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TAUTOS SARGYBOJ NEGALIMA SNUSTELĖTI
Chruščevo ir Bulganino cirkas 

dar tebevyksta Anglijoje
J. KU7jMIONIS, Didi. Britanija

LONDONAS, bal, 24. — Sovietų besišypsą bosai tęsia savo 
gerai apmąstytas ceremonijas: Bulganinas ir Chruščevas šypsosi
mimai, glosto vaikų galvas, barsto komplimentus ir gausiai geria 
degtinę.

Po balandžio 19 d. nietų Sovie
tų ambasadoje opozicijos lyderis 
Gaitskell pasakė:

— Geri pietūs, labai geri pie
tūs. Mes turėjome ikrų ir, žino
ma, vodkos...

— Puikus rusų vynas ir daug 
degtinės, — pridėjo kitas.
Laiškas ministeriui pirmininkui 

A. Edenui
„The Catholic Times“ balan

džio 20 d. pirmame puslapyje at
spausdino „Atvirą laišką Minis
teriui Pirmininkui“, kuriame pa
žymėjo :

„Jūs sa tėte skaitęs bendrą An
glijos ir Valijos Episkopato ga- 
nvtojinį laišką ir kai pabrėžėte,

kiekvienas anglas iš tikrųjų turi 
eilę klausimų, kuriuos mielai 
jiems patiektų. Pirmas — ko'dėl 
milionai Rytų pabėgėlių atbėgo į 
Vakarų Vokietiją po paskutinio
jo karo? Be abejo, jie norėjo pa
bėgti iš „ypatingos formos ro
jaus, kurį jūs įrengėte Rytuose“. 
Antras — faktas, kad jūs niekad 
nedrįsote pravesti laisvų rinki
mų R. Vokietijoje, o taipgi „nė 
viename krašte už geležinės už
dangos“. Trečias — „Sunaikini
mas trijų Pabaltijo kraštų ir iš
trėmimas į vergiją šimtų tūks
tančių tų, kurie nieko daugiau 
netroško, kaip tik savo tautinio 
identiškumo išlaikymo“.

Yemein valdytojas Ahmed (kairėje), Saudi Arabijos karalius ir Egipto premjeras Abdel Nasser 
pasirašė karinę sutartį Jiddoje, Saudi Arabijos uoste, šiuo paktu jie nori sujungti arabų jėgas Vi
durio Rytuose. (INS)

jOg visi Britanijoje nepakenčia Taika ir bučkiai
persekiojime, Jis nepadarėte jo- Tc,,iau tame „ ,aiske ra. 
to pažado ką nors daę-t.de per :5oma kad sovietai
lėtoj,mo, kur, dėl tikėjam, ken- britais taik -e ti „JŪ3 ne.

7,8' k“r,e,tUrei° įgalite to padaryti, bučiuodami 
/aimę būti atitverti geležines už 
dangos“.

Toliau tame laiške prašoma 
nesvyruoti ir padaryti „stiprų 
protestą“:

„Jūs turbūt, skaitėte, kad pa
bėgėliai lenkai, pabaltiečiai ir ki
ti planuoja tiktai tylų protestą 
prieš iškilmingą priėmimą žmo-

mūsų vaikus ir glėbesčiuojami 
fabrikų sentimentalių mergai
čių“, — atsakoma.

„Jūs tai galite įrodyti, ati
traukdami nuo mūsų politine 
prasme savo rankas, panaikin
dami savo geležinę uždangą, leis
dami laisvai atskiriems asme
nims keliauti į jūsų kraštą ir iš

no ir vainiką ir užrašą pagrobti 
ir paslėpti. „Baimė, kad gen. Se
ro vas gali būti Britanijoje, galė
jo turėti blogos įtakos į Scotland 
Yard“, — baigia laikraštis.

„Daily Express dienraštyje ba
landžio 19 d. pats to laikraščio 
redaktorius Arthur Christiansen 
paskelbė platųjį vedamąjį, kurį 
pradėjo šiais žodžiais:

„Kas turėtų būti mūsų minty
se dabar, kai Bulganinas ir 
Chruščevas yra su mumis ir kai

Išilgai ir skersai pasaulį

nių, kurie padėjo sugriauti jų . ....... ....
kraštus ir apnaikinti jy tautas“. *>• Pale'.3da™ m,bonus polltimų 

Toliau primenama, kad latviai S‘b,r° ar ,s uramjaus
paskelbė dešimties dienų gedulu, !kasJ’“') Čekoslovakijoje ,r kitur, 
protestuodami prieš 150,000 lat-l, ;.Vmų P-rma jus galėtumėte ,s- 
vių ištrėmimą j Rusiją. Kiti tų lelat; Eu.ro',os valstybes ,s 
dienų metu melsis už savo krašto ?elealn,es. 1“nt™le3/ .•‘“■'loję jus
laisvę: „Ar jūs padėsite jiems jas laikote, ir leisti joms laisvai
sulaukti tos laisvės?" Užsiminus P™iartinti prie likusio pasaulio“

apie būsimas prekybos derybas, 
klausiama:

„Ar jūs manote dėl pasitikrini-

Tokių ir panašių laiškų yra pil
na šių dienų anglų spauda. Juose 
sovietų politikai atakuojami ly-

mo klausti, kad prekės, kurias «ia( kaiP bc™uko “
Britanija gaus iš Rusijos, nebus I įovbojaus, kurs Chruščevui ir

Bulganinui atvykus į Bucking- 
ham Rūmus, paleido šūvį iš vai
kiško revolverio ir po to buvo po
licijos nuvestas į šalį.

Dėl to su gilia simpatija „The 
Daily Telegraph“ paminėjo N. T. 
S. — rusų antikomunistų organi
zaciją, kurios atstovai balandžio 
19 d., *prieš atvykstant Chrušče- 
vui ir Bulganinui su vainiku prie

čio7a«k7MYn?K™intak"u7sUm|CenotaPh' pat^ fn
pat pirmi padėti savo vainiką 
su užrašu: „Nuo rusų antikomu
nistų pogrindžio — N. T. S.”

tiesiogiai ar netiesiogiai priver
čiamojo darbo vaisius?“ 

Priminus taikos troškimą, kar 
tu pažymima, kad „taika yra tei
singumo vaisius. Jos nebus tol, 
kol bus leidžiama neteisingumui 
bujoti“.

Vysk. Ramanauskas Sibire 
Šalia pagrindinę vietą užiman-

biomis raidėmis atspausdinta: 
Bishop in Siberia. Po šia antraš
te paskelbtas toks pranešimas 
apie Telšių vysk. P. Ramanaus
ką:

„B. U. P. praneša, kad katali
kų šaltiniai Romoje skelbia, jog 
jie gavę informacijų iš būrelio 

.vokiečių, paskutiniu metu repa
trijuotų iš Rusijos, kad Pranciš
kus Ramanauskas, Telšių augzi- 
liarinis vyskupas Lietuvoje, šiuo 
metu yra rusų kalėjimo stovyklo
je Sibire.

„Vyskupas Ramanauskas, 62 
metų amžiaus, buvo rusų suim-

Deja, policija taipgi pasiskubi-

Kada Sovietų Sąjungos vadai 
atšauks stambias melagystes?

NEW YORKAS, bal. 24. •— Valstybės sekretorius John Foster 
Dulles balandžio 23 d. įspėjo Jungtines Amerikos Valstybes, kad 
būtų budrios sargyboje ir nesiduotų užliūliuojamos Sov. Rusijos 
komunistų „naujos linijos“.

Jis kalbėjo Associated Press 
organizacijos metiniuose pietuo
se, New Yorke. Daugiau 1,000 
Amerikos laikraščių leidėjų or
ganizacijos narių atvyko į 70-tą 
savo metinį suvažiavimą.

Valstybės sekretorius Dulles 
pasisakė už stipresnę šiaurės At
lanto Gynybos organizaciją ir 
tuo davė suprasti, kad Jungti
nėms Tautoms nepasisekė sutai
kinti pasaulį.

„Sovietų valdytojai ir jų agen
tai, naujuose rūbuose, atrodo 
šiek tiek žavesni, ir yra daugiau 
progų šelmystei,“ — pareiškė 
prezidento Eisenhowerio užsienio 
politikos pranešėjas.

„Aš* daug kartų sakiau, kad 
santykiuose su sovietų komunis
tų problemomis pavojingiausias 
momentas būtų tada, kai mes nu 
stotumėm budrumo. „Ypač to 
budrumo reikia šiandien“, — pa
reiškė Dulles.

Trumpai iš visur
• Sovietai apkaltino Jungtinių 

Amerikos Valstybių armiją už 
panaudojimą šnipinėjimo tiks
lams Sovietų Rusijos kariuome
nės telefono linijas Rytinėje Vo
kietijoje. JAV armijos vadovybė 
Berlyne pareiškė: „Mes nieko 
apie tai nežinome.

• Stiprinama komunistų parti
jos ir valdžios kontrolė Sov. Ru
sijoje. Sovietų Sąjunga sudarė 
vyriausiojo tardytojo raštinėje 
naują skyrių, kuris prižiūrės 
slaptosios policijos investigaciją. 
Tokiu būdu komunistų partijai ir 
vyriausybei suteikiama daugiau 
teisių kontroliuoti slaptąją poli
ciją.

• Prezidentas Eisenhoweris 
balandžio 24 d. patiekė savo bal
są Pennsylvanijos primary bal
savimuose. Jis balsavo Gettys- 
burg. Pa.

• Anglų žemesnieji karininkai 
pasiliko Aarabų legijohe.

• Švedija atmetė SovietųRusi- 
jos pasiūlymą, kad ji garantuos 
Švedijos neutralumą. Pasiaiški
no, kad ją užtenkamai garantuo
ja Jungt. Tautų čarteris.

• šešėliai viršum Š. Atlanto 
pakto. „New York Times“ rašo 
Europos padėties klausimu ir ra
gina šaukti Š. Atlanto Gynybos 
organizacijos (Nato) konferenci
ją ir stiprinti Š. Atlanto organi
zaciją.

• Ryšius su užsieniu užmezgė 
Kauno biologijos institutas, ku
ris su JAV, Kasselio Vokietijoje 
ir Dublino Airijoje botanikos so
dais keičiasi katalogais.

bartiniai pareigūnai to nesu- 
draudžią. Taip įvykę Čkalove. 
„Partija niekada nepakęs prieš- 
partinių pasisakymų“ — pabrė
žia „Pravda“.

SSSR dėmesys 

Sibirui
Paskutiniuose Maskvos spau

dos numeriuose itin stipriai už
akcentuojamas noras Sibire iš
ugdyti didžiulę pramonę: išplėsti 
anglių kasyklas, išplėsti elektri
fikaciją, išugdyti sunkiąją pra
monę. Apie tai pvz. plačiai rašo 
„Pravdos“ Nr. 99 (balandžio 8 
d.). Ryšium su tuo — sovietams 
Sibire gali prireikti daugiau jė
gų ir gali atsirasti naujų trėmi
mų?

Sovietų spauda akcentuoja rei
kalą kiek galima plėsti Sibiro 
miškų panaudojimą, išplečiant 
medžio apdirbimą, popieriaus 
pramonę, medžio chemijos pra
monę.

Sovietai nori
strateginių daiktų

LONDONAS, bal. 24. — Bri
tanija atsisakė antradienį nuimti 
uždraudimą strateginiams eks
portams į Sovietų Rusiją be Jung 
tinių Amerikos Valstybių ir Š. 
Atlanto pakto valstybių pritari
mo.

Informuoti šaltiniai praneša, 
jog Sovietų Rusijos premjeras 
Nikolai Bulganinas ir komunistų 
partijos vadas Nikita Chruščevas 
pareikalavo antradienį Londono 
konferencijoje, kad Britanija nu- 
mtų uždraudimą strateginiams 

eksportams. Britų premjeras 
Edenas pareiškė, jog Britanija 
3avo nuožiūra nesiims šios akci
jos.

Tie patys šaltiniai skelbia, kad 
Edenas pasakė: ir be nuėmimo 
uždraudimą strateginiams daik
tams galima išplėsti Anglų — So
vietų prekybą. Jis taip pat pasa
kė Rusijos vadams, kad sumažė
jus tarptautiniam įsitempimui 

raudonųjų kalėjimuose ir iškėlė tama į liberalizmą, atakuojama nebebus daugiau reikalinga ir už 
žydų mažumos klausimą sovieti- dabartiniai partijos vadai; da- draudimo.
joje. '

Chruščevas į tuos klausimus 
pamojo ranka ir atsisakė betką 
daryti. Jis pasakė, kad nesą so
cialdemokratų sovietijoje. Darbo 
partijos vadai norėjo įteikti kali
namųjų socialdemokratų sąrašą, 
bet jis atsisakė tokį sąrašą pri- 
mti. Kruščevas pasakė Gaitskel- 
iui, kad sovietijoje nėra antise 
mitizmo.

Kalendorius

Balandžio 25 d.: šv. Morkus 
Evangelistas, lietuviški: Arėjis 
ir Tyvaita.

Saulė teka 4:57, leidžiasi 6:42.

Keturis izraelitus

užmušė
JERUZALĖ, bal. 24. — Izrae

lis šiandien apkaltino Egiptą, 
kad jo partizanai užmušė praėju
sią naktį keturis civilius izraeli
tus prie Jordano rabežiaus.

Izraelio užsienio reikalų sek- 
prasideda didysis cirkas? Visų re^-or^us Moshe Sharett pasiuntė 
pirma mūsų laiko dominuojančio svar'bų raštą Jungtinių Tautų 
fakto pripažinimas, kad Rusija ?en' ^ekret°riui Bag Hammarsk- 
Dasistūmėjo nuo grasinimo karu i Damaską, kad Egipto

partizanai vėl pakėlė galvas.
Albert Grand Jungt. Tautų 

paliaubų komisijos pranešėjas,

į taikos jieškojimą“
Studentų „bombos“

Kai svečių automobilius riedė
jo iš Victoria stoties, susirinkęs 
būrys studentų sušuko: „Mes no
rime Grace!“ Studentų tarpe bu
vo nemaža pabėgėlių. Stiprūs bal 
3ai šaukė:

„Hate! Hate! Hate! — Back! 
Back! Back!“

Staiga į gatvę buvo numesta 
„bomba“. Tačiau nė vieno ji ne
sužeidė, nes buvo popierinė .Prieš 
tai kažkas susprogdino vaikų 
naudojamą „ugnį“. Minia pradė
jo juoktis, policija nervuotis. Vic 
nas lenkas, paklaustas reporte
rio, kodėl jie protestuoja, atsa
kė:

„Jie mano šeimai nieko nepa
darė. Tačiau jie pavergė mano 
tėvynę ir jos laisvę“.

Minioje susiginčijo du pagyve
nę anglai. Vienas tvirtino, kad 
visi išsiilgę taikos, tad ir sovietų 
apsilankymas galįs būti naudin
gas. Tačiau kitas atrėžė:

„Negali būti taikos be teisin
gumo. Kodėl jie pas mus anks
čiau neatkeliavo, jei taip nori tai
kos?“

Komunistų bosas pasišiaušė 
prieš darbiečių vadus

BIRMINGAM, Anglija, bal. 24. — Sovietų komunistų partijos 
bosas Nikita Chruščevas balandžio 23 d. britams pareiškė: „Nie
kad nerodyk savo kumščio rusams“._______________________ _

Šie žodžiai išsiveržė iš jo bur
nos, kai jis pa.skelbė, jog Sov. Ru
sija greitai turės vandenilio bom- 

tas 1946 m. ir ligšiol apie jį nieko bos kontroliuojamą šovinį, kuris 
nebuvo žinoma“. „galės smogti betkurią vietą pa-

Gražus laikraščio sugretini- šaulyje“.
mas, bet ir daug pasakanti ang- Chruščevas paraudusiu veidu 
lams tiesa. Dėl to verti dėmesio >r pakeltu tonu kalbėjo Prekybos 
Lordų Rūmų nario Birdwood, ra- Rūmų atstovų pietų metu po to, 
šytojo J. B. White ir dar kelių kai ji ir Bulganiną demonstran- 
bendras laiškas Bulganinui ir tai Birminghame sutiko su pro- 
Chruščevui, paskelbtas balandžio testo plakatais, skelbiančiais 
18 d. „Daily Mail“. Jame rašoma, „Down with Moscow“. 
jog šypsotis yra lengviau nei mąs Atsilankius Chruščevui ir Bul- 
tyti ir veikti. Toliau, priminę jų ganinui svečiuosna pas Darbo 
norą „susidurti su žmonėmis“, partijos vadus, Darbo partijos 
primenama, jog D. Britanija yra vadas Hugh Gaitskell ir kiti krei 
laisvas kraštas ir niekas negali P^s i Chruščevą, kad jis pagelbė-
versti žmones prieš jų valią bėg
ti pasitikti sovietų vadų. Tačiau

tų socialdemokratams (socialis
tams darbiečiams), esantiems

pareiškė, jog įvykis tiriamas.
' Hammarskjold taręsi Damas

ke su Syrijos vadais Vidurio Ry
tų taikos klausimais.

Apmėtė akmenimis
HAVANA, Kuba, bal. 24. —

Priešamerikiniai demonstrantai 
apmėtė akmenimis Havanos mies 
te dvi Jungtinių Amerikos Vals
tybių firmas.

Policija pirmadienį rado išmė
tytų komunistinių lapelių prie 
dviejų firmų.

Kremlius vėl puola 

Stalinę
Kompartijos laikraštis „Prav- 

da“, Nr. 95 (bal. 5 d.), vėl išspaus 
dino ilgą, nepasirašytą, taigi re
dakcijos vardu leidžiamą straips 
nį, kuriame vėl puolamas Stali
nas. Straipsnyje rašoma, kad pas 
kutiniame savo gyvenimo ir vei
kimo periode Stalinas tormozavo 
iniciatyvos ir aktyvumo ugdymą, 
sudarė kitų sunkumų kūrybos 
darbe, daug pakenkdamas. To
liau rašoma, kad likviduojant as
mens kultą Rusijoje, atidengta 
daug trūkumų valstybinio apara
to veikime, konstatuotas atsiliki
mas žemės ūkyje, kaikuriose pra 
monės šakose.

Laikraštis reiškia nepasitenki
nimą, kad įvairiose Rusijos vie
tose kritikuojant Staliną, palinks

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk

jold gavęs nesišaudymo susitarimą tarp Syrijos ir Izraelio, panašų 
į Egipto ir Izraelio susitarimą.

— Sov. Rusijos komunistų partijos bosas Nikita Chruščevas 
Londone pakėlė savo nosį prieš Britanijos Darbo partijos vadus, 
kai šie paprašė, kad būtų paleisti socialdemokratai iš už geležinės 
uždangos kalėjimų. Darbiečiai net turėjo 200 įkalintų socialistų 
sąrašą ir norėjo parodyti Chruščevui, bet šis net nepažiūrėjo į są
rašą. Tik trumpai Chruščevas atsakė: Sov. Rusijoje nėra socialde
mokratų, o kas yra kituose kraštuose — man nesvarbu.

— Kipro saloje susikirtimai tebevyksta tarp graikų ir t'<rkų.
— Izraelis atnaujino spaudimą į prez. Eisenhomerio aa dnis- 

traciją, kad JAV parduotų ginklų Izraeliui, ypač sprausmimų ko
vos lėktuvų.

Dulles, kalbėjęs kiečiau Krem
liaus adresu negu prez. Eisenho- 
vveris praėjusį šeštadienį, abejo
ja Stalino įpėdinių nuoširdumu 
dėl buvusio savo vado nuvainika
vimo.

Jei jie pripažįsta kaikurias Sta 
lino eros melagystes ir klaidin
gus liudijimus politinėse bylose, 
tai jie neatšaukia dviejų stam
biausių melagysčių: kad Pietų 
Korėja buvo agresorė Korėjos 
kare ir kad JAV jėgos vartojo 
kare bacilus prieš Kinijos komu
nistus, — pasakė Dulles.

Chruščevas, Sov. Rusijos ko
munistų vadas, 1955 m. gruodžio 
mėn. pareiškė: „Mes niekad ne- 
atšaukėm ir neatšauksime savo 
idėjų kovoje už komunizmo lai
mėjimą“.

Rusas kalba .
t

apie Chicagę
Maskvos laikraštis „Pravda“ 

nr. 100 įsidėjo pasikalbėjimą su 
dr. Povilu A. Tebenkov, kuris 
karo metu pateko vokiečiams į 
nelaisvę, paskiau — pasiekė JAV 
ir pagaliau, išgirdęs apie amnes
tiją, grįžo į Sov. Rusiją. Kaikurį 
laiką jis Chicagoje dirbęs pas 
Mandel Brothers, vėliau — Šv. 
Onos ligoninėje. „Laikas bėgo 
taip, — meluoja tas maskolius: 
dieną dirbi, o paskiau savaitę 
jieškai darbo“.

Paklaustas apie tolimesnius 
savo planus atvykus į Rusiją, 
daktaras Tebenkov pareiškė — 
galįs dirbti ir miško kirtėju — 
matyt nujaučia, kad jam gresia 
ištrėmimas į Sibirą.

Nuskendo laivas
ROMA, bal. 24. — Patikimi 

šaltiniai praneša, kad Sov. Rusi
jos karinis laivas paskendo Ka
raliaučiaus (Kaliningrado) uos
te, kai užėjo ant minų lauko. 
Daug asmenų žuvo.

• Augščiausias JAV teismas 
visais balsais nutarė panaikinti 
rasinę segregaciją viešose susi
siekimo priemonėse.

Ors Chicagojt

/~hicagoje ir apylinkėje ši a- 
dien šilčiau^ rytoj mažas pasikei
timas oro temperatūroje.

• Šiaurės Korėjos premjeras 
Kim II Sung rūpinasi sujungti 
visas Šiaur. ir Pietų Korėjos par
tijas į jungtinį frontą, kad įvyk
tų „taikingas susivienijimas“ 
abiejų Korėjų.

• JAV Atstovų Rūmų priim
toje rezoliucijoje iškeliamos ne
teisybės, ypač padalinimas tautų, 
kurios turi teisę gyventi kaip tau 
tiniai vienetai. Atstovų Rūmų 
priimtoji rezoliucija skelbia: 
„Dabartinis slegiantis vokiečių, 
korėjiečių ir vienamiečių tautų 
padalinimas yra neteisingas ir 
slegiantis paneigimas tautų troš
kimo ir neišdildomos teisės su
vienyti savo tėvynę priemonėmis 
ir sąlygomis, kurios garantuotų 
jų politinę laisvę, apsisprendimą 
bei nepriklausomybę“. Antroji 
neteisybė, suminėta rezoliucijoje, 
yra kaikurių kraštų neįsileidi- 
mas į Jungtines Tautas. Atstovų 
Rūmų rezoliucija šiuo klausimu 
sako, kad Sov. Sąjungos pastan
gos užkirsti kelią Japonijai, Ko
rėjos respublikai ir Vietnamo res 
publikai patekti į Jungtines Tau
tas yra sauvališkas ir skriaudos 
veiksmas.

• Popiežių girdėjo 100,000,000 
Popiežiaus velykinę kalbą perda
vė Italijos, Ispanijos, Prancūzi
jos, Airijos, Olandijos, Belgijos, 
Vokietijos, Portugalijos, Austri
jos, Prancūzų Afrikos ir Luks- 
emburgo radijas. Be to — Lais
vosios Europos stotys perdavė 
popiežiaus žodį anapus Geležinės 
uždangos, transliuodamos net 
čekų, vengrų, rumunų kalbomis.

t.de
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Medžiagą siųsti šiuo adresu: ALF. KERELIS, 4105 So. Albany St. 

Chieago 32, III. Telefonas LAfayette 3-0547

ūkio vadovas. Vasaros pabai- iš CLEVELANDO PADANGES dymą skautų vienetuose ir apie
goję įvyks antroji stovykla 
skirta vyresnio amžiaus skau
tams ir skautams akademi
kams.

AUKŲ) VAJUS VASAROS 
STOVYKLAI PAREMTI

(sks) Vyr. skm. Vincas Kiz- 
laitis perėmė vadovauti Pilėnų 

, tunto Vytauto Didžiojo skautų 
*• draugovę. Džiugu, kad šios dr- 

vės steigėjas ir vėl imasi jąi va
dovauti.

Pilėnų tunto Simano Daukan-
Chica- skautų vyčių būrelis savo me

tinėje sueigoje būrelio vadu iš- i

CHCAGOS VYČIAMS 

SUSKRENDANT

Niaukiantis Lietuvos padan-

F. L. S. S. VADOVIŲ- 

VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS

“Lituanica” skautų 
gos tuntas norėdamas sukelti 
didesnę sumą pinigų stovyklos 
įrengimui skelbia aukų vajų. 
Visuomenė kviečiama prisidėti 
gausiai prie šio vajaus.

Dovanų paskirstymas įvyks 
vasaros stovyklos atidarymo 
metu. V. Š.

vadų lavinimą. Vyr . sktn. Stp. 
Kairys iš Toronto atskris lėktu
vu Bostonan, o iš ten bostoniš- 
kių žalg.rėnų palydėtas automo
biliu keliaus rajono vadų suei- 
gon Waterburyje.

(Nukelta į 5 pusi.)

sirinko vyr. skltn. Remigijų Viz-j J-•»<**»« «*. į’R. 8-7833
girdą.

Sekmadienį, balandžio 15, pas

J. Bačiūnas savo vasarvetėn 
gei ir gęstant skautiškiems lau- sukvietė skautų vadovus savon 
žams palikome gražiuosius tė- sodybon gegužės 19-20 d. šuva- 
viškės laukus ir ošiančius pa- žiucti ir čia įvairius orsranizapi-nemunės nušvnus kuriuose •, * .. ”, .. Pagerbs Nepriklausomybėsnemunes pušynus, Kuriuose mus skalus aptarti. Suvažia- D ,
daug skautiškų pažadų esame vimo dat nekečiama nes vė signatar*’ (sks) Bal
davę Ten mes žadėiome štiki r nekeliama nes ve džio 29 d 12;3() val Log Aaavę. ien mes zaaejome .suki Įlau vasarvieten pradeda rink- , v • .
mai tarnauti Dievui, tėvynei ir, tig va8arotojal. Seserijos bei Kaz™ler0 ParaP«os aa‘
artimui, būti visą gyvenimą ge- i Brolųos Vaįjos suvažiavim0 ><* M R- *• -T'-
rais skautais ir t.t. Tą patį organizavimą pavedž Suvsžia. “ ^v,“' S“š-g"’

v.mo rengimo komisijai, kuriai Gedimin() vilko ordinas. Aktan 
pirmininkauja v. s. J. Vaisnys 
ir sekretor.auja
nius.

mes žadėjome ir būdami Euro 
poje už Lietuvos ribų.

Geroką metų skaičių pragy
venę skautai vyčiai dar nevi
siškai susirado savo tikrąjį ke
lią. Manau nesuklysiu pasa
kęs, kad gal tik koks vienas 
trečdalis gyvenančių Chicago- 
je skautų vyčių šiandien akty
viai prisideda prie skautiško 
darbo.

Pakitėjus aplinkybėms rei
kia peržiūrėti veiklos planus ir 
juos pritaikinti naujoms sąly
goms.

Kova už Lietuvos laisvę mus 
įpareigoja daug ir su dideliu 
pasiaukojimu dirbti. Mūsų jau
nasis broliukas (Vilkiukas ar 
jaun. sk.) šiandieną kovoja su 
savimi kuria kalba jis turi kal
bėti nors ir savo namuose. 
Kas jam, mielas vyti, galėtų 
padėti? Juk jo tėvas ir mama 
dažnai į tai numoja ranka. O 
gal tavo lietuviškas nusistaty
mas, malonus skautiškas šyps- 
nis ypatingai šiandien jam bū
tų reikalingas?

Šioms problemoms nagrinė
ti, balandžio mėn. 28—29 d. šu- 
skriskime visi iki vieno, atsi- 
neškime naujų idėjų, broliškoje 
nuotaikoje jas išnagrinėkime, 
pasidalinkime savo vargais ir 
pasisemkime jėgų naujiems ir 
dideliems vyčio žygiams. Tad 
iki pasimatymo

Sktn. P. Nedzinskas

tuntininką psktn. V. Kamantą 
buvo P.lėnų tunto vadijos po
sėdis, kuriame aptarti pavasa
rio ir vasaros skautiški darbai.

VYRIAUSIO SKAUTININKO 

VIEŠNAGE

(sks) Vyriausiojo Skautinin
ko dalyvavimas LSB I rajono 
vadų sueigoje yra nepaprastai 
laukiamas. Jis balandžio 28 — 
29 d. pirmą kartą lankysis pas 
Atlanto pakrašč o skautus. Lan

atsilankyti kviečiami visi lietu- kymosi proga pramatyta Vyr 
viai ir L. S. S. nariai

OR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI,

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

Šeštadieniais nuo 1. iki 4 vai. p. p
lauky rus ketvirtad. Ir sekmad.

OR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES Lb 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko altiniu- _

•«22 So. VVestern Avenue
Vai. kasdien 10-12 vai ir J-v vai 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia 
deniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas. Plt 8-3220 
tle» telef. UAlbrook 5-5O7S

Dr. Nina KRIAUCELIONAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ 1.10V IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

8750 West 71b3 Street 
(Kampan 71st Ir Callfornla)

Tel. ofiso Ir rez. KEpubUe 7-4146 
Vai. 11-3 Ir 6-9 v. v. ŠeM. 1-6 p. p. 

Prlfimlnias tik pairai susitarimą.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgfi) 

KCD1K1Ų IR VAIKŲ LIGŲ 
KPECIA1JSTE

7166 South Westoru Avenae
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v — 8 vai vakare Trečtad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. šeštad 1 
vai ryto iki 3 vai. popiet.

Ofice tol. RE. 7-1168
Res. tel. WAlbrt»ok 5-3765

Tel. ofiso ¥A. 7-6557, rez. RE. 7-496*

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA. Kasdien nuo 
vai ild 4 v. popiet Nuo 7 v iki 8:3 
Uždara treč. visą diena Ir šežtad. vak

SK.

ps. Vyt. Cer-

kviečiami:
skautininkės-ai, A. S. S. nariai, 
budžiai, vyr. skautės, skautai Mc Cready Avė., Los Angeles 
vyčiai, sesės ir broliai einą 39 Calif.
draugininkės-o ar augs tęs nes yisi atlikime šią pareigą.

(sks) Su malonumu tenka ste-

VYČIŲ SĄSKRYDIS

Š. m. balandžio 28—29 d. 
įvyks Chicagos ir apylinkės sk. 
vyčių bendras sąskrydis. Tiks
las — gvildenti sk. vyčių pro
blemas ir veikimo planus Chi- 
cagoje. Sąskridis įvyks Don 
Varno poste, 6816 So. Western 
Avė.

Darbotvarkėje: balandžio 28 
d. 2—4 vai. popiet — “Sk. vy
čių prieauglio klausimas, (sk. 
vytis Juoz. Liubinskas. 4 — 6 
vai. “Sk. vyčių uždaviniai”, 
(vyr. skilt. Br. Kviklys).

Balandžio 29. — 8:30 vai. šv. 
Mišios Marijos augšt. mokyk
los koplyčioje. 10—12 vai. 
“Sk. vyčių veikimas būreliuose 
ir santykiai su kitomis organi
zacijomis” (psktn. R. Mišaus- 
kas). Po pietų 1:30 — 3:30 vai. 
“Sk. vyčių reformos klausi
mas”, (sktn. Pr. Nedzinskas).

Visos temos bus diskusinio 
pobūdžio. Laukiame mielą bro
li apsilankant su naujoms idė
joms ir konkrečiais pasiūly
mais.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujau specialiu didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. I’lgus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4516 S. Wood St., Chieago 6,

Illinois, tel. VI 7-2972

Suvažiaviman Sveikinimus prašoma 
iki bal. 27 d. Stančikui,

pareigas. Sesės kviečiamos re
gistruotis pas sktn. Angelę 
Karnavičienę, 4119 So. Fran- 
cisco Avė., Chieago 32, III., Tel. 
FRcntier 6-6425, o broliai pas 
v. si. Vyt. Šliupą, 4016 So. Ar- 
tesian Avė., Chieago, III., tel. 
VIrginia 7-0570, kartu prisiun- 
čiant ir 1.00 dol. suvažiavimo 
registracijos mokesčio. Regis
truotis prašome iki gegužės 5 
d. Stovyklos mokestis 6.00 dol. 
mokamas vietoje. Suvažiavimo 
metu dalyvius prašome būti 
uniformuotais.

P. J. Bačiūno sodyba (Tabor
Farm) randasi apie 9 mylias į 
pietų rytus nuo Benton Harbor, 
Mich., prie Sodus, Mich. Tri
kampyje tarp 12; 31; 33; ir 
140 kelių.

Iki pasimatymo suvažiavi
me!

Suvažiavimo Rengimo 
Komisija

Visiems skautams pravartu 
įsigyti skautiškų žaidimų loby
ną, skautininkų B. Mantvilos ir 
K. Dineikos surinkta ir “Mūsų 
Vyties” išleista knyga “Skau
tiški Žaidimai”. Knyga turi 120 
puslapių ir kaštuoja $1.

“Lituanica” tunto D. L. K. 
Vytauto d-vė, vadovaujama 
skautin. J. Kauno pirmoji Chi- 
cagoje paaukojo $25 skautų 
gerajam darbeliui — sušelpi- 
mui lietuvių skautų esančių Vo
kietijoje. Tikirfiąsi, kad ir kiti 
vienetai paseks šiuo gražiu pa
vyzdžiu.

į Šios vasaros pradžioje įvyks
tančioje Chicagos jaunesniojo 
amžiaus skautų stovyklai pa
skirti vadovauti: psktin. fil. 
Vyt. Černius — stovyklos virši
ninkas ir sktn. J. Kaunas — 
stovyklos viršin. padėjėjas ir

siųsti 
2410 1

bėti kaip Clevelando lietuviš
kas jaunimas uoliai renka pa
rašus savo peticijai JAV pre
zidentui. Teko stebėti renkant 
parašus parengimuose, 0 sek
madienį, bal. 15 d., skautų at
stovai rinko parašus po pamal
dų prie Šv. Jurgio bažnyčios. 
Padėkime jaunimui dar dau
giau parašų surinkti — pasi- 
imkime parašų lapus į savo 
darbovietes ir rinkime savo 
bendradarbių parašus šiai peti
cijai. Tėvynei vaduoti nesame 
nei vienas per senas, tad stoki
me jaunimui talkon šioje akci
joje-

Skautininkui pristatyti visus to 
rajono .vadus, išklausyti jų pre- 
nešimus apie veiklą vietovėse, o 
taip pat bus ir VS pranešimas 
apie visos Brolijos veiklą. Pir
ma diena būsianti užbaigta bend 
ra vakariene ir lauželiu. Antrą- 

1 ją dieną vadu sueigai praneši- 
! mus duos komisijos — patyr.! 
laipsnių egzam. projektams ir 
skautų un'formos reguliaminui 
sudaryti. Be to bus du diskusi-, 
niai pašnekesiai apie tautinį ug

OR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

Y LYTOJ Al IR CHIKUROA 
2300 West (Hat Street

vai. plrtu. ir antr. 10 Iki 12 ryto. 
21kl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. b 

penkt. 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet fleš 
ladleniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.Pltospect 0-1765 
Rez. tel. GRoveblU 6-5603

TELEVIZIJOS
;r Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantnotM darbu 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer Sk 

Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

IV. RADIO SU I 
[ (lempos-dalys-baterijos) Į

TAISYMAS
įnamuosedirbtuvės<

“100% —

Įzen^hB&EI

jToSm
UJtelevision

Į (sav. inž. A. Semena s) I
l3130$.Halsted-DA6-6887

STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYM1 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tei. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63nl St 
Ofiso tol. REliance 6-4110 

Rezld. telef. GRoveblU 0-0017 
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m.

Penktad. tik po piety. 
Trečlad. Ir šeštad. pasai a u tarti

Ofiso tol. CLiffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfuyette 3-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Seštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta | United 

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

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje

Turtas virs................................. #57,000,000.00

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

UNITED STATES GOVERNMENT
Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

IUSTIN MACKIEWICH, President

ataigos valandos. Kasdien, /skaitant šeštadienius nuo 9 vai
'•vto iki 4 vai po pietų Ketvirtadieniais nuo 9 vai rvtr» ik’ 
8 vai vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANDAIIh FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

j 4197 ARCHER AVĖ., CHICAGO 37 
PHONE: VIrginia 7-1141

DR. YL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutartį.

Telef. ofiso LiAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Aveaue
Chieago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas ltEpiiblic 7-4900 

Rezidencija: GKovehUl 6-8191

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v.

' vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244 

Tet 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 Callfornla Ava.

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p.
Sešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tUef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofioe WAlbrook 6-2670.
Rea HUltop 6-16«U

Aiexander J.
< JOVAIŠAS i

ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
«4 4RQr*7ri'E MEDICAL CENTE* 

6132 South Kedzie Avenn. 
val 2—4 p p. ir nuo 7—9 v vak 

Trečlad Ir šeštad pagal sutarti 
| ''„i „f,ao PR 6-8838, rez. RE. 7-H99

DR. A. JENKINS
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 63rd Street
ai Kasdien nuo 2—4 p. p. ir 

•k) 9 vai Trečiad ir šešt. uždaryta

Telefonas ORovehlll 6-1595
OR. ALDONA A. JUŠKA
1KIŲ LIGŲ SPECIALIST®

PRITAIKO AKINIUS 
alandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagai 
susitarimą, išskyrus trečiadienius

2422 West Marųuette Rd.

Tel. ofiso l’Rospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
-iPEC CHIRI'RGINBP LIGOS 

5700 S. Wood Street
Pričmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. pirmad. ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

10748 South llichigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6769 
Buto — ENglewood 4-4979

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-581C

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ BR VIDAUS LIGOS 

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

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOunliall 3-0959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitarua
Telef, H i.'mlock 4-7080, neatsakiu» 

______ skambink UEntral 6-2294.

OR. VYT. TAURA* 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ < 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W 5lst Si 
rel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6577 

Ofiso vai Pirm. 8-10 v. v Antr., 
Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak ’l> 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rea PR. 6-84A-

DR. V. P. TUMASOMIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginSs ligos 
‘1255 South Western Avenue 

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

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- 

Šeštadieniais 1—4 v.
—8 v. vak 
D- P-

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

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

LAfayette 3-4949 
Nantu — CEdarerest 3-77S6

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURŲE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

MARŲUETTE GELIŲ KRAUTUVE
a KORSAŽAI, GELBS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

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

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTU!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 rak.
Trečiad. pagal sutarti 

AioHlogose nuo bal. 22 iki geg. 7 d.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ SM.OOO.OOO IŠTAIGOJE. AI KACI AUSIAS, NAI .IAI PADIDINTAS DIVIDEMlAs 1Z PA11» 1 P l.\VESTMEN- 
Tll SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OI*TIONAL, BONUS. KALĖDŲ III VAKACIJ( SKYRIAI. GALITE TAUPYTI llt PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IšKEIČIANT ČEKIUS TR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEl/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IIKEIAIAM LR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOM PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MOŠŲ AUKM'A DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAAAIKIT — GROVEHILL 9-7575.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM.. 19 VAL. —K VAU; ANTRAD. IR PKNKT. 9 Iki 4 V^K.; KIST. 9 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DLKN4; SĖST. 9 IKI 2 POPIET

DR. ALBINA PRUNSKIS
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI ik chirurgai 
3259 South Halsted St.

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

iTreČlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
i Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republio 7-8818.

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

, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-229O
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 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. Oalifornia Avė., Chieago 

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

10 vai ryto Iki 4: trečlad. Ir sekmad 
tik susitarus

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-8 vai 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso Ir buto tel. OLympic 9-1881

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 9-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. F. C. WIN$KUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-HH7*

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

4645 So. Auhland Avė., Chieago 
Pirmad., antr., ketv. Ir penk 

6:80—8:30 vai vakare 
Sešt nuo 2 Iki 4 popiet 

Rez. 8053 S. t ampbell Avė

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

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

1821 So. Halsted Street 
Rezld. 6600 S. Arteslan Ava

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. «

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA® 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182. 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas aki.

Ištaiso
Ofisas tr akintų dirbtu v 
756 West 85th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-2 ti 
šeštadieniais 10-2 vai popiet

V

Tel ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-193O

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps viršminSti telefonai 
Anukite Mlduay 3-0001

TeL ofiso Ir buto OLympic 9-4159
DR. P. KISIELIUS

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

ii | Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 ▼. vakare. 
IšskyriiH trečiadienius 

Butas 1526 So. 49th Avė. 
Aeštsiltenlaia 12 Iki 4 nutilę*

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Iiečladltiuį tik *uallajus

P. ŠILEIKIS. 0. P.
Orthopcdaa - Pmtezlstaa 

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

(Arch Supports) Ir ŠX
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
GRTHOPEDIJOS TECHN1K.O8 LAB 

2850 W. 63r<l St. Chieago 29, UI. 
Tel. PRospect 6-5084.

y

“Drauge”
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRLEND
9334 H. Oaklcy Avė., Chieago 8, 111. Tel. VIrginia 7-6641; 7-6649

Kntered aa Second-Class Matter March 81, 1916, at Chieago, lUInola 
Undev tbe Act of March 8, 1879.

Member of the Cathollc Presą Ass n 
Publlahed dali y. ezept flundays, 

by the
Lltbuanlao Cathollo Pre
PRSNUM1CRATA: 
Chicagoj Ir CiceroJ 
Kitur JAV ir Kanadoje 
Užsienyje

Soclety
Metams

39.00
38.00

311.00

SUBd&RIPTION RATE8 
38.00 per year outside of Chieago 
39.00 per year In Chieago A Clooro 
38.00 per year ln Canada 
Foretgn 311.00 per year.
% metų 

6.00
34.60
36.60

I mfin. 
33.73 
32.60
33.00

J mln 
31.36 
31.00
31.30

Redakcija atralpsnlua taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. Juos grąžina tik 1A anksto susitarua Redakcija už skelbimų tarini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus pražymą
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DIDYSIS SĄSKRYDIS
Gaunamos informacijos iš centrinių organizacijų ir įvairių 

kolonijų kalba už tai, kad didysis lietuvių sąskrydis šiemet bus 
ne kur kitur, bet Chicagoje. Jis bus birželio 30 ir liepos 1 
dienomis.

Sąjūdin šį sąskiydį suorganizuoti yra įsijungusios beveik 
visos mūsų centrinės kultūrinės, visuomeninės organizacijos lo
kaliniai kultūriniai klubai ir 50 chorų. Prie šio sąjūdžio, kaip 
gerai žinome, jungiasi ir veiklieji Kanados lietuviai.

L.etuvių Kultūros Kongresas ir Lietuvių Dainų Šventė augš- 
čiau minėtomis dienomis Chicagoje — tai visų Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Kanados lietuvių reikalas, tai visų bendras 
sąskrydis. Ligšiol nesame giidėję nė vieno balso, kuris šiam są
skrydžiui nepritartų.

Bet atrodo, kad neužteks pritarimo. Neužteks nė žodinių pa
sižadėjimų. Reikės ir darbo, ir medžiaginės paramos.

Jei kur reikia pasukti šiandien savo aukas, tai Dainų šven
tės rengėjams ir kultūriniams darbams paremti.

Toji parama gali ir turi eiti bent dviem būdais.
Įvairiomis priemonėmis vyks Chicagon apie 2,000 asmenų, 

kurie aktyviai dalyvaus Dainų šventės programoje. Ne vienas 
choras, ypač iš tolimesnės kolonijos nuo Chicagos, susidurs su 
didelėmis išlaidomis. Kadangi tų chorų vykimas Chicagos są- 
skrydin bus ir vietos lietuvių pasididžiavimas, todėl jie neturi 
būti išlydimi tuščiomis. Jiems turi būti suteikta finansinė para
ma, kad geriau ir stipriau koloniją atstovautų, kad į juos įsi
jungtų daugiau ir geiesnių dainininkų. Dabar jau pats laikas 
tokią talką chorams organizuoti.

Nereikia užmiršti ir to, kad Chicagoje susidaręs Dainų šven
tei organizuoti komitetas taip pat yra reikalingas keleriopos pa
ramos: moralinės paramos, paramos darbu ir svarbiausiai — 
finansinės paramos.

Nors didžiojo sąskrydžio Chicagon užnugaryje stovi veik 
visos mūsų centrinės organizacijos ir JAV bei Kanados lietu
vių bendruomenių vadovybės, tačiau mes jaučiame, kad kiekvie
nas Letuvis ir paskirai turi prisidėti, kad sąskrydis būtų rea
lizuotas ir gerai pravestas.

Ir Lietuvių Dainų šventę, ir Lietuvių Kultūros Kongresą mes 
laikome labai svarbiu įvykiu JAV ir Kanados lietuvių gyveni
me. Jau dabar jis neša naudą, nes yra pajudinęs ne vien tik 
chorus, ne vien tik kultūrinius vienetus ar paskirus kultūrinin
kus, bet ir visą visuomenę. O tai yra labai naudinga ir kultū
rai puoselėti, ir lietuvybei išlaikyti.

Sąskrydis Chicagon turi ir daugiau pliusų. Jis galės daug 
kuo prisidėti, kad suglaustų mūsų visuomenę tampresnėn vieny- 
bėn, kuri dabar taip yra reikalinga. Jis plačiai pagarsins mūsų 
tautos vardą, kas taip pat $rra naudinga ir būtina šiandieniniuose 
lietuvių tautos rūpesčiuose. Jis pademonstruos mūsų tautos 
kultūrinį pajėgumą, sustiprins mūsų tolimesnę veiklą.

Todėl ruoškimės ir rikiuokimės visais keliais, visomis su
sisiekimo priemonėmis vykti į didįjį lietuvių sąskrydį Chicagoje.

AMERIKINIAI APMĄSTYMAI

KRUŠCEVAS RŪPINASI 

SOSTU*

Šveicarijoj gyvenąs autorius 
knygos European Commu- 
nism” Franz Borkenau “The 
New Leader” žurnalui rašo:

“Prezidiumas Maskvoje to
kiu uolumu Staliną į padebe
sius kėlęs, dabar tokiu pat uo
lumu į purvus mina. Nejau to
kiu aklumu Chruščevas seka, 
kokiuo sekė Staliną? Juk, be 
abejojimo, ir be Chruščevo ge
rai žinojo, kaip ir mes, kad Sta
linas išžudė milionus, o kitiems 
milionams gyvenimą suardė. 
Praeityje purvinimas pas ko
munistus paprastai tik vieną 
tikslą teturėjo: sunaikinti po
litinį priešą. Gal to paties sie
kia ir dabartinis Stalino purvi- 
nimas? Bet — kas nori sunai
kinti ką? Greičiausiai, Chruš
čevas gelbsti * savo kailį. Juk 
jis buvo vienas artimiausių 
Stalino bendrų kriminališkuose 
žygiuose. Kas pasidarė parti
jos viršūnėse tarp gruodžio 1 d. 
(Stalino gimtadienyje), kada 
komunistų spauda Staliną iš
gyrė, ir Chruščevo kalbos par
tijos kongresui vasario 14 d.? 
Dar įdomiau — kas pasidarė 
tarp vasario 14 d. ir 24 dienos, 
kada Chruščevas pasakė savo 
ikišiol neskelbiamą kalbą?

“Vakaruose mažai tekreipta 
dėmesio Mikojano kalbai, pasa
kyta jai šitame laikotarpyje. 
Jis pirmas Staliną pavadino ti
kruoju jo vardu — žudiko, ir 
jam prikišo sunaikinimą Uk
rainos diktatoriau^ Kįosioro 
(1930—1937 m.) ir draugų. O 
kas Kosiorą nugalabino? Nagi 
Chruščevas! Reiškia, Mikoja- 
nas akivaizdoje 1,200 partijos 
parinktų vadukų, tartum, 
Chruščevui prikišo užmušinėji- 
mą partijos žmonių. Cruščevas, 
turbūt, pamatė sienoje raštą ir 
suprato, kad kelias save gelbė
ti yra stoti visų priešakyje 
Staliną niekinti. Tačiau ar il
gam jo kailis sveikas liks!

VARGŠAS ŠOKA, VARGŠAS 
MOKA

Buvęs Sovietų šnipas, Niko- 
lai F. Khokhlov, žurnalui “U. 
S. News and World Reports” 
papasakojo šias savo nuomo
nes : «

“Perversmas ne visada gin
kluotu sukilimu prasldėda. Jis 
gali prasidėti ir paraliiiu val
džioje, arba santvarkos irimu. 
Dvidešimtasis rusų komunistų 
partijos kongresas atvirai pri
pažino, kad diktatūra nebeįma
noma, kad ikšiolinė santvarka 
bankrote. Pavyzdžiui, 1955 
metais pagaminta mažiau negu 
po du svaru mėsos mėnesiui 
gyventojui, po du svaru žuvies 
mėnesiui, po stiklą pieno kas
dien ir tris pėdas vilnonio au
deklo per metą. Žmonės atsi
mena kaip maisto nestigdavo 
prie carų. žemė ta pati, saulė 
tiek pat šviečia, toks pat lietus 
lija, bet žmonės badmiriauja. 
kodėl?

“Niekas nenori dirbti. Ypač 
didelė praraja tarp žemdirbių 
ir valdžios. Dalykas ne vien 
gaminiuose, bet dvasinis. Dik
tatūra įgriso iki gyvo kaulo. 
Todėl diktatoriai suprato, kad 
reikia naujų būdų priversti 
žmones dirbti ir viršūnių klau
syti. Nuspręsta visas bėdas 
suverati Stalinui ir jį padaryti 
atpirkimo ožiu. žmonėms gi 
duota lengvatų. Jaunimui ne
mokamai augšti mokslai, dar
bininkams dviemis valandomis 
trumpesnę darbo savaitę, se
niems didesnes pensijas, kariš
kiams išteisinimą Tukačevskio 
ir tūkstančių su juo nugalabin
tų karininkų bei įkėlimą ger
biamo maršalo Žukovo į parti
jos prezidiumą. Tik kolchoz- 
ninkams nieko neduota, net 
atimta paskutinis privatus že
mės sklypelis. Matyt, žinoma, 
kad su jais nieko nepadarysi.

“tačiau Staliną pasmerkda
mi, diktatoriai juk pasmerkia 
ir save nes jie buvo Stalino

Rašantieji mūsų spaudai ir 
dažnokai pateikiantieji savo ko
mentarus lietuviškojo gyvenimo 
klausimais, kap jau įprasta, daž 
n.'ausiai tenkinasi žvilgsniu' per 
savąją apmąstymo prizmę ar 
tik iškeldami lietuviškuosius 
skaudulius. Bet bent retkarčiais 
tektų įšokti ir į platesnį daržą, 
perbėgti gretomis per grynai a- 
merikinius apmąstymus. O ir 
čia dirva veši', o dažnu atveju 
joje galima raęti kurkas dides
nių ir opesnių skaudulių, kaip 
lietuviškoje aplinkoje.

Nediploinrtiški diplomatai

Neseniai britų spaudoje lordo 
Beaverbrooko iniciatyva buvo 
nemažai kalbėta apie negerėjan- 
čius britų — amerikiečių san
tykius. Prieita išvada, kad jie, 
turint kaikurių skirtingų intere
sų bei iš prieš'ngų žvelgimo 
taškų stebint, nėra jau taip ge
ri ir artimi, kaip to galima bū
tų pageidauti. Žinoma tai jokiu 
būdu neina į laisvojo pasaulio 
sveikatą. Kaikurie amerikiečiai 
žurnalistai, pilnai sutikdami su 
anglų teigimais, ėmė plačiau do
mėtis tuo klausimu ir jau da
bar priėjo tam tikrų išvadų. Pir
miausia, didžiausia kaltės dalis 
suverčiama amerikiniam diplo
matiniam sektoriui. Trumpai: 
JAV neturi rimtų, pajėgių dip
lomatų. Svarbesnieji postai 
skirstomi ne pagal sugebėjimus 
ar reikalą, bet gana paviršuti
niškai, visiškai neatsižvelgiant į 
dalyko svarbą. Pagaliau nese
niai ir Kongreso specialus tyri
nėjimo komitetas atidengė fak
tą, jog rinkiminiais metais as
menys, sugebą vienai ar kitai 
partijai skirti bent $50,000, jau 
beveik gali tikėtis vieno kurio 
diplomatinio posto užjūnr'ose. 
Žinoma, jei remtoji partija lai
mi rinkimus. Tipišku pavyzdžiu 
šiuo metu laikomas JAV amba
sadoriaus Londone postas, kurį 
dabar turi pagarbus bankinin
kas, ničnieko ir niekad su poli
tika ir diplomatija neturėjęs 
Winthrop W. Aldr.'ch, buvęs 
Chase Tautinio Banko direkto 
riumi New Yorke. Ir tuo metu, 
kai pasaulis sėdi beveik ant pa
rako statinės, kaip sako kaikuri 
spauda, mes, amerikiečiai, tokį 
svarbų postą Europoje patiki-

darbų vykdytojai. Reiškia, 
pasmerkiama visa komunistinė 
santvarka. Žmonės pasidarys 
iš to atatinkamų išvadų. Revo
liucija, Leninas gerai sakė, 
vyksta kada masės griežtai at
sisako gyventi esamoje sant
varkoje. Rusuose jau prasidė
jo šita revoliucija.” V.

83 tęsinys „Pranytė, Nytė,
Nutė“... — mirgėjo ant popieriaus lakšto įvairiausi 
mamos vardo lydiniai; aplinkui skrajojo nupiešti paukš
tukai, žydėjo keistos, nematytos gėlės, sukosi saulės ir 
mėnuliai- O mama juokėsi ir grasino, kad nuneš port
sigarą auksakaliui Mejeriui ir tegu jis įrėžia tą garsųjį 
„Klausyk“.

Ir kodėl dabar...
Aš pažvelgiu tėčiui į akis. Turbūt, nuo tos vakaro 

spalvos jos taip pat giliai mėlynos. Ten tiek daug ilge-* 
šio, tiek daug neapsakomo sielvarto, jog aš net nusigąs
tu staigios savo minties: šitos mėlynos akys yra sunki 
našta. Persunki, persunki mano motinai.

Tėtis yra sąžiningas tarnautojas. Darbo pradžia 
lygiai aštuntą valandą, bylos rūpestingai susegtos, lakš
tai sunumeruoti. Dešinysis jo petys palinkęs, kaip ir 
visų, kurie kiaurą dieną sėdi susikūprinę ant raštų. Kai 
jam siuva kostiumą, tą petį smarkiau pavatuoja.

Bet ar aš žinau, ką mąsto mano tėvas vasaros nak
tį — tylią, šiltą vasaros naktį, kai jis ilgai neina miego, 
sėdi vienas sodo gale ir iš tolo smilksta jo papiroso ug
nelė? Ar aš mačiau, kaip jis liečia kiekvieno vaisiaus 
apvalumą, kiekvieną medžio skaudulį, nupjautos šakos 
negyjančią žaizdą? Tokius jautrius pirštus teturi ne
regiai...

Ar aš mačiau, kaip jis kvėpina žiedą — prisimer
kęs, net jo nelytėdamas, o drauge su tokia aistra, su 
tokiu godumu, tarsi norėtų iš jo pasiimti visą paslėptą

saldybę. Ir žiemos vakarais, kai jis ištisas valandas 
stovi prie lango: stovi ir žiūri, kaip krinta sniegas... Ar 
aš žinau, ką mąsto ir ko gailisi mano tėvas tada?

Kadaise, kai buvau visai maža, kartais užšokdavau 
jam ant kelių:

— Tėti, nupiešk man saulutę!
Tik tada tėčio akys nušvisdavo.
Visą vakarą jis man margindavo savo paukštukus 

ir tas pačias, keistas gėles.
Bet dabar aš jau užaugau, jau nebežaidžiu — man 

jau nebereikia tėčio piešinių...
Niekam jų nereikia.
Ir tik čia, geležinkelio stoty, man pasidaro baisiai 

gaila liūdno savo tėvo.
Nuo Žaliojo tilto pusės atšnopuoja Kybartų trau

kinys — prietėmoj žvilga juodas garvežio kūnas ir ar
tėja žibančios jo akys. Pro dūmus ir garo kamuolius 
žviegia pristabdomų ratų geležis, spygauja varstomos 
durys, peronan pasipila raudonkepuriai nešikai.

Ir aš jaučiu, kad dabar esu taip arti savo tėvo, kaip, 
turbūt, niekuomet nebūsiu. Kad jis į mane krauna, lyg 
nežydėjusi šaka į vienintelį pumpurą, pačius slapčiau
sius savos jaunystės troškimus...

Kai mūsų taukinys pajuda, aš išsilenkiu pro langą. 
Lėtai tolsta perono žiburiai, apšviesti stoties bufeto 
langai ir didžiulė lenta su įrašu „Kaunas“.

Tolsta mėlynas vakaras, kai aš pamilau savo tė
vą — niekad nenumalšinamo alkio ir niekad nepasiekia
mos svajonės bendrą.

Vis greičiau, ir greičiau sukosi traukinio ratai. Aš 
jutau, kaip slystu iš šilto savo motinos glėbio, kaip einu 
į šešėlius, į šešėlius, į niūrius savo tėvo šešėlius.

Traukinys įriedėjo į juodą tunelio angą ir mano 
vaikystė pasibaigusi.

Mūsų vila stovėjo Palangos pakrašty. Aplinkui 
ošė pušys, koridoriai buvo iškloti kilimais, pirmojo 
augšto svetainėj kvepėdavo sumerkti gvazdikai ir prau
syklų duryse blizgėjo neįprastai mandagūs įrašai: „Po
nios“ ir „Ponai“...

Pastato sparnų įtarpoj raudonavo teniso aikštelė 
ir aš kas rytą pabusdavau nuo sviedinukų taukšėjimo. 
Tai lošia rytmetinę savo partiją ponas Bagdžius ir pa
nelė Gulbinaitė, jauna, daili mašininkė.

— Ponas Vincai! — suspiegia moteriškas bal
sas. — Mano servas! Mano, mano!

— Oi, panele Karolina, — pasigirsta pono Vinco 
bosas. — Kad tik tas servas būtų Tamstos! Nelaimei, 
panelyte, ir mano pavergta širdis...

— Gaudykit! — staiga šūkteli jis ir iš balso aišku, 
kad ponas Bagdžius kažką sviedžia. Nežinia tik ką — 
savo senbemišką širdį, sąmojį ar sviedinuką...

šitaip prasideda diena.
Paskui pusryčiai: stiprios, užbaltintos kavos ir 

šviežių bandučių kvapas, baltos padavėjų prijuostės, pa
krakmolyti kykai ir kiaušiniai, pagal kiekvieno svečio 
užgaidą: plakti piene, ar paleisti karštame svieste, su 
kumpiu ar su spirgais, penkių minučių, trijų minučių 
ar kietai virti... Už langų čiulba rytmetiniai paukšte
liukai — labą rytą, labą rytą, bus graži dienelė, bus 
kaitri dienelė.

Mes valgom ilgoj, dengtoj verandoj. Kiekviena 
Šeima turi savo staliuką. Tik jie keistai sustatinėti. 
Kategorijom. Vos įžengus pro duris, sėdi smulkūs sąs
kaitininkai, sekretoriai ir raštvedžiai.

Juo toliau eini, tuo oresni vyrų veidai, tuo lepesnės 
moterų šypsenos. Kartais užuodi turkiško dūmo kvaptį, 
kartais šmėkšteli juodo šilko chalatas — su drakonais 
ar su geišom. Santūresni čia ir labo ryto linktelėjimai.

Salės gale stovi dešimt staliukų su minkštom kė- 
(Bus daugiau)

AL. GIMANTAS

me asmeniu1, k r'.s turi visų rū
šių gerą išsilavinimą, t'k jokiu 
būdu ne diplomatinį. Gi kalti 
lieka patys amerk’ečiai, kurie 
niekad nerodė didesnių pastan
gų ir toliau ncreikalauia, kad 
mūsų diplomatinė tarnyba būtų 
atitinkamai paruošta ir pajėgi 
orientuotis pasaulio reikaluose. 
Beje prie to galima būtų pri
dėti, jog augšti diplomatiniai 
postai tam t kra prasme reika
lauja ir gena pinigingų asme
nybių ir joks vidutiniokas ne
galėtų tinkamai manytis be pi
nigo, nes JAV iždas visdėlto ne
numato tiek lėšų išlaidoms, kiek 
jų visdėlto reikalauja kaikurios 
ambasados. Žinoma bankinin
kai tokias problemas išspren
džia gana nesunkiai ir dėl ekstra 
išleistų keleto tūkstančių dolė- 
lerių niekada nevargina Wash- 
ingtono. Bet pagaliau vien šau
nia amerikiečių reprezentacija 
toli nenuvažiuosi. Tuo būdu rei- 
kalautina būtinai pakelti ameri
kinio diplomatinio korpuso lygį 
ir jiems skirti žymiai daugiau l'ė 
šų tiek diplomatų paruošimui, 
tiek ir atranką vykdant, taip 
pat ir jiems pareigas enant pa
skirtoje vietoje.

Niekam neįtinkame

Neperseniausiai “The New 
York Times” pravedė įdomų ap
klausinėjimą užsienyje, ką tų 
kraštų politikai galvotų apie a- 
merikinę diplomat'ją. Ir kaikie- 
no nepasitenkin:mui beveik visi 
paklaustieji atsakę, jog ameri
kiečių politika yra blogai veda
ma, netinkama ir kiekvienas vis 
nurodė savas priežastis. Bet 
visi lyg susitarę te;gė, jog JAV 
nįstengia ir nemoka suprasti at
skirų tautų galvosenos ir reika
lavimų, kurie nėra lygŪ3 tarpu
savyje. Pvz. aziatai sako, jog 
amerikiečiai turėtų suprasti .ir 
žinoti tą svarbą, kurią to konti
nento žmonės skiria savo tauti
nėms nepriklausomybėms atgau
ti, ir laukia iš JAV griežto ir 
nedviprasmiško p a s i s a kymo 
prieš kolonijinę politiką. Toki 
prancūzai savo ruožtu pyksta, 
jog amerikiečiai nepakankamai 
juos paremia ir perdaug sim
patijų rodo po prancūzų jungu 
esančioms tautoms. Dalis eu
ropiečių kaltina, jog Washingto 
nas neturi tiek realaus jausmo, 
kad įžvelgtų raud. Kinijos pri
pažinimo būtinumą. Tam tikra 
dalis ispanų tautos nepatenkin
ta tomis simpatijomis, kurias a- 
merikiečiai rodo gen. Franco, 
kuris ir toliau išjung s dalį is 
panų tautos balso iš valstybės 
reikalų tvarkymo.

Toliau labai pykstama už 
tuos įvairius dviprasmiškus pa

sakymus, atšaukimu?, papildy
mus ir vėl drmentavimus, ku
riuos taip r’a’nai ąalirra išg rsti 
iš įvair ų rvmern'ų amerikiečių 
karių, polit'k'i. d'plomatu. Bn 
to yra kaltinimų ir vž tai, kad 
amerik ečia' patys nedar i ir ne 
seka to, k’’o jų diplomatija 
kaip tik žaidžia ir bando įpiršti 
kitoms tautoms. Vienaip skam
ba JAV d:plomatinė gaida ir 
vėl visai kita'p tų pač ų JAV 
ekonominė politika ir 1.1. Tas 
viskas rodo savot'šką Washing- 
tono nesiorientavimą, skubėji
mą, dalykų neįžvelgimą ir dau
gelio reikalų nesupratimą. Per
daug nepastovumo, perdaug 
blaškymosi. Lasvasis pasaulis 
kaip tik dėl to lieka be vadovy
bės ir nėra pajėgūs atsikirsti 
sovietų guviai vedamai ir lanks
čiai politikai, nes, kol JAV su
sivokia, kol žadą atgauna, kol 
nutaria ką daryti, žiūrėk — Mas 
kva jau ir vėl naują ofenzyvą) 
pradeda, iniciatyvą perima.

Tai tikrai puikūs ir sveiki žo
džiai, paimti ne iš kur kitur, 
kaip iš pačios amerikinės spau
dos puslapių. Tereikėtų siekti, 
kad jie būtų išgirsti ir supras
ti tų, kuriems tiesioginiai jie y- 
ra taikomi ar net piršte perša
mi.

Kaltieji... tyli

Kai per okupuotą Lietuvos te
ritoriją Bulganinas su Nikita 
vyko Karaliauč un, iš kurio ka
ro laivas juos nutempė Londo
nan, nevienam amerikiečiui juk 
gali kilti mintis ar net ir t'esus 
priekaištas visiems savo ir kitų 
Vakarų galybių valstyb'nin- 
kams, kurie dar taip neseniai 
bičiuliavosi, derėjosi ir sutartis 
rašėsi su tuo pačiu Stalinu, ku
ris dabar apšaukiamas beveik 
pamišėliu, maniaku, žud ku. Tie
sa, kaip dabar jaučiasi visi chur 
chilliai, atties, velioniai roose- 
veltai, trumanai ir kiti didžiū
nai, kurie šiandien įvairių atsi
minimų puslapiuose gana šau
niai apie save ir savo nuveiktus 
darbus porina, bet nė vienas ne
drįsta prisipažint’, jog jiems ir 
siųsčiau turėjo būti aišku, su 
liuo jie derasi, su kuo rankas 
Spaudžia, ką “senu mielu die
duliu” vadina. Jei jau tokia di
delė buvo draugystė ir bičiulys
tė, mes galime tai pa'Lustruoti 
lietuvišku posakiu: “Su kuo su
tapsi, tokiu ir pats tapsi”. Ko
dėl, jei buvo žinota, nieko anuo 
metu drąsiau netarta, burnos ne 
pražiota ? Gi čia niekam negra
sino nė MVD mašina, nė kiti 
panašūs stalininiai įrengimai. 
Sakykim, gal ir galima pateisin
ti Nikitą ir Bulganiną, nes jie 
bijoję diktatoriaus keršto ir sa-
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Gen. Bradley spaudos konferencijoj Washingtone aiškina apie 
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vų galvų netekimo, bet kaip ga
lima pateisinti tuos Vakarų di
džiuosius, kurie patys lindo Sta
lino sterblėn, pataikavo didžiau
siam visų laikų žudikui, tautų 
naikintojui ir tarptautinio mas
to kriminalistui. Kaip turi jaus
tis dabar tie protai ir tos ran
kos, kurios glebėsč'avo nesvei
ką maniaką, jį tautų vadu va
dino, ištikimu sąjungininku lai
kė. Ir noroms nenoroms turime 
ryžtis klausimui: “Ką mes gali

Laiškai iŠ Afrikos

KOPTŲ INTELIGENTIJA IR 
DVASIŠKIJA

Mieloji Ada,

grįžkim prie mūsų koptų. Kai 
pagalvoji, nežiūrint viso jų gud 
rūmo ir suktumo, vargšai jie, 
neturėdami prie ko prisiglausti, 
nematydami niekur nei išeities 
nei ateities. Vien tik į jų var
dus pasižiūrėjus, jau matyti 
tas jų vidujinis nerimas. Sklai
dydamas studentų sąrašą, tarp 
šimtų Mohamedų ir Ahmedų, 
Fatmų ir Alėjų, randi kartas 
nuo karto Michel, Georgette, 
Henri, Rosine, — tai dažniau
siai koptai, kurių tėvai manė 
galėsią duoti savo vaikams ge
rą ateitį, paskirdami juos pran
cūziškai kultūrai, priskirdami 
juos iš anksto prie europiečių. 
Randi, antra vertus, arabiškų 
pavardžių su tokiais vardais, 
kaip Ramses, Nefertiti, — tai 
vėl koptai, kurie norėjo, kad jų 
vaikai būtų išdidūs garbingos

me galvoti apie jus, ponai vals
tybininkai, diplomata’, m niste- 
riai pirmininkai, prezidentai ir 
generolai? Sovietai ir visas pa- 
saul's gėdijasi jūsų buvusio 
draugo darbeliais, gi jūs, kurie 
save laikėte sąjungininkais, ar 
nejaučiate nė mažiausios atsa
komybės prieš savąsias tautas 
ir pasaulį? Jei šlykštitės, lygiai 
kaip ir pasaulio dauguma, kodėl 
tylite. Pagaliau, ar visad kaltieji 
tegali atsakyti tik tyla?”...

Egipto praeities įpėdiniai. Ir 
paskutiniu laiku, pagaliau, jau 
beveik neberandi koptų — jau
nųjų studentų koptų jau nebe
atskirsi nuo musulmonų, nes 
juos tėvai, krikštydami, paslė
pė po tokiais nieko nesakančiais 
bet jau arabiškais vardais, ku
rie reiškia, pavyzdžiui: Narsą, 
Dorą, Tautą ir t.t. Šitoje vardu 
kaitaliojimo istorijoje galima 
išskaityti visą krikščionių ma
žumų tragediją Rytuose.

(Yra tiktai vienas arabiškas 
kraštas Artimuose Rytuose — 
tai Libanas, prancūzų dirbtinai 
atskirtas nuo Syrijos, kur krikš 
čionys sudaro daugumą — 51 
procentą gyventojų. Bet ir toji 
dauguma už dešimties metų pa
virs į mažumą: libaniečiai krikš 
čionys apsukresni, jie kuone ma 
ainiai emigruoja į kitus kraš-

(Nukelta į 8 nsl.)
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Kun. dr Kazimieras RĖKLAITIS, MIC, Dievo Tarno arkiv. Jurgio Matu

laičio beatifikacijos bylos postuliatorius:

-LIETUVA LAUKIA NAUJO ŠVENTOJO

Dievo Tarnui pripažįstamas pa- buvo perkelti į šv. Apeigų Kon]

JONAS PETRENAS, BrooMyn, N. Y.

Prof. Zenonas Ivinskis, įves- kandidatą su pasitikėjimu ir pa- 
damas skaitytoją į savo studiją tirtų jo užtarimo sėkmingumą
apie šventąjį Kazimierą, įžan
goje pastebi: “L'etuvoje, kur 
kiekvienas žingsnis buvo kryžių, 
mi ženklinamas, per visą septy
netą amžių, kai apsikrikštijo pir 
mas Lietuvos karalius Mindau
gas, teiškilo vienui vienas šven
tasis... Antrasis kilnus mūsų 
tautos sūnus, Dievo Tarnas ar
kivysk. Jurgis Matulaitis, kano
nizacijos ištarmės dar tebelau
kia” (šventas Kazimieras, psl. 
12).

Šie mūsų kruopštaus istoriko 
žodžiai išreiška tylų lietuvių 
tautos norą sulaukti naujo šven 
tojo, kuris, bažnytinės valdžios 
oficialiai tokiu pripažintas, pa
liudytų gyvą tautos tikėjimą ir 
jos meilę savo krašto sūnui, gy

— Dievo Tarno arkivysk. Jut. 
gio Matulaičio beatifikacijos by
loje Jums tenka eiti postuliato- 
riaus pareigas, tad įdomu žino
ti, koks čia Jūsų darbas ir ko
kias pareigas tenka atlikti?

— Beatifikacijos bylai užvesti 
iniciatyvos paprastai nesiima pa 
ti Bažnyčios vyriausybė. Inicia
tyva turi išeiti iš tikinčiųjų, ku
riems rūpi, kad jų numatytas as 
muo būtų Bažnyčios pripažintas 
vertu altoriaus garbė®.

Asmuo ar asmenų sambūris,

Sprendžiamoji dalb yra la
bai sudėtinga, apima daug da
lykų. Čia Šventasis Sostas vei
kia per Šv. Apeigų Kongregaci
ją-

Šv. Apeigų Kongeragcija, ga
vusi iš v'etos vyskupo bylos me
džiagą, pirmiausia peržiūri kan
didato į šventuosius raštus. Jei. 
gu juose ne tik nieko nėra, kas 
galėtų sukelti didesnių abejonių 
įtarti kandidato tikėj mo grynu
mą, bet dargi juose atsispindi 
autoriaus asmenybės taurumas, 
kilnumas, tuomet duodamas de
kretas aprobuojąs jo raštu3.

Tai atlikus, toliau svarstoma,

joje ir Malinęs - Ųruxeles, Bei- sėdis, kuriame bus atliktas for- 
gijoje. Iškvosti 6 liudininkai: 4 malus jo užbaigimas ir jo aktailaimjntojo tutiulas.

— Tėve Postuliatoriau, ma

loniai dėkojame Jums už tokį 

platų ir smulkų beatifikacijos 

bylos proceso nušvietimą. Lie

tuviams būtų be galo įdomu pa

tirti, kokioje gi proceso stadijo 

je dabar yra Dievo Tarno arki

vysk. Jurgio beatifikacijos by

la?

— Dievo Tarno arkivyskupo 
Jurgio beatifikacijos byla šiuo 
metu (po trijų metų, kai ji pra
dėta) yra vis dar pirmojoje sta
dijoje, vadinasi dar tik v etos 
vyskupo kompetencijoje.

Pagal bažnytinių kanonų nuo
status arkivysk. Jurgio infor
macinis procesas turėjo vykti 
Lietuvoje, Kaune, ku r jis mi
rė, ir Marijampolėje, kur jo kū
nas palaidotas. Esamomis ap- 
l'nkybėmis negalint jo tenai at
likti, prašėme Šventąjį Sostą 
leisti tą procesą vesti Romoje. 
Leid'mas buvo gautas, ir 1953 
m. gegužės 15 d. Romos Vika
riato Tribunole buvo pradėtas 
informacinis procesas, liečiąs ar ‘ 
kivysk. Jurgio raštus. Tais pa
čiais metais spalio 31 d. pradė
tas ir antrasis procesas, liečiąs 
arkivyskupo Jurgio šventumo 
garsą, gi tretysis, kuris nagrinė. 
ja, ar nebuvo reiškiamas jam vie 
šas neprideramas kultas, pradė
tas 1954 m. birželio 19 d.

Šiuo metu tik vienas tų tr.'jų 
procesų yra pilnai užbaigtas Ro
mos Vikariato Tribunole, bū
tent tretysis, kuris vėliausiai bu 
vo pradėtas. Čia neturėta jokių 
ypatingų kliūčių, nebent ta, kad 
patys teisėjai negalėjo aplankyti 
Dievo Tarno Jurgio kapo ir pa
tikrinti savo akimis, kad jam ne 
teikiamas viešas bažnytinių kul-

regaciją tolimesnei e'gai.
Antrajam, pačiam svarbiau

siam procesui, reikėjo daug lai
ko ir darbo. Postuliatorius bu
vo pristatęs teismui iškvosti 17 
liudininkų. Vienas jų, būtent Jo 
Em. kardinolas Pranciškus Bor- 
goncinii Duca, staigiai mirė ir 
jį reikėjo išbraukti iš liudininkų 
skaičiaus. Romos Vikariatas pra 
dėjo apklausinėti liudininkus 
1953 m. lapkričio 9 d. šešiolikai 
liudininkų šikvosti teismas atli
ko net 30 posėdžių. Paskutinis 
buvo 1955 m. liepos 11 d.

Tačiau, atsiradus labai svar
biems liudininkams už Romos 
vyskupijos ribų, reikėjo surasti 
būdą ir j^ems iškvosti. Reikėjo 
sudaryti net 5 procesus, vadina
mus “rogatorialais” (nuo žodžio 
“rogare” — prašyti, šitoki pa
galbiniai procesai buvo sudaryti 
Brooklyn, N. Y., Buffalo, N. Y., 
Scranton, Pa, Lugano, Šveicari-

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Talei. — HUmbold 6 1038

kunigai ir 2 pasauliečiai. Kai tik 
rogatorialiniai procesai buvo 
baigti (maždaug apie 1955 m. 
birželį), jų protokolai pasiekė 
Romą ir Romos Vikariatas for
maliai juos įjungė į proceso ak
tus 1956 m. vasario 8 d.

Šiuo metu laukiama, kada bus 
sukviestas antrojo proceso po-

bus įteikti postuliator-ui. Vika
riato kancleris buvo žadėjęs tai 
padaryti dar prieš Velykas, bet 
neseniai pranešta, kad posėdis 
nukeliamas po Velykų švenčių.

(Nukelta į 7 psl.)

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 
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EDVARDAS ŲLIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-2481

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ, 
negali ramiai sSdStl ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenfijusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad padalinti tą 
niežSjiraą ir skaudfijimą 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 nudegimu. Ji taipgi padalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi padalina perdėjimą ligos j 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplydimą 
tarppirdčių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiastančios. suskilusios odos dedlr- 
/inlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuo iš 
vlrdinių odos ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, Ir $3.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse—
Kilwaukee, Wisc.,Ga 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
chlgan arba rašyki
me Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D.
5618 W. Eddy St. Chicago 34, UI. 
-r

kuris užveda beatifikacijos bylą, Į ar vyskupo patiekt eji duome
nys apie kandidato šventumą y- 
ra tiek vertingi, kad beat'fikaci- 
jos bylą būtų galima užvesti A- 
paštalų Sosto tribunole. Čia dir
ba advokatai, kario paruošia 
raštu kandidato gynimą ir atsa
ko į priekaištus, daromus tikėji
mo gynėjo (populariai vad namo 
“advocatus diatoli” — “velnio 
advokatas”). Gynimui pavykus, 
skelbiamas dekretas, kuriuo šv. 
Tėvas leidžia bylą įvesti į Šven
tojo Sosto kompetenciją. Paga
liau svarstomas vyskupo patiek, 
tasis nagrinėjimas apie nebuvi-

vadinamas aktoriumi (lotynų 
k. — ‘actor”). Jis prisi ma visą 
atsakomybę už bylos reikalus. 
Tačiau aktorius, nors ir gali

venusiam Lietuvos žemėje ir dir- pats bylą vesti, paprastai tai
busiam mūsų tautos dvasinei 
gerovei.

Viltys sulaukti Lietuvai naujo 
šventojo sustiprėjo tada, kai 
1953 m. Romoje buvo oficial'ai 
pradėta Dievo Tarno arkivysk. 
Jurgio Matulaičio beatifikacijos 
byla, kurios postuliatoriumi y- 
ra kun. dr. Kazimieras Rėklai
tis, MIC, gyvenąs Romoje, Tėvų 
Marijonų vienuolijos namuose, 
Via Corsica 1. Jis maloniai ir 
sutiko spaudoje painformuoti lie 
tuvius apie bažnytinės vyriausy
bės jam skirtąsias pareigas, ko
kioje būklėje yra dabar jo ve
damoji beatifikacijos byla ir 
kuo galėtų prisidėti įvairuose 
kraštuose gyvenantieji lietuviai 
taip ilgesingomis širdimis be
laukdami naujo globėjo dangu
je.

daro per savo teisiškai paskirtą 
įgaliotinį. Asmuo, kuris savo 
vardu ar kito pavestas bažnyti
niame te'sme veda beatifikacijos 
bylą, vadinamas postuliatoriu
mi. Bažnytin'nių teisių nuosta
tais postuliatorius turi būti ku
nigas ir pastovią savo reziden
ciją turėti Romoje.

Svarb'ausios p o stuliatoriaus 
pareigos yra šios: 1) reikiamus 
bylos veiksmus vykdyti bažny
tiniuose teismuose; 2) rinkti rei 
kalingas bylai vesti lėšas; 3) 
pristatyti teismui liudininkus ir 
dokumentus; 4) sustatyti ir į- 
teikti tikėjimo gynėjui (promo- 
tor fidei) teigimus, pagal ku
riuos liud n nkai teisme yra ap
klausinėjami.

mą Bažnyčios uždrausto kulto 
kandidatui. Ir šiuo reikalu iš
leidžiamas atitinkamas dekretas.

Išgavęs tuos tris dekretus, 
postuliatorius jau gali prašyti 
popiežių leisti užvesti vadinamą
jį apaštalškąjį procesą, kuris 
Apaštalų Sosto autoritetu nag-

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 

Tąl Juozo Švaisto

Iiil u

. ... .. , . , „ui Šioje knygoje gražios mūsų žmonių
TSjSS’t“»• SJ bažnytinių nuostatų trC-{

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

— Ko reikia, kad būtų gali

ma užvesti fcetkurio asmens be

atifikacijos bylą?

— Pirmiausia reik a atsiminti! 
beatifikacijos bylos tikslą, o 
tikslas yra ne kas kita, kaip 
gauti Bažnyčios vyriausybės pri 
pažinimą mūsų numatytam as
meniui palaimintojo ir šventojo 
titulą. Kuomet norima užvesti 
kurio nors asmens beatifikacijos 
bylą, reikia turėti rimtą pa 
grindą, kitaip sakant, mūsų nu
matytas asmuo turi būti toks, 
kad būtų pagrįstos vilties iškelti 
jį į Bažnyč'os šventųjų tarpą: 
kad žmonių tarpe, kur pasirink
tasis asmuo gyveno, plistų gar
sas apie jo šventumą. šb gar
sas neturi būti sukeltas dirbti
niu būdu, o spontaniškas, parem 
tas kandidato tikrai augštomis 
dorybėmis ir nepaprastomis raa- 
lonėm's (stebuklais), kurių žmo 
nės būtų patyrę to asmens glo
ba ir užtarimu.

Popiežius Benediktas XIV vei

— O koki pagrind'niai ele
mentai gu lara beatifikacijos by
lą?

— Bažnytinės teisės arba ka
nonų nuostatai yra smulkiai ap
tarę beatifikacijos bylos proce
dūrą. Ji apima dvi dalis: infor
macinę ir sprendžiamąją.

Informacinėje dalyje renkama 
medžiaga arba duomenys kan
didato šventumui įrodyti. Šią 
informacinę dalį atlieka vysku
pas tos v.'etos, kur kandįdata3 

“ į šventuosius yra miręs. Jo dar
bas susideda iš trijų skirtingų 
procesų: pirmutinis liečia kan
didato raštus, kuriuos reikia su
rinkti, antrasis — liud ninku pa 
galba nagrinėja kandidato šven
tumo garsą žmonėse, tretysis — 
apklausinėja liudininkus, ar ne
buvo reiškiama^ kandidatui nc- 
prideramas garbinimas (kul
tas). Tačiau vyskupas neturi tei 
sės daryti jokio sprendimo, o

są, dorybės ir stebuklus. Apaš
tališkasis procesas negali trukti, ^"Ltodnk JT R “arkiv^t 
ilgiau kaip dvejus metus. 'Antanas 

Ir šį procesą užbaigus, svars
tomos kandidato — Dievo Tar
no dorybės, būtent, kokiame did
vyriškumo laipsnyje jag vykdė

kurną papildė augštai kvalifikuo

gyvenime kandidatas. Te'smo 
organams pripažinus, kad dory
bės buvo tikrai didvyriško laips
nio, kandidatas į šventuosius ta
da gauna titulą Venerabilis 
(Garbusis Dievo Tarnas).

Svarstomi ir kandidato į šven 
tuosais užtarimu padarytieji ®te 
buktai. Pripažinus bent du ste
buklus (kartais reikia ir trijų) 
tada jau viskas yra paurošta 
beatifikacijos bylai. Tačiau dar 
reikalngas kompetentingų or
ganų svarstymas, ar galima sau
giai (“Tuto”) kandidatą pa
skelbti palaimintuoju. Šis pas
kutinis svarstymas vyksta pa
ties popiežiaus akivaizdoje ir 
jam dalyvaujant.

Sprendimui esant teig amam

buvęs Lietu
voje nunciatūros patarėju ir da
lyvavęs arkivysk. Jurgio kūno 
perkėlime 1934 m. iš Kauno į 
Marijampolę. Ir taip šis tretysis 
procesas baigtag 1955 m. liepos 
28 d. ir jo protokolai tučtuojau

suaugę Ir jaunieji. l^abai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. 1 
viso 73 pasakos. Kaina $2.60. Pis 
'.intoj&ms didele nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

WORK IN THE ELECTRICAL 
INDUSTRY

Machine operators, Casting Grinders, Inspectors.

Some knovvledge of English language preferred būt not 
necessary. Will train. Rates of pay above average with 
automatic inerease after 30, 60 and 90 days. Free insurance 
and other company benefits. Apply —

DELTA STAR ELECTRIC DIVISION
2437 W. FULTON

(1 blk. West of Western Avė. and 1 blk. North cf Lake St.)

%

tik surinktą medžiagą jis per-J ir popiežiui jam pritarus, skel- 
siunčia šventajam Sostui, kuris 
vienas teturi išimtinę teisę nu

__  spręsti ar pr'pažinti kandidatui
kale ap^b šventųjų kanonizaciją Palaimintojo ar šventojo titulą, je, Romoje, kuriuo Garbiajam 
(De Canonazitione Sanctorum,

biamas dekretas vadinamas * TPu
to”, o paskui atliekamas beatifi- ..............................................................................................
kacijos aktas šv. Petro baziliko-

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Ąv©, 

Tel. Cliffaide 1-6376
Pristatome į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia { visus artintuosius 

miestus.

Pirkit Apsaugos Bonus!

1
1MIDLAND1 Sdvings and Loan^^^

4 Association
. |[|4SUR£3J=

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tai. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento.

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 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 į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE OO
*310 WEŠT ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 3-4711

Felli Raudonis, sav. Ir meoadteris 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:90.

NARIAI LIETUVIU TAl'P. IR SKOMO

lib. II, cap. 39, n. 7) ap e tai ši
taip rašo: “Šventumo garsas y- 
rą ne kas kita, kaip žmonių tar
pe vyraujanti nuomonė apie kan 
didato gyvenimo taurumą, apie 
jo dorybes, ne betkaip prakti
kuotas, bet nuolatiniai ir, esant 
progai, net herojiškai parody
tas. Taip pat turi būti įsitikini
mas apie kandidato stebuklus, 
Dievo parodytus kandidatui už
tarant, kad tuo būdu daugelyje 
vietovių susidarytų pamaldų-1 
mas į minamąjį kandidatą, kad 
žmonės jo šauktųsi savo reika
luose ir daugelio rimtų žmonių 
įsitikinimu jis būtų vertas Šven
tojo Sosto sprendimu įrašyti jį 
į palaimintųjų ar šventųjų tar- 
pą .

Šie popiežiaus nurodymai be
atifikacijos bylai užvesti rei
kalauja šių dalykų: 1) būti tik
ram, kad kandidato gyvenimas 
ir jo darbai buvo atžymėti did
vyriškumu; 2) kad žmonių tar
pe būtų užsilikęs gyvas kandi
dato šventumo garsa3 — žmo
nės plačiai jį laikytų šventu ir 
būtų pasiryžę taipaliudyti baž
nytiniame teisme ; 3) kad žmo
nėm savo reikaluose kreiptųsi į

f T—

T!*.11

BUICK’AS

LIĘTUVISKAS

AUTOM OBILIS

l
f

!

y

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
3461 ta. Oaklay Avanse TnL YAi* 7-3273

MES PABCPINAME KELIONES LAKTU V A Ig, GELMLELIAI8, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

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

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
HltHIIIUUUUIIIIIlUUU<WIIIIIHIUMUIItUIIIIIII4HtHHII>IHIIIUtllll>IHHllUiUillUl||||i

B-VIŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 310,000.00 
• 0

Paskalas Duodamo* Namu įgijimui 
__________ Lengvom!! Saiygamto__________

CHICAGO i SAVINOS A ŪOAH ASAM.
6234 S. Westem Ava. Chicago 36, IU

fe

CMHE SAVINCS t LQAN *S$|L 
2555 W. 47th St. CUeage 39. IU.

DISTRIOT SAVINCS A LOAN ASSN.
3430 So. Haisted Street Chicago R, IU

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdauiiinus ir 
įlenkimus. Dažome Ir atliekame įvairius kitus pataisymua.

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

Parduodame akumiliatoriua, padangas ir kt automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
TU. PRMpict 8-3842, Ham« tel. tVAIbraok 5-6934

■4" l ' ■ ' «frr n.

JONAS GRADINSKAS
1\JATI1AIIQT VOKIŠKI ULTRA HI-FI AUJAUM radijai-patefonai

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1908

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

ST. AHTNONY SAVINBS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Cl., Cicero 50, Iii., Tel. TO 3-8131-32

UNIVSRSAL SAVINOS S LOAN ASSN.
1800 3. Hafcted St. Chictgo

-r"

ii TOLI IR ARTI
NAUJI O/DSU TPOKAi-NAt/JAUS! KNAUSTrm t*ANIVAI 

IL&ų MSTU AATSAlAIAS-Af^US IN SĄŽININGAS PATANNAIINAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69j». CHICAGO 3G, ILL. Tol U/AIUoek 3*3208
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'Trečiadienis, balandžio 25, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGC, ILLINOIS

SKAUTAI
MARGUČIŲ KONKURSAS
(sks) Cievelando Pilėnų tunto 

kęstutėnų draugininkas psktn. 
V, Bacevičius savo draugovei 
Velykų atostogoms buvo paskel
bęs margučių marginimo var
žybas. Per Atvelykį sueigoje bų 
vo vertinami vilkiukų sunešti 
margučiai. Laimėtojais tapo 
vilkiukai S. Pašakamis, A. Pet
kus ir A. Koklys. Jiems įteik
tos dovanėlės.

ŠV. JURGIO MINĖJIMAS 

PHILADELPHUOJK

Balandžio 29 d. Šešupės tunto 
skautės kartu su skautais ruo
šiasi paminėti šv. Jurgį. Tą die
ną bus šventinama tunto vėlia
va. Skautai ir skautės Šy. And
riejaus parapijos bažnyčioje 11 
vai. pamaldose dalyvaus organi
zuotai. Po pamaldų įvyks tunto 
sue:ga Šv. Andriejaus parapijos 
salėje, Wallace ir 19 gt., skau
čių,-tų tėvams ir bičiuliams da
lyvaujant.

Išvakarėse, t. y- balandžio 28 
d., 7 vai. vak. skautų rėmėjų 
komitetas ruošia didelį vaka
rą — koncertą Šv. Andriejaus 
parapijos salėje. Pakviestas su
tiko dalyvauti New Yorko skau
tų vyčių oktetas. Programoje 
taip pat pasirodys ir Philadel- 
phijos skautės su piano, smui
ku ir dainomis.

Laukiama svečių ir iš kitų 
miestų.

PAGERBĖ ŠV. JURGI IR 

KANKINIUS

Lituanicos ir Baltijos jūros 
^skautų tuntai Chicagoje praė
jusį sekmadienį pagerbė savo 
globėją šv. Jurgį ir lietuvių 
skautus kankinius, šia inten
cija šv. Mišias Ęr'ghton Parko 
parapijos bažnyčioje atnašavo 
kun. Pečkys, SJ, pasakydamas 
giliai prasmingą šventei pritai
kintą pamokslą. Po pamaldų 
salėn įneštos vėliavos pagerbtos 
mažuoju saliutu, šios šventės 
kalbėtoju pakviestas sktn. I. 
Serapinas.

Prelegentas priminė k'ekvie- 
nam dalyviui: “Tėvynė laukia 
iš mūsų, o mes savo duoklę tu
rėsime atiduoti, kada jie parei
kalaus”.

Oficialią minėjimo dalį prave
dė psktn. R. Mieželis, pakvies
damas pabaigoje pagerbti sce
noje atvaizduotą simbolinį kan
kinio lietuvio skauto kapą. Du 
skautai padėjo dvi gražių gė
lių puokštes, tuo pagerbdami at
minimą tų asmenų, kurie mįrė 
dėl gražiausių žmogaus princi
pų — Dievo, tėvynės ir artimo. 
Kun. J. Pečkiui atskaičius mal
dą, sugiedota “Marija, Mari
ja”. Po to buvo išneštos vėlia
vos.

Minėjimo oficial'oj; dalis bu
vo trumpa, kas nenuvargino ma 
žųjų skautukų.

Negalima būtų šio trumpo 
šventės aprašymo užbaigti, ne
paminėjus, kad įspūd’ngą laužo 
programą pravedė j. sk. vyr. 
skitu. Butkus gįEų įsijautimu 
ir broliška meile.

Tenka apgailės^uti, kad to
kiame prasmingame minėjime 
dalyvavo 40 Lituanšco3 ir 22 
Baltijos jūros tuntų skautai. 
Svečių sesių dalyvavo vos kele
tas, o skauUn nku — negausus 
būrelis, šie skaičiai Ch’caga* 
yra permaži ir manoma, kad at
eityje susirinka daugiau skautų.

Iš LIETUVIU BUDŽIU 

VEIKIUS

Cievelando lietuvių budžių 
jaun. sekcijoj vadovas R. Kudu. 
kig paruošė sekciją augštesn'am 
patyrimo la peniui įgyti. Sekci
jos vadovui talkininkavo bū- 
džiai akademikai ir dr. K. Pau- 
tienius supažpdino jaunesnius 
būdžius su higiena ir pirmąja 
pagalbą.

Balandžio 15 vyresn. skauti- 
nikė dr. M. Žilinskienė lietu
viams budžiams skaitė paskaitą 
apie pareigingumą, mandagumą, 
drausmę ir pagarbą vyresniems. 
Už labai nuoširdų pamokymą 
jaunuomenės auklėjime lietuviai

budžiai dr. Žilinskienei nuošir
džiai dėkoja.

Cievelando visuomenė nuo
širdžiai prašoma atsilankyti į 
lietuvių budžių ruošiamą meti
nę šventę, kuri įvyks š. m. ba
landžio 20 d. 6:30 vai. 1215 Mag 
nolią Dr. (Prie Wade Pąrk), Cle 
veland Music School Settlement. 
Po meninės dalies bus šokiai.

Lietuvių budžių laivo Palan
gos vietoje (Cleveland Boot Ser 
vice) kilo didelis gaisras ir su
naikino 5 laivus. Buvo pasklidę 
Clevelande kalbos, kad nuken
tėjo Palangos laivas ir daugiau 
neplauks. L'etuviai budžiai pra 
neša, kad Palangos laivui ląimin 
gai pasisekė nenukentėti, nes vė 
jo kryptis buvo įeita,

SVEČIUOSE PAS RĖMĖJUS

šeštadienį, balandžio 14 d., 
ponai Dan ir Della Kuraičiai su
ruošė gražų pobūvį Chicagos 
skautų ir skaučių vadovams. 
Tikrai gražu ir malonu, kad vy
resnioji karta taip gražiai re
mia ir globoja mūsų jaunimą ir 
supranta didelę skautijos parei
gą dabar tremtyje išlaikant lie
tuviškumą mūs jaunimo tarpe.

Pobūvis įvyko specialiai tam 
tikslui paruoštose “Milda 
Buick” patalpose. Į svečius pas 
ponus Kuraičius atsilankė apie 
70 skautų ir skaučių vadovų, 
kurie atstovavo visus tris Chi
cagos skautų ir skaučių tuntus, 
o taip pat ir skautus akademi
kus. Pobūvio metu skautininke 
Juškevičienė visų svečių vardu 
padėkojo šeimininkams už su- 
ruošas vaišes ir įteikė po mažą 
dovanėlę nuo Chicagos skautų: 
lietuvišką knygą ponui Kurai
čiui ir gėlių puokštę poniai Ku- 
raitienei. Ponas Kuraitis taip 
pat apdovanojo skautus ir gkau- 
tes., įteikdamas po gražią lie
tuvišką knygą v siems trims 
Chicagos tuntininkams.

Vėliau ponas Kuraitis rodė į- 
dornu filmą, kuris buvo susuk
tas keliaujant aplink .pasaulį 
Filmas buvo įdomus ir visiems 
pobūvio dalyviams patiko. Po 
filmo ponia visus pavaišino ska 
niąis valgiais ir gėrimais. A. M.

MOVING
A. BENIULI^ atlieka Įvairiu* 
perkrąųstymus ir pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel BĮ 7-7075 arta 

RE 7-9842

Linksmiau
Susigriebė..

Karlą vienas leitenantas iš sa
vo mylimosios gavo laišką, o 
kartu ir charakteringą nutrau
ką. Fotografijoje buvo matyti 
paplūdymys, kuriame dvi pore 
l'ės linksmai žąidė smėlu, o kiek 
tolėliau — vieniša ir nusiminus? 
sėdėjo leitenanto mylimoji... 
Laiške buvo skundžiamasi įky 
rė jusiu vienišumu, ir įrod nė ja 
ma, kaip jo pasiilgusi ir kaip 
laukianti sugrįžtant...

Pradžioje leitenantas labąi nu
džiugo tokiu laišku ir tok a 
vaizdžia nuotrauka. Vadinasi 
dėl mylimosios ištikimumo nega
lėjo būti abejonės.

Jis rodė tą nuotrauką drau
gams ir ja didžiavosi. Tač'au po 
kiek laiko jis susigriebė. Vieno 
ištikimiausių savo draugų jis pa 
klausė:

— Kaip tu manai, Karoli, o 
kas galėjo š ą nutrauką pada
ryti?

ŠVIESA BUTELYJE
Senas ūkininkas, pirmą kar

tą apsilankęs didmiestyje, grį
žo namo labai nepatenkintas.

— Viešbutyje, — skundėsi 
jis savo žmonai, — mano kam
baryje kiaurą naktį jie laikė 
uždegtą šviesą.

— Bet, kodėl tu jos neužpū- 
tei, — teiraujasi žmona.

— O, kaip ją užpūsti? — at
šauna vyras, — negalėjau. Ji 
'buvo uždaryta butelyje.

ŠIŲ LAIKU MENAS

— Kokius jausmus tamsta: 
sukelia modernus menas?

— Religinius.
— Religinius?
— Taip. Nes, kai matau 

parodose modernaus meno kū
rinius, man visada ateina į gai
vą religinė mintis: — Dieve, 
atleisk jiems, nes jie nežino, ką 
daro!

Tik jis išgelbėjo
Prieš kalną vos kasasi trau

kinys. Kai pagaliau jis užkopia 
ant kalno, mašinistas atsidusęs 
sako:

— Ačiū Dievui. Aš jau bijo
jau, kad mes visai neužsikai- 
sim.

— Be abejo mes būtum pra
dėję atgal riedėti, jei aš visą lai
ką nebūčiau spaudęs stabdžių, 
— pastebėjo naujasis padėjė
jas.

Pauliukas labai mėgsta dėdę. 
O tas visaip stengiasi ja,m įtik
ti — tai kniaukia kaip katė ,tąi 
loja kaip šuo. Pauliukas ploja 
rankutėmis ir šaukia:

— Dėde, dėde, tu tikras šu
va.

— Kaip taip galima sakyti, 
Pauliuk, — įsikiša mama.

Kiek pagalvojęs Pauliukas sa 
ko:

— Žinoma, dėde, tu netikras 
šuva! Tu visiškai,netikras šu
va...

Tai būtų puiku!
Du draugai kalbasi Prahos 

miesto sode:
— Man patiktų, kad šie me

tai būtų tokie, kaip 1948...
— Ar tau galvoj negerai. Juk 

tai buvo komunistų pučo me
sti.

— Žinau. Bet ąr nebūtų pui
ku, jei pasikartotų tuometiniai 
įvykiai: tauta sukiltų prieš val
džią, užsienių reikalų ministeris 
iššoktų per langą, teisingumo 
ministerį pasodintų į cypę, o ga
lop numirtų ir pats prezidentas. 

Jau pasiryžo
Jonas mėgsta išgerti. Gydy

tojas pataria jam visai negerti. 
Sutikęs bičiulį jis pasako:

— Aš jau pasiryžau nebeger
ti ir pirmuosius žingsnius ta 
linkme jau esu padaręs...

— Tai nuo ko pradėjai?
— Pirkau kišeninį peiliuką be 

grąžtelio kamščiams ištraukti...

Kai gaus laišką
Žmoną iš Kalifornijos rašo 

vyrui skubų laišką į Chicagą:
— Joneli, skubiai siųsk man 

pinigų. Tavo Onutė.
Vyras, nieko nelaukdamas, 

muša telegramą žmonai:
— Onele, tavo laiško, kuria

me tu prašei prisiųsti pinigų, 
dar negavau. Kai tik gausiu,

Nelygybe
— Tėveli, nupirk man naują 

lėlę, — kreipiasi penkiametė 
mergaitė į tėvą.

— Bet juk tavo senoji dar vi
sai gera.

— Taip... Bet, tėveli, juk ir 
aš dar visai gera, o jūs sau nu
sipirkote mažytę mergaitę...

0 — Ar auksinis buvo?
— Ne, bet brangus šeimos 

prisiminimas. Jį 'buvo pavogęs 
mano dėdukas.

Visi nenormalūs
Choro vedėjas, netekęs kanb 

rybės, ėmė plūsti visus choris
tus:

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

— Atsiprašau, — pras taria 
vienas choristas, — pamišėlių 
namuose bert vedėjas būna nor 
mąlus.

, PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus i« katalogų, iš- 

: valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 

CHICAGO, ILL.
Tel. JKatvford 7-2126

Vardan tiesos
Ne pirmos jaunystės moky 

toja aiškina vaikams žmogaus 
galvos sudėtį. Petrukas gaudo 
muses ir nesiklauso. Mokytoja, 
tai pastebėjusi, jo užklausė:

— Apie ką kalbėjau?
— Apie galvą
— 'Gerai, bet išvardink galvos 

dalis, — ir norėdama jam pa
lengvinti, parodė savo nosį klau

sdama: > — Kas čia ? — Nosis. 
— O žemiau nosies kas? — ti
sai, panele mokytoja.

RADIO PROGRAMA
Liet Kadlo Programa it atotiea

Vidius, J ubu Rll. neRtnadienlala 12— 
12: »u vai. per pletua: Liet. muzika, 
iainod. Ir Magdutte Pasaka. Biznio 
reikalai*" kreiptis į Steponų Mtnkų. 
Buitie Florista, GSlių Ir Dovanų Krau
tuvę, 502 E. P.roadway So. Boston 
27, Maaa Tel. So. 8-0489. Ten pat 
numanu latlr ..Oraura*"

SKAITYKITE "DRAUGĄ”

LIETUVIŠKOS GAILIOS
010.00 VERTES UŽ 04.00

Amatininkų (laimi. Zeniam balsui su pianu. J. Taliui-Kelpša ........... $1.00
Apvesdinkite ir Mane. 3 veiksimi operete. M. Petrauskas .........................2.50
Atsisveikinimas su giria. Mišriam chorui. St. Šimkus .................  $1.00
Atsisveikinimas su tėvyne. Mišriam chorui ir solo balsams. St. Šimkus $1.50
Ąš imis Tėveli ir Močiutė Mano. Chorui. J. Tallat-Kelpša .............. 75c.
Aš Toli Nuleista Ir Tris Dzicnas. Chorui. J. Tallat-Kelpša .............. 75c.
Aspergcs M<‘. Trims halsams su vargonais. ,1. Tallnt-Keipša ................. $1.00
Bernužėli, Neviliok. Variacijos pianui. J. Gruodis ...................... .. $1.50
Brolybės (laimi. Chorai ir tenorui. .1 Gruodis ............................................. $1.00
Balnok, Tarne, Žirgų ir Kareivių Dainiu Chorui. J. Tallat-Kelpša . . $1.00
Burtai. Solo augštam balsui. .1. Gruodis .......................... .. .................. $1.00
čia Kraštas Liūdnus ir Gaudžia Aukso Varpas. M. chorui. J. <£ilcvičius $1.00
Dovanojo. Solo balsui M Petrauskas ................................................................. $1.00
Darbininko daina. Mišriam chorui. Stasys Šimkus .................................... $1.00
Kl, Jaunieji. Mišriam chorui. J. Gruodis .................................................. 75c.
Eisiu i Girelę ir Vi, Vi, Dieve. Mišriam chorui. J. Tallat-Kelpša . . $1.00
Eglė. Žalčio ir Gulbės Dievaičio duetus. M. Petrauskas ...................... $2.00
Gerk, Girtuoklėli. Vienam balsui. A. Kačanauskas ........................ . . . $1.00
Gėriau Dienų, Gėriau Naktį. Vienam balsui. A. Kačanauskas ............ $1.00
Impromptu. Piano solo. J Tallat-Kelpša ....................................................... $1.00
Jūrur ir Mergos. Solo tenorai. J. Gruodis ....................................................... $1.00
Keturi suktiniai. Piano solo. J '1'alLat-Kelpša............................................. $1.00
Kareivių daina. Vyrų chorui. Stasys Šimkus .............................................. $1.00
Kaip Raiba Paukštelė. Solo sopranui. Stasys Šimkus............................... $1.00
Kur Bakūžė Sumanuota, Plaukia Sau Laivelis, Pamilau Vakar,

Ant Marių. Solo sopranui ar tenorui. St. Šimkus ............................. $1.50
Karvelėli Mėlynasis, Ąš Išėjau i Girelę. Cliorui. A. Vanagaitis .... 50c.
Kur sapnų Grožybe. Chorui. A. Vanagaitis................................................... 50c.
Leiskit j Tėvynę. Chorui ir solo balsui V. Paulauskas ........................... $1.00

.................................. 75c.

.................................. 75c.

PIGIAI IK SAUGIAI

PERKJRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU
K. LIDŪKONIS

Jeigu dar neturite, tai bū
tinai įsigykite

DR. JUOZO KAŠKEUO 
KOMUNIZMAS BE 

KAUKES

Tai yra gyvai parašyta 
knyga, kurioj teigimai pa
grįsti dokumentais ir dau- 
gyhe dar nežinomais fak
tais. Knyga naudinga kiek
vienam.

Kaina $1.50 Gaunama 
“DRAUGE”.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
'pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 
Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avc.
BltOOKLYN 21, N. Y.

Kaina 6 dol.

Nėra įdomesnės knygos už kelionių 
aprašymus

VLADO RAMOJAUS

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU
yra Lietuvos batalijono karo kelio 
aprašymai, labai noriai skaitomi ir 
jaunimo ir užaugusių.

Knyga jiapuošta modernišku dail. 
V. Vilkau viršeliu, turi 292 pusi., 
kaina $3.00. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys.
Užst.kymus ir pinigus siuskite

Į ‘‘DRAUGAS’’

2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois

Turiu naują didelį aunkvežim1 
ir apdraudaa

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

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WOES stoties — Banga 1890 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAD

/ 8:46 iki 9:20 vai. ryte
8ESTAD. 8:20 iki 9:20 ryte

1 PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
' SFKAD. 8:30—9:80 v. r. iŠ stoti"-. 
, WOPA — 1490 kll.

Chicago 29, .11. HEmtock 4-241* 
7121 So. ROCKWELI ST

Leiskit į Tėvynę. Chorui. A. Vanagaitis 
Lietuvaitė (Mazurka). Solo planui. S. Navickas
lakštingalėlė. Solo sopranui. A. Kačanauskas ........................ .. .................. 75c.
3 Liaudies Dainos: Solo pianui. J. Tallat-Kelpša ..........-....................... 75c.
3 Liaudies Dainos: Mušė Mane Vyras, Kaip pas Močiutę Buvau,

Motulė Mano. Mišriam chorui. Kun. T. Brazys .............'.................. 73c.
Lietuvių U imuas. Chorui. A. Kačanauskas ................................................... $1.00
Lietuviais Esame Mes Gimę. Mišriam chorui. St. šlnilkus ...................... $1.00
Nidiūdimo Valanda. Solo sopranui. J. Žilevičius .................................... 75c.
Nuplasnok. Solo sopranui. J. Tallat-Kelpša .................................................. 75c.
Ne Margi Sakalėliai. Solo tenorui. J. Tallat-Kelpša ............................... 75c.
Op, Op. Mišrani cliorui. J. Gruodis ................................................................. $1.00
O, Kaip Miela Išgirst. Solo tenorui. A. Kačanauskas ............................... $1.00
Oi, Kas? Solo žemam halsui. Stasys Šimkus .................................................. 75c.
Oi, Greičiau. Solo sopranui. Stasys Šimkus ..................................................... 75c.

I Pirmyn į Kovų. Chorui. A. AIcksis ...................................................................... 75c.
Putinėli, Raudonasis. Mišriam chorai. Kun. T. Brazys .......................... 75c.
Putino Daina. Mišriam chorui. J. Naujclis....................................................... 75c:
Pasuka, Piano solo. J. TaŲat-Kclpša .............................................................. $1.00
Pasaka. Augs tani halsui. M. Petrauskas ....................................................... 75c.
Pirko Senis. Chorui. J. Gruodis ................. .............................. •....................... 75c.
Būta. Zeniam balsui solo. J. Gruodis .............................................. .................. 75c.
Rūpinosi Motinėlė. Solo sopranui. J. Taliai-Kelpšų ................................. $1.00
Saulelė Raudona. Solo augštam halsui. J. Tallat-Kelpša..................... $1.00
Sudiev, Lietuva. Mišriam chorui. A. Kačanauskas .................................... 75c.
Septynios Lietuviškos Giesmės. Chorui. St. Šimkus ............................... $$2.00
Tėvužėli, Sęngalvėli, Sakė Mano šiokia

Augštam įtaisui solo. J. Tallat-Kelpša .................................................. $1.00
i'ž Klystančius Žmones. Arioso tenorui. A. Kačanauskas ..................... 75c.
Vasaros Naktys. Mišrani chorui. J. Naujalis ................................................ $1.00
Vasaros naktys. Mišriam chorui. A. Vanagaitis ........................................... 75c.
Vėjavaikis. Zeniam ir augštam balsui solo. -J. Gruodis .......................... $1.00
Vakaras. Solo sopranui. E. Stanek-Laiunenskienč .................................... 75c.
Vanagienė Polka. Pianui. A. Vanagaitės ....................................................... 50c.
Vyčių Himnas. Mišriam chorui. A. Aleksandravičius ............................... 75c.
Viso Pasaulio Žalčių Karalius. Zeniam balsui solo. A. Kačanauskas. $1.00 
Vui Gudri. Gudri, Dainų Apie Veliuona, Pavasarėlio trumpa

Naktužė. Chorui. Stasys Šimkus ................................................................. $1.00
Vytauto Garbei. Mišriam cliorui. A. Vauagaitis ......................................... $1.00
Žalioj Girelėj. Koks Ten (.engtas l’oilsėlis. Solo sopr. J. Tallat-Kelpša $1.00 
Kinkinys Lietuviškų Liaudies Dainų ir šokių pianui (15 kūrinėlių). $1.00

šias lietui iškas gaidas skelbiame |ųiskutinį kartų. Siunčiame ir paštu. 
Kas prisius $1.00, tus gaus gaidų už $10.00 vertės. Perkant už mažiau— 
kaina, kaip nurodyta. Gaidų katalogų neturime ir ncsiunčiainc. Užsaky
dami gaidas, siųskite kartu ir nioney orderi. COD gaidų nesiunčiame. 
prisiunlinio lėšas mes apmokame.

JOS. F. BIIDR1K FURN1TURE, INC.
3241 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

CLEAN-UP - • DOH'T BURN UP

NATIONAL BOARO OF FIR8 UNOIAWRITIA» 

CtLLAlS. ATIICS ANO CLOSETS ARS OFTEN CATCH-ALl 
S9OTS FOR C0M"",T’ri E RU29ISH CLEAN THEM OUTI

Ar Gaunate 

Slogas?

Visuomet Kreipk it o tlėinusĮ J užki<*tėjusiu8 
vidurius. I’ėl palengvinimo t n ketančiai pa
geidauja I»r, Peter’s “Gomozo”. Kaip ir 
pagal gydytojo receptą, gaunamuose va lik
tuose, jo sustatė yra keletas mcdidskal 
užtvirtintų dalykų. kurio visi kartu veik
dami suteikia palengvinimų keliais būdais: 
1) ramina ir ailtlo sutrikusi skrandi; 2) 
atleidžia vidurių išpūtimo skausmus; 3) 
nuteikia neskublnantj paleng vtntmą nuo 
sukietėjusių vidurių, kurio yra priežastim 
uukiČiau išvardintų simptomų. švelnus. Ge
ro skonio. Išparduota virš 2U.O0O.0OO bon- 
kų. Šeimos dydžio bonka SI.C5 vaistinėse. 
Bandykite Dr. Peter’s "Uoiitosstf*... abso- 
liutiškul niekas kitas taip nepagelbės.

Jei Jūsų vaistinė neturi, tad, pasiųskite 
$1 už 11 oz. boti ką (su Jūsų vardu ir ad
resu) šiuo adresu: GOMOZO, l>ept. (>71-72 
1541 N. ltuveusuood Avė., (Iiicugo 10, III.

IOE3O* locaoi

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausi*
• Nemokamai I-Jų rodo. pilnų garau 

tljų — darbas Ir dalys.
» Nemokamai vidaus antenų ir insta 

ilavtmas.
• (kl 2100.00 ir daugiau ųuolaldos ui 

jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

1 rimo aparatai, lempos, baterijos, ds 
! lys ir kitu firmų televizijos

NUOŠIRDUP LIETirviftKAg 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radic
PARDAVIMAS IR TAIKI MAh

3240 South Halsted Stree*
Telefonas CAlumet 5-7232 

PRANAS KERS1S IR
PAULIUS F. ENDZBL18

39OB201 lOGBOIZ?

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupyto j ams

Šiais metais Ciane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir $enįen[tt tau- 
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naujų suskaitą arba padės i senųjų $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktų su termo
metru arba puikių piniginę.

2. Kas padės $150,00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir paran
kų plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepiį pirki
niams).

I. Kas padės $500.00 ųr daugian, tai gaus saugių dėžę do- 
kųmęųtąiųs laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2559 West 47th Street LAf|yette 3-1083
R. R. Pli-tklealez, prez.; R. PIHkeaiez, nekr. Ir advokatam

Mokame ankstum dividendu*. Ke|iuojaiue čekius. Parduodame 
ir lAperkame valstybe* bnnua. Taupytojama patarnavimai veltui. 

ATIDARYKITE KAKKAITA ŠIANDIEN. APDRAUSTA IKI $ 10,(101)
DARBO VALANDOS: pirniad. ir Uetv. nuo 9 iki 8 vai. vak.; 
antradieni Ir penktadienį nuo 9 iki 6; trečiadieni uždaryta, 
o žeRtadlenlala nuo 9 valandoe Iki vidudienio.



JI bfrAtfcAS, etftČAGd, fuLTNOfS ^rečiadienia, balandžio 25, 1956

Argi žmonėms būtinai reikia 
pasiekti mirties slenkstį, kad 
jie susektų jog jie savo tarpe 
yra broliai. Tokia pavėluota 
meilė gali būti vertinama, bet 
ji dar nėra pakankama. Kri
kščioniškos tautos turi supras
ti tuos broliškus ryšius, kurie 
juos riša vieną su kitu; žmonės

turi rasti stiprybės, kartais ti
krai heroiškos, dovanoti kits 
kitam, be ko neįmanoma pa
siekti tikro ir pastovaus suta
rimo. — Pijus XII.

Perskaitę “Draugą", duokit* 

kitiems!

15-kos m. sukakties specialus išpardavimas!

Westwood Liquors
2441 WEST 69TH STREET — Ttl. PR 6-5951

PAJIEŠKOJIMAI
J ieškoma Elena llieliickuitč, kilusi 

ift Kumpių km.. Kauno apskr., Išvy
kusią j Ameriką 1909 m, Jieško 
krikftto iluktfi'Elona NCkrašiūlč, gy
venanti Lietuvoje.

Žinantieji ar pati prašomu atsi
liepti šiuo adresu: Pranas Rumšą, 
5320 S. Paulina Kt„ t’tiieauo U, III.
V. S. A. Trt. OHovehili U-:t:tUO.

PaJIcSkoma: u) JERONIMAS PA«.
VI. IZ'IfNAS, kilęs iš Užpalių mies
telio, Utenos apskr., j JAV išvykęs 
1910 m. b) ANTANAS REPŠYS, ki
lęs iš Gailešionių kaimo, Užpalių 
vals., Utenos apskr.. išvykęs į JAV 
apie 1910 m. Minėtus asmenis prašo 
atsiliepti Jeronimas Narbutus, 8310 
•lacųues St., Montreal 20 Q., Gumulu.

gimimų

KULIE-

PAJIEŠKOJIMAI
Lietuvoje gyvenančių 

pajieškomi šie asmenys:
1 — ALEKSANDRAS 

SIUS, Aleksandro s.
2 — GYD. BRONIUS BALTRA- 

D1S, Antano s.
3 — MACKELIUNAS ANTA

NAS, Jurgio s., gim. 1878 m., ki
limo— Garliava, 1939-40 m. gyv. 
Brooklyne, JAV.

Atsiliepti, arba žinantiems apie 
juos pranešti šiuo adresu: Adol
fas Dragūnas, 308 Crawford St., 
Toronto, Ont., Canada.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

4 MIEGAMIEJI KAMB.

7 kamb. medinis namas. Cent- 
ralinis apšildymas. 2 autom, 
garažas. Arti 67th ir Halsted 
St. Specialus bargenas — 
$10,750.

Skambinti:
LAfayette 3-1083

FLOR D’ALPĘ, Dessert Liąueur, 

originalus Milano likeris $5.89
SKAIDRIOJI, 4 syk valyta degtinė $3.55
WESTWCOD LIQUOR, 5 metų senumo

Kentucky degtinė, 3 bonkos už

$10-00
KEMY MARTIN, V.S.O.P. prancūziškas

konjakas $6*40
JULĖS HENRY, 3 star prancūziškas

konjakas $4.85
IZARRA, nepaprastas likeris, Benediktino

skonio. Buvo $6.50, dabar parduodamas už $5.50
VERMOUTH, itališkas vynas, didelė bonka $1-30
SCHWARZTE KATZE, vokiškas vynas $.90
GRAINBELT, Minnesotta alus, 24 butelių dėžė $2-39

O’KEEFE’S, kanadiškas alus, 24 butelių dėžė $5-50

Marija ŠALČICTft-RVTKAUSKIE- 
Nft ieško savo seserų: Kastšs šalčiū- 
tSs, .Uršulės šnlčlūtšs, Onos šalčlūtės- 
iJizausklchės, kilusių iš Vidgirių kai
mo, Keturvalakių parapijos. Jei kas 
turi kokių žinių apie minėtus asme
nis arba jų vaikus. prašomas pra
nešti Jieškanėiai šiuo adresu: 1339 
James st., Baltimore 23, Md„ UŠA.

Pajieško Agotos šalnaltlcnės
Petronėlė Žemantauskienė, Elena 

Ženiaviėlūtė ir Albinas Žemaviėius, 
gyv. Kybartuose, Gorkio skersgatvis 
39 Nr., prašo atsiliepti savo giminie- 
tę A got ų šalnuitienę, gimusių 1900 m. 
sausio 14 d.

PAJIEŠKOJIMAS 
Pajieskau PETRĄ EIDIMTĄ.

Turiu žinių iš Lietuvos. Rašykite 
šiuo adresu: P. Grigalauskas, F.O. 
Box 240, Marlboro, Mass.

PAJ IEŠKOJIMAS 
PRANAS STANELIS, kilęs iš

Stemplių kaimo prašomas atsiliep
ti šiuo adresu: DRAUGIAS, ■ Box 
4543 S. Oakley Avė., Chicago 8, 
III.

Iš Lietuvos jieškomi: Antanas 
Dvylis ir jo sesuo Barbora Dvylai- 
tė, kilę iš Vainuto parapijos, Go
rainių km. Pranešti: Jonui špač- 
kauskui—12213 So. Emerald A v*., 
Chicago 28, III., tel. COmmodore 
4-3097.

PAJIEŠKOMAS
Pajieškoknas MOTIEJUS AB- 

RA1T1S, arba jo tėvas gyv. Pitts- 
burgh, Pa. Atsiliepti, arba apie 
juos žinantieji prašomi pranešti 
šiuo adresu — P. Mačienė, 383 E. 
123 St., Cieveland 8, Ohio.

Jau išėjo iš spaudos 
Liudo Zeikaus romanas 

LAIPTAI Į TOLUMAS

242 pusi. Kainu 82.50 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai. Šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Per 15 metų patar- 
navom sąžiningai lietuviams netik iš vietos apylinkės, bet ir iš to
limesnių vietų. Sukakties proga papiginoin. gėrimus netik čia išvar
dintus, bet taip pat ir kitus. Yra gaunama krautuvėje: Zubrowka, 
importuota iš Jluropos; Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos 
ir kitų kraštų vynui ir kiti gėrimai. Yra vyno virš 50 metų senumo. 
Užsakant didesnį kiekį, pristatlome į namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

TEODORA BAGDONAVIČIŪ
TE, gyvenusi Galt, Ont., Canada, 
prašoma atsiliepti E. Navickienei, 
570 Piccadilly St., London, Ont., 
Canada. Yra žinių iš Lietuvos.

Jonas Musteikis, kilimo iš Pik- 
čiūnų, Daugailių valsč., Utenos 
apskr., dabar esąs Krasnoyarsk 
krašte, teiraujasi apie savo brolį 
ANTANĄ MUSTEIKĮ, agronomą, 
dirbusį Žemes Ūkio Rūmuose, Kau
ne. Jei kas apie jį žinotų, prašo
mas pranešti — Dr. E. Juodėnui, 
18321 Neff Rd„ Cieveland 19, 
OMo.

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arkivysk. Jurgio Matulaičio-

Matulevičiaus 

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

6 kamb. mūr. karštu oru apšild.
Kilimai salione ir valgom, kamb. garažas, 
Veneciškos užuolaidos visiems lan
gams. Tile vonia ir “shsvver”.
Spintos virtuvėje. Grindys pasto
gėje. Pilnas rūsys, su vonia. 2 
autom. med. garažas. Arti St. Ri- 
ta’s ir Maria H. S. Kaina $19,000.
Sav. REpublic 7-6451.

___  REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 (2 mieg.) ir skiepe 

3 kamb.; centr. šild. gazu, gražus 
kampinis namas.

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

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

GAGE PARKE:
Naujas mūr. bungalow, 6 dideli 

kam., graži ir rami apylinkė.
Medinis 2 po 6 kamb. centr. šilų 

33 pėd. sklypas, dideli 
ir šviesūs kambariai.

MARQUETTE PARKE:
Mūrinis 4 butai: 2 po 4 ir 2 po 

3 kamb., centr. šildymas alyva, 
300 pajamų ir sav. butas.

KITUR:
Medinis 2 butai po 4 kamb.

PROGOS — OPPORTUN1T1ES

Parduodamas pilnai Įrengtas 
R F- S T O R A N A S.

2001 S. Halsted. Kreiptis — 2201 
Lltunnk-a Avė. arba tel. Y’Ards
7-0444.

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BVILDERS, INO. 
2523 W. «» st. Chicago 29, Dl.,

PRospeckt 8-3702 
A- GINTNERIS — pirmininkas 

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

duris.

V. ŠIMKUS

Įvairūs pataisymai Ir pardavimas
Jei norite pirkti ar užsakyti nams 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato 
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa 
Vykite pas

Susitarti šaukite REltance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipg* 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė 

CHICAGO 32. ILLINOIS

“Draugo” apylinkėje, gražus ir 
šviesūs butai.

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

BIZNIO NAMAI:
Graži 10 kamb. vila Beverly 

Shores.
Taverna ir 8 kamb. būt. Brigh- 

ton Parke.
Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

HELP WANTED — VYRAI

MACHINISTS
Radial Drill 

Engine Lathe
Horizontai Boaring Bar 
Vertical Boaring Mill 

New higher rates. Overtime. 
Profit sharing, — Ali other 

benefits
Our Supervisers speak 

German

CLEARING MACHINE 
CORPORATION

Hrs.: 8:30 a. m.—5 p. m. daily 
Saturday 8:30 a. m.—12 noon

6499 W. 65th STREET 
POrtsmouth 7-8700

HELP WANTED MOTERYS

WAITRESSES
Exp. Short hours, lunch, dinner, 

also day and night shift.
Apply after 2 P.M.

RICKETTS 
103 E. Chicago Avė.

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

2405 West 51 St. 
VVAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

AUTOMOBILES — TRUCK8 

Automobiliai — Sunkvežimiai

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis (#1,000.00) dolerių premija

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

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstanti8 doL

3. Jury komisiją sudaro: Petras Balčiūnas, Viktoras Mariū- 
nas ir Mykolas Venclauskas. Kiti du komisijos nariai bus paskelbti 
netrukus.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

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

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

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

PAJIEŠKOJIMAS
Paji^škomas Leonas Šimkus. 

Pajieško Emilija Vaitkūnaitė. At
siliepti telefonu OLympic 6-1214 
tarp 6—7 vai. vakaro. Laišku L. 
Z. 1305 So. 49 Court, Cicero 50, 
Iii.

Pajieškomi: JONAS ZIERIN- 
GIS, Juozo s., jo žmona ADOMAI- 
TYTE-ZIERINGIENE ir jų duktė 
HERINGYT® ANTANINA, kurie 
ftuo 1929 m. gyv. Argentinoje, 
Buenos Aires mieste (apytikriai 
Grenllande g-vė). Prašomi atsi
liepti šiuo adresu — Juozas Zie- 
ringis, Elektrinės g-vė Nr. 14, 
Kelmė, Uthuania.

Pajieškomi VIKTORAS KELP
ŠA, Aleksandro sūnus, jo žmona 
Elzbieta, sūnūs Albertas ir Vikto
ras ir duktė Zofija Kelpšaitė. Pra
šomi atsiliepti šiuo adresu—Eu
genija Rumševičifitė-Michelbertie- 
nė, Elektrinės g-vė Nr. 14, Kelmė, 
Uthuania.

PAJIEŠKOJIMAS
Paieškomas JONAS JARU- 

ŠAUSKA8, gyvenęs New Yorke 
ar Portlande. Jieško mirusio bro
lio Stasio duktė — Elena Jaru- 
šauskaitė, Valančiaus 26-6, Šiau
liai, Lithuania.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas JURGIS PETRO

NIS, Benjamino sūnus, gimęs 1920 
m., lapkr. 5 d., Kaune. Atsiliepti 
šiuo adresu — DRAUGAS, Box 
4530, 2334 S. Oakley Avė., Chica- 
go 8, Dl.

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krisi

Vietoj

1.000.000
DOLERIŲ

tik

2 DOLERIAI

• 1 D IK A 

2384 Se. Oakley Avė.

fiiofl knygos autorius vysku
pas F. J. Sbseu prie! Usl 
briko pndAjo savo TelevM* 
jos programą per *Du IContT 
■totj. Tstovirijos aparatų flr* 
tna "JLdarfral” Ual programai 
fluaasootl paakys! vieną mk 
lljootdohrtk
Lietnvtfkoa knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo
skaitytojam pateikti Uo Įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.

IMI ii

Chicago 8, III

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei vislSkas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
išganymui.

II. Laiškai. Tai Įvairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve
nimiškos išminties perlai, išreikšti 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis Į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinSje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, dąugiausla yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir Įrišta ) kietus viršelius. Kaina 
$2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:
“D R A U G A S”

2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmiock 4-5881

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — M Al. 5-6015

APYLINKĖJE 23rd PI. ir Ijeavitt 
St. sftvininkas parduoda namų — 
krautuvei patalpa ir 5 kamb. butas 
su vonia užpakaly. Pilnas rūsys ir 
pastoge. 2 autom, garažas. Uždaras 
porčius. Pajamų $90 į mSnesj. Sku
biai parduodamas — $G,500. i'liun- 
ticr 6-1777.

VIKTORO KOZICOS 
Uetuvlška gazolino stotis Ir auto 

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

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

D £ M E S I O t

DARBO TEISEI ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuose Pr. šulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI IŠSIREIŠ
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

šiame ŽODYNĖLYJE telpa tie 
anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai, 
kurie yra Įgavę speciaiinę reikšmę; 
kai kurie paimti iš veikiančių Įsta
tymų. Spausdinami žodžiai anglų

illlllllllllllllllllllllllilliiiiiillllllllillllllli
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti

“DRAUGE”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL.

iiiimiiiiiiiiiimmimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiim

yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuimiiiiiiiiiu 
| LIETUVIU STATYBOS = 

= BENDROVE =

1. M Ū R A S I
= BUILDERS, INC. = 
E Stato gyvenamuosius na- = 
5 mus, ofisus ir krautuves pa- = 
= gal standartinius planus ar = 
5 Individualinius pageidavimus. 5 
= Įvairūs patarimai statyt- = 
= bos bei finansavimo reika- E 
= lais, skiciniai planai ir na- E 
= mų įkainavimas nemokamai. E 
= Statybos reikalais kreiptis E 
E I reikalų vedėją Šiuo adresu: S
| JONAS STANKUS I
S kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
S TeL PRospect 8-2O1S =
Ę 6800 SO. CAMPBELL AVR. = 
= Chicago 29, Illinois E 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

C A R P E N T E R S

F r e e E s t i m a t e 
RELIABLE 

HOME BUILDERS
Attic Rooms Plumbing
Room Additions Electric
Porchcs and Dornicrs Hcating 
Garages Air-Cond.

Tel. CApitol 7-4400
Eyenings and Sundays Dl. 2-9103

MŪRINIS 2-JŲ BUTŲ. Apylin
kėje 22nd ir Keeler. 5 ir 6 kam.
Karštu vandeniu, alyva apšild. 2 , ,
autom, garažas. Platus sklypas. | rk^Lekti plat°8 Paaiškinimai
$19,500; įmokėti $5,000. SVOBO- j ų
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale1 Leidinys 116 pusi. Kaina $1.00. 
1-7038.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AOENCY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, UL

Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”
1SS4 S. Oakley Ave^ 

Chicago 8. Dl.

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 68th St. REpublic 7-1841

ĮSIGYKITE dabari

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A. Lapkui

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air eonai- 
tioners) ir atlieku visus skardos 
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

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8133 So. Halsted St.
Fh. DAnube 6-8798 

Padeda pirkių . parduoU namua 
ūkius, blsnlua. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkf 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Įsteikit Lietuvišką šventovę 
Savo Nauuose !

Jei Jūs norite, kad Dievas laimin
tų jūsų namus, išstatykite Jo buvi
mo ženklą savo namuose. Mums Die
vo gerumą geriausiai primins Jo my
limosios Motlnšlšs Marijos paveiks
las. Marijos Metais savo namuose 
Įsteikite Marijos šventovę.

Mums lietuviams Dievo MotinSlš 
Itin artima. Mūsų žemš gausi Mari
jos šventovšms, mūsų tauta pavesta 
jos Nekalčiausios širdies globai. Tai
gi steigdami Marijos metų šventovę 
savo namuose, padarykite Ją kartu 
Ir LIETUVIŠKĄ.

Jsigyklmc Aušros Vartų Marijos 
paveikslą Ir pakabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose.

Puikų Aušros Vartų Marijos spal
votą paveikslą 13^4 X 17*4 colių ga
lite Įsigyti šiam tikslui už |1.00. 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:80 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. iki S vai. vak.

►ooooooooooooooooooooooooo-
LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 

Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES.............................. $2.00

Redagavo J. Daiižvanlienfi

LITHUANIA THROUGH
THE AGES ........ ............. $3.50

Parašš Dr. A. Šapokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Parašš Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ............................. $1.25

Išleido Marlborough

LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-LITHUANIAN 

'DICTIONARY ...................... $4.50
Išleido Marlborough 

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske - 

2334 South Oakley Avenue,
Chicago 8, Illinois 

0000<X><X>0000<KHXXHX>00«««H

CLEAN-UP - - DON’T BURN UP
? t \ '- % i

f

NATIONAL 8OARO FIRK UNDKRVVRITIRS

COMBUSTIBLE TRASH IS A FIRE HA2AR0 — BŪT REMEMBER 
BURNING IT ON A WIN0Y DAY IS EVEN MORE DANGEROUSl
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LAUKIA NAUJO ŠVENTOJO
(Atkelta iš 4 psl.)

Procesas, liečiąs arkivysk. 
Jurgio raštus, atneš daug dar
bo ir vargo, todėl ir šiand'en ne
galima pasakyti, kad jį bus gali
ma baigti. Tiesa, postuliacija 
turi surinkusi visą medžiagą, ku 
ri tik jai buvo prie narna, bet 
tarp arkivysk. Jurgio raštų y- 
ra daug rankraščių, rašytų į- 
vairiomis kalbomis. Daugelis jų 
yra sunkiai įskaitomi,reikia juo3 
dešifruoti, perrašyti, sugrupuoti 
ir t.t Tam darbui atlikti reikia 
nemaža laiko ir lėšų. Ligšiol 
jau daug padaryta, bet darbas 
dar nebaigtas. Tikimės, kad šie
met galėsime pasidžiaugti ir pir
mojo proceso užbaiga.

— Tėve Postuliatoriau, lietu

viškąją visuomenę stebina at

likti dideli Jūsų darbai, vargas 

ir kantrybė, aukojama papuošt’ 

lietuvių tautą nauju šventuoju. 

Ar lietuviai, gyveną laisvuose 

kraštuose, negalėtų ateiti Jums 

talkon, kuo nors padėti, juk ar

kivysk. Jurgio beatifikacijos by

la paliečia visos lietuvių tautos 

tikėjimą, viltis ir garbę?

— Šis klausimas mane ypač 
džiugina ir stiprina viltis sulauk
ti tos iškilmingosios valandos, 
kada Šv. Petro bazilikoje, Ro
moje, mūsų visų darbas bus ap
vainikuotas laimėjimu, o mūsų 
tautos sūnus, visą savo amžių 
rūpinęsis Lietuvos dvasine kul
tūra, šventėjimu ir tobulėjimu, 
bus paskelbtas palaimintuoju.

Teisybė, šią beatifikacijos by
lą veda Tėvai Marijonai, ji rū
pi jiems pirmoje eilėje, mat ar
kivysk. Jurgis Marijonų Vienuo
lijos atnaujintojas, jos dvasios 
stiprintojas, dirbančiųjų jėgų ri
kiuotojas, betgi jo veikla, tokia 
plati ir gili, spinduliuoja į visą 
Lietuvos dvasinį gyvenimą, — ar 
kivysk. Jurgis Matulaitis yra gi
męs, užaugęs, dirbęs ir užgesęs 
lietuviškoje žemėje, kuri ir dau
gel mūsų nešiojo, sotino. Krau
jo ryšys, verčiąs mus džiaugtis

Tarno arkivysk. Jurgio Matu
laičio gyvenimą, asmenį, darbus 
ir dorybes. Reikia pažinti bio
grafinius bruožus, atskleidžian
čius jo spindinčius darbus Baž 
nyčioje, religin ame darbe, pas
toracijoje, socialinėje veikloje 

Tokių žinių apsčiai galime su
rasti pvz. ir šiose knygose: ar
kivysk. Jurgio Matulaičio “Už
rašai”, 1953 m. išleisti TT. Ma
rijonų Londone; kolektyviniame

mės nuvokti, ką arkivysk. Ma
tulaitis šioje situacijoje darytų, 
o po to patsai paskęsdavo tylo
je” (“Atsiminimai apie a. a. J. 
E. Arkivysk. Jurgį Matulevičių”, 
Marijonų gen. archyvas Romo
je).

Šis arkivysk Jurgio Matulai
čio rūpestis jaun mu kviečia ir 
jį patį atsiminti beatifikacijos 
bylos reikalus, melstis ir savo 
tarpe popularinti arkivysk. Jur
gio vardą, ypač kai jaunimas su 
sirenka į didesnes šventes, sto-

džiųjų lietuvių kolonijų Ameri
koje bei Kanadoje. Solistui! 
akompanuoja Patricia Litteu- 
reux — kanadietė.

Rochesterio lietuviai apie šį 
koncertą labai domaujasi ir 
daugelis jau iš anksto turi nu
sipirkę įėjimo biletus.

Koncertą rengia Rochesterio 
ateitininkai.

Alfa

telka, gyv. Homestead, Fla., 
veikliu kataliku ir Kolumbo 
Vyčiu.

t

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevtčlaua apianka
U Įsakymus au pinigais siųskit*: 

psl, kaina >2.50
DRAUGAS, 2334 H. Onllcj Avė., 

(.itiiuagu 8, IIL

Šios nuostabios ir nepaprastos kny 
gos personalus iltalp |vsrUna ra 
tytojus Gliaudą: “...Wvlsa* — pa 
niekintas niekintojas, bet turte 
savyje Fra Angellco angelų varau 
gama, Tatjana—nesuprantanti sle 
los sųvokos, bet myllatl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius., pasiilgs* 
skaistumo Ir nesuvoktas Jo estais 
drąsus be drąsos, nesupranta* pa
vojaus beprvtgjlmo procese*’

veikale “Arkivyskupas Jurgis vyklas> suvažiav mus ir kt
Visų lietuvių tvirta, nepalau

žiama malda, moralinės i rmate- 
rialinės aukos, nuoširdus ir grei 
etas atsiliepimas postuliatoriaus 
ar jo pavestų asmenų balsui, lie
čiančiam beatifikacijos bylosi 
spartumą ar reikiamą informa-' 
ciją, padės mums greičiau atlik
ti Bažnyčios vyriausybės nusta
tytus proceso formalumus, be
atifikacijos vylą vesti tinkama 
kryptimi ir priartins valandą, 
kada išsipildys visų lietuvių nuo 
lankus ir gražus prašymas — 
sulaukti Lietuvai naujo švento
jo, — baigė klausimus beatifi
kacijos bylos postuliatorius kun. 
dr. Kazimieras Rėklaitis, MIC, 
gyvenąs ir dirbąs Romoje bei 
siunčiąs v siems lietuviams mal. 
dos, padėkos ir gražiausių svei
kinimų žodžius.

Miami, Fla.

— Gyveninio sūkuriai nukrei
pė jaunąjį Jurgį Matulaitį, vos 
baigusį 20 metus, svetur ir ten 
leido eiti jam mokslus: Kiekiuo
se, Varšuvoje, Petrapilyje, Švei 
carijos Friburge, o vėliau jam 
teko ligi 1918 m. darbuotis ki
tur, ne Lietuvoje, tačiau jis nie
kuomet nepamiršo savo tėvynės 
ir jos reikalų. Studentu būda
mas rašydavo jaunimo reikalais

.........................straipsnius į lietuviškus laikraš-ar budėti savo kraujo brolio h- čiug Amerikoje. 
kimu, turėtų sutelkti visų lietu-1. Kaip jam rū^jo lietuviškojo 
vių jėgas bažnytines drausmes jaunimo reikalai rodo jo raš 
nustatytoje nuotaikoje pravesti tag laiškafi kun j Totoraičiui

Matulevičius”, išleistame 1933 
m. Marijampolėje; kun. J. Vaiš
noros, MIC, knygelė, išleista 
JAV, — “Dievo Tarnas Arkivys 
kūpąs Jurgis Matulaitis - Matu- 
levčius”; stra'psniuose periodi
nėje lietuviškoje spaudoje, pvz. 
kun. dr. K. Matulaičio, MIC,
“Svarbi byla” (Lux Christi 1954 
m. nr. 3/14) ir kt.

Kaip minėta, tvarkomi ir gru
puojami arkivysk. Jurgio raštai, 
rankraščiai. Iš Šveicarijos Fri
burgo gauta jo dizertacija “Doc- 
trina russorum de statu iustitiae 
originalis”. Sąlygoms ir lėšoms 
leidžiant, tie rankraščiai ir di
desni veikalai bus išspausdinti 
ir kiekvienam lietuviui atneš švie 
sesnį va'zdą apie tą asmenį, ku
rį trokštame papuošti šventojo 
aureole.

— Tėve, .nors Jūs gyvenate 

Romoje, bet jums gerai pažįsta

mas ir lietuviškasis jaunimas Iš

eivijoje, žinomos jų organizaci

jos, didesni suvažiavimai, sto

vyklos ir kt. Kuo gi lietuviška- nos vakare lietuvių šv. Jurgio 

sis jaunimas galėtų prisidėti ir parapiją lankė Rochesterio vy- 

paremti beatifikacijos bylą? I skupas Kearney. Ta proga pa-

Rochester, N. Y.
DIDELES IŠKILMES

Š. m. balandžio mėn. 19 die-

Vytautas Stapulionis iš 
Miami atvyksta į Chicagą da
lyvauti Real Estate Manage
ment Advanced Seminary, 
kurs įvyks gegužės 3—7 d. 
Drake Hotel’yje.

Besilankydamas, taip pat ke
tina sueiti į kontaktą su lietu
viais architektais ir biznieriais, 
aptarti lietuvių kolonijos ir pa
rapijos steigimo reikalą Flori
doje.

Birželio 15 d. lietuvių antiso- 
vietinei rezistencijai paminėti 
ir deportacijų aukoms pagerbti, 
Miami Bayfront Parke įvyks | 
viešas simfoninis konertas, ku- i 

rį diriguoti sutiko publikos 
mėgstamas Cesare La Monaca. j 
Programoje bus lietuviškos i 
muzikos kurinių, ir paaiškini
mų apie Lietuvą.

D. Narutavičiūtė susižadėjo 
su statybininku Karoliu Wer-i

JULIJONA LAISKONIS
(1’OVIIiAITIS)

Gyveno 282 E. Palmdale, 
TUCSON, ARIZONA

Mlrfi balandžio 18 d., 1956, 
4 vai. popiet. Gimė Lietuvoje 
spalio 10 d., 1881 m. Kilo iš 
Šaulių apskr., Kurtuvėnų par., 
Mingelių sodos.

Amerikoje išgyveno 44 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
mo podukra Anna, jos vyras ir 
jų šeima, 8 posūniai: Stanley, 
Joseph ir Charles, ir jų šei
mos. sesuo Martha Milašius ir 
jos 3 dukterys: Martha, Juli
jona ir Anna ir jų šeimos; ir 
sesers sūnus Petras ir jo žmo
na,-kiti gimines, draugai ir pa
žįstami. Lietuvoje liko brolis 
Kasparas, sesuo Sofija Ir jų 
šeimos.

Kūnas buvo pašarvotas lteil- 
ly koplyičoje. Laidotuvės įvyko 
bal. 2 4 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto buvo atlydėta j St. John's 
parapijos bažnyčių, kurioj įvy
ko gedulingos pamaldos už ve
lionės sielų. Po pamaldų buvo 
nulydėta į Holy Hopc kapines.

Nuoširdžiai prašome visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
pasimelsti už a. a. Juliojnos 
sielų.

Nuliūdę: GIMINĖS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

3 Telef — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

Vienerių Metų Mirties Sukaktuvės

ir laimėti arkivysk. Jurgio bea
tifikacijos bylą.

Kiekvieno gero darbo pasise
kimas priklauso nuo dviejų da
lykų: nuo mūsų pačių pastan
gų ir nuo Dievo palaimos. Juo 
labiau tai tinka ir mūsų beatifi
kacijos bylai. Jai laimėti nepa
kanka vien tik mūsų pritarimo, 
rūpesčių ir pastangų ar aukų. 
Čia už vis labiausiai reikia Die
vo pritarimo.

Žinokime, kad arkivysk. Jur
gis, būdamas, kaip t'kime, dan
guje, nėra reikalingas šventojo 
aureolės čia žemėje. Ji re ka- 
linga mums, nes mes norime tu
rėti neklaidingą Bažnyčios 
sprendimą, kad tikrai turime

tikrino parapijos stovį ir sutei
kė sutvirtinimo sakramentą 58 
berniukams — m e r g aitėms.' 
Vyskupui asistavo parapijos i 
klebonas kun. Pranas Valiukas1 
ir buv. klebonas kun. Jonas Ba
kšys. Iškilmėse dalyvavo pilna 
bažnyčia parapiečių ir 20 kuni
gų — prelatų ir kaimyninių pa
rapijų. _

Paskutinį kartą vyskupas 
parapiją buvo lankęs prieš 4ji 
metus.

Klebonas Pr. Valiukas pra
neša, kad 40 valandų atlaidai 
mūsų parapijoj prasidės gegu
žės mėn. 13 dieną ir baigsis iš-

“U

LIŪDČSIO VALANDOJ 
£s«kif<

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. H’estern Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpubLic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią, arčiau jūsų namų.

MIC: “Tu, Brolau, arčiau už ki
tus prieini jaunuomenės širdies.
Žadink juose gyvą tikėjimą, tą, ... . ... ,
kuris kalnus verčia. Mokyk “"ungomis pamaldomis ant
ruos jaunis vyrus savęs iSs ža-, radlc"0 vakare' «egu2es 15 d’ 
dėti ir pasišvęsti, dek jų širdyse ■ RETA PROGA
Dievo meilės ugnį, tą ugnį, kuri; . r ,
kad ir patį žmogų sudegina bet’ š' «e«uzes 5 d- sollstas 
ir kitus uždega" (“Užrašai", VacL Verikaitis koncertuoja 
psl. 120). . Rochesteryje.

Prof. dr. Juozas Eretas, atida-1 Tai bus reta proga Rocheste- 
vęs daug širdies lietuviškojo; rio lietuviams praleisti vakarą 
jaunimo švietimui, auklėjimui ir su solistu, apie kurį beveik kas

FRANK ALKIMOVICZ
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga įnirtis atskyrė iš 

mūsų taiųm mylimą vyrų ir patėvį
Netekome savo mylimo 1955 m., gegužės mėli. 1-nių dienų.
Nois laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 

Lai ^ailestingtfs Dievas suteikia jam amžinų ramybę.
Už jo sielų mes užprašėme gedulingas šv. Mišias balandžio 

mėn. 28 dienų 7:30 vai. ryto, Švenčiausios Panelės Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus šiose ]»imaldo.<e dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Krank Alkimovicz. sielą.

Nuliūdę lieka: žmona, podukros, posūnis, žentai, marti ir 
anūkai.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

vadovavimui, prisiminęs arkivys 
kūpą Jurgį Matulaitį, rašo: “Jo 
Ekscelencijos ankstyvą mirtį mu 
du su prof. gtasiu Šalkauskiu 
skaudžiai atjautėme. Dažnai pa 
sitardavome Lietuvos jaunimo

savaitę skaito laikraščiuose 
gražiausius atsiliepimus iš di-

GUŽAUSKŲ
BEVERLV HILLS GtLINYttA

danguje savo užtarėją ir šven-’reika|aio sunk.08e valandoKt,, 
tumo pavyzdj, kuris yra kilęs is npf5 nrnf ot fclkaiialdo viii™ “VHUa usuhiw
musų lietuvių — tarpo, kuns tapo ateitininkų vyr. vadu. Kai
gyveno Lietuvoje ir dirbo mū3ų jau neberasdavome išeities, 
tautos labui. Tai yra didelė ma- sprendimo, jis tardavo: Stenki- 
lonė, kurios tik nuoširdžiomis
ir patvariomis maldomis tegali
me iš Dievo išmelsti.

Lietuviuose, ypač organizuo
tuose jų vienetuose, reikia su
kelti didelį, pintų ir ištvermingą 

maldų žygį, kuris Išprašytų mū

sų tautei naują šventąjį. Kuk
lučiai paveikslėliai, papuošti ar
kivysk. Jurg.o atvaizdu ir mal
dele, prašančia Dievą pripažin
ti jį palaimintuoju, turėtų būti 
kiekvieno tikinčiojo lietuvio 
maldų knygelėje. Tai būtų visų 
nesil.'aująs balsas dangui, išreiš- 
kiąs lietuvių tautos viltis ir troš 
kimus.

Netiesiogine prasme tai būtų 
ir mūsų visų protestas prieš 
ateistinį komunizmą, teriojantį 
Lietuvą, ir kitus pavergtuosius 
kraštus, o arkivysk. Jurgis visą 
savo gyvenimą taip sielojosi lie
tuvių ir visų katalikų laisve, gra 
žiu, doru ir kultūringu gyveni
mu, visus kvietė dvasinėn ko
von — “Rikiuokitės ir aukoki
tės!”

Be to reikia savųjų ir sveti
mųjų tarpe popularinti Dievo

tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų. 
2443 WLST 6SR1) STREET

Tel. PRoepect H-0H33 tr PR 8-0*34

THE TRUTH ABOUT THE!
THREAT OF BOMBING

TO THE UNITED STATĖSI
Our govcrnnacnt has wamed that 89 U. S. 
rities could be bombed in a single day, leav- 
ing millions dead or wounded. These facts 
constitute a major threat to our nation and 
to you as an individual. You can help prevent 
this catastrophe by volunteering to serve a 
few hours a week as a civilian plane spotter 
in thc Ground Observer Corps. Join the 
Ground Observer Corps today. Call or write 
Civil Dcfcnse.
Wafce(/pl S/gn</p/ LookUp!

Join tho

GROUND OBSERVER CORPS I
CALL OR WRITC CIVIL OEFENSC

SEKANTIEJI VRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Mnbulansų patams tf ee turime koplyčias
<maa dieną Ir nak įsT dsose Chlcagos u

Reikale šaukit* toselando dalyse ir
mua- uojau patarnaujam.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel LAfayette 3-3312

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE '
111 WOODSIDE Rd„ Rlverelde, DI TeL OLympic 2-3243

POVILAS j. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel YArds 1-1811

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-11391

VASAITIS — BUTKŪS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DI. Tet OLympic 2-1003

MES PRISTATOME ANGLIS BEIj 
PEČIAUS ALIEJŲ

OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*
Mes taipgi perkraugtome jūsų baldus saugiai — keletą blo-, 

I kų ar keliasdešimt* mylių. Reikale šaukite mus. i
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitėa pas* 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.
STASYS FABIJONAS

2148 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginla 7-T097i

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «»th STREET REpablle 7-1113
2314 W. ZSrd PLACE

Perskaitę dienr. ' Draii^ ’, duokite jį kitiems. 
Pasinaudokite "Draugo” Classilied skyriumi.

4
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ntertnAsfis draugas, cRičago, ilunoib Trečiadienis, balandžio 25, lH’fi
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X Dainy konkursą laimėjo 

vienuolė seselė Bernarda. Jury 
komisija susidedanti iš K. Ste
ponavičiaus, V. Marijošiaus, I. 
Vasiliūno, A. Mikulskio ir A. 
Kučiūno iš 19 atsiųstų konkur
sui dainų pirmąją premiją pa
skyrė seselei Bernardai už dai
ną Vakaras tylus. Antroji pre
mija paskirta komp. J. Bertu
liui už dainą Pabusk pasaulį. 
Pirmosios premijos daina į- 
traukiama į Dainų šventės re
pertuarą.

X Ramoną Garuckaitė, veik
li Šv. Jurgio parapijos sodalie- 
tė, šeštadienį ištekėjo už Law- 
rence Krause. Vestuvių puoto
je, įvykusioje Jugoslavų salėje, 
dalyvavo gal netoli 500 svečių. 
Jaunavedžiai automobiliu išvy
ko povestuvinėn kelionėn į Ka
liforniją. Ramoncs motina yra 
gera virėja ir drauge su Ant. 
Juškiene dažnai yra kviečia
mos paruošti vestuvines ir ki
tas vaišes.

X šaunias vaišes choro bei 
parapijos komiteto nariams ir 
įvairių lorganizacijų veiklie
siems asmenims, kurie talkina 
parapijos parengimuose, prel. 
B. Urba sekmadienį suruošė Šv. 
Jurgio parapijos salėje. Vai
šės buvo ryšium su parapijos 
globėjo Šv. Jurgio diena.

X Dr. Vladas Juodeika, 
Univ. of Portland, Oregon pro
fesorius vadovauja studentų ir 
šiaip jaunų žmonių, ne vyres
nių kaip 28 .metų, ekskursijai į 
Angliją, Olandiją, Vokietiją, 
Šveicariją, Austriją, Italiją, 
Monaco ir Prancūziją. Kelio
nėje išbus 56 dienas. Išplauks 
laivu Queen Mary birželio 20 d. 
ii' sugrįš rugpjūčio 14 d. laivu 
Queen Elizabeth. Galima skris
ti ir lėktuvu, jei pageidaujama. 
Dar yra 5—10 laisvų vietų už
sirašyti į ekskursiją. Suintere
suotieji gali kreiptis į dr. Juo
deiką.

X Š. K. S. Rėmėjų draugijos 
seimas įvyksta gegužės 6 d. 
Seimas prasideda pamaldomis, 
kurias laikys vysk. Vincentas 
Brizgys. Bus aptarta nuveikti 
darbai ir pasitarta dėl tolimes
nės veiklos ateičiai.

X Draugo redakcijoj yra
laiškas iš Lietuvos, Daugų 
valšč., Bernasiui Balčiūnui, gy
venusiam 6637 S. Rockwell St.

X Elena Kvečienė, gyv. 832 
W. 33rd Str., Chicagoje per 
Balfo įstaigą sudarė 12 darbo 
ir buto garantijų, pagelbėdama 
21 asmeniui atvykti į JAV, ku
rie nėra nei giminės nei pažįs
tami. Kvečienė yra nauja a- 
teivė, atvykusi į šią šalį prieš 
keletą metų. Tai yra šviesus 
lietuviško solidarumo pavyz
dys, kaip reikia vieni kitiems 
padėti sunkiose nevilties va
landose.

X Mok. Vilimaitė rūpinasi 
surinkti iš mokytojų maisto 
produktų, kad galėtų paruošti 
puikų bufetą, kuriame žmonės 
pasivaišins atėję į Jaunimo Te
atro kartojamąjį 3 v. vaidini
mą “Kepėjo sūnus”. Vaidini
mas bus balandžio 28 dieną
6 valandą vakaro Lietuvių 

salėje, 3133 So. 

Po vaidinimo bus
auditorijos 
Halsted St. 
šokiai.

IŠ ARTI IR TOLI
BRAZILIJOJ

— Du radijo pusvalandžiai.

Nors jėzuitas Tėvas Vladas Mi
kalauskas mirė š. m. sausio 23 
d., bet jo darbai Sao Paulo 
mieste nemirs, kaip tas mestas 
grūdas į dirvą, pradėjo nešti 
gausių vaisių. Pavyzdžiui, Sao 
Paulyje per 30 metų neturėta 
nuolatinio pastovaus lietuviško 
radijo pusvalandžio. A. a. tėv. 
Mikalauskas bėgiojo, ragino vi
sus, kad būtinai reikia įvesti 
radijo pusvalandį ir prieš savo 
mirtį jau suspėjo pasirašyti su 
radijo stotim “Nove de Juhlo” 
zutartį. Bet štai negailestingoji 
mirtis staiga jį išrauna iš gy
vųjų tarpo, vienok radijo ne
žūsta.

Vila Zelina lietuviškos para
pijos klebonas kun. P. Raga- 
žinskas su keletą uolių veikėjų 
perima radijo valandėlę ir jau 
su Šv. Kazimieru kovo 4 pasi
girsta kun. Ragažinsko ir įvai
rių draugijų bei organizacijų 
pirmininkų sutartini sveikini-

Conrad Sorgenicht, o paveiks
lus ir lietuviškus ornamentus 
piešė baltgudis, baigęs dailės 
institutą Vilniuje ir gerai pa
žįstąs lietuvišką meną. Ir dar 
nuostabu tai, kad tas dailinin
kas neturi abiejų delnų ir vie
nos akies. Tai pražudė vieno 
cheminio bandymo metu, bet 
suspaudęs rankų šeivomis brai
žymo įrankius, puikiai atlieka 
meniškus darbus. Tie puošnūs 
langai bus tikras Montevideo 
lietuvių bažnyčios pasididžiavi
mas.

ITALIJOJE
— Lietuvių Saleziečių gim

nazijoje minėtos Pijaus XII 80 
metų sukaktuvės. Visam kata
likiškam pasauliui minint šv. 
Tėvo 80 metų sukaktį, jautėme 
ir mes reikalą jį prisiminti. To
dėl per šv. Kazimiero šventę 
prieš piet susirinkome koplytė
lėje ir prie išstatyto švč. Sakra
mento adoracijai pasimeldėme 
už jį prašydami Visagalio, kad

PO VESTUVIŲ

Žurnalistas Clifton Daniel ir žmona Margarete Trumanaitė 
išvyksta į povestuvinę kelionę. (1NS)

i lygose — Aukštajame Egipte 
ir Etiopijoje — pusiauprimity- 

i vių tautelių aplinkoje, nuolati- 
tus, kur galima prasimušti, jų niame kontakte su Islamu, kur

Laiškai iŠ Afrikos
(Atkelta iš 3 psl.)

mai į plačiąją Sao Paulo lietu-1 jį užlaikytų dar ilgus metus ir
viską visuomenę. I jam padėtų darbuotis dėl pa-

Iš Urugvajaus laikinai atvy-į sauĮį0 taikos ir žmonijos labo.
kęs misionierius tėvas Jonas 
Bružikas kurį laiką talkininka
vo radijo programoje, o atsi
radus daugiau lėšų, vienas fab
rikas apsiėmė pilnai apmokėti 
visą pusvalandį. Žmonėms 
trokštant dar daugiau išgirsti 
lietuviškų dainų, kilo mintis 
atidaryti dar vieną pusvalandį 
lietuviškos parapijos choro var
du. Sao Paulyje jau gyvuoja 
net du lietuviški pusvalandžiai. 
Pirmas atsidarė kovo 4 d. 2 vai. 
p. p., o antras — bal. 22 d. 8:30 
ryte. Tikimasi, kad abu pusva
landžiai bus girdimi visoj Pie
tų Amerikoj, nes labai galin
ga stotis. “Nove de Juhlo” ga
lima girdėti ilgomis bangomis 
540 klc. ir trumpomis — 25 
metr.

— Labai gražūs 9 langai iš
puošti lietuviškais ornamentais. 
Šiomis dienomis išsiunčiami iš 
Sao Paulo į Montevideo 9 lan
gai lietuvių katalikų naujai 
bažnyčiai Urugvajuje. Juos pa
darė vokiečių fabrikas Vitrais

X A. Kirvaitytė, Moksleivių

X šv. Kryžiaus parapijoj 40 
valandų atlaidai baigėsi praė
jusį antradienį. Įspūdingai gie
dojo Dainavos ansamblis vado
vaujamas St. Sodeikos. Pa
mokslą sakė kun. P. Patlaba, 
Šv. Antano parapijos vikaras.

X E. Samienė patikslina, 
kad Town of Lake Balfo sky
rius yra dabar ne naujai suku
riamas, bet atnaujinamas. Bal
fo skyrius buvo įkurtas dar 
1944 m. Jį įkūrė kun. Baraus
kas, L. šimutis ir E. Samienė. 
Balfo valdybose per eilę metų 
yra dirbę Pivariūnienė, Mickū- 
nienė, Cicėnienė, Dorša ir kiti. 
Šio skyriaus veikla vėliau ap
silpo, tačiau jis yra labai daug 
nuveikęs.

X Elzbieta Samienė išvyko į 
Cincinnati, Ohio, paviešėti pas 
savo seserį.

X L. S. Ramovė Chicagos 
skyrius lietuvių sporto olimpia
dai įvykusiai balandžio mėn. 
21—22 d. per sporto klubą 
“Neris1’’ paskyrė $25 dovanoms 
ir per šachmatininką Karpušką 
Sergančiam šachmatininkui X 
paskyrė $10.00 auka.

X L. S. Ramovė Chicagos 

skyrius ne tik pagal savo išga
les šelpia įvairias jaunimo, 
skautų ir sporto organizacijas, 
bet ir plečia savo veiklą. Bet 
skyriuje turimų specialių gru
pių dar įveda ir jaunųjų ra-

Tautinio ansamblio kanklių va-! movėnų grupę. Be to, skyriaus 
dovė su savo kanklininkėmis narių skaičius kasdien didėja, 
paruošė visai naują programą Neseniai į skyrių įs rašė čia gi- 
Motinos dienos minėjimui, ku- męs, augęs ir augštus mokslus
rį ruošia Moksleivių Tautinis 
ansamblis gegužės 6 d. 4 vai. 
po pietų Lietuvių auditorijoje.

sudarys ištisa meno

dvasiškijos luomas visai neeg
zistuoja. Galima būtų apversti 
klausimą ir sakyti, kad koptų 
kunigiją reikia greičiau gerbti, 
o ne smerkti.

O vis dėlto, jinai, savo tradi- 
cingumu, konservatizmu išlai
kiusi tikėjimą, nemoka, nesuge
ba dabar prisitaikinti prie nau
ju gyvenimo sąlygų. Priversti 
žmogų priimti mintį, kad tai, ką 
jis iki šiol laikė didžiausia do
rybe: ištikimybę savo tėvų ti
kėjimui, jų gyvenimo būdui ir 
papročiams, kad visa tai reikia 
atmesti ir gaudytis naujų vėjų, 
— nėra taip lengva. Todėl ir 
koptų inteligentija negalėjo ne
sueiti į konfliktą su savo dva
siškąja, ir koptų Bažnyčia šiuo 
metu pergyvena gilią krizę. Kop 
tas inteligentas negali suprasti, 
kaip tie milžiniški turtai, jų pa
čių per amžius sukrauti dyku
mų vienuolynuose, kaip tūks
tančiai geriausios žemės hekta
rų ir kitų nuosavybių gali likti 
nuošaliai, niekam nenaudojami, 
tuo tarpu kai reiktų steigti pa
rapines mokyklas, kultūrines 
organizacijas, duoti stipendijas 
gabiam jaunimui. Patriarchas, 
vyskupai ir abatai sako: ne — 
tai šventas, nejudinamas Baž
nyčios turtas.

Graudu žiūrėti, kaip koptų 
jaunimas, netekęs kantrybės, 
bando pavogti savo Patriarchą 
ir jėga priversti jį nusileisti, 
kaip fanatikai jaunuoliai įsiver
žia, ginkluoti peiliais ir revol
veriais, į Patriarcho rezidenci
ją ir bando jį nužudyti, kaip 
koptai inteligentai yra, paga
liau, priversti kreiptis į musul
monišką Egipto vyriausybę ir 
jos pagalba atstatyti Patriar
chą ir reformuoti savo Bažny
čią. Ateitis parodys, ar šitokios 
priemonės gali būti efektingos...

Aš jau kelintą kartą bandau 
prieiti prie koptų religijos ir 
papasakoti nors truputį, ką man 
teko apie ją patirti. Tai pasi
žadu apie ją kalbėti sekantį kar 
tą. Algirdas

inteligentija važiuoja į Prancū
ziją, kur spausdinamos libanie
čių poetų knygos, statomi jų 
dramaturgų veikalai. Tuo tarpu 
musulmonų šeimos gausinges
nės ir jie sėslesni).

Lieka man, pagaliau, pakal
bėti apie dar vieną koptų ne
laimę — tai jų religinį atsiliki
mą. Iš pirmo žvilgsnio tai atro
do neįtikimas paradoksas: kop
tas studentas, dažniausiai bus 

\jabesnis už musulmoną, koptas 
krautuvininkas nukonkuruos 
savo kaimynus, koptas advoka
tas greičiau prasimuš ir pra
turtės už kitus. Tai neabejoti 
nai gabi mažuma. O tuo tarpu 
kreipkig į koptą inteligentą, no
rėdamas plačiau paklausinėti jį 
apie jo tikėjimą, ir nustebsi jo 
tiesiog neįtikimu pagrindinių jo 
tikėjimo tiesų ir apeigų nežino
jimu: aš, pavyzdžiui, bandžiau 
iškvosti iš savo studentų, ar iš
pažintis pas koptus ortodoksus 
yra individualinė, aurikuliarinė 
(iš ausies į ausį) ar visuotinė, 
kaip Rytų Krikščionybėje. Vie
toje atsakymo, tiktai nustebi
mas, kad galima domėtis tokiais 
klausimais ir sumišimas, neži
nant ką atsakyti: visokių, sa
ko, būna, ir tokių ir tokių. Ant
rasis mano anketos klausimas: 
ką koptai skaito nuodėme? — 
taip pat pasirodė visai nevykęs: 
na, kaip ir visi krikščionys, — 
atsakydavo jie man. — O kągi 
visi krikščionys skaito nuodė
me? — paklausiau tada. Ir čia 
jau jokio atsakymo arba tik va
paliojimą tegaudavau. — No
rėjau, mat, išsiaiškinti, ar kop
tai turi “nuodėmės jausmą”, 
kaip, pavyzdžiui, Vakarų kata
likai, ar supranta nuodėmę tik
tai formališkai, kaip nusikalti
mą prieš aiškiai suformuluotą 
Dievo įsakymą, kaip musulmo
nai. — Koptų inteligentija, ben
drai paėmus, gana kultūringa 
ir nesigėdyjanti, išdidi savo re
ligija, labai mažai apie ją te
nusimano, nėra gavusi beveik 
jokio religinio auklėjimo.

Kalta, žinoma, dėl to yra kop 
tų kunigija, kurios kultūrinis 
lygis yra, kaip jau minėjau, ne
paprastai žemas (kalbu apie 
koptus-ortodoksus, nes koptų- 
katalikų bei koptų-protestantų 
irgi yra, bet labai mažai, ir jie 
tada perima katalikišką arba 
protestantišką teologiją ir reli
ginio mokymo metodus, ir jokių 
problemų nebeturi). Bet ir tai, 
ar galima kaltinti kunigiją, o 
ne bendrąsias gyvenimo sąly
gas: juk tai religija, kuri dar 
pirmaisiais krikščionybės am
žiais, graikų viešpatavimo me
tu, atsiskyrė nuo Aleksandri
jos : nesibaigiančiįų teologinių 
ginčų ir nuolatinių herezijų liz
do; religija, kuri per penkio
lika amžių išsilaikė sunkiose są

Marijonos Jokubaitės. B e 
Marijonos liko dar dvi dukte
rys. Palaidota St. Lawrence 
kapinėse balandžio 11 d.

— Hartford skautai norėda
mi pareikšti Nek. Pr. Seselėms 
iš Putnam, Conn., dėkingumą 
už suteiktą skautams pagalbą 
bei parodytą nuoširdumą suti
ko be jokio atlyginimo suvai
dinti gegužės mėn. 6 d. 3 vai. 
p. p. Šv. Juozapo parap. salė
je Waterbury, Conn., Marijos 
Steikūnienės 3-jų veiksmų vaiz
delį iš partizanų gyvenimo 
Starkiškių girioje. Waterburio 
skautai ir skautės su Nek. Pr. 
Seserų rėmėjų pagalba žada 
Hartfordo skautus ir skautes 
nuoširdžiai priimti, pavaišinti 
ir visomis jėgomis prisidėti, 
kad šis parengimas būtų sėk
mingas. Pelnas skiriamas Nek. 
Pr. Seserų koplyčios skolų su
mažinimui.

— Regina Velficaitė, cfirbanti 

kaip registruota seselė Šv. Kot
rynos ligoninėje Brooklyn, N. 
Y., per Velykas susižiedavo 
su Gediminu Rajecku, kuris 
studijuoja inžineriją New Yor- 
ko universitete. Vestuvės nu

matomos birželio vidury, Mas- 
peth, N. Y.

— Pasikeitė Amerikos Balso 

bangos nuo balandžio mėn. 
15 d. Iš Washingtono duoda
ma 4 vai. p. p. programa, kuri 
Lietuvoje girdima vidurnaktį, 
bus duodama 13, 16, 19, 25, 31, 
49 ir 261 m. bangomis. Chica
goje ši laida girdima 3 vai. p. p. 
Tarp Chicagos jr Lietuvos lai
ko žiemos metu yra 9 vai. skir
tumas. Programa bus kartoja
ma tris kartus. Chicagos laiku 
8 vai. 45 min. vakare, 6 vai. ir 
8 vai. rytą. Rytinė A. Balso' 
programa, kurią Washingtonas 
duoda 11 vai. ryto (10 vai. Chi
cagos laiku) ir kuri girdima 7 
vai. vakaro Lietuvoj, nuo ba
landžio 15 d. bus duodama 13, 
16, 19, 25 ir 251 m. bangomis. 
Pastaroji nuo balandžio 15 d. 
kartojama du kart. Chicagos 
laiku 11 vai. 15 min. rytą ir 12 
vai. 45 min. dieną 25 ir 31 m. 
bangomis. Iš Europos duodama 
programa Chicagoje pagauna
ma lygiai vidurdienį, o jos kar
tojimai 3 vai. 45 min. po piet, 
10 vai. 15 min. vakare ir 6 vai. 
30 min. rytą.

Vakare, per iškilmingą šv. Ka
zimiero minėjimą, buvo paro
dyta graži ir įdomi spalvota 
nejudamų paveikslų filmelė, 
vaizduojanti Pijaus XII labda
rybę.

— Lietuvių tremtinių laiškai 
popiežiui. Saleziečių mokyklose 
auklėjamas jaunimas įvairiuo
se Eropos kraštuose norėda
mas atsidėkoti popiežiui už jau
nuolio Domininko Savio paskel
bimą šventuoju 1954 metais, 
pasiryžo parašyti šv. Tėvui pa
dėkos laiškelius kartu sveikin
damas jį su 80 metų sukakti
mi. Saleziečių gimnazijos jauni
mas, kuriam teko dalyvauti šv. 
Domininko Savio iškilmėse Ro
moje, nenorėjo atsilikti nuo ki
tų tautų jaunimo. Todėl dauge-į 
lis parašė lietuviškai laišką po
piežiui padėkodami jam už to
kią didelę meilę parodytą jau
nimui ir prašydami jo, kad pa
laimintų lietuvius, išblaškytus 
po visą pasaulį. Visi tie laiškai, 
surašyti ant vieno ir to paties 
formato popierio, buvo meniš
kai įrišti į knygas, po 200 laiš
kų knygoje. Iš viso tokių kny
gų susidarė 72 tomai. Viename 
tome tilpo tremtyje esančio 
jaunimo laiškai, tarp kurių mū
sų lietuviukų parašyti. Tie laiš
kų tomai buvo iškilmingai 
įteikti popiežiui kovo 7 d. Pir
mutinis tomas, kurs pateko šv. 
Tėvo rankosna, buvo kaip tik 
tremtinių. Galime įsivaizduoti, 
su kokia meile popiežius vertė 
tuos drebančia ranka pa
rašytus lapus ir su kokia tė
viška širdimi laimino kiekvieno 
puslapio autorių ir jo tėvynę.

j. A. VALSTYBĖSE
— Pamaldos už kan. F. Ke- 

mėšį. Velionies artimieji gimi
nės ruošia pamaldas už a. a. 
kan. F. Kemešį, kurios įvyks 
Clevelande, naujosios parapijos 
bažnyčioje šį šeštadienį, balan
džio 28 d. 9 vai. ryto. Kartu su 
parapijos klebonu kun. J. An
gelaičiu pamaldose dalyvaus 
kun. dr. K. širvaitis iš Akron, 

i Ohio;
Velionies gim'.nės kviečia į 

pamaldas atsilankyti tautie
čius, prisimenančius kan. F. 
Kemėšio veiklą Lietuvoje ar 
JAV ir gyvenančius Cleve
lande.

— Wisconsin šaulių Klubo 

linksmavakatis įvyksta sekma
dienį, balandžio mėn. 29 d. 3 v. 
p. p. šv. Gabrieliaus parapijos 
salėje, lOth ir Lapham gatvių 
kampas, Milwaukee, Wis.

Programoje dalyvauja Ra- 
cine lietuvių moterų kvartetas, 
vedamas Reginos šraders.

— Izabelė Rūbelis Jokubai- 
tienė mirė New Haven, Conn., 
motina visų žinomos veikėjos

CHICAGOS ŽINIOS
NAUJAUSIOJI LITERATŪRA 

APIE MARIJĄ
PAŽVELKIME J MARIJĄ. Nuo

stabus Svč. Marijos gyvenimas, pa
radytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos, Marijos Agreda, sės. Katarinos 
Emmerich ir kt.). 260 pusi.- Knyga 
talpina SI pasakojimą, su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik |3.00. Šią puikią knygą 
paraše prel. dr. F. Bartkus.

MARIJA M CMS KALBA. Svč. Ma
rija laiko b8gyje apsireiškė (vairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J. Kusmlckis, šalia mo
šų lietuviškų šventovių aprašo Ir ki
tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette, Lurde, Fa- 
tlmoje; apie Stebuklingąjį Medallkš- 
II Ir kt. įžangoje Ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto Svč. Marijos Nekal
čiausios Širdies kultą ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį. Knyga turi 159 psl., paveiks
luota, {rišta | kietus viršelius ir kai
nuoja |2.00.

A U ŠOROS ŽVAIGŽDE. 15 tautų Ir 
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus iš įvai
rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty- 
ruoUs. Tai knyga apie Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina $2.00,

Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

Memorial ligoninę ir dr. Jarosz 
ištraukė skambutį'.

Vos sugrįžo iš ligoninės, kaip 
kaimynė motina pranešė kitą 
nelaimę: jų 22 mėnesių dukre
lė išgėrė puoduką drabužiams 
baltinti skiedinio. Motina vėl 
patelefonavo tėvui, kurs atsi
skubinęs iš fabriko mergytę 
nugabeno į ligoninę, kur tas 
pats daktaras išpumpavo jos 
vidurius. Motina gydytojui pa
sakė, kad mergytė turi keistus 
įpročius: ji net mėgBta ragauti 
cigarečių nuorūkas iš peleni
nės.

8 mirtys lėktuve ir 
automobiliuose

Chicagbs apylinkėse pirma
dienį dėl lėktuvo ir automobi
lių nelaimių žuvo aštuoni žmo
nės. Tragiškos mirties susilau
kė Gordon Blake ir jo žmona 
Juozapina, abudu 40 m. am
žiaus, gyvenę 5732 W. Cor- 
nelia. Jie žuvo sudužus jų lėk
tuvui farmoje apie trys mylios 
nuo Valparaiso, Ind. Jie jau 
buvo pradėję skristi, bet dėl 
blo£o oro, atrodo, grįžo ir 
Blake bandė nusileisti farme- 
rio dirvoje.

Netoli Springfieldo susidūrė 
dvi mašinos ir žuvo keturi žmo
nės. Tarp žuvusių — Jack Pa- 
glini ir du jo sūnūs. Dar kitoje 
automobilių nelaimėje žuvo E. 
B. Eadman, 56 m. amžiaus, ir 
moteris Leoną McLemore.

Del rakto neteko gyvybės
Herman F. Hallman, Chica

gos advokatas, prarado savo 
gyvastį dėl rakto. Hallman at
vykdamas į savo raštinę užmir
šo raktą. Jo raštinė yra sep
tintame augšte namo 64 W. 
Randolph. Jis prašė raštinių 
tvarkytoją, kad jį įleistų savo 
raktu, tačiau ta jo nepažino ir 
neįleido. Tada jisai užėjo į gre
timą raštinę — Juozo Rausch. 
Tasai Rausch nuėjo į prausyk
lą ir sugrįžęs rado savo patal
pų duris užtrenktas vėjo, bepu- 
čiančio iš atviro lango. Pasiro
do, kad Hallman išlipo per lan
gą ir karnyzu bandė pasiekti 
savo raštinės langą ir įeiti. Ta
čiau ties jo raštine karnyzas 
susiaurėja ir jis nuslydo že
myn. Jo lavonas rastas ant 
ketvirto augšto iškišulio. Hall
man turėjo sunkumų su polici
ja, kuri jį šio mėnesio pradžio
je buvo areštavusi už pinigų 
pasisavinimą. Neužilgo turėjo 
būti jo byla.

Skambaliukas nosy
Norine Skinner, 25 m. mote

ris, gyvenanti 2127 N. Maple- 
wood, Chicagoje, liepė savo sū
nui išvalyti nosį.

— Negaliu, mama, — atsakė 
šis. — Skauda. Skambutis.

Ir kai jis papurtė galvutę, 
tikrai nosyje suskambėjo žvan
gutis, kurį jis buvo įgrūdęs į 
vidų. Motina skubiai patelefo
navo vyrui į fabriką. Sis atva
žiavęs sūnų greit nugabeno į

Keenano sukilimas
Cook apskrities asesorius 

(įkainuotojas) Keenan, tas ne
pasitaisęs demokratų “sukilė
lis” vėl pasiryžo palaikyti res
publikonų kandidatą — šiuo 
kartu adv. Benjaminą Ada- 
mowski, kurs taiko į Illinois 
valstybės prokuroro postą.

"Maža šventoji”
Šv. Onos ligoninėje buvo pa

daryta operacija 6 metukų mer- 
vytei Teresei Marie Morrison, 
kuri ligoninėje vadinama “Ma
ža šventoji” dėl jos didelio pa
maldumo. Gydytojai tedavė jai 
mažai vilties, nes ją buvo sun
kiai sužeidęs sunkvežimis: jos 
kepenys buvo perskeltos, inks
tas trūkęs, daug kraujo nute
kėję į vidurius. Operacija tęsė
si dvi valandi. Operacijos me
tu duota jai pusantros pantės 
kraujo. Dabar mergytės svei
kata gerėja ir greit ją tikimasi 
paleisti namo.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsą 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos žią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų akaity 
tojų tarpe. Kaina $1.60.
Užsakymds kartu sū pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2384 So. Oakley Avė.

Chicago 8. UI.

išėjęs advokatas Jonas B. Ke- 
rulis, sportininkas Edmundas 
Vengianskas ir karo invalidas, 
Vyčio kryžiaus kavalierius sa-Minėjimą

programa. Nebus paskaitų nei j vanoris — kūrėjas Kazys Dobi- 
sveikinimų. I las.
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