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VĖL NAUJAS MASKVOS POLITINIS BURBULAS
Pistoletai nukreipti į komunistų 

vado Chruščevo nugarą
JUOZAS LINGĮ S,

Mūsų bendradarbis Švedijoje
STOCKHOLMAS, Švedija. — Anot švedų spaudos sovietinių 

problemų žinovų Chruščevo slaptoji kalba 20-tame komunistų par
tijos suvažiavime nuleidžiant Staliną nuo koto, kuri kiek aptram
dyta tilpo ir Pravdoje kovo 28 d., yra įdomus dokumentas. Panašus 
straipsnis buvo atspausdintas ir kariuomenės organe Raudonoji 
žvaigždė, o tatai reiškia, kad dabar nebeužtenka svarbesnių Sovie- 
tų Sąjungos nutarimų paskelbti vien tik Pravdoje.

Sukėlė ovacijas

Eisenhoweriui
WASHINGT0NAS, bal. 17. — 

Prezidentas Eisenhoweris pradė
jo 1956 metų prezidentinę ir kon 
gresinę kampaniją, pasakydamas 
respublikonų vadams platformi-
nę kalbą. 800 respublikonų vadų no, Chruščevas savo kalbą pasa- 
buvo susirinkę aptarti artėjančią kė nesavanoriškai, stipresnės jė- 
rinkiminę strategiją. gos jį vertė pakeisti kryptį ir iš-

Respublikonų vadų suvažiavi- eiti prieš Stalino mitą. To mito
mas įvyko Sherton Park viešbu- šešėlyje tiek Chruščevas, tiek jo
tyje, Washingtone, D. C., kur ginklanešiai, ligi šiol buvo tik an-
respublikonų vadai ir jų svečiai traeilės figūros.
sukėlė didžiausias ovacijas pre- . , ,J 1 Staigaus pasukimo pasekmės

Stalino pamėgdžiotojai, tarp 
kurių pirmon eilėn reikia priskai- 
ty ti tiesioginius jo galybės pavel
dėtojus, turėjo būti įsitikinę, kad 
toks staigus Stalino ir stalinizmo

JERUZALĖ, bal. 17. — Jung- nuvertinimas tiesiog yra nukreip 
tinių Tautų generalinis sekreto- tas ir prieš juos, jie negali užsi- 
rius Dag Hammarskjold patiekė merkti ir prieš kitas to staigaus 
šešius kompromisinius punktus pasukimo pasekmes, kaip, pvz., 
Izraelio premjerui Ben - Gurion rusų komunistų partijos autori- 
ir užsienio reikalų ministeriui toto sumažėjimą kitų pasaulio 
Sharett, kaip sustiprinti rūbe- komunistų partijų akyse, kur Sta 
žius

zidentui Eisenhoweriui.

Prašo pašalinti 

blokadę

Izraelio vadai sugestiniavo 
Hammarskjoldui, kad jis praplės 
tų savo taikos misijos apimtį ir 
pasirūpintų išspręsti svarbesnius 
klausimus, pvz., pašalinti arabų 
ekonominę blokadą, įskaitant nu
ėmimą draudimo siųsti Izraelio 
reikmenis per Suezo kanalą.

Naujas premjeras 

Bulgarijoje
BELGRADAS, Jugoslavija, bal. 

18. — Bulgarijos komunistinis 
parlamentas paskyrė Anton Yu- 
govą nauju komunistų premjeru. 
Jis užima vietą Vulko Cherven- 
kovo, kuris apkaltintas praktika
vęs Stalino metodus.

Yugov, 62 metų amžiaus, buvęs 
tabako darbininkas, yra seniau
sias Bulgarijos komunistų polit- 
biuro narys.

Apžiūrėjo salę
TAIPEI, Formoza, bal. 18.

Maj. gen. George W. Smythe, nuolaidoms. Keista tik, kad toje 
Jungtinių Valstybių karinis pa- lemiančioje kongreso kalboje nė
tarėjas, apžiūrėjo nacionalistinės 
Kinijos Matsu salos apsigynimo 
liniją.

Partizanai veikia
SEOUL, Korėja, bal. 18. — 

Pietų Korėjos laivynas praneša, 
kad jis gavęs žinių, jog prieško- 
munistiniai partizanai veikia 
šiaurės Korėjos kalnuose, netoli 
Sibiro ir Mandžiūrijos rubežių.

Kariai ūkiuose
TOKIO, Japonija, bal. 18. — 

Komunistinė Kinija savo karei
vių dalį pasiuntė pavasariniams 
darbams į ūkius ir padėti pra
plėsti Kinijos drėkinimo sistemą. 
Apie tai praneša Peipingo radi
jas.

• Vakarų diplomatai aiškina, 
kad Vokietija neturi teisės derė
tis viena dėl Vokietijos sujungi
mo.
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Straipsnio tikslas buvo įtikin
ti skaitytoją, kad vakarykščiai 
stalinistai šiandien yra antistali- 
nistai. Straipsnis, atrodo, yra re
zultatas savotiško kompromiso 
tarp kariuomenės ir tarp dabar 
prie valdžios sėdinčios prezidiu
mo grupės. Aišku, kaip to klausi
mo stebėtojai čia Stockholme ma

lino mitas paskutiniais metais 
buvo vienas iš pagrindų masėms 
verbuoti komunizmo partiniems 
šūkiams lydint. Jie turi taip pat 
suprasti ir apie tą suskilimą, ku
ris dėl stalinizmo revizijos turi 
įvykti rusų partijos masėse su vi
somis partijos vidinio gyvenimo 
pasekmėmis.

Straipsnis Pravdoje yra savo
tiškas kompromisas tarp Chruš
čevo slaptos kalbos ir to, kas So
vietų Sąjungoje galima viešai 
skelbti, tai savotiška bendra for
mulė tiek už, tiek prieš stalinisti- 
nes grupes partijoje. Aišku, kad 
šis kompromisas tegalėjo būti pa 
siektas tik valdžią rankose turin
tiems nusileidžiant priešstalinis- 
tinei opozicijai ir kariuomenei. 
Greičiausia kariuomenei buvo pri 
pažintas didesnis politinis sava
rankiškumas kontroliuoti asme
nų politinį lojalumą ir teisę da
lyvauti visuose augštųjų parti
jos organų nutarimuose. Savo 
rankose valdžią turį, atrodo, ne
galėjo atsispirti toms prievartos

žodeliu nebuvo užsiminta apie 
„vidaus priešus“ arba „tautų 
priešus“. Tokie posakiai anks
čiau būdavo visada tolygūs grės
mei prieš betkokią opoziciją ir 
būdavo labai stropiai panaudoja
mi Stalino laikais. Tačiau tie, ku
rie dabar sėdi prie valdžios vai
ro, atrodo, nesijaučia pakanka
mai stiprūs panaudoti teroro apa 
ratą, o tatai jau gana aiškiai liu
dija, kad tas aparatas yra susilp
nėjęs ir kad vairuojanti ranka 
nebegali juo pasinaudoti.

Partijos valdančiųjų galybė 
padalinta į du centrus

„Kariuomenę“ čia reikia su
prasti tą politiniai veiklių parti
jai priklausančių karininkų gru
pę, kuri įsigijo nemaža politinės 
įtakos, kaip ir vadai partijos apa
ratūroje su pačiu Chruščevu prie
šakyje. Kitaip žodžiais, Stalino 
pervertinimas padalijo partijos 
valdančiųjų galybę į du centrus 
— į partijos funkcionierių spe-
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Chc.nee - 3 ought “Cutlass” sprausminis kovos lėk tuvas paxyia nuo lėktuvnešio.

cialistų grupę ir karininkų grupę.
Vargiai galima tikėti, kad kuri 

nors iš tų grupių leistųsi būti eli
minuota ir kad galybė susikon
centruotų į kurią nors vieną iš 
jų. Kitaip sakant, faktiškasis 
valdžios pasidalinimas Sovietų 
Sąjungoje gali lengvai vadintis 
duumviratu, nes vieną iš tų cen
trų — partijos centrą — atsto
vaują Chruščevas, o karininkus, 
greičiausia, Bulganinas.

Stalino pamėgdžiotojų padėtis 
dabar nebe ta, kaip prieš sušau
kiant partijos kongresą — ji yra 
daug silpnesnė. Per tą kongresą 
paaiškėjo tautai ir partijai, kad 
valdžioje sėdį Stalino pamėgdžio
tojai priklauso nuo kitų jėgų par 
tijoje ir visuomenėje ir kad su 
tomis jėgomis reikia skaitytis.
Visiems Sovietų Sąjungos pilie
čiams turėtų būti aišku, kad Sta
lino ir stalinizmo kritika nėra 
Stalino paveldėtojų interesas ir 
kad ji nebuvo savanoriškai iškel
ta iš jų pusės, nes toji kritika 
juk gali išstatyti tiek jų pačių 
likimą, tiek partijos autoritetą į 
labai rizikingą padėtį.

Dabar dar anksti pranašauti, 
kuriame laipsnyje, kiek ilgai ir 
iš viso kiek Stalino pamėgdžio
tojų išneš kudašių. Dabar tatai 
jau nebe nuo jų pačių priklauso. 
Tačiau žiūrint vakarų akimis, nė
ra prasmės perdėti to klausimo 
politinę reikšmę. Rusų komunis
tų partija dar turi pakankamai 
žmonių partijos viršūnėje, kuri 
tikriausiai gali užtikrinti parti
jos aparato funkcinį tinkamumą 
ir sovietų valstybės jėgą.

Ark. Jurgio Matulaičio
beatifikacijos byla

ROMA, bal. 18. — Romos Vi- 
karijato Bažnytiniam Teisme vic 
šuoju posėdžiu yra baigta antroji 
įžanginė Dievo Tarno arki v. Jur
gio Matulaičio - Matulevičiaus 
byla, kurioje buvo tiriamas ark. 
Jurgio gyvenimas, dorybės ir jo 
šventumo garsas.

Beatifikacijos byla tuojau bus 
perkelta į Šv. Apeigų Kongrega
ciją. Reikės gaut leidimą atidary
ti įžangines bylas. Bus pagamin
tas bylos nuorašas; išversta iš 
svetimų kalbų liudininkų parody 
mai bei kiti bylos dokumentai į 
oficialią teismo kalbą, ir pradėta 
rinkti svarbių Bažnyčioje asme
nų prašymai šv. Tėvui, kad duo
tų eigą visai bylai.

Paleido žvejus
NEMURO, Japonija, bal. 18.— 

Rusai paleido 62 japonų žvejus, 
kurie buvo rusų suimti prie Ku
rilų salos.

• Popiežius Pijus XII, Italijos 
pirkliams kalbėdamas, pasisakė 
prieš socializmą, kurio „planin
gas ūkis“, asmens laisvių suvar
žymas, šeimos charakterio iškrei 
pimas yra svetimas Katalikų Baž 
nyčios pažiūrom.

Pastangos paklupdyti pasaulį 
prie komunistinio stabo

WASHINGTONAS, bal. 18. — Praėjusio antradienio žinios 
kalbėjo, kad tarp Jungtinių Amerikos Valstybių, Britanijos, Pran
cūzijos ir Sov. Rusijos jieškoma greito susitarimo, kad būtų už
kirstas kelias karui vidurio rytuose.

Valstybės sekretorius John
Foster Dulles pritarė Sov. Rusi
jos pasiūlymui pagelbėti išrišti 
Arabų — Izraelio ginčą.

Bet yra abejonių, ar pasiseks 
susitarti su Sov. Rusija vidurio 
rytų klausimais. Ar sovietai pa
siūlys uždrausti siųsti ginklus į 
vidurio rytus? Jei jie pasiūlys, 
tai jų pasiūlymas uždrausti gin
klų siuntimą liestų Bagdado pak
to valstybes — Pakistaną, Turki
ją, Iraną ir Iraką. Tos valstybės 
viena kitai padavė ranką prieš 
komunistinę agresiją.

Šiandien į Londoną atvyko S. 
Rusijos premjeras Nikolai A. 
Bulganin ir Sovietų Rusijos ko
munistų partijos sekretorius Ni
kita Chruščevas. Britų vyriausy
bė tarsis su atvykusiais Krem
liaus viešpačiais ir vidurio rytų 
krizės klausimais.

Dulles aktualiais klausimais
WASHINGTONAS, bal. 18. — Valstybės sekretorius John 

Foster Dulles praėjusį antradienį spaudos konferencijoje pareiš
kė: Eisenhovverio administracija yra įsitikinusi, kad atėjęs laikas
peržiūrėti visą užsienių pagalbos programą.__________________

Dulles tiki, kad Vakarų jėgos
buvusios teisingos Ženevos kon 
ferencijoje praėjusį rudenį suteik 
ti pirmenybę Vokietijos sujungi
mui pirm nusiginklavimo.

Prancūzijos dabartinės vyriau
sybės vyrai sako, kad pirma turi 
būti nusiginklavimas, o paskui 
Vokietijos sujungimas.

Vakarų Vokietijos vyriausybė 
ėmė įtarti, jog Jungtinės Ameri
kos Valstybės, Anglija, Prancū
zija nori susitarti su Maskva dėl 
nusiginklavimo, atidedamos į ša
lį Vokietijos sujungimą; jog Ame 
rika, Anglija, Prancūzija nesiims

Gal ir paskutinis Šūvis?
JERUZALĖ, bal. 18. — Izraelio užsienio reikalų ministerijos 

pranešėjas pareiškė šiandien, jog jis įsitikinęs, kad Izraelio — 
Egipto nesusipratimų paliaubos bus paskelbtos bal. 18 ar balan
džio 19 d. __________________________

Užsienio reikalų ministerijos a;ug jįg dįv£jo karinius rūbus, 
pranešėjas Michael Elitzur pa- Japonijos sostinės Tokio 
stebėjo, kad formalus sutarimas aį£j0 pranešimas: Jungtinės A- 
dėl karinės ugnies likvidavimo merįkos Valstybės sutikusios,
yra Jungtinių Tautų gen. sekre-
toriaus Dag Hammarskjoldo ran- ginkiaį Syrijai.
koše. I Jeruzalės laikraštis Post para-

Hammarskjold šiandien susiti- jog gov Rusįjos kreipimasis 
ko antrą kartą su Izraelio prem- • jzraeų jr jo kaimynus, kad jie 
jeru David Ben - Gurion. Elitzur padįįų ginklus, skamba keistai, 
pareiškęs, jog pasitarimas tarp neg Euajja ginklus siunčia į 
Hammarskjoldo ir Izraelio prem- Egjpty
jero Ben-Guriono vyko „kons- Egiptas apkaltino Izraelį, kad 
truktyvinėje atmosferoje“. ŠJg balandžio 17 d tria kartuB

Pastebėtina, kad šį kartą Ben - įvykdęs agresinius veiksmus Ga- 
Gurion į posėdį atvyko apsiren- ZO8 ruože, bet egiptiečiai neatsi- 
gęs civiliais rūbais. Ištisus mėne- šaudę.

Maskvos bosai su palydovais 
norės Anglijoje pamitinguoti, pa
leisti miniai burbulų apie savo 
„meilę“ anglų liaudžiai. Tačiau 
Britanijos premjeras Edenas no
ri akis į akį kelti svečiam politi
nio sugyvenimo klausimus — 
pirkliškai teirautis ir derėtis: ko 
nori sovietai už tai, kad paliktų 
Angliją gyventi ramybėje.

Anglijos likimas šiuo tarpu 
priklauso nuo žaliavų, kurias gau 
na iš kolonijų ar buvusių kolo
nijų, kurias Maskva stengiasi at
kirsti nuo Anglijos.

Maskva gerai supranta šiuos 
Anglijos sunkumus. Juos nori 
dar labiau padidinti.

Gražūs Maskvos viešpačių žo
džiai nieko nereiškia, kai jie įieš
ko būdų ir laukia progos paklup
dyti visą pasaulį prie komunisti
nio režimo stabo.

vykdyti pasiimto įsipareigojimo 
sujungti Vokietiją.

Valstybės sekretorius Dulles 
spaudos konferencijoje taip pat 
pareiškė, jog prezidentas Eisen- 
howeris svarstys administracijos 
pasiūlymus dėl užsieninės pagal
bos pakeitimo, kai jis kalbės šį 
šeštadienį Washingtone.

Dulles palietė ir Kipro salą. Jis 
abejojęs, kad Šiaurės Atlanto 
Apsaugos Organizacija (NATO) 
galėtų tvarkyti Kipro salą, nes 
Š. Atlanto Apsaugos Organizaci
ja neturinti administracinės ma
šinerijos.

kad būtų parduodami japonų
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Mažos reikšmės gestas
VIENNA, Austrija, bal. 18. 

ša, kad uždarytas Kaminformas 
įsteigtas po II pasaulinio karo, 
pasaulyje.

Bagdado paktui
pažadėjo pagalbą

TEHERANAS, Iranas, bal. 18. 
— Bagdado pakto taryba praė
jusį antradienį patvirtino pasiū
lymus išvystyti agrikultūros, mi
neralų ir vandens resursus ketu
riose valstybėse — Irane/ Irake, 
Pakistane ir Turkijoje.

Britanija, penktas Bagdado 
pakto narys, pažadėjo $700,000 
techninę pagalbą. JAV taip pat 
pažadėjo ekonominę pagalbą 
Bagdado pakto nariams.

Romoje atrastos
naujos katakombos

ROMA. — šiomis dienomis at
rasta Romoje naujos katakom
bos, apie kurių buvimą nebuvo 
iki šiol žinoma net pėdsako seno
vės užrašuose. Atrastos katakom 
bos turi tokią didelę meninę ver
tę, kad Vatikano archeologinės 
komisijos pirmininkas jas pava
dino „ketvirtojo šimtmečio me
no galerija“. Jos turi daugiau 
kaip penkiasdešimt kruopščiai 
padarytų ir gerai išsilaikiusių 
paveikslų. Naujos katakombos 
yra netoli nuo žinomųjų šv. Ka
liksto katakombų.

Šis atradimas jau dabar laiko
mas didžiausiu modernių laikų 
archeologiniu atradimu. Pieši
niai ne tik savo kokybe, bet ir 
kiekiu yra vertesni už anksčiau 
žinotus. Piešinių temos yra iš 
Naujojo ir Senojo Testamento. 
Tačiau yra scenų ir iš civilinio 
gyvenimo. Yra taipogi pagoniš
kų temų. Atrastas paveikslas 
Kleopatros su žalčiu. Taip pat 
yra paveikslas vaizduojąs gydy
mo pamoką.

Nori žinoti, ar
jis meluoja sau

ST. JOSEPH, Mo. — Vyras, už 
darytas į kalėjimą už girtumą, 
paprašė kalėjimo sargą Pete 
Murphy, kad jis atneštų mašiną, 
kuri pasako, ar žmogus tiesą sa
ko, ar meluoja.

Kalinys pareiškė, kad jis jau 
per 25 metus perdaug įsikaušia ir 
jis nutaręs, jog laikas nustoti 
girtuokliavus.

„Man šovė mintis į galvą, kad 
aš turiu išbandyti su „mašina“, 
ar aš meluoju pats sau“, — jis 
paaiškino.

Ralenaorins
Balandžio 19 d.: šv. Simonas 

iršv. Leonas; lietuviški: Nergan- 
tas ir Nuomė.

Saulė teka 5:06, leidžiasi 6:35.

— Komunistų pareigūnai prane- 
, raudonųjų informacinis biuras, 
kad išplėtus komunizmą visame

Miręs Stalinas šį Kominformą 
naudojo prieš JAV Marshall pla
ną ir Jugoslavijos diktatorių Ti
to. Ši komunistinė agentūra pas
taruoju metu nerodė perdaug di
delio veiklumo.

Vakarų valstybių diplomatai 
pareiškė, jog komunistų partijos 
nariai ir toliau tęs Maskvos lini
ją ir praktiškai to Kominformo 
uždarymas nieko nereiškia.

Valstybės departamento eks
pertai įsitikinę, kad raudonųjų 
informacinio biuro uždarymas 
kuriuo jie nori pademonstruoti 
tai tik parodo sovietų pigų gestą, 
savo gerą valią. Mažai kas pasi
tiki sovietų gera valia.

Kaminformas buvo įsteigtas 
1947 m. spalio 5 d. Varšuvoje. 
Tito iš Kominformo buvo išspir
tas po metų, kai susipyko su Sta
linu.

Diktatoriaus Tito komunistai 
jau kelis mėnesius reikalavo Mas 
kvos suardyti Kominformą, kad 
būtų galima sudaryti naują or
ganizaciją, kuri apimtų visų so
cialistų sąjūdžius.

Kominformas buvo įpėdiniu 
Kominterno, kurį Stalinas panai
kino, kad parodžiusU pasaul. ka
ro metu vakariniams sąjunginin
kams neva draugystę.

Trumpai B visur
• 50 tūkst. galonų naftos išsi

veržė iš vamzdžio į užtvanką ir 
pasotino Assiniboine upę, Mani- 
toboje, Kanadoje. 30,000 asmenų, 
gyveną palei upę, susirūpinę van
deniu.

• Siaučiantieji šakalai (hye- 
nos) nusinešė du tuzinus vaikų 
Allahabad tyrumose, Indijoje. 
Šiaurės rytų Indijoje tėvai susi
rūpino šiais įvykiais ir nebelei
džia vaikams miegoti lauke.

► Šiandien Sovietų Rusiją, 
vietoj vieno despoto, valdo dvy
lika despotų (prezidiumas) ir 
Chruščevas yra pats galingiau
sias, ir galbūt būsimas Stalinas, 
kurį dabar Kremlius nuvaini
kuoja.

• Indokinijoje nuo 1837 metų 
prancūzai valdė Vietnamą, Laos 
ir Kambodiją. Po praėjusio ka
ro joms buvo pripažinta savival
da prancūzų globoje. Bet savo 
globą kyšterėjo ir komunistai. 
Po karžygiškų kovų Mendes - 
Frances šiaurinę Indokiniją ati
davė bolševikams. Pietiniame 
Vietname ir Laos tebeina parti
zaninės kovos. Kambodija nese
niai uniją nutraukė su Prancū
zija.

Oras Chlcagoje
Chicagoj ir jos apylinkėj šian

dien šalta, rytoj apsiniaukę ir 
šilčiau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Aktorė Grace KeUy ir Monako princas Rainier III Šiandien 

priėmė moterystės sakramentą Monako katedroje.
— Maskva užmetė meškerę vidurio rytuose, apsimesdama tai

kos nešėja. Maskva nori turėti tvirtą žodį vidurio rytuose. Juk Sov. 
Rusija siunčia ginklus Egiptui.

— Pietų Vietnamo pirmas seimas susirinko į Saigoną prįimti 
pagrindinius valstybės įstatymus.

Didieji užsienio diplomatai Washingtone su apgailestavimu 
žiūri, kad Maskvai buvo leista „pačiupti taikos kamuolį" vidurio 
rytuose, kai tuo tarpu Trys Didieji tik dairės ir žiūrėjo kas įvyks.

— Atstovų rūmai vakar neįstengė atmesti prezidento Eiscnho- 
u>crio veto žemės ūkio įstatymui, nes nesurinko dviejų trečdalių 
balsų. Reikia senato ir atstovų rūmų dviejų trečdalių balsų, kad 
atmetus veto. Kai nepasisekė atstovų rūmuose atmesti veto, šis
klausimas atpuola senate.



Dainą pamilęs

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CH1CAG0, ILLINOIS Ketvir tądien., balandžio 19, 1956

Redaguoja JONAS ŠOLJLCNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Telefonas — PRospect 6 - 2796

Medžiagą siųsti: Jonas šoliūnas, 1213 Malu Str., Urbana, Illinois

Į SAULę KILKIM!
DANUTfc AUGIENE, Chicago, UI.

Studentų ateitininkų meno į Ir premijos laimėtojas Br. Zu- 
korporacija Šatrija savo metine meris savo telegramoje įrašė:

vo šį trio, kuiis yra Detroite ne- te Tėvų Jėzuitų namuose, 5541 Dr. Nina KRIAU6ELI0NAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ 1,10V IK AKUŠERI JOS
SPECIALISTE 

2750 West Vist Street
i Kampus 7 tat Ir California; 

Tel. ofiso Ir rez. REpublio 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. s, s, i 4 p p.

Priėmimas tik pagal Susitarime

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S» 
Ofiso teL lt 1.lianos 5-441U 

K«?.ld telef. GKovehlU 6-0617
Valandos; 1-8 p. m Ir 6-8 p. n. 

Penktad. tik po pietų.
pagal sutarti

Antrasis koncerto solistas bu- Pa^e*čiamas. 
vo Pr Zaranka dveji metai lan-1 Tno Publlkos buvo ypatingai 
kąs Detroito muzikos konserva
torijos dainavimo, muzikos te-. .
orijos, kompozicijos ir piano kla Motiekaitis solo paskambino 
sės. Šiais metais t’kisi gauti bait^- K. Čiurlionio Nokturną ir 

’gimo diplomą. Be mvz kos dar; Ravel Sonatiną. Jaunas ir darbš 
studijuoja ir dirba, bet dainą1 tus i)lanistas atiko savo kūri- 
pamilęs labiausiai, ir ateityje tik nlU* drąsial ir i?udusiai- 
jai žadąs pas švęsti. Pr. Zaran- , Taigl student4 at’kU 
ka gabus ir kompozicijose. Vie-1 gracijos ^atrjos koncertas 
ną jų "Nelaukia” (žodž ai Pet- Vlsals ^ilgiais gerai,
ro Babicko) girdėjome ir šiame|ir tle’ kurie *> ^išgirdo, gero- 
koncerte, o gegužės 12 d. Pr.
Zaranka su btoliais Polikaičiais 
savo kompozicijas atliks Detro - 
to muzikos konservatorijos kon
certe. Pabrėžtinas santūrus vai 
dybinis laisvumas ir švelnus me-

šiltai sutiktas.
To vakaro akompaniatorius

So. Paulina Str. Nariams daly
vavimas būtinas. D.

(Nukelta į 7 psl.)

srojs
TELEVIZIJOS
i Radlo Aparali) Taisymas
Sąžiningai ir garantuota* darbas 
U. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

l'rečtad Ir šeštad

14 j "Parašiau šią knygą tremties 
d. 7 vai. vak. daugelį maloniai jaunimui, ir jeigu bent vienas lodijų atlikimas (Haendelio ir 

‘ Fr. Schuberto kūriniuose), ari
jose išsivystęs į įt kinantį dra
matiškumą.

Mano išmanymu, jei arijų lib 
retto skambėtų letuvių kalba, 
būtų pasiektas dar didesnis dai 
nininko ir klausytojų bendru
mas. Ir techniškai rodos tai bū
tų nesunkiai įvykdoma.

švente, įvykusia balandžio

| kai save nuskriaudė.

PREL. A. JAKŠTO KUOPOS 

DĖMESIUI

Kuopos susirinkimas įvyks 
š. m. balandžio 22 d. 10 vai. ry-

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

kūdikių ik vaikų ligų 
(SPECIALISTE

T156 South We8tern Avenue
(MEDICAL BU1LDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. flvštad 1 
vai ryto Iki 3 vai popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1168 
Kės. tel. YVAlbrook 5-8765

Ofiso tel. Cl.lffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 4 71 h Ir Hermitage)

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

nustebino. į jaunuolis ją perskaitęs pakels
Pirmiausia — salę užpildė be- akis ir širdį į Visatos Kūrėją ir 

veik išimtinai jaunimas: studen-Į susimąstys, mano tikslas atsiek
tai ir vyresnieji moksleiviai. Ir 
jų buvo gausus būrys: gyvas, 
judrus, energija fcetrykštąs, be

tas
Aktoriaus Dikino paskaityto 

je iš premijuotos knygos ištrau-
sišypsąs ir sveikas. Vyresniųjų, R j «Generoio malda- jau iš.
i i__ • _i_______________________ m • d Jlabai skystai atsilankyta. Tai 
didelis nuostolis jiems. Nusto
ta gražios progos pasidžiaugti 
ir pasigėrėti.

Australija šienauja- JAV 

dolerius

Vakaras pradėtas jaunimo li
teratūros premijos laimėtojo pa
skelbimu. C. Grincevičius ati- 
rymo kalboje pabrėžė, kad pre
mijos skyrimo komisija turėjusi 
progą susipažinti net su 32 vei
kalais. Kaip perskaičius Agn. 
Jasaitytei ištrauką iš komisijos

ryškėjo tas knygos polinkis kel
ti jaunimą augštyn.

Sveikintina, kad rengėjai šios 
programos dalies neperkrovė 
kalbomis, o kalbėjusieji buvo 
santūrūs ir trumpi.
Jaunimo pamoka vyresniesiems

Stulentų trio

Pr. Zarankos nuopelnas yra: 
ir puikusis Detroito studentų at- 
kų trio. Gal daugelis nežino, 
kad Budriūno kvartete, kurio 
plokštelėmis mes taip dažnai gė 

Vakaro meninė dalis pasižy- i rimės, yra dainavę Pr. Zaranka
mėjo vykusiu parinkimu. Kūri
niai — skaidrūs, nebuvo šlage
rių ir pigių dainų, siekiančių iš
šaukti efektą ir apgauti klausy
toją. Tai graži jaun'mo pamo-

posėdžio protokolo paaiškėjo, iš! ka vyresniesiems. Tai akivaiz-

(tenoras) ir A. Polikaitis (bo
sas). Budriūnui prieš du metus 
išvykus į Kaliforniją, kvartetas 
pairo. Pr. Zaranka suorganiza-

Jeigu dar neturite, tai bū
tinai įsigykite

DR. JUOZO KAŠKELIO
KOMUNIZMAS BE 

KAUKĖS
Tai yra gyvai parašyta 

knyga, kurioj teigimai pa
grįsti dokumentais ir dau
gybe dar nežinomais fak
tais. Knyga naudinga kiek
vienam.

Kaina $1.50 Gaunama 
“DRAUGE”.

I'el. ofiso H-G. 4-tH'jrt», rez. l'K- «-733.‘

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

fel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4066

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA; Kasdien nuo i 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:3» 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telef. TOunliall 3-0050 
2534 West 68th Street

Vai.: tik Iš anksto susitarus. 
Telef. HEmlouk 4-7080, neatsakius

skambinę UEntral 6-2204.

_______________A*—----------- fr ---- -------------
tų 32 premiją laimėjo Br. Zume

ris, gyvenąs Australijoje. Toks 
gausus autorių atsiliepimas ro
do, kad esame pajėgi, kūrybinga 
tauta ir turime pagrindo žiūrėt’ 
su viltimi į gražesnį mūsų ry
tojų.

Dabartinė premija skiriasi 
nuo nepriklausomoje Lietuvoje 
Raudonojo Kryžiaus skirtų pre-i 
mijų tuo, kad ji yra duota. už 
bręstančiam jaunimui tnkamą'

dus įrodymas, kad mūsų jauni
mas mėgsta tai, kas nemeluotai 
gražu, kad jų dvasia dar svei
ką. Visas mūsų jaunųjų meni
ninkų laikymasis scenoje, pasi
rinktųjų dainų, arijų ir muzikos 
kūrinių atlikimas alsavo tokiu 
sodriu nuoširdumu, tokia šilima 

i ir įsigyvenimu, kad publika tai 
gerte sugėrė į save.

Tylėk, kai kitas kalba

Tačiau neatle'stinas rengėjų 
kūrinį, o ne už vaikų literatūrą. ncapdailumas> kad programos

Ir V. Ramonas pažymėjo, kad metu buvo girdim: bare esančių 
premijuota knyga nėra grožinės pokalbiai, bėgiojimai, šūkavi
literatūros kūrinys, bet grynai 
auklėjamojo pobūdžio. Iš viso 
komisija norėjusi, kad jaunimui

mai ir užnugaryje šen bei ten 
vaikščiojimas. Durys turėtų bū
ti uždarytos ir programos me-

skirtoje knygoje būtų iškeltas: tu bare sustabdytas bent koks
auklėjamasis, estetnis ir religi
nis momentas. To visko po tru-

patarnavimas. Juo labiau rei
kėtų išmokti tylėti, kai klauso-

pūtį rasime Br. Zumerio knygo-i ma muzikos ar dainos. Ypač tai 
jc “Gyvenimo keliu”.

Abstinencija — kelias į 

mecenatus

Premijos mecenatas dr. J. 
Prunskis, kaip visuomet, taip ir 
šį kartą buvo pilnas žaismin
gos rimties, šviesių minčių ir 
praktiškų išradimų. Tai žmogus, 
kuris pasiryžęs apversti kiekvie

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LTTWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo

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

buvo nepakenčiamai įkyru M. 
Motiekaičiui skambinant Ravc-' 
lio “Sonatinc”.

Jos dainai imas — lyg graži 

malda

Solistė Audronė Gaigalaitė pa 
sirodė pirmą kartą Chicagoje. 
Tai jaunutė, 18 metų studentė, 
Holy Family kolegijos stipendi-

ną pilką grumstą, kad iš po jo studijuojanti sociologiją
iškeltų bent dulkelę savo kūry
bingam veržlumui. Jo kalba — 
paprasta, nuoširdi ir jauna, kaip 
ir t:ko jaunyste begyvenančiai 
publikai. Argi necharakterin
gas buvo pirmasis pavyzdys a- 
pic šv. Pilypą Nerietį, kuriam 
kažkas skundėsi, kad pasaulis 
blogas, ir ar neišganingas šven
tojo pasiūlymas: "Pradėkime 
taisymąsi abudu nuo savęs, ir 
pasaulyje bus dviemis latrais 
mažiau”. Gana kritikos jauni
mui, duokime jam pavyzdžių. 
Atsisakykime šio ir to (pvz. rū
kymo, gėrimo), kad galėtume 
tapti mecenatais. Tai gražus ir 
dėmesio vertas siūlymas.

Kodėl mecenatas rūpinasi jau 
n mo lektūra? Dėl to, kad jau
nimas rastų bendrą kelią į ver
tybes, kurios visais laikais yra 
los pačios, kad jaunimas, gy
vendamas jaunatviškame svaigu

DR. ANNA BALIUNAS
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. We»tern Aveuue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PK 8-3220 
Re» telef. YVAlbrook 5-5076

Tel. ofiso PRospect 0-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINE.® LIGOS 

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo G iki 8 
vai. pirmad. ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. VYT. TAURAS* 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEO. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Cel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

IV. RAMO su r PI
Į (lempos-dalvs-baterijos) j

TAISYMAS ,
įnamuosedirbtuvėsej

—100% —- 
£4 RAMTI?.*:

EenithI

lAi-DGinfl.
Ull TELEVISION
Csav. inž. A.Semėnas)!

3130S.Halsted-DA6-6887l

ir trys metai besimokanti pas 
J. Augaitytę dainavimo. Damos 
meilę Audronė atsinešė iš savo 
tėvų. Jos dainavimas buvo lyg 
graži malda, tarta su giliu tikė
jimu ir meile. Nebuvo dirbtinės 
vaidybos, o įsigyvenimas ir įsi
jautimas. Balsas kilo ir le:dosi 
taip natūraliai ir lengvai, kad 
nejučia galvojai apie jos gabią 
ir patyrusią mokytoją, taip lai
vai apvaldžiusią šią puik'ą jau
nutės dainininkės medžiagą. 
Kad A. Gaigalaitė yra stipri ir 
daug žadanti, rodo ir tai, kad 
Philadelphijos simfoninio or
kestro paskelbtose varžybose iš 
daugelio dalyvavusių mūsų so
listė buvo viena pirmųjų tarpe. 
Kaip lietuvių liaudies dainose, 
taip ir arijose ji buvo st pri ir 
žaisminga. Kaikas gal pasige
do subrendimo ir taip mums į- | 
prastos majestotingos steninės | 
laikysenos, bet kaip tik jaunu-

lyje ir jausdamas gyvą žemės! tės solistės jaunatviškas nuo-5 
šauksmą — augštyn, saulėn kil-Į širdumas ir natūralumas paga- 
tų ir joB ilgėtųsi. ' vo ir žavėjo klausytojus.

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51 et Street 

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

penkt. 2 iki 4 ir 6 Iki 9 popiet, flefl-
tadieniaia 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tcl.Pltospect 6-1705 
Rez. tel. GRovehlll 6-5603

|Tel. ofiso HE. 4-6849, rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

12434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westcrn Avenue 
Chicago 20, III. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllc 7-4000 

Rezidencija: GRovehlll 6-8161

DR. T. DUNDULIS

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766
Buto — ENglewood 4-4070 

Ofiso Ir buto tel. HEmloek 4-5816

DR. A, NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12: 2—-6; 7—9. 
šeštad. 10 —12. Trečiad. uždaryta.

LAfpyette 3-4010 
Nuliui — ČEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą

Tel. ofiso I1E. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
6255 South VVestern Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 
šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-8400
Rezid. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vielutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

GYDYTOJAS L>, CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. „ .. . -vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet °fla° tel- 2’1484C,.Re8id 2437
Trečiadieniais pagal sutarti W’ 6-nd St” te ’ ^‘Public 7-8818.
Ofiso tel,

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-9 »ai 

vak. šeštadieniais 10-2 
Ofiso ir buto tel. OLympio S-1S81

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 
ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš..................................#57,000,000.00

Atsargos Fondas...................#4,500,000.00
CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT 

Meniber of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEWICH, President

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

STAMIABh FEDERAL SAVEM.S
AND IOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
f 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrgimo 7-1 141

Vlrginla 7-0036 
klezidencijos tel. IiEverly 8-8244

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calltornia Avė.

.VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso t.ief. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Otloe WAlbrook 5-2670.
Rez. Hllltop 5-156T

Dr. Alexander J. Javol*
(JO VAISAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MAKQi FTTi: MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.

Trečiad. Ir šeštad. pagal .utartj 

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GIDYTOJAS)

2500 We»t 62rd Street
VAI., kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-159 6
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUST*

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marąuette RdL

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2200 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., peukt. 
nuo 2:iio — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
Šešt.% nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

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

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

10 vai. ryto iki 4: trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad., antr., ketv. ir penk. 

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

Rez. 8053 S. Camphell Avė 

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu noatsilieps vlršminėti telefonai
šaukite Mlduay 3-0001

Įlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GftLES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 691h Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais Av. Kryžiaus ligoninę)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiii

Telefonai KEllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

Atostogos,, nuo Imi. 22 iktgeog 7 ,1. {

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrthoiM^las - Protezlstaa 

Aparatal-Protezal, Mod. ban
dažai. Np,‘c. pagalba kojom

(Areli Supporta) Ir t.t.
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
>RTHOPEBIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63nl St. ( Ilicago 20, 1U. 
Tel. Pltospeet 6-5084.

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0749

- DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6146, rez. HE. 4-S154

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665»

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665V 

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

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street

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

virs sa

Palengvinu akių Įtempimų, kuri, 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Vis) 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč, uždara.

UK. S. VAITUSH, OPT.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI, AI'llItAI NTO.I 8KOOO.OOO IŠTAIGOJE. AUKAfil ALSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS I * PAII) UP INVEST.MEN 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL. BONUS. KALĖDŲ 1 lt VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI llt PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS ItKKICLANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. lAKEIfilAM IB 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASIiOIX>S PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MOSŲ'AUKflTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL 6-7575.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 12 VAL —8 VAL; ANTRAD. IR PENKT. S Iki 4 VAK.; K ET. 0 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA: UArr. 0 IKI 2 POPIET

Tel. oflao Ir buto OLympic 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Kaadien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare 
IšHkvruH trečiiidieniun

Butna 1526 So. 40th Avė. 
šeštadlenlaia 12 Iki 4 poni**

Oflao telef. LAfayctte 3-3210. Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
•' ' ' i M

VAL Kaadien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečladleul tik Buaitarua

DRAUGAS 
THE LITHUAN1AN DAILY FR1END

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III. TeL Vlrginla 7-6641; 7-6643
Entered aa Recond-Ciasa Matter March 81, 1916, at Chicago. Illlnola 

Unde, the Act of March 8, 1879.
Merober of the Catholic Preaa Ana'n 
Publlahed dali y, ezept Sundaya, 

by the
Llthuanlan Cathollo Prc
PRENUMERATA: 
CblcagoJ Ir Clceroj 
Kitur JAV Ir Kanadoje 
Ulaienyje

Soclety
Metame

39.00
38.00

311.00

SUBlfcRIPTION RA.TE8
38.00 per year outalde of Chicago 
39.00 per year in Chicago A Cloero 
38.00 per year in Canada 
Forelgn 3U-00 per year.
H metų 

6.00
34.60
36.60

S mėn. 
33.76 
32.60 
33.06

t mšn.
31.35 
31.«o
31.36

Redakcija atralpenlue talao aavo nuožiūra. Neeunaudotų atralpenlų ne
saugo, juos grąžina tik iš ankalo susitarus. Redakcija ui skelbimų turtai 
neatsako Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymų
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TAUTOS VIENYBĖ
I

Visos tautos, ar jos didelės ar mažos, norėdamos gyventi 
saugiu, laisvu ir nepriklausomu gyvenimu, rūpinasi vienybės 
stiprinimu ir jos palaikymu. Juo labiau šiandien, kuomet nė 
vienai laisvėje tebegyvenančiai tautai nėra užtikrintas sau
gumas. Jų visų saugumui pavojai grasina iš komunizmo pusės.

O kaip su komunistų pavergtomis ir naikinamomis tauto
mis? Kaip su lietuvių tauta? Ji ir pavergta, ir negausi, todėl 
apie vienybės reikalingumą ir kalbėti berods nereikėtų. Juk 
tai aksioma.

Tačiau kalbėti reikia. Reikia dėl to, kad už Lietuvos iš
laisvinimą kovojančiuose veiksniuose yra plyšių, kurie, jei nebus 
laiku užtaisyti, gali išsprogdinti ir tokią vienybę, kokią turime.

Kad okupuotoje Lietuvoje žmonių valia atkovoti laisvę ir 
nepriklausomybę nėra palūžusi ir jie dirba bei kovoja vieningai, 
niekas apie tai neabejoja. Ir žinoma, kad jų vaidmuo tautos 
kovoje už laisvę yra pats svarbiausias ir pagrindinis. Lietuvos 
žmonių nusistatymas, jų vienybė ir mums, gyvenantiems lais
vuose kraštuose, duoda stipresnį pagrindą dirbti, vieningai dirbti, 
kad padėtume jiems numesti nuo savo rankų kruvinuosius bol
ševikų vergijos pančius.

Kovojančioji Lietuva yra davusi mandatą Vyriausiam Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetui atstovauti ją užsienyje, dirbant ir 
kovojant už jos teises į laisvę. Ir šitoji organizacija, kaip gerai 
žinome, ligšiol buvo ir yra ištikima savo tautos pavedimui. Tie
sa, yra gaivalų, norinčių jį kompromituoti, griauti ir net visai 
likviduoti, tačiau Vlikas neatsisakė nuo jam pavesto uždavinio. 
Jis neturėjo teisės pasitraukti iš kovos lauko. Okupantams bol
ševikams būtų didelis džiaugsmas, jei kaikurių gaivalų pastan
gos pavyktų, jei tautos vienybę atstovaująs Vlikas būtų su
griautas. Tauta pasiliktų be vadovybės, be vienybės, be pave
dimų iš krašto ją atstovauti ir už ją kovoti.

Ir dėl to kiekvienas taurus lietuvis džiaugiasi, kad mūsų 
priešams nepavyksta sugriauti Vliką. Jis džiaugiasi, kad Vlikas 
turi visuose kraštuose gyvenančių lietuvių moralinę ir medžia
ginę paramą, ši parama yra ypač ryški JAV ir Kanadoje.

Skaitydami spaudoje pranešimus apie vėliausius Vliko žygius 
Europoje (Romoje ir kitur), sužinoję apie jo Prezidiumo pasi
tarimą su Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomuoju Komitetu 
Washingtone (balandžio 12 — 15 d.), jaučiame, kad Vliko veik
la visais atžvilgiais yra pagyvinta, kad ryšiai tarp jo ir Alto 
pasilieka tamprūs. Lietuvos laisvinimo bylai tai yra labai svarbu.

Dar ir kitą gerą reiškinį esame pastebėję. Bendrame Vliko 
ir Alto pasitarime pranešta, kad Vliko Prezidiumas ir Vliko 
Vykdomoji Taryba, kuri tvarko užsienio reikalų, informacijų, 
lietuvybės išlaikymo ir kitas tarnybas, yra suplanavę įtraukti 
į Lietuvos laisvinimo darbą visus laisvųjų pasaulio kraštų lie
tuvius, kurie, veikdami artimame kontakte su Vliko centrinėmis 
institucijomis, tikrai daug ir garbingai galės pasitarnauti Lietu
vos išlaisvinimui.

Kai Vlikas dirbs nesidairydamas aplink ir eis tuo keliu, į 
kurį jį įstatė už laisvę kovojanti tauta, su juo pasiliks visa iš
eivija ir teiks jam visokeriopą pagalbą, be kurios jo veikla ne
būtų įmanoma. Tuo būdu ir vadinamoji “opozicija” neturės reikš
mės. Ir atsirandantieji plyšiai tautos vienybėje savaime iš
nyks, užsilopys.

Tad, kai šiandien kalbame apie viso pasaulio lietuvių vie
nybę, turime galvoje Vliką, kai svarstome Amerikos lietuvių 
vieningumo reikalus, turime galvoje ne ką kitą, bet Amerikos 
Lietuvių Tarybą.

Jaunimas teikia daug vilčių dešimtį, ir visi savo kalbas
Ar ne perdaug mes neviltim !”°'k5jo auglausti i du' sa* 

gų žodžių prisakome iaunimol kuuua- ir buvo 
atžvilgiu. Tarpais atrodo, kad paaakytl “Sesnę kalbą. jos tek- 
sumaterializėjimas v y r e s nę 8tą *telkž P™g™nos vedėjui ir
kartą greičiau gali atitraukti Pasitankto» Paaak«a tik lab‘au' 

i šiai koncentruotą vieną kitą 
sakinį, kas darė daug didesnįnuo lietuviškų reikalų, kaip su- 

amerikonėjimas — jaunimą. 
Gyvas pavyzdys buvo Šatrijos 
korporacijos parengimas, kurio 
metu buvo Jaunimo literatūros 
premijos įteikimo iškilmės. Iš 
vienos pusės — didžioji daugu
ma dalyvių buvo jaunimas. Po 
programos turėjo būti šokiai. 
Galima buvo laukti, kad jauni
mas nuobodžiai lauks progra
mos pabaigos, kada prasidės 
šokiai. Tačiau taip nebuvo. Lie
tuviški, patriotiški dalykai su
silaukė didžiausių ovacijų. Dai
nininkai buvo tiesiog verčiami 
kartoti, duoti ką 'bisui.

Iš kitos pusės — ir jauni
mo trio parinko labai patriotiš
kas dainas. Bisui davė vieną 
jų pačių sukurtą melodiją. Iš 
jaunimo galėjo laukti kokios 
neitralios meilės dainelės, ta
čiau jie sukūrė jautrią melodi
ją labai patriotiškai P. Babic
ko poezijai “Nelaukia", kur 
guodžiamasi, kad tėviškėje ne
belaukia motina, tėvas, kad ir 
pati tėviškės sodyba sunaikin
ta. Jei šitokios melodijos gims
ta mūsų jaunimo širdyse, tai 
reiškia, kad tomis idėjomis mū
sų jaunimas giliai persiėmęs.

Išmokstame trumpai kalbėti

Daugelį nustebino siveildni-

įspūdį, kaip ilga kalba.

Laiko vogimas

Eidamas žmogus j parengi
mą, užsimokėdamas už įėjimą 
pusantro ar du doleriu, bentgi 
turi teisės laukti, kad nebūtų
vagiamas jo laikas. Dabar — ™ tęsinys 
vėluojamas! su parengimo pra
džia pusę valandos ar net dau
giau. Laukiama paskutiniųjų 
pavėlavėlių, ir dažniausia ne
daug ko tesulaukiama Kam tu
ri būti baudžiami punktualieji7 
Jei kas vėluoja, tai tą daro sa
vo rizika, jis niekam negalės 
kelti priekaištų. Tuo gi tarpu 
— užtęsus programos pradžią, 
paskiau tenka skubėti, net kai- 
ką apleisti, visi nusiskundžia, 
kad parengimas perilgai užsitę
sė, dalyviai pavargsta ir tokių 
organizatorių ruošiaman pa- 
rengiman jau nebe taip skubūs 
kitą kartą lankytis.

— Dr. J. Daugallis

Kiek būtų galima išvengti 
nelaimių, kaip būtų galima už
tikrinti ramybę, jeigu sociali
nės ir tarptautinės jėgos, sie
kiančios sukurti taiką, persi
imtų gilia Evangelijos meilės 
pamoka savo kovoje prieš indi-

mų eiga Ateities šokėjų paren- vidualinį ar kolektyvinį egoiz- 
gime. Sveikintojų buvo apie mą. — Pijus XII

wwRAsTts r,raugas, rmcAGo, ftijttois

POPIEŽIUS IR JUNGTINĖS TAUTOS
KAlX)MftJA NARKftI.irNAITf:, mūsų korespondentė J.T.

Jei dramatiškoje savo koman
diruotėje į Palestiną JT gen.

jas, kurias Paryžius siunčia į rįs didelę įtaką diplomatų pašau 
Šiaurės Afriką, klek katalikų lyje. Su juo mielai matosi d.plo- 

sekretorius Dag Hammarskjold j Prancūzija turi ir kaip vyriausy. matai ir-tai ne iš prievartos, .. . .
ką nors laimes, tai milžinišką be turi skaitytis su savo pilie- nes jis neluią g nkluotų d.vizijų, fvint ir • Kurkta ir
reikšmę bus turėjusi popiežiaus čių nuomone. O Prancūzija juk kuriomis juos drebintų, o iš pa- u"’ ”s v‘ “ s 1 1
Pijaus XII įtaka. katalik’škas kraštas. Ir todėl, garbos ir prestižo, kurį Vati-

Š.tokios nuomonės esama čia nors vyriausybei būtų visiškai kanas, yra susidaręs šimtmečių 
po to, kai Gen. Sekretorius, pa- pakeliui, jei žydai arabams karš, tradicija.
simatęs su Popiežiumi, balan- tų kailį (nes jie prancūzams Garsiojoje Šv. Sosto diploma- 
džio 9 d. išvyko taikos misijai į karšia Alžire ir kitur), bet ji tijoje, ča tvirtinama, kaj da- 
Vid. Rytus, kur jį pasiuntė JT bus priversta skaitytis ir su bartinls Popiežius nebus turėjęs
Saugumo Taryba. Tiesa, jis 
prieš tai buvo matęsis su dau
geliu diplomatų, atstovaujančių 
mažas ir dideles valstybes, bet 
Popiežiaus diplomatija yra skir
tinga.

Nors pasaulio spaudoje tas 
pasimatymas buvo bene trum
piausiai aprašytas, bet jam čia, 
kur žmonės iš trumpų praneši
mų daro ilgas išvadas, skiriama 
daug dėmesio.

Oficialiai JT būstinėje tebu-
vo pranešta t.k tai, kad Ham-| sįek;ama pasaulio tai-
marskjold buvęs priimtas Po 
piežiaus ir su juo kalbėjęsis a- 
pie pusę valandos. Popiežius pa
laiminęs jo taikos misijos kel’o- 
nę ir užtikrinęs Katalikų Bažny
čios moralinę paramą, siekiant 
sumažinti įtempimą tarp Izrae
lio ir arabų.

Toliau buvo saKoma, kad Po
piežius pareiškęs savo nuomonę 
dėl nusiginklavimo, o Gen. Sek
retorius painformavęs jį, kad jo 
kalėdinė kalba, kurioje jis įspė
jęs pasaulį dėl atominių ginklų, 
Jungtinėse Tautose padariusi di
delį įspūdį.

Nors komunikate ir nebuvo 
pranešta, bet tikima, jog Po
piežius Dagui Hammarskjoldui 
bus pareiškęs ir savo nuomonę 
bendrai dėl Palestinos.

Moralinė parama- svarbi

Pats Dagas Hammarskjoldas 
nėra Katalikų Bažnyčios narys, 
ir suprantama, kad jis neturėjo 
jokio intereso būti Popiežaus 
priimtas, tačiau, būdamas tarp
tautinės organizacijos pareigū
nu, organizacijos, kuriai rūpi pa 
šaulio taika, tikima, kad jis pas 
Popiežių ėjo su didelėmis vilti
mis.

Popiežius Pijus XII, kaip ži
nome, neturi ginkluotų d vizijų, 
kaip Rytai ar Vakarai, ir jų Da
gas nebūtų prašęs. O tai, kas 
jam rūpėjo, yra moralinė para
ma, kurią jam Popiežius pažadė
jo. Šis ginklas, kai dabar viso
mis jėgomis rūpinamasi taikin
gai išspręsti paraku pakvipusius 
klausimus, Dagui buvo svarbus.

JT užkulisiuose pakartotinai

savo žmonėm s, kurie darys sau lygaus.
spaudimą, kad ir pati Prancūzi-* Popiežius ir Jungtinės Tautos 

jos valdžia nedarytų nieko prieš Vos tik savo pirmuosius žings 
susitaikymą Palestinoje. .nius kaip popiežius pradėjęs, jis

Čia prie progos prisimenama ' savo pirmame kreipimesi į tikin-

Alyvų kalnelis yra arabų pusė
je. Ten pat Popiežius buvo pa
gedavęs, kad būtų tarptautiniu 
susitar'mu garantuota teisė ti
kybinėms apeigoms ir kitose vie 
tovėse. Šitai įjungtų ir Betliejų, 
kuris yra Jordano pusėje, bei 
Nazaretą, esantį Izraelio pusėje. 
Popiežius taipgi reikalavęs tarp- 
taut nės garantijos ir i tas v ė
tąs vykstantiems maldininkams.

Nors 1949 m. JT Generalinė 
Asamblėja patvirtino rezoliuciją 
Jeruzalei ir jos apylinkėms su- 
tarptautinti, bet vėliau tas pa
siūlymas buvo atmestas ir Jor
dano, ir Izraelio. Vatikano nuo
monė tuo klausimu, kaip infor
muojama, ligšiol yra nepaki- 
muojama, tuo klausimu nepaki
tėjusi, ir manoma, kad ją Po
piežius Dagui Hammarskjoldui 
ir dabar priminęs.

Mokslapinigiai veteranų 
vaikams

Illinois Veteran’s Commis- 
sion, esanti 160 North LaSalle 
Str., Chicagoje, praneša, kad 
pirmojo ir antrojo Pasaulinio 
karo bei Korėjos karo veteranų 
vaikai, lankydami bet kurį Il
linois universiteto skyrių, gali 
gauti mokslapinigius Moksla
pinigiai skiriami nejaunesniems

ir kitų kraštų katalikus, įskai
tant ir tas pačias Jungt nes A- 
merlko3 Valstybes, kuriose ka
talikai sudaro pačią gausiausią 
grupę.

Todėl šita prasme pasaulio ka 
talikų įtaka yra reikšminga ir 
dabar, ir betkuriuo kitu atveju,

kos, nes dabartin's Popiežius 
kaip tik ir yra žinomas kaip 
“Taikos Popiežius”.

“Taikos Popiežius”

Čia ta proga keliais atvejais 
buvo prisiminta Popiežiaus as
menybė, iškeliant tai, jog jis net 
pontifikaliniu motto savo her
bui parinkęs žodžius “Opus ius- 
titiae Pax”, kas reiškia “taika 
yra teisingumo vaisius”. O visą 
savo gyvenimą, būdamas popie
žium ir dar prieš tai, jis dirbo 
taikos labui. Gal jau taip sa
votiškai susidėjo aplinkybės, 
kad vos po pusės metų', kai jis 
buvo išrinktas popiežium, su
liepsnojo II Pasaulinis karas. 
Fašizmo ir nacionalsocializmo 
bangos ritosi per pasaulį, gra
sindamos jį panardinti totaliz- 
me. Ir tada, savo pirmojoj en
ciklikoj, 1939 m. spalio 20 d., jis 
herojiškai pasmerkė abi tas for
mas. Dabar, neseniai pri’mda- 
mas pasaulio diplomatus savo 
septyniolikos metų popiežiavimo 
sukakties proga, jis pasmerkė 
ir “kovojantį materializmą”. Su
prantama, kad čia jis turėjo gal
voje komunizmą.

Ypač garsi yra praėjusių Ka
lėdų kalba, kurioje Pop'ežius į- 
spėjo pasaulį dėl atominių gink
lų. Niekam nepaitaikaudamas, 
jis atvirai pasakė prie ko veda 
atominė gamyba, bandymai ir 
komunizmas su savo imperial's- 
tiniais siekimais ir priemonėmis.

Tik ką aštuoniasdešimt metų 
sulaukęs Popiežius, pats kilęs 
iš diplomatų šeimos, ligi išrin
kimo popiežium ėjęs atsakingas

čiuos'.us jau sakė: “Pati bran
giausia Dievo dovana yra taika, 
taika, kuri atsiranda iš teisin
gumo ir pasišventimo”...

Todėl visai nenuostabu, jog 
Popiežius visą laiką rėmė ir te
beremia Jungtines Tautas, or
ganizaciją, kurios svarbiausias 
tikslas siekti taikos.

Jau šešti metai iš eilės jis at
siunčia sveikinimą JT Va'kų 
Fondui jo metinių sukaktuvių 
proga, o nuo 1953 m. Vatikanas 
tą fondą remia ir pinigais. Pra
džioje buvo atsiųsta du tūkstan
čiai dol., užpernai — tūkstantis 
ir pernai — tūkstantis dol.

Popiežius net dviemis atve
jai yra pasisakęs ir Palestinos 
klausimais. Tai buvo 1948 ir 
1949 metais išleistosios encikli
kos. Jose Popiežius reikalavęs, 
kad Jeruzalei ir jos apylinkėms 
būtų sudarytas juridinis statu
sas, kurio “pastovumą dabarti- kaip 15 metų. Kiekvienas aps- 
niais laikais galėtų pakankamai! kritis turi tris stipendijas, 
užtikrinti tik jungtinėmis pa-1 Cook apskričiui skiriama

o 
dau-

buvo girdima linksniuojant ne pareigas Šv. Sosto diplomatinė- 
tag g'nkluotas prancūzų divizi- je tarnyboje, tvirtinama, jog tu-

BIRUTĖ PŪKELEV1C10TĖ

PENKTADIENIS

Dangus yra vario spalvos.

mažu ištiesiu koją. Ropė atrodo bjauriai: išsišovusi pro 
sudraskytą kojinę, smarkiai patinusi, žemėta... Perplėš
toj kojinėj yra kažkas gėdingo — baltas kelio nuogu
mas, pabrizgę skutų skiautės — tarsi karas būtų tave 
galutinai nuniokojęs ir sutrypęs.

Aš viską gerai matau, nes netoliese vėl dega. Dan
gus toj pusėj skaudžiai raudonas. Girdisi, kaip traška 
ugnis ir oras pilnas lakiojančių žiežirbų. Kas galėtų 
degti dar ir šią naktį ?

Kartkartėm raudonai juodą tylą perskrodžia riks
Žemėn krinta paukščiai, lyg juoda kruša — jųimai: tokie patys, kaip tada, rūsy. Bet lauke jie daug

širdys sunkios, kaip akmenys.
Vaisiai nokina kartų branduolį ir tolumoje kry

žiuojasi sausros žaibai.
Nei vyrai, nei moterys šią naktį neužmigs tei

siųjų miegu. ..
Karalių sodai tylūs.
Mėnuo šią naktį nepatekės.
Nėra deglų. Paskutinioji psalmė rūsti.

Mirties valanda artėja ir juodas delnas priden
gia saulę-----------

Tamsoje šviečia erškėčių vainikas, lyg staigiai 
nuspindusi kraujo žvaigždė.

Yra tik vienas Kalnas ir tik viena Karūna. 
Nulenkit galvas, broliai — pabaiga tegu aidi 

kaip varpo dūžis.
Verkiančio angelo plaukai sidabriniai. ..
Nėra litaurų. Paskutinioji psalmė tamsi.

Naktis.
Iš Didžiojo ketvirtadienio į Didįjį penktadienį.
Aš tebesėdžiu tarp plytų, įsispraudusi j patį savo

narvo kampą. Vieta čia, turbūt, nuošali: dar niekas 
pro pašiūrę nepraėjo.

šiurpiau skamba. Didesnis ir visuotinesnis atrodo nak
ties beviltiškumas po neaprėpiamu, tuščiu dangum, 
tarp išdegusių namų griaučių. Virš tų balsų nėra jokio 
stogo. Jie sklinda tiesiai iš gatvių — bevardžių, palai
dotų, neatpažįstamų, užverstų žemėm ir akmenimis.

Lyg būtum atsidūręs pačiame prarajos dugne, ku
rio nepasiekia jokia gelbstinti ranka.

Danguje yra žvaigždžių.
Šone mirkčioja Grįžulas ir Sietyno pataškytos švie

selės, bet jas vos begali įžiūrėti. Turbūt, ir žvaigždės 
nuo mūsų tolsta. O gal šitas miestas krinta vis gilyn į 
savo pasmerkimo šulinį?

Iš žvaigždžių susidėstymo atrodo, kad jau po vi
durnakčio.

Ketvirtadienis pasibaigė.
Aš užuodžiu kažkokį bjaurų kvapą. Lyg degėsių, 

lyg pūvančios mėsos... Gal už mūrinės pašiūrės sienos, 
kur nors tarp akmenų, guli lavonas?

Tačiau šią naktį mirusiųjų kaimynystė daug mie
lesnė už gyvųjų pasirodymą.

Ir aš, vis tebesėdėdama kampe, imu krauti ketvir
tąją savo narvo sieną. Atsargiai pakeliu ranką, užgrie
biu plytą nuo augštesniosios krūvos ir dedu ją prie savo 
kojų. Atsikelti bijau, nes kas nors, šonu praeidamas 
pašiūrę, gali pamatyti mano galvą. Stengiuosi plytas

IL
stangomis tautos, kurios mylilgiau. Mokslapinigius gali gauti 
taiką ir gerb a kitų tautų tei-j tik geriausiai besimokiną vai
sęs”. Tada Iopežus patarė ir kai; pirmenybė tiems, kurių tė- 
dabai1 pataria, kad Je.aižai’, bu- vai yra mirę ar invalidai. .lies
tų šutai ptai tinta. Į kant minėtų stipendijų reikia

Jeruzalė, kaip žinome, š.uo, kreiptis augščiau paduotu ad-
metu yra padalinta tarp Izrae-1 resu j kambarį nr. 320.

Misininkų nuotykiai
Indijos misininkas kun. J. 

Svirnelis šitaip pasakoja apie 
pirmųjų lietuvių atvykimą į 
Indiją prieš 20 metų:

Po ilgos kelionės tarukinys 
nustojo kiek ilgesniam laikui. 
Mes išalkę sprukom lauk ir tei- 
ravomės apie užkandį. Kun. J. 
Gustas, visų drąsiausias ir 
“mokąs” indų kalbos, užsakė 
kiekvienam po porą kiaušinių, 
duonos ir arbatos. Žmogus, su 
kuriuo kalbėjo, greit spruko 
laukant ir po kelių minučių ma
tome jį ateinant su pora aklų
jų, kuriuos mums pristatęs sa
ko: “štai jie!” Kas gi atsitiko? 
Gi mūsų vadas, vietoje pasa
kęs, kad mes norime po du 
kiaušinius, blogai ištaręs pasa
kė, kad mes norime pavaišinti 
porą aklųjų.

Suraminta nusiramino
Keleivinis laivas šiaurės van

denyse atsidūrė miglose. Kelei
viai nervinasi, ypač senyva po
nia. Ramumo sumetimu teirau
jasi jūrininko: “Sakykit, kas 
įvyktų, jei susidurtumėm su 
dideliu ledo kalnu?’ “Niekas, 
—*”aiškino jūrininkas, — kal
nas kaip plaukia, taip ir plauk
tų.” Ačiū už gerą žodį, dabar 
esu visai rami.”

NAMAI IO VIESULO

šitaip atrodo namai arti Birmingham, Ala., po to, 
damas apie 150 žmonių.

kai ten praėjo tornado, užmušdamas 22 ir sužeis- 
(INS)

Tik dabar pajutau, kad mano kelias tvinkčioja. Pa-,tyliai vieną su kita suglausti: naktis labai atvira ir 
x.. :x4.:—Rianvini • išsi&ovusi nro viskas girdisi iš tolo. Kartais kurčiai džergžteli susi-

liesdami jų kraštai, bet tas trumpas gai-sas tepalieka 
čia — tarp mano pirštų.

Aš dedu, ir dedu plytas lygiomis gretomis, taiky
dama jų kampus, lyg kruopštus mūrininkas, bandyda
mas įsprausti savąją sieną tarp kraštutiniųjų.

Ir šitaip „išmūriju“ visą šoną. t)abar jis susilygina 
su trečiąja krūva ir pro viršų mano galvos tikrai nebe
simato.

Tik — kaip viskas atrodo iš anos pusės ? Ar nepra- 
sišviečia plytų tarpai, ar įtartinai neprasikiša šviežias 
jų sudėstymas, ar toji tuščiavidurė krūva nesiskiria 
nuo abiejų šoninių ?

Bet aš bijau nulipti žemėn ir apsižiūrėti.
Vietos man nedaug bepaliko. Gal ketvirtainis met

ras, o gal ir tiek nėra. Sėdėti galiu tik prisitraukusi 
kojas; jei norėčiau atsigulti, turėčiau susiriesti į ka
muolį.

Užmigti reikia, nes ateina nauja diena ir nežinia, 
ką ji atneša...

Aš bijau, kad pro miegą nestuktelėčiau plytų ir ne
nugriaučiau savo sienos. Susiriečiu kitame kampe ir 
šiton pusėn atsuku galvą. Pasistatau palto apikaklę, 
nutraukiu augštakulnius savo batus, pasikišu po galva 
rankinuką.

Bet užmigti negaliu.
Pašiūrė be stogo — aš žiūriu augštyn, į tolimas 

žvaigždes, girdžiu, kaip netolise traška ugnis, o prieš 
mano akis šmėkščioja visi vakarykštės dienos pavidalai. 
Be sąryšio ir be tvarkos.

Ir aš pati sukuosi jų tarpe: valgau Vasilijaus duo
ną, ritinu geltonojo senio kilimą, dainuoju rūsio prie
blandoj. Lyg ne aš ten būčiau, bet mano iškamša, pa
klusniai besitampanti ant virvutės, drauge su kitom 
lėlėm.

(Bus daugiau)
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Laiškai iš Afrikos

PRANCŪZIJA - KRIKŠČIONYBĖS 

GLOBĖJA
Mieloji Ada, krikščionių bendruomenes. Pran
nors paskutiniame laiške aš taip cūzijoje per tą laiką griuvo ka- 
ir išdėsčiau tau beveik visą ma
no arabiškos kalbos* žodyną, 
bet, kaip paprastai, truputį pa
gražinau. 2inau dar, pavyzdžiui, 
tokį žodį “frangi” — o tai reiš
kia “europiečiai”.

Pirmieji europiečiai rytų ara
bų pasaulyje — tai frangi, fran 
kai, arba, kitaip sakant, XII —
XIII amžių kryžiuočiai, daugu
moje prancūzai (ar prancūziš
kai kalbantieji anglai, kaip, pa
vyzdžiui, Ričardas Liūtaširdis) 
atvykę į Rytus atkariauti iš ne
tikėlių Šventąją Žemę ir įsteigę 
jai ginti krikščionišką Jeruzalės 
Karalystę. Proga liūdnai, ir kiek 
naiviai, susimąstyti ties istori
ja, pagalvojus, kad iš kelių am
žių visos Europos pastangų te
liko vienas žodis: frangi. Arba 
iš Romos imperijos didybės — 
žodis rumi (romėnas), kuriuo 
šiandien eigiptiečiai vadina Grai 
kijos salų gyventojus ir jų ga
minamus sūrius. Aleksandrija 
pamiršo savo užkariautoją —
Šventąjį Liudviką, jo išminčius 
patarėjus, jo šaunius riterius,

ralystės, krito imperatoriai, stei 
gėsi viena po kitos respublikos, 
o Prancūzijos konsulai islamo 
kraštuose pastoviai globojo 
krikščionis. Ir dabar dar, kai 
konsulatų pasaulyje pridygo 
kaip grybų, prancūzų konsula
to Aleksandrijoje sąrašai atviri, 
o juose — tūkstančiai pavar
džių krikščionių, Prancūzijos 
globotinių. Ir dabar, jei nori pa
matyti keisčiausią ir pilniausią 
įvairių rytų krikščionybės sek
tų, apeigų ir uniformų rinkinį,

Yuiztlas iš beisbolo pirmenybės, kuriose ('bienRos \Vbite Sox nu
galėjo, beisbolo sezono atidaryme, Clevelaml klubų.

dabbai, ir Vytauto Virkau 7 druomenės Balso valandėlių 
darb. Eiliniam žiūrovui meno, redagavimo vertinimas bei a- 

užtenka apsilankyti Aleksandri kelias, kuriuo jaunieji čia ma- teities planai. Tris metus iš
jos generaliniame konsulate tyti dailininkai eina, sunkiai buvęs redakcinio kolektyvo są- 
sausio 1 ar liepos 14 dieną, ir suprantamas. Iš šalies stebint statė ir pastaraisiais metais 
tenai apžiūrėti visų krikščioniš-j Per paveikslus beslenkančias
kų bendruomenių vyresniuosius; akis ir girdint kūrinių adresu 
arba delegacijas, atvykusias pa-l ištariamus žodžius kilo klausi- 
sveikinti savo Globėją. I mas, kodėl tokia baisi praraja

Atsitiko prieš keletą metų, tarP Peiksiu autoriaus ir
kad Prancūzų valdžia, neapai- *iūrovo? Kodžl lrv didelio lnte- 

lekto asmenys abejingai į va
dinamuosius modernius pa

New York, N. Y.
PAMINĖTAS VILNIAUS 

SEIMAS

New Yorko L. B. Valdyba, 
š. m. balandžio 7-tą dieną,
Brooklyne, Apreiškimo parapi
jos salėje suruošė Didžiojo Vil
niaus Seimo 50 metų sukakties 
minėjimą — akademiją.

LB Valdybos pirmininkas; 
adv. J. Šlepetys, atidarydamas 
minėjimą, trumpai apibūdino 
D. Vilniaus Seimo minėjimo 
prasmę ir Seimo reikšmę, kaip 
lietuvių sąjūdžio pradžią, sie
kiant Lietuvą išlaisvinti iš ca- 
ristinės Rusijos pavergimo. Su
sirinkusiems čia pat buvo pri
statyti ir pagerbti New Yorke 
gyveną Vilniaus Seimo daly 
viai: J. Ambraziejus ir K. Bie 
linis. Prof. J. Kaminskas dėl 
nesveikatos atvykti negalėjo. !

Paskaitą apie Vilniaus Sei ! 
mą skaitė prof. dr. A. Kučas i 
Jis apžvelgė, kaip mūsų tauto-

] darbų vyksmą ir priimtas rezo- 
l liucijas. Vėliau kalbėjo D. Vil
niaus Seimo dalyviai, prisimin 
darni ano meto sąlygas, Seimo 
sąstatą jo pastangas, nutari
mus ir jų vykdymą.

Meninėje minėjimo progra 
mos dalyje aktorius B. Rač
kauskas gyvai, su įsijautimu, 
padeklamavo Šilerio “Deme- 
trijaus” nebaigtos dramos — 
Sapiegos monologą, i lietuvių 
kalbą verstą A. Tyruolio. Iš
trauka labai pritiko Seimo mi
nėjimui, nes ji vaizdavo seno
sios Lietuvos Seimą. Jauna.' 
dainininkė A. Gaigalaitė padai
navo: Sėdžiu, verpiu, Tallat- 
Kelpšos, Tėvynės ilgesys, Gai- 
levičiaus, Lakštingalėlė, Kupre

vičiaus ir bisui, — Pamylėjau 
vakar. Akompanavo Al. Mro- 
zinskas.

Šokiams grojo Joe Tarno or
kestras. V. Seimo minėjimo 
programa praėjo įspūdingai, 
prisimenant, kad tie patys ru
sai, tik raudonai persidažę ir 
sužvėrėję ir dabar mūsų tautą 
pavergę kankina, mūsų mieląją 
tėvynę alina. Žmonių, dėl la
bai “blogo — audringo oro Sei
mo minėjime buvo negausu, pa
sigesta ypatingai akademinio
jaunimo. Rs

žiūrėjusi, paskyrė gen. konsu
lu į Aleksandriją protestantą,................... ... „ ... . . , , , . , veikslus žvelgia? Tačiau vie-(prancuzai protestantai yra daul_ ;_____________________
gumoje reformatai; jų nedaug,
gal kokie 600,000, bet jie labai 
aktyvūs ir juos dažnai sutinki

o amžiams išsaugojo Kipro sa- įvairiuose postuose). Neapsižiū- 
los romėniškus sūrius. reta, kad į konsulo pareigas čio-

Prancūzija, vyriausioji Baž- ;nai įeina taip vadinamųjų kon-
nyčios duktė, organizuodama 
Kryžiaus karus, nusipelnė, kad 
jos karių vardu būtų vadinami 
visi europiečiai. Bet tai tolima 
praeitis, ir Aleksandrijos, Bei
ruto, Damasko miestai ne dėl 
to prancūziški, o dėl kitų, poli
tiškų, ir ne visai krikščioniškų 
priežasčių. Tiek XVI-me, tiek 
ir XVII-me amžiuose Prancūzi-

sularinių mišių, t. y. iškilmingų 
mišių Prancūzijos konsulo gar
bei, klausymas. Ir štai naujasis 
konsulas, sąžiningai eidamas sa 
vo pareigas, ėmė rengtis savo iš 
kilminga, Napoleono laikų uni-

adresu nuo šiol visais B. B. va
landėlių reikalais kreipiamasi. 
Jo adresas: 335 Titon st. tel. 
HO 7-4176. Valandėlių turinį 
svarstant, priimtas naujojo va 

naip ar kitaip, ši paroda įnešė dovo nusistatymas, kad valan- 
ne tik gyvumo, bet ir labai dėlės turinys būtų kiek galint 
paįvairino bei praturtino Phila- popularesnio pobūdžio, 
delphijos lietuvių gyvenimą. į
Todėl reikia pasakyti, Santaros
skyrius prisidėjo prie philadel-/ Balandžio 14 d. Įvykusi dr. 
phijiečių šviesesnių pasireiški- A. Salio paskaita apie lietuviš-

kolektyvui vadovavęs B. Rau
gas iš tų pareigų ir iš kolekty
vo pasitraukė. Naujuoju vado
vu išrinktas A. Gaigalas, kurio je gyvai išsilaikė nepriklauso

mybės idėja ir kaip ji reiškėsi. 
Vaizdžiai išdėstė to laiko aplin
kybes, kuriose lietuvių tauta 
dėl išsilaisvinimo kovojo, nuo
sekliai apibūdino Seimą, jo

ja turėjo gintis nuo ją iš visų 
pusių supančių Habsburgų, ku
rie sėdėjo ir Ispanijos ir Austri

i mų. Tačiau tai minint nesino
ri tylomis praeiti ir pro faktą, 
kad į stovėjusią mažą dėžutę 
tik retas lankytojas teikėsi de
šimtuką ar kiek daugiau įmes
ti. Iš rengėjų pusės nugirstas 
šiuo reikalu skaudus nusiskun-forma, ir sėstis kas sekmadienį

geroms keturioms valandoms į! dimas yra su pagrindu, 
vis naują — armėnišką, maro-l 
nitišką ar syriakišką sostą. Iri Pasikeitė vadovybė
taip tęsėsi keletą gerų mėnes.ų,' Balandžio mėnesio 11 dieną, 
kol pagaliau, abipusiam pasi-, t. y. Bendruomenės Balso 3 
tenkinimui, buvo susitarta, kad' metų sukakties dieną, Įvyko

ką spąusdinį okupuotoje lietu- 
voje sutraukė gražų būrį žiūro
vų, kurių gerai parengtą ir la
bai turtingai iliustruotą pa
skaitą su dideliu dėmesiu klau
sė. Paskaita davė tikrai ryškų 
vaizdą apie visą kenčiančios 
Lietuvos kultūrinį gyvenimą.

B. R

REZERVUOKITE VIETAS 
Beverly Shores, Ind. išimom. kam

bariai vasarvietėje. Visi patogumai. 
Ke/.ervuokite vietas iš anksto. A. 
Brashy, Beverly Shores, Ind. tel. 
26015 arba Chicagoje skambinkite 
BEverly 8-6786.

KAS SUKELIA

GALVOS
SKAUDĖJIMO
NEGALAVIMĄ?

Gydytojas žino, kad “Galvos skaudėjimo 
negalavimas'’ gali būti dėl įvairių prie- 
žaščių. Dr. Peter Fahrney žinojo, kad 
tikroji priežastis dažnai yra nuo peristal- 
tinio sulietėjimo pasekmėje blogo įpročio 
ar dietos... ir tokiuose atvejuose “Gomozo” 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptų, gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s 
“GornozO” sustatė yra keletas mediciniškai 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
šildo sutrikusi skrandį: 2) atleidžia vidu
rių išpūtimo skausmus; . 3) suteikia lėtų 
pagalbų nuo sukietėjusių vidurių, kurie 
yra priežastim virš išvardintų simptomų. 
Švelnus. Gero skonio. Išparduota virš 
20,000,000 bonkų. Šeimos dydžio bonka 
$1.65 vaistinėse. Bandykite Dr. Peter’s 
“Gomozo”,.. absoliučiai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad prisiųsklte 
$1 už 11 oz. bonkų (su jūsų vardu ir ad- 
.šiuo adresu: GOMOZO, l>c|>t. 071-09 
4511 N. ltavenswoo<i A\e„ Cliieago 40, III,

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

Tel. BĮ 7-7075 arba 
RE 7-9842

Duoną ir įvairius skoningas 
buLkutttt kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3.339-41 S. Lituanica Avė. 

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

miestus.

Vagies nelaime
— Kad tave šimts! — skun-

jos sostuose kurie valdė ir Bei-i konsulas savo vietoje mišioms I Bendruomenės Balso redakci-' ^žiasi vagis vagtui. Parne- 
' (* i -i 11 l'-iikrofiigiją ir kuone visą Italiją — kai -klausyti deleguos savo padėję- j nio kolektyvo posėdis, kuriame; J'

net popiežių soste sėdėjo ispa- ją vice-konsulą, bet jau katali-
nai Bordžijos. Prancūzija įieš
ko jo sąjungininkų už priešų nu
garos, ir surado juos Turkijoje 
ir Lenkijoje. Ir štai už amžino
sios draugystės su Islamo Ti
kinčiųjų (kalifų) sutartį Pran
cūzijos karalius išsikovojo tei
sę būti visų krikščionių globėju 
Rytuose. Ir tokiu būdu nuo 
1525 metų Prancūzijos konsu
las Aleksandrijoje globoja visas

ką.
Taigi prancūziška Artimųjų 

Rytų miestų tradicija yra labai 
sena. O jai galutinai įsitvirtinti 
pagrindus padėjo gausūs vienuo 
lių-mokytojų ordinai, XIX-me 
amžiuje atnešę į Rytus Vakarų 
Europos kultūrą ir išauginę nau 
jąsias vietinės inteligentijos kar 
tas. Bet apie tai kitą kartą.

Algirdas

be redakcinio kolektyvo narių 
dalyvavo Bendruomenės valdy
tos vicepirm. K. Cikotas ir val
dybos ižd. V. Bagdanavičius. 
Svarbiausi posėdžio reikalai: 
naujo vadovo rinkimas ir Bcn-

DETROITc BiZNIERIA! 
IR PROFESIJONALAI

MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.
J. Stiklorius antibolŠcvikinės 

kovos fronte

Dipl. teis. Jonas Stiklorius, 
vienas aktyviausių Philadelphi- 
jos lietuvių, paskutiniame lai
kotarpyje savo sugebėjimus ir 
energiją pasuko nauja krypti
mi: vietos Tarptautiniam Insti
tutui praeitų nąętų pabaigoje

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

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY

lorius, šį uždavinį vykdyda-jy į A D A 1b A R A U $ K A 
mas, gražiai tarnauja Lietuvos, Telefonai; htajgOf. VA 2.9790“ 
vardo bei jos interesų populi- j Residencijos — TA 6-43(56
rinimui ir, svarbiausia, reiškia- išį jm°nė yra pati stambiausia Mi- 

'chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar-si aktyviu kovotoju antibolše- 

vikiniame fronte.

Liet. Studentų — Dailininkų 
Meno paroda

nauja savo klijentams.

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6165 
GEMItlI, CONTKACTOK 

susirinkimų Atlieka įvairius Statybos, pataisy- 
.- , .. ,, . _ ' mo Ir pertaisymo dnrbus — stalinin-salese buvo iškaoinetl liet. stu- , kystSs cemento, mūrijimo, elektros

Ištisą savaitę (balandžio 9- 

14) Liet. Banko
įvedus paskaitų apie gyvenimą 
už geležinis uždangos bei apie denių - dailininkų tapyti pa- SSSTS-fiSTL.
komunizmą organizavimą, Jo-1 veikslai. Ši keliaujanti ir Liet. »- mm-,-____________
nas Stiklorius, kaip gerai žinąs Į Studentų Santaros skyriaus or
anglų kalbą ir pažįstąs komu- j ganizuota gan turtinga dailės 
nizmą, buvo pakviestas paskai-! paroda buvo aplankyta keleto 
tininku. Ir štai balandžio mėn.,
15 dieną įvykusi Jono Stiklo- 
riaus paskaita Hatboro moterų
Klubui buvo jau dvyliktoji. 
Šios paskaitos — pranešimai 
yra. trumputės: dvylika — 
penkiolika minučių kalbama, o 
po to seka klausimai bei disku
sijos, kurias moderuoja vienas 
iš Tarptautinio Instituto direk-

M. MIŠKINIS. M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY
šimtų žiūrovų. Nemažas skai- j s^y ^Defro^ M^iga, 
C1US atėjusių buvo todėl, kad Namy telef. VI 1-7970
tos savaitės bėgyje tose pačio- P*nn. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
3C patalpose vyko visa eilė su- 1 rįel£ įj ^oge™1'
sirinkimų tiek lietuvių tiek sve- ------  ■
timtaučių. Parodoje buvo ma- Klausykite 

LITHUANIAN MELODIEStyti šių jaunųjų menininkų dar
bai : Nijolės Bartuškaitės 4 , Ann Arbor _ WpAQ _ w50 
darbai, Dalios Juknevičiūtės i cycles
2 darb., A. Pagalytės 5 dar- Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 

torių. Paskaitose trumpai nu- | cai, Danutės Sakalauskaitės 5 Vedėjas RALPH VALATKA 
sakomas Lietuvos gyvenimas ' darbai, Nijolės Vedegytės 3 i 157a6 ^MkidKan'27’ 

prieš bolševikų okupaciją, bol- imi,„„„„mimm„„,„„„„„„„.... ............................ .
ževikų vc,u„ma, w okupavus, PERKRAUSTYMAI _ MOVING
tautos kančios, bolševizmo pa
vojus laisvajam pasauliui ir t. 
t. Visi tie klausimai ameri
kiečių auditorijoje sukelia di
delį dėmesį, žodis išklausomas 
su atyda, nes žinoma, kad kal
ba žmogus, pats išgyvenęs bai
sųjį komunizmo režimą. J. Stik-

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimi 
ir apdraudas

2313 W. 91st St. Chicago, III. 1 
Tel. Prtescott 9 2781

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas 
2546 W. 69th Sf. REpubfic 7-1941

Pradrkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
faigj, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrini., penktad. ir 
SfcStad. *J vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiai!. !• ryto Iki 12 vai.. 
Ketvirtini. 'J vai. iki S vai. vafc.

—

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3218

*

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELZKEL1AIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

A):

1
^ttVšvą

MIDLAND
1 ’Savings and Loan 

Association
INSURED

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
k SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
1 TAUPYMO 

BE NDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-67P 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

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

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 8-4711

Peili Raudonis, sav. Ir menadžerla 
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:10.

NARIAI METUViy TAUP, IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų (gijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS t LOAN ASSN.
6234 S. Westem Are. Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W. 47lh St. Chicago 32, M.

OISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

ST. AHTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct„ Cicero 50, III, Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
! 660 S. Halsted St. Chicago 8, UI.

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 
tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., C1UUAUO, ILL.

Telefonas — FKontier 6-1832 ,

AUTOMOBILIS

Imsiąs wmauirz ™
I*’ iš TOLI IR ARTI

NAUJI DIDĖLI T*O KAI-NAUJAUN KKAUSTĖKIO (KANKIAI
ILGU MĖTŲ PATKAINIAS - PI6US IKSAtUMNSAS AMAKAHYIHAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tai. VZAIUook 5-9209

MOVIMC
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Lietuviu Prekybos Namai
VISA GAMTA PAVASARĮ PUOŠIASI ŽALUMYNAIS, 

O ŽMONĖS SAVO NAMUS PUOŠIA

NAUJAIS BALDAIS

VISATAI KAS NAUJAUSIA BALDŲ 
PASAULYJE RASITE PAS MUS 1

3 c

.... stf*-

* k ■> t-į/
> Inspired by the simple charm and functional utility “ '* J

of modern day living, this grouping by MASTER- 
CRAFT will truly be a room-arranger’s delight. See 
it in a color assortment as varied as the rainbow.

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

firmų: Karpen, Simons, Pulman, Northome Master eraft, Union, Flextile, Sky-
line ir daug kitų. Dviejų dalių setai nuo ........................................................ $150.00 iki $500.00

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

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

virš $200 pas mus tiktai ....................................................................................................... .... $149.00
5 dalių Moderniausi miegamieji su dviem atskirom lovom, Brazilijos raudonmedžio

parduodami virš $500.00 pas mus tiktai ............................................................................. $350.00

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

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

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

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, AIR CONDITION:
šaldytuvai: VVestinghause, Admiral, Norge, General Electric, Kelvinator 8 Cub. nuo $175.00 
Pečiai, Orotvn, Universal, Maytag ir daug kitų. 36 inčų nedūžtamu parcelanu par

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

kartą rinkoje, naujausias išradimas tiktai................................. ......................................... .. $299-00

MATU ACAI:
Vatiniai, spyruokliniai, ar pagal medicinos daktarų receptus. Svečių kambarių 

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

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

KILIMAI:
įvairiausių dydžių, geriausių fabrikų kaip Bi gelovv, Alevander Smith, Magee ir ki

tų. Vilnoniai 9x12 nuo ............................................................................................... $39 — $150X0
Virtuvėn stalai: Formica viršumi su 4 puikiom kedčm parduodami $69.00 pas mus $ 39.00 
7 dalių Chromo stalai parduodami po $130 pas mus ......................................................... $ 99.00

KNYGOM SPINTOS IK RAŠOMIEJI STALAI:
Knygom spintos su stiklo durim, pakeičiamos lentynos — parduodamos $49.00 pas

mus tiktai .................................................................................................................................... $ 29.00
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar raudonmedžio su stiklo durim parduodamos

$69.00 pas mus tik ...............................................,................................................................... $ 39.00
Knygų spintos su šlifuoto stiklo stumdomam durim, europietiško skonio tiktai... $ 75.00 
Visos prekės be sugadinimų, brokų, naujausio stiliaus.
Kainos be užprašymo, klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Kampanijom 
Išmokėjimai iki 36 mėnesių ir ilgiau.

FURNITURE CENTER, Ine.
Kreipkitės į prekybos Vedeją

3222-24-20 So. Ilalsted St. VIctory 2 - 4226
Sekmadieniais — 10—5 v. neskaitome taksų. Pirmad., ketvirtad. 9—9:30. 

Kitom dienom 9—6 v.

Ar i
v; v S.*

tyčioje ir iš Šv. Antano para-. TRUMPAI
pijos bažnyčios balandžio 13 d. j — L. ir D. Petravičiai jauni- 
buvo palydėtas į Holy Sepulchrei mo stovyklai remti įmokėjo 100 
kapines. ' dolerių.

3$
KAN. F. KEMEŠIO 

ATMINIMAS
Daug metų prabėgo nuo tos 

dienos, kada kan. dr. F. Kemė- 
! šis 1922 m. paliko Detroitą, iš
vykdamas į Washington, D. C., 
katalikų universitetą. Tačiau 
Detroitiečiai jo nepamiršo. Vos 
tik juos pasiekė žinia, kad bu
vęs jų pirmosios Detroito lietu
vių Šv. Jurgio parapijos klebo
nas mirė ištremtas Sibire, ir 
visų širdyse kilo didelis užuojau 
tos jausmas. Buvusio dvasios 
vado atminimui š. m. balandžio 
22 d. 10 vai. ryto Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčioje už a 
a. kan. dr. F. Kemšio sielą bus 
atlaikytos šv. Mišios.

Apie velionies veiklą gana 
ryškų vaizdą davė “Draugas” 
balandžio 12 d. Tik norėtųsi pa
stebėti keletą stambesnių jo 
veiklos bruožų šioje kolonijoje.

' J13 prie Šv. Jurgio parapijos pa
statė mokyklą. 1919 m. įsteigė 
Lietuvių Romos Katalikų Cent
rą, kuris vėliau persiorganizavo 
į ALRKF 4 skyrių. (Suorganiza
vo Lietuvos Vyčių ir Moterų S- 
gos 54 kuopas. Buvo dvasios 
vadu jau paminėtų kuopų, Lie
tuvos Dukterų Draugijos ir 
LRKSA 171 kuopos. Veikdamas 
su mūsų jaunimu — vyčiais — 
jis ne tik sulaikė daugelį nuo 
nutautėjimo, bet ir išauklėjo 
mums veiklių ir žymių asmeny
bių, kurios ir dabar tęsia jo
pradėtą darbą.

Senieji ateiviai jį atsimena iš 
jo veiklos čia, o jauniesiems jis 
žinomas iš mūsų nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpio. Tad ir jo 
atiminimas maldoje bus gražus 
mūsų atsilyginimas jam už jo 
d'delius darbut

AUGINA’ DUKRELį NE SAU
Kai Šv. Antino parapijos baž

nytėlė pasipuošia žalumyna s ii 
gėlėmis, dažniausiai pamatai 
prie altoriaus jaunus žmones pn 
siekti vienas kitam meilę ir išt - 
kimybę. Taip buvo ir balandž'o 
14 d. Gaudžiant vargonams, de
gant altorių žvakėms, gau
siai dalyvaujant pamergėms ir 
pajauniams ir dar gausesn am 
svečių būriui atėjo bendram gy
venimui surišti rankų Vanda 
Banytė ir dr. Otonas Vaitas - 
Vaitkevičius. Iškilmingas šv. Mi 
šias atnašavo, jaunuosius mo- 
terystėn palaimino ir gražų pa
mokslą pasakė kun. Kriščiūne- 
vičius. Jam šv. M'šių metu asis
tavo kun. Dagilis ir kun. S’ma- 
navičius. Laike pamaldų galin
gu kontraltu keletą giesmių pa
giedojo viešn'a iš Toronto —į 
Vada va Žeimely tė. Jaunuosius 
prie altoriaus palydėjusios mer
gaitės buvo pasipuošusios tau- 
t'niais rūbais. Pirmosios pa
mergės pareigos teko jaunai 
chicagietei M Idai Brenciūtei.

I Povestuvinės vaišėo įvyko Ko- 
J lumbo Vyčių salėje. Čia susirin 
i kę apie 200 svečių, dainuodam’ 
momentui tinkančias dainas, 
laukė pasirodant jaunųjų, kur e 
buvo sutikti su duona ir vynu 

'Vaišėms gražiai vadovavo Leo
poldas Ileiningas. Jis perskaitė 
gautas sveikinimo telegramas. 
Jaunos’os tėvų vardu (tėvelis 
dingęs karo audrų metu) kalbė
jo artimas šeimos draugas An
tanas Brencius. Besiva'šinant 
ir befilmuojant dalyvius dar 
sveikino jaunuosius p. Bitleric- 

I nė — Detroito ateitininkų sen
draugių vardu ir prieš prapjau- 
jant vestuvinį tortą kalbėjo dr. 

į Majauskas. Jaunasis savo šei
mos vardu visoms nuoširdžiai 
padėkojo. Svečių tarpe buvo 
jaunojo tėvai, atvykę iš Bosto
no, ir bičiuliai bei art’miėji iš 

ĮChicagos. Taip pat į vaišes at- 
. silankė kun. Simanavičius ir
kun. Kriščiūnevič.un.

Jaunosios mamytė savo moti
nišku rūpestingumu prižiūrėjo 
svečius, kad nieko n^tigtų Ir

kada svečiai sudainavo “Auginai 
dukrelę ne sau”, jos akyse su
žvilgo ašara.

ANTROJI PORA
Tą pat dieną ir toje pačioje 

bažnytėlėje kun. dr. Boreišis mo 
terystėn palaimino kitą porą — 
Izabelę Šlekytę ir Albiną Pus- 
dešrį. Jų vestuvinėse vaišėse 
dalyvavo apie 100 žmonių.

MŪSŲ ŠACHMATININKAI

Šalia Detroito sporto klubo 
Kovas veikia šachmatininkų 
sekcija, kuriai ligšiol vadovavo 
Balys Petkevičius. Dabar šios 
sekcijos vadovavimą perėmė 
Mindaugas Gilvydis.

Praėjusiais metais buvo su
ruoštas turnyras ir suorgani
zuotas Kazio Škėmos simulta
nas, o šia s metais mūsų' šach
matininkai su sporto klubu Ko
vu žada vykti į Chlcagą.

Buvusio turnyro laimėtojų do 
vanoms paaukojo: Juozas Brie
dis — 10 dol., Marcelė Ditkus —
5 dol. ir Šv. Antano parapijos 
knygynas — Igno Šeiniaus kny
gą “Raudonasis Tvanas”.

Laimėtojai dovanų atsisakė ir 
pinigai su knyga buvo pasiųsti 
Vasario 16 gimnazijai.

K. Škėmos vykusį simultaną 
10 dolerių auka parėmė Alytaus 
baro savininkas Petras Padols- 14 

kis.

MIRTIS
Vėl netekome LRKSA 265 

kuopos nario Antano Petrausko. 
Jis mirė sulaukęs 58 m. Išau
gino gražią šeimą. Jo vaikai — 
Stasys. Bronislava, Elena, Julė 
ir Janina — gyvena š ame kraš
te. Tik vienintel's sūnus Jonas, 
sulaukęs 18 m. ir atlikdamas 
Vietinės Rinktinės uždavinius, 
yra žuvęs ties Ašmena. Bronis
lava, Elena ir Janina yra ište
kėjusios ir aug'na gausias šei
mas. L:ko skausmo palaužta jo 
žmona Veronika. Vokiečiams o- 
kupavus Lietuvą, turėjo blogas 
gyvenimo sąlygas, pagaliau ir 
tremtis atsiliepė į jo sveikatą ir 
be laiko nuvarė į kapus šį tylų 
ir taurų lietuvį, kuris būdamas 
paprastu ir neturtingu darb’nin- 
ku nesusigundė jokių okupantų 
siūlomu “rojumi”.

Mirė balandžio 9 d., buvo pa
šarvotas Brazio laidotuvių kop-

QltlP’Q SELF Ol\lr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

4LL PHONES — WALBR0QK 5-8202

Balandžio menesio 19, 20 ir 21 

dienomis

COL RVOISIER, Three Star Cognac Fifth

IMPORTED FRENCH BRANDY

CREME DE CASSIS

Fifth

Fifth

GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth

1952 VINTAGE, Iniported Bordeaufc 
Red or White VVines

KIJAFA WINE

CINZANO VERMOUTH 
Sweet or Dry

DANSKI VODKA, 80 Proof

Fifth

5th

$4.-98

$2-98

$2-75

$4-89

$1.69

Fifth

Fifth

IMPORTED CANADIAN YVHISKEY Fifth

NUYENS ASSORTED G3RDIALS

.. . —.4.- n į ^F===

FiUh

=5=

$1.39

$2-88

$4-28

$2-89
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SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

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

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)

S

IJON A S GRADINSKASI
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 
RADIJAI-PATEFONAI 

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

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

NAUJAUSI

Sukaktuviniu Metų Dovanos Taupyto j am s

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

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės j 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).

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

« CRANE SAVINGS
-3 AND LOAN ASSOCIATION

2555 West 47th Street LAfayette 3-1083

t

11. lt. I*lctklcwlcs, pro*.; E. lt. Pleike*ir/., M'kr. Ir ndvoknl/v>

Mokam* auksina dividendus Koftiuojamc čekius. Parduodame 
\r ISperkame vulRtybčs bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui. 

A l IDAItVKI I E sysk.Vl i y ŠIANDIEN. APDllALSI A IKI SIU,IMTO
DARBO VALANDOM: pirmad. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vale.: 
antradlenj Ir penktadieni nuo 9 Iki 5; trečiadienį uždaryta, 
o Sestadleninla nuo 9 valandos Iki vidudienio.
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SO. BOSTONO. ŽINIOS
SUDARYTAS ALRKF JUB. '

KONGRESO KOMITETAS
Parapijos, klebono kun, Pr. 

Virmauskio rūpesčiu balandžio 
13 d. buvo sukviestas platesnis 
bostonišk'ų lietuvių katalikų vei 
kčjų susirinkimas aptarti jubi- 
lėjinio kongreso reikalus. Kon
gresas įvyks Bostone š. m. spa
lio 12, 13 ir 14 d. d. Kongresui 
rengti komiteto pirmininku iš
rinktas kun. J. Žuromskis. Su
daryta eilė komisijų. Taip pat 
numatyta sudaryti garbės ko
mitetą su ark. Cushing prieša
kyje.

Sudarytasis komitetas ir ko
mi jos tuoj pradeda darbą.

PUTNAMO SESELIŲ 

PARENGIMAS

Ateinantį sekmadienį, balan
džio 22 d., 3 vai. p. p. parapijos 
salėje po bažnyčia rengiamas 
Nekalto Prasidėjimo seselių iš 
Putnam, Conn., parengimas. 
Programoje — gražus italų ga
mybos flmas, vaizduojąs Mari
jos gyvenimą, lietuviškų dainų 
ir šokių montažas.

Į tą parengimą kviečiami visi. 
Parodykime dėmesį mūsų sese
lėms!

T R I! M P A I

— Už. a. a. Itin. F Kemėšio
sielą gedulingoj pamaldos mū
sų parapijos bažnyč oje buvo 
balandžio 19 d. 8 vai. ryto.

— LB apylinkės susirinkimas 
įvyko balandžio 14 d. taut. na
muose. Patiekta ligšiolinės veik 
los apyskaita ir išrinkta nauja 
vadovybė tokios sudėties: F. 
Kir.ša, O. Ivaškienė, A. Matjoš- 
ka, dr. J. Petronis, A. V.leniš- 
kis. Revizijos komisija — P. 
Jančauskas, dr. J. Gimbutas ir 
inž. J. Vasys.

PAJIEŠKO JIM AI ~
KLEMENSAS S T R EIMIKIS,

Grand Rapids, Mi<h., seniai gyve
nąs JAV., prašomas atsiliepti, yra 
žinių iš Lietuvos. — Petrus Navic
kas, 6640 S. Talman Avė., Chiea- 
go 29, III.

Pa.į ieškoma ELZBIETA MATALA
VAGE, gyv. Cliieagojc. Prieš 40 m. 
gyvenusi pas brolį Antaną, 30 E. 
Llovd St., Slienaniloali, Pa. Kilusi 
iš Kulokų kaimo, Liudvinavos parap. 
Liet uvoje buvo likę brolis J ingis ir 
sesuo Margarėta.

.Įieško brolio Antano Matalavage 
duktė — Mrs., Beatriče Shomoskie, 
241 E. Mt. Vernon St., Shenandoah,

j Pa. Ji pati arba apie jo»s likimą ži.- 
. nantieji prašomi atsiliepti.

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS 

SESELIŲ RĖMĖJŲ SEIMAS

įvyko š. m. balandžio 15 d. So. 
Bostono lietuvių parapijos sa
lėje. 10 vai. iškilmingas šv. Mi
šias atnašavo prel. Pr. Juras, 
pamokslą sakė tėvas Ant. Jur
gelaitis. Po to dalyviai aplankė 
parapijos mokyklos mokinių pa
rodą ir valgė pietus. Posėdžiai 
pradėti 1 vai. p. p. Vadovavo 
prel. Juras ir Milerienė iš Wor- 
cester, Mass.

Pagrindnę kalbą pasakė kun. 
A. Vainauskas iš Nashua, N. H. 
Taip pat kalbėjo motina M. A- 
nunciata. Tvirtai nusistatyta 
imtis visų pastangų pastatyti 
koplyčią Brockton, Mass.

So. Bostono lietuvių parapijos 
bažnyčioje ir salėje tą dieną į- 
vykdyta rinkliava koplyčios sta
tybai. Surinkta $1,128. So. 
Bostono rėmėjų skyrius surinko 
$3,562. Vi30 Bostone surinkta 
4,690 dol. Pridėjus kitų skyrių 
aukas, viso susidarė $5,964.75.

Buvo graži meninė progra
ma, kurią atliko seselių vadavau 
jami parapijos mokyklos moki
niai.
PATAISOMA A. A. IVAŠKOS 

BIOGRAFIJOS KLAIDA

“Lietuvių Dienų išleistame 
vardyne ir “Drauge” bei “Dar
bininke” išspausdintuose nekro
loguose buvo parašyta, kad a. 
a. . Ivaška buvo gimęs Šiauliuo
se. Iš tikrųjų j s buvo gimęs 
1899 m. Ukriuose, Žagarės vals
čiuje, arti Latvijos sienos.

NEUŽMIRŠKIME NUEITI

Seniai rengiamas lituanistinės 
mokykols vakaras įvyksta jau 
šį sekmadienį So. Bostono Liet. 
Piliečių Klubo salėje 5 vai. p. n.

Pajieškoma GENOVAITĖ JA- 
KUBYNAITĖ, kilusi iš Alytaus 
aps., Krokelaukio valse., išvykusi 
iš Lietuvos 1924-5 m. Turiu žinių 
iš Lietuvos. Rašykit adresu: Pet
ras Raimūnas, 1343 E. 92nd St., 
Glevelajid 6, Ohio.
IOE3O1 3OE3O1

Telef. REpublic 7-ot>03 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
B t s t o va s

4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960

rotso

Pajieftkomas JONAS I.IZOENIS, 
sūnus Igno, kilęs iš Mažeikių ap.sk r. 
ir vaisė., Velveiėių kaimo. Prašau al- 
sllit'ptl Šiuo adresu: Jonas Zulpa, .1 
N. 1'lornl Avė., Kingliainlnii, \. V.

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS
Telef. — HUmbold 6 1038

Vestuvių nuotraukos ir 
augitos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(lncorporuted)

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

CLASSIFIED AND HELP WANTED AUS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

Daugiausin sutaupysite pirkdami ir 
parduodumi per šią įstaigą, nes ėia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Chicugoj. Teiraukitės:
A L G. B U U D R E C K A S 

RE AL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijofi) 

Telef. LAfayette 3-3384

BLTLDING & REMODELING

3C

CHICAGOS LIETUVIU ORAS “PIRMYN"
vaidina P. Mascagnio operą

CAVALLERIA
RUSTICANA

Sekmadienį, 1956 m. balandžio - April 22-rą d.
SOKOLŲ SVETAINĖJE

2337 South Kedzie Avenue

Vaidintojai:
Ona Skever-Stephens, Algirdas Brazis, Antanas 

Peškys, Vanda Žabelio, Irena Kelly. 

Kazys Steponavičius, režisorius-dirigentas.
Pradžia 4:30 v. popiet. Biletas $2. Bus muzika šokiams. 

Kviečiame visus atsilankyti.
“PIRMYN” CHORAS

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WGES stoties — Banga 1S90 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

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

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
8ERAD. 8:30—9:30 v. r. U Stotie* 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29, :.’l. HEmlock 4-2418

7121 8o. ROCKWELI. ST.

GERIAUSIOS
net 88 ženklais raSomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais 
ROYAL didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.

4-ji šimtinė baigiama siuntinėti 
užsisakantiems. Pranešę adresą dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

Po #1.00 vienas: ■
ir Saulės RylasMano Gitara — Tango —

Anglą valsas — solo .
Nutilk širdie—Tango—ir Kanarkų Fo.vtrotas 
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles — solo ....
Tu, Lietuva ir Dru-Lia ..........................................
Našlaites Kapas ir Griovėsių (lėlelė .......................
Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla — solo 
Kai as turėjau ir Kam Šeri Žirgelį? Vanagaitis,
Marcinkonių Polka ir Virginia Polka .............
Vainikas 1 ir 2 Dalis .............................. Lietuv
Geismai ir Svajonės ii- Oželis .......... Duetas ii
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai ........

. Sabanianskos 

. Šabaniauskas
................. Šiaukevičius
Pildą Dėdė ir Dėdienė 
Pupų Dėdė ir Dėdienė
................. Babravičius
Olšauskas ir Armonika 
Lietuviškas Orkestras 

iškų Melodiją Rinkinys 
Kvartetas su Orkestru 

. .. Duetas su Orkestru

solo

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Chicmco 29, IU.,

PRospcckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedfijae
Lietuvių Statybos Bendrovfi:

•* stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminijaus langus Ii 

duris.

V. ŠIMKUS

Įvairūs pataisymai Ir pardavimas
jei norite pirkti ar užsakyti namę 
(turis būtų gerai išplanuotas, pato 
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa 
kyklte pas

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

Adresas: 4645 S. Kcating Avė.

CHICAGO 32. ILLINOIS

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

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

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

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

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

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

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

šild., alyva.
KITUR:

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

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

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

ton Parke.
Du mediniai namai: 2 butai po 

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

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

R E 1 K A L I N <1 A S 
REGISTERED PIIAKMACIST-. 

VAISTININKAS
Pilną ar nepilną laiką. Geras ai ly
ginimas.

LA VERGNE PHARMACV 
4947 W. 14Ui St. Cicero, III. 

OLympic 2-1070

HELP WANTED MEN
21—35 for A & P meat 

ware house
Night seleetors. 5 day week. 

Sunday night through 
Thursday night 

Good starting salary 

Apply
A & P MEAT VVAREHOUSE 

4350 VV. 44th St.

(44tli & Kildare)

HELP WANTED MOTERYS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

ĮJiiiimiiiiiiiiiiimmimiiiiimiiiiimiiiiiu
| LIETUVIŲ STATYBOS =
? BENDROVĖ

MŪRAS i
į BUILDERS, INC. =
= Stato gyvenamuosius na- = 
= mus, ofisus ir krautuves pa- = 
= gal standartinius planus ar E 

= individualinius pageidavimus. E 

= įvairūs patarimai staty- = 
= bos bei finansavimo reika- E 

= lais, skiciniai planai ir na- E 

= mų įkainavimas nemokamai. E 

E Statybos reikalais kreiptis = 
E į reikalų vedėją šiuo adresu: E

| I0NAS STANKUS !
E kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
E Tel. PRospect 8-2013 =
= 6800 SO. CAMPBELL A VU, = 
- Chicago 29, Illinois E 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiin

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGF.NCV 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36. III

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSl’RANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

SAVININKAS ųAItnUODA 
PA.IAlMV NUOSAVYBIŲ

Apylinkėje lGtli ir Union Avė. 2-ją 
aug.štų mūrinis po 4 kamb., plius 2 
butai po 2 kamb. rūsy. Tuojau gali
ma užimti 1-rną. angštų. Taip pat 4 
Rami), medinis užpakaly. Nuominin
kai patys apsišildo. Arti lietuviškos 
bažnyčios. įkainuota skubiam parda
vimui. šaukite Mr. Kolar — STate 
2-63(13 iki 5 v. v. šiokiadieniais arba 
NEva«la 2-5956 po 6 v. v. ir šeštad. 
bei sekmad.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — M'Al. 5-6015 Į

LOADS OF INCOME;
Good Brick Building;
4 — 5 Room apts;
2 Car garage;
No leases;

61st & DONORE;
$29,500.

Mr. Kelly
MeCARTHY BROTHERS 

2412 W. 63rd Str.
REpublic 7-5000

Clerk for soda fountain and 
retail store. Will train alert 
giri for pleasant work in pleas- 
ant surroundings. Starting sala
ry $1.10 per hour. Will be in- 
creased promptly if work is 
satisfactory. Full or part time.

HOTEL NORRLAND
8 W. Burlington, La G range

PROGOS — OPPORTUNITIES

PRIVATUS SAVININKAS PAR
DUODA lilQI'OR KRAUTUVIŲ IR 
TAVERNĄ. Seniai įsteigtas biznis. 
Pilnai įrengtas, kartu ir 4 alaus 
“cooler”, 2 kasos register'iai, fikče- 
riai, televizijos aparatas. radijo ir 
vėsintuvas. Tiktai $2,000, "eompleic".

550 \V. 63i«1 St.
Skambinti ENglevvooil 4-0342.

AUTOMOBIJLES — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O S
UetuvLska gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. tVESTERN AVĖ.. PR 8-9533

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiu.
Skelbtis “ DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.
tiiimiiiiiiiiiiimiimimiiiiiiiiiiiiiiiinuii

NUO UŽSJSENĖJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir 8KAUD2IŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
618. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džlflstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinių, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, Ir $8.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc.,Ga 
ry. Ind.lrDetrolt, Ml- 
cbigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney ordsr 1

Po $1.50 vienas:
Tėvynei ir Subatos \ akarelį ...................... Rądriūno Vyri} Kvartetas
Alutiš ir Šauksmas ........................................... Budriūno Vyrų Kvartetas
Žemaitiška Liaudies Dailia ir Subatos Vakarėlį ........... Švedo Choras
Apie Palvą Arklį ir Kikilis, Mergužėlė Mano Miela.... Švedo Choras
Žvaigždeles ir Temsta Dienele ................... Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Barkarolė ir Sutemo ................................... Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Noktumas ir Čigonės .................................... Motiekaitienė ir Kalvaitytė

Rekordus siunččiame :r paštu. Amerikoje už supakavimą ir pašto 
išlaidas dar ekstra $1.50. Kanadon $2.50. J kitas šalis atitinkamai bran 
giau. COD nesiundame. Pinigus siųskite kartu su rekordų užsakymu.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC
3241 So. Halsted Street Chicago 8, III.

ŠILDYMAS
A. Stančianskas ir A. Lapkm

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

Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai 

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

2-6752 ir OLympic 2-8492

J. L. GIEDRAITIS 

1632 Broad St., Harford 6, Conn. 
kuria “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

šios nuostabios ir nepaprastos kny
gos personažus šitaip {vertina ra
šytojas Gliaudą: "...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyje Era Angelleo angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet myllatl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo ir nesuvokiąs Jo ssmSs, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprv įėjimo procesą”.

P. STANKOVIČIUS
1EAL ĖST. ir INSTTR. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-1793 

Padeda plrkltl - parduoti namu. 
aklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvark» 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 16—1_______________

** pTuTbTnT'
Licensed, bonded plumbera

Joks darban nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844 

WAlbrook 5-3451

TIKTAI UŽ $7,800 VIRSITE
5 kamb. (3 mieg„) medinį namą 

gale sklypo. Arti Glst ir Narraganset, 
Clearing rajone. Arti nauja valdiška 
mokykla, krautuvės ir transport. 
Alyvos pečiais apšild. Utility room— 
rūsio nėra.

P. H. 1IAIAORSI.N UO 
3145 W. 63rcl St. m-'.nihmk 4-4300

2-Jč BVTČ — 4 ir 4 kamb. ’/2 blo
ko nuo 26tb ir Avei’s. Atremontuo
tas. $13,900, arba duokite, pašildy
mą. SVOBODA, 3739 W«r>t 26th St. 
— tel. LAwndaIe 1-7038.

ARTI 63rd IR KEDZIE
2-jų butų medinis apkaltas na

mas. Karštu vandeniu apšildomas. 
5 ir 5 kamb. 37‘/a P^dl) sklypas. 
2 autom, garažas. Įkainuotas sku
biam pardavimui.

F. II. HALVORSEN CO.
3145 VV. 53rd St. HEmlock 4-4300

MARQUETE PARKE mūrinis 
5 kamb. namas. 2 autom, garažas. 
Oro apšildomas. Skambinti po 5 
v. vak. tel. HEmlock 4-7644.

Kas nori namų, farmų Ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INCOME TAKSUS 
UŽPILDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottngc Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

LEGULO, Department D.

5618 W. Eddy St Chicago 34, I1LI

T. V. Service 
$2.95

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka

Užsakymus su pinigais siųskite:
259 pal., kaina >2.50 

DRAUGAS. 2UI 8. Oakley Ava., 
Chicago S, 1IL

•furnitur.e«carpeting*appliances«ielevisiom 
1800-02 W. 41H IA 3-7771 2.3 4

<AviHG*

PIRKITE APSAUGOS BONUS.

BEVERLY SHORES, IND. parduo
dami 3 sklypai. 1 ’/s bloko nuo Lake 
Michigan. A. Brasbv, tel. 26015, ar
ba Cbicago.je tel. BEverly 8-6786.

Marųuette Parko geriausioje 
apylinkėje parduodami grosernė 
ir imponuoto maisto krautuvė su 
namu, daranti didelę apyvartą.

GRovehilI 6-2025
5 kamb. mūrinis namas (2 mieg. 

kamb.). Pilnas rūsys. Alyva apšil
domas. Arti bažnyčios, mokyklos 
ir krautuvių. Apylinkėje Archer 
Avė.

POrtsmouth 7-8930.

Skelbkitės “Drauįįe

CHARLES F. CARPENTIER 
Sccrctary of Stale

Just about one of the easiest 
ways for a motorist to become ln- 
volved ln an accident is to con- 
tlnually weave from one lane of 
trafflc to the other.

In the continuous battle of some 
drivers to "save” a few seconds of 
time (at the risk of their lives) 
these motorists will pick up the 
ridiculously dangerous liabit of 
weaving in and out of the lanes of 
trafflc. Tliat the driver puta little 
value on his own life is btit one of 
the considerations. More important 
ln this case is that he ls willing 
to sacrlflce the lives of others he- 
cause of his lack of courtesy.

One can eastly imagine the possi- 
bilities of an accident occurring 
when a driver weaves in and out 
just prlor to making a turn. And 
as unbelievable as it may seen, 
some of these drivers have been 
known to weave in and out of traf
flc and then out in front of another 
vehiele to make a right hand turn. 
Also, such a motorist Is unauare 
or unconcerned of the fact that 
such drtving tacties are very apt 
to cause hlm to misa a trafflc slgnal 
which could result in a serlous ac
cident.

A copy of the completely n«w 
"Rules of the Road” booklet wtll 
be sent to you free upon reųuest. 
Wrlte to CHARLES F. CARPEN
TIER, Secretary of State, Sprlng- 
fleld, Ullnolg.
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DETROITO ŽINIOS
MARYTE LEKNICTft GAVO 

FORE© STIPENDIJĄ

Šviesų Velykų rytą namo po 
Prisikėlimo grįžusi Marytė ga
vo Henry Ford II sveikinimo te
legramą, kurioje jai buvo pra
nešta, kad ji laimėjo “Ford 
Fund” stipend'.ją.

Vėliau jos vardas buvo iš
spausdintas visuose trijuose De
troito dienraščiuose — “Detro't 
News”, "Detroit Free Press” ir 
Detroit Times” — ir dviejuose; 
savaitraščiuose — “Northwest 
Detroiter” ir “Rouge News”, ku
riuose buvo įdėta ir jos nuotrau i 
ka. Visuose laikraščiuose ji, 
kaip ypatinga laimėtoja, buvo 
paminėta atskirai. Visur buvo 
atkreiptas dėmesys į šią 15 me
tų lietuvaitę, prieš keletą metų 
atvykusią į Ameriką ir baigusią 
pirma mokine Cooley High 
School.

TALTODAII.ftS PARODA SK. TftVŲ SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, balandžio 22,
Hispanos Unidos pirmo augšto 

je įvyks pamaldos už žuvusius! salėje LB Detroito apylinkės 
ir mirusius skautus. Visuoment pastangomis įvyks tautinių au-; Skrupsk enė, J. Januškevičius, 
kvieč ama dalyvauti. I din ų ir drožinių paroda iš Dėt- J. Pusdešris.

Detroito skautės ir skautai roito tautodailininkų P. Jesiūno

ŠV. JURGIO MINĖJIMAS

Balandžio 28 d. 6 vai. vak 
Šv. Antano parapijos bažnyčio-

balandžio 29 d. organizuotai da
lyvauja pamaldose Šv. Antano 
bažnyčioje. Po pamaldų vyks
tama į Plymouth paiką, kur į- 
vyks iškilminga šv. Jurgio su 
eiga.

— Vladas Kukučionis vėl 3un 
kiai susirgo ir paguldytas High- 
land Park Gen. Hospital gydy
tis.

— Kanados Lietuvių IV die
nai ruošti komitetas š. m. balan

ir V. Veselkos darbų. Paroda 
bus tik v'.eną dieną.

Meno reprezentacija Detroito 
lietuvių tarpe buvo pati elastin- 
giausia šiais metais. Tatai sa
kydami, galvoje turime įvairias 
lietuviškojo meno šakas: dainą, 
teatrą, šokius ir pan. Tačiau 
tautodailė, kuri gal tiksliau ne
gu kas kitas išre'škia mūsų liau
dies gilią ir turtingą kultūrą, 
tautodailininkų P. Jesiūno ir V. 
Veselkos sukurtuose darbuose

džio 15 d. buvo susitikęs su yra įgavusi dar didesnę meninę 
Detroito veikėjais pasiinformuo- vertę ir kūrybinį subrendimą.

Marytė Lekniūtė

“Ford Fund’ stipendija yra 
ne tik didelė finansinė parama, 
bet ir garbingas laimėjimas. 
Fordo stipendijai gauti prašy
mus gali paduoti tik geriausi; 
mokyklos mokiniai, kurių tėvai

ti ruošiamos šventės reikalu.
St. G-kas

PAREMKIME VOKIETIJOS 
SKAUČIŲ STOVYKLAS

Skaučių Seserijos Vadi jos so-

Balandžio 8 d. įvyko berniu
kų skautų tėvų susirinkimas.’ 
Naujori valdybon išrinkti A,

— Detroito skautės ir skautai
numato šią vasarą stovyklauti 
nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio 
4 d- J .K.

Dėl mirties, atnešusios amžiną ramybę jūsų my
limai žmonai ir motinai,

A. j* A«
MARIJONAI KEŽENIENEI,

reiškiame gilią užuojautą vyrui Pranui, sunums ii 
dukterims: Antanui, Jonui, Marijai, Petrui, Ele
nai, Leonui, Onai, Pranui, Izabelei. Vincui ir jų 
šeimoms. Tegul jus paguodžia keli nuoširdūs už
uojautos žodžiai jūsų skausmo valandoje.

Alkevičiy ir Biliūnų šeimos

IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO

KUN. A. LIPNIftNO KUOPOS 
DĖMESIUI

Kun. A. L’pniūno kuopos su
sirinkimas įvyks balandžio 22 
d. 10 vai. Tėvų Jėzuitų namuose 
(5541 So. Paulina Str.). Susi
rinkimas bus diskusinis. Disku
sijų tema “Lietuvių ir ameri
kiečių katalikiškasis jaunimas”. 
Tema įdomi ir aktuali, todėl vi
si kviečiami dalyvauti. Nariams 
dalyvavimas būtinas Valdyba

KRONIKA

dirba Forde. Patiektoms anke- cialinjs sk ius kai ,,
toms perziūreti buvo kviesta spe tajp sien)et rtpinasi> kad k0 
ciali komisija, kurią sudarė pre- daugiau sutelktų 1Mų vokieti-
zidentai sekančių universitetų: jos skaučių stovykloms. Vo-
Kenyon College, University of kietijog skautėg> kurlų tėveliai 
Michigan, University of Illinois, daugiausia iš gaunamų menkų 
Umversity of Notre Dame, Mas pašalpų gyvenaj mūsų para. 
sachusetts Institute of Techno-! mos nepajėgs suruošti savo sto- 
logy, University of Minnesota. vykĮos
Sweet Briar College, Southwes- praėjusią vasarą Detroito vi- 
tern at Memphis, Stanford Uni- 8Uomeng pasiuntė $107.50. Bū- 
versity, ir Scholarship progra- tų miela kad ir šiemet ne ma-

Abu kūrėjai savo darbais yra1 
atsižymėję kitataučių ir lietu
vių tarpe.

Su pačiu meno reprezentavi-, 
mu Lietuvių Bendruomenė glau
džiai jungia ir lietuvybės iš
laikymą mūsų jauniausiųjų tar
pe. Į parodą laukiama a’tsilan- 
kant ne tik vyresniosios kartos, 
bet jaunesniųjų, kuriems lietu
vių liaudies buitis yra nepažįs
tama ir nesuprantama Ameri
kos didmiesčių manierose ir tem 
pe. Gausiai atsilankykime me
no parodon! S. Š.

— Baltimorės sendraugiai iš-
srinko naują, valdybą, kurion į- 
eina V. Volertas (pirm.), dr. S 
Ankudas ir St. Balčiūnas.

— Clevelando studentų at-kų 
draugovė įrengė lietuviškų ve
lykinių papročių "skyrių įvairių 
tautų parodoje miesto bibliote
koje.

— Korp! Gajos bendros šv. 
Mišios, pusryčiai ir susirinkimas 
buvo balandžio 15 d. Tai buvo 
korporacijos mirusiųjų draugų 
prisiminimas ir pagerbimas. Ši 
tradicija yra vykdoma kiekvie
nais metais.

— New York studentai at-kai
uoliai prisideda prie “Ateit'es” 
koncerto techniškų darbų atliki
mo. Koncertas įvyks gegužės 
11 d.

— Brocktono moksleivių at- 
-kų šventė bus balandžio 22 d. 
Programoje tarp kitko yra nu
matomas vaidinimas “Pranukas 
teisme” ir montažas “Mūsų Vil
nius”.

— Laima Janūsaitytė šiuo mc 
tu studijuoja A/oertus Magnus 
kolegijoje, New Havcn, Conn., 
kur yra laimėjusi kolegijos sti
pendiją. Neseniai vietiniai laik 
raščiai plačiai aprašė jos gyve
nimą ir įdėjo fotografiją.

— Philadelphijos stul. at-kų 
ruoštas šokių vakaras balandžio 
7d. praėjo su pasisekimu.

— SAS O.ntro Valdyba svei
kina SAS įgaliotinį Vokietijoje 
kol. A. Žemaitį ir J. V. Kybar- 
taitę, sukūrusius lietuvišką at- 
citininkišką šeimos židinį. Il
giausių metų!

— SAS Centro Valdybai reiš-i 
kia užuojautą kol. Rimantui ir 
Daliai Ivaškams dėl jų tėvelio 
ir uošvio A. Ivaškos nrrt’es.

— Sol. V. Verikaičiui Toron-1 
to Harmony Symphony Orchest
ra vadovybė atsiuntė šiltą pa-t 
dėkos laišką už dalyvavimą “In- 
vitation Concert” ir jo puikų 
dainavimą pritar ant simfoni
niam oikestrui š. m. sausio 31 n 
d. Toronte’. Orkestro vadovybė ’ 
solisto dainavimą labai augštai | 
įvertino ir pakvietė dalyvauti 
kitame koncerte. V. Vorikaitk; 
gegužės 12 d. atvyksta į Brook- 
lyną dalyvauti “Ateities” kon-; 
certe Apreiškimo parapijos sa- H 
Įėję. Koncerte taip pat dalyvaus 
sol. A. Stcmpužienč ir pianistė 
Julija Rajauskaitū.

mos direktorius.
Iš 650 kandidatų buvo išrink

ti 72 mokiniai iš visų JAV. At
sižvelgiama į mokinių mokslą, 
mokyklos vadovybės rekomen
dacijas, specialių egzaminų re 
zultatus ir kitus duomenis. Lai
mėtojų tarpe, išskyrus M. Lek- 
niūtę, lietuvių nebeužtinkama 
“Ford Fund” stipendija skiria
ma šešti metai ir ja naudojasi 
272 studentai, kurie mokosi į- 
vairiuose JAV universitetuose

Marytė Lekniūtė jau nuo š. 
m. vasario mėn. studijuoja Way 
ne universitete, kur lanko “Li- 
beral Arts” fakultetą. Ji taip 
pat yra laimėjusi Wayne uni
versiteto stipendiją.

Marytė yra duktė dr. Veroni
kos ir Kazio Leknių. Tėvas dir
ba “Ford Division General Of- 
fices”, Livonia.

žesne, bet dar didesne auka ga
lėtume paremti idealistini skau
tišką užjūrio jaunimą. Š os va
sara stovykloms paremti aukas 
renka S. Bliūdžiuvienė, E. Bu
lotienė, E. Kutkienė, V. Pau 
ža (“Neringa”), Ž. Buknytė, M 
Lekniūtė, V. Tamošiūnas, S. II 
jasevičius, R. Bilait'.enė, V. Vis
kanta, Rabašauskienė.

Skaučių vadovybės vardu nuo 
širdž'ai prašau Detroito visuome 
nę, rinkėjams kreipiantis, savo, 
nors ir kukliausia, auka prisidė
ti, kad gaJėtume sudaryti sąly
gas visoms užjūrio skautėms 
stovyklauti.

Ir čia, ir ten vakarais prie 
laužų teskamba lietuviška dai
na, tetrykšta tas pats jaunatviš
kas džiaugsmas.

v. s. K. Kodatienė, 
Skaučių Seserijos Vadijos 
Socialinio Skyriaus Vedėja

A A.
JOSEPH BAGDONAS

Gyveno 3206 S. Green St.
Mirė balandžio 17 d., 1966,

7 vai. ryto, sulaukęs 67 metų 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo 
iš Telšių apskr. ir parapijos, 
Paežerių kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Victor, brolienė Catho- 
rine, brolio sūnus Albert Bag- 
don ir jo šeima, gyvenanti Bes 
Moines, la., pusbrolis William 
Bagdonas, jo žmona Sophle, 
kiti gimtinės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Dariaus ir Girėno 
Am. Lg. Post 271.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Kvans koplyčioje, 6645 Soutli 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
balandžio 21 d., iš koplyčios ? 
vai. ryto bus atlydėtas j St. 
Rosc of Lima parapijos bažny
čią., kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdęs brolis ir kiti gimi
nūs.

Laidotuvių direktorius Ma
žeika. Tel. itEpublic 7-8600.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienai blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

MUTUAL F E DERA L 
SAVINGS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 

Taupykite nors dalį.

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

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

C LOAN ASSN 2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAL8KAS. Prea

Chartered and Snpervlsed by the D. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-toa ryto Iki 6 vai. po plotų. K.etv 
nuo 9-tos vai. ryto iki g vai. vak. fieštad. nuo 8 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma

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

baterijos ir automobiliams dalys. Pirestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehiU 6-9136 

M. C ES ĄS, patyręs auto specialistas

MES PRISTATOME ANGLIS BEI)
PEČIAUS ALIEJŲ

OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

I kų ar keliasdežimtg mylių. Reikale šaukite mus. l
I Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitša pas" 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Noyno Avenue Tel. Vlrginia 7-7097;

MARIJONA ŽILIENĖ
(Zelis) 

(Viržginaitė)
Gyveno 3137 W. 42nd Pi. 

Tel. VI. 7-1296

Mirė bal. 17 d.. 1956, 7:30 v 
vak. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apsk., Kietavos parapi
jos, Vltkelių kaimo.

Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 sūnūs: VValtėr, marti Peliei- 
ja, Krank, marti Juiia; Louis. 
marti Stelle. 5 anūkai, 1 pro 
anūkė. Brolienė Petronėlė Vir- 
žintis su šeima;» kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Petronėlės, šv. 
Onos ir Apaštalystės Maldos 
Draugijoms. . »

Kūnas pašarvotas Weislak 
koplyčioje, 4256 S. Mozart St.

laidotuvės įvyks bal. 21 d.,
iš koplyčios 9:30 vai. ryto Ims 
atlydėta į švene. Panelės Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, nuireios, anū
kai ir proanūkė.

Laidotuvių direktorius A. M. 
Phillips. Tel. YArds 7-340 1.

IOUG’

1

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gaut'

• Nemokamai 3-Jų mėn. pilną gara.i , 
tiją — darbas ir dalys.

• Nemokamai vidaus anteną Ir lnsta - 
liavimas.

• Iki 3100.00 ir daugiau nuolaidos ui
Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

rimo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKĄJĮ 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAI8YMA8

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS K. ENDZELIS
IOC IDE

GUŽAUSKŲ
BEVERLY IHLLS GftLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST 68RD STREKT 
Tel. l’Itospeet 8-0833 ir I’R 8-0834

DETROIT, MICHIGAN

MOŠŲ MIELAM KLUBO NARIUI
STASIUI PETRAUSKUI,

JO MYLIMAM TĖVELIUI MIRUS, GILU UŽUOIAUT? 
REIŠKIA

Z
DETROITO LSK KOVAS

TROOST - MHANK1S MONtlMENTS
6819 So. Western Avė. Tel. GRovehiU 6*3745

John \V. Pacliankis (Pateli) 
Chlcagos vienintelis 
lietuvis savininkas

Česlovas Vitkauskas, 
West Suburbau atstovas 

Tol. TOwnhall 3-3252

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMU 
RASITE PAS MUS.

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transporlaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vul. popiet.
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais. 

IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIKKOJEI

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50fh AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehiU 6-2345 arba

TOvvnhall 3-210$

LIŪDĖJIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

8845 S..Western — 8 atskiros air-cond. koplyčios
V4M0 — t-Oiei AatomobOiama vMa 
kerta gyvena kltOM miMta dalys*! gausi■*

koplyčią arčiau jūsų namų.

JOHN F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIHCAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patams- Ueo turime koplyčia*
'imas dieną Ir nak Chicagoe k
tj, Reikale šaukite Roselando dalyse ir
’nua< uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4318 S. CAL1FOBNIA A VE. Tel, LAfayette 3-3572

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOOBSIDE Rd„ Kiverride, ūl Tel OLympic 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
16821 S. MICHIGAN AVĖ. Tai. COmmodore 4-2228 (

lURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IU. Tel. OLympie 2-16031

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-6781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. fl&th STREET REpublie 7-12151

1 2314 W. 2Srd Pl.ACE Vlrginia 7-6672

Perskaitę dienr. "Draugi”, duokite jį kitiems.



X MAS Chicagos apygardos 
v-bos dovanų paskirstyme 
s. m. balandžio 15 d. Šv. Anta
no parapijos salėje vysk. M. 
Valančiaus vardo moksleivių 
at-kų vakaro metu dovanos 
teko šiems asmenims: televizi
jos aparatas — kun. Teofiliui 

I Pauliukaičiui, 1100 Santa Cruz,
X šv. Kazimiero Seserų Kė- Mento Park, Calif. Po Lietuvos 

įnėjų Dr-jos Centro susirinki-i vaizdų albumą laimėjo kun. B. 
mas įvyko sekm., bal. 15 d. Va- Dagilis, 3664 Trumbull Avė.,
dovavo pirm. A. Nausėdienė, 
raštininkavo V. Galnaitė. Tai 
buvo priešseiminis susirinki
mas, nes seimas įvyks gegužės 
6 d. Marijos Augštesnėsės Mo
kyklos patalpose. Šeimines šv.
Mišias laikys J. E. vyskupas ming, New Mexico ir R. Tamu- 
V. Brizgys, pamokslą pasakysi iįs, 6336 So. California Avė., 

Chicago 29, III.seselių kapelionas kun. A. Za
karauskas. Iškilmių pradžia 
9:30 vai. ryto. Pamaldas seks 
pusryčiai, po pusryčių tuoj 
prasidės pirmoji seimo sesija.
12 vai. pietūs. Antroji sesija . x . ....
prasidės 2 vai. Seimo reikalais'8 dleni» 'r t*s“ ,kl. ™«>JUCil. 
daug kalbėta. Seselė M. igna.'">en. paba.gos. Į ją ,au pn.ma- 
eija išaiškino nustatytą tvarką! >r įrašymai lie-
ir suteikė daug patarimų reme-
joms, kad padarius seimą sėk
mingu. Galop prisiminta a. a.- 
kanauninkas Fabijonas Kemė
šis. Paaiškinta, kad mirė kan
kinio mirtimi, komunistų iš
tremtas Sibiran. Sukalbėta už 
garbingos atminties veikėjo 
sielą malda ir užprašyta sudė
tinės šv. Mišios. Po susirinki
mo, kaip visada, seselės pavai
šino rėmėjas kavute. Prie vai
šių suruošimo prisidėjo veikėja 
iš Cicero Ramašauskienė. Ji bu
vo atvežusi gardžių ^mie ga
mintų pyragaičių. Seselės ir rė
mėjos prašo visuomenės atsi
minti jų seimą, jame gausiai 
dalyvauti ir prisidėti prie parė
mimo šios garbingos įstaigos.

X LB Chicagos Apygardos 
Kultūros Tarybos pilnaties po
sėdis įvyko Lietuvių auditori
joje, balandžio mėn. 13 d., ku
riame dalyvavo mažas skaičius 
tarybos narių. Susirinkimą ati
darė pirm. D. Velička ir pakvie
tė dienos pirmininku T. Blin- 
strubą ir sekretorium mok. Jz. 
Tamulevičių. Vėliau buvo pra
nešta apie Kultūros Tarybos 
prezidiumo atliktus darbus ir 
perskaityti pareiškimai. Pla
čiau tuo reikalu kalbėjo pats 
D. Velička, dr. J. Baierčius, Z. 
Dailidka, A. Nakas, T. Blin- 
strubas, dail. Jameikienė, A.
Gintneris ir kiti Buvo aptarti '
ryšiai tarp Kultūros Tarybos ginimą tik už pačią medžiagą.
ir Kultūros Fondo. Nutarta su
šaukti naują Kultūros Tarybos 
susirinkimą po suvažiavimo 
Clevelande ir persitvarkyti pa
gal naujai nustatytą tvarką 
LB įstatuose.

X Dainų šventės finansų ko
misija, kuriai vadovauja Chica- 
goje bankininkas J. Pakel, jau 
turėjo savo antrąjį posėdį svar
besniems reikalams aptarti. 
Dalyvavo: A. Dzirvonas, J. 
Putrimienė, A. Gintneris, E. 
Slavinskas, A. Krutulis ir V.

kaip geriausiai platinti pakvie
timus į Dainų šventę. Tam rei
kalui numatyti apie 10 vietų, 
pas žinomus asmenis kiekvie
noje lietuvių kolonijoje, šven
tei pravesti reikalinga gauti 
parama ir aukų forma, nes iš
laidos didelės. Pakvietimus pa
ruošti ir paskirstyti sutiko po
nia J. Putrimas.

X Dail. Juozas Pautienius,

po sėkmingai pavykusios jo 
meno parodos Chicagoje, lan
kėsi New Yorke ir k. miestuose, 
apžiūrėdamas tenai įvairias 
meno parodas ir lankydamas 
pažįstamus dailininkus. Ypa
tingai dailininkas domėjosi mo
derniojo meno muzėjais ir ga
lerijomis.

X Liet. Stud. S-ga JAV už 
nuopelnus akademiniam jauni
mui pakėlė į garbės narius J. 
J. Bachuną, dr. A. Mačiuikienę 

X Charles Urba, 6526 South ( ir Oną Talalienę.
Rockwell, praleido šešias savai-. X Salomėja Kielienė jau 
tęs Kalifornijoj International antra savaitė kaip guli šv. 
Harvester kompanijos reika- Kryžiaus ligoninėj. - Jai buvo 
lais. Jis yra kun. Vlado Urbos padaryta inkstų operacija ir po 
brolis. j jos ligonė sveiksta.

Detroit 8, Mich.; kun. J. B. 
Naudžiūnas, 49 Santh Str., 
Cambridge 41, Mass.; kun. St. 
Žilys, Eveche L’Amas, Arnas, 
P. Q., Canada; Mrs. Ona Cap- 
linskas, 400 S. Ruby St., Den

X Liet. saleziečių jaunimo

vasarojimo stovykla (prie Ce- 
dar Lake, Ind., šalia Chicagos) 
atidaroma šių metų liepos mėn.

tuviškos kilmės berniukų nuo 8 
iki 16 metų. Jaunesnio ar vy-| 
resnio amžiaus berniukai bus 
priimami pagal atskirą" susita
rimą. Visais berniukų stovyk
lavimo reikalais kreiptis sekan
čiu adresu: Salesians of St. 

John Bosco, Crown Point, Ind., 

arba telefonu: Cedar Lake, Ind. 
3101.

X šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioj 40 vai. atlaidai pra
sideda šį sekmadienį, balandžio 
21 d., per sumą. Vakare pa
mokslą sakys kan. V. Zaka 
rauskas, pirmadienio rytą — 
kun. E. Abramavičius, vakare 
— kun. A. Stanevičius. Antra
dienio rytą — kun. J. Vyš
niauskas ir vakare — kun. P. 
Patlaba. Pirmadienį ir antra
dienį pamaldos bus vakarais 7 
vai. 30 min. Atlaidai baigiami 
balandžio 24 d. iškilmingais 
mišparais.

X Vaclovas Noreika, 2418 
W. Marąuette Rd., naujas atei
vis fotografas, kuris neseniai 
persikėlė į šias patalpas, jau 
galutinai įsikūrė. Jisai be foto
grafijos darbo, ypač gerai at
lieka įvairias reprodukcijas, 
nežiūrint senumo ar kitaip pa- 
dilusių nuotraukų, kurias turi
me atsivežę iš Lietuvos, atnau
jinimo. Jis daug padeda ir Lie
tuviškai Enciklopedijai nuo
traukų daryme, imdamas atly-

X Lietuvių Prekybos Namai

paskyrė gražią dovaną, 50 dol. 
vertą radijo aparatą, Vl-jų š. 
Amerikos liet. sporto žaidynių 
laimėtojams. Mažesnes aukas 
yra davę: Valgykla Tulpė, Le
onas Real Estate, Konstantina- 
vičius, Baltramonas, V. Pet
rauskas, A. Elsbergas, A. Kru
tulis, J. Vaineikis, J. Rama
nauskas ir kt.

X Lietuvos Vyčių centro 
valdybos posėdis įvyko šešta
dienį, balandžio 14 d., Pitts-

Šimkus. Buvo aptarti būdai, burgh, Pa. Iš dvidešimts po-
sėdžio dalyvių beveik pusė da
lyvavo iš Chicagos: Jonas Je- 

zsulaitis, Betty Tucker, Petras 
Zansitis, Jonas Stoškus, Jonas 
Juozaitis, Antanas ir Vyt. Lu- 
bert, Jurgis ir Bernice Jonikas.

X Jurgis Janušaitis ir Jur

gis Mažeika, 2515 W. 69 st., 
nauji ateiviai verslininkai, ku
rie prieš pusmetį atidarė savo 
maisto krautuvę Marąuette 
Parke lietuvių kolonijoje, grei
tu laiku atidaro papildomai 
degtinės ir alaus skyrių. Sa
vaitgaliais bus parduodami tik 
išsinešimui į namus.

NAMUOSE PRIEŠ VESTUVES

Margarita Trumanaitė džiaugiasi su savo tėvais namuose, Indc- 
pendence, Mo., prieš vestuves, kurios įvyks balandžio 21 d. su žur
nalistu Cliff Daniel. (INS)

“JŪSŲ VAIKAI — MANO VAIKAI!”
Įspūdžiai iš moksleivių ateitininkų vakaro Ciceroje

Š. m. balandžio 15 d. 5 vai. 
p. p. Šv. Antano parapijos sa-| 
Įėję įvyko Vysk. M. Valančiaus 
vardo moksleivių at-kų kuopos 
vakaras.

Vakaro programos pradžiai 
MAS Chicagos apyg. pirm. Al. 
Šatas naujai apygardos įsigy
tu aparatu pademonstravo spal
votą filmą iš 1954 m. mokslei
vių at-kų vasaros stovyklos gy
venimo. Reikia paminėti, kad 
apygardos valdyba šį aparatą 
galėjo įsigyti tik Chicagos gydy
tojų ateitininkų ir kitų at-kų 
sendraugių paramos dėka. A- 
paratu galima demonstruoti gar 
sinius filmus, o svarbiausia tai, 
kad filmai gali būti demonstruo
jami lietuvių kalba, kas įpra
tins mūsų jaunimą taisyklingai 
lietuviškai kalbėti ir susidaryti 
gausesnį liet. kalbos žodyną bei 
sąvokas.

Toliau programoje pasirodė 
jaunieji skudutininkai R. Cho- 
niauka ir Eg. Vitkauskas, ku
rie pagrojo “Ei, džium, džium, 
džium, karklyno žvirbleli” ir 
“Pasakysiu pasakėlę”. Vysk. M. 
Valančiaus moksl. at-kų kuopos 
skudutininkų grupei vadovauja 
B. Prapuolenis. Gaila, kad dėl 
siauč'ančio difterito programoje 
negalėjo pasirodyti visa skudu
tininkų grupė.

Prisikėlimo varpai

Svarbiausiuoju p r o g r amos 
punktu buvo Al. Šato specialiai 
šiam vakarui parašyta 4 veiks
mų drama “Prisikėlimo varpai”. 
Pirmasis dramos veiksmas vyks 
ta 1948 m. Lietuvoje — VIII 
gimnazijos klasėje; II — v. tos 
pat gimnazijos mokytojų kam
baryje; III v. — miške, partiza
nų būstinėje ir IV v. — kom
jaunuolio Erškėčio kambaryje 
Velykų naktį ir ryte.

Veikalą suvaidino šie mokslei 
viai at-kai: B. Prapuolenis, Vik
tutė Remeikytė, Al. Bendikaitė, 
Z. Švedaitė, R. Šarauskaitė, D. 
■Orentaitė, O. Kreivėnaitė, EI. 
Iešmantaitė, L. Krivickas, J. Juš 
kaitis, V. Smilgys, K. Smilgys,

X Lietuvių Jaunimo Petici

jos reikalais norį susisiekti su 
organizatoriais prašomi rašyti 
ar skambinti V.adųi Adamka- 

vičiui, 2536 West 64th St., Chi
cago 29, Illinois, tel. REpublic 
7-0638.

X Studentų At-kų Giedros 

korp. susirinkimas įvyko ba
landžio 14 d. pas korporantę 
Evangeliną Lauciutę. Susirin
kime buvo nutarta suruošti 
korporacijos metinę šventę bir
želio 24 d.

X Prelatas Pr. Jurui, kle

bonai Pr. Virmauskis ir Kaštu - 

tis bei kun. Jonas Stankevičius 

lietuvių saleziečių statomai 
jaunimo stovyklai prie Cedar 
Lake, Indiana, paaukojo po 
$100.

X Al. Vasilauskas, Lietuvos 

Vyčių organizacijos pimrrnin- 
kas, paskyrė Joną Stoškų III. 
ir Ind. apskričių public rela- 
tions vadu.

DmmASTTs RRAUGA9, CHICAGO, ILLINOTS
"— '■'■■■ ....... »«■ .■ —, i Uętvirtądien , balandžio 19, 1950

K. Norvaiša, R. Petravičius, P 
Dibonas, M. Ivanovas ir M. Pra
puolenis. Scenos apipavidalini
mui Stalino ir Lenino paveiks
lus nupiešė R. Suchadolskis. O 
kad III veiksme partizanai galė
jo scenoje pasirodyti su šautu
vais ir net “kulkosvaidžiu”, tai 
nuopelnas šios kuopos dvasios 
vado kun. P. Padabos, kuris 
ginklus parūpino arba pats juos 
padarė. Turint omenyje, kad di 
dėlė dauguma vaidintojų sceno
je pasirodė pirmą kartą, tenka 
pasakyti, kad jie savo vaidme
nis atliko visiškli gerai. Ypa
čiai savo vaidybiniais sugebėji
mais išsiskyrė Vikt. Remeiky
tė — VIII klasės auklėtoja Pet- 
rovienė; Al. Bendikaitė — VIII 
kl. mokinė Birutė ir K. Norvai
ša — komjaunuolis Erškėt's.

Veikalą režisavo akt. Alfas 
Brinką, kuris tikrai daug sielos, 
darbo ir pasišventimo įdėjo. Tai 
buvo matoma ir jaučiama sce
noje. Jaunieji vaidintojai ir 
žiūrovai, kurių buvo apypilnė 
salė, jam už tai yra tikrai nuo
širdžiai dėkingi.

I Neatpasakojant smulkiau pa
ties veikalo turinio, pasakytina, 
kad I ir II veiksmai gal kiek pa- 
pildyt'ni ir taisytini, tačiau III 
ir IV veiksmai — visiškai pasi
sekę. Įvykiai partizanų 'būsti
nėje ((III v.) ir Erškėčio miru
sios motinos pasirodymo ir su 
sūnum pa sikalbėjimo scena Ve
lykų rytmečio varpams gau
džiant bei Erškėčio atsivertimas 
(IV v.) ne vienam žiūrovui ir 
ašaras išspaudė. Esant jauni
mui pritaikintų scenos veikalų 
trūkumui, jo autorių Al. Šatą 
tenka sveikinti už pastangas už
pildyti šią spragą.

Mokyklos bičiulių pastangos

Po vaidinimo sekė linksmoji 
dalis, kuriai sumaniai vadova
vo dr. P. Kisielius ir dr. Eitma- 
navičiūtė, įtraukdami jaunuo
sius į žaidimus ir šokius. Kai 
jaunimas linksminosi, vienoje 
parapijos mokyklos kalsėje vy
ko ateitininkų tėvelių ri Mokyk

los Bičiulių Cicero skyriaus su- 
'sirinkimas, kuriame išrinkta, o 
teis'ngiau pasakius —.perrink
ta, Mokyklos Bičiulių skyriaus 
valdyba 1956 metams. Balsų 
dauguma valdybon išrinkti: Eu
genijus Smilgys, T. Zailskiehė 
ir Ig. Kazlauskai

Pabaigai visi vaidintojai, atei
tininkų tėveliai ir garbės sve
čiai susirinko T. Zailskienės, pa
dedant St. Smilgienei ir Venclo
vienei, paruošton vakarienėm 
Pre tikrai skoningai papuoštų 
stalų, besiva'šinant tikrai ska- 
nai pagamintais užkandžiais, 
buvo praleista keletas malonių 
valandėlių besidalinant vakaro 
įspūdžiais ir besišnekučiuojant 
mūsojo jaunimo ateities reika
lais.

Visa parengimo našta teko 
Mokyklos Bičiulių Cicero sky- 
r'aug valdybos nariams Eug. 
Smūgiui ir T. Zailskienei, talki
ninkaujant Ig. Kazlauskui ir kt. 
Jų pasišventimo ir pasiaukojimo 
dėka kelios dešimtys mūsų jau
nojo atžalyno su savo tėveliais 
ir svečiais praleido vakarą tik

rai pakilioj ir linksmoj lietu
viškoj nuotaikoj.

Džiugu, kad šis vakaras iš- 
kyi’ė iš kitų panašių parengi
mų tuorni, kad dalyvių tarpe pa
kankamai buvo suaugusiųjų ir 
jaunųjų pastangos tuo būdu bu
vo įvertintos.' Garbės svečių 
tarpe buvo matomi šv. Antano 
par. klebonas prel. Ignas Al- 
bavičius, šios parapijos vikarai 
kun. Urba, kun. Vilkutaitis ir 
kun. Patlaba, kun. dr. V. Rim
šelis, tėvas J. Borevičius, S J, 
kun. P. Gedvilą, kun. dr. P. Ce- 
lieš us, kun. Urbonas ir kt.

Baig'ant negalima iškęsti ne
paminėjus didžiojo ręūsų patrio
to ir lietuvybės dirvos purento
jo bei jaunimo mylėtojo prel. 
Igno Albavičiaus, kurio globoje 
vyko ir šis vakaras. Jis v sada 
mielai suteikia v'sas galimas 
sąlygas geresniam Vysk. M. Va
lančiaus moksl. at-kų kuopos 
veikimui. Kaip jis myli jauni
mą, pavaizduoja šis epizodas: 
kai vakaro rengėjai paklausė jį 
dėl atlyginimo už patalpų pasi
naudojimą šio vakaro reikalams, 
jis atsakė: “Jūsų vaikai — ma 
no vaikai, kokia čia gali būti 
kalba apie atlyginimą!”. Tokiu 
Prelato nuoširdumu ir palanku
mu tikrai džiaugiasi visi moks
leivių at-kų tėveliai, o ypač pa
tys jaunieji ateitininkai bei jų 
vadovai.

Vysk. M. Valančiaus kuopa 
šiuo metu turi 58 narius. Kuo
pos ir vyresniųjų berniukų glo
bėju yra Al. Šatas. Vyresniųjų 
mergaičių globėja — Izolina Na 
majuškaitė; jaun. mergaičių glo
bėja — stud. V. Tamsevičiūtiė; 
jaun. bern. globėjas — B. Pra
puolenis ir jaunesniųjų mergai
čių globėja — Z. Švedaitė. Vi
sais kuopos veiklos reikalais rū
pinasi kuopos taryba, kurion į- 
eina kuopos globėjas Al. Šatas, 
kuopos dvasios vadas kun. P. 
Patlaba, augščiau minėti M. B. 
skyriaus valdybos nariai ir visi 
būrelių globėjai. V. M.

CHICAGOJE
Tingus paštininkas

Joliet areštuotas laiškų išne
šiotojas Alvin Timm, kurio 
kambarys buvo rastas užvers
tas neįteiktais laiškais ir laik
raščiais. Jis prisipažino iš laiš
kų ištraukęs pinigų. Teisinosi 
jaučiąsis pervargęs; laiškus 
pasidėjęs tik laikinai, buvęs pa
siryžęs išnešioti juos vėliau. 
Paleistas už $1,000 užstato. 
Dabar tos apylinkės Jolieto 
gyventojai gaus užsistovėju
sius savo kalėdinius sveikini
mus.

Apdegė mergytė
Englevvood ligoninėje gydosi 

7 metų mergytė Sharon Svvee- 
zer, kuri smarkiai apdegė gel
bėdama mažą broliuką, 5 metų 
amžiaus. Ji pastebėjo, kad jos 
broliukas laiko popierių, kuriuo 
susupama duona ir kurs užsi
degęs nuo krosnies. Greit iš jo 
ištraukė degantį popierių, bet 
nuo to įsidegė jos pačios dra
bužėliai. Ji greitomis išbėgo i 
kiemą, kur ją užgesino teta; 
visdėlto ji tiek apdegė, kad 
reikėjo išgabenti į ligoninę.

Ištekės nužudyto berniuko 
motina

Eleanor Schuessler, kurios 
sūnų piktadariai užmušė drau
ge su kitais dviemis berniukais, 
ir kurios vyras nepergyvenda
mas tos nelaimės mirė, likusi 
viena dabar rengiasi ištekėti 
už našlio Valentino Kujawos, 
turinčio du sūneliu.

Sulūžus kaului
Orthopedic Frame Co., ku

rios centras yra 420 Alcott 
avė., Kalamazoo, Mich., prane
ša mums išradusi naują tvars
tį, kurį kiekvienas žmogus 
lengvai gali panaudoti sulūžus 
rankai ar kojai, kad sąnarys 
nelbūtų daugiau sužalotas, kol 
bus prišaukta gydytojo pagal 
ba.

Žuvo du moksleiviai
Louis Borsellino, 9 m. ber

niukas, gyvenąs 10215 S. Peo- 
ria, Chicagoje, po pamokų ban
dė dviračiu pervažiuoti sker
sai llalsted gatvę ir buvo pra
važiuojančio automobilio mirti
nai suvažinėtas.

Chicagoje traukinys suvaži
nėjo 15 .metų mergaitę Barbo
rą Grane. Atvažiavusi autobu
su, ji bandė perbėgti skersai 
bėgius, pralindusi apačia bar- 
jeros, kuri buvo nuleista, nes 
artėjo traukinys. Tačiau mer
gaitė nesuspėjo ir buvo užmuš
ta. Jos kūnas buvo nutrenktas 
25 pėdas.

J. A. VALSTYBĖSE
— Bendruomenės Tarybos 

sesija Clevelande. JAV Lietu
vių Bendruomenės Tarybos, 
vyriausiojo demokratiniu būdu 
išsirinkto organo, II sesija 
įvyksta balandžio 21 ir 22 d. 
Clevelande. Ji prasideda iškil
minguoju posėdžiu ryto 10 vai. 
Carter viešbuty (Prospect ir E. 
9 gatvių kampas). Clevelando 
lietuvių organizacijos ir paski
ri asmenys, norį sveikinti Ben
druomenės Tarybą, sveikinimo 
raštus iš anksto įteikia Ben
druomenės Valdybos pirm. St. 
Barzdukui. Tiek į iškilmingąjį, 
tiek į kitus Bendruomenės Ta
rybos posėdžius svečių teisėmis 
kviečiama ir visa Clevelando 
lietuvių visuomenė.

Sandaros 18 kuopos valdy
bos pakviesti Bendruomenės 
Tarybos ir Valdybos nariai 'ba
landžio 21 d. vakaro 7 vai. gar
bės svečiais lankysis Detroito 
lietuvių teatro gastrolių S. 
Čiurlionienės “Pinigėlių” kome
dijos vaidinime lietuvių salėje, 
kur kartu įvyks ir viešas jų 
pagerbimas.

Balandžio 21 d. vakare 8:36 
vai. Bendruomenės Valdybos 
vicepirm. dr. Alg. Nasvyčio bu
te Bendruomenės Clevelando 
apylinkės valdyba Bendruome
nės Tarybos nariams pagerbti 
rengia vaišes. Norį dalyvauti 
kreipiasi į valdybą.

LINKSMIAU
Visi nenormalūs

Choro vedėjas, netekęs kant
rybės, ėmė plūsti visus choris
tus:

— Ak, jūs ožiai! Kiekvienas 
bliauna savo balsu, kaip pami
šėlių namuose.

— Atsiprašau, — prataria vie 
nas choristas, — pamišėlių na
muose bent vedėjas būna nor
malus...

Ir tai problema
— Dėde, Petrai, tu juk neturi 

žmonos, — klausia Jonukas.
— Na, taip, aš nevedęs, Jo

nuk.
j — Bet kas tau pasako, ką tu 
, turi daryti?...

Išsimokėjimas
— Kiek kainuoja vedybų lei

dimas? — Klausia vyrukas in
formacijoje.

— Du doleriai rankpinigių, 
o išsimokėjimas vyksta visą gy 
venimą.

PADĖKA
Kun. Zakarauskui už atlaikytas 

šv. Mišias ir pritaikytą pamokslą, 
šv. Kazimiero Seserims, leidusioms 
naudotis mokyklos didžiąja sale ir 
parodžiusioms daug prielankumo; 
J. Daužvardiene, iškėlusiai moterų 
ir motinų pareigas; A. Augustina- 
vičienei, pavergusiai visus klausy
tojus savo reto puikumo paskaita* 
aktorėms: E. Blandyte, S. Kielaitei, 
Z. Venclauskienei, pakaičiusioms 
ištraukas iš M. Pečkauskaitės raš
tų; muzikams VI. Jakubėnui ir J. 
Paukščiui; Seselei Mercedes už 
scenos dekoravimą bei M. Pečkau 
skaitės portretą ir visiems kuo 
nors prisidėjusiems prie M. Peč- 
kauskaitės-š. Raganos 25-rių me
tų mirties minėjimo suruošimo 
nuoširdžiai dėkojame.

Minėjimo Rengimo Komitetas.

Aišku, sprogdins
Žurnalistas po vieno nusigink 

lavimo komisijos posėdžio klau
sia Molotovą:

— O ką jūs sovietai darysite 
su pagamintomis atominėmis 
bombomis? Susprogdinsite?

— Žinoma. Juokingas klausi
mas. Žmonės Londone pamatys, 
kaip .mūsų bombos šaus į orą.

Kad taip daugiau nebūtų
Jonukas ateina į mokyklą la

bai pavėlavęs. Mokytoja klau
sia, kodėl pavėlavo.

— Mano tėvelis, panele mo
kytoja, eidamas į darbą griuvo 
ir nusilaužė koją...

— Kaip gaila. Bet žiūrėk 
man, kad daugiau taip nebūtų! 

Įvertinu
Pas Bernardą Shaw atėjo jau 

nas rašytojas, kuris didžiajam 
rašytojui buvo prisiuntęs per
skaityti savo romaną.

— Jūsų rankrašty vis vienas 
puslapis yra geras.

— Malonu girdėti... O kuris 
tai būtų?

— Kiekvieno lapo antroji pu
sė. Kuri neprirašyta...

KAS KĄ IR KUR
— Bud riko radijo valanda iš

radijo stotis WHFC 1450 kil. 
balandžio 12 d. ketvirtadienį nuo 6 
iki 7 va. vakarą. Programoje 
rinktinės lietuviškos dainos, ku
rias sudainuos solistas Algirdas 
Brazis; Budriko radijo valan
dos orkestras ir vertingi bei aktu
alūs pranešimai su įdomiomis 
staigmenomis. Kontestantams bus 
pranešta kas ir ką laimėjo pirma
dienio dovanų paskirstymo valan
doje. Išgirsite naujas mįsles ir 
mįslių atsakymus, šias lietuviškas 
programas leidžia Budriko baldų, 
televizijos ir brangenybių krautu
vė 3241 So. Halsted St., kiekvie
ną ketvirtadienį tuo pačiu laiku. 
Paklausykite! —Jonas Špokas

— Bridgeporte Šv. Jurgio para
pinės mokyklos Lituanistinės kla
sės metinis tėvų susirinkimas 
įvyks š. m. balandžio mėn. 22 d. 
12 vai., tuoj po pamaldų, parapi
jos salėje (muzikos kambaryje). 
Bus tėvų komiteto rinkimai ir kiti 
svarbūs pranešimai. Visus tėvus 
prašome būtinai dalyvauti.

Tėvų komitetas
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Milžinai Lietuvos Pajūryje
Jaunimui, o ir suaugusiems, vienas 

maloniausių pasiskaitymų bus Euro
poje išleistoji dr. J. REMEIKOS 
knyga

LIETUVOS PAJŪRIO 
PADAVIMAI

Tš tilžiškio tautosakininko Gizevi- 
jaus ir kitų autorių surinkęs medžia
gų, dr. J. Remeikis pasakoja apie 
Šatrijos milžinus, kurių pirštinė smė
lio supylė piliakalnius, apie milžinų 
Džiugų, kurs delnu pasėmęs Palan
goje vandens supylė Telšių ežerų, 
apie Nemuno žiočių milžinų, kurs 
baigęs darbų numesdavo savo kirvį 
Nidos milžinam.

ši laki. vaizdi tautosaka apie mil
žinus įkvėpė nevienų Kraševskio ir 
Mickevičiaus kūrinį.

Knyga apie Klaipėdos krašto mil
žinus, pajūrio laumes, užburtus ak
menis, senovės milžinkapius yra ver
tinga dovana mūsų jaunimui šven
čių. gimtadienio, vardinių ir kitomis 
progomis, patriotinis — literatinis 
svarbus įnašas šeimos knygynuose, 
ugdųs meilę gražiajam Lietuvos pa
jūriui.

Knyga turi 75 pusi. puošniais, kie
tais audeklo apdarais, su aukso spal
va įrašyta antrašte, kaina $2.

Užsakymus su pinigais siųskite

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, III.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanu

fll knyga, pasakodama kovos ui 
spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuviškų žodį. Ji yra pulki do
vana Jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
Sll psl., Broniaus Mflrino viršelis, 
kaina *3.00.

Lietuviško* literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2834 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILL.
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