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VISIEMS PATIKO W.S. SPRINGS POKALBIAI
Prisikėlimas ar pražūtis!..

K A N . F. KAPOČIUS
Didžioji prancūzų revoliucija prasidėjo laisvės, ly

gybės, brolybės Šūkiais. Pagrindinė priemonė tai įgy
vendinti buvo: — Salin religijos prietarai, tamsinę žmo
nes tūkstančius metų!

Ir užvirė arši kova prieš Dievų. Kova pamišusių 
fanatikų, kurie mėgino įkalbinėti žmonėms, kad jie bro
liai, o tuo tarpu vertė spjauti į veidų savo tikrajam 
Tėvui!

AtlaikU apsvaigusių tėvažudžių kova, tarsi nepa
žabota elektros srovė šaudanti iš pakrikusių laidų, purtė 
žmonių sąmonę virš šimto metų... Kol pagaliau pagim
dė ir išauklėjo tikrąjį savo kūdikį — naują vergų pa
saulį. Paglemžusį trečdalį žemės rutulio ir grąsinantį 
praryti visas laisvąsias šalis.

Nenuostabu. Revoliucija padarė baisią šventvagys
tę, nuplėšusi tuos šūkius nuo pasaulio Kūrėjo altoriaus 
ir prisegusi juos prie savo kruvinos vėliavos.

. .. Nusvilo šventvagių rankos, palietus išvogtąją 
dangaus ugnį!

Niekas taip nešaukia, kaip sugriautas meno pa
minklas, ir niekas nėra taip gyvas, kaip miręs šven
tasis.

Čia glūdi neužgyjanti revoliucijos žaizda!
Revoliucija privertė baltą spaudos popierių talpinti 

kalnus juodojo melo, akiplėšiškai iškraipant tikruosius 
istorijos faktus, tačiau negalėjo jų sugriauti nei pakeis
ti. Ji sugebėjo panaudoti mašinas trukdyti laisvojo pa
saulio radijo bangas, kurios liečia žmogaus ausį, bet 
nepajėgė surasti priemonių užgniaužti sąžinės balsą, 
kuris siekia žmogaus širdies gelmes.

Revoliucija lengvai sugebėjo išrasti giljotiną, ker
tančią šimtus galvų, pajėgė įvykdyti masines žmonių 
skerdynes, tačiau neįstengė nužudyti tų, kuriuos gyvy
bės ir mirties Viešpats padarė nemirtingus!

Jų išblaškyti kaulai ir išniekintos relikvijos skel
bia dieviškąją tiesą garsiau, negu tūkstančiai gyvųjų.

Modernieji enkavedistai panaudojo naujuosius che
mijos išradimus paraližuoti žmogaus protą ir valią, ver
čiant jį sakyti, kad saulėtoji diena yra tamsi naktis. 
Taip jie palaužė didvyrišką kardinolą Mindszenty, pri
versdami viešai kalbėti netiesą. Tačiau jie yra bejėgiai 
prikelti iš kapų ir terorizuoti tuos, kurie savo akimis 
matė ir savo rankomis lytėjo mirusį ir prisikėlusį tiesos 
Skelbėją. Tiesos, kietesnės už akmenį, kuriuo buvo už
verstas jo kapas!

Tiesa nepaperkama, nepalenkiama ir nenugalima! 
Greičiau atšips budelių kalavijai ir išsieikvos jųjų na
ganų kulkos, negu baigsis nenutrūkstamos eilės Prisi
kėlusiojo liudininkų. Kuriems tiesa brangesnė negu jų
jų gyvybė.

„Kankinių kraujas yra krikščionių sėkla“, — šau
kė garsusis tiesy s gynėjas Tertulijonas antrame šimt
mety. Praslinko dar aštuoniolika ilgų amžių — bepro
tiškos kovos prieš Prisikėlusįjį, ir šiandieną jau visa 
žemė šaukia:

jo
— Arba prisikėlimas su Prisikėlusiuoju, arba be 
pražūtis!

Nors patalpos paimtos, bet 
kompartijos organas nesustos

NEW YORKAS, kovo 29. — Nors komunistų laikraščio Daily 
Worker patalpos iždo pareigūnų sekvestruotos, tačiau laikraštis 
vakar pasirodė, nes jis spausdinamas svetimoje spaustuvėje, 

partijos reika-Laikraščio ir 
lams turėtos patalpos sekvestruo 
tos New Yorke, Chicagoje, Phila- 
delphijoje, San Francisco ir Los 
Angeles. Iždas to žygio ėmėsi no
rėdamas surasti turto neužmokė
tiems mokesčiams sumokėti. Jų 
esama susidėję 435,314 dol.

Komunistai, žinoma, tą žygį 
visaip vadina ir griežčiausiai 
smerkia, bet jis padarytas teisė
tai, kadangi kompartija vis atsi
sakinėjo suteikti prašytas žinias 
mokesčių reikalu.

Kompartijos centro vadovybė 
vakar paskelbė, kad pradės bylą 
teisme, o laikraštis eis kaip ėjęs. 
Byla gali nueiti iki augščiausio 
teismo, kuris aną dięną nutarė 
spręsti principinį klausimą, ar 
priklausymas veikti leistai ko

Pravda aiškina, už
ką peikti Staliną

MASKVA, kovo 29. — Kom
partijos laikraštis Pravda pirmą 
kartą ilgu vedamuoju vakar žiau 
riai pasmerkė Staįiną už „baisius 
išsišokimus“, pasireiškusius pa
skutiniame jo gyvenimo laikotar
pyje. Šiaip jau Stalinas turįs di
delių nuopelnų partijai, darbo 
žmonėms ir tarptautiniam darbi
ninkų sąjūdžiui.

Smerkiamas tik už tai, kad su
daręs įspūdį, jog tiek daug pa
siekta vien tik jo dėka, kad bu
vęs nepaprastas genijus, kurį rei 
kia garbinti kaip kokį stabą.

Ūkininkų streikas
DETROITAS, kovo 29. — Šio 

miesto pienines pienu aprūpiną 
ūkininkai, savo draugijos para
ginti, pradėjo duoti pieną 'kiau
lėms ar lauk pilti, nes už pieną 
jiems mokamas atlyginimas 
(4.18 dol. už 100 svarų) esąs juo
kingai mažas. Reikalaujama pri
dėti 2.32 dol. ir tam reikalavimui 
paremti daug kas sustabdė pieno 
pristatymą.

Nauji Rusijos planai
esą žymiai rimtesni

LONDONAS, kovo 29. — Sov. 
Rusijos atstovas Gromyko įtei
kęs naują seriją nusiginklavimo 
pasiūlymų, kuriuose nebesą rei
kalavimo besąlyginiai uždrausti 
atominių ginklų naudojimą. Visi 
pasiūlymai liečią senojo tipo gin
kluotų pajėgų rūšis, bet pasiūly
mų turinys dar vis neskelbiamas.

‘Tik pabrėžiama, jog pasiūly
mai esą rimti ir nesą pagrindo 
teigti, kad Rusija bent šiais pa
siūlymais siekia pasinaudoti ne
sutarimais, kurie pasireiškė tarp 
JAV ir Anglijos bei Prancūzijos 
pirmoje pasitarimų stadijoje. 
Gromyko davęs suprasti, kad su 
anglų — prancūzų pasiūlymu bū
sią galima išeiti iš aklygatvio. 
Vakariečiai panaudos Velykų 
atostogas Gromyko pasiūlymams 
išstudijuoti.

munistų partijai yra nusikalti
mas pagal Srnith' aktą.

Washmtgonas teigia, kad New .
Yorko mokesč.ų įstaigos virši- FreZ. blSetlhOWer vyks 
ninko elgesys buvusi staigmena,
bet tuo jau sunku patikėti, nors 
tos įstaigos kompetencijoje yra

šią vasarą Azijon
WASHINGTONAS. kovo 29.—

turto sekvestravimą daryti. Iš iš prez. Eisenhowerio aplinkos 
visų pusių buvo pareikšta, kad leidžiama žinia, kad šiai vasarai 
turto sekvestravimu nesiekiama baigiantis ir dar prieš rinkimus 
Daily Worker uždarymo. prez. Eisenhoweris gali aplan-

~ - .Ryti kai'kuriuos Azijos kraštus.
SlTiellO clll€lf*<l
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Paskutinė vakarienė. — Neraugintos duonos švenei atėjus, mokytiniai klausė Jėzų, kur norėtų valgyti 
Velykų avinėlį. Jėzus atsakė: Eikite į miešti} pas vieną žmogų ir jam tarkite: Mokytojas suko: Mano 
metas arti; pas tave aš darau Velykas drauge su savo mokytiniai.;. Mokytiniai padarė, kaip Jėzus jiems 
įsakė, ir prirengė Velykas. Valgant Jėzus sakė: iš tikrųjų, sakau jums, vienas iš jūsų mime pinos. Pas
kui Jėzus ėmė duoną, palaimino ją ir laužė, davė savo mokytiniams ir tarė: Imkite ir valgykite, tai yra 
mano kūnas. Jis ėmė ir taurę, dėkojo ir jiems davė, sakydamas: Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano krau
jas naujosios sandaros, kurs ims išlietas už daugelį nuodėmėms atleisti.

Mao Kinijos žemės dirbėjui vėl 
pritrūko kasdieninės duonos

HONG KONGAS, kovo 29. — Pavasa riais Kinijoje pasireiš- 
kiąs badas šiemet vėl palietė daug krašto vietų ir sukėlė ūkininkų 
keliones į miestus darbo ir duonos jieškoti.

Komunistų valdžia viduje to “ ” “ '
fakto neslepia, bet per radiją ne- Bandymai DUS, D€t 
reklamuoja. Vyriausybės vieti
niams organams skiriamoje di
rektyvoje įsakoma ateiti pagal
bon maisto netekusiems kaimie
čiams dviem būdais: duodant TarJbai įteiktas vakar JAV pa- 
maisto iš valdžios atsargų ir pa-! rAisvimQQ 
rūpinant darbo kitur, kol visa 
šeima vėl galės išsimaitinti.

Žinoma, vietiniai pareigūnai 
barami už neapsižiūrėjimą, už pa 
galbos ir darbo laiku neparūpini- 
mą. Pripažįstama, kad dalis kai

gyventojai saugūs
NEW YORKAS, kovo 29. — 

Jungt. Tautų Kolonijų Globos

reiškimas, kad atominiai bandy
mai šį pavasarį vyks Eniwetoko 
salyne, bet Maršalų salų gyven
tojų gyvybei nė sveikatai nėra jo
kio pavojaus, kadangi yra pakan
kamai priemonių tam pavojui pa 
šalinti.

miečių turėjo apleisti šeimos na
mus.

Sunku suvokti bado apimtis, 
tačiau reikia prileisti, kad mais
to pritrūko naujai sudarytuose 
kolchozuose, Kinijoje žemės ūkio 
kooperatyvais vadinamuose. Ka
dangi ūkininkai tų kooperatyvų 
nemėgsta, tai vieni kiti pirmieji 
metai visada ten badu pasibai
gia.

Kiek stipriai sukolektyvintas 
Kinijos žemės ūkis ? Prieš pusan
trų metų tik 15 proc. ūkininkų 
šeimų buvo kolchozuose, bet šį 
mėnesį būta žinios, jog koopera 
tyvuose yra jau 85 proc., kai pe
reitą vasarą buvo pavartotas di
džiausias spaudimas ūkininkus į 
kolchozus burti.

Tirštėja gandai apie

Malenkovo aptemimą
LONDONAS, kovo 29. — Ma

lenkovo širdyje esą kažkas nege
rai — jis pastarosiomis dienomis 
labai surimtėjęs, beveik nebesi- 
šypsąs, anglų vaikų nebeglostąs, 
autografų nebedalinąs.

Vakar net dar kažkas rimtes
nio įvyko — jis nutraukė Škoti
jos lankymą ir parvežtas į Lon
doną neva svarbiam pasitarimui 
Sovietų ambasadoje. Prieš dvi 
dienas vienas anglų laikraštis 
skelbė ,kad namie dingo visa eilė 
artimų Malenkovo draugų. Laik
raštis, žinoma, pridėjo, kad 
Chruščevas artinasi ir prie Ma
lenkovo kailio.

Komunistų atominis

centras Sus Maskvoje
Lankytinų kraštų sąrašas tik- MASKVA, kovo 29. — Komu- 

DENVER, kovo 29. — Dideli rai dar nesudarytas, bet Pakista- nistų bloko atominių tyrimų cen 
kovo mėn. vėjai sukėlė smėlio nas su Indija bus tikrai lankomi, tras bus Maskvoje, kur kuriama? 
audras Colorado, Wyoming, Kan- Gal net tais dviem ir bus pasi- Jungtinis Atominių Tyrimų in 
sas, Oklahoma ir Texas valsty- tenkinta, jei visų nebus galima stitutas. Atitinkamą susitarimr 
bėse. Padaryta daug nuostolių aplankyti. Informatorius pabrė- pasirašė visų komunistinių reži 
pasėliams, nes augalai daug kur žęs, kad konkrečių nutarimų tuo
išrauti iš žemės. reikalu dar nepadaryta.

Tas JAV pareiškimas yra at
sakymas į Maršalų salų gyvento
jų vadų peticiją, prašant bandy
mus sustabdyti. To paties seniai 
reikalauja ir sovietų atstovas. 
Bandymai prasidės po balandžio ', 
20 d.

Tuniso nacionalistai ,

pradėjo žudytis
TUNISAS, kovo 29.—Šio kraš

to arabai nacionalistai pradėjo 
vienas kitą žudyti, nes atsidarę 
kelią į pilną nepriklausomybę ne
besutelpa prie naujos ateities kū
rimo darbo.

Pereitą sekmadienį išrinkto 
steigiamojo seimo visi nariai pri
klauso Neo-Destour partijos de
šiniajam sparnui, bet vienas jos 
buv. vadų kelia maištą pabėgęs į 
Egiptą. Gyventojai nepaklausė jo 
karšto raginimo rinkimus boiko
tuoti, todėl paleistas darban kru
vinas teroras — po rinkimų jau 
nužudyti du seimo atstovai, na
cionalistų partijos vadai Gafsa ir 
Thala srityse.

R
M

Iždo pareigūnai New Yorke už
antspauduoja Daily Worker redak 
cijos patalpas. (INS)

mų atstovai, nė raud. Kinijos ne
išskiriant.
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pradedančios naują laikotarpi

WHITE SULPHUR SPRINGS, kovo 29. — JAV, Kanados ir 
Meksikos vyriausybių galvų neformalūs pasitarimai baigėsi be ra
šytų susitarimų, tačiau tarp tų trijų valstybių pradėjo naują drau
giškumo laikotarpį. ___________________________

Taip įvertino pasitarimus Mek
sikos prezidentas, pažymėjęs, 
kad rasta bendra nuomonė visais 
klausimais: ūkiniais ir politi
niais, kontinento ir tarptauti
niais.

Kanados premjeras paliudijo, 
kad jo kraštas ta proga suartėjo 
su Meksika, o su JAV savo drau
gystę išplėtė ir pagilino.

Susirinkusieji pasidalino min
timis apie pasaulio padėtį. Į tą 
kompleksą įėjo: žydų — arabų 
santykiai Vid. Rytuose, Sov. Ru
sijos naujos taktikos analizavi
mas ir galimų išvadų padarymas, 
visos Tol. Rytų problemos.

Kanados užsienio reikalų mi- 
nisteris Pearson pasiūlęs patik
rinti Sov. Rusijos gerą valią iš 
anksto paskelbiant laisvojo pa
saulio siūlomą ūkinę ir techniki
nę pagalbą civilizacijoje atsiliku- 
siems kraštams, tą pat raginant 
padaryti ir Rusiją, kad tuo būdu 
būtų išvengta varžybų ir įtarinė
jimų. Pasiūlymas nebuvęs išsa
miai aptartas, nes mintis dar ža
lia, reikalinga gilesnių studijų. 
Šiaip jau priimtas pagrindinis 
principas, kad visi trys kraštai 
pasiūlys kolonijinį statusą baigu
siems naujiems kraštams visą 
galimą ūkinę ir moralinę pagal
bą. Ypatingas dėmesys bus ski
riamas Tolim. Rytų kraštams.

Amerikiečiai tiria

“Sniego operaciją”
NEW YORKAS, kovo 29. — 

International Rescue Committee, 
amerikiečių organizacija, kuri 
rūpinasi pabėgėliais iš Sovietų 
vergijos, sudarė komitetą tyrinė
ti „Sniego operaciją“. Komitetui 
pirmininkauja William J. Dono- 
van, buvęs JAV armijos OSS 
(Office of Strategic Service) vir
šininkas. Iš komiteto tyrinėjimų 
spaudai pratęsta, kad „Sniego 
operacijai“ sovietai išleidžia dau 
giau, negu JAV visam pabėgėlių 
programos vykdymui.

Ne sutarties nė
ginklų Izraeliui

LONDONAS, kovo 29. — Dar- 
biečių lordas Henderson paragi
no vyriausybę sudaryti su Izrae
liu savitarpinės pagalbos sutartį, 
bet dominijų ministeris jam at
sakydamas pranešė, kad dabar 
toks mostas tik dar labiau įtemp
tų žydų — arabų santykius.

Hendersonas pasisakė ir už 
ginklų davimą Izraeliui, bet ir 
tai jo sugestijai nepritarta, nes 
apsiginklavimo varžybos pasi
baigtų Izraelio sunaikinimu.

• Irako komunistai paleisti 
iš kalėjimo, nes pažadėjo atsisa
kyti komunizmo ir būti geri pilie
čiai.

P. Korėjos prezidento rinki
mai paskirti gegužės 15 d. Su 
Syngman Rhee varžysis jo senas 
priešas Shinicky.

• Dunojaus potvyniai Vengri
joje padarę apie 50 mil. dol. nuo
stolių.

• Iš Argentinos armijos paša
linta 80 karininkų, susitepusių 
Perono režimo laikais.

• 13 britų karininkų vėl pa
leista iš Jordano legiono. Jie per
duoda savo vietas Anglijos karo 
akademijoje parengtiems jorda- 
niečiams.

• Lybija pranešė Rusijai, kad 
nepriims iš jos ūkinės pagalbos.

Halenaorius

Kai kurie JAV — Kanados ir 
JAV — Meksikos reikalai buvo 
aptarti prez. Eisenhoweriui at
skirai pasikalbfnt su Kanados ir 
Meksikos vyriausybių galvomis. 
Žinoma, per tą laiką dirbo ir už
sienio reikalų ministeriai, amba
sadoriai bei kiti pasitarimų da
lyviai. Šiame pasitarime ir tie 
klausimai techniškai nespręsti, 
bet parengta atmosfera jiems vė- 3 
liau sutvarkti.

Švedijos premjeras

keliauja Rusijon
STOCKHOLMAS, kovo 29. — 

Švedijos premjeras Erlander šian 
dien per Suomiją išvyksta Rusi
jon. Ten jau lankėsi Danijos ir 
Norvegijos premjerai.

Maskvoje pranešta, kad Erlan
der lankys Gruziją ir kaimyninę 
Armėniją, kas reiškia, jog Tifli- 
so studentai suvaldyti ir nuo šve
do nėra ką slėpti.

Erlander būnant Rusijoje grei
čiausia bus pasirašytas susitari
mas dėl tiesioginės orinio susisie
kimo linijos atidarymo 
Stockholmo ir Maskvos.

Kovo 29 d.: Didysis Ketvirta
dienis — 8vč. Sakramento įstei
gimo šventė.

Oras Chicagoje

Apsiniaukus, vėsiau negu va-
tarp kar.

Saulė teka 5:40, leidžiasi 6:13.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Buv. kongresmanas Kerstenas, lietuviams atminti

nas savo energinga veikla tiriant Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių pavergimą, bando gauti respublikonų partijos no
minaciją senatoriaus vietai iš Wisconsino valstybės. Jo var
žovas primary rinkimuose yra dabartinis šen. Wiley.

— Senatas vakar ilgam laikui palaidojo visas pastangas pa
keisti prezidento ir viceprezidento nominavimo ir rinkimo tvarką. 
Visi projektai grąžinti atgal komisijon, iš kur jau šioje sesijoje 
teišeis.

— Šiandien kongresas pradeda 10 dienų Velykų atostogas, 
’emčs ūkio politikos įstatymas bus galutinai balsuojamas tik po 
įtostogų.

— Atlanto pakto bendruomenės narių taryba leido Prancūzijai 
įaimfi iš Europcs dvi divizijas ir jas perkelti S. Afrikon. Tos divi- 
jos buvo Nato štabo žinioje.

— JAV krašto apsaugos departamentas patvarkė, kad nieko 
tebūtų gailimasi pagaminti raketai, kuri nuneštų vandenilio bom
bos griaunamąją jėgą ui tūkstančių mylių. Darbams vadovauti pa
skirtas specialus pareigūnas.
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f
Sveikinu visus parapiečius ir pažįstamus 
Velykose - Kristaus Prisikėlimo šventėje. 

Džiaugiuos, kad gyvai ir giliai suprantate 
Krystaus mokslą ir jį vykdote gyvenime, 
ypač Šv. Kryžiaus parapijoje.

Visiems sveikinimai ir padėka bendra
darbiaujant parapijos dvasios atnaujinime 
ir jos stiprėjime.

Kun. Anicetas Linkus,
Šv. Kryžiaus parapijos 
klebonas Chicagoje

auliniais batais, ir sermėga žiū
rovą patenkino. Antanas Ba
naitis, technikas, ir Maryte, 

j klebono giminaitė šįkart buvo

* 4*
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“SUDRUMSTAJAI RAMYBEI” PRAĖJUS
ALKOS PENKMETĮ MININT

Detroito lietuvių dramos kių matėme teatro rampos 
sambūris Alka, minėdamas sa- šviesoje. Šiame vaidinime ji 
vo vaidybinės veiklos 5-kių me- buvo įtikinanti, bet vietomis 
tų sukaktį, kovo mėn. 17 d. 7 jautėsi lyg ir savim pasitikėji- 
val. vakare pastatė Petro Vai- mo stoka: kartais vyksmo po- 
čiūno 4-rių v. dramą Sudrum- kalbių dialogai ar monologai 
stoji ramybė. Tai Alkos šių nebuvo girdimi. Bet visumoje 
metų dramos premjera.

f
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

linkime
visiems mūsų kostumeriams bei pažįstamiems

EMBASSY CLUB
t

BRUNO & HELEN PETKUS, Sav.
6512 S. Westem Avė. Chicago, Illinois

GR 6-9626

Premjera — visa to žodžio 
prasme! Naujos dekoracijos. 
Vykusiai pritaikinta apranga 
— garderoba padidino įspūdį.

Per penkerius metus Alka 
davė eilę puikių pastatymų: 
Aušros paukščiai, Buhalterijos 

i klaida, Ragučio šaltinėlis,

ji išnešė labai sunkią ir painią, 
dviejų meilių, naštą. Aldona 
Rastenytę dar neužmiršome iš 
šiškino "Džiaugsmo” pasakos 
raganų šokio vadovės ir vaidin
tojos vaidmens. Tai rimta vai
dybinio meno pajėga.

Klebono Saulėno vaidmeny 
matėme mūsų gerbiamą reži-

silpniausi, bet gana gerai pri
tapo prie bendro aktorių an
samblio. Violeta Matkevičiūtė 
turėtų ateity daugiau dėmesio 
kreipti į dikciją bei ištartį. Kal
bėti taip, kad klausytojas gir
dėtų.

Tačiau gal ir pati Holy Re- 
deemer salė, jos scena turbūt 
turi blogą akustiką. Visą laiką 
artistų žodžiai girdėjosi, kaip 
iš statinės: tas kliudė suprasti 
tikrąją žodžių prasmę.

Visumoje Alka užsirekomen
davo iš gerosios pusės. Galbūt 
neklysime pasakę, jog šis vei
kalas pawko šėriau negu visi

(Nukelta į 5 pusi.)

DR. S. YAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų, kurk 

yra priežastis galvos skaudSjimo be) 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys 
tę. Prirenku teisingai akinius Vis 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
instrumentais, rodančias mažiausiu* 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
| mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:«G 
iki 6 vai. Sekm. ir treč. uždara.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
A • * - i

VISIEMS LIETUVIAMS

ATLAS FUEL* COMPANY
4913-19 So. Paulina Street

Telefonas PRospect 6-7960

★ *
COAL — COKE — FUEL OIL 

STOKER COALS

Linksmų S v. Velykų Švenčių
Linkiu visiems savo klientams ir pažįstamiems

MID - WEST STORE
STASE TUMOSIENE, Savininkė 

3200 S. Lowe Avė. Tel. VIc. 2-6242 Chicago, I1L

Perskaitę dienr. “Draugi”, duokite jį kitiems.

Amerika pirtyje, Svetimos Į sierių Justą Puadešrį. Mūsų 
plunksnos, Nugalėtojai, Vieną Justas davė mum tikrai gerą,
vakarą, Gera širdis, Raudono
ji melodija, Paslaptingoji zona, 
Vargšas Tadas, Nervai ir kt.

Atsimintini scenos ir radijo 
montažai: Lituanica, Keturi
laikai, Gintaro žemė, Rugia
pjūtė, Pagrobtoji karūna, 14- 
toji birželio, Vėlinės, Lituanica 
ir daug kitų.

Alka talkininkauja įvairių 
vajų organizatoriams ir šiaip 
organizacijoms, būtent: LRK- 
SA 265 kuopai, Balfo 76 sky
riui (3 kartus), Dariaus ir Gi
rėno klubui, Radijo klubui Bal- 
tic Melodies (du kartus) gal
būt ir kitoms organizacijoms.

Paruošia montažus ir trum
pus vaidinimus vasario 16, Ka
riuomenės šventės, Motinos 
dienos, Dariaus ir Girėno minė; 
jimus ir kitomis progomis.

Alkos kolektyvas nevengia 
ir gastrolių. Vaidinta Clevelan- 
de, Windsore ir kitur Kanado
je. Ir šiškino Džiaugsmas iš
vydo pasaulį ne be Alkos pa
galbos ir režisūros. Be to, Alka 
buvo pasikvietusi Chicagos 
Lietuvių teatrą, kuris Detroite 
suvaidino Anna Christie.

5-kių metų veiklai — tai la
bai daug.

Sukaktuvinis vaidinimas 
praėjo gana augštame meni
niame lygyje. Tikrai buvo džiu
gu sekti besirutuliuojančią 
dramos intrigą. Prie teigiamo 
įspūdžio tikriausiai prisidėjo 
visai naujos dekoracijos, ku
rias nutapė Vytautas Ogilvis. 
x Sudrumstosios rbmybės 
spektaklyje — Liudo Saulėno 
vaidmeny mūsų visų mėgsta
mas Aleksandras Gubilas. Jo 
įtikinanti vaidyba, visai gera 
žodžių ištartis — dikcija jį iš- 

I kelia į gerų artistų tarpą. Jis 
j vaidina ir Z. Arlauskaitės — 
i Mikšienės dramos kolektyve. 
1 Danutė, archit. L. Saulėno 
žmona, vėlgi mūsų visuomenei 

Į pažįstama, kurią jau daug sy-

PAULINA
Chicago 9, Illinois — Yflrdj 7-0145

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Šėrininkams ir Draugams

PERbONNEL:

išgyventą ir tikrą idealistą, 
blaivininką, geraširdį ir veiklų 
kleboną Saulėną. Malonu buvo 
stebėti ir pergyventi Justo ge
rą vaidybą. Kifhigo klebono ti
pas buvo ryškus ir tikras, lie
tuviškas. Jo gera širdis buvo 
visur, kur ji buvo reikalinga 
padėti. Nepamirština, jog Jus
tui Pusdešriui reikėjo ne tik 
pačiam pasiruošti vaidmens 
atlikimui, bet sunkiausias bu
vo režisieriaus darbas. Jam 
reikėjo paskirstyti vaidmenis 
tarp aktorių, kiekvienam nu
rodyti vaidmens stilių bei cha
rakterį — tai sunkus darbas 
juo labiau nebuvus tos srities 
profesionalu. Justas Pusdešris 
savo sunkų uždavinį išvežė, 
nors tai nelengva, nes mes čia,
Detroite, atitinkamus meno 
(vaidybos) mokslus baigusių 
artistų beveik neturime (atro
do tik viena Ž. Ariauskaitė —
Mikšienė); visi tik mėgėjai — 
tačiau pasidžiaugti turime, jog 
Detroito vaidintojai yra augšto 
lygio mėgėjai.

Dar išskirtina policijos vado 
žmona (Karutienė), vaidinusi 
Želvyra Buknytė. Ji buvo pui
ki! Jos plonutis dirbtinas sop- 
ranėlis tratėjo kaip kulkosvai
dis. Jos judrumas, energingu
mas, meilių jieškojime paslan
kumas, žiūrovui kėlė linksmų 
nuotaikų. Jos puošnus dabitu- 
mas ir, galima sakyti, rėkian
čios spalvos ,vis naujos skry
bėlės ir kt. detalės vos tik Ka- 
ručiams pasirodžius scenoje 
sukėlė žiūrovuose plojimų.

Apskrities policijos vadas 
Karutis kažkodėl priminė, savo 
apranga, daugiau rusų “prista- 
vą”, bet ne nepriklausomos 
Lietuvos apskrities viršininką, 
nors dėl jo vaidybos nieko pri
kišti negalima. Želvyra Bukny
tė sukūrė puikų lengvabūdės 
poniutės tipą. Tačiau ir jos žo
džių kulkosvaidis turėtų kiek 
praretėti, kad žiūrovas ir klau
sytojas galėtų suprasti kiek
vieną žodį. Ištartis arba dikci-

. , I dlnėlės vertės $3.tH» ui ....ja tai svarbus, dėmesio vertas, įicbtuvėiiui $2.50 tik
p<.............................................. .

Vėliausius nutdos nuskarai ver
tės *2.00 (M* ....... .......

Rožančiai vertei* *2.00 už ....
Bužu učiai vertės *5.00 uz 
Geltono aukso auskarui vertės

*1.50 už. ................................... ..
Perlai vertės *3.00 u*/...............
Plknyko kėdės po ........................
Tapo Iteeorderlal vertės $129.

00 už. .............................................. (10.05
Automatiški l’lmnografai ver

tės *50.05 už. .......................... 30.05
.Maži nulio nupiginti už. ........ 12.05
limito su baterijoms Ir <*kUa 21.05

(i.1)9

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu savo parapijonams, draugams 
ir pažįstamiems. Tegu Prisikėlęs Kris
tus suteikia ištvermės, kaip gyvenan
tiems Amerikoje taip ir kenčiantiems 
pavergtoje Lietuvoje.

Kun. P. Katauskas
Šv. Kazimiero Parapijos 
Klebonas
Chicago Heights, III.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

PRECIN PHOTO STUDIO 
Ine.

PH0T0GRAPHS OF HIGH QUALITY 
—Wedding Photographs a Speciąlty

VIrginia 7-24814068 Archer Avė.

EDVVARD J. ULIS, President-Treasureri f / i r, ’

V. P. Pierzynski, President 
John W. Thompson, V.-Pres. 

Lorraine Beczak, Sec’y.-Treas. 
Victor D. Gaps, Director 
Joseph J. Eoerski, Director

John Vuska, Director 

Stanley Czekutip, Director 

Michacl Kolllng, Director 

Clifford Lytie, Director 

Anna Martinkus, Clerk

.momentas vaidybos mene; ap
skritai šių dienų teatras eina 
prie "daugiau veiksmo — ma
žiau žodžiu”. 0 šiaip, Želvyra 
Buknytė, buvo puiki, nors ir 
šaržuota, apskrities vado žmo
na — Karutienė. Publika ja 
tikrai džiaugėsi.

Jonas Tvirbutas — tas sveti
moteriautojas, Danutės Saulė- 
nienės viliotojas, vietomis buvo 
geras, o kaikur vidutiniškumo 
neprašoko. Tačiau atsižvelgti 
reikia į jo darbą — tapant de
koracijas: jam ir laiko nebuvo 
geriau savo vaidmenį paruošti. 
Gražiai atrodė jo paruoštos 
Paryžiaus viešbučio dekoraci
jos: ypačiai žavingai atrodė 
pro langą Paryžiaus vaizdas 
(nakties metu), kur spindėjo 
elektros šviesa namų languose 
ir Lion Hotel mirkčiojančios 
šviesų reklamos. Tvirbuto tė
vas — mielas lietuviško kaimo 
senukas; ir apranga su ilgais

HUDUI KAS dumia $20.00 už bet 
kokį Menų jūsų laikrodėli, Įierkant 
naujų Bulovų, Benrus, Elgtii, (Irucn, 
■jungines YVIUliaiier nuo *30.05 . ir
aukščiaiis. Perka ir parduoda Dei
mantus, Urilijaiilųs, .senų auksų ir 
gintarus. • • -
Elektriniai sieniniai laikrodžiai

1*0 ........................ *.................,.... $2.05
IjUkrodžiai su gegute l*o ir

ankščiau ...........   0.05
Mašinėlės plaukams kirpti su

žirklėmis ...................................... 3.05
Žadintuvai laikrodžiai imi .... 1.0!)
Kišeniniai laikrodžiai imi .... 1.00
Bankiniai laikrodėliai su ak

menėliais ]M> ......................
14 karatų gryno aukso ranki

niai laikrodėliui im> ............ 20.05
Folding (•\>to Camera po .... 0.05
Mažas kišeninis foto aparatas

)K> ................... .. .. . . ................... .. 1.00
Parker l’arkette rašoma plun

ksna i*o ........................................ 1.00
Marine Bund lūpinės armoni

kos po ........................................ 1.00
4 gabalų arbutos setas vertės

*4.00 už ...................................... 1.00
Kavai virti chromu padengtus

puodas vertės *4.00 už .... 1.90
20 gabalų lėkščių setas vertės

$*.00 tik po ............................. 4.00
53 gabalų lėkščių setas meniš

kai pagražintas vertės *09.00
tik po .......................................... 20.05

100 gabalų lėkščių setas vertės
*52.00 tik po .......................... 11.05

3 gal*, stainless i*clllų Ir šaukš
tų setas vertės $32.95 už... 14.05

53 gab. Pasidabruoti Kogers 
Kilvervvarc vertės $12.05 tik po 10.95 

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

Automatiškas tosteris vertės
$10.95 už ...................................

VVafllų keptuvės vertės $12.05 
ivž ......................

Heating Pad (Elektrinės pa
galvėlės) $*.00 už .................

ilnoniai blanki‘tai i*o ............ i .
Plunksninės itagalvcs i*o ....
šilkinės kuldros po ..............
Paauksuoti eufflinks setai su 

Jūsų initlalais vertės *4.00
P«> •• • • ...................................................

Balto plieno ir sidabro Ilstan
čios laikrodėlių apyrankėlės
vertės *2.50 už .......... .......... 1.10

**aauksuot«*> laikrodžių gi-an-
' 1.50

.0*

.9*

.75 
2.00

.50

.10

10.05

0.00

5.05

1.00 
3.95 
1.05 
li.05

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

MARY STANKUS IR ŠEIMA
Cigaretai, tabakas, saldainės, pienas, 

mokykloms daiktai ir grietinė
2300 South Oakley Avenue Tel. VIrginia 7-8869

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JAMES TAVERN
IG. IR ONA PAURAZAI, Sav.

2942 W. Pershing Rd. Tel. VIrginia 7-8826

00 i

Televizijos visų žymiausių kompani
jų už žymiai sumažintas kainas leng
vais išmokėjimais.
(tašomos mašinėlės nuo $35.00 ir 
aukščiau.

Atsinešk šį skelbimų — gausi dy
kai Lietuviškų Knygų su gaidomis.

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

Sudriko Bailio valanda WHIdC IS 
Radio Stoties 1450 K. Ketvirtadie
niais nuo G-7 vai. vakare.

JOS F. BUDRIK, Ine.
3241 S. HALSTED ST.
Telefoną*: CAJumet 5-7237

FLOWERS FOR EASTER
Place your orders now

CORSflGES 

BOUTONNIERES 

POTTED PLANTS 

CENTER-PIECES 

BOUQUETS

Remember your ehureh and your hostess 
with flowers

MARQUETTE
FLORIST & GIFT SHOP .

Andreu & Ifelen (Samiom) Staniulis

2743 W. 69th SI. PRospect 6-0781
(Acrosa the Street from Holy Ciohh Hospital)

We deliver > We give GOLD NUGGET Stampi

Upėn daily — ineluding Sumišys and eveniugs
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BAŽNYČIA IR DARBININKAI Komunizmui nugalėti reikia idėjos
Būdami Velykų švenčių išvakarėse, iškeliame daug klausi

mų susietų su religija, su Kristaus keliais j baisųjį Golgotos 
kalną, su Jo prisikėlimu. Šios kelios priešvelykinės dienos duoda 
galimybę pakalbėti ir apie tai, ką reiškia Velykos darbo žmo
gui.

Kristus savo mokslu, savo darbais ir savo gyvenimo žemė
je pavyzdžiais pakėlė žmogaus vertybę, paprasčiausią darbo 
žmogų ir beturtį vargšą sulygino su tais, kurie užėmė karalių 
sostus, sulygino ir su turtuoliais. Dievo akivaizdoje Jis visus 
lygiais padalė, amžinojo išganymo šaltiniai visiems lygiai priei
nami. Lygios ir sąlygos. Kas nesilaikys teisybės, kas skriaus ki
tą žmogų, tam išganymo kelias bus pastotas. Ne bereikalo pri
minė, kad turtuoliui bus sunkiau pasiekti Dangaus, negu dramb
liui išlysti per adatos skylutę.

Kristaus įsteigtoji Katalikų Bažnyčia, beveik per du tūks
tančius metų skelbusi savo Įkūrėjo mokslą, ir socialinio tei
singumo srityje nepaprastai daug pasiekė. Ypač įsidėmėtini yra 
popiežių: Pijaus X, Leono XIII, Pijaus XI ir dabartinio Šven 
tojo Tėvo Pijaus XII socialinio teisingumo veiksmai.

Kalbėkime apie pačius vėliausius laikus.
Antrasis Pasaulinis karas iškėlė labai daug įvairiausios 

rūšies problemų. Ekonominės problemos pasirodė esančios vie
nos iš pačių svarbiausių ir aktualiausių. Popiežius Pijus XII į 
jas yra atkreipęs rimčiausio dėmesio.

Šventasis Tėvas ypač yra susirūpinęs individo likimu vis 
stipriau suorganizuojamoj ir mechanizuojamoj pramonės sant
varkoj. ’

Keliais atvejais Jis yra maldavęs apsaugoti mažesnius pra- 
monės-gamybos vienetus, smulkesnius prekybininkus, mažesnius 
-šeimyninius žemės ūkius. Jau 1952 m. Popiežius įspėjo, kad de
moniško pobūdžio organizacijos siekia pavergti ir nuasmeninti 
žmogų. Net ir darbo sąjungos, kurios buvo suorganizuotos ap
saugoti individą nuo kolektyvų išnaudojimų, pačios rodo ten
dencijų nebesiskaityti su atsk:ru žmogum.. Visuomenė nėra ma- 

-šina, ir neturi būti paversta tokia, nors tai būtų ir ekonominė 
sritis.

Šių metų vasario 4 d. Šventasis Tėvas priėmė audiencijon 
Tarptautinės Konferencijos Žmogaus Teisėms ginti atstovus. 
Priminęs jiems Pijaus XI enciklikoje “Quadragesimo Anno” po
sakį, kad yra darbdavių, kurie darbininkus laiko lyg kokius 
daiktus, visai nekreipdami dėmesio į jų sielas, pasakė, kad iš 
dirbtuvių išeinanti negyva medžiaga iškeliama ir išgiriama, kuo
met žmogus (darbininkas) yra nužeminamas.

Popiežius pabrėžė, kad Jis tikrai nuoširdžiai džiaugtųs, 
kad tokių reiškinių niekur nebepasireikštų šioje žemėje, tačiau 
visas pasaulis gerai žinąs, jog tuo atžvilgiu pažanga labai lėtu 
tempu einanti. Esą gera nors tiek, kad modernioji pramonė 
nėra totalitarinė. Ji nestabdanti tos iniciatyvos, kuri priklausan
ti išimtinai darbininkams. Vis tik įvedama žmoniškumas į san
tykius tarp dviejų jėg-ų — darbo ir kapitalo.

Popiežius priminė svarbą, kad santykiai tarp darbdavių ir 
darbininkų būtų nustatyti išeinant iš žmoniškumo taško. To 
siekia Bažnyčia.

Kai darbdavys samdo darbininką, jis jį samdo kaip Dievo 
kūrinį, Jėzaus Kristaus išganytą. Su darbininku turi būti elgia
masi kaip su žmogumi, kuris, žinoma, iš savo pusės turi rodyti 
ištikimumą savo darbdaviui. Abi pusės, pagaliau, turi suprasti, 
kad gamyba savaime nėra jų galutinis tikslas.

Popiežius tik keliais žodžiais, bet svariais ir efektingais, 
nurodė Bažnyčios mokslo esenciją ryšium su moralybe pramo
nės santykiuose.

Velykų išvakarėse pasvarstykime, ir tai Ribai rimtai, ir 
apie Kristaus ir Jo įsteigtos Bažnyčios m-okslą, liečiantį aktu
aliuosius ir svarbiuosius socialinius klausimus.

Dr. VT^ VILIAMAS, N e u York

Šie metai pradėti Vakaruose ir anų laikų Kristaus Tiesos vertybių pranašumu, bet prak- 
didžiųjų valstybių vyrų giliais,i žodžiai, krito į skirtingas dir- tikoje neretai pasitikima, jog 
esminiais ir idėjiniais pareiški
mais.

Ir politika šaukiasi Dievo

Vokietijos žymusis kancleris,
Dr. K. Adenaueris, savo 80 me
tų amžiaus sukakties proga, pa
reiškė: "Mūsų laikų pagrin
dinės rungtynės vyksta tarp 
krikščionybės ir materializmo.
Šių idėjų priešybė veikia ir de
mokratijų gyvenimą. Kiek vė
liau, Eisenhower.'s ir Edenas 
Vašingtono deklaracijoje, pir
moje vietoje, iškėlė, jog — pa
grindiniai skirtumai tarp Sovie
tų ir laisvojo pasaulio yra skir
tumai tarp tų, kurie ‘tiki jog 
žmogus yra kilęs iš Dievo ir jo 
paskyriamas yra Dievas ir tų, 
kurie laiko žmogų mašina vals
tybės tikslams!’ ”.

Taip tardami valstybių vyrai 
gerai suprato, jog nežiūrint į 
tai, kad demokratijos vardas 
abiejose stovyklose vienodai ta
riamas, reiškia bet gi skirtin
gas sąvokas bei sampratą. Ko
munistams demokratija reiškia: 
individualinės nuosavybės, šei
mos, tėvynės, asmens nelygs
tamos vertės, religijos griovimą

vas. Nemaža šių reikšmingų auksu geriausiai galima nupirk- 
žodžių visai nesuprato ar palai- ti ir nuoširdų kilų (autų pa.<- 
kė juos tik retorikos puošmeno-| tikėjimą, prielankumą ir mei- 
mis. Dar kiti net nepanoro su- ię.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Lietuviams!

Sv. Šeimynos Prieglaudos
HOLY FAMILY VIELA

Gyventojai
ir
KUN. S. ADOMINAS, Kapelionas 

ORLAND PARK, ILLINOIS
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prasti ir išaiškino tai politikų 
silpnybe. Taip Randolph Chur- 
chilis, mažas didelio vyro sūnus, 
atstovavęs Eisenhowerio — 
Edeno susitikime Vašingtone

Artūro Koestlerio žodžiais 
tariant komunizmas yra didy
sis mūsų laikams nešamas sau
lės užtemimas; jis slenka vis 
platyn dideliu ryžtu, vieningu

Beaverbrook spaudą, parašė:, frontu. Dar padrikusiam lais- 
“Kai valstybės vyrams ir poli-1 vajam pasauliui tas užtemimas 
tikams nieko geresnio neateina: yra grasus ir gali būti amžinas,
į galvą, jie šaukiasi Dievo” ir 
pažymėjo, jog deklaracija vie
toj “realių” sprendimų, pasi
žymi “pamaldžiomis seklumo
mis”. Panašių aiškinimų nuai
dėjo nemaža.

Tuo pačiu nepakankamai liko 
neįvertinti ir kiti Vašingtono 
deklaracijoje iškelti principai, 
kur pavyzdžiui sakoma: “Mes

jei jis nesuras vienngos idėjos 
ir vieningo savojo fronto.

Komunizmo idėjinis 

nugink lavini irs

Kad ir pasitikint laisvojo pa
saulio technikos pranašumu, 
reikia realiai prieš pastatyti ir 
jo idėjin'ų vertybių pranašu
mą. Tačiau neužtenka kilnias 
idėjas išpažinti ir jas skelbti,

tauta, kuri būtų paveikta pa
žadais, grąsinimais, įkalbinėji
mais prisiimti komunizmą, pra
ras savo nepriklausomybę ir jos 
gyventojai neteks savo teisių”, 

bei visko aukojimą valstybės; ® Ju£ šios tezės visame nuogu- 
stabui; tuo tarpu kai krikščio-’ me atskleidė komunistų įvykdy. 
niškai galvojančiam vakarų pa

tikime, kad valstybė egzistuoja bet reikia pagal jas gyventi ir 
žmogaus gerovei, o ne žmogus; atkurti visuomen’nį bei politi- 
valstybei ir todėl mes laikome i nj gyvenimą. Idėjų vykdymas 
žmonių teise pasirinkti sau vai-; turi būti visuotinas ir neatsi- 
dymo formą. Kiekviena laisva i žvelgiąs nei materialių išskai-

Linkėjimai
nuo

ALGIRDO
ir

ALDONOS
BRAZIŲ

HILE TOP TAVERN 
8500 S. Roberts Ril. 

OAKLAVVN, ILL. 
Tel. GArden 2-9501

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

čiavimų, nei rizikos už tas idė
jas mirti.

Komunizmas tariasi sukūręs 
naują ekonominę doktriną, kuri 
nešanti gerbūvį ir visiems žmo
nėms turtų lygybę. Tenka ne 
tik atskleisti, kad komunizmo

2S %
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ALELUJA! . . .
Vysk. V. Brizgys

„Ir štai pasidarė didelis žemės 
drebėjimas, nes Viešpaties ange
las nužengė iš dangaus, prisiarti
nęs nurito akmenį ir ant jo atsi
sėdo. Jo pavidalas buvo kaip žai
bas ir jo drabužiai kaip sniegas. 
Jo pabūgę, sargiai pradėjo dre
bėti ir pasidarė kaip mirę. Atsi
liepdamas angelas tarė moteriš
kėms: Jūs nebijokite; nes aš ži
nau, kad jieškote Jėzaus, kurs 
buvo prikaltas ant kryžiaus. Jo 
čia nėra, nes jis prisikėlė, kaip 
buvo sakęs“ (Mat. 28, 2—6).

Ne visiems žmonėms yra skir
ta šiandien susikurti velykinę 
nuotaiką, vertą tos dienos pras
mės. Tačiau tai yra nedidelės 
reikšmės dalykas. Kokia mūsų 
savijauta bebūtų, bet Kristaus 
atsikėlimas iš numirusių visada 
liks didelis įvykis. Šiuo įvykiu 
yra paremta visa krikščionybė ir 
visa tai, ką per du tūkstančius 
metų ji davė pasauliui.

Kristaus mirties ir prisikėlimo 
šviesoje pamatai visą žmogaus 
įdomumą, tačiau kartu ir žmo
gaus keistumą. Kartais žmogų 
matai tokį išdidų, kad jis tariasi 
viską galįs suprasti, viską įvy
kinti, joks Dievas ir joks apreiš
kimas jam nesąs reikalingas. Ir 
čia pat ir tas pat žmogus jaučias 
toks menkas, kad Apreiškimo tu 
rinys jam atrodo neįtikėtinai

peraugėtas, Evangelijos kelias 
nepasiekiamai tobulas, jam atro
do keista, kad jo menkam kūne 
galėtų gyventi nemirtinga dvasi
nė siela, kad net jo kūnas galėtų 
atsikelti iš numirusių.

Kai mirė Kristaus draugas Lo
zorius, žydai kalbėjo: „Argi tas, 
kurs atvėrė akis aklu gimusiam, 
negalėjo padaryti, kad šis nebū
tų miręs?“ (Jon. 11, 37). O kai 
Kristus prikėlė mirusį Lozorių, 
žydai „nuo tos dienos buvo nusi
statę jį (Kristų) nužudyti“ (Jon. 
11, 53).

Kai Kristus merdėjo ant kry
žiaus, vyriausieji kunigai ir Raš
to žinovai tyčiodamiesi kalbėjo: 
„Kristus, Izraelio karalius, tenu
žengia dabar nuo kryžiaus, kad 
matytumėm ir tikėtumėm“ (Mor 
kus 15, 22). Kristus daugiau pa
darė, negu jie buvo pageidavę: 
jis numirė, buvo palaidotas ir at
sikėlė. Tačiau jį pasmerkusieji 
neįtikėjo, o tik nusigando, nusi
minė ir jieškojo būdų, kaip tą 
faktą nuo žmonių paslėpti.

Žmogus kartais suabejoja sa 
vo sielos nemirtingumu ir kūno 
atsikėlimu. Tačiau kas yra dau 
giau: ar niekad nebuvusiam leis
ti būti ar tam, iš nieko pašauk
tam gyventi, įkvėpti sielą? Ar 
nebuvusį kūną pašaukti gyventi 
ar nuo sielos atsiskyrusiam kū
nui leisti vėl susijungti su siela 
ir gyventi ? Tiek apie mus asme
niškai.

O kaip su mūsų tauta ? Ar jau

šauliui demokratija reiškia: as
mens vertės ir jos laisvių bei 
teisių iškėlimą, gyventojų so
cialinį įvairumą, Dievo įsakymų 
užlaikymą, valdžios galių apri
bojimą ir pagrindinę demokra
tijos paskirtį — tarnavimą žmo
nių gerovei.

Ryškinant ir keliant aikštėn 
minimus pareiškimus tenka 
pastebėti, kad jie savo esme nė
ra nauji. Keliais atvejais juos 
yra kartoję paskutinieji popie
žiai ir ypač Pijus XII, o ir ki
ti krikščioniškų bažnyčių digni
toriai, tikintieji filosofai, rašy
tojai. Pareiškimų svarba ir 
reikšmė glūdi tame, kad mūsų 
amžiaus didžioji dilema tapo 
taip ryškiai atskleista valstybių 
atsakingų vyrų viešuose, oficia
liuose politiniuose pareiškimuo
se tų vyrų atstovaujamiems 
kraštams ir viso pasaulio opini
jai.

Reikšmingi tie pareiškimai 
dar ir tuo, kad atominio am
žiaus politikai, užuot pasitikė
ję žmogaus sukurtos žudančios 
jėgos galią, iškėlė ir priešpasta
tė Dievo galybę ir Jo tvarkos 
pranašumą. Tie pareiškimai 
patvirtino garsaus mūsų dienų 
filosofo, jau seniau tartus žo
džius, jog: “Istorija privedė 
mus prie apokalipsės, kur nebe 
valia užsikimšti ausų, kad ne- 
girdėtume Evangelijos”.

Pasauliui reikia apsispręsti
Lieka tik apgailestauti, kad 

šie epochiniai pareiškimai, kaip

tą apgaulę jų pavergtuose kraš- praktikoje nėra t0 skelbiamo 
tuose ir įspėjo Az;jos ir Afri- gerbūvio ir turtų lygybės, bet 
kos tautas neįkliūti į ten Sovie- | privalu išmušti visai iš rankų 
tų statomas žabangas, šituos komunizmo vartojamus

Laisvasis pasaulis, kiek jis 
dar tebėra laisvas, turi suprasti, 
jog Rytų ir Vakarų didysis kon
fliktas yra idėjinės prigimties 
ir todėl esminis. Jį galutinėje 
sąskaitoje galės išspręsti ne ato
miniai ginklai, pancerių briga
dos, militariniai paktai, bet at
stovaujamų idėjinių vertybių 
pranašumas: laisvė prieš tiro
niją, asmens vertė prieš aklą

ginklus — realizuojant tokią 
sočiai'nę santvarką, kurioj bū
tų įgyvendintas socialinis tei
singumas ir visus žmones gali
mai patenkinantis ekonominis 
gyvenimas.

Tačiau ir tai ats'ekus ko
munizmas dar nebus nugalėtas, 
nes komunizmas nėra tik eko
nominė sistema, bet kartu ir 
gyvenimo filosofija, grindžia-

masę, tiesa prieš melą, dvasia ma materializmo mistika ir re-
prieš materiją, Dievo Tiesa, 
prieš Antikristo užmačias.

Komunizmo grėsmė yra 

visuotina

laikas prisileisti neviltį apie savo 
tautą? Paties Dievo žodžiais ta
riant, Dievui nėra sunku iš jūros 
smilčių pašaukti gyventi ligi šiol 
nebuvusią tautą. Ar jam gali būti 
sunku išlaikyti esančią tautą? 
Mes tik kovokime už savo tautos 
vaikų sielos ir charakterio kilnu
mą, už drąsą gyventi pilnu natū
raliu ir krikščionišku šeimos gy
venimu. Tauta kenčia ne nuo ko 
kito, o nuo žmonių išklydusių įsi
tikinimų. Vienus įsitikinimus pa 
keisti kitais — teisingesniais yra 
lengviau, negu numirėlį prikelti. 
Tik su didesniu užsidegimu pasi
stenkime, kad žmogaus širdies 
teisingas šauksmas išeitų į visą 
žemę, kad Kristaus žodžiai pa
siektų iki žemės Skritulio kraštų 
(Plg. Rom. 10, 18).

Mūsų laiko klaidos ir vergija 
yra lengviau pataisomos negu 
Adomo nuodėmė ir žmogaus mir
tis. Kristus nugalėjo ir nuodėmės 
vergiją ir mirtį. Kristaus pade
dami mes pakeiskime vieni kitų 
mintis ir širdis. Atsikėlęs Kris
tus yra palikęs žmonių rankose 
laisvės, taikos ir laimės raktą.

Proletariato diktatūros kova, 
tiek komunistų, ideologų teigi
mais, tiek ir jų vykdoma prak
tika, nelaimima taikos evoliuci
jos keliu. Ji gali būti laimėta 
tik visišku senojo pasaulio su
triuškinimu. Anot Lenino: 
“Tegu du trečdaliai žmonijos 
pražūna, jei tik trečdalis liks 
komunistiškas” ir todėl pagal jį 
“dora ir moralu yra tik tai, kas 
tarnauja senojo pasaulio sunai
kinimui”.

Komunistinio * proletariato 
diktatūros kova yra neatvangi 
ir vedama visais būdais: kari
niu, ūkiniu, pedagoginių, idė
jiniu ir visais kitais. Tai kovai 
komunizmas naudoja ir subver- 
syvinę politiką, jau senai nusa
kytais Louis Veuillot žodžiais: 
“Kai aš (suprask komuniz
mas) politikoje esu silpnesnis, 
tada aš reikalauju laisvės, nes 
tai yra jūsų principas, bet kai 
aš politikoje vyrauju, tada aš 
atimu laisvę, jau savojo prin
cipo vardu”.

Komunizmo grėsmė pavojin
ga dar ir tuo, jog nežiūrint, 
kad teorijoje komunistai išpa
žįsta nuogą materializmą, prak
tikoje turi su visu idealizmu 
atsidavusių savo adeptų, kurie 
nepabūgsta nei kartuvių, nei 
kitų mirties bausmių. Tuo tar
pu laisavajame pasauly nema
ža yra tokių, kurie, kad ir pri
siverčia sekmadieniais išklausy
ti įspėjančių pamokslų, šiokia
dieniais praktikuoją atvirą ma
terializmą.

Komunistiniame pasauly pre
kyba ir parama kitiems kraš
tams yra neatsiejamai susieta 
su idėjiniais komunistinės poli
tikos tikslais, kai neretai va
karuose egoist'niais sumetimais 
bei pasipelnymo tikslais pre
kiaujama net ginklais, kuriais 
priešas atsigręžia prieš vertel
gų brolius.

, Vakarai didžiuojasi idėjinių

ligija. Prieš komunizmo pseu- 
doreligiją, reikia realiai iškelti 
Vakarų kultūrą sukūrusią kri
kščionybę ir ja iš naujo uždeg
ti ir persunkti visą gyvenimą. 
Reikia organizuoti visų tikin
čiųjų frontą.

Šį vienintelį kelią nurodo, ne 
tik nuoširdūs krikščionys, bet 
ir kiti, plačiau žvelgią į ateitį.; 
Taip Walter Lippmann, savo' 
paskutinėje knygoje: “Essaysi 
in the Public Philosophy”, grę
siančiai katastrofai išvengti 
taip pat šaukiasi “Dangaus 
mandato”.

CHERRY MEAT PACKERS, Ine.

4750 S. California Avė. Chicago 32, III. 

Tel. YArds 7-1200

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Salio Kostumeriams ir Draugams

ANNA NEMUNAS, Sav.
MODERNIŠKOS BUCERNES IR GROSERNES 

Mandagus Patarnavimas Visiems
4524 S. Wood Street Tel, YArds 7-5973
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Lietuvių Prekybos Namai

DIDŽIULIS PASIRINKIMAS 

NAUJAUSIO STILIAUS BALDŲ

VELYKŲ SVENTBMS!

Kainos be užprašymy — syskaitos neparduodamos 
Finansy Kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, nakčiai lovos pas mus $69.00 
Už $200 parduodamos sofos ir foteliai Nylon ar vilnos,

sofos, tinkamos kiekvienam butui pas mus ........... $239.00
Už $600.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen

naujausių stilių pas mus ............................................... $149.00
Už $300.00 parduodami 10 metų garantuotos sectional

Nart home, Pulman ir kitų geresinių Amerikos Fab- 
rikos — mes parduodam tiktai už .............................  $400.00

’ ★

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 parduodami 3 dalių miegamieji ąžuolo ar

riešuto medžio pas mus tik .......................................... $119.00
Už $300.00 parduodami miegamieji 4 dalių pas mus tik $229.00 
Už $500 parduodami Brazilijos raudonmedžio baldai

gaunami ir su dviem pavieniom lovom pas mus tik $350.00 
Už $700.00 parduodami Europos stiliaus ir gamybos

9 dalių miegamųjų su puošimuosi stalu pas mus tik $490.00

★
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

Už $150.00 parduodami 5 dal. valgomojo baldai pas mus $ 99.00 
Už $250. parduodami 6 dalių, ąžuolo ar raudonmedžio

baldai, su nedegamu stalo viršumi pas mus tik .... $190.00 
Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomojo paskiausio

stiliaus iš auksčiausios rųšies pas mus iki Velykų tik $400.00

★
VIRTUVĖS FORMICA STALAI

Už $69.00 siūlomi parduoti 5 dalių Formica stalai ir
4 kėdės, įvairių spalvų ir stiliaus pas mus tik........... $.39.00

Už $ 99.00 siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su chromo
ar juodo metalo kojom pas mus tik ............................. $ 75.00

Už $129.00 siūlomi 7 dalių Formica setai mediniai,
ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik ................$.99.00

★

ŠALDYTUVAI — VIRIMUI KROSNYS
Už $199.00 parduodami 8 Cub. šaldytuvai visų firmų

pas mus parduodami tiktai .......................................... $169.00
Už $250.00 siūlomi 9 Cub. šaldytuvai \Vestinghouse,

Norge, Kelvinator, General Electric ir kitų pas mus $199.00
Už $120.00 parduodami virimui parcelano pečiai pas r

mus tiktai ............................................................................ $ 99.00
Už $200.00 parduodami virimui pečiai Crown, Universal

pas mus tiktai .................................................................... $139.00'

★

KILIMAI
6x9 kilimai parduodami tik pas mus...................................... $19.95
9x12 vilnoniai kilimai parduodami po $89.00 pas mus $49.00 
9x12 parduodami po $129.00 A. Smith, Bigelovv, Magee.ir

kitų žymiausių firmų pas mus tik .................................. $79.00

★

TELEVIZIJOS APARATAI
RCA, Dumont, VVcstinghouse, Admiral, Motorola, Zenitų par

duodami žemiausiomis kainomis Chicagoje.
21 inco Traveler ant žemės pastatomas tiktai ................$149.00
21 inco RCA arba Admiral tiktai .......................................... $149.00
24 inco raudonmedžio tiktai ..................................................  $250.00

Kiekvienas pirkėjas pirkdamas bent už $200.00 gauna 53 
dalių porcclano setą dovanai.
9x12 linoleum įvairiausių spalvų ..............................................  $5.50
Kavos staliukai riešuto ar Oak ..................................................  $6.50
Lempom ar telefono staliukai po . .'.......................................... $2.50

Viską pirkdami pas mus sutaupysite daug pin:gų ir labai
daug bereikalingų rųpcsčių ir vargų.

Išmokėjimai iki 2 metų ir ilgiau.

HJRNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 South Halsted Street

TEL. — VICTORY 2-1226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad.  ...... ..................................... 9—9:30
Kitom Dienom:.................................................. 9—6.00
Sekmadieniais: ....................................................... 10—5 valandoi

----------r

VARDAN TOS LIETUVOS...
Lietuviškas Jaunimas, tvirtai tikėdamas laisvos LIETUVOS 

prisikėlimu, giliai pergyvendamas tragišką mūsų tautos padėtį ir 
prisimindamas žiauriuosius birželio išvežimus, įvykusius prieš 15 
metų, yra pasiryžęs įteikti Jungtinių Amerikos Valstybių Preziden
tui Dvvight D. Eisenhovver

LIETUVIŲ JAUNIMO PETICIJĄ.
Lietuvių Jaun’mo Peticija supažindina JAV Prezidentą ir vy

riausybę su mūsų tautos padėtimi ir nelaime ir, tuo pačiu, prašoma 
imtis žygių atstatyti L.etuvos Nepriklausomybę ir dėti visas pa
stangas, kad mūsų tėvai, broliai ii' seserys būtų nedelsiant sugrą
žinti iš Sibiro į Tėvynę — Lietuvą.

Lietuvių Jaunimo Peticijai paremti numatoma surinkti nema
žiau 25,000 Jungtinėse Amerikos Valstybėse gyvenančių, lietuvių 
parašų. Norime ,kad ši Jaunimo Peticija išreikštų visų lietuvių 
jausmus ir troškimus.

.Žemiau pasirašiusios lietuvių jaunimo organizacijos, vieningai 
pradėdamos šį didįjį jaunimo darbą, tikisi lietuvių visuomenės pa
ramos ir nuoširdžiai kviečia visus lietuvius šią peticiją pasirašyti. 
Atlikdami šią savo pareigą, pagerbsime kruviną vergijos naštą ne
šančius mūsų seses ir brolius, aktyviai įsijungsime į kovą už Ne
priklausomą Lietuvą.

Tenelieka nei vieno lietuvio nepasirašiusio Lietuvių Jaunimo į 
Peticijos.
Akademinis Sambūris Šviesa Lietuvių Skaučių Seserija 
Akademinis Skautų Sąjūdis Lietuvių Studentų Korp. Varpas 1 
Lietuvių Skautų Brolija Lietuvių Studentų Sąjunga JAV

Lietuvių Studentų Santara
Lietuvių Tautinių Korporacijų Sambūris
Lietuvos Vyčiai
Moksleivių Ateitininkų Sąjunga 
Studentų Ateitininkų Sąjunga

SO. BOSTONO ŽINIOS
• e

LITUANISTIKOS MOKYKLA čiai. Jos atlikime dalyvavo J.
KVIEČIA Beinoris ir vietos vyčių jaunių

Š. m. birželio 22 d. Bostono šokėjai, aprengti gražiais liet. 
šešt. lituanistikos mokykla taut. drabužiais. Bostoniškiai 
rengia šaunų pobūvį Liet. Pi- programą gerai matė ir gėrėjo- 
liečių draugijos salėje So. Bos- si.
ton, Mau. Visos kitos draugi. I _ šurum-bunun, kuri ren- 
jos prašomos tą dieną nieko «■ gia Jšzaus Nukryžiuotojo sesc.

lių rėmėjai, įvyks balandžio 6 
d. 7 vai. vak. So. Bostono Liet. 
Piliečių klubo salėje. Progra-

rengti, šeštadieninė Lituanisti
kos mokykla jau septintus me
tus uoliai dirba svarbų darbą 
ir yra gavusi iš visuomenės pa
lyginant mažai paramos. Da
bartinis mokyklos vedėjas 
Just. Vaičaitis ,tėvų k-to pirm.
P. Žičkus ir vakaro reng. k-jos 
pirm. St. Jakutis kviečia visus 
tą dieną parodyti ypatingo dė
mesio lietuviškai mokyklai ii 
atvykti į jos rengiamą pobūvį.
Programą yra pasižadėję ne
mokamai išpildyti solistas St. met4- kad tas paradas neįvyk- 
Liepas, solistė Adomavičienė,! tlL todėl ir šį kartą rengėjai 
rašytojas A. Gustaitis. Bus ge- ^ar Parado neatšaukė ir mano 
ras orkestras ir linksmi šokiai, rengti vėliau. Į paradą kovo 24 
bufetas ir reta proga praleist;

me. Vėliau tą dieną dėl sniego 
oro susisiekimas neveikė. Buvo 
taip pat laukiamas airių kil
mės televizijos populiarus pra
nešėjas Ed. Sullivan. Viską su
trukdė audra. Kitą dieną po to 
Bostone buvo tikras žiemos 
šaltis. Taigi čia pavasaris šįmet 
ateina vėlai.

— Bostoniškiai Floridoj. Ei
lė bostoniškių vyresnio am
žiaus lietuvių jau yra pripratę 
kasmet praleisti žiemą Miami, 
Florida. Taip pat ir šiais me
tais ten yra Ketvirčiai, Alek 
nos ir kiti. Buvo nuvykę ir

moję dalyvaus parapijos or 
kestras, J. Gaidelio vyrų cho 
ras ir kit. Dalyvaukime!

naujų ateivių — p. p. Dembcr- 
— Trečia audra Bostone ko- tai, p. Norvaišienė ir p. Jukne

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostnmeriams Ir Draugams

RED’S PLACE
Naujai atremontuota

Kur galima nelik išgerti, bet ir gerai pavalgyti
WALTER ir ELIZABETH MISEVICH, Sav.

2200 West Cermak Rd. Chicago, III. 
Telefonas Vlrginia 7-8874

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumcriams ir Draugams

ALEX IR ANASTAZIJA TUNKIAI
GROCERY and MEAT MARKET 

4624 South Wood St. Chicago, Illinois
Phone Vlrginia 7-8025

gražiai vakarą ir paremti kil
nų tikslą.

“LIETUVIŲ DIENOS’’ 
PAGERBĖ BOSTONO LIT. 

MOKYKLA

Populiarus žurnalas “Lietu
vių Dienos”, gražiai leidžiamas 
Los Angeles mieste dviem kal
bom, š. m. kovo mėn. numery
je paskyrė du puslapiu Bosto
no Lituanistinės mokyklos veik 
lai atžymėti.

Duodama trumpa mokyklos 
veiklos istorija ir septynios fo
tografijos. Jose matome: 1. 
tris mokyklos vedėjus, 2 kle
boną kun. Pr. Virmauskį, 3. 
mokyklos mokytojus ir moki
nius 1955/56 m. m. pradžioj, 4. 
mokyklos III gimnazijos klasės 
mokinius 1954/55 m. m. su 
.mokyt. P. Bliumu, 5 dabartinį 
tėvų komitetą su mokyklos da
bartiniu vedėju, 6. 1954/55 m. 
m. gimnazijos klasės baigian
čiųjų lituanistų laidą su moky
tojais, 7. dabartinius mokyklos 
mokytojus.

Kas žurnalo neturi ir norė
tų gauti, tegul kreipiasi į mo
kyklos vedėją.

vo 24 d. Truko visą dieną ir 
tai dienai atidėtas iš kovo 17 
d. tradicinis paradas vėl nega
lėjo būti įvykdytas. Kadangi
dar nebuvo atsitikimo per 180 Ant Salnos Pavedamas- Prie a- 

a. St. Mockaus kapo pasakė 
jautrią kalbą ir įteikė velionies 
sūnui Edmundui Gedimino or- 
deną, kurį tėvas buvo gavęs. 
Tokią tvarką numato Lietuvos 
įstatymai.

(Nukelta į 6 psl.)

vičius ten praleido mėnesį n 
grįžo labai patenkinti.

— Dr. B. Kalvaitis, konsulo

d. buvo atvykęs Dublino mies
to galva ir spėjo dar išlipti iš 
lėktuvo neprisnigtame aerodro-

—— -

•v-.

Linksmų. Šv. Velykų Švenčių
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Visiems Lietuviams

DR. K. DRANGELIS
(DANTISTAS)

2420 VVest Marųuette Road 

Ofisu tel. REpublic 7-2266 Rez. tel. HEmioek 4-3837

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linki Draugams ir Ligoniams

Zr

v;.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue Vlrginia 7-0036O

TRUMPAI

— T. Ant. Jurge.a’.fcis, kilęs 
iš So Boston, Mass., Providcn- 
se Collegc profesorius, pei 
Providcncc mieste veikiančią 
televizijos stotį pravedė 15 
min. programą, pavadintą Lie
tuva — gintaro šalis. Progra
mą organizavo Providcncc vy-

STEPHENS LKĮUORS

Sukaktuviniu Metų Dovanos Taupytojams
Choro vrilč.iuH

K. St<‘|xnia\li'bis,
suvininkan

4134-36 Archer Avenue
(Kampas Francisco gatvės)

GĖRIMAI VELYKŲ 
ŠVENTĖMS

Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.

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

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

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 Wesf 47th Street . LAfayette 3-1083
B. R. Pletklcvvlvz, prez.; 19. R. l’letkcvvk'Z, M-kr. Ir lulvokatas

Mokame aukAtun dividendus. KcAluoJamc čekius. Parduodamo 
\r lApcrkarnc valstybės bonus. Taupytojamn patarnavimai veltui. 

ATIDARYKITE S.ysKAIT,) AIA>DIEK. APDRAUSTA IKI 910,000
DARBO VALANDOS: plrmad. Ir ketv. nuo 9 iki 8 vai. vak.; 
antradlenj Ir penktadlen) nuo 9 Iki 5; trečladlcnj uždaryta, 
o ftefttadleniala nuo 9 valandos Iki vidudienio.

ASBAUH URALT, < rigiiialinis vokiškas 
ko n .ja kas Fil i Ii $5-59

SPIRI! AS — Glitas — 190° Fiftli 85

IMPORTUOTAS ITALlskAS KONJAKAS,
10 metų senumo Fil'lli $3-39

PORTUGALIŠKAS KONJAKAS,
1!) metų seniūnu 5th $3-39

PRINZ, VOKIsKAS KONJAKAS,
10 metą senumu 5! h $4-29

GOLIAV'ASSEK, vokiškas likeris 51h $5-95

G'OINTKEAU LIKERIAI
Įvairių skonių 51 h $3-59

KIK PNIKAS, lietuviškas skonis 5th $3-39

Zl BROHKA, su importuota žole 5th $3-49

MIDI OLIS, lietuviškas receptas 5th $3-59

KIJAFA, Daniškas vynas 51h $-3.59

VERM'OUTII, Importuotas Vynas Kvorta $1.29

DIDELIS “PARKING LOT" NEMOKAMAI

n
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Ketvirtadienis, kovo 29, 1956 dienraštis draugas, chicago, Illinois
-Et.

DETROITO ŽINIOS
(ALke’ta iš 2 psl.)

kiti praeity. Bet... juk menui 
kilti ir tobulėti nėra ribų ir 
niekad nebus gana.

Baigiant tenka labai apgai
lestauti, kad “Sudrumstoji ra-

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Namams Statyti komitetas 
skelbia š. m. balandžio ir gegu
žės mėnesius namų statymo 
akcininkų verbavimo vajaus 
laikotarpiu. Kviečia visus lietu
vius pasirašyti akcijų pirkimo

mybė” sutraukė nepilnus tris pasižadėjimus. Akcijų — pasi- 
šimtus žmonių. Tiesa, tą vaka-l žadėjimų rinkimo talkininkai 
rą Detroito keliai ir oras kėlė pasiskleis po lietuvių namus, 
pasibaisėjimą ir daugis dėl ap-j Būkime jautrūs, atverkime 
ledėjusio kelio sugrįžo namo. į plačiai duris saviesiems dėl sa- 
lš daugelio teko girdėti lyg ir vųjų, neatsikalbinėkime. Kiek- 
prašymą: “Būtinai tą veikalą! vienas mes turime visokių sun- 
pakartoti”. j kūmų. Mūsų mažieji, mūsų jau-

'Be to reikėtų eiti prie Justo nimas laukia mūsų paramos ir 
Pusdešrio ir Z. Arlauskaitės- pavyzdžių. Mūsų geri norai ir
Mikšienės vadovaujamų vaidy
bos meno kolektyvų sujungimo 
į vieną Detroito Teatrą. Būtų 
geriau artistams ir visuomenė 
tuo tik pasidžiaugtų.

VI. Mingėla

BĄLFO VAKARAS

Š. m. balandžio mėn. 7 d. T 
vai. v. Hispanos Unidos Ibuv. 
lietuvių) namuose, W. Vernor 
Hw. 25 gatvių kampe. Balfo 76 
skyrius ruošia vakarą, kuria 
me Z. Arlauskaitės-Mikšienės 
režisuojama scenos meno vai
dintojų grupė suvaidins Stasio 
Žemaičio 3 veiksmų komediją 
“Jaunikis iš Kauno”.

Vaidins: B. Kotkienė, A. Ki- 
likcvičiūtė, J. Laurinavičienė 
D. Racevičiūtė, A. Barakaus- 
kas' ir A. Jarašiūnas.

Po vaidinimų bus šokiai. Šo
kiams gros geras orkestras. 
Valgykloje bus lietuviškų val
gių ir pavalgius atsigerti. Va 
karo metu bus priimami rūbai 
ir avalynė Hispanos Unidos 
(buv. lietuvių) namuose, A. 
Patalausko ir P. Vedeikos par
duotuvėje “Gaiva”.

Detroito Balfo 76 skyriaus 
valdyba tiki, kad mieli detroi- 
ticčiai jos neapvils.

Tad iki pasimatymo Balfo 
vakare! P. P.

BRANGUS LIETUVIAI,-ĖS

Lietuviais mes esame gimę, 
lietuviais norime ir būti. Lietu
vis, garbingas senovėje, nenu
galimas priešo, jautrus savo 
artimui, kilnus savo darba s ir 
dvasia, visada mokėdavo susi
kalbėti ištikus nelaimei su sa
vo broliais ir sesėmis.

Šiandien, kada kruvinos prie
šo rankos naikina mūsų bro
lius, seses, tėvus, gimines ir ar
timuosius, Lietuviu Na-nii sta
tymo komitetas kviečia visus 
lietuviu-, burtis nepalaužiam ai 
vienybėm Visi kaip vienas su
junkime savo rankas, savo min-

supratimas lietuviškų reikalų 
atneš gražių vaisių. Mūsų jau
nimas bus apsaugotas nuo gat
vės auklėjimo, jų kilniais dar
bais džiaugsimės rnes patys ir 
kartu džiaugsis išlaisvinta lie
tuvių tauta iš dabartinės ko
munistinės vergijos.

Lietuviai,-ės, neatstumkime 
ištiestos lietuvio rankos, kai ji 
palies jūsų namo duris. Visi 

kaip vienas į bendrą lietuvių 
vienybės darbą.

Lietuvių Namams Statyti 

komiteto prezidiumas

A. L. II. K. F-jos JAUUNIMO 

STOVYKLOS GARBĖS 

KOMITETAS

NAUJI JAUNIMO 

STOVYKLOS RĖMĖJAI

O. ir M. A b a r i a i, S. ir 
S. Smalinskai, Vyt. Kutkus, L. 
ir R. Duobos, Marija Bukaus 
kienė, P. Kučinskas ir jo žmo
na A. L. R. K. F-jos Jaunimo 
stovyklai paaukojo po 100 do
lerių. G. Bauža, K. Sragauskas, 
S. ir S. Dryžai, S. Blaškevičius 
A. Sukevičius paaukojo po 50 
dolerių.

A. L. R. K. Federacija jiems 
reiškia nuoširdžią padėką.

Detroito lietuvių organizaci
jų sudarytas Lietuvių Namams 
Statyti komitetas yra išrinkęs 
prezidiumą iš inž. J. Gaižučio, 
dipl. agr. A. Musteikio ir inž. 
C. Staniulio.

Lietuvių namų statymo rei
kalais prašome kreiptis į čia 
nurodytus asmenis. Pasižadėji
mų — akcijų pareiškimai gau
nami pas A. Musteikį šiuo ad
resu: 476 W. Savannah, telf. 
TO 9-3090. Inž. J. Gaižučio telf. 
TO 9-4487, o inž. C. Staniulio 
telf.: TJ 6-4268.

TRUMPAI

— LRKSA 265 kuopa nutarė

paaukoti Jaunimo stovyklos 
reikalams 100 dolerių.

Tos pat kuopos narys Stasys 
Sližys baigė accounting kursą 
ir dirba Fordo raštinėje.

— Lietuvių mėgstama gėli

ninkė,, žinoma Vicky’s Flowers 
vardu, š. m. kovo mėn. 24 d. 
atidarė gėlių krautuvę 3973 W. 
Vernor Hwy. kampas Hub- 
bard, telefonas TA 6-5686.

— Inž. Jurgis Mikaila nori

- Juozam Blažvs šv. Anta- LQg AngeĮes
no paiapijoo vai soiini.nka&, *
staiga susirgo.

— Jonas Acus, prieš 6 me
tus atvykęs j šį kraštą, nupir-

Statomas “Atžalynas”

,. t

Š. m. kovo mėn. 10 d. Los 
Angeles Balfo skyriaus naujo

yra pasirinktas visuotinio aukų įvertinkime. Beto, Balfo vai

Šv. Antano bažnyčios klebo
nas kun. I. Boreišis, Šv. Petro 
bažnyčios klebonas kun. W.
Savage, Dievo Apvaizdos baž- 
nyčios klebonas kun. M. Kun-
drot, A. L. R. K. F-ios 4-to pastebėti, kad perrinkus LB 
skyriaus pirm. A. Ambrasienė Detroito apylinkės valdybą, jis 

, ir Amerikos Lietuvių bendruo- toliau Namų Statybos komite- 
menės Detroito apylinkės pirm. to pirmininko vietos neužima ir 
V. Kutkus sutiko būti Jaunimo tų pareigų nebeina.
stovyklos Garbės komiteto na--------------------------- ------------
riais. K I a u s y k i t e
------------------------------------------- LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kik- 
cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure — Detroit 27, 
Michig&n

detroit’c biznieriai
IR PROFESIJCNALAI

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Bicrgardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės į

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą
/LA DĄ BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Resideneijos — TA 6-4366
ši įmonė yra pati stambiausia Mi 
■higano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentaros.

VINCAS KIRŠINĄS

11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan
Tel. WK.

O b. HEILAI, contkactor
Atlieka Įvairius statybos, patalsy 

. . .. . . mo ir pertaisymo darbus — stalintn
1 13 ii' Širdis didžiajai) lictuv.ų kystės cemento. mūrijimo, elektros 
bendruomenės simbolio — IJe.{ P'»n.bingo. darymo (r dekoravimo 

tuvių Bendruomenės Namu!
Atskiro kambariu bei butų Jreneima> 

•i «,♦ otv'Aur 'r okb nuo*1**

1OE3O1 aocaoi ac

Statymo Akcinei! bėiidrovėn. 1
Detroito Lietuvių Bendruo-! 

menė yra be savos pastogės.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY
393 WrM Grand Bonlrvard

cor. Shadv I.arir Detroit 16. Michiga- 
Nainy telef. VI 1-7970

Pirm anlr ketv. ir penki. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir lešt. 12-3 vai.

Telef TA 6-nr.Rfi

Telef. REpublic 7-d8u3

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS

PARDAVIMAS
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Atstovas
4919 So. Paulina St 

PRoapect 6-7960

GERIAUSIOS
net SS ženklais raftomos mašinos su 
visada. liauja ilsiais palolniliiiitnais. 
KOVAI, didžiausia firma pasauly, 
.linus pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jiisij pasirinktu stilium.

Kaina Ir auksčian.

4-ji Klintinė baigiama siuntinėti 
užsisakantiems. Pranešę adresų, dy
kai gausite smulkias Informacijas ir 
pavciksluH per:

Savus kultūrinius ir visuomeni
nius parengimus vykdo sveti
mose patalpose, kurių sienas 1
dvelkia svetima dvasia. Mums _____ ___________________
reikia savos pastogės, savųjų- ..." 
namų, kurių sienas puoš Lietu- “J Ė V Y N M S G A RS Ų”
vos laisvės didvyriai, lietuvių 
tautos dvasios vadovai, Amcri- V&landėlė t rausliu ujama per WDOK
kos lietuviai veteranai Darius ’dotj, banga 1260, kiekvieną penk- 
ir Girėnas. Čia parodysime jau tadienj 7 vai. vakare, 
nimui laisvosios Lietuvos kul
tūrinius ir ūkinius 1 dmėjimus. Į Klubo pirm. J. STEMPUŽIS 
Dėl to mums reikia savų-namų 1203 E. 74TII STREET.
Lietuvis nemėgsta būti be sa
vo pastogės.*

j]

Itd

ko barą “Johns Place”, 2509 
Junction Avt., ir pradėjo biznį. 
Savininkas žinomas, kaip susi
pratęs lietuvis, nepailstamas 
choristas ir malonaus būdo 
žmogus.

— Ona Grybienė, pergyve
nusi vyro mirtį, išvyko pas 
Juozą ir Juozefiną Sakalus į 
Floridą pataisyti sveikatą.

— Veteranų dovanų įteikimo 
vakaras įvyks š. m. balandžio 
mėn. 7 d. Lietuvių veteranų 
tarpe mes turime daug žymių 
žmonių: advokatų, gydytojų ir 
biznierių, kuriems Detroito vi
suomenė rodo daug simpatijų.
Šio vakaro toastmaeteriu bus 
pagarsėjęs Detroito sportinin
kas Banionis.

— “Alkos” dramos sambū

ris po nusisekusio pastatymo,
su veikalu “Sudrumstoji Ra- i land.

ji valdyba posėdyje apsvarstė 
visas galimybes kaip sėkmin
giau ir geriau pravesti 1956 m. 
piniginį vajų. Prieita išvados, 
kad kiekvienas lietuvis labai

rinkimo mėnesiu. Per visą tą 
mėn. valdybos nariai vykdy3 
viešą rinkliavą sekmadieniais 
prie Šv. Kazimiero parapijos ir 
kitur, kitomis progomis. Pr,e 
šio numatyto vajaus geresnio 
pasisekimo maloniai sutiko pri
sidėti ir Los Angeles Meno ir 
mėgėjų Ratelis, kuriam vado-

gerai žino pasilikusių Europoje vauja D' Mitkienž' Vaiaus už’ 
liūdną padėtį, tedėl visų iven-' bal“imo proga> rugsSj°
ta pareiga, pagal asmenines iš
gales, jiems pagelbėti. Balfo 
valdyba nenori perdaug įgrįsti 
savo tautiečiams nuolatiniu Ir 
dažnu aukų rinkimu, todėl nu
tarė kreiptis į visus nepamirš
ti tos savo pareigos nors vie
ną kartą į metus. Laiką ir būdą 
savo aukai įteikti gali kiekvie
nas pasirinkti ’ndividualiai. 
Valdyba visada yra pasiruošu
si tokias aukas priimti ir jas 
persiųsti Balfo Centrui.

Tačiau š. m. rugsėjo mėnuo

men.
30 d., įvyks Balfo parengimas, 
kurio metu minėtas Meno ir 
Mėgėjų Ratelis pažadėjo pasta
tyti vaidinimą. Š. m. balandžio 
mėn. 8 d. Los Angeles Meno ir 
Mėgėjų Ratelis, kurio režiso 
rius yra St. Makarevičius, sta
to K. Binkio “Atžalyną”. Tai 
didelio pasiaukojimo ir daug 
laiko reikalaująs darbas. Šia
me vaidinime dalyvauja beveik 
visas aktyvusis Los Angeles 
jaunimas. Ateikime, pasižiūrė • 
kime ir tinkamai jų pastangas

mybė”,š. m. balandžio mėn. 28 
d. vyksta gastrolėm į Cleve- 

St. G.

INCOMETAX
SERVICEk

t

f

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 3 vai. vakaro.

20 METŲ PATYRIMO

AR GI NETEISYBĖ,

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

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

P. S. Naujas lietuviškų plok-
4

štelių, knygų ir gintaro katalo
gas tik 90 centų.

dyba numato įvykdyti viešą 
rinkliavą gatvėse. Apie šios ga
limybės rezultatus bus paskelb
ta vėliau.

Š. m. Los Angeles Balfo val
dybą sudaro: pirm. — F. Ku
dirka, vice-pirm. S. Šakienė ir 
K. Prišmantas, sekret. — inž. 
Čiurlionis, iždinink. — V. Pa
žiūra ir nariai: Alf. Pažiūrienė, 
VI. Jasiulionis ir J. Mitkus.

A. P.

uiimiiniiiiiiniiiinimiinimiiiimnmiii! 
OFFICIAL NOTICE 

of color of 
Primary Ballots

Šiuomi pranešama, kad spalva 
Oficialio Primary Ballot (balsavi
mo lapų), DEMOKRATŲ PAR
TIJOS Primary Rinkimams, ku
rie įvyks antradienį balandžio 10 
d., A. D. 1956 bus ŽALIA ; kad 
spalva oficialio Primary Ballot 
(balsavimo lapų) REPUBLIKO- 
NŲ PARTIJOS Primary Rinki
mams, kurie įvyks antradienį ba
landžio 10 d., A.D. 1956 bus MĖ
LYNA.

Edward J. Barrett
COUNTY CLERK OF 

COOK COUNTY

Dated at Chicago, Illinois 
this 8th day of March.
A.D. 1956.
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

Savo Velykų Pietums
V

PIVARONO RUGINĖ DUONA IR 
VĖLYKINIAI PYRAGAI

Velykiniu Kumpiu bei Velykinėmis Dešromis

Galiiha gauti visose maisto krautuvėse (grosernese) arba Pfvarcno kepyklose, esan

čiose 4622 S. Marshfield Avė. Mes siunčiame duoną paštu į visas J. A. Valstybių vietas. 

Jeigu mūsų duonos negalite gauti krautuvėse, tai teiefonuokite FRontier 6-4622.J. L. GIEDRAITIS

1632 Broad St., Ilarfortl 6, Conn., 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296 sąžiningas asmuo.
3»

Augšciausios rūšies geriausiai išvalyta degtinė

S K A I D R I O J I
GAUNAMA B. PAKŠTO SVETAINĖJE, 3139 S. HALSTED ST. 

Tel. DA 6-9443 ir pas Cicero dislribu torių, 1440 S. 49 Ct., Tel. OL 6-0527

M O T t K Ų MĖGIAMIAUSIAS

LEMO N-I C E
PAGAMINTAS 15 IMPORTUOTŲ MEDŽIAGŲ |

MID UOLIS LIETUVIŠKAS LIKERIS 
Reikalaukite visose likerių parduotuvėse

II
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Q DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, kovo 29, 1956

So. Boston, Mass.
(Atkelta iš 4 pusi.)

Prie to paties kapo kalbėjo 
ir Ig Vileniškis tautininkų var
du.

— Dr. J. Leimonas kovo 25 
d. pasakė kalbą per A. Knei- 
žio radiją ir kvietė visus lietu
vius remti lietuvaičių seselių 
Jėzaus Nukryžiuotojo kongre
gacijos koplyčios statytą Bro- 
ekton, Mass. Tų seselių rėmėjų 
seimas įvyksta So Bostone ba
landžio 15 d.

— Rengiasi vestuvėms žino
mų visuomenininkų dr. J. Pet
ronio ir Rožės Petronienės 
duktė Danutė Petronytė yra 
susižadėjusi su bostoniškiams 
pažįstamu veikliu visuomeni
ninku Lionginu Izbicku. Vestu
vės numatomos š. m. gegužės 
mėn.

— Dr. B. Nemickas kovo 24 
d. buvo atvykęs į So Bostoną ir

Taryba pernai rengėsi tą svar-,dras. Esame laimingi, nes jau 
bią sukaktį paminėti, tačiau Į7 metai neturime jokių audrų, 
minėjimas neįvyko. Ji vėliau Šįmet daug lietuvių svečiavosi
pasiūlė tą minėjimą suruošti 
Profesorių draugijai. Tad nors 
ir pavėluotai Prof. d-ja yra 
sukvietusi šį pasitarimą tam 
minėjimui apsvarstyti. Draugi
ja yra numačiusi minėjimo 
programą ir siūlo jį suruošti 
artimiausiu laiku.

Visiems vienbalsiai pritarus 
tokį minėjimą suruošti, daly
vių buvo plačiau pasisakyta 
dėl minėjimo laiko ir apimties. 
Dail. Valeška pareiškė, kad 
Vilniaus universiteto įkūrimas 
prieš 375 metus yra vienas di
džiausių kultūros įvykių mūsų 
istorijoje, kurio paminėjimą tu
rėtume taip suruošti, kad jis 
turėtų didelę reikšmę ir suda
rytų įspūdį ne tik mums, bet 
ir svetimtaučiams, paveikda
mas juos kaip atominės bom
bos sprogimas. Jo manymu,

čionykščiams tautininkams, reikėtų tinkamai ir rūpestingai

per žiemą. M. L. A. Piliečių klu
bas praneša, kad jau išmokėjo 
pusė skolos. Per 2—3 metus 
klubas išmokės visas savo sko
las. Ta proga klubas nuošir
džiai dėkoja tiems kurie dau
giausia dirba: pirm. Rodgers, 
p. Naujokaitis, Al. Lukušiūnas, 
Jacob, Verbyla, taip ir kitiem 
kurie pasišventę dirba klubui 
ir lietuvių naudai. Klubas vi
siem taria nuoširdžiai ačiū.
. Klubo ižd. Juozas Katkus

i’irkit Apsaugos Bulius

PAJIEŠKOJIMAI
.1 ieškau JURGIO IR PRANĖS 

MARTINKŲ, gyvenusių Oliio ar 
Floridos valstybėse. Svarbus reika
las. Jie patys ar žinantieji apie juos 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: R.R. 
2—Box 269. Orovrn Point, Ind., Ona 
Panka.

Pajieškoma STASft ALDONA 
MALINAUSKIENE ABRAMAV1- 
CIŪTE. Jieško Birutė Atkočiūnai
tė. Kreiptis pas Mariją Kuprienę, 
5752 S. Elizabeth St., Chicago 86, 
III., tel. WEntworth 6-74iš

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

kalbėjo apie vadinamos “tal
kos” reikalus.

— Sunkiai susirgo Aleksan
dras Ivaška* Visų bostoniškių 
gerai pažystamas ir labai ger
biamas asmuo, uolus veikėjas 
lietuvių įvairiose organizacijo
se, ilgai atstovavęs LRK Fede
raciją ALT vietos skyriuje, ži
nomos tautinių šokių organi
zatorės ir visuomenininkės O- 
nos Ivaškienės vyras Aleksan
dras Ivaška sunkiai susirgo ir 
yra kritiškoje padėtyje. Visus 
geros valios bostoniškius lietu
vius ši skaudi žinia jaudina, vi
si linki ligoniui atgauti jėgas, 
pasveikti.

— ALT Bostono skyriaus 
posėdis įvyko kovo 23 d. Buvo 
priimta finansinė apyskaita. 
Paaiškėjo, kad atskaičius išlai
das iš rinkliavos gauta paja
mų 2177.78 dol., o iš banketo— 
174.75 dol., viso 2352.53 dol. 
Nutarta pasiųsti centrui 2200 
dol. Kitas posėdis bus už mėne
sio ir jame bus renkama nauja 
valdyba.

— Anelė Januškevičienė, vei
kli ir simpatinga Amerikos lie
tuvaitė, kovo 25 d. pasakė jau
trų ir gerai parengtą žodį lie
tuviškai per Laisvės Varpo ra
diją apie velionį Stasį Mockų. 
Vėliau toje pačioje programoje 
ji kalbėjo angliškai apie lietu
vių gyvenimą komunistų vergi 
joje.

— Minkų premijuotieji. Per 
kovo 11 d. buvusį Minkų ta
lentų vakarą premijas gavo: už 
skambinimą piano Ger. Griauz
dė iš Nashua, N. H. ir Saul. 
Vaičaitis. Už smuiką — R. Ęu- 
dreika, už šokius — Baracie- 
wicz ir Rimtis.

— Oberamergau vaidinimų 
nuotraukos buvo rodomos So 
Boston High School salėje ko
vo 25 d.

tam pasiruošti ir todėl jis siū
lė atidėti minėjimą iki rudens, 
kad galima būtų ji suruošti 
daug didesniu mastu negu 16 
Vasario minėjimas. Jis siūlė 
padaryti tuo minėjimu didelę 
kultūrinę demonstraciją, ypač 
kad tas minėjimas rišasi su 
Vilnium. Siūlė įtraukti į pro
gramą Jėzuitų universitetą, 
pakviesti iš toliau mūsų žy
mesnius profesorius, kaip Bal
trušaitį ir kitus. Toks minėji
mas sudarys didelį politinį ka
pitalą.

Chicagoje
Rengiamas Vilniaus Universi
teto įsteigimo 375 metų su

kakties minėjimas

Lietuvių Profesorių draugi
jos iniciatyva kovo mėn. 18 d. 
buvo sušauktas organizacijų 
atstovų bei kultūrininkų pasi
tarimas tikslu aptarti Vilniaus 
universiteto 375 metų sukak
ties minėjimą. Be Prof. d-jos 
pirmininko prof. Krikščiūno, 
vicepirmininko prof. Dirmanto, 
sekretoriaus d. inž. Jasiukai- 
čio ir nario — korespondento 
d. inž. Petraičio, posėdyje da
lyvavo : Bendruomenės Apy
gardos pirmininkas p. Bajer- 
čius, tėvų jėzuitų atstovas kun. 
Beleckas, Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugijos atstovas p. 
Kūjus, Lituanistikos mokyklos 
— p-lė Rūgytė, Kultūros Tary
bos — dail. Valeška, Teisinin
kų draugijos — p. Kasakaitis 
ir istorikė dr. Sruogienė.

Prof. Krikščiūnas painfor
mavo susirinkusius apie tai, 
kad 1954 metais sukako 375 
metai nuo augštosios mokyklos 
įsteigimo (Lietuvoje. Kultūroa

Lietuviais norime mes būt
Šiais metais sukanka 15 me

tų, kai susibūrė lietuviško jau
nimo grupė Chicagoje vardu 
“Ateitis”. Tai buvo vieni iš pir
mųjų, kurie užsidėjo lietuviš
ką rūbą, demonstravo lietuviš
ką šokį, dainą ir klubą kitatau
čių tarpe. Jie pirmieji mūsų 
tautos atstovai, atsistojo šalia 
lenkų ir pradėjo aiškinti pla-lJj 
čiams amerikiečių masėms, kad 
mes nesame lenkai (tuo metu 
emigrantai buvo vadinami “po- 
laks”). štai koks skirtumas 
mūsų rūbuose, koki skirtingi 
mūsų šokiai, dainos ir papro
čiai — mes esame lietuviai! 
Kas lietė žodinę dalį, tai “Atei
ties” šokėjų grupę visur lydė
jo mūsų mielo konsulo žmona 
p. Daužvardienė. Ji, pasipuo
šusi tautiniais lietuviškais rū
bais, stovėjo šalia šito entu
ziastingo jaunimo ir gerai žino
dama anglų kalbą aiškino kas 
mes tokie, iš kur atkeliavom, 
kokie mūsų papročiai, kalba, 
rūbai, šokiai ir dainos. Širdin
gas ačiū p. Daužvardienei už šį 
gražų ir kilnų darbą!

Šių metų balandžio 15-tą 
dieną, 4 vai. p. p. Ateities šo
kėjų grupė sukakčiai paminėti 
ruošia minėjimą — koncertą, 
kuriame sutiko dalyvauti ge
riausios Chicagoje meno pajė
gos: solistas Stasys Baranaus
kas ir “Dainavos” meno an
samblis. Likusią programos 
dalį išpildys patys “Ateities” 
šokėjai. Nepraleiskite progos, 
dar kartą išgirsti šiuos puikius 
menininkus ir savo gausiu da-> 
lyvavimu įrodykite “Ateičiai”, 
kad visuomenė remia jų darbą! 
Tai geriausias atpildas už 15- 
kos metų darbą ir išlietą pra
kaitą, trečios ir lietuviškos kar
tos lietuviškam jaunimui!

Šiuo metu grupės pirmininku 
yra Bruno Šatas, vienas iš pir
mųjų tos grupės narių steigė
jų. Tai nenuilstąs lietuvos sū
nus, kuris dėl lietuviškų reika
lų dažnai atsisako savo asme
niškos naudos, aukodamas lai
ką, ir jėgas šiam kilniam dar
bui.

Sidabrė4 is

DIENRASTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄat
skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

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

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

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

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

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

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

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

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linki Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Į

Miami, Fla.
M. L. A. Piliečių klubo veikla1 

Mes džiaugiamės saulės spin-l 
dūliais ir apgailime tuos ne
laimingus kurie kenčia šaltį, 
sniegą, ir visokius vėjus bei au-

JONAS TAVERN
JONAS ANDRISIUNAS ir STEPONAS VISCIUS, Sav.
700 W. 31st St. Tel. VIctory 2-9440

%

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

visiems mūsų draugams ir klientams.

SEIGAN CO.
VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVE

Visi pardavėjai kalba lietuviškai 

4622 So. Ashland Avė. Chicago, III.

SVEIKINAM VISUS SAVO DRAUGUS, KAIMYNUS 

IR PAŽĮSTAMUS IR LINKIME

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
ANTANAS IR GENOVAITĖ

MILAUCKAI
★

7900 W. lllth St. Worth, Illinois
Tri. Glbson 8-4567

CLASSIFIED AND HELP WANTEI) A II S
REAL ESTATE REAL ESTATE

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per šią įstaigą, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Chicagoj. Teiraukitės:
AL G. BUUDRECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijos) 

Telef. LAfayette 3-3384

3,000 įmokėdami pirksi t o nuosa
vybę su $2,4o(i metinių pajamų. Mū
rinis 5 ir 4 kamb., 3 autom, garažas 
sunkvežimiams. Pajamų iš krautu
vės. Pilnas rūsys. Pilna kaina tik 
$10,900. Arti 24th ir Homan. SVO- 
BODA, 3730 W. 2<lth St. LAvvndale 
1-7038.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūilų apdraudos. Automobl 

llų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bfis patvirtintos kainos.

PrieS darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5S71

INTERSTATE INSURANCE AGENCS 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 3«. IU.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A. Lapkui

tnatoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardor 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
TeL OLympic 2-9811 nuo 8 vai

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

2-6752 ir OLympic 2-8492

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

Mūrinis 6 kmb., II aukšte, krau
tuve ir 3 kmb. 1 a. 3000 įmokėti.

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

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

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

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

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

šild., alyva.
KITUR:

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

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

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

ton Parke.
Du mediniai namai: 2 butai po 

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

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 W. 43 St., CL. 4-2390
ATREMONTUOTAS — modem- 
ized — 2-jų butų mūrinis — 5 ir 
5 kamb. Arti 28th ir Trumbull. 
Naujas centrinis šildymas. Gara
žas. Daug priedų. Savininkas par
duoda nebrangiai. Tik $15,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street 
LAvvndale 1-7038.

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI* 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-1791 
Padeda pirkit! - parduoti namui 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus ir daro vertimus. Tvarkf 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—1.

PLU M B I NG
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
f aukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844 
WAlbrook 5*3451

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas bu vesti, INOO.ME TAKSUS 
UŽPILDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
#018 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828 
Namą PRospect 8-2530

ĮSIGYKITE DABAR !

VELYKINES SVEIKINIMO 
KORTELES

Pieštos amerikietės lietuvaitės dai
lininkės Elenos Putris, gaunamos 
Drauge. Kortelės kelių spalvų, 
kaikurios aukso pakraščiais, su 
kiškučiais, margučiais, rožėmis, 
spalvingomis gėlėmis ir kaligrafiš
kai įrašytais specialiai parinktos 
prasmės lietuviškais teksttais. Dė
žutės su 8 spalvotom kortelėm 
kaina $2.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš 
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenime 
yra įdėti 32 paveiksmi. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO** 

Administracijoje 

2SS4 So. Oaklev Avenue 

CHICAGO 8. ILLINOIS

Perskaitė “Draugą' 
įeitiems!

duokite

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypus ar ūkini 
atlankykite mus.

KUTRA-HORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAN01 

8405 Weet 61 St. 
WAlbrook 5-6030

PRoepeet 8-357# (vak. ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo ir lletuvlAka. 
nuoširdaus patarnavimo krelpkitSs 1

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881
Vai. Kasdien nuo »—12 Ir 4—7 vai 
vak. fleštad. nuo 9 v. r. Iki U ▼ 

Trečiadineials uždaryta

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

INCOME TAKSŲ PILDYMAS ' 

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 W. 71«t St. —-WA1. 5-0015

HELP WANTED — VYRAI

V Y R AI
iki 40 m. amžiąus. 

su mechanišku patyrimu 
REIKALINGI MOKYTIS

BODY & FENDERIŲ
AMATO.

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

šeštadieniais iki vidudienio.

NATIONAL LEAD
COMPANY

1710 So. Peoria 
CAnal 6-3710

______MR, WALTERS
NATIONAL MANUFACTIJRER 

WILL PLACE
TW0 MEN WITH CARS

Loeally to call on Established 
Trade. Will Start at $99 weekly, 
plūs $33 expense allovvance. Mušt 
be honest and have good char- 
acter references.

CALL MR. BIRD AT
GLadstone 3 3968

6 to 7 P.M. Any Evening

RATE MAN
Experienced man, capable Ivpist; 

at'ternoon sliift.
Contaet Mr. Cueulie.

At REliance 5-1400

HELP WANTED MOTERYS™ 

W0MEN & GIRLS WANTED
Full or part time. For pleasant 

Day or evenings
counter work in lee Cream store. 

Apply —
6956 Ogden Avė., Berwyn

B I L L E R
Rapid grovving, near noitb auto 

ageney. Air eomlitioned ot’fice; lios- 
pitalization & group insurance. 
Convėnient. trans>»ortatinii. Mušt 
ha ve auto experienee. 9—6.

Mrs. Pasley. Bittersvveet 8-9000

BUILDING Si REMODELING

KONTRAKTOHIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. 0» st. Chicago 2», 111.,

PRospeckt 8-3782 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedSjas
Lietuvių Statybos BendrovS:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia alumlnljaus langus ir 

duris.

V. ŠIMKUS
Įvairūs pataisymai Ir pardavimas

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

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė
CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiĮ 
= LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDROVB E

i M O RAS i
= BUILDERS, INO. Ę
= Stato gyvenamuoju# na- E 
= mus, ofisus ir krautuves pa- = 
= gal standartinius planus ar E 
E Individualinius pageidavimus E 
= Įvairūs patarimai staty- E 
E bos bei finansavimo reika- E 
E lais, skiciniai planai ir na- Ę 
= mų įkainavimas nemokamai. E 
E Statybos reikalais kreiptis E 
E į reikalų vedėja šiuo adresu: E

Rcmkite dien. Draugą!

I
Skelbkites “Drauge

ACCOUNTING CLERK
Career opportunity in advertising 

ageney for young lady vvith book- 
keeping experienee. Mušt be ablc to 
tvpe.

. Call HArrison 7 3700
Ext. 254

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

METROPOLITAN LIFE 
INSURANCE CO.

VYRAI IR MOTERYS

REAL ESTATE SALESMEN
Man or woman mušt be experienc- 
ed. Mušt bave ear. Full time only. 
Good eoinmission to prodneers. 
Estnblisbed offiee South \Vost.
Call GIEREK. Hllltop 5-8941

AUTOMODILES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
UetuvlAka gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME MOTORS C0.
575# S. WESTi:ilN AVĖ.. FR 8-9533

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.
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CHICAGOS ŽINIOS
Dideli pagerinimai mieste

KATALIKŲ TELEVIZIJOS pusės tenka pažymėti, kad pus-'ir jei jis ją gautų, jūs galite būtiw r A ar * * ▼ 1 1 o 1 , 1 n r* ~ a. 4_X _ S _ — — — r"'_ —. « _ _—' ~ M « ... ---

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
MOŠŲ DRAUGAMS IR KLIENTAMS

m
PILSEN BREWING CO.

BREWERS and BOTTLERS OF

Yusay Pilsen Beer
3065 W. 26th St. Chicago, Illinois

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Mūsų Kostumeriams ir Pažįstamiems

Gužauskas Beverly Hills Florai Co.
“KAS TIK ĮMANOMA GĖLESE”

2443 W. 63rd St. Tel. PRospcct 8-0833
J

r^=

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams, 

Kaimynams Ir Draugams

7
S:
?

MIDWEST STORES
Victor ir Rozalija Slepikas 

4140 So Maplewood Avė.
Tel. LAfayette 3-3646

4*
3BE 3f;

OIZID’C SELF Wl\Ir O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — W1LBROOK 5-8202

KOVO 29, 30 ir 31 d. d.

Chicagos miestas išdirbo pen- 
kerių metų planą naujiems pa 
gerinimams, kurie pareikalaus 
$675 milionų. Iš jų $320,750,- 
000 bus išleista vieškelių sta
tybai, $154,520,000 vandentie
kio plėtimui, $60 milionų pože
miniams keliams, $40 milionų 
pastatams, $35,500,000 kanali
zacijai, $36,100,000 aerodro
mams, $22,500,000 įrengimui 
automobiliams statyti vietų, 
$3,970,000 parkų ir pramogų 
vietų reikalams, $1,650,000 
upių ir uostų tvarkymui. Lėšų 
toms išlaidoms tik 10% bus 
gauta iš paskolos bonų. Kitos 
pajamos bus gautos iš pasko
los keliams tiesti, iš mokesčių 
už gazoliną, už vandenį ir t. t.

Policininko žudikui 
199 metai

Dezertyras karys, kurs nužu
dė vieną policininką ir sužeidė 
ki.tą, nuteistas 199 metams ka
lėjimo. Žudiko vardas Donald 
Lawrence, 17 m. amžiaus, gy
venąs 3021 W. Fulton avė., 
Chicagoje. Jis prisipažino kal
tas šiemet sausio 25 d. nužudęs 
policininką Lyons Kelliher, 53 
m. amžiaus, ir sužeidęs detek
tyvą W. Derrig, 38 m. amžiaus.

Nori paskubinti salės 
statybą

Chicagos meras Daley ir Illi
nois gubernatorius Stratton 
pareiškė, kad jau pakankamai 
ilgai buvo atidėliojama statyba 
didžiosios salės Chicagoje ir 
ragina tą reikalą paskubinti, 
šeštadienį Chicagos parkų di8- 
triktas svarstys išnuomavimą 
žemės ploto ties 23 gatve ir eže
ru, kur numatoma minėtą salę 
statyti. „ t.

Autobusus į požemį
Chicagos meras Daley Mies

to tarybai siūlo padaryti pože
minį kelią autobusams po Wa- 
shington gatve. To plano įvyk
dymas pareikalautų apie $15,- 
000,000. Tas darbas būtų įjung
tas į miesto pagerinimo planą, 
kurs sudaromas penkeriems 
metams ir kurs pareikalaus 
$675,000,000. Požeminis kelias 
nusitęstų nuo Grant parko iki 
Clinton gatvės. Toks sumany
mas jau buvo keltas prieš 20 
metų, bet vis dar nebuvo sten
giamasi jį įgyvendinti.

40 metų be nelaimės

Honey Hill Creamery ben
drovės tarnautojas Theodore 
A. Nicholas, 65 m. amžiaus, per 
savo 40 metų tarnybos — šofe
riu minėtoje bendrovėje — ne
turėjo nei vienos susisiekimo 
nelaimės, net nei mašinos spar
no nesubraižė. Jis sako: “Rei
kia visada budėti ir žiūrėti, ką 
darai.”

cent

Sugavo žudiką
FBI Chicagoje sugavo Vin- 

Inserro, 45 m. amžiaus,

VALANDA
Balandžio mėn. sekmadie

niais (išskyrus paskutinį) 12 
vai. 30 min. p. p. (Chicagos lai
ku) per NBC televizijos tinklą

broliai ir pusseseres, turi teisę 
4-to laipsnio pirmenybę. Iš tikrų
jų, jūsų pobrolis gali registruotis 
dėl reguliarios imigracijos vizos,

jo finansinis sponsoris.
(Informacija gauta iš Coramon

Council for American visis).
P. Sulas

ffl
BISQUIT, IfIKEE STAR GOGNAC Fifth $4.59
GOLD LEAF GOGNAC Fifth $3-49
DOMINION TEN, Imported

Canadian VVhiskey Fifth $3-98
GRAlN ALCOHOL, 190 Proof ĮJ.S.P. Fifth $4.79
SCHENLEY, Mr. Boston or Dant

90 Proof GIN Filth $2-69
1952 VINTAGE, Imported Bordeaux 1

Red or VVhite Minės Fifth 69t
GI N ŽANO VEKMOLTH

Dry or Smcet Fifth $1.29
BANANA LIQ( EB Fifth $3-28

FLORA DELLE ALPI $5-25
BUDWEISEK, SCHLITZ, HAMMS,

MILLERS A PABST. Ca#sc of 24 cans Gase $3.89

------- <- 4-—.... -S-...——EBE 3a

kurs buvo jieškomas nuo 1954 bus katalikų valanda, kurią 
m. rugsėjo mėnesio 22 d., kada į ruošia JAV katalikų vyrų są-
jis nužudė Arthurą Ebenroth. 
Įvykį matęs liudininkas iš nuo
traukos atpažino žudiką, buvo 
nustatyta jo pavardė, o dabar 
pagaliau ir jis pats sugautas.

Areštavo komunistų vadą

FBI agentai Chicagoje areš
tavo Emmanuelį Blum, 52 m. 
amžiaus, gyvenantį 5432 S. 
Harper; areštuotasis yra vie
nas iš vadovaujančių komunis
tų šioje apylinkėje. Praeityje 
jis buvo komunistų vadovybėje 
Massachusetts, New Yorko val
stybėse.

Brangsta ligoninės
Naujosios Anglijos ligoninių 

suvažiavime kalbėjo Amerikos 
Ligoninių sąjungos pirminin • 
kas, Chicagos universiteto kli
nikų superintendentas Ray E. 
Brown. Jis atkreipė dėmesį 1 
faktą, kad per metus ligoninės 
pacientui pabrangsta maždaug 
po 5%. Jeigu 1946 m. diena li
goninėje kainavo $9.36, tai 1954 
metais jau kainavo $21.76.

Konfiskavo komunistų 
būstinę

Komunistų laikraščio “Daily 
Worker” būstinė Chicagoje, 
esanti 36 W. Randolph, vyriau
sybės įstaigų konfiskuota už 
nesumokėtus valstybinius mo
kesčius.

Išbraukė 194,000 
balsuotojus

Rinkimų taryba Chicagoje 
išbraukė 194,000 asmenis iš 
balsuotojų sąrašų, nes jie ne
atsiliepė į raštdš, kuriais buvo 
reiškiama abejonė dėl jų re
gistracijos teisėtumo.

junga. Pirmas sekmadienis bus 
skirtas pavaizduoti šv. Domi
ninkui, antras — apie Pran
cūzų revoliucijos persekioja
mas ka'rmelites, trečias — apie 
vysk. Healy, kurs kovojo su 
vaikų darbo negerovėmis, pa
galiau paskutinį sekmadieni 
bus pavaizduotas ryžtingasis 
kankinys tėvas Pro.

700,000 rūšių vabzdžių
Iki šiol gamtininkai yra už

registravę apie 700,000 rūšių 
skirtingų vabzdžių ir spėjama, 
kad yra dar dukart daugiau 
nežinomų ir neregistruotų. Pa
vienių vabzdžių skaičius yra 
toks didelis, kad nėra, skaičių Jr 
jam išreikšti. Gražią vasaros 
dieną, žiogai skruzdės ir kiti’ 
vabzdžiai mažoje pievoje savo 
skaičiumi prašoka JAV gyven
tojus.

Kl
ther)

IMIGRACIJOS IR
NATŪRALIZACIJOS 

REIKALAIS
Klausiniai i, atsakymai
Aš turiu pobrolį (step-bro- 
kuris gyvena užsieny. Aš

esu JAV pilietis ir norėčiau žino
ti ar aš galiu jam padėti atvykti į 
JAV-bes, kaip mano broliui.

At. Ne, Imigracijos įstatymas 
nemato, kad JAV-bių piliečių bro
liai, seserys turi teisę įvažiuoti į 
JAV-bes kaip 4-to laipsnio imig
rantai. Bet pagal oficialiai inter
pretacijos pobroliai ir podukros 
tos pirmenybės neturi. Iš kitos

DĖMESIO !

APSIVEDIMO TIKSLU noriu su
sirašinėti su panelėms ir našlėms 
(nedivorsuotoins) ir tik katalikėmis, 
kurios mėgti) gerą gyvenimą. Rašy
damos laiškus prašome pažymėti am
žių. ir užsiėmimą- Turtas nesvarbu, 

l»inigų itet.r«fc»krT. J., 7215 Š. Sac- 
ramento Avė., Chicago. 29, III.

Altorėlis išgijus sunui
Messinų šeima, gyvenanti 

914 S. Loomis, Chicagoje, bu
vo padariusi įžadą:, jeigu išgys 
džiova sergąs sūnus, tai pasta 
tys altorėlį šv. Juozapo garbei. 
Sūnus aiškiai gyja ir tėvai jau 
turi pastatę altorių, prie kurio 
kalba rožančių. Toje šeimoje 
auga 11 vaikų.

Slapta atsiuntė $2,000
Mokesčių rinkimo Įstaiga 

Chicagoje gavo paštu siuntinė
lį — $2,000 banknotais po šim
tinę. Prie tų pinigų buvo ras-! 
telis, kuriame sakoma, kad są
žinei reikalaujant Įmokami tie 
nesumokėti valstybei mokes
čiai. Siuntėjas nesąs pilnai tiek 
skolingas, tačiau įmokėti kiek j ( 
daugiau esą jam daug ramiau.

----0------
“Galbūt pliotkų skleidėjai ran

da džiaugsmą manydami esą sen
sacingais ir dramatiškais. Tikru
moje jie atidengia savo gyvenimo I 
paviršutiniškumą ir tuštumą".

Florencc Laffer

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams Ir Draugams

COMMUNITY PHARMACY
C. KARECKAS, R. Ph.

5000 W. 16th SU Cicero, Illinois

Phone OLYMPIC 2-0951

KĄ GALI JUMS

JURJONO BENDROVĖ
3524 So. Halsted St. Tel. BIshop 7-3371 CHICAGO 9, ILL. 

pasiūlyti? O gi štai ką:
SEENPOPIERIŲ:

į\airiausių spalvų, puikiausios rūšies, imuiuusios laidos, pradedant nuo 
2Oe vientisu volelį.

DAŽŲ:
Žvilgančiu, pusiau žvilgančių (šilkinio žvilgėjimo), malinių iš vidaus 
ir iš oro dažymui, pradedant nuo $I.U3 galionų.

NAMŲ RUOŠOS REIKMENŲ:
Pietų, kavos ir arbatos servyzų, porcelano ir fajanso vietinių ir impor
tuotų. Kepimui formų, blekų ir elektrinių indų kaina žemiau konku- 
reneiįos!

DOVAN1NIŲ PREKIŲ:
įvairioms progoms: vestuvėms, gimtadieniams, vardadieniams ir bet 
kokioms sukaktuvėms. RlRVTtS ir DARIAIS-GIRP.SO kOKOBAIH- 
MV SALDAI M f.

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vokiškų kišeninių pluksnakočių, pradedant nuo $1.50 vienetus, tempe
ratūrai matuoti termometrų C & F padalinimų, pradedant nuo $1.10 
vienetas, krištolo dirbinių ir elirominių (Nulėktų su puikiausiais vaiz
dais ant stiklo dugno, pradedant nuo $3.3$ vienetas Ir

DAUGYBĘ KITŲ PREKIŲ,
kurių eia neįmanoma išvardinti. Reikia pačiam užeiti, pamatyti ir įsi
tikinti.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

A. BUDRIS
VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ

3953 So. Rockwell Street
Phone YArds 7-6934

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Musų Klijentams, 

Draugams ir Pažįstamiems

%

VILNIUS RESTORANAS
2151 W. Cermak Rd. Tel. Vlrginia 7-8901

GALINA CESIUNAS
-f

Perskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.

UNIVERSAL SAV1NGS PASKELBĖ DIDESNIUS 

DEVIDENDUS VISIEMS INDĖLIAMS!

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 namams sta

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

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

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted Street Tel.: HAymarket 1-2028
Atdara pinuudiaiiaia, antradieniais ir penkiadieniais imu 9 rytu iki 4 vai.; ketvirtadieniais nuo 9 
rytu iki 8 viii. vakaru; šeštadieniais nuo.9 vai. rytu iki 3 vai. imi pietų; trečiadieniais uždaryta.
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X J. M. Jagminas, gyv, Chi- 

cagoje, paaukojo “Draugo” ir 
vienuolyno statybai 100 dol. 
Statybos komitetas reiškia nuo
širdžią padėką.

X Bridgeporto lietuviai biz
nieriai noriai paaukojo vertin-

X S. Velbasio vedamas ba
letas ir akademiškas trio pasi
rodys Tradiciniame Akademi
kų Skautų ruošiamame pava
sario žiedų baliuje, balandžio 
7 d. Marine Ballroom. šokiams 
gros Br. Jonušo orkestras. Sta
liukai užsakomi telefonais BO 
8-8319 arba HE 4-0166.

X Dainų šventės jury komi- 
misiją sudaro šie muzikai: 
Aleksandras Kučiūnas, pirm., 
ir nariai — Alfonsas Mikuls
kis, Vytautas Marijošius, Izi
dorius Vasyliūnas ir Kazys Ste
ponavičius. Kadangi ne visi ju-

gų dovanų skautų programai, ry komisijos nariai gyvena 
kuri įvyks per Rridgeporto apy-J Chicagoje, primijuotinos dai
linkės skautų tėvų rengiamą nos išrinkimas ilgiau užsitęsė.
linksmavakarį Velykų pirmą Šiuo metu jau atrenkami kūn
dieną L. auditorijoje, 7 v. vak. niai ir greit bus paskelbta pre-

X Lietuviii Rpmlranm^Ps mijuotoji daina kurios auto
Rockfordo, III., valdyba, įver
tindama svarbią Dainų šventės 
paskirtį, iš savo mažų kasos 
išteklių, paskyrė Dainų šven
tei $15.00.

X Janinos Jaulokaitė-j ir 
Vinco Stanislovaičio vestuvės 
įvyks š. m. balandžio mėn. 28 
d. 10 vai. ryto Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje ir vestuvių vaišės 6 
vai. p. p. St. Rita Hali, 2809 W. 
59 St., Chicago 29, III.

X Kanados lietuvių sporti
ninku atstovai — Toronto L. 
sk. “Vytis” į Chicagoje įvyks
tančias Vl-sias Š. Amerikos

riui skiriama $100.00 premija. 
Konkursui iš viso buvo atsiųs
ta 18 kūrinių.

X Tautieti, ar švęsi šv. Ve
lykų šventes su ramia sąžine 
sėdėdamas prie skaniais val
giais ir gardžiais gėrimais ap
krauto stalo, ar nesustos tau 
kąsnis burnoje, jei prisiminsi 
šį džiaugsmo rytą, kad tavo 
brolis, likęs varge ir skurde 
Vokietijoje, gal šį Velykų rytą 
neturės nė duonos kąsnio. To
dėl, norėdamas turėti ramią 
sąžinę ir pakilią nuotaiką, ne
užmiršk pasiųsti bent dolerį, 
kad ir jiems būtų šviesesnis

KONSULAS SVEIKINA

Kančių ir pačios mirties nu
galėjimo triumfas — Velykos 
— tegul stiprina mūsų tautą ir 
raus visus kovai dėl mūsų Tė
vynės Velykų — dėl Lietuvos 
laisvės.

Linkiu visiems tautiečiams 
malonių Velykų, jose įkvėpimo, 
o po jų konstruktyvių tautinių- 
valstybinių darbų.

Petras Daužvardls, (
Lietuvos konsulas

Preibis turi nugalėti š. m. ba
landžio mėn. 10 d. kandidatų 
nominavimo (primary) rinki
muose kitą, partijos remiamą, 
ne lietuvių kilmės kandidatą, 
kad užtikrintų sau demokratų 
partijos paramą.

Adv. Preibis ne tik turi įsi
gijęs pasitikėjimą pas senosios 
kartos lietuvius, bet yra gana 
populiarus ir tarp naujųjų at
eivių. Neseniai adv. Prebio kon
toroje teisių praktiką yra pra
dėjęs advokatas dr. Kazys Šid
lauskas.

Velykų sveikinimas visiems
Išganytojo tš numtru.viųjų atsikėlimo šventėje sveikinu 

visus lietuvius: kunigus, seseles vienuoles. visus pasauliečius.
Savo mirtim Kristus parodė, kokia yra dbdelė Dievo meilė 

žmogui ir koks didelis yra mums Dievo įsakymas mylėt i Dievą 
ir artimą; parodė, kad dideli dalykai yra pasiekiami tik per 
didelę auką, kad yra dalyką didesnių už kūno gyvybę ir yra 
galia didesnė ui mirtį.

Visas Kristaus gyvenimas — nuo įsikūnijimo lig atsikėli
mo iš numirusiųjų — yru ui žmogaus laisvę, garbę, laimę.

Pilnos džiaugsmo ir garbės Velykų šventės proga drįstu 
linkėti visiems lietuviams ryitis tapti pionieriais pašaukti vi
są žmoniją į nekruviną, bet nenumaldomų kovą ir protestą 
prieš tuos žmogaus laisvės, garbės ir laimės niekintojus, kurie 
bedieviškojo komunizmo nešama vergija daro mūsų laikui gė
dą prieš visą žmonijos ateitį.

Linkiu visiems teisingai džiaugtis* ta laime ir laisve ir 
nenumaldomai kovoti už visų žmonių tą garbę, laimę ir laisvę, 
kuria mus išlaisvino Kristus (Gal. J/, SI).

Nuoširdžiai su jumis visais
t VYSK. V. BRIZGYS

rir

Šventų Velykų Šventese
sveikiname parapijiečius, draugus ir pažįsta
mus ir linkime, kad kartu su prisikėlusiu 
Kristumi kiekvienas prisikeltumėm kilnes
niam gyvenimui.

“Draugui” ir visam jo štabui linkime sėk
mingai skleisti Kristaus idėjas lietuvių tarpe.

Šv. Jurgio Par. Kunigai

,. . . ... , . . Velykų rytas. Aukas siųstibet sporto žaidynes atsiveža' _Balfo apskr. iždininkui Ignu.vyrų ir moterų krepšinį, vyrų 
ir moterų tinklinį ir vyrų sta
lo tenisą.

X Edvardas Sadauskas, Chi- 
cagos Lietuvių Futbolo Klubo 
delegatas amerikieč.ų lygoje, 
daug prisidėjo prie lietuvių ko
mandos formalumų sutvarky
mo toje lygoje. Jo pagelbinin- 
ku yra Albinas Blandis.

X Jonas Sabinas yra pa
skirtas Ch cagos Lietuvių Fut
bolo Klubo “Vainutas” futbolo 
k-'mandos treneriu. Ši koman
da balandžio mėn. pradės žai
dimus amerikiečių lygoje.

X Pirmą kartą Chicagoje 
dainuos jaunoji mūsų daininin
kė Audronė Grigalaitė iš Phi- 
ladelphijcs balandžio mėn. 14 
d. Lietuvių auditorijoje. Vaka
rą ruošia Chicagos studentų 
at-kų Korp! Šatrija. Po kon
certo šokiai, grojant B. Pakš
to orkestrui.

Daukui, 3339 W. Evergreen 
Avė., Chicago 51, III.

X Adv. Albertas G. Preibis, 
Marąuette Parko lietuvių kolo
nijos gyventojas, turįs savo 
kontorą 2501 W. 69th St., yra 
išstatęs savo kandidatūrą kaip 
demokratas į Illinois valstybės 
senatą.

Iki šiol Chicagos lietuvių po
litikai pasitenkindavo tik smul
kiomis valdžios tarnybomis, ne
siekdami jokių augštesnių poli 
tinių postų, todėl nenuostabu, 
kad skaitant Illinois valstybės 
atstovų rūmų ir senato narių 
sąrašą nebuvo galima pastebėti 
jokios lietuviškos pavardės. 
Reikia tikėtis, kad Marąuette 
Parko lietuviai, o ypačiai nau
jieji ateiviai, kurių nemažas 
skaičius yra tapę rinkikais, bū 
tinai dalyvaus rinkimuose ir 
atiduos savo balsus už advoka
to Preibio kandidatūrą. Adv

KAS KĄ IR KUR
— Sudriko radijo valanda iš

radijo stoties WHFC 1450 k. bus 
kovo mėn. 29 d., ketvirtadienį nuo 
6 iki. 7 vai. vakaro. Programoje 
visiems žinomas Algirdas Brazis 
dainuos palydimas Budriko Radijo 
valandos orkestro. Išgirsite įdo
mius ir naudingus pranešimus, 
naujas mįsles ir mįslių atspėjimus 
ir kas laimėjo pereitos savaitės 
dovaną, šalia gražiausios lietuviš
kos muzikos išgirsite ir netikėtų 
staigmenų, šią lietuvišką radijo 
programą leidžia kiekvieną ketvir
tadienį tą pačią valandą Budriko 
baldų, televizijų ir brangenybių 
krautuvė, 3241 So. Halsted St..

Jonas špokas
— Marąuette Parko Namų sa

vininkų organizacijos narių susi
rinkimas įvyks kovo 29 d. 7 vai. 
30 min. vakare, parapijos salėje. 
Kviečiame dalyvauti visus namų 
savininkus.

Koresp. M. Tverijcnas
— Futbolininkų susirinkimas.

Kovo mėn. 30 d. (penktadienį) 7 
vai. 30 min. yra šaukiamas Chi
cagos liet. Fotbolo klubo “Vainu
tas” visuotinis narių susirinkimas. 
Visiems j klubo nariams dalyvavi
mas yra privalomas.

Susirikimas įvyks Club Vainu
tas patalpose, 4258 So. Maplewood 
Avenue. Valdyba

Chicagos policija areštavo 8 
vyrus ir vieną moterį, kurie bu
vo rasti užsiimą azartiniais lo 
Šimais. Jų “banke” rasta 
$477.16.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Juozas ir Ona Bereckiai
Hardware ir Household Goods Krautuvės Sav.

4938 W. I5th St. T0wnhall 3-2216
CICERO, ILL.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 

ŠVENČIŲ

Linkiu Visiems Savo

Kostumeriams ir Draugams

PETER P. MAUKUS
PUIKUS DRABUŽIŲ 

SIUVIMAS 
Taipgi

VALYMAS IR PROSIJIMAS 
2230 W. 22nd St., Chicago, III. 

Phone FRontier 6-0198

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

JUSTIN KULIS
VAISTININKAS 

VVholesale and Retail
Botanical Drugs and Patent Medicine 

3259-3261 S. Halsted St. Telefonas VIctory 2-9584

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams 

Kuriems Per 35 Metus Bandėme Mandagiai 
Patarnauti

UNIVERSAL SHOE STORE
3335 So. Halsted St. Chicago, III.

A. ZALECKIS ir J. MARTINAUSKAS 
Savininkai

* Telefonas YArds 7-0525

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

KAZIMIERAS ŪKELIS
DEGTINE, VYNAS, ALUS IR MALONUS 

PATARNAVIMAS

3436 S. Lituanica Avė. Chicago, III.

z?

DAN IR DELLA KURAIČIAI
Mūsų Prieteliams, Draugams ir Bičiuliams linkime 

linksmai praleisti Velykų šventes

.........................- ------------------ --------------------------

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

Tel. VIrginia 7-9601

CHICAGO SAVINOS AND 
LOAN ASSOCIATION

VALDYBA IR DIREKTORIAI
»

tariame širdingų ačių ir linkime
I

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
visiems mūsų taupymo ir skolinimo 

nariams ir visiems lietuviams

6234 S#. Western Avė.
JOHN PAKEL. Presidenl

Chicago 36, Illinois

aaaHaoe z?
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ANTANAS A. OLIS
President

The Sanitary District of Chicago

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Dodor Walter Swiatek
OPTOMETRIST

2209 WEST CERMAK RD. VIRGINIA 7-6592

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. Drauge '.


