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JT kareiviu prieglobsty Nasseris stiprinasi Gazoj
Jungtinių Tautų kariuomene 
Vid. Rytų vietoje - Gazos srityje

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Dar nėra pilno pusantro mėnesio, 
kai tarptautinė kariuomenė atsirado šiuo metu labiausiai links
niuojamoje Vid. Rytų vietoje — Gazos srityje, o jau apie ją tiek 
prikalbėta ir dar daugiau prirašyta.

Ir nėra abejojimo, jog dar ir 
ateityje bus apie ją kalbama, ne 
tiek, kaip apie militarinę galybę, 
bet kaip moralinę jėgą, deleguo
tą tarptautinės organizacijos ir 
sudarytą net iš dešimties tarp
tautinių grupių.

Jungtinių Tautų generalinė 
asamblėja, savo rezoliucijomis 
praėjusių metų lapkričio 7 ir 8 
dienomis įkurdama tą kariuo
menę, ją tvarkyti pavedė Gene
raliniam sekretoriui, kuris savo 
ruožtu jos vadu paskyrė Pales
tinoje tuo metu buvusį JT paliau 
bų priežiūros štabo viršininką 
kanadietį generolą Bums. Pasta 
rasis su Generaliniu sekretoriu
mi palaiko glaudžius ryšius taip, 
kad iš arčiau žiūrint, atrodo, jog 
ta Jungtinių Tautų kariuomenė 
faktinai yra tvarkoma iš JT būs
tinės.

Kareiviai nuobodžiauja

Beveik kasdien čia ateina ži
nių apie tos kariuomenės veiklą, 
kad ir nekažin kokia tenai jos 
veikla. Neoficialūs pranešimai sa 
ko, kad apie šeši tūkstančiai ka
reivių šiuo metu tenai gerokai 
nuobodžiauja. Pirmosios dienos, 
sako, buvusios įdomesnės, kai JT 
kariai perėmė Gazos sritį iš Iz
raelio kariuomenės, kai kūrėsi 
patys ir prie tvarkos kvietė Ga
zos gyventojus. Ypač, sako, ne
mirštama diena buvo, kai kovo 
6 d. vakare JT kariai Gazon at
vyko didžiulės audros metu, po 
to sekant smarkiam lietui. Tada 
gen. Bums rengė pranešimą, ku
ris rytojaus dieną buvo paskelb
tas arabiškai. „Sveikinimai ir ra
mybė jums“, sakė JT kariuome
nės vadas, pareikšdamas, kad ta 
kariuomenė ateina pagal JT ge
neralinės asamblėjos nutarimą, 
ir ligi bus kitaip patvarkyta, ji 
palaikysianti tvarką Izraelio ka
riuomenės atsitraukimo metu ir 
po to. Arabus jis kvietė prie ra
mybės ir tvarkos.

Bet JT kareiviai dar nespėjo 
savo kuprinių atrišti, kai jau rei
kėjo jiems keltis į pasienį — jie 
dabar taip išskirstyti, jog jų pa- 
grindinys uždavinys saugoti sie
ną tarp Egipto Gazos ir Izraelio, 
kad vadinamieji fedainai arabų 
teroristai nepradėtų vėl įsiverži- 
nėti į Izraelį.

Negavo administruoti

Kiek iš JT būstinės galima bu
vo spėti, atrodė, kad JT kariuo
menė buvo pasinešusi Gazos sritį 
ir administruoti. Jau buvo numa
tyta paskirti ir civilinį adminis
tratorių, kuriuo buvo minimas 
amerikietis negras dr. Bunche, 
savo metu arabus su žydais pri
vedęs prie paliaubų ir už tai pas
kui laimėjęs 1950 m. Nobelio tai
kos premiją.

Bet, kaip žinia, visus planus 
sugriovė Egipto prezidentas Nas 
gėris, tuojau pat pasiuntęs į Ga- 

i zą savo administratorių. Izrae
lis, kuris savo kariuomenę ati
traukė JT spaudžiamas tik su ta 
prielaida, jog Egipto daliniai ne
įžengs į Gazą, dabar vis didesniu 
nekantrumu seka įvykius, kaip 
Jungtinių Tautų kariuomenės 
prieglobstyje egiptiečiai stipri
nasi Gazoje. Sitai dar labiau di
dina įtempimą, o čia nėra žino
ma, koks bus tolimesnis JT ka
riuomenės likimas.

Generalinis sekretorius Dag 
Hammarskjold, kuris ryšium su 
Egipto administracijos atsiradi
mu Gazoje lankėsi Kaire, kon
krečiai nėra patiekęs, ką jis su 
Nasseriu nutarė dėl tolimesnio 
JT kariuomenės darbo. Neseniai 
čia jis paskelbė, jog Nasseris pa
žadėjęs įspėti savo arabus fedai- 
nus, kad jie nepuldinėtų Izraelio 
ir kad jis tokius įspėjimus... daž
niau pakartosiąs.

Daug kas turėjo skanaus juo
ko iš tokios garantijos, juoba, 
kad neginčijamas faktas, kad tie 
fedainai į Izraelio pusę traukia 
tik paties Nasserio išmuštrinti ir 
įsakyti....

Virtuvių kvapai

Anądien iš Gazos atėjęs komu
nikatas į JT būstinę patiekė ži
nių apie tai, ką tie kariai valgo. 
Kiekviena tautinė grupė savo ka 
reiviams maistą gamina pati. Ir 
tenai, kur susitinka Šiaurės Ame 
rikos, Šiaurės ir Pietų Europos, 
Lotynų Amerikos ir Azijos ka
riai, kiekvienos grupės virtuvėse 
skirtingai kvepia. Jose maitina-

nys esąs gana didelis, o brazilai, 
danai ir norvegai jo gauna žy
miai daugiau už kitus.

Esąs gerai sutvarkytas aprū
pinimas bulvėmis ir šviežiomis 
daržovėmis. Vaisių, ypač džio
vintų, kariai gauna pakankamai, 
o pastaruoju laiku gaunama ir 
šviežių, kai kariuomenė persikė
lė iš dykumų. Kariuomenės va
dovybė pasirašė net sutartį su 
apelsinų augintojais, kurie švie
žių vaisių pristato kasdien. ,

Jugoslavai ir indai

Iš visų išsiskiriantieji jugosla
vai gauna ypač daug šviežių it 
konservuotų daržovių, bulvių ir 
pomidorų ir džiovintų žirnių. 
Taipgi daug jie gauna ryžių, ma-

mi kariai iš Brazilijos, Kanados, 1 karonų, o druskos — beveik dvi- 
Kolumbijos, Danijos, Suomijos, gubai už kitus.
Indijos, Indonezijos, Norvegijos,' Indai tuo tarpu maitinasi da- 
Švedijos ir Jugoslavijos. , vinių, kurį jiems pagal susi tari -

Informacijų karininkas iš Ga
zos ržtšo, kad visi kariai geria 
kavą, bet visi skirtingai paga
mintą ir skirtingais kiekiais. 
Bendrai imant, iš dešimties kraš 
tų aštuonių kraštų kariai gauna 
beveik vienodą maisto kiekį ir 
rūšį. Skiriasi Jugoslavijos ir In
dijos daliniai. ,

Kai Jungtinių Tautų kariai 
prieš maždaug keturius mėne-

mą su JT kariuomenės vadovy
be, pristato jų pačių vyriausybė 
iš Indijos. Vyrauja kiaušiniai, 
ryžiai, šaldyta mėsa, ypač kano
pinių galvijų.

Danai ir norvegai, kurie suda
ro vieną batalijoną, yra vienin
telė grupė, gaunanti rūkytos deš
ros. Taip pat jie tik vieni gauna 
kepeninės dešros, sardinių ir mė
lyno sūrio. Brazilai tuo tarpu

sius atvyko į Egiptą, jie didžiu- yra vieninteliai, gaunantieji juo-
moje buvo aprūpinti dviejų sa
vaičių sausu daviniu. Bet vėliau 
maitinimas pagerėjo, nes atsira
do galimybių gauti šviežių mais
to produktų. Dabar mėsos gami
niai atgabenami laivais šaldytu
vuose į Port Saidą, p taipgi ne
mažai maisto gaminių atgabena
ma ir traukiniu nuo Suezo kana
lo į Gazos sritį.

JT karių maistas gana įvairus 
ir kaloringas. Daugiausia sunau
dojama jautienos. Sviesto davi-

dų pupelių.
Įdomu prisiminti, kad kai per

nai lapkričio mėnesį Generalinė 
asamblėja nubalsavo įkurti šią 
kariuomenę, ji pabrėžė, kad tos 
pajėgos turi būti „balansuotos“. 
Jei kitais kuriais atžvilgiais ta 
kariuomenė gal ir nebūtų „ba
lansuota“, tai bent iš dietos 
sprendžiant, ji tikrai balansuo
ta. Kariuomenės išlaikymo išlai
das, žinoma, padengia Jungtinės 
Tautos.

Vokietijos sienų klausimas

Finansų ekspertas
naujose pareigose

VVASHINGTONAS, bai. 17. — 
Prezidentas Eisenhoweris pasky
rė J. Sinclair Armstrong, Chica
gos finansinį ekspertą, JAV lai
vyno sekretoriaus pagelbininku 
finansiniams reikalams. Jis buvo 
The securities and exchange ko
misijos prezidentas.

Kova su sukilėliais <
ALZIRAS, Alžirija, bai. 17. — 

Prancūzijos kareiviai vakar nu- 
Į žudė 67 Alžirijos sukilėlius ir 15 
paėmė nelaisvėn Alžiro apylin
kėje.

KALENDORIUS
Balandžio 18 d.: Didysis Ket

virtadienis, šv. Apolonija ir šv. 
Vilhelmas; lietuviški: Suvardas 
ir Totilė.

Saulė teka 5:08, leidžiasi 6:34.

NEW YORKAS, bai. 17. — 
Vokietijoje prieš rinkimus pabė
gėlių partija ir kitos smulkios 
kraštutinių nacionalistų grupės 
sudarė „visų vokiečių bloką“ ir 
susirinkimuose skelbia „didžio
sios Vokietijos“ atkūrimo šū
kius. Sujungtoji Vokietija turin
ti atgauti Klaipėdą, Dancigo ko
ridorių, Sudetų kraštą. Su to
kiais šūkiais susirinkimai buvo 
surengti praėjusią savaitę dau
gelyje Vokietijos vietų.

Tai pranešdamas, The New 
York Times korespondentas sa
ko, kad krikščionys demokratai 
ir socialdemokratai busimąją Vo 
kietiją įsivaizduoja 1937 metų 
sienose. Vadinasi be Lenkijos ko 
ridoriaus, Sudetų krašto ir Klai
pėdos.

ORAS

Oro biuras praneša: Chieago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
lietus ir šalčiau.

Egiptas kaltina Izraelį
Gazos pasienio laužymu

NEW YORKAS, bai. 17. — Egiptas vakar apkaltino Izraelį 
Gazos pasienio laužymu, kuris pažeidžia Palestinos karo paliaubas 
ir Jungtinių Tautų direktyvas.

Egipto atstovas su skundu nu
ėjo į Jungtinių Tautų Saugumo 
tarybą ir įspėjo, kad Gazos pa
sienio užpuldinėjimai gali liūd
nai baigtis.

Izraelis praėjusį rudenį buvo 
užėmęs Gazos ruožą, bet prieš 
kelias savaites turėjo iš ten išei
ti, kai Jungtinių Tautų generali
nė asamblėja pakartotinai parei 
kalavo Izraelį pasitraukti.

Socialiniai ir finansiniai
klausimai Prancūzijoje

PARYŽIUS, bai. 17. — Prancūzų parlamentas išsiskirstė vie
nam mėnesiui velykinių atostogų. Tačiau vyriausybės rūpesčiai 
dėl to nė kiek nesumažėjo.

Daug susirūpinimo vyriausy
bei kelia vis įtempta padėtis Vi7 
dūrio Rytuose, vis neišspręsti 
Suezo kanalo naudojimo, Alžiri
jos ir kiti klausimai. Spauda ra
šo apie gana keblią finansinę pa
dėtį, nes devizų atsargos tirpte 
tirpsta, o reikalas pirkti kaiku
rių prekių už devizas užsienyje 
tolydžio didėja.

Prie prancūzų vyriausybės rū
pesčių prisideda ir socialiniai 
klausimai. Geležinkeliečių sindi
katų nariai balandžio 17 ir 18 d. 
sustreikavo įspėjimo tikslu, nes 
jų seni reikalavimai pakelti at
lyginimus ligi šiol vis nepaten
kinti. Dienraštis „Le Monde“ ta 
proga rašo, kad tiems reikalavi
mams patenkinti reikėtų 80 bi- 
lionų frankų.

Makarios iš Kenya
atvyko į Graikiją

NAIROBI, Kenya, bai. 17. — 
Kipro graikų ortodoksų arkivys
kupas Makarios vakar lėktuvu 
išskrido į Atėnus, kai Kenya ko
lonijos sekretorius Richard Tum 
bull pasakė, kad jis nesąs pagei
daujamas svečias š^^įįe britų ko
lonijoje.

Makarios buvo sustojęs Kenya 
grįžtant iš Seychelle salų. Indi
jos okeano, kur jis buvo 13 mė
nesių tremtiniu. Britai jį paleido 
iš tremties, bet uždraudė grįžti į 
Kipro salą. Jis kovoja už Kipro 
salos prijungimą prie Graikijos.

Izraelis skundėsi

Pasitraukus iš Gazos ruožo, 
Izraelio vyriausybė nusiskundė, 
kad arabų fedainai (teroristai) 
beveik 19 kartų buvo įsibrovę į 
Izraelio teritoriją. Izraelis buvo 
užėmęs Gazos ruožą, kad arabų 
fedainai nebegalėtų pulti iš ten 
Izraelio gyventojų.

Šiandien Egiptas skundžiasi

Šiandien Egipto delegatas 
Omar Loutfi tvirtina, kaip pir
miau darė Izraelis, kad Izraelis 
vykdo provokacinius ir agresi
nius veiksmus prieš Gazos ruožo 
gyventojus.

Irakas uždraudė
TEHERAN, Iranas, bai. 17. — 

Irano vyriausybė uždraudė Na
tional Iranian Oil kompanijai 
prekiauti nafta su Izraeliu.

Nesutiko sudaryti
LONDONAS, bai. 17. — David 

Eccles, Britanijos Prekybos ta
rybos prezidentas, vakar atmetė 
darbiečių reikalavimą sudaryti 
prekybos paktą su komunistine 
Kinija.

Rusija grįžo į Jungtinių 
Tautų sveikatos

organizaciją
GENEVA, Šveicarija, bai. 17.

— Rusija vakar grįžo į Jungti
nių Tautų Pasaulinės Sveikatos Nacionalinis (emisijos) bankas 

pakėlė diskonto nuošimtį nuo 3 
ligi 4 nuošimčių. Minėtas dien
raštis ta proga rašo: „P. Baum-

Nori sumažinti biudžetines 
išlaidas

Tuo tarpu vyriausybė yra pa
siryžusi sumažinti biudžetines iš
laidas 250 bilionų frankų, kad 
pasiektų didesnės pusiausvyros 
viešuose finansuose. Prancūzijos

organizaciją po aštuonerių metų 
nedalyvavimo. Sovietinio bloko 
valstybės 1949 m. išėjo iš pasau
linės sveikatos organizacijos, kai gartner (nacionalinio banko gu

bernatorius) trūktelėjo nerimo 
skambutį. Diskonto nuošimčio 
pakėlimas vienu punktu, vartoji
mui skirtų kreditų suvaržymas 
tai vis įprasti antiinfliacinės 
veiklos mostai, kurie siekia su
daryti daugiau psichologinio įs
pūdžio“.

ją apkaltino prieškomunistine ne 
apykanta. Daugiau kaip prieš 
metus komunistinio bloko valsty 
bės pareiškė norą grįžti, bet ne
sutiko dėl jų metinių narystės 
mokesčių. Jos pagaliau sumokė
jo 5 procentą.

Egiptas pardavė du
prancūzų bankus

KAIRAS, Egiptas, J>al. 17. — 
Egipto vyriausybė vakar parda
vė du prancūzų bankus Al Kahi- 
ra bankui. Egipto įstatymas nu
mato, kad visos užsieninės kom
panijos ir visi užsieniniai ban
kai turi būti egiptiečių rankose. 
Tų kompanijų ir bankų direkto
riai ir vyresni administratoriai 
turi būti egiptiečiai.

Įteikė raštus

Fondas Edenui
LONDONAS, bai. 17. — The 

Daily Sketch pradėjo viešą rink
liavą buvusiam Britanijos prem
jerui Edenui, kad apmokėtų jo 
gydymosi sąskaitas. Eden, po 
operacijos, sveiksta Bostono li
goninėje, Mass.

Pirmas laivas
PORT SAID, Egiptas, bai. 17. 

— Pirmas Jungtinių Amerikos 
Valstybių laivas vakar praplau
kė Suezo kanalu iš Port Said 
uosto nuo kanalo uždarymo prieš 
daugiau kaip penkis mėnesius. 
Tanklaivio vardas — George F. 
Getty, 33,704 tonų. Tanklaivis tu 
ri Panamos vėliavą.

Brolis Edgar paliete
Ike biudžetą

VVASHINGTONAS, bai. 17. — 
Edgar Eisenhovveris, vienas iš 
prezidento keturių brolių, vakar 
kritikavo prezidento Eisenhowe- 
rio 71 biliono ir 800,000 milionų 
dolerių biudžetą. Jis pasakė, kajl 
biudžetas yra perdidelis.

Edgar Eisenhovveris yra Taco- 
ma, Wash., -advokatas.

Šiandien buvo spaudos konfe
rencija Washingtone. Paklaus
tas dėl brolio kritikos, preziden
tas Eisenhoweris nusišypsojęs 
pasakė, kad Edgar nuo savo 5 
metų amžiaus jį jau kritikuoja. 
Ir tokiu būdu prezidentas pasi
kalbėjimus nukreipė; į kitą sritį.

Bolševikai norėjo 
išvilioti Pirogovą
į Sovietų Sąjungą

WASHINGTONAS, bai. 17. — 
Peter Pirogov, kuris beveik prieš 
9 metus jabėgo lėktuvu iš Sovie
tų Sąjungos, vakar pasakė, jog 
Sovietų Sąjungos ambasada ban
dė jį grąžinti į Rusiją. Bet jis 
griežtai atsisakė.

Pirogov dabar gyvena netoli 
Alexandria, Va.

Sovietų Sąjungos ambasados 
Washingtone attache Genadi F. 
Maškancev bandė Pirogovą išvi
lioti į Rusiją. JAV valstybės de
partamentas įsakė sovietų atta
che Maškancevui išvažiuoti iš 
Amerikos.

Pirogov, buvęs raudonųjų oro 
pajėgų leitenantas, pabėgęs 1948 
m. iš sovietijos į Austriją, 1949 
m. atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Laivai Brazilijai
RIO DE JANEIRO, Brazilija, 

bai. 17. — Jungtinės Amerikos 
Valstybės neseniai pasiuntė Bra
zilijai du povandeninius laivus, 
kurie įjungti į brazilų laivyną.

Atšaldys pinigus
DAMASKAS, Sirija, bai. 17. 

— Sirijos ekonomijos ministeris 
Khalil Kalias pasakė, jog Saudi 
Arabija sutikusi atšaldyti Siri
jos prekybininkų pinigus.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA mJva T-

— Prancūzijos komunistų laikraštis L’Humanite, išeinantis Sąjungos komunistų partijos bo-
Paryžiuje, vakar įsidėjo pirmame puslapyje, kad Izraelis už savai- aas Nikita S. Chruščev vakar mi- 
tės puls Egiptą. nėjo savo 63-čią gimtadienį, bet

— Prezidentas Eisenhouieris vakar spaudos konferencijoje aP‘e ta* MaB^V0S spauda nerašė. 

pasakė, kad Jungtinės Amerikos Valstybės ir toliau tarsis su Egip
tu Suezo kanalo naudojimo klausimais.

— Jordano naujas premjeras Hussein Fakhri Khalidi vakar 
pradėjo pareigas. Manoma, kad jis pašalins komunistinį elementą 
iš vyriausybės įstaigų, mokyklų ir armijos.

— Egipto prezidentas Nasseris ir toliau nesutinka su Jungti
nių Amerikos Valstybių pasiūlymo forma, kad Suezo kanalas būtų 
tarptautinėje kontrolėje.

— Jordano vyriausybės šaltiniai vakar pranešė: Jungtinių
SAIGON, Indo-Kinija, bai. 17.
Jungtinių Amerikos Valsty

bių ambasadorius Elbridge Dur- Valstybių ambasadorius James P. Richarde bus pakvies-
................... tas į Amman, Jordano sostinę — „bet ne dabar“ — išaiškinti Ei-brow, 53 metų, vakar įteikė savo 

kredencialus Pietų Vietnamo pre 
zidentui Ngo Dinh Diem. Amba
sadorius atvyko praėjusį šešta
dienį.

Žaibas smogė
COLORADO SPRINGS, Colo. 

— Žaibas smogė į žygiuojančių 
kareivių būrį Ft. Carson’e. Žai
bas vieną kareivį užmušė.

8cnhowerio Vidurio Rytų ekonominę ir karinę programą, kuri nu
kreipta prieš komunistinę agresiją Vid. Rytuose.

— Prezidentas Eisenhouieris vakar pasakė, kad jo Vidurio 
Rytų doktrina galėtų būti pritaikinta leisti Jungtines Amerikos 
Valstybes eiti ginti Jordaną, jei šiam kraštui grasintų komunisti
nė agresija.

— Apie JfO Hurley pradinės mokyklos vaikų vakar apalpo nuo 
angliarūgščio dujų, kai jie važiavo mokyklos autobusu. Du susirgę 
mokiniai buvo nuvežti į šv. Kryžiaus ligoninę. Kitiems mokiniams 
pirmoji pagalba suteikta Hurley mokykloje, SSIfi W. 69 pi., Chica
go, IU. >

Penki žuvo
CHARLESTON, W. Va., bai. 

17. — Chemikalų fabrike, netoli 
Charleston, įvyko sprogimas. 
Sprogimo metu penki darbinin
kai žuvo, keturi sužeisti.

Trumpai iš visur
• Siūlomoji Vidurio Europos 

„neutralioji zona“ yra Maskvos 
pinklės, sako gen. Charles A. 
Willoughby.

• Waukcgan, III., rinkimus lai
mėjo demokratai.

• Sovietai grąžino atstovą į Iz
raelį; Maskva jį buvo atšaukusi 
praėjusių metų lapkričio mėn.

• Irakas turi 5,200,000 gyven
tojų. Žemės plotas — 171,600 kv. 
mylių.
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Sveikiname mielus bendradarbius, skaitytojus ir visą ateiti- 
iiinkiją Kristaus Prisikėlimo šventėje. Teatneša šv. Velykos mū
są tarpan ramaus darnumo, tyros meilės ir gilaus pasiaukojimo 
ateitininkiškų idealą siekime, REDAKCIJA
lOOOOOOOO OO oooooooooooooooooooooooooooooooooo oooo ooooc

Baigiasi sunkios ir niūrios ga
vėnios dienos. Netrukus visus 
pradžiugins Velykų varpai, skelb 
darni didžią tiesą.

Prisikėlimo varpai
STUDENTŲ KURSAI

Vakar Putname, Conn., pradė
ti antrieji SAS ideologinio pa- 

I siruošimo kursai. Juose daly- 
Mums, tikintiems Bažnyčios• vauja apie 40 jaunųjų studentų 

nariams, Velykos yra didelė ir Į at-kų. Kursams vadovauja dr. 
iškilminga religinė šventė, kas- V. Vygantas. Paskaitas skaito 
met primenanti Kristaus iš mir- prof. S. Sužiedėlis, kun. St. Yla, 
ties prisikėlimą. Ir mus džiugi- dr. A. Damušis ir dr. V. Vygan- 
na auštantis pavasaris, ilgėjan- tas. Kursus organizuojant, visa

NUTEISTA MIRTI

Vengrijos sukilėli? studentė Ilena Tolit lydima policininkų eina iš
klausiusi mirties sprendimo. Ji kaltinama nužudžiusi vaistais vieną 
saugumo valdininkų sukilimo metu. (INS)

Šią dieną taip pat pasirodė 
5 numeris kuopos laikraštėlio 
“Jaunystės Keliu”. G. N.

PAPILDYMAS
Papildydami ankstesnį skel-| 

bimą, pranešame, kad Lietuvos) 
laisvinimo reikalams dar paau-, 
kojo dr. B. Gaižiūnas 25 dol. ir) 
J. Grabauskas 3 dol. Tad Atei-I 
tininkų Sendraugių Sąjungos' 

^Chicagos skyriaus kolektyvinė) 
auka Altui šiais metais sudaro 
iš viso 420 dol. Visiems prisidė
jusioms Chieagos at-kų send r. 
skyriaus valdyba taria nuoširdų 
ačiū.

Ar DIRBTINI DANTYS
Juda, kliba. Slysta?

EA8TEETH, patobulinti milteliai už
barstyti ant viršutinių ur žemutinių 
dirbtinių dantų, juos tvirčiau laiko. 
Nuslysta, nejuda, nekliba. Nėra jokio 
limpančio koščs skonio ar jausmo. 
FA8TEETH yra alkalinis (nerūgš- 
tus). Ncrfigsta. Suntabdo "dantų kva
pą". Pirkite FASTEETH savo vais
tinėje.

Telefonas GRovehill 6-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

^HITAIKO AKJN1PR
hikIor 'J 11 Ir 1 -D % »
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Tel. REli&uce 6-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ F 

• iRTT’Via OYDYTOJASj
8925 VVest 59th Street 

V 4 p (Jlet, 6:60—8:1* -»k

Tel. ofiso lr buto OLymple 2-4150
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. lr fl-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

tv? P. ŠILEIKIS, 0. P.
i irthuĮKtUn - l'niU ilnu.

J Aparatal-Protezal. Med. ban- 
' dažai. Kpec. pagalba kojom

(Aroh Hupports) lr t. U 
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1 
ORTI1OPEDIJU8 TECHMkOH LAB.
2850 W. 63rd St. Chicago 29, UI 

Tel. PRoepeet 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St
Ofiso tel. ItElianee 5-4410 

Rezid. telef. GHovehlU 6-0017
Valandos: 1-8 p.-m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. Ir šeštad. pairai sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos; LAfayctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšakyr. sek

čįos dienos, tačiau visą šį džiaug 
smą nustelbia, jį padidina ir iš
kelia Prisikėlimo švenčių religi
nis turinys, sakąs, kad Kristaus 
iš mirties prisikėlimas yra ste
buklingas antspaudas, patvirti
nąs Kristaus dievystę.

Savo dieviškąją prigimtį Kris 
tus paliudijo ir patvirtino dau
geliu stebuklų. Jis prikėlė iš 
mirties mirusius, pasotino mi
nias žmonių, vaikščiojo viršum 
vandens, akliesiems grąžino re- 
gšėjimą, kurtiems girdėjimą, ta
čiau Jo paties prisikėlimas iš nu
mirusių yra pats didžiausias ir* 
iškalbingiausias stebuklas, palių 
dijęs Jo dieviškąją prigimtį. Pri 
sikėlimu iš mirties Viešpats vi
siems atvėrė akis ir kalbėjo: 
“Ramybė jums. Aš esu gyveni
mo ir mirties Viešpats”.

Be to Prisikėlimo šventės vi
siems tikintiesiems yra didžios 
vilties dienos, kalbančios ir apie 
mūsų pačių prisikėlimą. Kol e- 
same žemėje, kol dar čia gyve
name, dirbame ir krutame, šis 
prisikėlimas yra dvasinis, — die 
viškoji malonė mus pakelia gy
vam, religiniam gyvenimui. Ta
čiau, užgęsus mūsų žemiškajam 
gyvenimui, mūsų laukia fizinis 
kūnu iš mirties prisikėlimas. Šią 
tikėjimo tiesą išreiškiame kalbė
dami Tikiu Dievą Tėvą, kai sa-

SAS Centro Valdyba įdėjo tik
rai daug darbo, o ypatingai jos 
pirmininkas A. Gečiauskas. Šie 
kursai suteikia progą stud. at- 
kams ideologiškai atsigauti bei 
sustiprėti.

IŠ PUTNAMO STUDENČIŲ 
AT-KIŲ VEIKLOS

Gavėnios metas yra kiekvieno 
kataliko pasiruošimas dvasiniam 
atgijimui. Taigi, prasidėjus ga
vėniai, Putnamo studentės at
eitininkės nutarė sustiprinti sa
vo religinį gyvenimą, gyvai įsi- 
jungdamos į šio meto bažnyti
nes apeigas.

Kovo 9 — 10 d. d. visos stu
dentės at-kės čia vietoje daly
vavo uždarose rekolekcijose, ku 
rias pravedė kun. B. Pacevičius 
iš Kanados. Po rekolekcijų di
desnė draugovės narių dalis pa
siryžo gavėnios metu kasdien 
išklausyti šv. mišias.

Taip pat kiekvieną sekmadie
nį studentės at-kės dalyvauja 
Graudžiuose Verksmuose, o sa
vaitės dienomis įsijungia į Kry
žiaus Kelius kolegijos koplytėlė
je

Minėdamos šv. Tomo Akvinie
čio dieną, kovo 7 d. visos drau
govės narės bendrai išklausė šv. 
mišias ir priėmė šv. Komuniją.

Rimtas gavėnios metas atne
šė ir daug rimtų darbų organi-

Pax Romana?’’, o Rita Duric- 
kaitė — “Pax Romana ir lietu
viai”. T. L

NEW YORKO PADANGĖSE
Balandžio 7 — MAS M. Peč- 

kauskaitės kuopos New Yorke 
vyresniųjų mergaičių būrelis 
lankė meno muzėjų.

Balandžio 13 — Įvyko bend
ras kuopos susirinkimas. Stud. 
Alf. Dzikas trumpai pakalbėjo 
apie tautiškumą. Buvo pasitar
ta apie dalyvavimą Lojalumo 
parade balandžio 27 d., apie at- 
kų uniformą ir metinę New Yor
ko at-kų šventę.

PIOIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BAL DU S
1IETOJE IR IA TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
2313 W. 9 Įst St., Chicago, III. 

Tel. PRrescctt 9-2781

kome: “tikiu kūno iš mirties pri zacinėje veikloje. Štai kovo 23
sikėlimą”. Šios tiesos didybė 
paaiškės tik tuomet, kai dieviš
kojo Teisėjo trimitai visus mi
rusiuosius pašauks naujam gy
venimui.

štai kodėl mums, tikintie
siems, Velykos nėra paprasta pa 
vasario pradžia, nėra vien kvie
timas išeiti ir džiaugtis pavasa- 
rėjančia pavasario gamta — mū 
,?ų laukia didžioji prisikėlimo

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11
vai ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168
Res. tel. YVAlbrook 5-3765

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Orisal 20 North VVacker Drive 
(Clvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2264

5002 YVest 16th Str., Cicero
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOvvnliall 3-0656
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė.
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5577 

i Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
I Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
, 2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų. šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO. LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6-1882

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

d. Putnamo draugovę aplankė 
SAS vicepirm. Dalia Karaliūtė ir 
pirm. Algis Gečiauskas. Bran
giems svečiams priimti buvo su
šauktas draugovės susirinkimas, 
kurio metu Danutė Giedraitytė 
skaitė referatą “Pareiga ir gera 
valia”. Šis referatas iššaukė tik
rai gyvas diskusijas, kurioms 
nebuvo matyti galo. Tačiau dėl 
laiko trūkumo jos turėjo būti nu

» .. -. , . trauktos. Po diskusijų pasiro-ticsa, atnešanti amžinybes pava- . .. . .
___ . __„„„x; i de, kad musų svečiai neatva

žiavo tuščiomis rankomis, o at
vežė darbo Putname ruošia
miems ideologiniams kursams, j

šerį. Praeina gražiausios pava
sario dienos, nuvysta dailiausios 
žibutės ir purienos, į užmarštį 
nugarma srauniausi upeliai — 
pasilieka ir niekada nesibaigia 
amžiribė, skirta tiems, kurie ti
ki Kristų, gyvenimo ir mirties 
Viešpatį.

Tokį turinį ir tokią prasmę dė
dami į Velykų šventes, galime 
linksmomis širdimis vieni kitus 
sveikinti ir tarti:

— Aleliuja! Linksmų ir gra
žių Prisikėlimo švenčių!

Kun. Jonas Petrėnas 

(Iš “Jaunystės Kelio”)

Visos draugovės narės sutiko pa 
dėti Centro Valdybai kursams 
pasiruošti ir jau vykdo visus CV 
pageidavimus.

Šeštadienį, balandžio 6 d., į- 
vyko studenčių at-kių susirinki
mas, kurio tikslas buvo pami
nėti Pax Romaną, šiame susi
rinkime dalyvavo ir Putnamo 
moksleivių kuopos valdyba bei 
kuopos globėja seselė M. Paulė. 
Susirinkimo metu Danutė Parei- 
gytė skaitė referatą “Kas yra

CRANE SAVINGS
2555 VVEST 47th STREET LAfayctte 8-1088

B. R. Pietkievricz, prez.; E. R. Pietkiewlcz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita šiandien. Apdrausta iki 910,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 0 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 0 iki 5; treč. uždaryta, o 9e6t. nuo 9 iki vidurdienio.

Atliekame didelius ir rrsžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospeet 8-9642, Namų tel. WAAbrook 5-5934

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
— Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikūrimo 
*1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi

dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tanpinius pas mns gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimą iki $19,000.00, angštą dividendą, bet ir dangei) kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų tnrtaa $21,000,000.00.

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

nuo 9
nuo 9 lkl 2 valandos po pietų.

Atdara: pirmadienį nuo 12 lkl 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 lkl 8. 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o Šeštadienį nno

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 VVest Slst Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

DSl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

* Rea. tel. GRovehill 6-5608 

Tel. ofiso HE 4-6698; rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 VV. Garfield Blvd.
Vai. nuo 1-4 lr 6-9. 

šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p.p., 
Išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. Iv 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-j vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-5076

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

(Kampas 47-tos lr Daman" Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: YVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. ( IIIR(1Ų;1.IOS ligom 
5700 So. YVood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 Iki 8 vai. pirmad. !r penkt.
Trečiad. tr sek. uždaryta. «

I '

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Rez. PR 6:8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Sp<*clalybe — vidaus ligos 
2454 West 71 st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Offlee: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v.' ,iki 9 v. v?.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima • pagal susitarimą

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Glb. 8-6165

DR. V. P. TUMASONIS
2454 Wcst 71st Street
(71st ir Campbell Avė.)

VAL.: Kasdien nuo 2—4 ir 7—9 v. v. 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

8267 South Halsted Street
4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

P. P-
Vai 1 lkl

Šeštadieniais 1—4 v.

Tel. ofiso l’Rospect 6-8400
Rezid. PRospeet 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevičių te)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 8-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVest Slst Street
Kamp. Halsted lr 31-mos gatvių 

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

">1. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 Įst Street
Vai. Pirm., ketvlr., penKt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue 
Chlcago 28, 111 

■epj'Btne j'sitnd pnnArBtnirad 
telefonas REpublio 7-4800 

Reildencia: GRovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6*-8:8O v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Oftso tel. Virginia 7-0036. 

Bezklcnd Jos tel, REverly 8-8244
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-8700 

Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušej-ija ir moterų ligų 

2454 VVest 71st Street 
(71-os ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. Y Ards 7—1166 
. Rezidencijos — RTetrart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest S5th Street 
(kampas Halsted lr 36-ta gatv6) 

VAL. 1—4 lr 4:10—S:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. YVAlbrook 6-2670
Rea Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
M»rquette Medical Center 
6132 South Kedzle Avenne

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—D v. vak.
Trsčlad. Ir šeštad. pagal sutarti

T< |. Ofiso I’R 6-3838. rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 68rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:86 
lkl I vai. Trečiad. tr šešt. uždaryta

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. VVhipple Street

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayctte 3-4848.

Namų — CEdarerest 8-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
8259 South Halsted Street

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
YV. «2n<l St., tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzle lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRFRGEVfiS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubUc 7-2280 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina skis ir pritaiko aklnlna,: 

keičia stiklus lr rčmue 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeščad. 10 ryto lkl 3 v. p.p.

i uždarytas

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 va. 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6656 

Rezid. 6600 S. Artesian Avė. 
VAI. 11 v. v. iki 8 p. p.; 6—9 v. ▼.

DR. G. SERNER
LIKTUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
TVL YArds 7-1828 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 VVest S5th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr toliregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos vaikus. .

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1878

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. Šeštad. 10:30 
lkl 6 vai. Hekmad. ir treč. uždara.

DRAUGAS 
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UŽMIRŠTOJI SLOVAKIJA
Apsukrusis prof. Masarykas 1 Pasaulinio karo metu pajėgė 

įtikinti tuometinį JAV prezidentą VVilsoną ir kitus sąjungininkų 
(anglų, prancūzų ir italų) vadus, kad reikia apjungti abi tautas — 
čekus ir slovakus — ir sukurti vieną valstybę, vadinamą šių dvie
jų tautų jungtiniu vardu — Čekoslovakija. Kadangi slovakai 
tuo metu Amerikoje buvo nepakankamai organizuoti ir savo 
veiklos nebuvo kiek plačiau išvystę, o čekai buvo organizuoti, 
gausesni ir apsukrūs, todėl į slovakų reikalavimus nekreipta dė
mesio. Ir kituose kraštuose jie buvo mažai težinomi, todėl visą 
jų kraštą pasiglemžė čekai ir jį valdė, neleisdami slovakams pa
judėti nepriklausomybės linkme. Ir šiandien Slovakija tebėra 
čekų (dabar jau komunistų) kontrolėje. Tuo būdu pirmiau juos 
persekiojo masoniškoji čekų valdžia, o dabar — komunistiškoji. 
Žinoma, pastaroji yra žymiai piktesnė ir žiauresnė.

1939 m. kovo 14 d. slovakų seimas Bratislavoje paskelbė 
laisvą ir nepriklausomą Slovakijos valstybę. Tačiau sekantieji 
metai jai buvo tragiški. Tai buvo didelio nusivylimo metai. Ame
rikos slovakai jokiu būdu negali užmiršti to, kas ištiko jų kraš- i
M- ' *14*

Amerikiečius labai plačiai supažindino su dabartine Slo
vakijos būkle vienuolė sesuo Cecilija, ištrūkusi iš anapus ge
ležinės uždangos. Ji padarė labai daug naudos šiai nelaimingai 
tautai, ją plačiau išgarsindama.

Slovakija yra grynai katalikiškas kraštas. Jis taip pat yra 
ir tautiniai stiprus. Ir tenka stipriai pabrėžti, kad slovakų lais
vo ir nepriklausomo gyvenimo siekimas yra lygiai taip pat pa
teisinamas, teisėtas ir stiprus, kaip betkurios kitos tautos Rytų 
Europoje.-

Po trumpo nepriklausomo gyvenimo slovakai vėl pateko ne
laisvėn, o jų prezidentas prelatas Juozapas Tiso čekų vyriausy
bės buvo suimtas ir pakartas, būk tai kaip Čekoslovakijos išda
vikas, kokiu jis nebuvo. Jis buvo didelis kovotojas už savo tau
tos teises laisvėn ir nepriklausomybėn. Jis buvo nužudytas slo
vakų tautos priešų.

Slovakų respublika užsitraukė nepalankią viešąją pasaulio 
opiniją dėl tais laikais buvusių aplinkybių. Bet visdėlto ji buvo 
pripažinta dvidešimt septynių valstybių, įskaitant Sovietų Ru
siją, Prancūziją, Didžiąją Britaniją ir Vatikaną. Pasakytina ir 
tai, kad slovakai niekuomet nekariavo prieš Vakarų valstybes, 
kaip dažnai jiems prikaišiojama, žinoma — čekų propagandistų.

Suprantama, jog ši tauta yra padariusi klaidų. Tačiau tos 
klaidos jvyko dėl jos didelio troškimo išsilaisvinti iš svetimųjų 
priespaudos. Bet kuri Rytų Europos tauta nėra tų klaidų pada- 
riusi?

Šiuo metu slovakai tikrai energingai ir garbingai kovoja 
prieš komunistų pastangas sunaikinti jų religiją ir kultūrą. Tai 
duoda šviesių vilčių, kad anksčiau ar vėliau jie atstatys savo 
nepriklausomą respubliką.

KRYŽIAUS NEŠIMAS

Nešdamas sau kryžių, Jis išėjo j vadinamųjų Kaukolės vietų, ebra 
jiškai Golgota. Šv. Jonas 19, 17.

Šis paveikslas yra dail. Albreebt Duerer kūrinys.

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

...per kryžių atpirkai pasaulį
t VYSK. V. BRIZGYS

Krikščionių pamaldumas Kris 
taus kančios dienas per ištisus 
šimtmečius apvilko tokiu litur
giniu rūbu, jog ne vien iš pa
maldumo, bet ir dėl estetinio 
pasigėrėjimo į kaikurias katali- 

. kų šventoves kas metai susiren
ka daug ir nekatalikų. Tų dienų 
pamaldas perkėlus iš rytinio į 
vakarinį laiką, jose labai padi
dės katalikų dalyvavimas. Yra 

. dėl ko tais vakarais susilaikyti 
nuo pramogų ne tik už namų, 
bet ir savo namuose uždaryti te- 

, leviziją ir pasigėrėti tuo, kas 
vyksta mūsų bažnyčiose, pagy
venti tų dienų liturgijos dvasia, 
maldose persikelti į tas Kristaus 
kančios scenas, kurias primena
liturgija.

Svarbiausia Kristaus kančios 
ir mirties prasmė yra auka. Ta 
auka buvo pasekmė ne kokio 
nors nelaimingo įvykio, ne Judo 
neišmanymo, ne Sanhedrinno na 
rių ir Piloto sąmokslo, bet Dan
giškojo Tėvo sprendimo gelbėti 
žmogų. Keliuose sakiniuose nė
ra vietos išreikšti, kodėl Dievas 
žmogaus nuodėmes neatleido vėl 
tui, o pareikalavo tokios nepa
prastos aukos, kuria yra visas 
Kristaus gyvenimas nuo įsikūni
jimo iki prisikėlimo iš numiru
siųjų. Visame aukos gyvenime 
tik vieną momentą Alyvų kalne, 
pamatęs ateities perspektyvoje, 
kiek žmonių jo aukos nesupras 
ir ja nepasinaudos, Kristus nu
sigando, tačiau čia pat jis išta
rė: “Teesie ne mano, o tavo va
lia”. (Luk. 22,42).

Šventosios savaitės liturgija 
yra gausi daugelio dalykų mo
kykla. Nepamirškime, tarp ki
tų, pamąstyti ir apie savo auką. 

— Juk su auka surištas visas mū
sų gyvenimas, mūsų pareigos, 
mūsų dabartis, visos mūsų vil
tys. Nėra jokio luomo, jokių 

t . pareigų ir jokios ateities be au- 
«• kos. Tai yra tiesa, kurią verta

dažnai prisiminti.
Didesnė auka, kada pareika

laujama iš mūsų ne pinigo ar ki

tų kasdieninių menkniekių, o mū 
sų pačių, kiekvieną žmogų dau
giau ar mažiau baugina. O ta
čiau, žiūrėdami į kitus, gėrimės 
ne tais, kurie, nusigandę aukos, 
neatlieka savo pareigų, o tais, 
kurie jiems tenkančią auką pri
siima atvira ir drąsia širdimi. 
Aukos baimė yra didelė melągė. 
Ji sako, jog aukos išvengęs žmo 
gus išvengs daug nemalonumo, 
nepatogumo ir t.t, Gi tuo tarpu 
vietoje anos mažesnės iš jo pa
reikalauja daug didesnės aukos: 
paaukoti sąžiningumą, savo pa
reigas, asmens garbę ir visą dva
sinį džiaugsmą bei nuopelnus, 
kuriuos žmoL^ patiria prisiim
damas jam priklausančią auką.

Kai visokios pašalinės įtakos 
ir savos pagundos žmogui siūlo 
savanaudiškumą ar bailumą 
vietoje pareigų aukos, verta pa
kartoti, nors ir kitokia proga pa 
sakytą, šv. Pijaus X žodį: “Par- 
ce sepultis (neliesk mirusiųjų). 
Aš pasižiūriu į Prikryžiuotąjį ir 
einu popiežiaus pareigas”. Yra 
naudinga dažnai pažvelgti į Pri
kryžiuotąjį. Per du tūkstančius 
metų visa gera, kas tik telpa 
krikščionybės žodyje, yra anos 
Prikryžiuotojo aukos ir kitų su 
juo sujungtųjų aukų vaisius.

Šiais šventais vakarais bažny
čioje ar namie ilgiau pažiūrėk į 
kryžių. Su jo auka palyginki sa 
vo aukas. Kas kėsintųsi pabėg
ti nuo aukos, tas kėsintųsi pra
dėti dvasinio klajoklio gyveni
mą, kuris nežino nei kada, nei 
kur ras savo baimei ribas. O tas 
klajojimas bus be garbės, be jo
kios dvasinės paguodos, be vil
ties dabarčiai ir amžinybei.

Šiomis dienomis visame pa
saulyje milionus kartų bus pa
kartoti žodžiai: "Garbiname ta
ve, Viešpatie Jėzau Kristau, ir 
šloviname tave, kad per kryžių 
atpirkai pasaulį”. Tepadeda tie 
žodžiai mums giliau suprasti ir 
pajusti, per ką ateina visoks at
pirkimas ir išganymas.

Briscoe prisipažįsta

• Žydų kilmės Dublino miesto, 
Airijoje, vyr. burmistras Robert 
Briscoe, dabar lankąs ameriki
nius didmiesčius ir susitinkąs su 
amerikiečių, airių ir žydų visuo
menės sluogsniais, neseniai da
lyvavo “Meet the Press” prog
ramoje per NBC televizijos tink 
lą. Mums įdomu, kad to pusva
landžio metu, paklaustas apie 
savąją kilmę, pareiškė, kad jo 
tėvai yra gimę ir augę Lietuvo
je.

Su nuostaba ir simpatija

Užsienyje gyveną gudai nese
niai minėjo savo trumpos nepri
klausomybės sukaktį. Gudija 
savąją nepriklausomybę buvo 
paskelbusi 1918 m. kovo 25 d. 
Ta proga Byelorussian Ameri
can Assn., Ine., paskelbė atsi
šaukimą į amerikinę visuomenę 
(jį įsidėjo kaikurie Hearsto 
laikraščiai). Tame atsišaukime 
primenama skaitytojui-jų tautos 
aspiracijos laisvai ir savarankiš
kai tvarkytis ir išreiškiama vil
tis, kad Gudija ir vėl kelsis lais
vam ir savaimingam gyvenimui. 
Sakoma, kad jau 1918 m. pa
skelbtąją nepriklausomybę bu
vo pripažinusios Austrija, Če

kovo 23) tarp kitko yra davęs 
labai reikšmingą sakinį: “Lie
tuviai pabėgėliai, ypač katali
kai, dabar randasi dideliame pa
vojuje ne tik lietuviškumo, bet 
ir katalikybės atžvilgiu”. Žino
ma, kad ši mintis yra labai rim
ta ir gal net gilesnė, kaip iš pir 
mo perskaitymo gali kam nors 
atrodyti. Tiesa, nesigilinant į 
reikalą iš esmės, bet vien tik pa
sitenkinant kasdien matomais ir 
stebimais faktais, atrodytų, jog 
nulietuvėjimui yra kur kas di
desnis pavojus už nukatalikėji- 
mą. Nukrikščionėjimo pavojai 
specialiai lietuviams atrodo nė
ra nė kiek didesni už kitų tau
tybių tikinčiuosuis. Taip, gy
venant prabangoje ir visko per
tekus, mūsų religinei praktikai 
gal ir trūksta nuoširdumo ir gi
lumo, bet ar tai būdinga tik 
lietuviams ? Tiesa, katalikams 
reikėtų rimčiau susirūpinti vis 
mažėjančiais pašaukimais į ku
nigus ir mūsąsias vienuolijas. 
Iš tikrųjų tai jau būtų tam tik
ras skambutis, įspėjąs visą tikin 
čiųjų bendruomenę ir ryškiai 

(Nukelta į 4 psl.)

koslovakija, Estija, Suomija, 
Gruzija, Latvija, Lietuva, Len
kija, Ukraina; gi “de facto” sa
vo pripažinimus tuomet suteikė 
Bulgarija, Danija, Prancūzija ir 
Jugoslavija.

Mus domintų tame atsišauki
me minimos vietos apie Gudijos 
rolę Rytų Europoje Viduramžių 
laikais. Girdi, dar 13 amž. Gu
dija buvo žinoma, kaip Didžioji 
Lietuvos kunigaikštija, kuri 
1795 m. pateko carinės Rusijos, 
okupacijon. Esą buvę prieš ru
sus sukilimų, pvz. 1812 m., pa
dedant Napoleonui; gi 1863 m. 
labai pasireiškęs Kostas Kali
nauskas. Bet visi tie pasireiš
kimai prieš rusiškąjį imperializ
mą buvo ginklu numalšinti.

Be abejo su simpatija žvel
giame į gudų tautos pastangas 
išsivaduoti iš jėga primestos 
jiems santvarkos, bet su nuosta
ba žiūrime į gudų norą savintis 
Lietuvos istorinę pareit} ir; fak
tų klastojimą. Ar toki nerimti 
žingsniai tarptautinėje plotmėje 
parodo gudų tautos subrendi
mą, tai jau visiškai kitas klausi
mas.

Kam didesnis pavojus?
Kun. K. Senkus viename sa-j 

vo rašinyje (“Draugas’, 1957'

dėmesio
Bridgeporte vienintęle PLAUKŲ 

KIRPYKLA, kuri gavo kirpėją lie
tuvį su praktika — kerpa lietuviš
ką, latvišką, vokišką, rusišką ir 
prancūzišką kirpimą. Darbas są
žiningas, Rygieniškas. Ilgai laukt 
nereikia.

752 W. 33rd St.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

81 tęsinys

Sugrįžus jiems į raštinę, Samanė prisimena tėvo 
kvietimą.

— Pačiu laiku, tai patarsime miškelio! — Julius 
neranda savo entuziazmui ribų.

— O kur Viktoras ? — pasigenda Lina.
—t Tuoj pažiūrėsiu, vieną minutę. — šmaikštus 

išnyra į virtuvę, nukaukši koridoriumi.
— Ar aš nesakiau, — šnabžda Lina, — matai, 

visi kambariai aklinai uždaryti. Čia nuodėmės rūgs
ta. Kaip karste gali palaidoti, ir niekas nematys.

— Eikime iš čia greičiau. ,
— Ar man pavydi, sesele?
— Man baisu!

'— Nebijok! Reikia tyčiotis! Matai, koks jis, 
jam patinka!

Julius grįžta ir praneša, kad Viktoro nėra. Sa
manei aišku: jis šį vakarą neužeis.

— Kas jums, susirūpinusi? — buhalteris paste
bi Samanės liūdną veidą. — Nuotaikėlė susvyravo, 
balansas netvarkoje? Gal vyno, gal arbatos?

— Ji peršalo. Viktoras su savo motociklu galvą 
supūtė. Skauda. — Lina paskubina atsakyti.

— Nieko, praeis, — Samanė šypteli.
Julius jau skėsčioja, iš spintos ištraukia pluoštą 

veikaliukų.
f

tAes 
mokame

Augštą

MIDLAND
Savings and Loan^_ 

Association djg|į|
. rilNSURlO

SER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA m 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

• E NOROVf

4038 Archer Avenue Tel. la.3-671* 

AUGUST SALOUKAS Vrecla.^
■J?

TELEVIZIJA • RADIJAS
Hl n PHONOGRAFAI • VOKIAKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO. INC-
3240 Se. Halsted SL, CAIumet 5-7252

MARIAI IMTUVU l III (lt Skili,INIMO

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

I R
Paskolos Duodamos Ramu Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS t LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36. IU.

CRANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32, UI.

DISTRICT SAVINGS ( LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, Hl.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. Hl., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, UI.

MOVING
A. BENIULIS atlieka Ivairiua 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BIshop 7-7075
i ■ i

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FF.I.IK A. RAUDONIS, M.I.IIK BERTULIS, Sav.

Duoną Ir įvairias skenlugaa 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 8. Lituanica Avė.

TeL CUffskle 7-A37S
PrlRtatomeM vinan krautuves 
ir reetoranus, taip pat 10- 
siunCiame Į visus artimuo
sius miestus.

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
#49.50

Ir augšėian

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2810 W. Roosevelt Read Tolei. SEeley 3-4711

Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30.

— Aš jūsų laukiau kaip gervė lietaus. Reikia 
parengti “Aušros sūnus”, kuriuos pastatysim per kny
gyno atidarymą. Šauliai irgi prašo. Prisijungsime Vik
torą ir taip užvaidinsim, kad visi džiaugsis. Štai, nau
jausi scenos veikalai, parinkim!

Sklaidosi dramos, komedijos. Samanei atrodo, 
kad tai naujas melas, apgaulė. Ji pirma pakyla, at
siprašo, skubanti namo. Kitą kartą pažiūrės. Julius 
subraukia knygutes ir užvelka apsiaustus. Rengiasi 

1 palydėti.
— Nesivarginkit, nereikia, — stabdo jį Samanė.
— Protinis darbas mėgsta poilsį gamtoje, — rim

tai atsako buhalteris ir išveda į gatvę. Jau nesibijo 
su jom pasirodyti mieste. Pats vienam kitam tyliai 
prasitarė, kad meistrukas užkliuvo už Linos. Dabar 
jis plevėsuoja praviru apsiaustu, nekreipdamas dė
mesio į krautuves. Ties mediniu tiltu atsisveikina. 
Būtų per daug perkopti. Čia pat ir Linos pastogė. Ne, 
su ja jis neturi nieko bendro.

— Ginkis, išsisukinėk! — Lina moko draugę, 
kai jos pasilieka vienos. — Kas bus, jei visur teisy
bę sakysi ?

— Meluoti juk negalima.-
— O ką padarei, ar nepamelavai, kad turi pas 

mane reikalą? Tiesa, reikalas menkas — dviratis, 
bet ir to užteko, kad jis nelydėtų. Nesibijok, jei kar
tais ir važiuotų drauge. Pamažu, nežymiai duok jam 
suprasti, kad dvaro vartai užkelti. Jei staiga nu
lauži, jis įdūks, daug nemalonumų pridarys.

Samanė nebeužeina vidun. Pasiima dviratį ir iš
važiuoja.

Jau vakaras. Kažkur pasislėpė senos sodybos ir 
kalvos. Tik kur-ne-kur įsižiebia ilgesingi žiburėliai 
ir žiūri į didelę neišbrendamą tamsumą.

Dviratis sunkiai seka juodą kelią, čia dar ne
seniai rugpjūtis žvangėjo triukšmingas,. dali jo Sama

nei džiaugsmą, plojimus, pasisekimą. Atnešė ir tai, 
ko niekada nebuvo radus. Tada šokinėjo kalneliai, 
draugiškas kelias ją nešė linksmą, beržai lenkėsi 
kaip broliai.

Dabar gilus ruduo! Spalis dainuoja soduose, už
kloja kelius, kalnelius. Ir atėmė visa, ką taip rūpestin
gai saugojo, augino, šalna rudens nuskynė.

Namuose kūrenasi ugnys. Šilta, gera. Vyrai va
karieniauja. Linksmos kalbos su jais. Jie nežino, kad 
toks ruduo sunkus. Tėvas iškyla, įverpęs nykštį į 
liemenės kišenaitę.

Linksmai namų scenai ji netinka su savo rūpes
čiu. Jis nereikalingas spraksančiai ugniai, įraudu- 
siem veidam, tėvo pakilimui. Ji turi vaidinti ir na
mie. Pirmą kartą.

Štai, žengia į namų sceną, nusišypso, įduoda 
laikraščius, Juliaus žodžius. Ir vėl kalba, pasakoja, 
kaip seifą pravėrė buhalteris, kokios tvirtos langi
nės saugo turtus. Tėvas giliau smeigia nykštį kišenai- 
tėn, šypteli pro ūsus: Samanė jau pastebi ir daiktus! 
Toks tatai gyvenimas: vakar lijo, šiandien saulė že
me ridinėja.

Pasikeitusi drabužius, šoka virtuvėn, neša indus, 
valo stalus. Klega su darbininkais, samdiniais. Mo
tina žiūri, rankas įrėmus į šonus, ir nusprendžia: 
dukrelei sekasi.

Namai skirstosi. Švilpauja darbininkai, skam
bina dviračiais ir dingsta. Samanė pasiima knygą. Ji 
šį vakarą ilgai skaitys. Užsidaro savo kambaryje.

Įėjus griūva į lovą ir pravirksta. Draikosi plau
kai, ašaros smaugia gerklę, kūnas dreba. Ji kaip 
sielip, išplaukęs gražiom dienom, audros nūnai su
aižytas, išmestas į krantą. Ir kaip save surinksi, kai 
viskas žuvę!

I •
I (Bua daugiau)
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PASIKALBĖJIMAS SU DR. V. LITERSKIU
Vasario 16 gimnazija; dabartines nuotaikos Vokietijoje

Chicagoje apsigyveno iš Vo
kietijos neseniai atvykęs dr. V. 
Literskis. Gilaus išsilavinimo 
žmogus (baigęs porą fakulte
tų), buvęs Vasario 16 gimnazi
jos direktorius, iš straipsnių mū 
sų skaitytojams žinomas inte
lektualas. Redakcijos įprašytas, 
mus painformavo atsakydamas 
į klausimus.

— Daktare, gal painformuo
tumėte mūsų skaitytojus apie 
Vasario 16 gimnaziją, kuria A- 
merikos lietuviai gyvai domisi. 
Pirmoje eilėje norėtume paklaus

— Tik keli moksleivių tėvai 
pajėgia mokėti po 5 dol. per mė
nesį. Dauguma tėvų yra bedar
biai arba ligoniai, dėl to nieko 
mokėti negali.

—. Koki yra santykiai tarp 
katalikų ir evangelikų mokslei
vių?

— Mokinių katalikų ir evan
gelikų santykiai yra geri, ne
sklandumų beveik nepasitaiko.

— Kokios viltys gimnazijai iš
silaikyti bėnt dešimtmečiui?

— Dgesnio gimnazijos išsilai
kymo viltys miglotos. Pastovių

ti, kokioje padėtyje dabar yra i subsidijų nėra. Aukos greitai nu 
gimnazijos nuosavybė? Konkre 
čiai, kiek lietuviai yra įdėję jon 
savų pinigų? Kiek dar yra likę 
skolų ir kiek visa nuosavybė y- 
ra verta?

— Gimnazijos rūmai dabar y- 
ra išpirkti. Nuosavybė kaštavo 
maždaug 90,000 dol. Šią sumą 
sudėjo JAV, Kanados ir kitų 
kraštų lietuviai. Gimnazijos iš
laikymą ant savo pečių daugiau
sia neša rėmėjų būreliai, Balfas 
ir pasikiri asmenys. Kiekvieną 
mėnesį turi būti surinkta bent 
6,000 dolerių. Bet tokia suma 
paprastai nesuplaukia. D'ėl to 
už bėgamuosius reikalus, kaip 
maistas, kuras, šviesa, gimnazi
ja turi 8,000 dol. skolų.

— Kiek dabar yra moksleivių 
ir ar jų tėvai prisideda bent 
kiek prie gimnazijos išlaikymo?

Lietuviškieji įvairumai

sibosta. Aukų plaukimas pri
klauso nuo visuomenės nuotai
kų. Kiekvienas piktas gandas 
tuoj numuša aukų plaukimą. 
Daug kraujo gimnazijai nulei
džia emigracija. Trūksta mo
kytojų. Bet prie gerų norų gim
nazija gali būti išlaikyta. Vien 
Vokietijoje pasilieka beveik 
2,000 lietuvių vaikų.

— Tamsta vadovavai gimna
zijai, kaip jos direktorius tre
jetą metų. Tamstai atvykus į 
Ameriką ir čia įsikūrus, kas už
ims Tamstps vietą?

— Mano įpėdinio klausimas, 
man išvažiuojant, dar nebuvo 
išspręstas. Klausimas atrodo ne 
lengvas.

— Kiek dar yra Vokietijoje 
lietuvių, kaip jie yra aprūpinti, 
kiek dar jų rengiasi į JAV at
važiuoti? Ar dar liks lietuvių 
Vokietijoje?

— Tremtinių įkurdinimas vy-

Vokiečiai tremtinių atžvilgiu y 
ra humaniškiausia Vakarų pa
saulio tauta: priėmė visus, ku
rie tik prieglaudos jieškojo, ne
darė jokio žmonių rūšiavimo.

Tarp lietuvių yra daug skur
do. Nėra pastovaus darbo. Ęu- 
vę darbštūs ir tvarkingi žmo
nės — ūkininkai, darbininkai ir 
tarnautojai — dabar ištisas de
šimtmetis yra bedarbiai, viską 
praradę ir apvilti. Išemigruoti 
vilčių nėra. Gyvena laikinomis 
nuotaikomis.

— Kokios dabartinės vokie
čių nuotaikos — kaip vyksta jų 
atsistatymas, kaip sekasi atkur
ti pramonę? Ar galima pasaky
ti, kad Vokietijoje gyvenimas 
jau visai normalus?

—Vokiečiai padarė "ūkinį ste
buklą”. Karo pėdsakai beveik iš
nyko. Miestų griuvėsiai v*ėl pa
virto puikiais miestais. Pramo-Į 
nė veikia pilnu tempu. Gyveni
mas visai normalus. Vokiečiai 
rodo didžiausią aktyvumą. Karo 
nelaimės nepalaužė vokiečių mo
raliniai.

— Kaip laikosi Vokietijos ka
talikai ir kokia jų dalis krašto 
politiniame ir kultūrintame gy
venime? Apskritai, kurlink kryp 
sta pokarinių vokiečių pasau
lėžiūra?

— Kultūrinė ir politinė vokie-| 
čių katalikų veikla gali būti 
mums pavyzdžiu: didelis aktyvu 
mas ir susiklausymas.

Vokietija, bet ne Prancūzija 
ar Italija, yra prieškomunistinė 1 
Vakarų tvirtovė. Kraštutiniai 
sąjūdžiai — komunizmas ir na- 
cionalsocializmas — dabar nėra

SU LAIMES VAIKU

Filipinų prez. Garcia kalbasi ligoninėje su vieninteliu išlikusiu 
gyvu lėktuvo katastrofoje žurnalistu Mata. Kaip žinome, lėktuvo 
katastrofoje, įvykusioje kovo 17 d., žuvo Filipinų prez. Magsaysay.

i
Vatikanas ir Abisinija

Vatikanas užmezgė diplomati 
nius santykius su Abisinija, ir 
popiežius Pijus XII paskyrė 
amerikietį prelatą Joseph F. Me 
Geoygh pirmuoju pasiuntiniu į 
šį kraštą.

Prieš išvykdamas į Vatikaną 
1943 metais prel. McGeough bu, 
vo kunigu New Yorko.arkivys-1 
kupijoj.

Anksčiau Abisinijoj buvo Va
tikano 'apaštališkoji delegatūra,

kuri neturėjo diplomatinių tei
sių. Vatikanas plaiko diploma
tinius santykius su 48 valsty
bėm.

Abisinijos imperatorius Hei- 
kingas katalikams už misionie- 
le Selassie yra palankus ir de
rlų darbą jo valstybėje.

Šiuo metu Prancūzijoje yra 
43,000,000 gyventojų. Jų tarpe 
katalikų 35,590,000. Kunigų 
Prancūzija turi 50,219.

ARTHRITIS

Nato padedami, kariškai pasi- rinų jėgų organizavimas vyksta
priešinti sovietų agresijai?

— Švieseseni protai rusų pa
vojų pramato, bet II Pasaulinis 
karas militarizmą iš vokiečių gal

gana sunkiai. Savo kareiviams 
vokiečiai nerodo popularumo. 
Karo atveju vokiečiai išvystys 
didelę jėgą.

A Norma\ Hand Tyrinėjimai SPEARS 
ligoninėje pravėrė duris 
į sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nuo 
arthrito ir rheumatinių 
skausmų agonijų.

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 
invalklisimo jungo, ra
šyk dėl nemokamos lite
ratūros; ir užeik pas jū
sų vietinį ehiropraktą.

SPEARS CHIROPRACTIC HOSPITAL 
Dept. L-106, Denver 2(1, (olnnulo

Arthritic Hatid

(Atkelta iš 3 ousL) 
rodąs, kad reikalinga imtis tam 
tikrų priemonių, gal savotiško 
tikėjimo pagilinimo, paryškini
mo, atgimimo dvasios. šaip jau 
atrodytų, kad lietuviai katali
kai, proporcingai žvelgiant, yra 
stiprūs, vieningi (ne politine 
prasme), turi gana gausų savo 
bažnyčių, mokyklų, vienuolynų 
skaičių ir visiškai patenkinamą 
katalikišką spaudą. Taip pat bū 
tina priskaityti ir gausias kata
likiškas organizacijas, ypač tas, 
kurios buria mūsą jį jaunimą ir 
kurios, kaip atrodo, nerodo jo
kios tendencijos mažėti. Prie
šingai, jos didėja ir auga narių 
skaičiumi. Tuo tarpu visi tie, 
kurie siolojasi lietuvybės išlaiky 
mu. jau ne kartą, yra kėlę tas 
problemas (nėra reikalo visa tai 
vėl pakartotinai minėti), su ku
riomis tenka susidurti kasdien, 
visur ir visada. Yra labai at
skirų specifinių reikalų ir daly
kų, kurie, gyvenant išeivijoje, 
negalimi tvarkyti taip, kaip to 
reikėtų, norint tinkamoje augš- 
tumoje išlaikyti lietuviškąjį auk 
Įėjimą ir bendrai lietuviškąjį są 
moningumą. Šių įvairumų au
torius, žvelgdamas grynai iš šios 
dienos perspektyvų, drįstų gal
voti, kad lietuvių išeivių masei 
vis dėlto gresia didesnis nutau
tėjimo pavojus, negu kolkas dar 
ne taip jau ryškiai jaučiami pa
vojai nukatalikėti. Žinoma, ši te 
ma verta ne keliolikos eilučių, 
bet gal net ir išsamesnės stu- 
dijėlės, faktais ir atitinkamomis 
žiniomis pagrįstos, kuri, reikėtų 
galvoti būtų visų sveikinama ir 
laukiama, jei tik atsirastų pa
kankamai kompetetentingų as
menų tokio darbo paruošimui. 
Trukdo lietuviškas "Amerikos

Balso” tranallaeijas
Stebėtinu uolumu rusai truk

do lietuviškąsias “Amerikos Bal
so” transliacijas. Ypač tai jau
čiama vakarinių transliacijų me
tu, kurios, žinančiųjų tvirtini
mu, yra labiausiai klausomos 
Lietuvoje rytmetį. Tie trukdy
mai paskiausiu metu tiek suin
tensyvinti, kad kartais visai ne
galima suprasti nė žodžio. Y- 
pač trukdoma Tangicro trumpų
jų bangų radijo stotis, perduo
danti lietuviškas transliacijas iš 
Muencheno ir VVashingtono. Tie 
siog reikia stebėti, jog lietuviš
kosios valandėlės visoje trumpų
jų bangų skalėje susilaukia ar 
lik ne didžiausio trukdymo. Ga
lima "Amerikos Balso” translia
cijų klausytis įvairiomis kalbo
mis. kaikuriomis dienomis net 
visiškai gerai, bet to nebūtų ga
lima pasakyti apie lietuviškąjį 
žodį.

ko rūšiavimo principu. Sveiki popularūs tarp vokiečių.
ir darbingi žmonės persikėlė į 
užjūrius. Vokiečiams palikti li
goniai, seneliai ir kiti nedarbin
gi žmonės, tarp kurių 6,000 lie
tuvių. Aprūpinimas gana men-

— Ar jaučiamas šiuo metu 
Vokietijoje pavojus iš Rusijos 
pusės? Ar vokiečiai turėtų pa
kankamai ryžto, amerikiečių ir
vosenos išmušė. Vokiečių ka-
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ATDARA
(Kaip paprastai)

OO FRIDAY
(BALANDŽIO 19 D.)

Atdara
Kiekviena
Valstybinę

šventę 
Nuo 18S3

Karlai
Federal 
ITeposit 

Insurance 
Corporation

afeDrovers Backs
47rfi Street & Ashland Avenue YArds 7-7000

DUODAME KREDITAN 

BE ATSKIRO 

PRIMOKfiJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.

Apsilankykite pas mus šian

dien!

H. MilGAV
KEBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9. ILLINOIS

Jūsų patogumui, mūsų krautuvė yra atdara sekmadieniais 
nuo 10-toe valandos ryto iki 4-tos valandos popiet.

' - ------------- Sj.

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną —

I patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei- 
į tas >r draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
--------—

J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas
Televizijos, radijui, patefonai, kamb. vėsintuvai

“KALBA VILNIUS”
Kasdien 4 vai. 30 mln. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
ATIDA RA IR SEKM. nuo 11 vai. liai 8 vai.

- -----------------------

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENTAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premiją.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant "Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

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

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai. 
"Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, UI.’

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 1 
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.

SAUSUS
** li TOLI IR ARTI

MAUJI OU>CU T*0KAI-NAUJAUSI KPAUSTm (BAHK/JU 
•ietį nstų NmriNNiAs-asus zrspiningas aataanavuvas

JUOZAS NAUJOKAITIS

j-. - < si '' : ‘ iŠ™

1957 BUICKAS' Tik
((2,505.00

Dynatlov, Radio, Apiildymas. Baltos Padangos

U<fnvlško|« Prekykoie-MILDA BUICK, ■"«- 
(07 W. 351h Chicago 8, III. LA 8-2022

STASYS
2146 So. Hcyac Ava.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkrausimas at- 

many hirinily Ilgy palyrlmy.
FABIJONAS

Talei. Vlrglala 7-7067

LINKSMŲ VELYKŲ IR
PAVASARINIŲ ŠVENČIŲ

į Budrikas, Ine., ir visas Budriko štabas siunčia Jums 
širdingus linkėjimus. Prie progos nepamirškite apsi
lankyti pas mus dėl pavasarinių prekių: namams bal
dų, televizijos, jewelry, laikrodėlių.

GERAS MANDAGUS PATARNAVIMAS.

Mes turime 100x125 pėdų, 3 augštų pastatą 
pripildytą naujais augštos kokybės baldais:

Kroehler, Diamond. Simmons. Pullman, Douglas, Lloyds, Hoover, 
General Electric, Frigidaire, Philco, Admiral, Zenith, RCA,

Bulovą, Benius, Columbia Diamond*, Bassett, United, Joems, 
Sealy, Storkline, Bigelovv, Armstrong.

Dėl televizijos sutaisymo telefonuokit CA 5-7237-
1 Apsimoka mus aplankyti, jei ir gyvenate 200 mylių 

atstumu Jūs sutaupysite pas

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Atadara pirmadienio ir ketvirtadienio vak. iki 9:30; selun. 10—5. 

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais 

dainininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos va
landos vakare, iš stoties WHFC, 1450 kilocycles.

JJ '
Iš stoties WAAF 930 kil. 11:45 iš ryto, 15 min. anglų kalba 

* kas dieną, išskiriant sekm.

%
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TURTINGIEJI
AMERIKIEČIAI

i Busehas ir John D. Roekfelle-
! ris III su 250,000,000 dol. ir daž
Į nas Eisenhovverio golfo partne- 

’ Ladics' Home Journal ’ pa- i8 Co,a.. gamin(oja,
skelbė dešimties turtingiausių Į Roh,,rt w w„,odrufras su 200>.

$466.08 VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

Prie JAV Lietuvių Bendruo
menės apylinkės valdybos veikia 
Vasario 16 gimnazijai remti ko-

jusių ir iš Lietuvos pasitrau
kusių lietuvių šalpai.

Mes, naujieji ateiviai, turime 
ir šiandien džiaugtis, kad turi
me organizaciją, kuri tokią vie-

amerikiečių sąrašą, kuriame pir 
mą vietą užima Texaso alyvos 
verslininkas Sid Ridchardsonas, 
turįs 700,000,000 dol. turto. Po 
jo eina 89 m. amžiaus Floridos 
verslininkas Arthur Vining Da
vis su 450,000,000 dol., Henry 
Fordas II 400,000,000 dol., Jp-

000,000 dol. K. ts.

o

misija, kuriai vadovauja valdy-, nybę ir prasmingą darbą atsto- 
bos vicepirm. Jurgis Rekašius. I vauja. Jei kartais kai kur ir 
Be jo j komisiją įeina Bronė: pasitaiko nesklandumų, tai lab- 
Kotkienė, Ona Šadeikienė, Žel- darvbės darbe tas turi pranyk- 
vyra Buknytė, Česlovas Anužis,, ti, nes čia yra prasmė dirbti ir 
Antanas Sukauskas, Justas Kir- pasiaukoti.
velaitis ir Saulius Šimoliūnas. Ši’ ya tvdami

Rinkimai priemiesčiuose
Chicagos priemiesčiuose ir 

artimuose miesteliuose įvyko 
rinkimai, kur buvo nemažai

seph Newton Pew J r. ir Howard staigmenų. YVaukcgane buvo 
Hughes su 350,000,000, kitas išrinktas demokratas mėras 
Texaso alyvos verslininkas — (pirmą kartą per 8 metus), bet 
Cljnt Murchison — su 300 000,- užtat buvo išrinkta respubliko- 
000 dol., Paul Melionas, August niška miesto taryba.

senųjų valstybių
randame parašy-

— ...... — ----- -----------r tauta buvo tol
g ‘ K"“’ tol svetimieji j, valdy-

' T , '^7 >•» nesugadino savo žiauru-
$36.11). Pranas Zaranka - $30,1 mu ir „obSumu.

komisija įvykdė rinkliavų aukų istorjjų |a r 
lapais. Aukų surinko: Lidija la ka, livt|,vių

Rutkauskienė — $28, Ona Ša
deikienė — $26, Bronius Poli- 
kaitis — $15, Česlovas Anužis — 
$14, Antanas Sukauskas — $11, 
Genovaitė Viskantienė — $9, 
Justinas Kirvelaitis — $6, A. 
Jonynienė — $6, Emilija Kutkie-| 
nė (133 Richton) — $5, Vylius 
Vasiulis — $4.80, Stasys Gar- 
bauskas — $4, Juozas Saplys — 
$3 ir Kazys Karvelis — $1. Tai
gi viso aukų lapais surinkta 290 
dolerių. Daugiausia aukojo Br. 
Pi likai tis — $10; po $5 — Anne 
Kratage, J. Briedis, L. Puske- 
palaitienė, Jonas Budrikis ir 
Kazlauskas. K. Pumputis — 3 
dol. Kiti aukojo po mažiau.

Be reikalo didžiuotumės esą 
šitos darbščios ir vaišingos tau
tos sūnūs ir dukros, jei pas mus 
nebeliktų mūsų bočių per šimt
mečiu šimtmečius puoselėtos ’o 
rybčs — labdarybės.

Broliai ir sesės! Mes galime 
užmiršti daug ką, bet mes, lie-. 
tuviai, turime prisiminti, kad į 
irus, kaip turtingiausiame pa
saulio krašte gyvenančius, žiūri 
iš anapus jūrų marių dar neap
rašytą vargą vargstančių akys.

Šias eilutes rašąs yra įsitiki
nęs, kad Balfas susilauks-visos

Amer. Liet. Bendructnenės, New Jersey apygardos valdyba su parengimo komisija ir artistais dalyvavusiais 
koncerte, įvykusiame kovo 31 d. Lithuanian Comnmnity Centre salėje, Kearny, N. J. (lš kairės į dešinę) 
.1. Prapuolenis —r rašt., Al. Mrozinskas — Įiianistas, Izabele- Diliene — parengimo kom. pirmininkė, VI. 
Dilis — vuld. pirm., Lione Juodytė-Matthews — dainininkė, Arnoldas Vokietaitis — dainininkas, ir dr. 
St. Skripkus — iždin.

Kearny, N. J. blausu
z * liui su žmona uz taip

Naujos jėgos meno pasaulyje koncerto surengimą. 

Kovo 31 d. Kearny lietuvių i

pirm. inž. Vladui Di- pįttsburgh, Pa.
>na uz taip svarbaus ° ’

Metinė “Card Party”
Po gavėnios pirmoji linksmaTai buvo dar viena tvirta pa-1

organizuotos ir neorganizuotos katalikų bendruomenės salėje kopa mūsų jauniesiems meninio, f.™?*, ™ hetu™ susi- 
lietuvlškos visuomenės para- Arnoldas Vokietaitis, L. Juody- kam3 į Amerikos muzikinio me-|tlktl ™ J metl'

)

Be to Vasario 16 gimnazijai 
remti komisija š. m. kovo 2 d. 
suruošė vakarą — šiupinį, ku
ris davė $176.08 pelno. Vakaro 
programą paruošė ir pravedė 
aktorius Justas Pusdešris su 
gausiu kolektyvu, kurį sudarė 
vien tik vietinės pajėgos. Prog
rama visiems patiko.

Skanius valgius paruošė O. 
Šadeikienė, L. Mingėlienė, A. 
Jonynienė, Petrauskienė. Pabir- 
žienė, Šulcienė ir Ž. Buknytė, o 
gėrimais aptarnavo B. Glad- 
kauskas, J. Vitas, L. Grunovas, 
H. Dūda ir A. Vaitiekus.

Prie įėjimo bei bufeto kasų 
dirbo B. Sukauskienė, S. Šimo
liūnas, S. Kaunelienė, Cibulskis 
ir K. Kulikauskas. Rūbinę tvar
dė P. Pabiržis.l o salėje ir bu
fete tvarką palaikė Česlovas A- 

. ųužis ir J. Kirvelaitis.
1 Vakaro metu buvo dalinamos 
dovanos, kurias tvarkė O. Šadei
kienė, C. Anužis ir kt. Bacevi
čienė tam tikslui aukojo $5.

Keletas ponių aukojo bufetui 
produktų ir pinigais.

Vasario 16 gimnazijai remti 
komisija surinko iš viso $466.08. 
Visi pinigai persiųsti prie JAV 
LB veikiančios Vasario 16 gim
nazijai remti centrinės komisi
jos ižd. Prvnui Pauliukoniui į 
Woreesterį.

Iš šioje trumpoje korespon
dencijoje įvardintų ir neįvardin- 
to asmenų pavardžių matome, 
kiek daug asmenų prisidėjo prie 
dausų lietuviškojo židinio išlai
kymo, už ką jiems visiems JAV 
LB Detroito apylinkės valdyba 
yra giliai dėkinga. V. Kutkus

PRATĘSTAS VAJUS

A. L. R. K. Federacijos sto
vyklai paremti vajaus biletėlių 
platinimas yra pratęstas iki ge
gužės 19 d. Prašome biletėlių

mos, nes tame darbe atspindi] Įg įr Al. Mrozinskas atliko pir
gryna, tikra ir nesugadinta lie- mąjj New Jersey koncertą — re- tai daug nusipelnė Jokūbas Stu- 
tuviska siela. ’ čitalį. Sausakimšoje salėje bu- kas ir LB Kearny apylinkė. New

Balandžio 27 d. 7 vai. vak. vo matyti ir vietos amerikiečių Jersey LB apygardos valdybon, 
H ispanus IJnidos (buv. lietuvių) niUZjj<OH kritikai. Savieji prita- be pirm. inž. Vlado Dilio, dar į- 
namuose įvyks Balfo 76 sky- rjmą išreiškė nenutrūkstančiais eina dr. C. Nekrošis, dr. St.

karštais plojimais. Skripkus. K. Bartys ir J. Pra-
Svetimieji mūsų jaunosius me puolenis. Valdyba, plėsdama lie 

nininkus maždaug taip vertino:
Vokietaitis yra rimta meninė pa

riaus vakaras, kuriame Detroi
to Lietuvių Dramos Mėgėjų Sam 
būris Balfo naudai vaidins H. 
Heijcrmans trijų veiksmų dra
mą “Du keliai"

Tad iki pasimatymo, mieli De ^a; Tai asmenybė, kurioje jun
troito ir artjmųjų apylinkių lie
tuviai, tame Balfo vakare! P. P.

giasi pirmaklasis dainininkas ir 
koipikas. Pridėk baletą ir gau
si tai, ko Hollywoodas ligšiol 

i neturėjo. Prie jo gabumų balso

‘Card Party”, kurią ren-
no pasaulį. Reklamoje nepapras Prancisk,us vicnuolyno

rč mėjai gražioje Lietuvių Pilie
čių Klubo auditorijoje, 1721 Jane 
Str., S. S. Pittsburgh, Pa.

Lietuvių Piliečių Klubas pa
skyrė šį sekmadienį parėmimui 
Šv. Pranciškaus Kongregacijos 
2°selių. Tuo pačiu metu visi kle
bonai, klubai ir draugijos paro
do savo didelį palankumą sese
lėms, nerengdami Atvelykyje 
parengimų. Kun. J. V. Skripkus

tuvišką kultūrinę vęiklą sušaukė 
New Jersey lietuvių jaunimo or
ganizacijų suvažiavimą, kuria
me jaunimas išsirinko New Jer
sey apygardos jaunimo tarybą. 
Tarybos valdybon įeina J. Pra-i 
puolenis, L. Petrauskaitė, O. Sa- 
veikytė ir G. Vaičiūnaitė. Tary-nCTonirmn DI7IIICDIII išlyginimas ir viskas kitkas ne- veikyte ir G. Vaičiūnaite, lary- 

DtTnOITO U ilgai tetruks. Juodytė — gilaus b°s nariai — D. Skučas, T. Ma-
IR PROFESIJONALAI

_

DANTŲ GYDYTOJA
BRONĖ GRUZDIENE, D.D.S.

15807 VV . Warren
(3 bl. į vak. nuo Greenfield kelio)

Detroit 28. Michigan 
Priėmimo vai. pagal susitarimą. 
Telef. Kabineto — LUzon 4 5121

Namų — LUzon 4-8981

LABAI SVARBU
lietuviui nepavėluoti ištiesti pagal
bos ranką savo artimąjam anapus 
geležinės uždangos.

ATMINTINA, kad siuntimas var 
totų drabužių - avalynės vra siun
tinio gavėjui MAŽAVERTE dova
na.

Amerikietinės mados drabužiai 
nėra praktiški nei Lietuvoje, nei 
Sibire. Apavas nėra geras 'tenykš
čiam purvui bei sniegui. Vartotų 
daiktų siuntiniai dažnai pasiekia 
gavėją tokiame stovyje, kad būva 
visai netinkamais kokiam nors var 
tojimui. Tokių siuntinių vertė yra 
labai maža, bet jų apmuitavimas 
ir persiuntimo išlaidos labai dide
lės. Tokiam siuntiniui žuvus, nė
ra praktiško būdu už jj gauti turė
tą nuostolį. Rusų kontrolė ir pa
ties persiuntimo atlikimas labai 
usvilkina siuntinio gavimą.

MOŠŲ 10 metų patyrimas rodo, 
kad siuntiniai su naujomis pre
kėmis, įgytomis mūsų atstovauja
mose įmonėse Europoje, yra ne- 
pal.vginimai pigesnės, geresnės ir 
greičiausiai pasiekiančios adresa- 

«ifcne.U, bet juos palaikyti iki “S

skausmo ir tragiškose rolėse y- 
ra užburiančiai žavinga, bet 
švelnios meilės ir pasiaukojimo 
dainose dar neįtikinanti. Kiek 
padirbėjus ir jos laukia graži 
ateitis. Aleksą Mrozinską kriti
kai norėtų girdėti grojant dide
liu koncertiniu pianinu ir būti
nai Čiurlionį. Tai kažkas labai 
gražu, didinga ir niekur niekada 
negirdėta. Garbė LB Nevv Jer
sey apygardos valdybai, o svar-

leigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip 
ritės i
ELSEA REALTY * INVEST 

MENT COMPANY
atstovą

VLADA BARAUSKU
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366
Si įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo' klijentama.

jiu pasirūpino vakarui savo at
stovus. J. P.

sionytė, D. VarnecRas, O. Klima- 
šauskaitė, G. Bartytė, A. Kviet- 
kauskaitė ir laukiama jon tų or
ganizacijų atstovų, kurios dar 
nespėjo įsijungti.

Apygardos jaunimas turi mu
ziko Bagdanavičiaūs vedamą jau 
nimo orkestrą, kuris dar tik me
tai repetuoja ir pirmą kartą pa
sirodys apygardos jaunimo va
kare, kuris įvyks 136 Davis 
Avė., Kearny, balandžio 28 d. 6 
vai. vakare. Meninę programą 
atliks apygardos jaunimo orga
nizacijos — skautdi, ateitinin
kai, jaunieji vyčiai. Rūtos radi
jo ansamblis, LB jaunimo klubai 
ir kitos grupės. Čia pasirodys 
patys jauniausieji mūsų meninin 
kai. Vietos ir stambieji Ncw 
Jeresy amerikietįški laikraščiai

IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIUHII -’HlMI'Uli.aMit

lelef. REpubUc 7-68dft 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS
PARDAVIMAS 7

Visų rūšių namų apšildymo 
datemos {vedimas, perdirbi

mas tr pataisymo 
Greitas, sąžiningas ir pigos 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
lt a lt tai

4919 So. Paulina St 
PRoapect 6-7960

Pik. Leonardui Peseckui, jo myliniai motinai
A. f A.

EMILIJAI PESECKIENEI mirus, 
skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą reiš
kia

Detroito Birutietės, Kariai - Savanoriai ir Rainoviečiai.

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
AU PHONES — VVALBROOK 5-820?

S E L F 
SERVICE

APRIL-BAL. 18, 19, 20 d. d

MARTELE THREE STAR COGNAC Fifth $4.79

HENNESSY THREE STAR COGNAC rifth $5.09

BISQUI^ THREE STAR COGNAC Fifth gg

GRAIN ALCOHOL, 190 Proof V. S. P., Fifth $4.79

MUMM’S IMPORTED CHAMPAGNE, Fifth $3.98

WHITE HORSE OR AMBASSADOR,

' IMPORTED SCOTCH WH1SKEY Fifth $4.49

DOMESTIC CHAMPAGNE, Pink Champagne

or Sparkling Burgundy F'fth $-|a98

LO4VENBRAU IMPORTED BEER

Case of 24 bottles Case $g.55

KIJAFA WINE Fifth $ | .69

BUDWEISER, SCHLITZ, MILLER, IIAMMS 

or PABST, Case of 24 Cans $^.98

Pasinaudokite “Draugo" Classified skyriumi.

augščiau minėtos datos.
Kurie savo auka prie šio va

jaus dar nėra prisidėję, yra pra
šomi neatsisakyti ir paremti 
šios stovyklos statybą.

I
AUKOS STOVYKLAI

' Petras Banionis pasižadėjo 
$600, įmokėjo $50; Kunigaikšt. 
Birutės Karių Šeimų ir Moterų 
Draugijos Detroito skyrius pa- 
ąižadėjo $100, įmokėjo $25.

kur kitur.
MES esame didžiausi išdalintojai

visuose anapus geležinės uždan
gos kraštuose vaistų, įvairiausių 
darbo įrankių, medicininių instru
mentų ir muzikos instrumentų bei 
dviračių. Savo sandėlyje turime 
tūkstančius pavyzdžių visokiausių 
vilnonių medžiagų, skepetų, suk
nelėms medžiagų bei odos. Mūsų 
niunčiamų prekių kokybė aukšta, 
bet kainos pigiausios ir patarna
vimas skubiausias. Šitą yra paty
rę tūkstančiai mūsų klientų.

ĮSITIKINKITE ir Jūs. Tikrai lik 
šita patenkinti.

BOGDAN SERVICES
2936 Ilolbrook Avė.

DetnMt 12, Mich.
TR 2-7297

M. MIŠKUOS. M. D.
GYDYTOJA ir e’HIRUROF, 

X-RAT
393 VVnt Grand Boulevard 

cor. Shadv Lane Detroit 16. Michigan
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai
Treč. ir Mt. 12-3 vai 

Telef TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Mi< higan

Tel. WE. 4-«l«6 
UKNKRAL CONTRAOTOR

Atlieka Ivalrbia atatybon, patam) 
mo Ir pertaisymo darbus — stallnln 
kyMtds cemento, mūrijimo, elektros 
plufoblngo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kainbe.rlu hal butų įrengimai

RHinvAn.' Ir ak Išpuošė.

TEBERAŠAI RANKA? 
Kasomoji mašinėle raSo gražiau.

greičiau, iki 10 egz. IS kart! Įvai
riausi modeliai nuo |69.95 Ir augft- 
člau. Pigu, nes tarnauja visų. gyveni
mų. Mokėsite tik po »5.00 kas me
nes). Pristatoma ) bet kur) pasaulio 
kampų su pilniausiom garantijom.

Katalogus tr smulkiausias Infor
macijas reikalaukite:
.1. L Giedraiti*, IMS llroful Htrert,
Hartford, (Ūmui., kuris •‘Draugui” 
žinomas kaip sųžinlngas asmuo.

<W^i«WSK***»**********«****»

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISVMUlI

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

N A TT J A S
I G 5 7

CHRYSLER

NAUJAS
19 5 7

PLYMOUTH

s1732
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnaa

O

SAVIEJI REIKALAI 
Balfas apjungia visus lietu- 

vius. Jo nueitas, nors dar neil
gus, bet prasmingas kelias pa
kankamai įrodo šios organizaci
jos sugebėjimą atlikti pasiimtas
pareigas. Garbė senajai lietu-. ’ai^ai8 bei telefonu ™ tiktai De- 
fr * . . , . . _ ,, .... I troito miesto lietuvius, bet ir vi- 
▼Įų išeivių kartai. Balfo įkūrė- į hor Michigano valstijos lietuvius, 
jam! J Mūsų turimi tūkstančiai padėkos

Ši organizacija buvo įkurta II ,ai*kū Lietuvos bei Sibiro, yra 
I geriausiai*, liudininkais mūsų ge-

Jums atsilankius asmeniniai su
teikiame visų Jums reikiamų in
formacijų. Taip pat informuojame

Pasaulinio karo metu nukentė- ro patarnavimo savo klientams.

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N. S E L E N IS | pristatom

naryn United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais 

ofiso: WE 8-7000; res.: WE4-6621 
arba atsilankykite į 

GU8TAT8ON REALTY CO.
13000 Rchoolcraft kamp. Sorrento

K lausyklte 
LITHUANIAN MELODIES

Min Arbor — WPAG — 1080 kil. 
cycles

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

I57A6 Lesare — Detroit 27,
Michigan

Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER — PLYMOUTH DIRECT FtCTORY DEALER

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515
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LIETUVIŲ IMIGRACIJA AMERIKON
IMIGRACUA SKAIČIAIS IR ĮŽYMŪS LIETUVIAI

VLADAS M INGŪLA

Gen. Tadas Kosciuška

Po 1795 m. Lietuvos-Lenkijos 
valstybės padalinimo mūsų pro
tėviai neteko galimybės rūpin
tis išvykstančiųjų j užjūrius lie
tuvių statistika. Yra tvirtinimų 
(dažniausia korespondencijųse), 
jog lietuviškos pavardės užtin
kamos New Yorko, Chicagos, 
Philadelphijos ir kt. miestų ar
chyvuose net prieš 170 metų. 
Vieni jų prisidėjo prie miestų, 
kelių ir geležinkelių statybos, 
kiti — jau anais laikais baigę 
aukštesnįjį arba aukštąjį moks
lą, — tvėrėsi mokyklų tvarky- 
mo-organizacijos, dar kiti buvo 
mokytojais. Niekas negalės už
ginčyti, jog lietuvių kojos Šiau
rinės Amerikos žemę mindžiojo 
jai esant dar4 Didž. Britanijos 
kolonija. 1776 m. paskelbus (13 
valstybių) Jungt. Amerikos Vals 
tybių nepriklausomybę, vėlgi lie
tuviai kartu su visais kitais ko
lonistais, nepriklausomos Ame
rikos šalininkais, narsiai kovojo 
su Anglijos kolonijine kariuome

JAV — 750,600 lietuvių
1918 m. kovo mėn. New Yor 

kė vykęs lietuvių suvažiavimas

PAJIEŠKOJIMAI
Marcelė Bloiaitienė iš Sibiro 

jieško savo dviejų brolių KASPE
RAVIČIŲ PRANO ir kito brolio, ki 
lūšių nuo Šakių, Vilkeliškių kaimo. 
J Ameriką atvykę prieš Didįjį Ka
rą. 2) Marcelė Tevelienė iš Lietu
vos, Pariebių kaimo, šakių aipskr., 
jieško ANTANINOS IVONAITIE- 
MES ir jos vaikų: JUOZO ir TEO-

S. Paulina St., Chicago, III. Jieško I 
ZOFIJA BAJORINAITE,

lrkutskaja obl.
Ziminskij raj. i
Centralnyj Chazan 
Ui. 3, No. 20

RKĄL ESTATE

CLASSIFIED AND HELP W 4 N T F I) 4 IK
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP W ANTED MOTERYS

po ilgų diskusijų ir tyrinėjimų FILfiS, Kilusių nuo Lukšių, Plėgų 
nustatė, jog lietuvių imigrantų, kaimo, šakių apskr. I Ameriką 

. . .. ,• x • sugrįžo po Didžiojo Karo. Atsiliep-čia gimusių iš grynų lietuvių d suteikti: A. Kaspe-
ir maišytų tėvų esą 750,000. Bet 
yra žinoma, jog 1940 m. Ameri
kos gyventojų surašymo duome 
nys byloja apie 270,000 Lietu 
voj gimusius. Tenka pridurti, 
jog į šį skaičių neįeina čia gimę 
lietuvių ir maišytų tėvų vaikai.

Skilipt. Vikt. Baranauskas

Iš žymesnių imigrantų lietu
vių pažymėtinas Viktoras D. 
Baranauskas, atvykęs į šį že
myną 1890 m. Jis gimė Šiaulių 
mieste 1871 m. birželio 12 d. Jo 
tėvas buvo gabus graviūrų me
nininkas. Jis paveldėjo iš tėvo 
visas tos srities paslaptis ir ta
lentą. Kartą Šiauliuose jo kon 
kūrentai įskundė rusų slapt. po
licijai, jrg jaunasis Viktoras ga 
minąs netikrus pinigus ir taip 
pat užsiimąs įvairių valdinių ant

ravičiin, 1882 Rogemont Rd., East 
Cleveland 12, OMo.

Jieškomas KAZIMIERAS KAZ
LAUSKAS, s. Prano, gim. 1879 m., 
Mažeikių apsk., Šeirių kaime. Gyv. 
Chicagoje. Jieško sesuo Barbora 
Kazlauskaitė (buvusi Lakačaus- 
kienė) Januškevičienė, rašyti šiuo 
adresu — Barbora Januškevičienė, 
Gedimino g-vė. N r. 45, Ukmergės 
miestan, I Jthuaaia.

jonas,
ELZBIETA IŠKAUSKIENE, gyv. 
New Yorke. Atsiliepti šiuo adresu:
Marė Bielevtiženė, Pagnundų kai
mas, GUų paštas, Vilkaviškio ra
jonas

Gimines iš Lietuvos jieško JONO 
KONČIAUS. Jo tėvas Jonas Kon
čius buvo kilęs iš Lietuvos, Mažei
kių apskr., Laižuvos parapijos, 
1914 m. gyveno Chicagoje. Jį patį 
arba žinančius jieškotojo adresą 
prašau rašyti: Alfonsas Dainius, 
11 Columbia St, Woroester 4, 
Mass.

ne. Čia pravartu būtų prisimin- spaudų gamyba. Ir tikrai po k d
ti ir mūsų Tadą Kosciušką. Po 
pralaimėto mūšio dėl Lietuvos- 
Lenkijos laisvės T. Kosciuška 
atsidūrė Amerikoj (Kaip žino
ma, jis buvo žymus ir kautynėse 
patyręs generolas’). Jis vėl, ne
dvejodamas, įsijungė į tą revo
liucinį karą ir savo sumanumu, 
dideliu kariniu patyrimu bei lais 
vės meile paskui save patrau
kė tūkstančius lietuvių ir len
kų. Savo ryžtu ir ginklo galia 
Tado Kosciuškos vadovaujami 
daliniai padėjo amerikiečiams 
išsikovoti iš anglų visišką lais-

Jieškomi — JUSTINA TAUT- 
KTENE, VINCAS ir JUOZAS 
TAUTKAI, sūnūs Antano. Jieško 
Kostas. Rašyti: G. Gedmintas, 343 
Elm St., Newark 5, New Jersey,

rio laiko civiliškai apsirengęs po 
liicijos agentas jam pavedė at 
likti užsakymą — padaryti vi
sai panašų į kitą valdinį ant 
spaudą — ir jis padarė. Jį ne
buvo įmanoma atskirti nuo tik
rojo. Rusai jį suėmė, norėjo iš
vežti į Sibirą, bet jis 1890 m. Jieškomi: 1) JUOZAS PETRU- 
pabėgo. į Ameriką. Ilgą laiką STONAS, s. Liudo, jieško brolis 
Viktoras sunkiai dirto ir mokė-
si. Pagaliau jis padarė New York ko motina. Atsiliepti — O. Mtafe- 
Musical Society Beethoveno port 4287 S. Washteoaw Avė., Chi

Jieškomas JONAS ČIURLIONIS. 
Jieško — J. SvfUoA,
St, Wor«ester 7, Matu*.

4 KAMBARIŲ padidinamos mūrinis,
visas kilimuotas. Iškelti nutekėjimui. 
Čerpių grindys rūsyje. Aliiiminijaus 
langai, visur vėsintuvai. Gazo, su
spausto oro šildymas. Pusantro auto- 
mobiliaus garažas. Kuiną $19,900. 
______ 7136 So. Sawyer Avė._______

SAVININKAS parduoda 4’/» km. 
namą. Galima įrengti daugiau kamb. 
Didelis kiemas. Tile virtuvė ir vo
nia. Tvora aptvertas kiemas. 2 blk. 
iki mokyklos. Geras susisiekimas. 
Tuojau bus galimu užimti.

LUdlow 5-5728

DĖMESIO

oooooooooooooooooooooooooo
PLUMBING

Licensed bonded plumbers 
Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai,

Tel. — REpublle 7-0844 ar 
WAlbrook 5-3451

<XKXXXKXXXXXX><XXXX>CC'()(><X><>C

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

lr atliekama visus statybos lr per 
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

VL Ca.rlu.1nd ' <0av. V. Sodeika lr <1. Skorubskas,
* leno 8. «STH CT., CICERO 60, ILL

Tet OLymplo a-TSSlj TO S-4SSS

Mūr. 4 k. ftild. dhl. lotas, tik »10.000 
Mūr. G k. gos. Alld., gar. ;— $17.000.

Naujas mūr. G k., modern. (reng., 
alum. langai. Būtinai priverstas par
duoti — *19.500
Mūr. 2 b., centr. Slld., gar. — *16.800.

Yra daugiau pigią Ir gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayotte 3-3384

(prie California g-vės)

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

NOTARY PUBLIC 
2405 Wart 61 Et. 
WAlbrook 5-5030

PRoepect 8-3579 (vak. ir semad.)

Med. 4 butai, centr. ftild., 60 p. 
sklyp. Iji6 paj.. reikia remonto, kai
na $15.900.

Med. bnng. 7 kamb., centr. Slld., 
garažas, puikūs kambar.

Mūr. 2 po 6, cėntr. ftild., garažas, 
80 p. sklyp.

Mūr. 2 po 4, cent. ftild. *15,900.
Mūr. bungalow, 6 kamb.
Mūr. 3 augftt.: taverna, 2 butai po 

4 ir 9 atsk. kamb., lab. geras namo 
stovis, geros pajamos.

Mūr. maisto kraut, ir 5 kamb. 
cent. ftild., garažas, 60 pfid. sklypas.

SIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rdSt.< CL 4-2390
2-jų butų mūrinis namas. Pajamų 

virš $300 j mėn. Kreiptis į sav. tel. 
GRrawford 7-6576, tarp ti ir 10 v. v., 
bal. 15, 16, 17 d. d.

D. MONSTAVIČIUS ,
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY R-SU40 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininką  vi moa bizniuose ir
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tai a<*oounlant

reto medalio modelį; šituo sa- 
vo genialiu darbu jis tiesiog 
pritrenkė visus žymiausius me- 

vę ir nepriklausomybę. Po 1783 no kritikus. Spauda iškėlė jauno 
m., kuomet buvo pasirašyta su 1 dailininko talentą tiesiog į padan 
anglais taikos sutartis, Tadas ges. Pagaliau New/Yorko m 

kolegijos prof. Oettingeris reko
mendavo V. Baranauską Ameri
kos numizmatikos draugijos va 

m. gale pakliuvo rusų nelaisvėn. įdybai. Po to, 1898 m., studijuo- Jieškomi — MARCELE LIUT- 
Bet po dvejų metų rusų impe-|ja meną Paryžiuje. 1906 m. ft^TasT'ir

ratorius Povilas jį paleido lais- me pačiame Paryžiuje, meno pa- pną. Jieško seserys Agota Gryble- 
vėn. O kiek dar rastume mažiau ; rodoje, jis laimi už savo kuri- nė ir Marija Bulotienė. Rašyti ad- 
žymių lietuvių? Atrodo, kadnius visas aukščiausias dova-
mažai kas rūpinasi, ypačiai pri- nas. Ilgą laiką V. Baranauskas *** Ų ™
kiština tiems, kuriems prieina- triumfavo. Pagarsėjo visame pa ----------------
mi įvairūs amerikiniai archyvai. t šauly. Praturtėjo. Jam pozavo ATįj^oma SATAITE BA-

Kosciuška vėl grįžo Europon 
ir kietai kovojo su rusais dėl 
Lietuvos-Lenkijos laisvės. 1794

Jieškomi — 1) KAZYS KLUM- 
PYS. 2) JULIUS KLUMPYS. Abu 
išvyko iš Lietuvos Antrojo Karo 
metu. 3) JONAS BARDAUSKAS, 
s. Juozo, išvykęs į Ameriką prieš 
40 m. ir gyvenęs Philadelphijoje. 
Jieško Julija Petrauskaite iš Šiau
lių. Rašyti: S. Kuzminskienė, 130 
Chambers St., W«terbury, Conn.

SOPNIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IS WOEP stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

''S'.IS Iki 9:30 vai. ryte 
SESTAD. 8:30 iki 9:80 ryte

SEKMAD. 8:30—0:80 v. r. ift stoties 
WOPA — 1400 kll.

7159 Ho. MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29. Iii. HEmloek 4-2418

CICERO 2-jų butų bungalow. Bar- 
genas. 16th ir 57th Avė. 6 kamb. ir 
4 karnb. rūsy. $60 pajamų į mėn. 2 

1 autom, buto garažas. Švarus namas. 
$23,9«Ml. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. Blshop 2-2162._______________

i PARDAVIMUI — Rankom di-o- 
Į žineti “end tables” ir lempos; sofa 

ir fotelis su užvalkalais, $55.00.
| 1*4 m. senumo Crown gazinė kros- 
Į nis, 30 colių, su stiklinėm durim, i su lempute orkaitėje bei viršuje, 

su skaitykliu, mėlyno ir balto 
porcelano, gerame stovy, kaina 
$100. Skambinti tel. FAirfax 
4-2339 po 5:15 v. v., visą d. šeštad.

Parduodamas 2-jų butų 
kamb. mūrinis namas.

4430 S. Campbell Avė. 
IiAfayette 3-2180

BRIGHTON PARK
43rd & Talman. 6 kamb. namas (3 

miegamieji). Augfttas rūsys (Engliah 
basment). Galima jrengtl butų rūsy
je ir pastogėje (attic).

Krautnvft ir 5 kamb. gyven. užpa
kalyje. Bažnyčia Ir liet. mokykla ta
me pat bloke. Central, apftild. karfttu 
vand. Apsaugotas nuo potvynių. Sie
teliai ir Žlemin. langai ir kiti moder
nūs jrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

45th & Albany. 3 butų namas. 2 — 
po 4 kamb. ir 1 — 2 kamb. Arti mo
kyklų, bažnyčios ir prek. centro.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tile) virtuve ir vonia. Metali
nes vielos tvorele. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir 8awyer gatvių.

Taip pat turime daugiau nuoso- 
vybių duodančių geras pajamas ir 
prekybinių namų.

SNUKIS REALTY
6483 So. Pulaski St 
Telef, LUdlow 5-5900

Marųuette Parke prie mokyklos ir 
bažnyčios 4 metų 3 butų (2x6 ir 1x5) 
mūr. namas. Visi butai moderniftkai 
Įrengti -ir dar yra galimybe vienų bu
tų įsirengti. Dvigubas mūro garažas. 
Geriausias Velykinis pirkinys už 
*42,000. Kavaliauskas.

*100,000.00 met. apyvarta. Arti 
79th — So. Indiana. Puikus biznis— 
taverna ir liųuor store (dvi patalpos) 
su 2 augštų mūr. namu. Antrame 
augftte 7 kamb. moderniftkai įrengtas 
imtas savininkui. Alyva aut. Aildy- 
nias. itūriys. Dvigubas garažas. 
*42,500. A. Rėklaitis.

R s L EONĄ S
BSAL B8TA»

2785 Wsst 7taž Sfenet
V1M telefonai: WAlhroafc S-SOU

BOOKKEFPER
AGE TO 35

Accounta receivable 
Some typing

40 hours — Steady work 
Pleasant 12 giri office 

CALL MRS. COX

NU-DELL PLASTIC CORP.
2250 N. Pulaski. CA 7-4900

CLERK—TYPIST
Young woinan for raIph dept. of 

auto firm. Pleasant working condi
tions and eniployee benefits.

See Mr. McNamara.
Cadillac Motor Car Division 

2250 8. Michigan

STENO - CLERK 
W a n t e d
25tfi & Ashland

GOOD SALARY 
EXCELLENT WORKING 

CONDITION
WITH MANY BENEFITS 

For Appt. Gali:

GAnal 6-2467
Ex. 15

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama
LIKERIŲ KRAUTUVE

Įsteigta prieš 12 metų.
6654 So. Western Avonue

po 6

Tikresnių rašytinių duomenų 
apie lietuvių imigraciją Ameri-

, . .... ČIENE, gim. 1905 m., duktė Juo-karaliai, rusų caras, milionie- Atvy|o j Ameriką 1928 m., ap- 
riai. 1909 m. Amerikos monetų sigyveno Chicagoje. Rašyti: Edu.

ardas Roreisha, 1457 E. 71st Place,kon užtinkame apie 1850 metus. n,]ma' P*v<įe tVlkt°,rul ChtaMM i8, Bl.
Tais metais visą Lietuvos kraS-1 Baranauskui sukurti Lmcolno
tą. dalinai ir Lenkiją, nusiaubė blUa'ą' kur! 1 , win„nN1QBAPO
didžiulis badas išilgos. Lietuviai, FABIJONAS RATO-

kaip iš skęstančio laivo, bėgo
kur įmanydami. Vieni pasiten
kino Rusijos imperijos kraštais, 
kiti pasuko Vokietijon ir Angli- 
jon, bet daugis landesnių ir kiek 
pinigo sudariusių leidosi į užjū
rius — į Pietų ir Šiaurės Ame
riką.

Kun. Petrai Svotelis

Noriu čia priminti “The Ame
rican Journal of Sociology’’ 1936 
m. nr. 4 tilpusį straipsnį “Li
thuanian Immigrants in Ameri
ca — Joseph Slaby Rocek”. Čia 
minimas kunigo Petro Svotelio 
vardas, kaip pirmojo lietuvio,
1850 m. įkėlusio kojas Ameri
kon. Po 1863, 1867-8 metų lietu
vių-lenkų nepavykusių sukilimų 
kas tik sugebėjo, bėgo Vokieti-

Vestuvly nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer ^Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C?

eolno nortretu Centei anačioi LAVICIUS, ALEKSANDRAS TRI-coino portretu. Cento apačioj JONIS Jr le0KADUA TRUONIE- Upink ll|' (iii* II UrAIlPA^ 
tilpo skulptoriaus mažyčiai mi-NC, jie anksčiau gyv. adresu: 5224 ”r»*in»i» ’iu n. minimų.
rialai — V.D.B. Ant naujai lei
džiamų centu kų tie inicialai ne- 
buvo kalami, bet ant 22,310,0001 
tie inicialai taip ir pasiliko. Da
bar tuos centukus kolekcionie
riai gaudyte gaudo. Jie reteny
bė. Vikt. D. Baranauskas (Bren 
ner) mirė 1924 m. bal. 5 d.; 
palaidotas New Yorke.

Dr. Al. Račkui velionis as
meniškai pasakė: “Mane dažnai 
vadina rusu, bet esu lietuvis. Ma 
no gimtoji pavardė yra Bara
nauskas — juk tai lietuviška 
pavardė, ar ne? Tiesa, silpno
kai jau kalbu lietuviškai, bet ru 
siškai ir tiek nemoku

Baigdamas straipsnį, norėčiau 
jon, o kiti, labiau pinigingi, trau ; atkreipti tautiečių dėmesį į mu
kę per Atlanto vandenyną į iš-1 s4 protėvių imigrantų garbin- 
garsėjusią laisvės šalį — Ame- Praeitj- Norėčiau, kad daų-

^2

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 So. Halsted St., Chicago 8, III.

Tel. CAlumet 5-1064
Yra gautas didžiausias- sienpopierių išsirinkimas: naujausi raštai, 

augšči&usia kokybė, šviesai atsparių spalvų, lengvai valomų. Dažų 
šimtai rūšių: vidaus ir išorio dažymui, žvilgančių, šilkinio žvilgėjimo 
ir matinių.

Įvestas naujas skyrius: VIRTUVĖMS: “sinkų”, spintelių (kabi
netų) metalinių ir medinių baltų ir spalvotų, VONIOMS ĮRENGI
MAI komĮŽektais ir atskiromis dalimis baltų ir spalvotų, VANDE
NIUI ŠILDYTI automatinių gazu šildomų boilerių nao 20 iki 60 ga
lionų. Kainos žemiau konkurencijos!

Taip pat čia rasite prekių naujausios mados dovanoms ir sau namų 
mofiąi ir papuošimui kambarių. Prekės perkamos iš pirmųjų rankų, 
be tarpininkų. Užtat kainos žemos. Be to yra gauti stiklui pjauti 
rėžtukai su deimantu..

Krautuvė atidara kasdieną įprastomis valandomis ir. šventadieniais 
nuo 11 vai. iki 3 vai. po pietų.

BUILDING & REMODELING

I KAZYS ČESNAUSKAS
U 6444 SO. TROY ST.
| Telef. WAlbrook 5-7670 ir

GIbson 8-4938
■ • Generalis kontraktorins nau-

jų namų statybai, Įvairiems re- 
feį montama ir namų pertvarky-
H mama • Turime didelj patyri
ai mų namų statyboje. • Patys 
H atliekame cemento ir medžio 
jji darbus. • Apkainavimai nemo g kainai.

■f

Manjuette Parke
2 po 0 kamb. mArinis, prie liet. 

baž., sav. priverstas greit parduoti. 
Centralinis Šildymas, 2 mašinų gara
žas. Įkainuotas pardavimui. A. Vaina.

2 po 5 kamb. Mūrinis su 3, k. butu 
rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

5 kamb. biuigalmv. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. *17,000 
Brighton Parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais Šil
dymas. Garažas. Tik *20.500.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5*16 Ro. Weetern Avė.
PRosp. 8-22S4 arba HEm. 4-70AK 
T------ įranminiBKi

PIRKITE lr pardooktte aavo ae 
kilnojamą tortą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teiaingn pataraa 
rimu.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpabUc 7-9406

MfcSCELLANBOUS
\ .  

ŠILDYMAS
A. StančiauskM instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 46th Oourt, Clcv*
TleL OLysnpie 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto Ud 5 vsd. vakaro.
Telefonas nuo 5 vai. v ' 

OLymple 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rflftlų apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prleft darydtanl apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAJbrook 5-M71

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
AIDS H. Aahland Avė., Chicago M, Bl.

riką. Tais laikais išlipdavo į kran 
tą ištisos grupės lietuvių. Nu
tylėti negalima to fakto, kad 
minimaisiais metais imigrantų 
dauguma sudarė dzūkai, zanavy 
kai, kapsai. Tik nuo 1880 m. į 
Ameriką išjudėjo ir žemaičiai. 
Nuo 1896 m. lietuvių imigrantų 
banga ūžtelėjo ir užliejo New 
Yorko krantinės didžiausią gaba 
lėlį. Bet tikslios lietuviškos sta
tistikos vis nebuvo. Įprasta bu
vo, išlipant į krantą, jei gimei 
Rusijoj ir esi katalikas, pažy
mėti lenku. Tokių “lenkų” pri
dygo Amerikoj, kaip grybų po 
lietaus. Užtat to paties Joseph 
Slabey Rocek teigimu iki 1899 
m. į Ameriką atvykusių užsire
gistruota tik 275,000 lietuvių. 
Nuo 1899 iki 1914 m. tų pačių 
šaltinių statistika priskaito pa

pildomai 252,294 lietuvių.

gybė nežinomų lietuvių, labiau 
pasižymėjusių moksle, mene, po 
litikoj ar kurioj kitoj srity, bū
tų iškelta viešumon. Tuo būčiau 
patenkintas, nes galėčiau jaus
tis, jog savo tikslą pasiekiau.

Sv. Komunija nuo žmoj 
nenuima kryžiaus, tik duoda jė
gos jį nešti.

— hv. Gregorius

Naujasis Testamentas-į 
Šventas Raštas

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINI 

AKILDYM* — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
į mus pilnam centrinio apšildymu 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOwuhall 8-6670
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

Šioje nejudomo
įstaigoje perkant ar parduodant, JU- 
sų laukia greitas Ir leisit 
navtmaa,

NORVILĄ
REAL ĖSTJM SALES 

w. setą sa tsl

turto pardavimo 
luodaat, ja
ngaa patar

Nauji namai, mtražai, Įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
in>f) dHrbai.

VACYS PETRAUSKAS
Bl ILDINK fX>NTrtACTOH 

4327 S. Campbell Av., Gilinamo 32, III. 
YArds 7-0A75

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Namų tel. Blshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th CL, Cicero 50. 01 
Statome naujus namus lr ganius 

Atliekama visokių trobesių ir patal
pų Įvairius remonto darbu, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Maukite DAnube S-S7M mo • vai 

ryto Iki 7 vai. y kero, 
rei. Oliymplc 2-&121 nuo S vai 

vakaro iki 11 raL vakaro

ŽIŪRĖK! ŽIŪRĖK! Mūrinis 
2-jų butų — 4 ir 4 kamb. 1 kantb. 
pastogėje. Gazu apšild. Mokesčiai 
tik $85. Apylinkėje 26th ir Homan 
Avė. $13,500; įmokėti $3,500. 
SVOBODA, 3789 W. 25th St, 
Lawndal« 1-7038.________________

MAHUUETTE PARKE. 10 butų 
apaj-tamentlnin. Stiprus namas ly ge
ros pajamos. *87,000.

BRIGHTON PARKE. B butų mllr. 
ant plataus sklypo, 5 kmb., centr. 
ftild., iktl butai ftiidoml pečiais. Kai
na *36,000.

KITUR: 2-Jų augftt.ų 4 bt. mūr. 
2 po 4 kmb. ir 2 po 5H. Šildymas. 
*38,000.

VENTA
4409 SO. FA1RFB5LD AVE. 

LAI. 84881; LAf. 8-9027

IŠNUOMUOJAMA — FOR BENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5*1 A So. Wewtern. PKospect < 2234

Išnuomojamas Marąuette Parke 
mieg. kambarys. 6632 So. Mozart 
Street. PR 8-0087.______________

Skelbkitės “Drauge ”!

BALYS PAKŠTAS IR B. KUNSTMANAS
sveikina su Velykų šventėmis ir pasiūlo
savo gaminius:

MIDUOLIS, SKAIDRIOJI
IR LEMON-ICE,

kuria gaunami RALIO PAK4T0 parduotuvėje,
S. California Avo. ir 38th St. kp., Chicago 32, UI.

Telefonas — Virginia 7-8252

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Buildera Gen. Oontractorn

Atlieka planavimo lr ntaty- 
boi, darbun gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir vleftųjų pastatų.

Namų Įkainavimai* Ir Įvalrda 
patarimai nemokamai.
, Kreiptis fttuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto lkl C 
vat. p. p. Kitu laiku susitarus

Tel. PKospect 6-2018 
6600 SO CAMPBELL AVE. 

Chicago 29. III.

SAVININKAS parduoda 2-jų 
butų mūrinį namą. 5 ir 5 kamb. 
Autom, gazu, karštu vand. apšil
domas pirmas augštas. Uždari por
čiai. Modern. vonios. Spintos vir
tuvėje, 1-me augšt. Rūsys, pasto
gė. Namas gerame stovy. 724 W. 
19th Place. Tel. CAnal 6-6572.

HELP WANTED — FEMALE

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS, 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Ii-! 
leido “LUX” 1947 m. Stutgarte.įy>»raĮng« 
620 pusi. Kaina $1.56. Gaunama «5rEnBnE 

“DRAUGAS” 4645 W. 63(6 St.. ~ = 
CHICAGO 29. ILL.

Tavernoms ir Riterių kmntuvčmų šluos gaminius pristato: 
CASEY t EVANS, Dfstributr.ks. šaukti tel. REpublle 7-9000.

goti ri!

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. ‘‘Drauge

>amų Htatyha. {valrAs pataisymai 
Ir pardavimas. JAI norite pirkti ar 
uftsisakytl namų, kuris būtų gerai tft- 
plantintas, patogus, gralius Ir pigus, 
pirkite ar uftslaakyktte pas

V. ŠIMKUS
Susitarti kaukite TErminal R-AAS1 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir aekma» 
dtentaia nuo 10-4 vai. Adresas: GIS 
NoIUui, WUU>w Springo. UL

PBEtOHT LINE FIRM
PKRMANENT POSITIONS FOR FAPRRIKNCED ONLY. 

GIRLS Wn.L RMCEIVE UNUSUAL TOP SALARY TO ! START.

COMBINATION TELETYPE OPER. 
AND RECEPTIONIST

Mušt have several yearn eocperlence.

SECRETARIES - Dictaphane and Short-
hand ability neeessary.

Due to our type of burinėse, w are paying higheat 
salaries in city.

5 DAY WEEK. FINE WORKING CONDITIONS. 
Intervlea-R 8 A M. to 6 P. M. See Mr. J. Tarto.

4350 W. ROOSEVELT ROAD
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MŪSŲ KOLONIJOSE
buvo dėkinga pasiekti augštos 
įtampos nuotaiką. Ji buvo atlik
ta be priekaišto.

Los Angeles gyvenančių poe
tų kūriniuose J. Kaributas pa
sirodė įvairus ir kiekvieno pa
skirą kūrinį paryškino tiksliu 
perdavimu. Vienur, kaip kūrinio 
bazė, pabrėžtas jo pesimizmas, 
kitame kūrinyje auditorija dėl 
deklamatoriaus sukelto optimiz
mo nušvito giedriomis nuotaiko-

senose pažiūrose realistą kaimie- gina Norvaišaitė — lietuviškai 
tį — V. Kudirkos tėvą; Petras Į susipratusią, pasiaukojančią lie- 
Viščinis — pasišventusį tautos tuvybei Pševalskienės dukterį 
kovotoją įr aukojantį gyvybę į Mariją; Antanas Vilėniškis ir 
už tautos reikalus, buvusį stu-, Jadvyga Gražulienė — dvarinin- 
dentą Bevardį; Elona Marijo-’kus Baluckus; Algimantas Gus- 
šiūtė — malonią V. Kudirkos taitis, Kęstutis Mickevičius, Gie 
seserį Joniešką; Irena Nikolsky- drė Karosaitė ir Gintaras Karo
te — visad V. Kudirkos rūpės- sas — Baluckų vaikus; Kipras 
čiais gyvenančią jo bendradarbę Leonavičius, Petras Bliumas ir 
Valeriją; Vida Mališauskaitė — Aldona Mongirdienė — dvarinin 
tikrą Lietuvos kaimo moterišką kus Leonavičius; Valentina Va- 
atstovę, uolią dr. V. Kudirkos kauzaitė — Pševalskienės tarnai

Piketavo raudonuosius 
vengrus

Raudonosios Vengrijos atsto 
vybė Washingtone surengė pri
ėmimą. Tuo metu prie atstovy

bės rūmų piketavo laisvieji ven katą: “Negerkite šampano su 
grai. Jų tarpe piketavo ir buvęs žudikais” 

vengrų parlamento pirmininkasvengrų paTiamenvo piiinininKdB .. . • . — z •
prel. Belą Varga. Jis nešė pla- SkClDKltCS tLos Angeles, Calif.

Meno vakaras

Atvelykio sekmadienį, balan
džio 28 d., 3 vai. p. p. šv. Kazi
miero parapijos salėje įvyks 
“Lietuvių Dienų” rengiamas li
teratūros vakaras — koncertas.

Pernai “Lietuvių Dienų” me
no vakaras turėjo didelį pasise
kimą. Tada dalyvavo keli vieti
niai menininkai ir du “B” (Sta
sys Baranauskas ir poetas Braz m*8- Deklamatorius, pasirinkęs 
džionis). j visą pluoštą įvairių nuotaikų ei-

' lėraščių, pasirodė geru burtinin-
Šiemet be vietinių pajėgų da- kaitaliojančiu publikos iš- 

lyvaus svečiai iš San Diego gyvenimus į kūrinio žodžio ir 
Vytauto F. Beliajuas vadovau- j deklamatoriaus tono sukeltus pa 
jama tautinių šokių grupė ir du • jautimus. Neseniai J. Karibu- 
“G” (Jurgis Gliaudą ir Algir- Ąas pasiryžo vadovauti teatro 
das Gustaitis). sambūriui, kas džiugina, kad tas

Soliste bus Elena Valušytė - naujagimis bus gerose rankose. 
Rūkštelienė. Publika solistę ir aktorių suti-

Akompanuos ir solo pianinu j ko gausiais plojimais. Buvo rei- 
skambįns Stasys Kalvaitis, ilga-1 kalavimų pakartoti ir įteikta gė- 
metis Kauno valstybinęs operos lių. XX
akompaniatorius. |

Savo kūrybą skaitys Romual
da Dabšienė.

Vytautas F. Beliajus yra vi-

Worcester. Mass
MATEME “VINCĄ KUDIRKĄ”

Balandžio 7 d. Grafton Junior
šame Amerikos žemyne pagar-1
sėjęs įvairių tautų tautinių šo-j ... _ . _.

J j0 High School saleje Bostono Lie-

slaugę ir patarnautoją Agotą.
Visą knygnešių kadrą vaidino:
Pr. Averka — susipratusį ūki
ninką ^Galinį; Ugintas Kubi
lius —v apsukrų ir drąsų, pasi
ryžusį užimti žandarų nušauto 
Bevardžio vietą, Galinio auginti
nį Andriuką; Jurgis Jašinskas 
— knygnešį elgetą Antanėlį, pri 
menantį žinomą Naumiesčio 
knygnešį, vardu “Antanėlis”;
Br. Mickevičius — knygnešį Vid 
mantą; Ona Giruliepė — moterį 
iš Kražių; Jonas Grinkevičius — 
jauną, besisielojantį lietuviškais 
reikalais, kunigą vikarą. Poe
tas ir buvęs Lietuvos valst. te
atro aktorius Stasys Santvaras 
sukūrė vykusį žandarų kapitoną 
Rylojusevą. Žandarų bendradar 
bius šnipus: Leskauską — My.x 
kolas Manomaitis ir Barborą —
Liuda Šmitaitė. Charakteringus ninkė. 
ano meto lenkus dvarininkus, bi 
jančius kiekvieno lietuvių tauti
nio krustelėjimo, vaidino: poetas 
Antanas Gustaitis — dr. Chle- 
binskį; Zita Zarankaitė — Pše- 
valskienę; Aldona Vasaitytė — 
isterišką ir pavydžią vyr. Pše
valskienės dukterį Elvyrą; Re-

tę. Muzikinės dalies vedėjas — 
Vyt. Strolia. Jam padėjo K. 
Strolia ir VI. Eikinas.

Į veikalo pastatymą įdėta 
daug darbo ir žinoma — pinigo, 
nes be kitų smulkmenų reikėjo 
įsigyti dekoracijas. Antano 
Gustaičio su Gustaitiene suor
ganizuotas didelis darbas, o vei
kėjų parodyta didelė meilė ir 
pasišventimas lietuviškam teat
rui. Pr*

Studentų išrinkta motina
Detroito universiteto studen-! 

tai garbingiausia šių metų mo- j 
tina išrinko J. Shadą, kuri yra 
išauginusi septynius vaikus, 
nors pati serga cukrine liga ir 
viena jos koja yra amputuota. 
Ji taipgi yra žinoma paskaiti-'

VIENERIŲ METŲ MIRTIES
SUKAKTUVRS

BARBORA JUZULfiNAS
Jau suėjo vieneri metai, kai 

negąiletitinga mirtis atskyrė iš 
mūsų larpa mylimą motiną.
Netekome savo mylimos 1956 

m. bal. mčji. J k <1. Ners laikas 
tęsiasi, bčt mes jos niekados 
nenalėsime užmiršti. Lai gai
lestingas Dievas suteikia jai 
amžiną ramybę.

Cž jos sielą mes užprašėme 
•zeiluliiiKiis šv. Mišias bal. mėn. 
IS dieną įlavinu, {Ibio.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus kartu su mumis 
pasimelsti už a. n. Darbiuos 
sielą.

Nuliūdę:
anūkai.

Sūnus, marti ir

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KĖŠI ONĖ-

V Adunkevlčlaua apianka 
Įsakymus ra [liūgais siųskit*:

880 paU katea fZJM
■RACau, asM 8. OakAay Ava, 

a, <u

Sio» nuostabios Ir nHpaursstos Kny 
ana pt>rnnr>a?.iif< it tai p įvertins r* 
•ytojaa OI lau <3 a: “ W<-taaa — pa
uškintus niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angelloo angelą varsą 
varna Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos. bet mylint! skaisčia 
meile Pagaliau Julius -raslUgr*- 
skaistumo Ir nesuvokia* |i. srarSs

trasus be <1 rasos nesuprantąs os
'niaus h»ęri,'A4lrn'‘ oror-ses'

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3*6335

kių specialistas — žinovas, 
vadovaujama tautinių šokių gru 
pė “Viltis” apima įvairių tauty
bių žmones, jų tarpe yra ir vie
na lietuvaitė. Tie kitataučiai 
gražiai šoka ir gražiai dainuoja 
lietuviškai. Bus reta proga juos 
pamatyti.

Solistė Elena Rūkštelienė sp 
vo , dainavimais žinoma iš Lie
tuvos, taip pat emigracijoje — 
Australijoje. Ji jau yra daina
vusi’ ir Los Angeles.

Romualda Jaloveckaitė - Dab

tuvių Dramos Sambūris suvaidi
no “Vincą Kudirką”, iš eilės jau 
ketvirtą kartą: premjerą Bosto
ne, po to — New Yorke, Hartfor 
de ir Worcesteryje. Į Worceste- 
rį pakviesti iniąiatyvos ėmėsi 
LB apylinkės valdyba. Tai didę- 

_ I lis lietuviškos kultūros patarna
vimas Worcesterio lietuvių vi
suomenei, nes pąstaruoju metu 
m kas nedrįso imtis didesnio kul 
tūrinio parengimo dėl mažai te- 
atsilankančių į parengimus. “V.

*•*» m!

.. . .. . Kudirkos pastatymas, nors nešiene, savo poezija pasireiske P. . . . . ,,
. •, i- . . . • XT šimtu procentų, pateisino valdy-Amenkos lietuvių spaudoje. Ne-: . • vr >< x- j-*. . x , . bos ir jos pirm. V. Macio dėtasseniai atvykusi iš Venecuelos j J
Kaliforniją, čia pasirodys pirmą r,a-jla/1^as-
kartą su savo kūryba. ■ “Vinco Kudirkos” drama yra

Jurgis Gliaudą — žinomas ro- dar tuo ypatinga, kad ji vaizduo 
manistas, literatūros kritikas — i ja ne tik rašytojo sukurtus as- 
paskaitys savo apysaką. naenis, bet ir tikrą asmenį, gy-

Rašvtojas ir žurnalistas Algir venusį, kovojusį už Lietuvos rei 
das Gustaitis paskaitys naują j kalus ir paaukojusį savo gyve- 
savo novelę.

Meno vakarui — koncertui va 
dovaus Bernardas Brazdžionis, 
to1kininkaujamas kitų “Lietuvių 
Dienų” redaktorių.

Po meniškosios dalies bus šo- “Vinco Kudirkos” pastatymas 
kiai ir užkandžiai. Dana keliaujantiems teatralams yra

sunkus: veikalas ilgas, daug vai 
dintojų, sudėtingos dekoracijos

Jungtinis dramatinio soprano keieianjos net penkis kartus. 
Florencijos Korsakaitės ir ak- Patyrusios Ipolito Tvirbuto 
toriaus Juzo Kaributo pasirody- rankos veikalo režisūra atlikta 
mas dainos ir poezijos rečita- su dideliu kruopštumu ir įsijau- 
lyje paliko labai malonius įspū- timu. Sukurta ištisa tipų gale- 
džius. | rija. Idealų dr. V. Kudirkos ti-

Solistė Fl. Korsakaitė yra daž pą atvaizdavo Henrikas Kačins- 
na viešnia lietuviškuose paren- kas. Jis ir buvo visą laiąk žiū-

nimą kovai su prispaudėjų ru
sų varyta lietuvių tautos nutau
tinimo politika.

Vaidintojai

PADĖKA
Sirgdamas jau 6 metus multiple 

sclerosis liga, kurią gydytojai va
dina “slenkanti mirtis”, ir neturė
damas lėšų gydymui, kenčiu dide
lę bėdą. Paskelbus “Draugo” skil
tyse mano nelaimes, pasigailėjo 
manęs šie brangus geradariai ir 
paaukavo: M. Petkūnienė, Natley, 
$10; S. Bučnys, Dayton, $5; E. 
Skališius, Waukegan $1; E. Vili
maitė Chicago $1. Geraširdžiams 
aukotojams tariu Širdingiausi ačiū 
ir meldžiu Viešpaties palaimos ge
radariams.

V. Megys Etzenricht 89; bei 
Weiden/Opf. W. Germany

A. JL
PETER VIZGARD

GYVENO 2518 WEST 66th STREET
Mirė bn). 16 d., 1957, 7:50 vai. ryto, sulaukęs pusės amžiaus. Gimė| 

Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Cburlotte (Jackson), duktėl 
omaine, žentą,s Francis Lath<:mwerk, sūnus Charles, marti Francine,! 

3 anūkai: Ronald ir Clil't'ord Lathouivers ir Charles Vizganl, Jr.,j 
sesuo Verda, švogetts Joseph Staehoįvski, brolis I)r. Jc#seph J. Viz-| 
gard, brolienė Marie ir ją šeima, brolienė Sophie su šeima, 4 švo- 
gerkce: Eva Choras, Kteille Jackson, Marie Janus ir Anne Kaspar| 
Ir jų šeimos, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.Į
Gedulingos pamaldos už velionies sielą įvyks šeštadienį, bal. 20 d.,| 

10 vai. ryte koplyrtcije. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimieroj 
kapines. Nuoširdžiai kviečiamo visus gimines, draugus ir pažįstamus! 
dalyvauti šiose lai/Mtuvėse.

Nuliūdę: Žmty^, duktė, sūnus, žentas, marti ir anūkai.
Laidotuvių dirąkUJrius Mažeika-Eivans. Tel. REpublio 7-8600.

UGDfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Westem Avo. Air Conditioned koplyčia 
RKpnbU« 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Ttoau» kuris gyvsna kitoos miesto dalyss; rausimo 
koplyčią arčiau jfisą namą.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605*07 South Hermitage Avė. .
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

1

Dainos ir poezijos rečitalis

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZĖ
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III.

girrjuose, bet pasiimti specifinį 
repertuarą dainininkė be abejo 
tegali tik ios asmeniškuose va
karuose. Taip ji padarė šiame 
parengime. Lietuvių auditorijoj 
suskambėjo M. Castelnuovo, R. 
Wagner, J. Brahms, Fr. Shu- 
bert ir M. de Falla. Tų nelietu
vių kompozitorių kūriniai pra
plečia mūsų įprastas parengimų 
ribas, teikdami galimybę pažin
ti pvz. tokius mums nežinomus 
kompozitorius kaip ispanas M. 
de Falla.

Dainininkė pasirodė ir su lietu 
vių kompozitorių V. Jakub'čno, 
K. Banaičio ir J. Bertulio kūri
niais.

Publika ypatingai šiltai sutiko 
losangeliškio kompozitoriaus J. 
Bertulio dainą “Gyvybė”, kuriai 
akompanavo pats autorius. Tai 
įspūdingas kūrinys, kuris be a- 
bejo ras atgarsį mūsų scenoje. 
Dainininkui yra plati dirva ta
me veikale parodyti savo balso 
dovaną.

Publikos šiltai priimta Floren- 
cijh Korsakaitė pasirodė ne tik 
rečitalio soliste, bet ir dainos in
telektuale. duodama tokį rinkti
nį'kūrinių kompleksą.

Aktorius Juozas Kaributas pa 
deklamavo 11 eilėraščių, kurie 
daugumoje buvo tėvynės meilės 
žeį&le. Deklamatorius jautriai 
palietė klausytojų nuotaikas, 
prikeldamas naujose spalvose 
jau senus P. Vaičaičio, Maironio 
ir |V. Kudirkos eilėraščius. To
liau sekė B. Brazdžionio eilėraš
čio “Paskutinis pasmerktojo mi
riop žodis” eilėraščio inBceni- 
nizavimas. To monologo tragiką

rovų dėmesio centre. V. Lend- 
raitis vaidino kietai užsikirtusį

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

GUŽAUSKŲ
BEVĖRLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gčlfis d PI vestuvių, banke
tą, laidotuvių ir kitą papuošimą.

2443 West 63rd Street 
Tel. I’Roupect 8-0838 Ir PR 8-0884.

Saugumas Federalinės Valdžios Agentūros 
UŽTIKRINTAS IKI £10,00000

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS).

SU DEPOZITU 
$1OO AR DAUGIAU

Pradėkite einamą sąskąitą pąs mus dąbąr !

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Klausimai ir atsakymai augių 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wftlls.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS,

4545 West 68rd Street 
Chicago 29, Illinois

RADIO PROGRAMA
l.tOi Kadio Programa U stotie, 

«VBMR. 1 #»<> kil. sekmadieniais 11- 
12:80 vai per pietus: liet muslka 
dainos. Ir MagdutBs Pasaka Bizni, 
reikalais kreiptis ) Steponą Minką 
Raltle Flortsts, CMItų lr Dovanų Kw 
tuvy. R02 K. Broadway Ro Roetoi 
27. Mass Tel Ro 8-04H8 Ten oa 
r-

NUO UŽSISENfiJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo 8ENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagral I ramiai sčdfitl tr naktimis 
miegoti nes Ją uSsisenejusloa žalidos 
nietčjimą Ir skauddjlmą seaų atvi
ru ir skaudžią taiždą uždekite 
LEGULO Ointmeilt Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jura skaudBjl- 
mą ir galtotte ramiai mlegrotl nak
tį Vartokite Ją tapgt nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi padalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORLA- 
SIS. Taipgi padalina perMJlmą ligos 
vadinamos ATHL.ETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos tr perplyftimą 
tarppirSčiu. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskilslos odos dertlr- 
vlnlų. Odos «b«rlmą Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduoĮS nuo tt- 
virfttntą odos Ilgą. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 7S 
et., Jl.tB, lr »S.BO.
Pirkite vatsttnfiseCbl- 
cagoj tr apylinkėse—
Milvvaukee, Wlse., Ga- 
-v.Ind. Ir Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te I r atsiųskite Mo
ney order |

VIKTORO K O 2 I C O 8 
IJetuvlškr. gazolino stotis lr anto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 8. WE8TERN AVĖ. PR 8-9533

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

T>ooooocycxxxxxxxxxxy<ycxxxy<xxy
Skelbtis 'DRAUGE apaunoks 
nes jis yra plačiausiai skaitoma 
lietuvių dienraštis o skelMm 
.•Ina yra pr einama riatev.. 
000<W>QO<>QOGGOPOOO<X><KK>000

ST. ANTHONY SAViNGS
ANO LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Ct., Cicero, Iii.

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Telefonas — Bishop 2-1397. Uždaryta trečiadieniais.

PETRAS BIELIGMAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. I.Afayette 3-3572

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

659 We»t 18th STREET

Z POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HAI24TEU STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COinmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. VArda 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVK, CICERO, IU. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWi£Z
2424 W. 69th STREOT KEpuhlic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 50th Avė. OLymplc 2-S24S ir TOnnhalI 3-9887

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6612 S0. WESTERU AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna- 
vimaa dieną ir nak- 

I tį, Reikale šaukite 
į mus

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir' 
Rorelando dalyse ir' 

tuojau patarnaujame K
Ii

PETRAS P. GURSKIS
Tel. SEeley 3-5711
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J. A. VALSTYBĖSE

— Studijų dienos įvyks ba
landžio 26—28 dienomis Phi
ladelphijoje rytinių pakrančių 
studentams. Jas rengia centro 
valdybos pavestas Lietuvių 
Studentų sąjungos Philadelphi
jos skyrius. Sudaryta įdomi ir 
turininga programa, kurios 
centrine tema bus aktualiųjų 
lietuviškųjų klausimų akademi
nis studijavimas.

X Švč. Panelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioj Di
džiosios savaitės pamaldų tvar
ka yra ši: ketvirtadienį šv. mi
šios 7:30 vai. vak. ir šv. Ko
munija, penkt. 3 vai. p. p. pa
maldos ir Šv. Kryžiaus adora-Į 
cija. šeštadienį pamaldos 11 v., 
o 12 vai. Velykų mišios. Vely
kų dieną mišios prasidės 6 vai. 
ir paskutinės 12:15 vai. Išpa
žinčių klausoma rytais ir ketv., 
penkt. ir šeštadienį 3 vai. ir 7 
vai. vak.

Balandžio 26 d. vakare įvyks 
jaukus susipažinimo vakaras, 
gi šeštadienį, balandžio 27 d., 
numatytas didelis koncertas vi
suomenei, kurio programą iš
pildys studentiškos pajėgos. 
Oficialioji Studijų dienų dalis 
prasideda balandžio 27 d., šeš
tadienį, 10 vai.

Sąjungos centro valdyba ra
gina ir kviečia visus rytinių 
pakraščių studentus Studijų 
dienose dalyvauti. Dėl smulkes
nių informacijų prašome sekti 
-spaudą. »

ITALIJOJ
— ELTOS biuletenis italų 

kalba kovo mėnesio numeryje 
pateikia Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidento ir valsty
bės sekretoriaus paskutinius 
pareiškimus Pabaltijo valsty
bių reikalu ir daug kitos infor
macinės medžiagos apie padėtį 
sovietų pavergtuose Pabaltijo 
kraštuose bei apie jų laisvini
mo veiklą laisvajame pasauly 
je. Biuletenis, pasiremdamas 
sovietinės statistikos įstaigos 
pateiktais duomenimis, daro iš
vadą, 'kad gyventojų nuostoliai 
Lietuvoje okupacijos metais 
yra pasiekę beveik 500 tūkstan
čių asmenų.

Religinių žinių skyriuje rašo
ma apie Kaišedorių vysk. Ma-

X Vytautas Memenąs, sūnus 
Rozalijos ir Jurgio Memenu, 
gyv. 1518 S. 49 avė., Romoje, 
Šv. Petro bazilikoje, balandžio 
28 d. priima kunigystės šven
tinimus. Sekančią dieną 8 vai. 
Šv. Petro bazilikoje, prie Apaš
talų kunigaikščio kapo, atna
šaus pirmąją šv. mišių auką už 
savo tėvelius, gimines, mokyto
jus, auklėtojus ir visus asme
nis, kurie savo malda ir auka 
jaunąjį kunigą lydėjo prie Vieš
paties altoriaus.

X Chicagos šaulių klubo val
dyba savo posėdyje balandžio 
mėn. 5 d. nutarė organizuoti 
šaulių rėmėjų skyrių, nes dau
gelis žmonių teiraujasi apie to
kio padalinio buvimo galimy
bes. Yra asmenų, kurie Lietu
voje buvo aktyviais šauliais, 
bet dabar norėtų priklausyti 
šaulių klubui tik rėmėjais, ku
rie paremtų pinigine auka. Val
dyba apsvarsčiusi tokį pageida
vimą nutarė pradėti verbuoti 
narių rėmėjų dalinį. Valdyba 
mano, kad tokie nariai turėtų
mokėti bent dvigubą nario mo- Į tulionį, kuris, nors grąžintas iš 
kestį arba apsidėti laisvu mo- sovietų tremties, negali grįžti 
kesčių. atgal į savo vyskupiją; prime-

X Balys Brazdžionis Rose-, namas daugelio Kauno ir Vil-
landė balandžio 14 d. rodė fil
mą iš Chicagos lietuvių veik
los. Verta dėmesio buvo L. B. 
spaudos paroda, Dariaus ir Gi
rėno minėjimo paradas ir 
“Draugo”, redakcijos, administ
racijos bei spaustuvės darbai. 
Apgailestauta, kad nėra filmos 
iš pačių didžiųjų Chicagos lie
tuvių veiklos įvykių, kaip kul
tūros kongreso ir dainų šven
tės.

X Lietuvių Dantų gydytojų 
kartūno baliuje š. m. gegužės 
4 d. Ballroom salėse dantų gy
dytoja St. Didžiulienė yra su
planavusi suruošti puikų bufe
tą, gi dant. gyd. A. Trimakienė 
rūpinasi gaivinančiais svečių 
gėrimais. Baliaus pelnas ski
riamas šalpos ir kultūriniams 
reikalams.

X MUda (Puikūnaitė) ir Va
lentinas Mičiuliai susilaukė tre
čio šeimos nario Lino. Be nau
jagimio jie dar augina dukre
lę Mildą ir sūnų Raimundą. Va
lentinas, studijavęs medicinos 
mokslus, šiandien dirba vienoj 
įmonėj atsakomingą chemiko 
darbą.

X Jonas Pąchankis, savinin
kas Troost-Pachankis pamink
lų bendrovės Marąuette Parke, 
išvažiavo į Richmond, Va., įmo
nės reikalais. Ta pačia proga 
prailgina savo kelionę ir aplan
ko pravažiuojamų valstybių 
įdomesnes vietas.

X L. 8. K. Neries sportinin
kai balandžio mėn. 27—28 d. 
vyksta atskiru autobusu į To
rontą žaisti VlI-se šiaurės 
Amerikos Lietuvių sportinėse 
žaidynėse. Atsiradus keletai 
laisvų vietų, priims keleivius. 
Skambinti Z. Žiupsniui, telef. 
WEntworth 6-9401.

REIKALIN GA VIRRJA-PADRJfi- 
JA. Gerai atlyginimas, bntw ir už
laikymas. Rąžykite žino adresą: 
DRAUGAS Adv. 9441. 4645 W. 63rd Ht., Ohlcago 89, III.

DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILIJNOIS Ketvirtadien., balandžio 18, 1957

IS ARTI IR TOLI CHICAGOS ŽINIOS
giminių bei pažįstamų aplanky 
ti.

— Lietuvon sugrįžusieji nusi-Į 
vylė. Sugrįžusieji okupuoton 
Lietuvon nesidžiaugia. Štai vie
nas išvykęs prieš pusmetį ra
šo: “Lietuvoje nėra jokio ko
munizmo, nei socializmo, tik 
didžiausias darbininko jėgos 
išnaudojimas. Duonos reikia ei
ti pirkti į rajonus už kelių kilo
metrų. Kolchozuose gyvenimas 
nepakenčiamas. Ka3 gali, bėga 
į miestus.“

Vienas siuvėjas nuvykęs 
Kaunan rašo, kad iš savo ama
to negali žmoniškai pragyventi. 
Todėl mokosi valdyti traktorių 
ir vyksiąs į Sibiro stepes plė
šinių arti. Giminėms likusiems 
Brazilijoj rašo, kad neparduo
tų huosavybės ir niekur nesi
judintų.

Brazilijoj gimę ir augę rašo, 
kad jie ir jų tėvai komunisti
nės propagandos buvo apvilti. 
Nerado to ir taip, kaip skelbė 
komunistinė propaganda. Krei
piasi į gimines ir pažįstamus ir 
prašo daryti visa, kad galėtų 
atgal Brazilijon grįžti.

— S. Paulo lietuvių parapija 
pastatė naują dviejų augštų 
kleboniją.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
t

— Dr. Ona Jablonskytė- 
Lapdsbergienė, akių gydytoja, 
archit. inž. Landsbergio žmo
na, mirė Kaune š. m. kovo 22 
d. Palaidota Petrošiūnų kapinė
se. Velionė buvo nepaprastai 
gera savo profesijos specialis
tė, didelė Lietuvė patriotė ir 
kilni, ideali asmenybė. Jos lai
dotuvėse dalyvavo didžiulė mi
nia žmonių — pacientai, drau
gai, bičiuliai ir pažįstami. Visi 
nepaprastai gailėjosi netekę 
taip garbingo žmogaus.

niaus bažnyčių likimas; apžvel
giama antireliginė propaganda 
lietuviškoje komunistų spaudo
je. Laisvosios Eltos biuletenis 
italų kalba išeina kiekvieną 
mėnesį ir yra siuntinėjamas 
Italijos vyriausybės, senato ir 
atstovų rūmų nariams, spaudai, 
radijams, diplomatinėms atsto
vybėms ir žymesniems visuo
menės veikėjams. Laisvosios 
Eltos biuleteniai leidžiami taip 
pat anglų ir vokiečių kalbomis.

BRAZILIJOJE
— Elena Bielskytė ir Alber

tas šilkūnas išvyko iš Sao Pau
lo į Chicagą nuolatiniam apsi
gyvenimui. Kadangi Brazilijos 
kvota Amerikon yra nemaža, 
todėl ir lietuviams Brazilijoj 
gimusiems Amerikon įvažiuoti 
nėra didesnių sunkumų.

— Jurgis Bareišis balandžio 
pradžioj keliems mėnesiams 
vyksta Amerikon ir Kanadon

X šv. Antano Taupymo ir 
Skolinimo bendrovė, 1447 So. 
49th, Cicero 50, III., Didįjį 
penktadienį, balandžio 19 d., 
bus uždaryta visą dieną. Didįjį 
Šeštadienį, balandžio 20 d.,
dirbs iki 1 vai. dienos.

X “Kan. A. Steponaitis pa
teko į ligoninę porai savaičių. 
Operacija nebuvo komplikuota 
ir šiomis dienomis grįžta atgal 
į Vilią de Chantal, Rock Island, 
IU.

X Inž. Pilypas Nagutis, buvęs 
Stutthofo kaceto kankinys, va
dovaus iškilmingam posėdžiui 
MAS Vidurio Vakarų apygardos 
metinės šventės metu balandžio 
28 d. Marijos augštesn. mokyk
los didžiojoje salėje.

X Viktorui Petrikoniui, 6423 
So. Francisco, už beveik du mė
nesius sugaištus dėl ligos na
muose Leonardas Jankauskas 
įteikė $395.00 čekį.

X Kazimierui Jakui yra 
“Drauge“ laiškas iš Lietuvos.

Lietuvis dviejų poetų 
gyvenime

Chicagos kino teatruose eina 
filmas “Barretts of Wimpole 
St.’’, kur vaizduojamas gyveni
mas vienos iš didžiausių britų 
poečių ■— Elzbietos Barrett 
(1806—1861). Ji buvo liguista, 
gausioje šeimoje mylima, ta
čiau griežto tėvo ji ir kitos.se
serys bei broliai buvo kietai lai
komi. Daug paguodos ji rasda
vo poezijoje ir... prie jos nuo
lat budinčiame šunelyje. Iš raš
tų, o paskiau ir asmeniškai ji 
susipažino su kitu didžiuoju 
britų poetu Robertu Browning. 
Jų tyra meilė, nepaisant kliū
čių iš tėvo pusės, buvo apvaini
kuota vedybomis ir’ jiedu išvy
ko į Italiją, kur grožėjosi nuo
stabia gamta.

Filmas spalvotas, gerai pa
statytas, ir žiūrovui, kuris pir
ma nors kiek bus susipažinęs su 
tais poetais, galės būti įdomus. 
Tą griežtąjį tėvą vaidina lietu
vių kilmės aktorius Jonas Giel- 
gudas. Filme labai išryškinama 
mintis, kad tėvas neprivalo pa
sidaryti tironu šeimoje. Pasta
tymas geras. Poetę gerai vai
dina aktorė J. Jonės.

KAS KĄ IR KUR
JOHAN STRAUSS, kompozito

rius operetės šikšnosparnis, buvo 
tėvo verčiamas dirbti kaip banko 
tarnautojas su tėvo viltimi, kad 
sūnus vėliau taps bankininku. Jau
nas Strauss’as nuo tėvo pasislėp
damas studijavo muziką ir vietoj 
bankininko tapo valsų karalium.

Jūs turėsit progos išgirsti tuos 
gražiuosius šikšnosparnio valsus 
sekmadienį, balandžio 28 d., 3:30 
vai. p. p., Sokol salėje, kada Pir
myn choras sudainuos juos kon
certinėje formoje.

BUDRIKO RADIO PROGRAMA
Šį vakarą girdėsite puikią Budriko 

radio programą iš stoties WHFC 
nuo 6 iki 7 vai. su gera muzika ir 
gražiomis dainomis, žinomos solistės 
Izabelos Motekaitienės. Prie to bus 
mįslių konkursas su dovanomis. Pra
eitą savaitę Budriko dovanas laimė
jo: Stalinę lempą — Juozas Oritė- 
nas, 1115 Nori Ii 16 Avė., Melrose 
Park, TIE; termometro ir barometro 
kombinaciją — Teklė Bruknis, 3123 
S. Union avė., ir 12 muzikos plokš
telių Juozas Plaėas, 6718 S. Union 
Avė. Klausykitės ir dalyvaukite 
šiame Budriko konkurse.

Pranešėju

2UVAVIM0 PAKTAS

Tokio mieste pasirašo Sovietų Sąjungos ir Japctiijos atstovai žuvinin
kystės paktų. Žuvininkystės reikaluos nuo Antrojo pasaulinio karo |>a- 
baigos buvo tarp ,la|Kinijos ir Sovietų Sąjungos daug neaiškumų. (INS)

DĖMESIO, JAUNIMAS ATEINA
EDVARDAS SUL AITIS, Cicero, IU.

Kiekvieną dieną vis artėjame 
prie didžiausio šių metų jaunų
jų užsimojimo — Jaunimo kon
greso, įvykstančio birželio 29 — 
30 d. d. Chicagoje.

Norėdąmi patirti, xą gi apie 
šį visų laukiamą įvykį galvoja 
patys kongreso rengėjai, jiems 
pateikėme kelis klausimus. Į 
klausimą, ko jūs laukiate iš Lie
tuvių Jaunimo kongreso, atsakė 
kongreso rengimo komiteto pir
mininkas studentas Adomas Mic 
kevičius. “Visų pirma, — kalbė
jo šis energingas jaunuolis, — 
gražios ir bendros viso jaunimo 
manifestacijos, kuri duotų jėgų 
ir inspiracijų mūsų tolimesnei 
veiklai. Taip pat norėčiau, kad 
Jaunimo kongresas parodytų 
mūsų viso jaunimo vieningumą 
ir mokėjimą kartu dirbti bend
rą darbą. Kongresas taip pat tu 
retų iškelti dabartines mūsų 
jaunimo problemas bei sieki
mus. Svarbiu kongreso tikslu tu 
retų būti ir mūsų jaunesniojo 
prieauglio įtraukimas į lietuviš
ką veiklą.’’

“A§ laukiu, kad jaunimas pa
žvelgtų už savo ideologinių or
ganizacijų ribų ir stengtųsi gi
liau įsigyventi į pačią svarbiau
sią čių dienų temą (“aš esu lie-
tuvis“), bendradarbiaudamas s^i glaudūs ryšiai tarp šių dvie-
didžiųjųt mūsų reikalų atlikime, 
kaip pvz. Jaunimo peticijos ir 
šio Kongreso organizavimo, at
vejais” — atsakydamas į tą pa
tį klausimą pabrėžė LSS Chica
gos skyriaus pirmininkas ir kon 
greso programos komisijos pir
mininkas Juozas Kregždys.

Viena iš didžiųjų šio kongre
so figūrų — Lietuvių Studentų 
sąjungos JAVavstybėse pirmi
ninkas Juozas Karklys, paklau
stas apie konreso reikalus, pa
žymėjo: “Aš norėčiau, jog Lie
tuvių Jaunimo kongresas duotų 
tą kibirkštėlę, kuri uždegtų lie
tuvišką jaunimą kovoti dėl tėvy 
nės laisvės visomis mums priei
namomis priemonėmis.”

Michigan valstybės gubernato
rius B. Mennen Williams tvirtina 
senato pakomitečiui VVashingtone, 
kad turi būti suorganizuota pagal
ba atleistiems darbininkams De
troito ar kituoee didesniuose mies
tuose, kai nedarbas pasidaro itin, „„ a.aštrus. (INS) I 4545 W- 68 St, CWcM<> 29. 111

Į klausimą, koks, jo nuomo
ne, bus šio kongreso pasiseki
mas, LSS sąjungos J A Valstybė 
se pirm. Juozas Karklys šitaip 
atsakė: “Nors šis įvykis savo 
pobūdžiu bus pirmutinis mūsų 
tarpe, tačiau, kaip tenka girdė
ti, juo susidomėjimas yra gana 
didelis. Jau seniau girdėjome 
pageidavimą — rasti visų ideo
logijų bei įsitikinimų jaunimui 
progą susiburti krūvon, pasida
linti mintimis, rūpesčiais ir 
džiaugsmais. Tada Lietuvių Stu 
dentų sąjunga ryžosi šią mintį 
įgyvendinti; ir štai dabar mes 
ir matome gražius pasiruošimus 
Jaunimo kongresui. Žinant visų 
didelį entuziazmą ibei ryžtą, iš 
jaunimo kongreso, mes laukia
me gerų vaisių.“

Girdint šiuos kongreso rengė 
jų pareiškimus, atrodo, nedaug 
būtų galima pridėti, norint iš
aiškinti artėjančio kongreso 
svarbą ir reikšmę jaunimui. Vie 
ną dalyką tereiktų iškelti, kurio 
kongreso rengėjai čia neužak
centavo — tai dėtinos pastan
gos čia gimusio ir iš tėvynės at- 
vykusiojo jaunimo suartinimui. 
Kongrese šis momentas ypatin
gai stipriai turėtų būti pajus
tas; juk čia galėtų būti užmeg-

jų iki šioliai labai mažai bendra 
darbiavusių šakų.

Mums yra džiugu, jog, artė
jant Jaunimo kongresui, viso
je lietuviškoje spaudoje pasigir
sta daugiau teigiamų balsų jau
nimo reikalais. Mums taip pat 
yra malonu .matyti ir tuos vyre 
sniosios kartos tautiečius, kurie 
noriai ateina jaunimui į talką 
ir juos kiek išgalėdami remia. 
Galvojame, kad tie nuoširdūs 
jaunimo rėmėjai, pasisvečiavę 
Jaunimo kongrese, negalės nusi 
skųsti į lietuviškąjį prieauglį de 
damomis viltimis ir iš jo išsineš 
geriausius įspūdžius.

Tad dėmesio: jaunimas atei
na tarti savo žodį.

Skolina knygas ir filmas
Maryknoll vienuoliai savo pa

grindiniuose namuose Maryk
noll P. O., N. Y., įsteigė knygų 
ir filmų skolinimo centrą. Kiek 
vieną .mėnesį iš ten paskolina
ma vidutiniškai po 230 filmų.

Lietuvių tautos
bės Arklvysk. Jurgio Matulaičto- 

Matulevtčlaas
Trijose dalyse:

. UŽRAŠAI
I. tiražai: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. ola kaip tik atalakleldžla 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Jžvel- 
girnas bei vtalžkas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai tr sielų 
išganymui.

II. LaUkaL. Tai (vairiems asme
nims rąžytų lalikų litraukoa, gyva 
ntmlftkoe Išminties perlai, Ižrelkž. 
patarimų, paraginimų tr paaliklnl 
mų formoje.

III. Vilniuje, žvilgsnis J Arkivys
kupo kančias pernoktas senoje Lie
tuvos sostlnSjs, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken- 
tSjąs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir Įrllta j kietus vlrieltua 
12.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAI*

Kišeniniu peiliu gelbėjo 
sustojusią širdį

Chicagoje, Lutheran Deaco- 
nes ligoninėje, prieš kiek laiko 
sukrito Stanley Wisniewski, 
rentgeno laboratorijos techni
kas. Greitomis pribėgęs gydy
tojas pastebėjo, kad jo širdis 
jau nebeplaka. Nebebuvo laiko 
nei kada jį gabenti j operacijų 
kambarį, nei kada įrankius ste- 
relizuoti — daktaras kišeniniu 
peiliuku atidarė jo krūtinės ląs
tą ir ėmė masažuoti širdį. Taip 
jisai darbavosi per pustrečios 
valandos. Aplinkui buvo didelis 
susijaudinimas. Gailestingosios 
seserys, gydytojai ir kitas ligo
ninės personalas karštai mel
dėsi. Buvo pašauktas katalikų 
kunigas, kuris tariamai miru
siam Wisniewskiui suteikė pa
skutinį patepimą. Ir visdėlto 
pasisekė širdį išjudinti. Ligonis 
atsigavo. ,

Dabar tą įvykį aprašydamas 
Journal of American Medical 
Assn. laikrašty dr. C. David 
Brown, vienas iš trijų gydyto
jų, gelbėjęs nelaimingąjį, rašo, 
jog šalia mediciniškos pagal
bos čia daug padėjo ir visų 
karštos maldos. “Mes žinojo
me, kad mums kažkas vadovau
ja“, — rašo dr. Brown. Tame 
straipsnyje gydytojas toliau 
rašo apie bendradarbiavimą 
žmonių baltose uniformose 
(medikų) ir juodose (dvasiš
kių). Tas medikų žurnalas ra
šo, jog religija yra ant slenks
čio tos vieningos teorijos, kuri 
jungia tikėjimą su sveikata, ir 
straipsnis pabrėžia, jog jau 
yra mirštanti senoji sąvoką 
“netikinčio gydytojo”. Paga
liau žurnalas prielankiai atsi
liepia apie Chicagos universite
to žygį, kuris į universitetinę 
medicinos mokyklą pakvietė 
dėstyti teologijos seminarijos 
profesorių dr. G. Westberg 
(buvusį ligoninės kapelioną, ne 
mediką), kuris dėsto sveikatos 
ir religijos kursą.

Taipgi tame medikų straips
nyje pastebima, kad Lojolos 
(Chicagoje), Harvardo ir Ye- 
shiva universitetai įveda psi
chologinį lavinimą teologijos 
studentų.

Didysis vyras
Kaikuriuose Chicagos teat

ruose eina filmas “Great Man“, 
kur vaizduojama, kaip vienas 
laikraštininkas gavo uždavinį 
paruošti programą paminint 
mirusį vieną garsų vyrą. Jis 
renka medžiagą, įrekorduoja 
pasisakymus velionies artimų
jų, o taipgi laidotuvėse daly
vaujančių. Tačiau jie susidomė
ję pašaliniais dalykais, to ve
lionies didingumo visiškai ne
atskleidžia. Reporteris įsitiki
na, kad jis nei nebuvo didelis. 
Pradeda radijo programą pa
gal užsakymą — augštindamas

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Aiame leidinyje tr 8 pusi. priede at- 
apausdlnta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Securlty) jatatyman au 
nauJauHiala IŠIMI metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialia penai lų lr patal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 66 metų amžiaus.

Be to. žlame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų (statymas 
(W»»rfcmen's Oompensatton), su len
telėmis. nurodant už kokius kūno nu
sileidimus klek mokama paftalpos. 
Leidinių kaina tik SO centų.

Pinigus au užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS"4548 w«t 68rd Street CMcago 29, Illtnoia

KAS TURI GERĄ SKOMĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPOMĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. Victory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 10—6, Kitom dienom 9 6

velionį, tačiau neįstengia veid
mainiauti ir metęs rankraštį 
pradeda pasakoti tiesą.

Filmas nespalvotas, gana 
tuščias ir nuobodus.

Nebevažiuos į Rusiją?
Vienas buvęs termtinys pa

siūlė Kozminų šeimai apsigy
venti pas jį. Kozminai, kaip ži
nome, yra buvę darbo vergais 
Rusijoje, paskiau karo .metu 
pateko į vakarų pasaulį, pasie
kė Ameriką, bet čia susirgo 
nervų ligomis ir buvo psichiat
rinėse ligoninėse, o jų vaikai — 
prieglaudose. Dabar jie panoro 
važiuoti į Rusiją ir pasiimti 
vaikus, kurie nenori ten va
žiuoti.

Dėl to buvo kilusi byla, kuri 
gali dabar laimingai išsispręsti. 
Asmuo, pasiūlęs pas jį gyven
ti Kozminų šeimai, yra kartu 
su jais buvęs darbo vergu. Da
bar įsikūręs Indianos valsty
bėje, tačiau nei jo pavardės, nei 
gyvenimo vietos prašė neskelb
ti:

Moters lavonas
Chicagoje, skersgatvyje ties 

sandėliu 4522 W'. Cermak, ras
tas ir apmestas lentomis lavo
nas 55 m. amžiaus moters Anna 
Lejuta, gyvenusios Benvyne ir 
tarnavusios Bell telefonų ben
drovėje. Iš karto tuose namuo
se esančio sandėlio superinten
dentas pamatė lyg drabužių 
gumulą. Kai atklojo lentas, ra
do į matrasų audeklą susu*ptą 
lavoną, surištą virve. Permato
mu plastiniu maišu buvo ap
gaubta galva.

DARBININKAI PERKA 
NUOSAVYBĘ CENTRE

Teamsters unijos Pensijų ir 
Šalpos fondas Chicagos miesto 
centre nupirko keturias nuosa
vybes, jų tarpe ir Heyworth 
rūmus, 18 augštų. Už viską su
mokėta $2,600,000.

Maldaknygė DIDŽIOJI SAVAI
TE, išleista Lietuvių Knygų Sąjun 
gos Romoje, šiuo metu yra labiau
siai perkama knyga. Si knyga yra 
pilnas lietuviškas lotyniškas teks
tas visų bažnyčiose laikomu pa
maldų, pradedant Verbų sekmadie
niu ir baigiant Velykomis. Viso žy 
mesnės pamaldos turi įvedamuo
sius paaiškinimus. Knygos kaina 
$1.00. Gaunama DRAUGE, 4545 
W. 63 St., Chicago 29, UI.

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

.Galima gauti “DRAUGO** 
Admlnistracijcje

4515 Weet «3 Street, (Idealo 2®. III.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai b 
dail. VI. Stančikaitės gražios Iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskit*

‘DRAUGAS” 
4545 West S3rd Street

CHICAGO 29. ILL.


