ir 
mirties šeimoje. Rašykite šiuo adre
su: Mrs. A. l’etcrs, 1535 W. 47th St., 
Chieago, Iii.

PARDUODAMA TAVERNA
2822 W. MARQUETTE RD. 

Tel. GRovehMl 6-9640

AUTOMOBILES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUilR 
LIETUVIŲ STATYBOS 

BENDROVE

MŪRAS
BfJILDERS, INO.

Stato gyvenamuosius na- ■ 
£ mus, ofisus ir krautuves pa- E 
£ gal standartinius planus ar 
£ individualinius pageidavimus.

Įvairūs patarimai staty- 
£ boa bei finansavimo relka- 
= lais, skiciniai planai ir na
ši mų {kainavimas nemokamai.
E Statybos reikalais kreiptis 

: i reikalų vedėja šiuo adresu:
iI0NAS STANKUS |
£ kasdien nuo 4 vai. popiet. =
= TeL PRospect 8-2013 
= 3800 SO. CAMPBEIJ. AVĖ. =

Chieago 29. Illinois 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiun

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino Htotla ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 S. WESTERN AVĖ.. I>R 8-9533

GERIAUSIOS REKOMENDACIJOS

GERIAUSIAI REKOMENDUOJAME 
MR. A. J. Svoboda, 3739 W. 26th St.: 
Cicero skyrius — 6013 W. Cermak 
Rd. Aš pirkau gerą nuosavybę ir Jo 
pastangomis gavau paskolą labai ge
rom sąlygom.

John Slmonek 
2419 S. Troy St.. Chieago.

Pirkit Apsaugos Bonus!
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HAMILTONO KULTŪRINIS BARAS
DIENOS AKTUALIJOMIS •
Tautiniai kultūrinis darbas' 

Hamiltone, vienoje iš veikliau-Į 
šių Kanados kolonijų, nežiūrint 
šiemet stiprios žiemos, nėra ap
snūdęs. Tiesa, įvykęs Vasario 
16 minėjimas, nors ne toks gau 
sus apsilankiusiųjų skaičium:,1 
kaip ankstybesniais metais, ta-i 
čiau praėjo su pakilia nuotaika.! 
Jo programoje, pagrindiniu kal
bėtoju buvo JAV Liet. Bendruo 
menės pirm. St. Barzdukas iš 
Clevelando, kuris iškėlė daug 
minčių dabarties ir ateities lie
tuvių gyvenimo. Koncertinę mi
nėjimo dalį išpildė sol. A. Stem- 
pužienė iš Clevelando ir toron- 
tietis Verikaitis. Gaila, kad mi
nėjime nesimatė nė vieno kores
pondento iš vietinės spaudos, o 
taip pat įtakingų valdžibs at
stovų, kurių dalyvavimas mu
sų pagrindinėse tautinėse šven-i 
tėse yra būtinas vedamai lais
vės kovai.

Apsilankius “Dainavos” 
ansambliui

Tenka džiaugtis Tautos Fon
do Hamiltono skyr., kuris į di
desnius koncertus visuomet 
stengiasi pasikviesti Hamiltono 
burmistrą, parlamentarus ir kt. 
Kanados valdžios atstovus. Di
delį jų skaičių matėme praėju
siais metais per Čiurlionio an
samblio koncertą, panašiai įvy
ko ir kovo mėn. 17 d. koncer
tuojant čia su dideliu pasiseki
mu, Chicagos “Dainavos” an
sambliui. Po koncerto parapijos 
salėje įvyko vakarienė, daly
vaujant ansambliečiams ir 
kviestiems svečiams, viso apie 
150 asmenų.

Gaila tik, kad T. Fondo Ha
miltono skyr. valdyba, su jos 
vedėju St. Bakšiu, atsistatydi
no.-

Reikia tikėtis, kad naujai su
daryta (KLB Hamiltono ap. 
valdyba skiria tik vedėją, kuris 
parenka valdybos narius) vai-' 
dyba eis buvusios valdybos pė
domis, kaip ir lėšų telkime (Ha 
miltonas surinktomis aukomis 
T. F. Kanadoje per 5-rius me
tus; buvo pirmoje vietoje) lais
vės kovai, taip ir kultūriniame 
darbe, rengiant koncertus, pa
silinksminimus.

Laukiame vėl svečių
Po Dainavos ansamblio Ha

miltoną vėl balandžio men. x4 
d. aplanko čikagiškiai svečiai — 
Chicagos Vyrų choras, ved. VI. 
Baltrušaičio ir sol. St. Baranaus 
kas. Prie jų dar prisijungia “ka
nadietė”, mūsų jaunoji rašyto
ja ir š. m. Draugo premijos lau
reatė B. Pūkelevičiūtė, kurios 
romanas spausdinamas šiuo me 
tu Drauge ir yra sekamas vi
sų skaitytojų.

Taigi, balandžio 14 d. Hamil
tonas turės tikrai puikią meno 
puotą, į kurią jau ruošiasi vyk
ti ne tik vietos visi laisvi nuo 
darbo lietuviai, bet taip pat To
ronto, St. Catharines ir kt. vie
tovių tautiečiai.
Pažvelgus į parapijos gyvenimą

Iš kitų, įdomesnių įvykių tre
čiosios lietuvių skaičiumi (po 
Montrealio ir Toronto) koloni
jos, turinčios per 1,300 lietuvių, 
tektų atžymėti vietos lietuvių 
katalikų parapijos susirinkimą 
ir KLB Hamiltono ap. valdybos 
rinkimus.

Visuotiniame A. V. lietuvių 
katalikų parapijos surinkime, 
be eilės svarbesnių išnagrinėtų 
klausimų, teko atkreipti dėme
sį į parapijos bažnytinį finan
sinį stovį. Ir taip 1955 m. paja 
mų turėta $10,343.13 ir išlaidų 
$10,535.56, taigi 1956 m. pradė

ti su $192.43 skola. Be to para
pijos komiteto iždininkas prane
šė, kad skolos banke, už užtrauk 
tą paskolą, perstatant bažnyčią, 
būta lygiai 10 tūkst. dol. Jis ir 
pasiūlė visiems dirbantiems, ku
rių esama daugiau 500 asmenų, 
apsidėti vienkartiniu 20 dol. mo
kesčiu, tokiu būdu iš karto su
mokant šią banko skolą.

Išrinktas parapijos komite
tas: J. Martinkus, M. Lazdutis, 
A. Mikalauskas, K. Mikšys ii 
K. Kaušpėdą.
Išrinkus Lietuvių Bendruome

nės naują valdybą 
K. L. B. Hamiltono apskr.

valdybos balsavimuose dalyvayo 
beveik 270 asmenų. Išrinkti ka.- 
didatai pareigomis jau pasis
kirstė: pirm. St. Juozapavičius, 
vicepirm. J. Astas, sekret. L. 
Skripkutė, ižd. Pr. Lesevičius, 
pareng. vadov. K. Mikšys ir Vi. 
Lauka ir narys Pr. Kažemėkas. 
Linkime naujai valdybai sėkmes 
tautiniai kultūriniame darbe.

O jis yra labai didelis ir pla
tus ne tik lietuvių tarpe, Dėt 
taip pat ir vietos angliškai kal
bančios visuomenės. Norėčiau 
pažymėti tik vieną, kad nors 
esame maža tauta, tačiau savo 
lietuviška kultūra, savo dvasi
niais turtais stovime lygiai, o 
gal net kartais augščiau uz gau 
sesnes savo skaičiumi tautybes. 
Tokiu pavyzdžiu gali būti lietu
vių autorių anglų kalbos verti
mai, kurių esama gausu vietos 
Centrinėje Bibliotekoje. Pvz. 
V. Ramono “Kryžiai” anglų kai 
ba yra kanadiečių labai mėgs
tami. Šį romaną pasiimti i na
mus, tenka užsisakyti bent 
prieš keletą savaičių, kadangi 
laukiančiųjų eilė yra labai dide
lė.

Patartina naujai vaidybai lie
tuvių ir anglų kalba leidinių a- 
pie Lietuvą dar padidinti, o gal 
net lentynoje užvedant atskirą 
skyrių, kokį turi estai, lenkai, 
žydai ir kt. Neužmirštinas yra

Atstovybės prie Vatikano
Šiuo metu prie Vatikano net 

42 kraštai turi savo diplomati
nius atstovus: veikia 26 amba
sados ir 16 atstovybių.

HELP WANTED — MALĖ

UNIVERSAL SAVINGS PASKELBS DIDESNIUS 
DEVIDENDUS VISIEMS INDĖLIAMS!

B

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

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

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

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1800 So. I Ialsted Street Tek: HAyniarket 1-2023
Atdara pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto iki 4 vai.; ketvirtadieniais nuo 9 

ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. įh> pietų J trečiadieniais uždaryta.

Chicagos meras, Richard J. į 
Daley, dalyvauja TT. Marijo
nų statytos fondo iškilminga
me bankete. Ponas Dalsy Į 
“sveikino TT. Marijonus įne- 
šančius savo dalį į Chicagos 
augimą”. Statybos fondo ban
ketas įvyko užpraeitą sekma
dienį, kovo 18 d., 195-3 m., 
Sherman viešbutyje, Chicago 
je.

ir “Lietuvių Dienų” žurnalas ir 
studentų “Lituanus’, kuriuos 
taip pat vertėtų B-nės valdybai 
užprenumeruoti, gausiai lanko
mai miesto Centrinei bibliote-| 
kai K. B.

A. A.
JOHN K. KVEDARAS
Uyveno 13958 S. GreenHay 

Avė., Burnhain, Illinois.
Mirė kovo 24 d., I 956 m., 11:- 

45 vai. ryte, sulaukęs 22 m. 
amžiaus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
tėvai Mr. and Mis. Al. Kveda
ras, brolis Al. Jr., sesuo Ann, 
teta Mary Janušonis (gyv. Ham- 
mond, Imi.) ir kiti gimines bei 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Opyt ko- ■ 
plyčioje, 13350 S. Baltimore 
Avenue.

Laidotuvės Įvyks trečiadienį, 
kovo 25 d. Jš koplyčios 9:15 
vai. ryto bus atlydėtas į gv. 
Juozapo parap. bažnvčia (NSth 
St. ir Saginavv Avė.), kurlole 
įvvkų gedulingos nnma’dos "4 
velionio siela. Po namaldu bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes. draugus ir nažistanius da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: tėvai, brolis, sesuo 
ir k'li giminės.

T.aidotuviu direktorius Opyt, 
tol. Mitchell 6-1133.

A. A
WILLIAM WEICK (Vaičekauskas)

(Gyveno 4617 South Paulina Street)
Mile kovo 25 <1., 1950 m., 4:15 vai. ryte sulaukęs pipsės amž,

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Tauragės parapijos 
ir miesto. Amerikoje išgyveno 44 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Rozalija (Jonušaitė), sū
nus Stanislovas, marti Jadvyga, duktė Elena, žentas Povilas 
Radaviėius, sU&geris Stanislovas Šulcas su šeima trys anūkai, 

marti Bronialava Brovvn, pusbrolio vaikai Petras ir Mary su 

šeimomis ir daug kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Kubas pašarvotas J. E. Eudeikio koplyčioje, 4605 South Her
mitage Avenup,

Laidotuvės 'įvyks' trečiadienį, kovo 28' <1. T5 koplyčios 8:30 

valandų ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už vėlinio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai fkliečiamo visus gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, vaikai, marti, žentas ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius J. E. Eudeikis, tel. YArds 7-1741.

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS 

JIG AND FIXTURE 
BUILDERS

Work 64 hour week - Top wages

Garland Mfg. Co
10533 GItATIOT DETROIT, MICH.

Write — CalI — Wire or Apply at French Rd. Entrance. 

ASK FOR MR. TAYLOR 

EMPLOYMENT OFFICE OPEN

SS:

MONDAY THRU FRIDAY 8 TO 5 

SATURDAYS 8 TO 12

UODfiflO VALANDOJ

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DOUEKTOR1A1 -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
■Apakto 7-Mtt — 7-Mtl Aatonobfllams rieto 

Tįsia karia gyvena kltoM mleaU dalys*; ftukM
koplyčia arčiau jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. Yfl 7-1741"2 ir Lfl 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTU VIŲJ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patam*- Mee turime koplyčias
/imas dieną, ir nak- ’gk visose Chicagos Ir

4, Reikale šaukite Roselando dalyse ir
rnua- 'uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tet LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. L1TUAMCA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
059 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 VVOOBSIDF, Rd., Rlverdde, m. TeL OLympic 2-5245

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

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

1914 West 11 Ith Street
▼lanaa blokas ano kaplnlą.

IMdilaoalaa paminklams plaaą 
paatrlnklmaa mierta.

Talei. CEdaurciMt 3-6335

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
1082 1 8. MICHIGAN AVĖ. Tei. COmmodore 4-222

JURGIS F. RUDMIN
3319 & UTUANICA AVĖ. Tel. YArd» 7-1138-111

ViSAITIS — BUTKUS
1448 8. 50th AVĖ., CICERO. IR. Tel. OLympic 2-10<

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1046 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. flftth STREET REpublk 7-12

2314 W. 2Srd Pl.ACE Vlr^tnb 7-4W
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MEKfcASTlS DRAUGAS, CtTTCAGO, ILLINOtS Pirmadienis, kovo 26 1956

/ mus
X Algis Regis iš Grand Ra- 

pids, Mich., atsiuntė T. T. Ma
rijonų Statybos fondui $25.00,1 
negalėdamas dalyvauti didžiu
liame Statybos fondo bankete, 
kuris buvo kovo 18 d. Sherman, 
viešbutyje, Chicagoje.

X Velykų švenčių metu Chi

cagoje bus daug vaišių, bet 
mes, besivaišindami ir besi
džiaugdami sočiu gyvenimu, 
nepamirškime likusiųjų Vokie
tijoje ir pasiųskime per Balfą 
jiems nors mažą auką. Aukas1 
siųsti Balfo apskr. iždininkui 

Ignui Daukui, 3339 W. Rver- 
green Avė., Chicago 51, III.

X Algirdas Skudru, aktyvus 
Indiana Harbor, Ind., g v. Pran
ciškaus lietuvių parapijos cho
ro narys, įstojo į JAV laivyną 
atlikti karinę prievolę. Baigęs 
pirmuosius apmokymus, Algir
das Skudra išvyko į Korėją. 
Visi draugai ir pažįstami linki 
jam geros sėkmės.

X Sužinosite ir pamatysite 

laureatą. Balandžio mėn. 14 d. 
Lietuvių auditorijoje bus įteik
ta jaunimo literatūros premija, 
gią 500 dol. premiją yra paau
kojęs kun. dr. J. Prunskis. Be 
to tą patį vakarą bus ir svečių 
jaunų menininkų dainos kon
certas. Vakarą ruošia Chicagos 
stud. at-kų Korp! Šatrija.

X Sesuo Mercedes, dalyvau
janti su savo kūriniais religi
nio meno parodoje, maloniai 
sutiko nupiešti Marijos Peč- 
kauskaitės-šatrijos Raganes pa 
veikslą ir dekoruoti sceną Ma
rijos Augšt. mokyklos salėje. 
Minimoje salėje š. m. balan
džio 8 d. bus akadem nis Ma
rijos Pečkauskaitės-šatrijos Ra 
ganos 25-rių metų, mirties mi
nėjimas.

X Pranas Cicėnas kovo 15 
d. iškilmingai atšventė savo 
gimtadienį. Ta proga giminės 
ir artimieji draugai jį pasvei
kino ir palinkėjo ilgiausių ir 
sveikiausių metų. Visi džiau
giasi, kad Pranas grįžo iš ligo
ninės ir baigia sveikti namie. 
Jo žmona Beneta Cicėnienė ko
vo 21 d. atšventė savo varda
dienį. Ji taip pat buvo pasvei
kinta ir apdovanota savo arti
mųjų draugių. Beneta Cicėnie
nė turi motiną Oną Kalvaltie- 
nę, 81 metų amžiaus, kuri gy
vena kartu ir jąja rūpinasi vi
su atsidavimu. P. ir B. Cicėnai 
yra visuomenės veikėjai ir žy
mūs kilnių darbų rėmėjai.

X Lietuves Vyčių 13-toji 
kuopa (šv. Kryžiaus parapi
jos) paskutiniame susirinkime 
išsirinko naują valdybą. Šie as
menys sudaro naują valdybą: 
dvasios vadas kun. J. Grinis, 
pirmininkas Jonas Steigvilas, 1 
vicepirm. Zenonas Čibiras, II 
vicepirm. Patricia Kamaraus
kas, sekretorius B e r n i c 2 
T r u m p, kasininkas Connie 
(Gus) Paicius, finansų sekret. 
Anna Čibiras, kasos globėjai 
Jonas Jesulaitis ir Casey Gu- 
bista, korespondentė Bronisla- 
va Novom.

Kuopos atstovais į Illinois- 
Indiana apskritį išrinkti Pat
ricia Kamarauskas ir J. Jesu
laitis, jų antrininkais — Casey 
Gubista ir Gus Paicius. Susi
rinkimo tvarkos prižiūrėtojais 
bus Povilas Dzing ir Danielius 
Stegvilas. Lucy Ditkus vėl iš
rinkta Lietuvių Reikalų komi
sijos vadove.

X Juozas IJubinskas pri
siuntė 30 dol. auką Ralfui Ve
lykų švenčių proga likusiems 
Vokietijoje sušelpti.

X Kuncevičiūtė-Verteikieno
(pirmojo vyro pavardė Burba) 
prašoma kreptis į Oną Nose- 
vik, telefonas GR 6-4481 
Lietuvos gauta žinių.

X Ramūnas Bužėms ir Ire
na Jadvyga Chmietiasskaltė
balandžio 7 d. susituoks šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje, 
Cleveland, Ohio. Ramūnas Bu- 
žėnas yra pasižymėjęs sporti
ninkas Chicagoje.

X Muzikas Vladas Jakubė- 
nas ir smuikininkas Alfonsas 
Paukštys atliks muz'kinę pro- 
gi amos dalį Šatrijos Raganos 
25-rių metų mirties minėjime 
Chicagoje. Minėjimas bus š. m. 
balandžio 8 d.

X Chicagos Lietuvių Fronto
paskutiniame susirinkime iš
klausytas pranešimas iš Lietu
vių Fronto Tarybos suvažiavi-

CHICAGOS ŽINIOS
Gyvos Kryžiaus Kelių 

stotys
Invalidė mergytė pas 

kardinolą
Ketverių metų invalidė mer- Kalvarijoa ka|no ;;vr.ntovėjc 

gaitė Chra Jo Proudfoot, gyve- kuri tok!u vardu yra M?IfOsr 
Iš nanti Miami, Fla., buvo parink- Parke ties 37 gatvp jf. D;visiont 

| ta parodyti plačiajai visuome-1 n;dį ;j Penktadieuį T6val 
nei, vatant vajų rinkliavos dėl į iaj,rjnį ruošia specialias Kry- 
invalidų vaikų. Ji turėjo garbė3 , į;aus Kejjų stotis, kurias pavara 
sutikti Chicagos kardinolą, duos gv Jėzaus Širdies semi- 
Stritch, kurs atvyko į rengtus narįjos auklėtiniai, patys lyg 
jai pusryč.us Palmolive pasta- vaidindami. Kryžiaus Kelių sto
te Chicagoje. Ta mažytė turėjo ĮyS Vyks kas pUgValand:s, tarp 
laimės, būdama rytuose, maty- 8 val ryto ir ? val vakaro va

kare gi, 7 vai. 30 min., bus pro-ti patį prezidentą Eisenhowerj 
ir kitus augštus pareigūnus. 
Mergaitės tėvai yra nariai Šv. 
Rožės iš Limos parapijos, esan
čios Miami mieste.

cesija iš seminarijos koplyčios 
į Kalvarijos šventovę. Procesi
joje bus pavaizduotas Kristus, 
nešąs kryžių, apsuptas karių,

Per radiją apie Didž. savaitę \ ir r*'““™’ mi-
šv. Prokopijaus sem'narijos

Lisle, III., auklėtiniai kovo mėn.
n:os.

ATVIRAS LAIŠKAS St. Alšėno-Gclšanskio pastaba:

Mano pastabos ("Drauge P- v- Vaitiekūno pasiū-
1956.1.11) dėl gerb. S. Alšėno laikau nerimtu. Jei geba,
pajudintos viešųjų susirinkimų tegu atsako j mano teigimus iš 

tvarkos (“Draugas” 1956.1.3) ir apsigina savuosius,
susilaukė gerb. S. Alšėno, šalty-j 2. Man mano teigimai yra vl- 

č.au, priekabingos replikos. Iš sai aiškūs. Jei p. V. V. jie yra 

jos tegaliu pasidalyti išvalą, neaiškūs, jei mano teigimams

Audronė Gaigalaitė, jauni l'hiln 
dflpliijos lir-luvįų dailios n < u įlinki’ 
jau daug kartu pasirodžiii i ir žnvė 

jus* amerikiečius, dalyvauja Korp! i yra 
Šatrijos koncerte Chicago.,e. Kuru-et 

tas bus s. m. balandžio l ) d. 7 vai 

vak. Lietuviu auditoriįc,c.

išaiškinti, kaip jis sako: “kalti
nimams objektyviai nustatyti” 
jam reikalinga kitų pagalba, aš 
nieko prieš neturiu, jei jis kreip 
tusi į minėtus teismus ar į prof. 
Maceiną; gal jie jam ir paaiš
kins.

3. Jei mano oponentas dar a- 
bejoja, ar jis ištikrųjų “prabilo 
vadistine kalba”, tad čia patie
kiu jo žodžių palyginimą su va- 
distiniais šaltiniais. P-nas V. V. 
viešų pranešimų klausytojams 
demokratinę žodžio laisvę panei 
gia. Jis, prisiminęs antro ir tre
čio seimo rinkimus, tą laisvę 
ginčija ir tuo motyvu, kad "Ne 
vienas viešas pranešimas dėl to 
baigdavosi triukšmu, o kartais 
ir muštynėmis (m. p.)”, (p. V. 
V. str. “Sėsk, Tamsta”, Drau
gas 1.11.1956).

O dabar, štai kas pasakyta

kad rimtas to klaus mn svars
tymas dar turi palaukti. Bet 
kadangi gerb. Alšėno esu pakal
tintas: a) iškreipęs jc mint), b) 
jo žodžiams davęs savo tunnj, 
c) demokrat.nės žodžio laisves 
sava samprata, kad “kiekvienas 

laisvas skelbti savo tiesą
ar “tiesą” ir kiekvienas yra lais 
vas to skelbimo klausyti arba 
neklausyti, bet neturi teisės su 
savo tiesa ar "tiesa” skelbėjui 
kliudyti”, — prabilęs vadistin? 
kalba, atseit, paskelbęs antide
mokratinę tezę arba užčiauptos 
burnos “demokratiją”, tai šiems 
kaltinimams objektyviai nusta
tyti siūlau gert. S. Alšėnui pa
sirinkti arba Lietuviu Žurnalis-

Žydas, kurį išgelbėjo 
lietuviai

Iš Olandijos mūsų dienraštis 
gavo laišką, kuriame vienas Lie 
tuvos žydas — J. E. Murac —

■ Popiežius laimina 
lietuvaites

Chicagos arkldiecezijos laik- 
Velykų sekmadienį 4 vai. 30 j raštis "The New World” skel-

28 d. 7 v. v. per Joliet radijo 
stotį WJOL kalbės apie naują 
Didžiosios savaitės tvarką.

mo Clevelande. Suvažiavime! min- iš rašytojo Oursler knygos
Chicagos frontininkus atstova-

I vo dr. Z. Smilga ir stud. Irena 
į Lozaitytė. Dr. Z. Smilga pra
nešė, jog LF Taryba vieningai 

i užgyrė LF Centro valdybos 
darbą ir toliau ją įgalino veik
ti ta pačia kryptimi. Lietuvių 
Frontas auga ir stiprėja, ypač 
gausus jaunosios kartos prie
auglis. Jaunoji frontininkų 
karta pradeda užimti vadovau
jančias pozicijas. Per dvejus 
gyvavimo metus frontininkų 
žurnalas “Į Laisvę”'įgavo rim
tą pasitikėjimą visuomenėj ir 
jo ateitis šviesi, šiais metais 
LF ruošia keletą reikšmingų 
leidinių. Vasaros pabaigoje 
Windsore (Kanadoje) šaukia
mas Kanados, Detorito, Cleve- 
lando ir • Chicagos frontininkų 
suvažiavimas.

Chicagos frontininkai pirmą-

“The Greatest Story Ever 
Told” bus perduota skyrelis a- 
ple Prisikėlimą.

Rekolekcijos kurtiems
Kovo mėn. 25 d., praeitą sek

madienį, Chiaagoje, kurčiųjų 
mokykloje 330 W. Wellington, 
buvo vienos dienos rekolekcijos 
kurtiems jaunuoliams. Konfe
rencijos buvo duodamos ženk
lais, kuriuos supranta aklieji.

lėti lovoje susilaikant nuo 
maisto, o paskiau padaryti nuo
dugnų sveikatos ištyrimą.

ITALIJOJ
— Popiežiaus Pijaus XII 80 

.metų sukakties proga Šv. Tėvą 
pasveikino Vilkas, o lietuvių 
pabėgėlių ir Balfo vardu — 
kan. J. Končius.

. — Vliko pirmininkas J. Ma-

» pavasarmę įskylą su pasta.- Romoje s m kovo
ta. memne dalim, ir partiza- ]0 d Ljetuvos dipiomati.
nams prisiminti ir pagerbti • -r o T ... .r r gviMi. jQg mm g Lozoraių ir

Lietuvos pasiuntinį prie Šv. 
Sosto min. S. Girdvainį aplan
kė Vliko prezidiumo pirminin
kas J. Matulionis ir Vliko Vyk
domosios Tarybos pirmininkė 

— Naujas Amerikos Lietu- A- Devenienė. Lietuvos pasiun-

laužu ruošia p. Jonyno darže.

IŠ ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE

vių Inžinierių ir Architektų Są
jungos skyrius. Amerikos Lie
tuvių Inž. ir Archit. Sąjungos 
Centro valdybos pirmininko 
inž. Br. Galinio iniciatyva ko
vo 18 d. buvo įsteigtas ALIAS 
Pittsburgho skyrius. Į valdybą 
išrinkti A. Simanavičius, P. 
Baltakis ir V. Mažeika.

— Kan. J. Meškauskas, bu
vęs Kauno Kunigų seminarijos 
profesorius ir įtakingas visuo
menininkas, neseniai grįždamas 
iš šv. mišių, kurias laikė 12 v. 
dieną, staigiai susirgo. Vargi
no didelis kraujavimas. Dr. A. 
Starkus įsakė apie savaitę išgu-

tinybei prie Šv. Sosto tarpinin
kaujant, Vliko pirmininkas da 
lyvavo iškilmingose popiežiaus 
Pijaus XII jubilėjaus mišiose, 
kurios įvyko Šv. Petro bazili
koje.

Į Romą tarnybos reikalais 
yra taip pat atvykęs Pasiunti
nybės patarėjas dr. A. Gerutis.

AUSTRALIJOJE
— Gaila Mikelėnaitė, Adelai

dėje, Australijoje, savaitraščio 
“The Sunday Advertiser” pa
skelbtame “naujųjų ateivių’ 
grožio konkurse laimėjo pirmą 
vietą. Jai įteikta laikraščio 
skirta dovana.

bia, kad popiežius Pijus XII at
siuntė palaiminimą Lietuvaičių 
Seselių institutui, kurs rūpina
si lituanistinių dalykų dėstymu
lietuvių mokyklose. Institutą išsaugojo nuo sunaikinimo, jie 
sudaro atstovės šių vienuolynų: j mane pakrikštijo mažoje Ada- 
Šv. Kazimiero, Šv. Pranciškaus, kavo bažnytėlėje kataliku, kuo

pasakojasi, kad vokiečių oku
pacijos metu jį paėmė ir paslė-' tų Sąjungos Garbės Teismą, ar
pe viena giliai tikinti lietuvių , ba Lietuvių Teisininkų Draugi- 
šeima, labai daug rizikuodama.
Anot laiško autoriaus: “Dievas 
laimino jų kilnią auką ir mus

Paskutiniame susirinkime į 
L. Vyčių 13-tą kuopą įsirašė 
naujų narių: Ronaldas Nirtaut, 
Leonas Karpis, Antanas Trum
pis, Jonas Alužis, Angelo Čibi
ras ir Antanas Wask.

VYKSTA Į PAMALDAS

Fred AiH'ii, žymus humoristas, mirė stniga kovo 17 d. Nfw Yorke. 
Velioniais žmona Portland Holfa-Allen, lydima Jaek Haley, vyksta į 
pamaldas pasimolsti už savo vyro sielų. Iškilmingos šv. Mišios už a. a. 
Allen sielų buvo atnašaujamos Šv. Malakijaus H. kat. parapijos bažny
čioje, Ncw Yorke, N. Y. (INŠ)

Nukryžiuotojo V. Jėzaus ir Ne
kalto Prasidėjimo seserų.

- •» *
900 suaugusių paskaitose

šešiose Chicagos augštesnio- 
siose katalikų mokyklose šią 
žiemą surengti kursai suaugu
siems. Dalyvių susidarė 900. 
Dėstomi dalykai: pagrindiniai 
teisės dalykai, darbininkų ir 
darbdavių santykiai, žmogaus 
asmenybės ugdymas, Šv. Raš
tas, menas, skaitymo metodika. 
Be kitų — tokie kursai yra ir 
lietuvių Marijos Augšt. mokyk
loje. Nuo balandžio 16 d. pra
sidės pavasario semestras. Dau
giau informacijų galima gauti 
adresu: Adult Education cen- 
ters, 21 W. Superior avė, Chi
cago 10, III.

Didžiulė aviacijos stotis
Čikagoje bręsta planai Frank- 

lin ir Monroe gatvių sankryžo
je pastatyti didžiulę stotį lėk
tuvų keleiviams. Stotis kainuo
tų apie $12,000,000. Ji turėtų

ir liksiu iki savo mirties. Mano 
antrieji tėveliai daugiau šeimos 
neturėjo ir mane augino, kaip 
tikrą sūnų”.

Artėjant raudonųjų okupaci
jai, globėjai ir globojamas‘3 
Murac išbėgo į vakarus. Karo 
siaube globėjai žuvo, o tas j'au- 
nas Lietuvos žydas, dabar j'au 
apkrikštytas Jono vardu, buvo 
paimtas vokiečių ir išsiųstas j 
Pranaūziją apmokyti priešlėk
tuviniuose daliniuose. Ten jj 
santarvininkai paėmė j nelaisvę. 
Su juo drauge pateko į nelaisvę

jos Garbės Teismą, arba dr. A.
Maceiną su jo paties pasirink
tais 2 padėjėjais. O kad pats tų 
klausimų vienoks ar kitoks; vadistiniame “orginale”: “Insi- 

senėjusi valdymo forma — par
lamentarizmas — pergyvena 
didžiausią krizę. Daugelyje kraš 
tų seimo rinkimai eina mušty
nėmis (m. p.) (esti ir užmuštų 
kaip per karą)...”, “...valdžia, 
gelbėdama valstybės vairą, ap
silenkia su konstitucijos dės
niais...”, “...taip esant atsirado 
fašizmo idėja”..., “(A. Smeto
na, “Pasakyta, Parašyta”, Pa
žanga, 1935 m. 308 psl.).

spredimas turėtų šiokios tokios 
visuomeninės naudos, siūlau pra 
laimėjusią šalį įpareigoti “Drau 
go” spaustuvės statybai įnešti 
$50 ir sprendimą paskelbti 
“Drauge”.

Su pagarba
V. Vaitiekūnas

Nauja SSSR linija — 
klastinga

Lenkų diplomatas Josepli 
Lipski, kalbėdamas Chicagoje. 
pažymėjo, kad reikia su atsar
gumu priimti žinią apie Stali
no degradavimą Rusijoje. Tai

ir daugiau Lietuvos vyrų, jų1 esanti tik bolševikų ciniškas
tarpe ir L. Kupcikevičius.

Sąlygos buvo sunkios — ba- 
das ir karštis. Daugelis mirė. 
Gelbėdamasis Jonas užsirašė į 
svetimšalių legioną. Pusketvir
tų metų ištarnavęs, gavęs ato
stogų — nebegrįžo. Prancūzų 
teismas palaikė dezertyru ir nu
baudė į drausmės stovyklą vi
durinėje Afrikoje.

Ten blogas maistas,

vadinamos taikos propagandos 
sąjūdis.

AKADEMIKŲ BALIUS
Maloniai kviečiame atsilan

kyti į Tradicinį Akad. Skautų 
PAVASARIO ŽIEDŲ BALIŲ

sunkus
27 augštus. Viršutiniame augš- darbas, karščiai, tai — žaliasis 
te būtų įrengtas restoranas, iš’ pragaras, kuriame išbuvęs 4 
kurio būtų galima pamatyti metus susirgo džiova. Tada j) 
Chicagos miestą. Šį planą norėjo prievarta išvežti į Lietu- 
svarsto komisija. vą, bet pasisekė išsisukti. Jį ė-

Miesto teatruose
Šiuo metu Chicagos scenoje 

einančius vaidinimus diecezijos 
laikraštis “The New World” mo 
raliniu atžvilgiu taip klasifikuo
ja: “Teahouse of the August 
Moon” — tinkamas suaugu
siems; “The Bad Seed” ir “In-

mė globoti olandų šeima, kur 
turi savo 8 vaikus. Olandai, rink 
darni aukas, gydė jį sanatorijo
je ir gerokai suremontavo. Da
bar jis tebegyvena Olandijoje.

Ginčai dėl suvažiavimų 
salės

Planas ties 22 gatve, pietinė-
herit the Wind” — iš dalies tu-, je Chicagos dalyje, pastatyti
ri netinkamų scenų. Blogas vai
dinimas “The Pajama Game”

Protaujančiam užteks — Sa-
pienti sat!

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

į JT"*-
« i»

“DRAUGO” Administracija
š. m. balandžio mėn. 1 d., Mari- nuoširdžiai dėkoja už aukas 
ne Ballroom. Programoje S. Vėl i Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
basio baletas, Akademškas šie asmenys:
Trio, premijuojamas rožių val
sas ir kiti siurpryzai. šokiams 
gros Br. Jonušo orkestras. Sta
liukai užsakomi telefonais 
BO 8-8319 arba HE 4-0166.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A. Radvilavič.ui, 2633 W. 
18th St., už 4 dienas praleistas 
ligoninėj Leonardas Jankaus
kas įteikė $161.33 čekį.
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii!”"miiiiiiiiiiiiiiiH

Kainauskienė, 'Ona . . $16.00 
Aleksandravičius, Pr. 10.00
Gylys, Leonas .........  10.00
Kaniušis, Juozas • • • • 10.00
Kova, Jonas ............. 10.00
Dobrovolskis, Jonas .. 6.00 
Bružėnas, Andriejus . . 4.00
Mozeris, A....................... 3.00
Gataveckas, Izidorius .. 2.00 
Jasiūnas, Adolfas .... 2.00
Juška, Alfonsas ......... 2.00
Kazlauskas, Eliz. Mrs.. . 2.00 
Koženiauskas, Stasys . . 2.00
Miglinas, Juozas ......... 2.00
Ručys, Juozas ............. 2.00
Rupčis, Anton ............. 2.00
Stankevičius, Juozas .. 2.00 
Simukonis, Jonas .... 2.00 
Tamošaitis, Juozas .... 2 00
Ingelevičienė, R............... 1.00
Kapočius, F. Kun. .... 1.00
Kasakaitis, Ant. ......... 1.00
Linartas, V. ................. 1.00
Lukošaitis, C...................1.00
Markuzienė, A................. 100
Naujokaitis, C................. 1.00
Normantas, A................ 1.00
Raudis, J...................... 1.00
Vainonis, A.......................... 1.00

VELYKINES SVEIKINIMO 
KORTELESmilžinišką suvažiavimų salę, ran 

da pasipriešinimo iš eilės civi
lių gyventojų, kurie organizuo
tai siekia, kad tas didysis pas-

Pieštos amerikietės lietuvaitės dai
lininkės Elenos Putris, gaunamos 
Drauge. Kortelės kelių spalvų,
Ir n »Ir »i ri OlllzOO Fd &/• 1 511 Q Q11

B spaudos išėjo nauja kny- tataa būtu kurnars arėiau mi«, KaŠ^
to centro. (kai įrašytais specialiai parinktos

prasmės lietuviškais teksttais. De-
Pabrango priemiesčių

Čikagietis kinų kalėjime

ga “4 Years in Red Heli”, pa
rašyta čikagiečio misionieriaus 
tėvo Harold W. Rigney. Veika
las vaizdžiai aprašo to kunigo 
fizinius ir dvasinius kentėjimus 
komunistų kalėjime. Laikraš
čiai knygą rekomenduoja pas
kaityti.

Graikų šventė
Chicagos graikai praeitą sek

madienį šventė 135-tą sukaktį 
kaip Graikija tapo nepriklauso
ma respublika. Chicagos meras 
paskelbė atitinkamą proklama
ciją, kurią priėmė gra;kų orto
doksų vyskupas Ezekielis.

PAJIEŠKOJIMAI

Jonas, Antanas Mačiuliai kilę iš 
Penkvalakių — atsiliepit! Jieško 
jūsų seni tėvai.

A. KREGŽDYS

8614 S. Marshfieid Avė. Chieago 
38, III. Tel. HE 4-8799.

geležinkeliai
Milwaukee geležinkelio linija 

pakėlė važmą 20% ir vyriau
sybės įstaigos tai patvirtino. 
Važiavimas pabrangs nuo ba
landžio mėn. 20 dienos.

žutės su 8 spalvotom 
kaina $2.00.

kortelėm

Užsakymui, Ir pinigus siųskite

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

BILL K S LIQUOR & TAP ROOM
4644 So. Paulina Street

(Town of Lake kolonijoje)

Per su virš 10 metų aptarnavo šimtus 
savo klientų įvairių rūšių gėrimais, 
kaip vietiniais taip ir užsieniniais ir 
už žemesnes kainas, negu kitur.

Prašome ir jus, jeigu dar nesate mūsų klientu persitikrinti mūsų 
kainas ir pasinaudoti mūsų lietuvišku patarnavimu, ypač dabar 
Velykų šventėms.

SAVI PAS SAVUS!
WILLIAM KAREIVA, užeigos savininkas

STATYBOS FONDAS

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

Regis, Algis ir šeima $25.00
Sabas, A. Kun............... 10.00
Zlotoravičius, V. & V. 10.00
Žakevičius, J...................10.00
N. N......................... 10.00
Kolupaila, Step., Prof... 9.00
Lith.-Amer. Club
(Manchester, N. H.) .. 9.00

Kazickas, Juozas..........8.00
Balanela, Pr.....................5.00
Kertenis, Justina .... 5.00
Stasiulis, Jonas ............5.00
Karen, Peter J..................................3.00
Prialgauskas, J................3.00
Bairūnas, S. Mrs........... 2.00


