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TARP HONDŪRO IR NICARAGUOS ĮSITEMPIMAS
Vidurio Rytų klausimas - 

kaip kokia žaizda
SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Nors spauda apie tai nerašė, bet 
čia tarptautiniu mastu buvo iškeltas klausimas — „Ar Nasseris 
yra džentelmenas?“ Kaip jau galima įspėti, šitokį klausimą pasta
tė vienas Izraelio spaudos atstovas eilinėje generalinio sekreto
riaus Dago Hammarskjoldo spaudos konferencijoje.

Ginčijasi korespondentai

Nors toks klausimas buvo pa
statytas balandžio 25 d., bet at
garsiai dar ir dabar tebeaidi, nes 
tarp savęs dabar ginčijasi prie 
Jungtinių Tautų akredituoti ko
respondentai.

Reikalas atrodė labai papras
tas: tuojau pat, kai Egiptas pa
skelbė, jog Jungtinėms Tautoms 
įteikia užregistruoti sąvo pareng 
tąją Suezo deklaraciją, įvyko 
spaudos konferencija. Generali
nis sekretorius atsakinėja dau
gybę klaumisų, daugiausia susi
jusių su kanalu ir Egipto užsiim
tomis pozicijomis tiek dėl paties 
kanalo, tiek Gazoje, tiek kitur.
. lr tada visiškai ramiai vienas 
žydų korespondentas jam sako:

— Ponas sekretoriau, kai jūs 
sugrįžote iš Egipto, jūs prane
šėte apie „džentelmeno susitari
mą“ tarp Jūsų ir tarp Egipto re
žimo. Mano klausimas toks: kaip 
įmanoma padaryti „džentelmeno 
susitarimą su asmeniu, kuris nė- 
ra džentelmenas? („Gentleman’s 
agreement“ yra susitarimas, ku
ria remiasi tik „garbės žodžiu“, 
bet neturi juridinės galios. S. 
N.),

Situacija susidarė labai nejau
ki, didžiumas korespondentų tik 
sužiuro į Hammarskjoldą, lauk
dami, kaip jis išmąnevruos iš to 
visko. Bet Hammarskjoldas sau 
visiškai ramiai, savo pypkę 
traukdamas ir sako:

— I don’t think much of that 
ųuestion.

Nors konferencija užsibaigė 
normaliai, bet ugnis užvirė jai 
pasibaigus.

Sąjunga atsiprašo

Tuojau pat susirinko žurnalis
tų sąjungos valdyba ir nutarė Ge 
neralinį sekretorių atsiprašyti už 
šį „netaktą“. Tad ji parašė jam 
laišką, kuriame pabrėžė, kad to
kios „manifestacijos netarnauja 
spaudos reikalui.“ Apgailestau
dama ir sakydama, kad toks klau 
Simas buvo „ne vietoje“, nes 
prieš Jungtinių Tautų nario vy
riausybės galvą (Nasseris — pre 
zidentas), žurnalistų valdyba pa
brėžė, kad šitas klausėjas nesąs 
sąjungos narys.

Netrukus ir Dagas atsiuntė 
valdybai laišką, kuriame, dėko
damas už pareiškimą, nurodo, 
kad jis spaudos konferencijas la 
bai vertinąs ir tikįs, kad jos ir 
toliau pasiliks augšto 4ygio prie
mone objektyviai pasidalinti ži
niomis.

Pasipila nuomonės

, Bet tuo viskas nesibaigė, o tik 
prasidėjo. Dabar jau daugiau 
kaip savaitė, o žurnalistų ginčai 
nesibaigia. Remdamiesi spaudos 
laisvės principais, žurnalistai vie 
šai laiškais diskutuoja reikalą.

, Vieni peikia valdybą už tai, 
kad ji Dagą atsiprašė, primin-

darni, kad tai išeina iš jos parei
gų ribų. Kiti peikė ąną žurnalis
tą už tokio klausimo pastatymą, 
aiškindami, kad šitaip nemanda
gu elgtis tarptautiniame forume 
ir gyrė valdybos žygį. Treti jieš
ko jo bendros formulės.

Visi tie laiškai, pavieniui ir ko
lektyviai surašyti, skelbiami ko- - i - 
respondentų skelbimų lentoje, ku Lenkijos premjeras 
ri kabo spaudos skyriuje, esan 
čiame trečiajame, to stiklinio

Kongresas išleis 
papildomą pabėgėlių
imigracijos įstatymą

WASHINGTONAS, geg. 3. — 
Balfo pirmininkas kan. dr. J. B. 
Končius šiomis dienomis lankėsi 
Washingtone jr jis matėsi su 
kongreso imigracijos komisijo
mis ir kalbėjosi su senatoriais ir 
kongresmanu Walter. Iš jų kun. 
dr. Končius patyrė, kad kongre
sas rimtai planuoja išleistųpapil- 
domą pabėgėlių imigracijos įsta
tymą.

Viso iš rytinės Europos pabė
gusių yra dar vakarinėje Euro
poje apie 200,000 asmenų.

Plačiau — kitą kartą.

KALENDORIUS
Gegužės 4 d.: šv. Monika; lie

tuviški: Beržas ir Mintautė.
Gegužės 5 d.: II sekmadienis 

po Velykų; šv. Pijus, popiežius; 
lietuviški: Neris ir Girgžduta.

Saulė teka 5:45, leidžiasi 7:51. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — šal
čiau.

namo augšte.
Kadangi žurnalistų sąjunga ne 

atstovauja visų prie Jungtinių 
Tautų akredituotų koresponden
tų, tai didžiuma mano, kad sąjun 
ga nėra atsakinga už kitus korės 
pondentus, kurie irgi yra čia to
kiomis teisėmis, kaip ir sąjungos 
nariai, nes jų akreditavimas yra 
Jungtinių Tautų informacijos 
skyriaus ir JAV valdžios, patvir
tintas. Sąjungos nariai nuo visų 
kitų tik skiriasi tuo, jog jie su
būrę beveik visus didžiuosius šu
lus į savo tarpą ir turi įvairių pri 
vilegijų JT rūmuose, jų tarpe net 
savo atskira patalpą ir barą. Bet 
sąjungoje tėra tik 150 narių iš 
beveik arti penkių šimtų sesijos 
metu dirbančių žurnalistų. 

Panašiai pasitaikydavę

Kuo tie ginčai pasibaigs, tuo 
tarpu neaišku, nes panašių atve
jų, kad žurnalistas kartais pa
stato „ne vietoje klausimą“ pa-* 
sitaikydavo ir praeityje, bet nie
kad reikalas taip karštai nebuvo 
paimtas. Kadangi žydų tautybės 
korespondentų yra nemažas skai 
čius, tai, savaime suprantama, 
kad ir jų simpatijos krypsta to 
izraelito korespondento pusėn. O 
tas „kaltasis“ visiškai nesijaudi
na, girdi, visi čia turi vienodą 
balsą.

Dabar šis klausimas iškilo, ži
noma, gal tik todėl, kad bendrai 
dabar čia tebesama visuotinio su 
si jaudinimo, o Vidurio Rytų klau 
simas — kaip kokia žaizda.

Ir diplomatai susidomėję skai
to tas žurnalistų nuomones, ku
rios iškabintos lentoje ir prie ku
rių pirmąją vienas atstovas be
veik skundėsi, kad „net visą va
landą“ jam užtrukę ligi jis gavęs 
progą perskaityti, kas ten sura
šyta.

Jūsų korespondentė, kuri jau 
antri metai, kaip yra tos žurna
listų sąjungos narė, su būreliu 
iniciatorių pasirašė raštą, kuris 
šiuo metu, atrodo, turi tendenci
jos tapti bene gausingiausiai pa
sirašomu kitų narių. z

Tas tekstas šitaip skamba: 
„Kai korespondentas yra stačio
kas, storžievis, ar kvailiu pasiro
do, tai jo ręikalas. Kai sąjungos 
valdyba išeina pavojingu keliu, 
sudarydama rizikingą preceden
tą, tai mūsų (atsieit, narių) rei
kalas. Ir todėl mums atrodo, kad 
sąjunga neturi teisės cenzūruoti, 
kritikuoti ar atsiprašinėti už ko
respondentus, statančius klausi
mus, kurie yra kontroversinio po 
būdžio dėl savo skonio, manierų 
ar turinio“. ,

Du helikopteriai
\VASHINGTONAS, geg. 3. — 

Oro pajėgų pareigūnai informa
vo atstovų rūmų komitetą, kad 
du helikopteriai, užsakyti prezi
dentui Eisenhoweriui, kainuos 
$201,000.
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atvyko į Pragę
PRAGA, Čekoslovakija, geg. 

3. — Lenkijos premjeras Josef 
Cyrankiewicz vakar atvyko į Pra 
gą tartis politiniais ir ekonomi
niais klausimais su Čekoslovaki
jos vadais. Lenkijos premjerą ir 
jo palydovus pasveikino Čekoslo
vakijos premjeras Vilian Siroky 
Pragos aerodrome.

Žemėlapis parodo pasienį, dėl kurio ginčijasi Hondūras ir Nica- 
ragua. Abiejų valstybių armijos susikirto . (INS)

Maskvos dėmesio centru dabar 

yra Anglija ir Vokietija
LONDONAS, geg. 3. — Vidurio Rytuose, kaip ir ramiau. Jor

dane padėties viešpačiu dabar yra karalius Hussein. Jis gavo pa
ramos iš Irako ir Saudi Arabijos karaliaus. Maskva apdegė ran
kas.

Vidurio Rytuose tarp arabų 
valstybių paskutinėmis dienomis 
buvo gana rimtas konfliktas. Nu 
kentėjo tame konflikte labiausia 
Egipto prezidentas Nasseris. Bu 
vo suduotas smūgis jo ambici
joms turėti savo įtakoje visus 
arabus. Nasseriui liko ištikima 
tik Maskvos remiama Sirija, ku
ri yra silpniausia karinė jėga. 

Vėl siūlo koegzistenciją
Kremlius vėl sustiprino inicia-

Europos naftos
? krize prašalinta

PARYŽIUS, geg. 3. — Euro- ______ ________ _ ____________
poje naftos krizė pašalinta ir tyvą Europoje dvienibse punk-

Jis pareiškė, kad Vokietija nesu
tiks būti neutralizuota, nesutiks 
būti antraeilės valstybės rolėje.

Kaltinimų tikslas

Maskva vis kaltina Jungtines 
Amerikos Valstybes. Maskvos 
kaltinimų tikslas — perskirti 
Jungtines Amerikos Valstybes ir 
sąjungininkus. Šiuo tarpu labiau 
šiai nori atskirti nuo JAV.

naftos atsargos dabar yra nor
malios, pasakė nepaprasto sto
vio naftos komitetas.

v
Manoma, kad Britanija ir 

Prancūzija greitai panaikins naf 
tos racionavimą.

Automatiška laiškų
skirstymo mašina

WASHINGTONAS, geg. 3. — 
Pirmoji automatiška laiškų skirs 
tymo mašina pastatyta Silver 
Springs, Md., pašto įstaigoje, 
Washingtono priemiestyje. Pen
kių vyrų kontroliuojama mašina 
gali išskirstyti 15,000 laiškų per 
valandą, mygtukų paspaudimu 
pasiunčiant paštą į 300 įvairių 
vietų.

tuose: Anglijoje ir Vokietijoje
Anglijoje gyvai svarstomas 

Sovietų Sąjungos premjero Bul
ganino laiškas Anglijos premje
rui Macmillanui. Laiške Bulga- 
nin siūlo atnaujinti koegzistenci
ją, atsilankyti Macmillanui į Mas 
kvą, nusiginklavimą sujungti su 
Edeno Genevos konferencijoje 
siūlyta neutraliąja zona rytinė
je Europoje.

Anglijos visuomenėje ir tarp 
politikų Bulganino siūlymai ran
da palankumo.

Į derybas su Maskva anglų opi 
niją skatina pablogėję Anglijos 
santykiai su Amerika, nepasiti
kėjimas jos politika.

Vokietijos kancleris Adenaue
ris pirmasis pasipriešino Bulga
nino neutraliosios zonqs planui.

Mirė didelis senatoriusI
WASHINGTONAS, geg. 3. — Senatorius Joseph McCarthy 

(R., Wis.), 47 metų, vakar mirė Bethesda laivyno ligoninėje, baig
damas neeilinę politinę karjer^ moderniškoje istorijoje.

Senatorius Joseph McCarthy

Jis mirė gana staiga ir netikė
tai nuo inkstų ligos. Senatoriui 
paskutinius sakramentus sutei
kė ligoninės katalikų kapelionas 
kunigas Gabriel J. Naughten.

Mrs. Jean Kerr McCarthy, se
natoriaus jauna žmona, buvo 
prie jo lovos mirties valandoje. 
Ji išėjo iš ligoninės apsiašaro
jusi, lydima artimų draugų — 
Mr. ir Mrs. Garvip Tankeraley.

Iškilmingos gedulo pamaldos 
už a. a. senatoriaus McCarthy 
sielą bus šv. Mato katedroje Wa-

shingtone. Jo palaikai bus per
vežti ir palaidoti Appleton’e, 
Wis. Senatoriaus tėvas ir moti
na yra palaidoti Appleton’e.

Prezidentas Eisenhdweris
pasiuntė užuojautą

• *
Tarp pirmųjų, pasiuntusių už

uojautą senatoriaus našlei, buvo 
Washingtono arkivyskupas Pat
rick A. O’Boyle. Užuojautas taip 
gi atsiuntė prezidentas Eisenho- 
weris ir buvęs prezidentas Tru- 
manas ir daug kitų žymių asme
nų.

Ant senato rūmų JAV vėliava 
pusiau nuleista. Senatoriaus Mc
Carthy mirtis sujaudinu Wa- 
shingtoną. Jis gyvai ir energin
gai kovojo prieš komunizmą. Se
natorius Kari E. Mundt (R., S. 
D.) pasakė: „Mirtis nuo politinės 
arenos pasiėmė drąsų kovotoją 
prieš komunizmą ir stiprų ameri
koniškų tradicijų advokatą“.

Senatorius John L. McClellan 
(D., Ark.) pasakė, kad McCar
thy buvo stiprių įsitikinimų vy
ras, kuris viešų reikalų nemaišė 
su asmeniškais. Jo pasiges sena
tas ir Amerikos politinė Scena.

Abi valstybes telkia savo 
kareivius palei pasienį

MANAGUA, Nicaragua, geg. 3. — Tarp Nicaragua ir Hon
dūro šiandien padidėjo įsitempimas dėl jų bendro pasienio.

Nors formaliai nė viena vals- ■■ _ —

SSSR persvarstys 
savo ūkinę organizaciją

tybė nepaskelbė karo, bet padė
tis kiekvienu metu rimtėja.

Pranešimai iš Tegucigalpa, 
Hondūro, sako, jog kovos išsiplė
tė iš Mocoron gineijamoj terito
rijoje netoli Karibų pakrantės 
iki Las Manos, vakariniame pa
sienyje apie 80 mylių nuo Pacifi 
ko okeano.

Telkia karius

Informuoti šaltiniai Managuo- 
je sako, jog apie 20,000 Nicara- 
guos kareivių susitelkė palei pa
sienį, palaikomi laivyno ip orinių 
pajėgų.

Iš Tegucigalpos pranešama, 
kad daug Nicaraguos kareivių 
sutelkta EI Espino apylinkėje, 
apie 65 mylios nuo Pacifiko pa
krantės. Karas gali prasidėti 
kiekvienu momentu.

Sakoma Hondūro pėstininkų 
būriai skuba į tą apylinkę.

Atsiėmė Mocoron’ų

MASKVA. — Gegužės mėn. 7 
d. šaukiama Augščiausios Sovie
tų Sąjungos tarybos sesija, ku
rios metu, kaip pirmame puslapy 
praneša „Pravda“ nr. 116 bus 
svarstomas „tolimesnis tobulini
mas pramonės ir statybos vado
vybės“. Dabar ištisi „Pravdos“ 
puslapiai, kartais daugiau kaip 
pusė numerio pašvenčiama įvai
riausiems pasisakymams — kaip 
geriau tvarkyti gamybą. Gausiai 
spausdinami kolcho2ininkų įsi
pareigojimai — kiek jie iš savo 
kolchozų pristatys pieno, mėsos, 
prašokdami jiems nužymėtas nor 
mas.

Trumpai iš visur
• Laukiniai miško šunys. 

Nicaraguos ginkluotų pajėgų Prieš kurį laiką iš Baltarusijos

Lenkijos kardinolas 
vyksta pas popiežių 

Pijų XII
VATIKANAS, geg. 2.—Iš Va

tikano pranešama, kad Lenkijos 
kardinolas Stefan Wyszinski, ku
ris pernai rudenį po trejų metų 
kalinimo buvo išlaisvintas, ge
gužės 8 dieną atvyksta į Romą.

Tai bus jo pirmas vizitas pas 
Šv. Tėvą po jo paskyrimo kardi
nolu. Šia proga Popiežius jam 
įteiks kardinolo skrybėlę, ku
rios jis anksčiau negalėjo priim
ti, nes komunistai jo neišleido 
vykti į Romą.

Tiesa, prieš trejus# metus ko
munistai buvo leidę kardinolui 
vykti Romon, bet su sąlyga, kad 
jis iš Lenkijos išvyks tyliai ir 
tik pusiau oficialiai. Kai kardi
nolas susekė komunistų jam ruo 
šiamas pinkles ir kad jis nebega
lės grįžti Lenkijon — leidimu 
nepasinaudojo. Nepavykus komu 
nistams kardinolu nusikratyti, 
tyliai, po kelių dienų jį areštavo.

Prancūzų lėktuvas
NEW YORKAS, geg. 3.—Nau

jas prancūzų sprausminis kelei
vinis lėktuvas Caravelle vakar 
atskrido iš Miami į New Yorko 
Idlewild aerodromą per dvi va
landas ir 41 min., padarant 
1,125 mylių kelionę. Tai buvo pir 
mas didelis sprausminis lėktu
vas, nusileidęs New Yorko oro 
linijos stotyje.

Televizija Vilniuje
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Maskvos „Pravda“ nr. 116 pra
neša, kad gegužės mėn. pirmo
mis dienomis atidaroma nauja, 
iki šiol neveikusi, televizijos sto
tis Vilniuje ir gyventojai televi
zijoje galės matyti spektaklius ir 
filmus.

Leningradui 250 m.
MASKVA. — Sovietuose bir

želio 23 d. ruošiamasi švęsti 250 
metų sukaktį nuo Leningrado 
(Petrapilio) miesto įkūrimo.

vadas gen. Anastasio Somoza va
kar pranešė, kad jo kariuomenė 
atsiėmė Mocoron’ą, mažiau kaip 
prieš 18 valandų paimtą Hondū
ro kareivių iš Nicaraguos sargy
binių.

Jis pasakė: sargybinių būriai, 
palaikomi lėktuvų, atsiėmė vie
tovę iš 250 hondurų.

Jis nepasakė, kiek Nicaraguos 
kareivių dalyvavo kovoje.

Informuoti šaltiniai teigia, 
kad Hondūro P-38 lėktuvas bu
vo numuštas, bet nieko nesako
ma apie žuvusius.

Hondūras paneigė
TEGUCIGALPA, Hondūras, 

geg. 3. — Hondūro vyriausybė 
šiandien teigė, jog ji tebeturi pa
sienio miestą Mocoron, dėl kurio 
ginčijasi Hondūras ir Nicaragua. 
Hondūras paneigė pranešimus iš 
Managuos, kad Nicaraguos ka
riai paėmė miestą.

• Hondūro respublika 1950 m. 
turėjo 1,368,605 gyventojus. Že
mės plotas — 59,145 kv. mylios.

į Lietuvą buvo atgabenta tam 
tikros veislės laukinių miško šu
nų, kurių kailiai esą brangesni 
už sidabrinių lapių kailius. To
kių šunų buvo paleista Utenos, 
Švenčionių, Ignalinos ir kituose 
rajonuose. Lietuvos mokslo aka
demijos biologijos institutas da
bar išsiuntė ekspediciją tų šunų 
gyvenimui tirti. Be to tyrinėja
mi ir kiti Lietuvos miškuose akli 
matizuoti žvėrys ir žvėreliai.

• Kanados lenkų specialus ko
mitetas šalpai Lenkijoje savo 
aukų paskirstymą yra pavedęs 
kardinolui Višinskiui. Dabar ko
mitetas gavo kardinolo pageida
vimą, dalį šalpos pasiųsti pini
gais, dalį vaistais. Komitetas tuo 
jau $25,000 pasiuntė kardinolui 
į Varšuvą, o už kitus $25,000 nu
tarė nupirkti vaistų. Kanados 
lenkai pasirengę surinkti $250,- 
000.

• Nicaraguos respublika 1950 
m. turėjo 1,057,023 gyventojus. 
Žemės plotas — 57,143 kv. my
lios.

z

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
. SANTRAUKA

— Valstybės sekretorius Dulles vakar Bonnoje kreipėsi į So
vietą Sąjungą, kad ji baigtų Vokietijos padalinimą „pirm negu jos 
neteisybės taps ncbetolcruojamos“. Dulles pasakė Šiaurės Atlanto 
Gynybos organizacijos (Nato) valstybių užsienio reikalų ministe- 
rių tarybos posėdyje, kad Vokietijos padalinimas yra nepateisina
mas humanitariniais ir Irgaliniais pagrindais. Dulles kalbėjo po 
to, kai Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ministeris paprašė 15- 
kos valstybių sąjungą palaikyti jo vyriausybės reikalavimus grei
tai suvienyti Vokietiją.

— Buvęs Britanijos premjeras Winston Churehill vakar kriti
kavo Jungtines Tautas dėl ją laikysenos britų - prancūzų atakos 
atžvilgiu prieš Egiptą praėjusį rudenį. Jis pasakė, kad JT nepa
gelbėjo nei laisvam pasauliui, nej taikos reikalui.

— Maroko pašos Thamt EI Glaoni penki sūnūs areštuoti dėl 
jų „prieštautinės veiklos“, Broliai buvo areštuoti, kai jie susirinko 
į EI Glaoui palocių Marrakcch’e pasidalinti tėvo turto — įskaitant 
17 milionų dolerių. EI Glaoui mirė praėjusiais metais. EI Glaoui 
daugelį metų palaikė prancūzų kontroliuojamą Matoką. Sakoma, 
kad jo sūnūs buvo priešingi nacionalistiniam sąjūdžiui', kuris grą
žino sultoną į sostą ir panaikino prancūzų protektoratą Maroke.

— Valstybės sekretorius Dulles Siaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) valstybių užsienio reikalų ministeriu suvažia
vime Bonnoje neparodė didelio optimizmo, kad greitai galima bus 
susitarti nusiginklavimo klausimais. Sovietai daug kalba nusigin
klavimo klausimais, bet patys stiprina savo karines pajėgas.

— Pažįstą Indonezijos gyvenimo sąlygas sako, kad ten komu
nistai giliai leidžia šaknis visuomeniniame gyvenime.

— JAV 6-tas laivynas išplaukia iš rytinio Viduržemio, kur 
buvo nuplaukęs sustiprinti Jordano karaliaus Husseino poziciją.

— Sovietų laivynas atlieka karines pratybas palei Murmans
ką. , /
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IŠKELTI LIETUVOS VARDĄ
“LITUANICA” KLUBAS ILLINOIS UN-TE 

R. MIŠAUSKA S, Cicero, III.

Jau keletas metų, kaip Illi- ka, universiteto daktarė ir pro
tinis universiteto Chieagos daly fesorė pasakė: “Jūs lietuviai, 
je, Navy Pier veikia lietuvių stu vis ką nors gražaus ir vertingo 
dentų klubas “Lituanica”. Bū- atliekat”.
damas tautinis klubas, jis nėra 
visiškai pilnateisis. Tiesa, na
riams leidžiama pora kartų per 
sementrą susirinkti universite-

Kiek naudos Lietuvai duoda 
tokia reprezentacija jaunosios 
svetimšalių inteligentijos tar
pe? Kiek mūsų jaunųjų palieka

I

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHTCAGO, fLIJNOIS Šeštadienis, gegužės 4, 1957

to patalpose - klasėse, bet tuo „cnutautėję per ,okius darbuS, 
seniau beveik viskas ir pasibaig 
davo. Šiandieną oficialius susi
rinkimus jau galima daryti kas 
mėnesį ir jokios universiteto iš
kilmės ar parodos nepraeina, ku kas’tį'viSą_darbąTtiieka? 
riosc pilnateisiai . nedalyvautų i
ir “Lituanica" klubas. Klubo glo1 vieningai
bėjas prof. J. D. McNee kartą Teko prisidėti prie daugelio 
pasakė, kad lietuviai sudaro rim įg tų projektų ir pamatyti, kad

per sėdėjimą prie “lietuvių 
kampo” stalų universiteto val
gykloje, ar per dažnas iškylas 
ir šiaip pasilinksminimus? Ir

čiausią ir labiausiai subrendu
sią mokinių grupę universitete. 
Kokiu būdu lietuviai užsitarna
vo reputaciją ir pagyrimą? 

Reprezentacija
1955 metais universitete įvy-

dirba daugelis jaunųjų, apie 
kuriuos mūsų visuomenė daž
niausiai nėra nė girdėjus: V. 
Rūbas, T. Remeikis ir kiti prie 
“Open House”, M. Grigaravičiū- 
tė, E. Liškūnaitė ir V. Viluty-

“Lituanicos” klubo nuliui pne parodinės lentos. (Foto A. Rūbo)

pirmyn ir rudenį galės pasiro
dyti atskira programa. Jauni
mas mielai rašosi į ansamblius.

— Kur šiemet minėsite Moti
nos dieną?

— Tradicinė Lietuvos Moti
nos diena kasmet būdavo atlie-1 ji vienetai ?

.gražios lietuvių kalbos? Tai yra 
■ naikinimas savęs pačių, žudy
mas savos tautos. Nemirkime 
pirm laiko, mokėkime išlaikyti

Apie tai, ką mylime, kas geriau mokama mylėti ir naujai aavo tautą ir už tėvynės Lietu- 
j mums yra brangu, niekad nėra t sukurtą. 'vos ribų!
Į perdaug kalbėti ar rašyti. Ne- j Taip lygiai ir su tauta, su tė- 
jieškosiu retorikos, nes būtų . vyne. Tuo geresni būsime naujai 

! labai pigus dalykas. Čia noriu iš- pasirinktos tėvynės piliečiai, kuo 
kelti praktišką reikalą, kuris labiau ištesėsime išlikti gerais 
yra taip labai opus lietusių ko-1 tikrosios tėvynės vaikeliais. Tai 
lonijose čia, Amerikoje, ir ben- Į dvi meilės, dvi pareigos, sto

vinčios ant to paties lojalumo, 
pagarbos ir pasiaukojimo pa-

B.

LIETUVIS AMERIKOJE
MIKALAUSKAS, Kennebunkport, Maine

drai visoj išeivijoj.

Prisiminkimc pirmiausia, kad 
Amerika ir Kanada turi savas *’inh °'
charakteristikas, kurios yra vie- Šiais keliais žodžiais norėjau 
nintelės pasaulyje. Šių kraštu pasakyti, kad kiekvienas lietu- 
visuomenė susideda beveik iš v*Si kur jis bebūtų gimęs ir au- 
ateiv’ų. Tai imigrantai iš viso žinotų ir galėtų pasakyti: 
pasaulio, didžiumoj iš Europos. Uiiduva. kaip mielas tavo var-

Pats gyvenimas, bendrieji rei- das! .n<*ur! ““ tik tuS4iai
kalai, bendros kovos palaipsniui skambą zodatal bet kaip muzl-

Žąsies aprašymas
Mokytojas uždavė mokiniams 

parašyti rašinėlį apie žąsį. štai, 
kokį žąsies apibudinimą pateikė 
vienas mokiniukas-

— Žąsis yra nelabai didelis 
sutvėrimas, tačiau labai sun
kus. Tai, daugiausia mėsa ir 
plunksnos. Žąsis negali nei čiul
bėti, nei dainuoti, greičiausia to 
dėl, kad neturi klausos. O klau
sos neturi todėl, kad neturi au
sų. Be to, žąsis vandeny neskę-
sta, matyt, pilve turi oro pripū-

kalai, bendros kovos palaipsniui į‘a“‘"Tiieė7anti 'kiekviena 'į*““ stą balioną.
suartino skirtingus individus, ka’ Pa“ecianti kiekvieną jaus-,______________
sutvėrė papročius ir veikimo bei' ka,P 3ielos st-v!a Vlsa tal

sos ir kartu iniciatyvos bei no
ro. Tai džiugus reiškinys. Vie
nam kitam duodama viešai pa
sireikšti.

valdymosi būdą. Šiandien nėra ne tik nesumažins meilės ir loja- Vyras ir kailiai
— O, ką aš matau. Tu jau su

ko taip vadinama “Open House”,' prie eglutės, D. Modestavičiū-
kada visos durys buvo atviros tė, D. Verbickaitė, V. Kraučiū- ___ ______ ________________ ____ ~
lankytojams. “Lituanicos” kiu- naitė, G. Sabaliunaitė, V. Mar-(kama Lietuvi auditorijoje. Čia i J*—Atsiranda, nes nuo pereito
« i . • i a a _ IzaiialzoG nrio nornninpc Inntnc ir ’ 47

kitos pasauly šalies, kaip Ame-ilura0 Amerika! bet priešingai,
rika ir Kanada, kurios lengvai lias'rod5'slm<'. tlkral vertais ir, naujais kailiniais? Galimas 
gali asimiliuoti kiekvieną nau-Į garblnsa,s sl° krast° Piliečiais. I daiktas. vyras darbą pakeitė? 
jai at»ykusj, nežiūrint iš kur jis Tad kodėl tas noras prapulti | — O ne. Ne vyras darbą, bet

— Ar atsiranda naujų ansam j jr kajp tvirtai yra nusistatęs'^ lietuvių tarpo? Kodėl bijotis aš vyrą pakeičiau.
blio lankytojų, jei steigiasi nau-. įgsiiaikyti ištikimu savai tautai, I - --------- - ------------- ------------ -- . -----

bo skoningai suprojektuotas ir 
papuoštas skyrelis susilaukė di
delio susidomėjimo. Patys lie

savo gimtajam kraštui. Tai tik, 
laiko klausimas. Jis tuojau ran-| 
da visus gyvenimo elementus 
jam priimtinus, ir bemaž nei 
nepasijunta, kad jau įtrauktas 
į bendrąjį katilą ir asimiliuotas, 
tai yra, visiškai sutapęs su ame
rikonišku gyvenimu, kitaip sa
kant, suamerikonėjęs.

Suprantama, kad. atvykus į 
Ameriką ar Kanadą, yra natū
ralu tapti šin valstybių piPečiu, 
išmokti kalbą ir gyvenimo siste
mą. Niekas to negali nuginčyti, 
tik turi pagerbti. Be to, privalu 
būti lojaliais šiems kraštams, 
šioms adoptacijos tėvynėms.

. Visa tai priminiau tik tam, 
o ie jūsų pagei avi- , ^a(j j<§ vengt ume betkokio nesu

sipratimo. Tačiau yra galima ir 
privaloma išsaugoti visą meilę 
ir pagarbą savo kilmės tėvy
nei, savo tėvų kalbai.

Bus suprantamiau duodant 
pavyzdį. Mes visi esame užgi
mę šeimoje, nurodančioje mūsų 
kilmę, kamieną, iš kurio paei
name. Ten išmokome mylėti sa- 

’ vo tėvus, savo namelius. Ta
čiau žmogus, pasiekęs tam tikro 
amžiaus, kuria savąją šeimą. 
Palieka tėvus, apsigyvendamas 
naujoj vietoj su savo žmona ir 
vaikais. Čia atsiranda naujos 
pareigos, kiti gyvenimo reikala- 

' vimai, sudarydami visiškai skir 
tingą aplinkumą. Ar tai jau bū
tų pateisinama priežastis už
miršti tėvą ir motiną, savo gim 
tinę ir šeimos tradicijas? Visai 
ne. Jokia jėga neišplėš meilės 
tiems, kurie mums davė gyvy
bę ir gyvenimą. Yra amžinas 
įstatymas, kad kuo labiau mo

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St RE. 7-1941

kauskas prie parodinės lentos ir j;)udavo pagerbiama motina, su- pasirodymo jau turime apie 30
daUK/d,Ug ų', rengiant atitinkamą viešą pami-j naujų dalyvių. Tačiau dar ne vi-

nėjimą. Panašiai bus padaryta 
ir šiais metais. Ateinantį sek
madienį, gegužės 5 d., Lietuvių 
auditorijoje įvyksta motinos pa-

gyvenimą, kiti dirba. Daugelis
tuviai studentai susidėję išleido Į yra jaunL čia baigę gimnazijas, 
puošnią brošiūrėlę, kurios porą ateitininkai, ir skautai, ir san 
tūkstančių egzempliorių išdali
no augštesniems svečiams.

Praeįtais metais per Kalėdas 
visas universitetas puošė vieną 
didelę eglę, bet lietuviai ir čia 
rado būdą parodyti mūsų tauto
dailę: gavę leidimą papuošti di
dįjį įėjimą į universiteto biblio
teką, papuošė jį lietuviškais pa
puošalais nubertomis dviem at
skirom eglutėmis!

Šiais metais klubui buvo pa
siūlyta papuošti bibiliotekos pa
rodinę lentą didžiojoje salėje. 
Ne visi universiteto klubai gau
na tokią progą. Mūsiškiai ir čia 
gražiai lietuvius reprezentavo: 
tamsiai .žalias turtingas fonas, 
tautinė juostelė, vytis, lietu
viškų raštų juosta ir gražiausi 
leidiniai anglų kalba apie Lie
tuvą patraukė praeivio akį, ir 
paskatino iš dėžutės paimti bro 
šiurenę apie mūsų tautą ir jos 
kančias.

Profesoriai vertina

Be šių didesnių dalykų gali
ma paminėti, kad universiteto 
bibliotekai klubas iš narių su
rinktų lėšų paaukojo daug ver
tingų knygų anglų kalboje apie 
Lietuvą. Daug mūsiškių skaitė 
paskaitas kitiems klubams. Uni
versiteto bibliotekdje rasi ir

Cl*&
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Iš k. j dešinę: Markauskas, “Li
tuanica” klubo dabartinis pirminin
kas, kol. 1). Verbickaitė ir autorius 
K. Mišauskas. (Foto A. Rūbo).

si vaikai įsijungė į moksleivių 
tautinį ansamblį. Kiekvieno lie
tuviuko pareiga būtų dalyvauti 
ansamblyje, nes čia nejaučiamai

gerbimas, atitinkama programa,: kiekvienas įsijungia į lietuviš- 
kurios pradžia — 4 vai. p. p. ką darbą ir pamėgsta visa, kas

— Ar galima žinoti, kokia lietuviška.
programa bus parodyta? I — Kokie tolimesni ansamblio

— Plati ir turtinga programa. 'darbai ?
Pirmiausiai matysite mok. Irę- — Po Motinos minėjimo reng

tariečiai, kada yra reikalas, yra 
tik lietuviai studentai, lietuvy
bės darbą dirbą. Ko tas darbas 
vertas? Kiek vertas 40 valandų 
darbas prie dalelės projekto pa
puošalų? Kiek vertos nemigo 
naktys rašant ir iliustruojant 
brošiūrą? Atlyginimas yra, kad 
svetimieji žino apie Lietuvą ir 
jos vargą, universiteto profesū
ra gerbia ir viešai pagiria, pra
dedą nutautėti gimnazistai grįž
ta į mūsų tarpą!

Virš dviejų metų jau teko pri 
sidėti prie darbų ir būti nariu 
Lituanicos” klube. Veidai nuo
lat keičiasi, bet dar nebuvo nė 
minutės, kada nesididžiuočiau

‘Lituanus” ir Lietuvos reikalų priklausydamas lietuvių studen- 
biuletenius. Ne veltui dr. Kas- tų grupei.

simės dalyvauti tautinių šokių 
šventėje, kuri įvyksta Chicago
je birželio 30 d., su dainomis, 
kanklėmis ir šokiais.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIE
Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 

motorai, stabdžiai, transmisijos It t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus (dedu veltuinos Smieliauskienės sudarytą 

montažą “Brangi, mamyte!”, vku 
riame vaikai išreiškia savo mei
lę mylimai motinai įvairiomis 

'< formomis. Paskui apie 100 jau- —
nųjų ansamblio dalyvių pasiro- mai? 
dys dainose, šokiuose ir kitose1 — Labai trumpi ir aiškūs: 
formose. Kanklininkai ir šoke-1 kad lietuvių visuomenė daugiau 
jai bei dainininkai savo reper-1 domėtųsi ansamblių veikla ir jų 
tuare turi naujų dalykų, kuriuos į parėmimu, ne tiek piniginiu at- 
teks pamatyti pirmą kartą. | žvilgiu, kiek moraliniu, atsilan

kant į jaunimo parengimus ir 
pasižiūrint^kaip jie dirba.— Kaip lietuvių visuomenė 

sutinka moksleivių tautinio an
samblio pasjrodymus?

— Pirmaisiais metąis labai 
gausiu atsilankymu ir pritari
mu. Dabar jau kiek sumažėjo. 
Kitaip sakant, jau tik pritari
mu, bet ne atsilankymo gausu
mu. Programa parengiama gera, 
bet Lietuvių auditorijos salėje 
yra tuščių vietų. Tėvai ir moky
tojai deda visas pastangas, kad 
vaikai tautiniai sustiprėtų dva
sia ir lietuvybės išlaikymo prob 
lema būtų tvirtesnė, bet kai lie
tuvių visuomenė pasilieka abe
jinga ir salėje trūksta žiūrovų, 
tai ir pats jaunimas darosi abe-

Būti mylimam ir papildyti iš
davystę yra žemiausias nusikal 
timas. —Mantegazza

MUSIC
The Heart and Soul
of Self Expression!

Enrich your lives bv learnijig to 
play a musical instrument: Piano, 
Violin, Accordion, Trumpet, Trom
bone, Clarnet.

Privalė Instructions.
Free Ūse of Instruments
MASTER ACADEMY 

0F MUSIC

MEILĖ IR PAGARBA MOTINAI
Pasikalbėjimas su Lietuvių Bendruomenės Moksleivių! 

Tautinio Ansamblio vadovu muziku A. Skriduliu
Motinos dienos proga
A. GINTNERIS, Chicago, III.

Kasmet minime Motinos die
ną. Ją mini visas kultūringas 
pasaulis. Motina yra mūsų pir
moji meilė, pasitikėjimas ir 
džiaugsmas. Nieko nėra pasau
lyje brangesnio už savo motiną. 
Ji atovauja visus turtus ir troš
kimus. Laimingas žmogus, ku
ris turi savo gyvą motiną ir 
sveiką savųjų tarpe. Ją gali my
lėti, reikšti savo pagarbą ir svei 
kinti dovanėle. Motinos dienos 
proga sutikęs Lietuvių audi
torijoje muz. A. Skridulį pa
klausiau :

—Skaičiaus spaudoj, kad jau ( 
Chicagoje turime keturis moks-i 
leivių ansamblius. Ar jie visi 
jau pradėjo darbą?

— Tiesa, kad keturi ansamb
liai, bet iki šiol viešai gali pa
sirodyti tiktai vienas, kuris vei
kia jau kelinti metai. Jo bu
veinė yra Bridgeporte — Lietu
vių auditorijoje. Kiti, kaip 

i Brighton Parko, Cicero ir Mar- 
quette Parko, yra dar organiza
cinėje studijoje, todėl jie dar ne 
turi savo viešo pasirodymo pro
gramos. Tačiau darbas vyksta

Solistai: DANA STANKAITYTĖ 
ir ALGIRDAS BRAZIS

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford* 41-53 ....................... $8.25lkfurcery 49-51 ................. $8.95
Cbev. Ali 1937-53 ........ 8.25Olds, 6 cyl. 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-55 .............. 9.95Plymooth 42-50 ................ 9.95
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.91 Pontiac 87-54 .................... 8.95
Dodge 6. 42-56 .............. 9.95Bnick 37-52 ..................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

jingas lietuviškam reikalui. w ,
— Kokią sritį jaunimas la- karna mylėti senąją šeimą, tuo

blausiai mėgsta? ■■ ■■ ■ ■ ■ 1 1 — — ...... - -..... . ■
— Viską, bet labiausiai, tai /z 

tautinius šokius. Mat, šokiuose 
gali daugiau pasijusti savisto
vūs ir gali atlikti judėjimo veik
smą.

— Kaip jaunieji laikosi tvar
kos ir drausmės atžvilgiu?

— Pasakysiu, kad labai ge
rai. Pradžioje buvo sunkumų, 
bet dabar, kai įprato į tvarką ir 
drausmę, tai nereikia jokių 
tvarkdarių ir saugotojų. Labai
mėgsta lankytis į pamokas ir' 
viską uoliai ir sąžiningai moko-j 
si. Ir patys mažieji, tie pipirai,’ 
stengiasi nuo kitų neatsilikti.

— Ar atsiranda iš pačių tar
po “solistų ir dirigentų”?

— Jei užtektų solo partijų ir 
dirigentų vietų, tai kiekvienas 
norėtų tokiu būti. Jaunimas drą 
sos turi pakankamai. Turi drą-

SVARBUS PRANEŠIMAS CONNECTICUT IR KITŲ 
STEITŲ LIETUVIAMS

Jokiu būdu nesiųskite vartotų daiktų į Lietuvą. Pakėlus mui
tą už vartotus daiktus iki 100%, Jūs be reikalo eikvojate sa
vo pinigus. Be to, siunčiant Siuntinį iš Amerikos, trunka gan 
ilgai iki jis pasiekia adresatą, o taip pat žymiai padidina trans
porto išlaidas.

Greičiausias ir ekonomiškiausias būdas yra siunčiant daik
tus tiesiog iš-Švedijos. Mes duodame pilną garantiją, kad iš Šve
dijos Jūsų siuntinys pasieks adresatą paprastu paštu per 10-14 
dienų.

Kaipo atstovai švediškos firmos, mes kviečiame visus tau
tiečius pasinaudoti mūsų patarnavimu. Kam kreiptis pas kiltus 
ir permokėti, jeigu turite savo lietuvį atstovą, kuris kiekvienu 
atveju Jums su malonumu padės.

Per mus Jūs galilte siųsti vaistus, medžiagas, maisto siun
tinius, siuvamas mašinas, akordeonus, laikrodžius ir t.t. Kai
nos nepaprastai pigios. Maisto siuntiniai nuo $13,50 iki $33.00, 
įskaitant muitą ir persiuntimą.

Prašome kreiptis laišku, /telefonu arba asmeniškai ir mes 
tuojau suteiksime visas Jums reikalingas informacijas.

American & Foreign Book Co. — 22 Chaplin Plaee, Hartford 
14, Conn. Telefono Nr. CHapel 6-4773.

ANTANAS USTJANAUSKAS, 
Direktorius

ji? Sekmadienį, gegužės 12 dienų, 3 valandų po pietų Marijos Augštesnio-

Dainos - S. Šimkaus. Tekstų pritaikė AL MACKUS 

Dir. - STEPAS SODEIKA .... Rež ALG. DIKINIS
Tautinių šokių vadovė.........  IZOLDA RALIENE $

įh

Dekoracijos ............. Dail. ALGIS KURAUSKAS S

sios Mokyklos salėje, 6727 South Califomija Avenue.

DAINAVOS MENO ANSAMBLIO
Premjera

“IŠEIVIAI’
Trys muzikiniai lyriniai veiksmai

FREE
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UOLIOSIOS TALKININKES
l \

t ,
Naudodamiesi demokratinės santvarkos laisvėmis, mes čia, Į 

Amerikoje, galime tvarkyti savo gyvenimą taip, kaip norime. 
Mes, katalikai, norime turėti savas privatines katalikiškas mo
kyklas, jas steigiame ir patys jas išlaikome.»Mes, lietuviai ka
talikai, norėjome, kad mūsų vaikai būtų mokomi bei auklėjami 
ir lietuviškoje dvasioje, todėl prie savo parapijų steigėme lietu
viškas mokyklas ir jas išlaikome, nesigailėdami šiam tikslui au
kotis ir aukoti.

Lietuvių katalikų mokyklų steigime ir jų vadovavime bei 
tvarkyme didžiausią vaidmenį bus suvaidinusios Šv. Kazimiero 
Seserys. Jų stipriausiomis ir uoliausiomis rėmėjomis buvo ir te
bėra šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų Draugija, kuriai nuo pat 
jos įsteigimo pirmininkauja Antanina Nausėdienė. Šios draugi
jos narės — uoliosios seselių kazimieriečių talkininkės — padėjo 
plėsti šios lietuvaičių kongregacijos švietimo ir kitus darbus, pa
dėjo kongregacijai eiti pažangos keliu.

Šios šauniosios gerųjų darbų talkininkės, kaip jau žinome, 
rytoj renkasi į savo metinį seimą Chicagoje, Marijos augštesnes 
mokyklos patalpose. Šis seimas bus neeilinis.

Šv. Kazimiero Seserys šiemet mini savo įsikūrimo auksinį 
jubilėjų. Todėl ir jų rėmėjų draugija renkasi aeiman šio jubi
lėjaus ženkle, norėdama atkreipti jin visos plačiosios lietuvių vi
suomenės dėmesį. Darbščiosios draugijos narės nori, kad į drau
giją įsijungtų daugiau narių, kad jų gražios pastangos susilauk
tų nuoširdesnės ir gausesnės paramos, kad pats seimas šiemet 
pralenktų visu kuo visus kitus seimus. Jei kas, tai draugijos va
dovės tikrai gerai žino, kaip plečiasi Šv. Kazimiero Seserų dar
bai, kaip didėja jų rūpesčiai, kaip reikalinga joms didesnė mo
ralinė ir medžiaginė parama, be kurios būtų neįmanoma gyvenime 
vykdyti kilnius kongregacijos užsimojimus.

Lietuvių visuomenės parama šiai vienuolijai, suteikta per 
šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų Draugiją ir kitais keliais, davė gra
žiausių vaisių. Nė vienas jai aukotas centas nenuėjo be nau
dos, nė viena pastanga nebuvo tuščia.

Ar rasime bent vieną kitą lietuvaičių grupę, susibūrusią 
veikti betkokiam tikslui, kuri būtų nuveikusi tiek daug darbų, 
kiek yra nuveikusios Šv. Kazimiero Seserys per 50 savo gyvavi
mo metų. Jos vadovavo ir vadovauja kelioms dešimtims lietu
vių parapijų mokyklų, jos įsteigė keletą augšesnių mokyklų (High 
Schools) ir pastatė joms gražiausius ir moderniausius rūmus. 
Sprantama, jie buvo pastatyti visuomenės pagalba. Kad tą vi
suomenės pagalbą gautų, seselėms reikėjo įgyti jos pasitikėjimą, 
reikėjo darbais įrodyti paramos reikalingumą. Ne betkas gali 
sukaupti milionus dolerių statyboms.

Kazimierietes dirba ne vien švietimo ir auklėjimo srityje. 
Mes žinome, kad jos išlaiko ir tvarko keletą ligoninių ir prie
glaudų, kad šalia Šv. Kryžiaus ligoninės suplanavo pastatyti 
erdvesnius rūmus, kuriuose bus galima aprūpinti didesnį ligonių 
skaičių. Tie rūmai kainuos keturis milionus dolerių. Šv. Kazi
miero Seserys ryžtingai imasi ir šio darbo, pasitikėdamos, kad 
ir šį kartą visuomenė jų neapvils, bet stipriai stovės jų užsi
mojimų užnugaryje. Ir šis užsimojimas; vykdomas ryšium su 
auksinio jubilėjaus minėjimu, be abejo ras tinkamą vietą ryt į- 
vykstančio Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų Draugijos seimo dar-

„ botvarkėje.

dS

RAUDONIEJI DEMONSTRUOJA

*

Gegužės 1 d. Maskvoje praėjo karinės demonstracijos ženkle. 
Maršalas Žukovas Ameriką įspėjo dėl atomines jėgos vartojimo. Ap
skritai, šventė praėjo keliant arttiamerikietiškas nuotaikas. (INS)

tams. Amerika jieško žmonijosl Vysk. T. Matulionis 
prisikėlimo ir desĮierutiškui blaš i '

kryžminėje ugnyjekosi ties didžiuli* šių dienų be
dugne, ties kuria pakibęs visas 
pasaulis. { visa tai žiūrint, ir 
kyla klausimas
žmonija?

Mes, lietuviai, irgi laukiame 
prisikėlimo. Pirmiausia laukia
me didžiojo mūsų tautos prisikė
limo, kada ji prisikels iš baisios 
šių dienų vergijos. Bei lai yra 
ne mūsų galioje. Mes turime ti-

LONDONAS. — Anglijos ka- 
ar prisikels I tulikų savaitraštis “The Calho- 

I lie Times” balandžio 18 d. n r. 
įsidėjo žinutę apie iš Sibiro grį
žusį vysk. T. Matulionį, tvirti
nančią, kad jis vėl yra kryžmi
nėje ugnyje.

SSSH žemdirbystei 
vadovėlis

Maskvoj is spaudos išėjo ko
lektyvinis žemės*, oi so vadovėli-., 
skuta;, z< indirbv-t« s; fakulte
tams ir pavadintas’ ‘‘Žemdirbys
te”. Žemes ūkio darbuotojų laik 
rastis "Slinkoje ehoziaj.stvo” jį 
kritikuoja, kad jame nepakan
kamai apra 'imas dirve sudė-
t es nustatymas; permažai p t- 

Laikraštyje rašoma: "Vysku išakyta ir apie'lovos omjstingą- 
pas Teofilius Mautlioiiis iš Kai .au.:; dalis aug dm Knygoji trū-

kėtis, laukti ir padėti dirbti tamšįadorių, Lietuvos, vėl negalinsią klimatinių žinių, 
didžiajam prisikėlimui. P,et svar j ,.įtį vyskupijos valdytojo parei 
biausia — mes turime jieškoti j gų> paga| Vatikano mieste gan 
to prisikėlimo, kuris priklauso I tas žinias.
nuo mūsų pačių. Supurtyti di

Vysk. Matulionis, 83 metų ani 
žiaus, praėjusiais metais grįžo 
iš Sibiro į Kaišiadorius. Jo svei

džiųjų pasaulio įvykių ir pa
veikti aplinkos, mes irgi atsira
dome verdančiame lietuviškame 
katile, kuris kunkuliuoja nesu-1buvo nepaprastai pablogė- 
stodanias. Negalima sunive- Jus* ” J*s al,sl^yvetio Y tlkavis- 
liuoti visų žmonių ir paversti vyskupijoje.

*V idovelvj* m p ik sukamai nu
rodyta, kaip i dubti nuoskinas 
ir dirvonus Mepaksnl amai nu
šviesta seiomama - ausome vi; 
lotus. Silpnai < :* mti nušviečia
ma ir kukurūzų n-iksmi.

<m tied ^afandefe<
•«Ba53S3a3Xt333a

Pilnutinis auklėjimas
t VYSK. V. BRIZGYS

Žemiškam žmogaus gyveni- akademikams, ką duos jiems jų 
mui yra būtini du dalykai: duo- mokslas, jeigu jie nemoka at

sakyti į klausimus, kas yra žmo 
gus, kokia jo prigimtis, koks 
tikslas, kokia gyvenimo užbaiga. 
Tai yra klausimai ne apie kas
dieniams menkniekius, o apie 
žmogaus asmens prasmę. Kuris 
yra mokytesnis: ar tas, kuris 
moka į juos atsakyti, bet neturi 
jokio diplomo, ar diplomuotas

na ir Dievo žodis. Žmogaus pri
gimtis yra sudėtinė — iš me
džiagos ir sielos. Pilname žmo
gaus pasireiškime reiškiasi me
džiaginiai ir dvasiniai reikalai.
Šį žmogaus asmens sudėtingu
mą reikia visada atminti ir kal
bant apie auklėjimą. Žmogaus 
švietimas ir auklėjimas tik ta
da yra deramai pilnas, kai jis Į ir nežinąs į juos atsakymo?
yra deramai išvystytas abiejose 
srityse. ,

Iš vienos pusės šis auklėjimo

AR PR ISIKELSIME?
P. ŽICKIJS, Boston, Mass.

Gaudė varpai, skubėjo minios las verda žemynai ir kiekvienu 
ir pripildė bažnyčias. Su džiaugs metu laukiama jų sprogimo. A- 
mū, pakilia nuotaika, liūdesiu ir zija, kuri turi tokį įvairų ir skir- 
ašaromis ar giliu susikaupimu
laukėme Prisikėlimo. Jis prisi
kėlė. Bet ar prisikels žmonija?
Didesnio nerimo, netikrumo ir 
abejonių nėra buvę, koks yra

tingą klimatą, kurioje kalba
ma daugybe įvairiausių kalbų 
(vien tik Kaukazo rajone pri- 
skaitoma 70 kalbų), kuri yra vi
sų žymiausių religijų tėvynė ir

šiandien. Šimtai milionų gyvena’ kurioje viešpatauja pats didžiau 
baimėje ir neviltyje. Dienos ir sias skurdas ir pati didžiausia
naktys, net ir valandos virsta 
metais ir šimtmečiais, belau
kiant žmonijos prisikėlimo, ku
ris suteiktų nors truputį ramy
bės, kuris išvaduotų iš tos bai
sios klaikumos.

Sunkus kūjis ir aštrus pjau
tuvas kabo virš šimtų milionų 
galvų. Kaip koks uždaras kati-

juos bendrai galvojančiais, bet 
yra galima surasti vienybę svar
biausiame ir visus apjungiančia
me reikale. Ir džiugu, ka dta- 
me reikale. Ir džiugu, kad tą
sios pavasario kregždės. Vyt. 
Seirijis paskutiniaisiais savo 
straipsniais “Drauge” vienus 
daugiau, kitus mažiau paplakė, 
bet svarbiausia — jis jieškojo 
vienybės. Vliko grupės per sa
vo atstovus jieško kelio L. N. 
Talkoje. Visi mes turime vie
nokių ar kitokių ožių ir užsispy
rimo, visi turime tiesos ir ar
gumentų vieni kitus kaltindami 
ar girdami. Bet argi tai svar
bu? Svarbiausia, kad pagrindi
niame ir visus mus liečiančiaine 
reikale mes turime jieškoti mu
sų pačių prisikėlimo — vieny
bės. Kai pavartai laikraščius ar I 
pasikalbi su sutiktu lietuviu, vis 
dar pasijunti nesurastame kely-. 
je. O taip norėtųsi, kad tos pir
mosios pavasario^kregždės at
neštų vaisių, kad bendrasis ir1 
svarbiausias reikalas nugalėtų 
visus mūsų ožius ir užsispyri
mus.

Ar surasime vienybę ir pri

Noii avanso
, namu:: paskambina kažkoks 

valkata Duris atidaro pati šei- 
Valkata ir sako:

— Ar tikrai tamsta duodat 
gerą atlyginimą už suradimų 
lamsto:; sūnelio?

Vyskupą sovietai buvo suėmę)
1946 m. ir ištrėmę į Sibirą. 1953 1 
m. buvo gauta žinių, kad jis bu- IĮHn,„| 
vo savo celėje sužeistas ir to 
pasekmėje miręs.

1956 m. gautomis žiniomis, 
jis gyveno netoli Maskvos poil
sio namuose. J savo vyskupiją J*'*’ 1 ',J Limsta suradai
grįžo praėjusių metų pabaigoje. ,nan° !J Azorų.

Vysk. Matulionis, laikytas so-' — Ne, ponia, dar neradau
vietų kalėjime nuo 1933 m. ik; i Bet as rengiuosi jo jieškoti ir 
1934 m., buvo slaptai konsek-j atėjau paprašyti nors kiek avan 
ruotas”. (j. k.) 1 So i laidoms?

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄ (Į

ROMANO KONKURSĄ

Kuo esmingai skiriasi pasau
liškai mokytas žmogus nuo ne
mokyto? Ar dėl to, kad moks-

reikalavimas yra kiekvienam aiš j las yra pelningas? Ne tik trem- 
kus. Mažiau ryškus jis atrodo* tinių tarpe, bet ir visame pa
žiūrint iš kitos pusės. Nes iš šaulyje yra daug mokytų žmo- 
antros pusės mes paprastai žiū-1 nių, kurie mažiau uždirba už 
rime aenusivalę medžiaginių nemokytus. Mokslas teikia daug 
dulkių. Mums labai aiškus yra, dvasinio pasitenkinimo. Bet jis 
tas auklėjimo trūkumas, kai jau
nas žmogus paliekamas be pa
saulinio — žemiškojo išsilavini-
mo. Visų kraštų šviesuomenė 
žiūri iš augšto, lyg su kokia pa
nieka, į tokius asmenis, kokiais 
buvo tos garsiosios Lietuvos da
vatkėlės, turinčios labai daug 
religinių, bendrai dvasinio gy
venimo žinių, labai pamaldžios, 
beveik vienuoliškai doros, sku
bios visokiems geriems dar
bams, bet arba beraštės, arba 
mažo mokslo.

Mažiau yra aiškus tas pats 
pavyzdys, pasakytas iš kitos 
pusės — apie žmogų didelio pa
saulinio išsilavinimo, bet men
ko religinio ir bendrai dorinio 
išsi lavinimo. Pavyzdys mažiau 

„•ryškus, nes kasdieniniuose menk 
'niekiuose, savo profesijos tech
nikoje jis tų dvasinių dalykų ma 

žiau pasigenda, negu pasaulinio 
išsilavinimo stokos. O tačiau ar 
ne amžinai prasmingas yra fi
losofo De liuggiero klausimas

prabanga, pradėjo taip virti ir 
kunkuliuoti, kad negalima įsi
vaizduoti jos visiško prasiver
žimo ir iš to išplaukiančių pa- kelsime? O gal ir toliau pasi
sėkmių. Verda ir kunkuliuoja liksime suskaldyti ir dar dau 
nuo Korėjos, per visus salynus giau skaldomi?! 
iki Egipto ir šių dienų spaudą 
užpildžiusio mažyčio Jordano.
Pabunda ir laukinės Afrikos 
džiunglės, ir didieji smiltynai su

; drambliais, liūtais, leopardais, ša gyvenime, ir praranda kelius į ’ . .. ,
kalais ir kitais. Jos karstas kli-augščiausiąji tikslą.

Gražu, kai tėvai stengiasi, o
mokykla jiems padeda duoti jau 
nimu imokslo ir pasaulinio išsi
lavinimo. Bet tikrai gražu yra 
tik tada, kai jaunas žmogus ir 
šeimoje, ir mokykloje yra mo
komas bei auklėjamas ir pasau- 
saulietiškai ir dvasiškai.

matas, nuspalvinęs žmogų ir su-

Maskvos teatruose
Antroje balandžio pusėje Mas 

kvoje vyko Tadžikistano litera
tūros bei meno dekada. Be to, 
Didžiajame teatre buvo stato-

KONKURSO MECENTAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) doleriu pretniję.

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.,
Į kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis is Michigan vals- 
į tybės.

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

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi
daręs daugiau kaip 500 kalbų ma: “Ruslanas ir Liudmila”,1 biįti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for- 
mišinį, šiandien irgi jieško pri-'Gorkio teatre — “Anna Kareni-1 mato puslapių.
sikėlimo. O ką jau bekalbėti a-Į na", kitame jo padalinyje —i 5 Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
pie tirščiausiai apgyventą pa- “Idealus vyras”. Mažajame teat1 ‘ Draugas”. 4545 W. 63rd St., Chicago 29. III. 

re — "Makbetas” Mažojo teat
ro filialėje — "Filosofijos dak- 6 sPrendlm° bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira-

saulio dalį Europą ? Šalia augš
čiausios kultūros, joje atsirado 
pats didžiausias barbariškumas,

~ . , . . , . . nuvertinęs žmogų ir pavertęs jį
Gražu, kai musų laikais net vii . »•__n_______ ._| tik paprasčiausiu daiktu. O nau

jasis pasaulio žemynas — Ame
rika. susikūręs turbūt iš viso pa

šos tautos bendromis jėgomis 
imasi kelti atsilikusių tautų ei
vilizaciją ir ekonominę gerovę. Mu|j* ,a ,r tnim iauaiu lai. 
Šis pasaulinio masto artimo mel
lės užsimojimas bus pilnai pras
mingas ir gražus tada, kai vi
sos tautos lygiai domėsis ir 
duona, ir sielos kultūra.

syti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat Įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 

tonikos valsas”,' o mažoje tb tea te'^‘ spausti dienraštyje ir išleisti stskiru leidiniu. Jei kny-
tro salėje __ “Tėvas ir sūnus”.Iga duotų pelno, ji3 yra skiriamas romano premijos fondui. Pre-

Dramos teatre — “Žmogus su

taras”. Maskvos Sovieto teatre 
— Katr. Lefevre. Stalino ir Ne- 
mirovič - Dančenko teatre sta
tomos “Vindsoro kūmutės". 
Raudonarmiečių teatre — "Ti

ku susikūręs augščiausią civili
zaciją ir pasiekęs didžiausią ge
rovę, bando vadovauti besiblaš- portfeliu”. Teatruose rodomi vei 
kantiems savo protėvių kraš- kalai gana dažnai keičiami.

mijoH nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

— Tu manęs bijaisi ?
— Ne, bet kam to reikia? — nepatenkintos jia 

užkelia kopėčias, paguldo pastogėje ir uždaro du
reles.

— Dabar tai gera mums, — ji nusijuokia ir tam
soje nutveria jo ranką, pasodina greta. — Matai, ir 
šilto, ir niekas negirdi, ir esame tik mudu.

— Ką tu sugalvojai ?
— Noriu su tavim pabūti viena be jokių pavojų, 

įtarimų. Kai sėdėtume kambaryje, reiktų varžytis, gal 
kas įeis. Dabar niekas mūsų nemato.—Ji rusena mikš- 

Norių. pasikalbėti! — Lina tu juoku, pečiais stukteli į jo pečius. — Na, ko tyli

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

93 tęsinysnęgali nė iš tolo lygintis su gi 
liais religiniais išgyvenimais. į
Mokslas naudingas visuomenei.. — Nepalik manęs!
Bet, jeigu jo pritaikyme nepai-i atsisuka. — Jau žinau, kur pasislėpsim. Sek mane!l lyg meškinas, kalbėk ką nors, juk aš su tavimi!
soma už žmogų augštesnių prin
cipų reikalavimų, nepaisoma mo 
ralės, paremtos žmogaus pri
gimtimi ir apreiškimu, tai moks
las daug kartų pasireiškė žalin
gais ir net nedorais būdais.

Pilnutinis gyvenimas yra tik 
sujungus dvasinį ir pasaulinį iš
silavinimą ir abiejų sričių prin
cipus. Pilnutinis jauno žmo-

— Ir tu buvai viduje ?
— Manai, kad lauke, kur nors ant stogo, o gai

Juliaus daržinėlėje?
— Languose buvo tamsu, aš žiūrėjau.
— Ko tu išsigandęs? Kai išgirdom motociklą,

užgesėm šviesą.
— Hm, — numykia Viktoras lyg nepatenkintau.

— Tau sekėsi ?

kabina kelius, — ar jis myli Samanę? Julius nusi
juokė kažkaip keistai. Buvo tamsu, nemačiau jo vei
do. Pradėjo pasakoti, žodžius kibirais lieti. Man at
rodo, kad jis Samanę pradeda mylėt, o gal net myli. 
Kažkas buvo jo kalboje, ko niekada n* girdėjau. Mah 
pasidarė aišku.

— Kasgi, Lina?
— Kad aa jį prarandu, — ji atsidūsta gailiai.
— Nenusimink. Tik, taip atrodo. Svarbiausia,

tu jį myli. Tu nugalėsi kliūtis.
— Sustok, ne taip karstai! — pertraukia Lina. —

Aš savotiškai laukiau tokio sprendimo. Tu nežinai 
kiek aš kentėjau. Daug esu ..akiu.. pačiam, bi t nedrįs
davau kaip elgeta giedoti vis tų pačių giesmių. Anks
čiau aš viskuo tikėjau ir buvau palaida. Maniau, to
kiai gyvenimas klosis gražiausiai; kailiais. Tačiau aš 
tave sutikau, ir tokiu metu, kai Julius kažkodėl pra
dėjo nusisukti nuo manęs. Tu buvai svetimas ir ne
pažįstamas, o su manim padoriai elgeis. Tu man tiek 
d *ug davei, toki gražų rude n,, žiemą. Taip niekada ne
sidžiaugiau, kaip tuo metu. Buvo lengva, skaidru, pa-

— Taip! Kai įėjau, radau ant stalo gries. As nu- prasto. Pamačiau, kad tikrai ėjau klaidingu keliu, bt-

Atidaro vartelius į savo kiemą ir vedasi patvoriu. 
Už klevo gumšo daržinėlė. Pralenda pro jos šoną ir 
pasiekia galą, kur įeinama į vidų. Čia prie durų pa
dėtas rąstas. Galima susėsti užuovėjoje. Aplinkui 
daržą tvoros, krūmokšniai, niekas nematys. Bet ir čia 
Lina apsižvalgo.

— Apačioje sukrautos malkos. Mes užlipsime ant 
daržinėlės. Ten yra šieno, nebus šalto.

— Lina, ką tu ?
— Lauke mes negalime! Jei kas pamatys... O

gaUs ruošimas arba auklėjimas į viduje išgirs motina. Čia krūme guli kopėtaitės, pa
yra tik tada, kai yra sujungti kelk ir pastatyk. Matai, augštai yra durelės, 
ir pasaulinis, ir dvasinis jauno1 —Sėskim čia ant rąsto!
žmogaus švietimas bei auklėji- —Greičiau, reikia slėptis!
mas. Klaida yra vertinti tik I Meistras graibo krūme ir suranda kopėčias,
dvasinį auklėjimą; dar didesnė statęs nori lipti pirma, bet Lina sulaiko.

— Nemokėsi atidaryti.
Vikriai ji pasikelia, praveria dureles, įkiša gal

vą vidun, pasvirusi apsidairo ir tik tada įropoja. Kai 
Viktoras užlipo, ji sėdi, nusivilkusi apsiaustą ir jį pa
sitiesusi.

— Patrauk kopėčias, gali kas pamatyti.
— Kuriems kelmams!

klaifla yra vertinti ttk pasaulinį 
auklėjimą. Dvasiniai išauklėtos 
beraštis mokės rasti gyvenimo 
kelią ir žemėje, ir amžinybėn. 
Pasauliniai išmokslintas, bet 
dvasiniai neišauklėtos žmogus 
dažnai paklysta ir žemiškame

sikvatojau, o jis vėžiu raudo. Man to ir tereikėjo, 
pradėjau jį erzinti, bet greit susivaldžiau ir buvau 
mandagi. Vienu metu jis pasiutusiai juokėsi, tačiau 
glamonėjo, gėlėm kaišė, pynė J plaukus, bučiavo. Ir 
man atrodė, kad jis išsiilgęs manęs. Aš daug sugal-

Pa-1 vojau, sukūriau planą, bet tu atbildėjai. Iš tavo žings- 
Į nių supratau, kad atvažiavai pas mane. Negi paliksi 
savo mokinę vieną prie bedugnės ir sakysi: šok! — 
Lina stveria jo ranką ir glaudžiasi. — Dėl to ir susto
jau. Man buvo gėda prieš tave.

— Ir tikrai ? Džiaugiuos!
— Taip! Juliaus tai nebijau. O jis — lyg nc tos: 

toks lipšnutis, gerutis, nors suvyniok, į rankinuką 
įsidėk. Tada aš paklausiau, — ji išsitiesia, rankom ap-

gau į bedugnę, ir įsitikinau, kad tik tavo būdu laimė
siu. Aš gyvenau, Viktorai, Ir . .. — ji nutyla.

— Kas toliau, kas nutiko?
Lina sveria jo ranką, di da galvą ant pečių. Jis 

suminęs, nežino, ką daryti Kol jis . pr* ndžia, ji staiga 
apkabina kaklą Lengvi k/epalai dvelkia , Viktoro 
veidą.

— Lina!
— Aš tave myliu, kaciu.k' ė., »,i,vc my1"!! — ji 

glaudžiasi ir bučiuoja.
Meistras sulaiko.
— Ramiau, Linuk!
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SKAUČIŲ SESERIJOS VADIJA MALONIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į NUOTAIKINGĄ

ŽIBUOKLIŲ BALIU!
Įvykstantį gegužės mėn. 11-tą d., 8-tą vai. vakaro 

į Westem Ballroom, salėse 3504 S. Westem Ave.

Programa įdomi, turtingas bufetas, gausį dovanom loterija, 
šokiai ir kiti įvairumai.

GROS BK. JONUŠO ORKESTRAS 
Staliukai užsisakomi pas S. Januškevičienę RE 7-2560.

ŠVENTIŠKAS ĮVYKIS MONTREALIC^ 
SCENOJE

Viena džiugiausių prošvais-1 čius, kaip teatriniam žargone 
čių Montrealio lietuvių kultūri-1 sakoma “skaitymą prie stalo”.
niame gyvenime būna vietinio 
teatro kolektyvo pastatymai. 
Nėra, tiesa, jie dažni ir regula- 
rūs. Kartais prabėga ištisi me
tai, tarytum mūsų teatralai bū
tų kapituliavę prieš visuomenės 
apatiją ir indeferentiškumą. 
Koks, iš tikrųjų, rytojus nušvin 
ta lietuviško teatro fronto kovo 
tojams, nutilus paskutinėms ka 
tutėms premjeros salėj? Ne
bent įkyri mintis: kam tas dar-

Ir tik vėliau žiūrovas pajunta, 
jog visas šitas “reikalas" nėra 
radijofoninis dailiojo žodžio bei 
poezijos montažas, nėra taip 
pat koncertinis spektaklis, bet 
kažkas naujo ir drauge teatra
liško. Tik tada jis suvokia, kad 
jis dalyvauja sumaniai pareng
tam ir perteiktam lietuviškojo 
žodžio pagerbimo akte.

Kazio Borutos knyga anaiptol
... , . nėra visų vienodai mėgiama ir

™ ,7"!.' vertinama. Pažymint, kad sce-
non perkeltas tekstas buvo vy
kusiai apvalytas nuo ištesimų, 
digresijų ir antireliginio balas
to, tenka pripažinti, jog šios 
knygos liaudiškas pobūdis paža

sis iš vieno priemiesčio į kitą re 
peticijom? Ar tam trišimčiui 
vietinių ištikimų žiūrovų, pas
kui dar galbūt keliems šimtams 
savų lietuviškų veidų kitoj kol-o 
nijoj, per gastroles? Dievaži, 
dažnai pastangos išlaikyti gyvą 
lietuvišką teatrą atrodo tarsi 
mirštančiojo kova su giltinės 
šmėkla. Užtat dar didesniu 
džiaugsmu pasitinkame kiekvie
ną apraišką, kad kova nepralai
mėta, kad mūsų jaunimo greto
se yra dar pakankamai dvasi
nės galios ją tęsti. Juo labiau

dino žiūrovams tūkstančius atai 
džių, kuriuos tegali sukelti tik 
giliai artimo dvasia rašytojo 
žodis. Ir premjeroj dalyvavu- 
siem dabar būtų sunku priimti 
šį kūriniį perkeltą į sceną tradi 
ciniu nnscenizavimo būdu, su
kapotą į veiksmus, paveikslus, 
išėjimus į sceną ir t.t. Teisin-

kietai, atstumiančiai, be grūde
lio naivumo, šis šaržo priesko
nis atrodo anaiptol nevietoj. Ne 
visai įtikinamai pravesta ir Pin 
čuko verkšlenimo scena karčia- 
moj. Taip pat sunku sutikti su 
kaikurių natūralistinių efektų 
panaudojimo reikalingumu — 
audra finalinėj scenoj.

Pasiimtą šalia režisavimo dar 
bo aktorinį vaidmenį — Jurgą 
— B. Pukelevičiūtė sukūrė įtiki 
nančiai ir nuoširdžiai.

Iš viso kalbant apie vaidme
nis tenka pažymėti, jog “Balt. 
Malūno”, kaipo pasakos perso
nažai yra stereotipiniai, schema 
tiški. Jurga — “pasipuošus ir 
išdidi”, Marcelė — “ne mergy
tė, bet paukščiukas” ir pan.

Aktoriam buvd sunki užduotis 
paversti tolygius žmones gy
vais scenoj. Vieniems dar pagel 
bėdavo poetinis tekstas (Balta-

KOMETA

50 milionų mylių uodegą vienos kometos pastebėjo McDonald 
observatorija, Fort Davis, Tex. Antra kometos uodega aitrodo kaip 
sprausminio lėktuvo dūmų juosta. (INS)

reųgė A. Ivanauskienė. Spėk-, T. Beinoraitė ir kiti. Kovo 9 d.
taklyje dalyvavo šie aktoriai: 
E. Danilevičiūtė, J. Dulskytė, 
J. Gasevičiūtė, J. Juodgalvis, 
V. Auga ir kiti.

Klaipėdos muzikos mokyklos 
direktorius yra L. Stanciką; be 
jo mokykloje dėsto: B. Narbu- 

' taitė, K. Gaidėnas, K. Flertas, 
L. Štaraitė, J. Šakėnaitė, K. Bi- 

(liūnas, V. Juodsupis, V. Alek- 
siejūnas, J. Jakštys, K. Gaidė- 
nas, J. Klimas, A. Ęozniejevas,

tos muzikos mokyklos dėstyto
jai suruošė koncertą, kuris bu
vo skirtas tarptautinei moti
nos dienai.

— Prozininkų sekcijos narių 
susirinkime lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto kalbos sek
retoriaus vedėjas K. Ulvydas 
nusiskuto, kad kalbininkai 
permažai gilinasi i rašytojų kū
rinių kalbą.

Yra kaloama mieste, kad STEIN TEXTIEE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairiu vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

, . . , _ . . . i gai, atrodo, taip pat atsisakyta
kai premjera nebūna vien uzgai 7 .. , , .. , . , .
, .f./...,, 7 kostiumų, dekoracijų bei butą-

forijos. Kartkartėmis nesąmo
ningai dingteldavo mintis, kaip 
sakysim aktoriui toj ar kitoj 
vietoj būtų lengva “susitvarky
ti”, jei jis rankose laikytų kor- 

Tokiu įvykiu buvo š. m. kovo1 tų kaladę arba maigytų kepurę, 
mėn. 31 d. Montrealy praėjusi j Teatrinės mizanscenos reikalin 
“Baltaragio Malūno” premjera, gumas kartais prašyte prašyda 
Pernelyg nukryptumėm į šalį vosi, bet galutinis įspūdis kaž- 
norėdami apibudinti M. L. Dra- j kaip patvirtina, jog režiso rėš

da “paūturiuoti” nuo scenos lie 
tuvių kalba, bet išreiškia vaidin 
tojų siekimą prabūti į žiūrovą 
šviesiu, savaimingu meniniu žo
džiu.

tolėliau dvasiniai palaužtą savo siilgimą kūrybinio scenos dar-
puikybėj kerštaujantį. L. Ba- bo ir apsisprendimą braukt ša-

ragis), bet sunkiausioji ir atsa- rauskas ryšiai atkūrė tuos dva-1 lin teatrinį štampą bei megėjiš-
kingiausioji našta atiteko Paša- sinius tarpsnius, didele jėga per ką bravūrą. Pas ankstyvesniuo-
kotojui—J. Akstinui. Su džiaug davė tą charakterio lūžį ir pa- sius neofitus (V. Sabalį, V. Ker

siekė naują pakopą savo akto-! belį) jau ryškiai matosi sceninė
riškame brendime. (pažanga. Kiti (tik ką įsitraukę)

Baltaragio vaidmuo buvo ,,a. I atlikdami savo epizodinius vaid-
vcstas scenos žaliūkui H. Na-i men5H,,s nuoširdžiu sąžiningu-
giui. Džiugu konstatuoti, jog jis mu kūr? !Pektakli0 atmosferą
jį atliko su retu pas pradedantį ir Padžiugino žiūrovą savo kū-
saikingumu ir įsijautimu. Jam ryb'"'u <naiu' Tiesa vietomis su
atiteko gražiausi Borutos lyriš- sdiar* |sp£ldis' j°« nevisi > vie 
, . . , i . ui- nodai perimti tos ansambliniokosios prozos teksto gabalai. 1

j j • spektaklio darbo nuotaikos,Muzikinių įtarpų padedamas jis,Z
. . . - |bet rasit šitie nesklandumai įs-juos interpretavo su retu musų

smu (ir pasididžiavimu) reikia 
konstatuoti, jog jis tą ryšinin
ko tarp scenos ir žiūrovų užda
vinį atliko pažymėtinai gerai. 
Juk jam reikėjo būti kartu ir 
juokiutoju ir graudentoju ir dė 
de pasakorium (Sruogos žo
džiais ir krikštatėviu ir grabo- 
rium). Atlikti visus tuos užda
vinius, kur bet koks blogo sko
nio prakišimas sužlugdytų viso 
pastatymo misiją. Tarp skliau3- scenoj pietizmu autoriaus žo-
telių: kiek esam matę vaidina-
mųjų “konferansje” savo stai-t

...... Šia proga tenka dar kartą papymusi sumaitejusių visą po-| ....... . . , .
, . . r>. . , . sidziaugti tiek H. Nagio, tiek B.būvio programą. Žinoma toly- & ’

mos teatro nueitąjį kelią, ta
čiau reikia pažymėti, kad pag
rindine savo veiklos gaire jis 
ikišiol laikė pastangą pateikti 
žiūrovui naują, dažnai net ne vai 
dintą, lietuvišką veikalą. Šiai 
tradicijai kolektyvas liko ištiki
mas ir šiuo kartu. Tiesa, “Balt. 
Malūnas” nėra scenos veikalas, 
bet epinis kūrinys. Vienok per
keldamas šią stilizuotą K. Boru 
tos pasaką į sceną nauja, retai 
vartojama forma, teatras įrodė, 
jog nebūtinai vien tradicinės 
scenos priemonės gali suteikti 
spektakliui jo magiškąją galią. 
Ir kad kartais netiek pasirink
tas veikalas nulemia spektaklio 
menišką pasisekimą, kiek kolek 
tyvo meilė savo kuriamajam 
darbui ir noras jį ištęsėti. “Balt. 
Malūnui” M. L.D. teatras pakar 
totinai išlaikė savo brandos eg
zaminus. Jis nepadarė nuolaidų 
masės skoniui meniškų reikala
vimų prasme: nei statomojo vei 
kalo pasirinkimu, nei jo interp
retavimu. Bet dar didesniu lai
mėjimu tenka laikyti, kad ne
žiūrint plačiai apšnekamo mūsų 
tremtinių materialėjimo, jis su
gebėjo įjungti savo sąstatant 
naujas pajėgas. Nors kai kurios 
jų atrodė “žalios”, be teatrali
nio paruošimo mėginamo mūsų 
sąlygose, kolektyvas pasirodė 
jaunas, kupinas polėkio, jieškan 
tis naujų teatro kelių su saiku 
ir nuovoka. Premjera išmušė iš 
rankų ginklą tiems mūsų “su- 
perkritikams”, kurie ateina į lie 
tuvišką vaidinimą su anstolio 
uolumu registruoti .mėgėjišku
mo apraiškų. Nes žiūrovą paver 
gė nuo scenos atliūliuojąs gai
vumas, kolektyvo vieninga va
lia mokytis, jieškoti ir kurti 
spektaklį. Galbūt tą įspūdį dar 
padidino toji aplinkybė, jog už
dangai prasiskleidus mes išvy
dom aktorius ne sceniniu dra
bužiu pasirėdžiusius, ne duotoj 
mizanscenoj sustingusius, bet

būta teisios šias priemones var
tojant kuo taupiausiai. Nes per 
šasi mintis, jog pagrindiniu už
daviniu kuriant spektaklį būta 
ne užkerėti žiūrovą sukurtais 
personažais ir mizanscenų iš
baigtumu, bet įjungti jį patį, jo 
vaizduotę į kūrybinį procesą, 
kolektyviai drauge susėdus per 
skaityti mielą širdžiai knygą. 
Tokio magiško mostelėjimo dė
ka išnyksta salėj rampos prara 
ja, nes žiūrovas tolydžio kartu 
su “repeticijos dalyviais” akty
viai kuria savo žilstantį iš siel
varto Baltaragę, prikeltą iš snū 
dūrio kleboną Bonifacą arba iš
dykaujantį ant malūno sparnų 
Pinčuką. . -

Šiuos organizuoto spektaklu 
nuopelnus neabejotinai reikia 
priskirti veikalo režisorei B. Pu 
kelevičiūtei. Dirbdami su jaunu, 
ne vienodo pajėgumo kolekty
vu, jinai ne tik kad išvengė pi
gaus mėgėjiškumo, bet sugebė
jo visų dalyvių valią koordinuo
ti į vieną visumą — spektaklį. 
Beveik neįtikima, jog debiutuo
jančio rež'soriaus rankoj akto
riai įstengė atsikratyti seniau 
padarytų vaidmenų nuobirų ir 
šyptelti nauju gajumu bei jėga. 
Dar daugiau, naujasis “scenos 
kraujas” kaip minėjom plakė 
tuo pačiu kūrybiniu puhu, kaip 
ir senieji kolektyvo nariai. Vy
kusiai išlaikydama veiksmo rit
mą, skoningai parinkdama mu
zikinius įtarpus fonui, B. Puke
levičiūtė savo pirmuoju režisū
ros darbu užsirekomendavo 
kaip pajėgi teatro jėga.

gus sugretinimas nevisiškai tin
ka, tačiau Pasakotojo vaidmuo 
mėgėjo rankose galėjo labai 
lengvai išvirsti panašia neska
nia groteską. J. Akstiną dauge
lis Montrealy pažįsta kaip nely 
gų improvizuojantį aktorių. Pa 
šakotojo vaidmuo “B. Malūne” 
mums parodė jo tikrąjį veidą — 
talentingą žodžio moduliavimo 
meistrą, didelės vaizduotės, gi
laus vidinio išgyvenimo aktorių 
— Kristupą išnešusį spektaklį 
ant pečių per drumstus vande
nis.

K. Veselka trejopai prisidėjo 
prie premjeros pasisekimo — 
visų pirma kaipo “B. Malūno” 
teksto scenai parengėjas, akty
viai talkininkavęs B. Pukelevi- 
čiūtei. Antrą kaipo dailininkasį, 
atsakingas už spektaklio apipa
vidalinimą — sugestyvų, papra 
stą ir nuotaikingą Bet nema
žiau reikšmingas buvo jo daly
vavimas pačioj scenoj. Jo su
kurtas pelkių velniūkštis Pinču- 
kas — charakterinis vaidmuo, 
kuris ilgai išliks atminty. Vesel 
ką jaunas aktorius vis organiš- 
kiau apvaldo savo sceninius duo 
menis ir rodo neabejotiną vai-

silygins ir užsiretušuos busimų
jų vaidmenų eigoj.

Baigiant tenka sveikinti M. 
L. I), teatrą atlikusį reikšmin
gą ir svarbų mūsų tremties kulMalaiškienės, V. Vaičiūnaitės,

V. Kerbelio, V. Sabalio, R. Si- tūros istorijoj darbą ir palinkė- 
maniūkščio įsijungimu į teatro ti tolimesnių laimėjimų, 
aktyvą — visi jie įrodė savo pa —A. Liūtkartis

Žinios iš okup. Lietuvos
— 14 jaunų kunigų. Savo lai

ku iš autentiškų šaltinių gavo
me žinių, kad Kauno Kunigų 
seminarijoje mokosi 69 klieri
kai, jų t3rpe 12 vilniečių. Kar
tu buvo pastebėta, kad praėju
siais metais buvo 52 nauji kan
didatai, tačiau visų nebuvo ga
lima priimti, nes komunistinė 
vyriausybė neleido.

Dabar gautomis žiniomis, 
šiais metais Kauno kun. semi
nariją baigė 14 studentų, kurie 
buvo įšventinti kunigais. Pažy
mėtina, kad tai 12-ji kunigų lai
da po paskutinio karo.

Apie 14 kunigų įšventipimą 
už “geležinės uždangos” balan
džio 26 d. paskelbė anglų ka
talikų savaitraštis "The Uni- 
verse”.

— Okup. Lietuvos teatro ak
toriai. Klaipėdos mieste dirba

ro lazdelė”. Veikalo premjera 
įvyko kovo 10 d. Režisavo pati 
veikalo autorė; muziką parašė 
J. Karosas. Pasaką lietuvių 
liaudies meno motyvais apifor
mino dail. J. čeičytė; šokius pa-
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STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainą:

Geriausios ANGLIŠKOS bei ’worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųue taffeta”, pa
prastai $1.98. dabar tiktai ......................................................98c.

60 colių vilnonės medžiagcra ir ‘‘flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai .......... ............................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ................................................... . ............................$1.39

Urynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikuikits. Su kiek- 
riei.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovanų.

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimų nuotakoms, kaip tai 
.“laces”, satinų, taffetų, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams nž baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

i blokas į rytus uuo Halsted St., iy2 bloko f pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152

' * ““ . ........ ..... . — - —- ■■■■■■...................m.
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J. ANDRULIS, MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ ATSTOVAI CHICAGOJE YRA:

dramos teatro rusų trupė, kuri 
dintojo talentą. Į Pinčuko (irgi kovo mėn. pastatė N. Pogodino 
schematiniai užbrėžtą) vaidme-|3 v. pjesę “Petrarkos sonetas", 
nį jis mokėjo įlieti tiek gyvy- Pjesę režisavo J. Orinenskis, 
bės, taip vykusiai sugebėjo “ap- dekoracijas gamino — dail. A.
vaidinti” savo augštą pasostę, 
jog nenoromis patikėdavai, jog 
velnias supasi padangėj. Ar tei 
singiau žiūrovas grožėjosi akto-

Petročenko. Spektaklyje d Gy
vavo — O. Griaznovas, M. Gol- 
dovskis, B. Sokolovas, A. Lo- 
ginovas, L. Storževa ir k. (pa-

riaus išradingumu ir vaizduotės | vardžių lietuviškas transkrip-
galia. Išskyrus jau minėtą verk 
šlenimą antro veiksmo pradžioj, 
gal dar norėtųsi prikišti jiems 
finalinės scenos neišjieškotą 

1 “melodeklamavimą”.
Stambesniu priekaištu galima L. Barauskas gamtos apdova

būtų jai primesti tačiau Uršulės 
vaidmens linijos gal kiek šablo
nišką pravedamą. Nors pats Bo
ruta šį personažą iš karto pris
tato kaip "sup'ntijusią davat
ką”, knygoj nuolatos jaučiasi 
užuojauta šiam gyvenimo nu
skriaustam ir į prietarus pateku

notas puikia balsine medžiaga 
ir scenine išore, didele dramati-

cijas patiekė “Literatūra ir me
nas”).

Vilniaus valstybinis akademi
nis operos ir baleto teatras tuo 
pačiu metu pastatė Mocarto 
operą “Pagrobimą iš Seralio”. 
Pastatyme dalyvavo: E. Čuda- 
kova, I. Ylienė, V. besąs, H.

ne jėga perteikė Girdvainį. Šis Zabulėn.s, A. Kernagis, A. Ku-

kažkaip kasdieniškai susėdusius I šiam padarui. “B„ Malūno” 
prie repeticijų stalo. Atliekan- premjeroj Uršulė praskambėjo

personažas galbūt buvo mieliau 
sia3 Borutos širdžiai ir yra jo 
aiškiausiai nuspalvintas. Mes jį 
matome keliuose gyvenimo tar
puose: jauną pramuštgalvį vai
kantis sijonus, vėliau beviltiš
kai jieškantį pavogtų žirgų, dar

č ngis ir A. Rudaitis. Operą re
žisavo J. Gustaitis dirigavo — 
I. Akermanas.

Šiaulių dramos teatro aktorė 
E. Bindokaitė V. Valsiūnienės 
poemos motyvais parašė 4 v. 7 
paveikslų pjesę-pasaką “Ginta-

REIKALAUKITE VISUR SKANIAUSIŲ J. ANDRULIO MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ, 

Jelf(ii abejojate, paprašykite pamėglnltnul. Jūsų skonis Jums pasakys. Mc, norime, kad Jus patys bfltum«t
sprendėjas.

STANLEY

METRICK

1804 West
Telef YArds

CHICAGO

JOHN

SHURNA

Albany Ave.

GRovehilI 6*7783 

CHICAGO 29, ILL.

J. Andrulis, Michigan Farm Cheese Fountain, Michigan
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“ŠIKŠNOSPARNI
JOHANN STRAUSSO’ 3 VEIKSMŲ OPERETĘ, KURI BUS IŠPILDYTA KONCERTINĖJE FORMOJE.

SOKOLŲ SALĖJE, 2337 So. Kedzie Avenue
Pradžia 3:30 vai. po pietų.

Operetės režisorius ir dirigentas KAZYS STEPONAVIČIUS.
Solistai: ALGIRDAS BRAZYS, ONUKS STEPHENS, ANT. lT

99

PEŠKYS, ALBERTAS SNARSKIS, PRAURIME KRASAUS
KAITE, IRENA KALEDINSKAITE, JONAS AVELIS, JUOZAS 
LAURUSONIS, DR. C. SVENCISKAS ir “PIRMYN" CHORAS.

BILETAI prie kasos tik $2.00.
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MŪSŲ
Racine, Wis.

KOLONIJOSE

Alto skyriaus susirinkimas
Ateinantį sekmadienį, gegu

žės 5 d. 1:30 vai. p. p. Šv. Kazi
miero parapijos svetainėje šau
kiamas Alto Racino skyriaus 
metinis visuotinis susirinkimas. 
Bus renkama valdyba, revizijos 
komisija ir garbės teismas, o 
taip pat aptariama ateities veik
la.

Visos organizacijos yra prašo
mos atsiųsti po tris ^atstovus.

Motinos dienos minėjimas

Gegužės 5 d. 4 vai. p. p. Šv. 
Kazimiero parapijos svetainėje 
įvyks parapijos choro rengia
mas Motinos dienos minėjimas, 
į kunį rengėjai kviečia visus at-

posėdžio bus linksmoji dalis LB 
apylinkės patalpose.

Nau jas “Nevėžio” vietininkas 1
Psktn. Vidmantui Bliumfeldui 

išvykus kariuomenėn, skautų Ne 
vėžio vietininkijos vietininku pa 
skirtas ilgą laiką su skautais 
veikęs ir turįs gerą toje srityje 
patyrimą s. v. v. skltn. Petras 
Molis. Jis taip pat perėmė reda
guoti prie “Worcesterio Lietu
vių Žinių” leidžiamą vieno pus
lapio “Skautiškąjį kampelį”, ku 
rį anksčiau redagavo buvęs vie
tininkas psktn. V. Bliumfeldas.

Trumpai
— “Tlie Ten Commandments” 

filmas jau antrą savaitę eina 
“Capitol” kino teatre. Žmonių 
lankomas neperdaugiausia, lais-

Visiems gerai 
kad viena augščiau įvardinta 
valdyba ir komisijos šios šven
tės surengti negalės. Prie šio 
darbo turime jungtis visi Nia
garos pusiasalio lietuviai.

Mes gerai žinome, kad turite 
daug išlaidų, begelb'ėdami savo 
brolius ir seses tėvynėje ar to
limuose Rusijos plotuose. Bet 
nereikėtų pamiršti ir mūsų bend 
ruomeninių reikalų. Retkarčiais 
mes turime išeiti į viešumą ir 
pasirodyti kanadiškai visuome
nei. Parodykime jiems savo me 
ną, duokime progą išgirsti ne

suprantama, Su persiuntimo išlaidomis viso 
jau išleista daugiau 2,000 dol. 
Ruošiamas naujas šiems rūbams 
medžiagų pasiuntimas, taipgi pa 
rūpinta ir parūpinama reikalin
gi vaistai.

Komitetas yra dėkingas vi
siems aukotojams. Aukotojų 
vardai pranešami į parapijas ir 
ten jų intencija bus atlaikytos 
šv. mišios.

Betgi trūkumas liturginių rū
bų ten yra tikrai didelis. Gau
name vis daugiau prašymų iš 
Telšių vyskupijos parapijų pri
siųsti liturginių rūbų ir kunigų

žą. Galima aukoti, nurodant pa 
rapiją arba kunigą, kuriam no
rima paaukoti, arba aukoti ir 
bendrai to vardiniai -nenurodant. 
Žieminiam kunigo ar klieriko 
paltui su priedais ir pasiuntimu 
medžiaga kainuoja 25 dol., su
tanai arba kostiumui — 20 dol.

Aukas siųsti komiteto na
riams: kun. V. Martinkui, 350 
Smith Str., Providence 8, R. I.; 
kun. Antanui Račkauskui, 259 
N. 5th Str., Brooklyn 11, N. Y., 
ir kun. Juozui Pragulbickui, 211 
Ripley PL, Elizabeth, N. J.

JT

silankyti. Bus paskaita ir dek- vai gaunami biletai tą pačią die-
lamacijos, o 
šokiai.

po programos —

Motinių ir dukterų pusryčiai
Gegužės 12 d. tuoj po sumos 

įvyks Šv. Vardo Draugijos ruo
šiami motinų ir dukterų pusry
čiai, į kuriuos yra kviečiamos 
visos mūsų parapijos motinos 
su dukromis Motinos dienos pro
ga.

Gegužinės pamaldos
^Dieviškosios Motinos mėnesį 

pamaldos mūsų bažnyčioje bus 
tyekvieną trečiadienio vakarą 
7:30 vai. ir taip pat 8:45 vai. 
kiekvieną sekmadienį prieš su
mą. S. B.

Buffalo, N. Y.
Pavasario šokiai

Buffalo Lietuvių Klubas, ne
turėdamas galimybės šiais me
tais suruošti gegužinę, rengia 
pavasario šokius.

Šokiai įvyks gegužės 12 d. Nia 
gara Falls lietuvių Šv. Jurgio pa 
rapijos salėje, 1910 E. Falls St., 
Niagara Falls, N. Y.

Gros Buffalo estų kapela. Bus 
turtingas baras ir užkandinė.

Pradžia 3:30 vai. p. p. Pabai- 
baiga — 9:30 vai. vak.

Gautas pelnas skiriamas šal
pos ir kultūriniams reikalams.

Maloniai kviečiami visi Niaga
ra Falls, Buffalo, Rochesterio ir 
apylinkės lietuviai. Ypatingai 
laukiami mūsų artimieji kaimy
nai kanadiečiai.

Buffalo L. Klubo Valdyto

Worcester. Masu
Pagerbtas vysk. John Wright

Worcesterio diecezijos vysku
pas John Wright worcesteriečių 
tarpe yra labai popularus. Jis 
yra gerbiamas ne tik katalikų, 
bet ir kitatikių, nea savo ener
ginga veikla yra daug nusipel
nęs Worcesterio miestui. Per 
septynerius vyskupavimo metus 
Worcesteryje šiemet jis buvo ket. 
virtą kartą pagerbtas už ypatin
gą pasitarnavimą miestui. Ba
landžio 22 d. Bancrof viešbu
tyje buvo surengtas vyskupo 
pagerbimo pobūvis, kuriame da
lyvavo daugiau 700 asmenų. Pa
grindinę kalbą pasakė iš Bosto
no atvykęs žymus širdies ligų 
specialistas, nušviesdamas san
tykį tarp kūno ir sielos.

Metinė ateitininkų šventė
Birželio 8 d. VVorcesterio mok 

sleivių ateitininkų prof. St. Šal
kauskio kuopa rengia savo tra
dicinę metinę šventę. 7:45 vai. 
ryto Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje bus pamaldos; 4 vai. 
p. p. Šv. Kazimiero parapijos sa-

ną. Tik pirmas dvi tris dienas 
vietos buvo rezervuotos. Žydų 
išlaisvinimui iš Egipto pagrin
dinis seniausias šaltinis yra Se
nojo Įstatymo Šv. Raštas, ta
čiau filmas daugiau laikosi pa
rašyto romano teksto, o ne Šv

tuvišką dainą, pamatyti mūpų apsirengimui medžiagų. Tuos 
tautinius šokius ir t.t. Įrodyki- prašymus ir perduodame gera
me kanadiškai visuomenei, kad,, širdžiams katalikams, 
kol bus gyvas bent vienas lie
tuvis, jis kovos dėl savo gim
tojo krašto ir niekuomet jo ne
išsižadės.

Kaip ši Penktoji Kanados Lie 
tuvių diena pasiseks, priklausys 
ne nuo valdybos ir komisijų 
veiklos ir jų darbštumo. Jos pa 
sisekimas priklausys nuo visų 
Niagaros pusiasalyje gyvenan
čių lietuvių, priklausys nuo to, 
kiek paskiras lietuvis ar lietuvė 
prisidės savo darbu prie šios

Rašto minties. Todėl daugelyje šventės ruošimo. O tų darbų
vietų reikia vertinti kritiškai.

— Danutė Marcinkevičiūtė
laimėjo pirmąją skaučių Nerin
gos viettiinkijos rašinėlio kon
kurso premiją. Jos rašinėlis bu 
vo atspausdintas paskutiniame 
“Skautiškame kampelyje”.

— Kap. Simas Urbonas, ilga
metis “Kario” redaktorius, iš 
New Yorko valstybės perkeltas 
į State Hospital Worcesteryje.

— Ip. Nauragis ir A. Vagelis
yra nauji Kultūros Fondo rė
mėjai.

— Dr. M. Gimbutienės knygą
“Ancient Symbolism in Lithuan
ian Folk Art” (Senoji simbolika 
lietuvių tautodailėje) galima už
sisakyti “VVorcesterio Lietuvių 
Žinių” redakcijoje, 71 Harrson 
Str.

— M. M. Ratelio choras, ku
ris dideliu pasisekimu koncerta
vo Worcesteryje, gegužės 5 d. 
koncertavo Providence, R. I.

Niagaros pusiasalio 
lietuviams

VVellando ir St. Catherines a- 
pylinkių valdybų iniciatyva, nu
tarta š. m. rugpjūčio 31 ir rug
sėjo 1 — dienomis surengti Penk 
tąją Kanados Lietuvių dieną 
Niagara Falls, Ont.

Penktajai Kanados Lietuvių 
dienai surengti išrinkta šio- są
stato valdyba: pirm. P. Balsas, 
vicepirmininkai J. Dilys ir V. Ma 
čikūnas, sekr. J. Navasaitis ir 
ižd. K. Stankevičius.

Be to d šią valdybą nariais 
įpina VVellando apyl. pirm. St. 
Ulbinas ir St. Catherines apyl. 
pirm. E. Alšauskienė.

Penktajai Kanados Lietuvių 
liūnai rengti valdyba savo keliu 
dar sudarė komisijas, kurioms 
pavesta rūpintis atskirais minė
tai d'enai surengti darbais. Mi
nėtoms komisijoms vadovauti y- 
ra pakviesti šie asmenys: spau
dos įr informacijos — J. Nava
saitis, J. Dilys ir M. Šalčiūnas. 
metraščio išleidimo — K. Žu
kauskas, programos sudary
mo — J. Alonderis, parodos, ir 
religijos reikalų — tėvas Juv. 
Liauba, OFM, sporto — L. Ma- 
čikūnas, kontrolės — S. Janu
šonis, dovanų paskirstymo — 
V. Mačikūnas, apgyvendinimo — 
St. Ulbinas, bufeto — J. Deino-

yra labai daug ir labai įvairių.
Mes tikime, kad neatsiras nė 

vieno iš mūsų tarpo, kuris pra
šomas nesutiktų prisidėti prie 
vienokio ar kitokio darbo, rei
kalingo atlikti ryšium su šia 
ruošiama Lietuvių diena Nia
garos pusiasalyje.

TAD VISI Į TALKĄ ŠIAM 
DIDELIAM DARBUI!

V Kanados Lietuvių Dienos 
Rengimo Valdybą

Prašo aukų liturginiams 
/ rūbams

Telšių vyskupijos kunigų ko
miteto kreipimasis per spaudą 
aukoti bažnyčių liturginių rūbų 
medžiagoms pirkti, paremti iš 
Sibiro grįžusius kunigus ir kuni
gystėn besiruošiančius klierikus 
susilaukė nuoširdaus pritarimo. 
Iki šiol jau suaukota tiek, kad 
pasiųsta 33 arnotams ir kapoms 
medžiagos, kainavusios 588 dol.; 

i taip pat pasiųsta 20 padėvėtų ar 
notų ir nupirktas kielikas. Be 
to pasiųsta kunigų sutanoms, 
paltams ir kostiumams medžia
gos už 400 dol ir 100 egz. Didžio 
sios savaitės liturginių knygų.

Įėję — iškilmingas posėdis. Po, ra ir virtuvės — V. Gudaitienė.

Dar primename: jei kas au
koja 25 dol. — įtaiso arnotą, 
35 dol. — įtaiso kapą, 15 dol. — 
įtaiso albą, 7 dol. — įtaiso kam-

Atvirai kalbant
— Žinai, su mano žmona ne 

viskas tvarkoj. Pradėjo laksty
ti po galiūnus.

— Vargšelė! fimė gerti?
— Ne, bet kas vakarą manęs 

jieško.

SOCCER FOOTBALL CLUB HANSA
— Ruošia —.

International Soccer Football Žaidimų
lst F. C. KAISERSLAUTERN IŠ VOKIETIJOS

VS..

CHICAGOS NATIONAL LEAGUE ALL-STARS 
Sekmad., geg. 12 d., 1957, 3 vai. popiet

HANSON PARK STADIUM, Central & Fullerton Avės.

PRELIMINARY GAME 

Junior All Stars North vs. All Stars South

Įžanga: Iš anksto — $1.50. Rezervuotos vietos $2.25.
Prie Įėjimo: $1.75. Rezervuotos vietos $2.50

DOVANOS Į LIETUVĄ
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE bendrove siunčiu i LIETUVĄ 

ir j Rusiją (Sibiran) dovanų siuntinius su Įvairiomis gerybėmis, kaip tai: 
angliškom medžiagom, maistu, avaline, vaistais. Taipgi per mūsų ben
drovę Jūs galite nusiųsti LIETUVON siuvamas mašinas SINGER, akor
deonus HOHNER, dviračius, laikrodžius ir daug kitokių dalykų. Visi šie 
daiktai yra pristatomi ir iš Anglijos bei Švedijos. VISI reikalingi mo
kesčiai yra apmokėti siuntėjo, gaunant siuntini mokėti nieko NEREI
KIA. Pristatymas garantuojamas 100%, nes pilnas DRAUDIMAS.

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ — VISKĄ 
PERKA 'PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai
Prekės be brokų, sugadinimų, sąskaitos nepervedamos 

Finansų kompanijom

W-T OIIO I’AkTU .................. *3k.i>«
f>0 G M Htreptomycin a I gin.
10(10 tablečių Rimifon

Rocho a 50 mgm

spalva tr visi reikalingi priedai 
(pamušalui, kišenės, siūlai ir gilt.).

3 jardai vilnonės medžiagos suk
nelei Afgalaine. visokių spalvų.

W-D ORO PASTŲ .................. $33.5(1
200 tablečių Butazolidin a 100 mgm 
200 tablečių Serpasil a 0.25 mgm 
200 tablečių Atbophan
250 tabl. Vitamin B-12 a 10 micr,

s-ia ...
Cukraus -

. . $13.50
20 svarų

S-114 . . $23.50
20 svarų grynų taukų

S- 17 . . . . . $20.50
1 0 svarų grynų Taukų
10 svarų Cukraus

«-l» ...................................... »».5O
3 jardai vilnonės medžiagos mo

teriškam paltui (mėlyna ar pilka

G-21 .’.................................. '____ $69.50
3 jardai vilnonės vyriškam pal

tui medžiagos — pilka, mėlyna, ru
da. Visi reikalingi priedai (pamuša
las, kišenės ir kiti dalykai).

3 ’A jardų vilnonės medžiagos vy
riškam kostiumui su visais reika
lingais priedais.
G-22 ...............*______........ $47.30
5 jardai Cotton medžiagos, 

jvairių spalvų.
5 jardai Rayon, jvairių spalvų 
5 jardai Heavy Crepe, jvair. spalvų, 
5 jardai Katin, baltas
5 jardai baltos medžiagos pataly

nei, 72 inčlų pločio.
5 jardų Poplirt, balta.

Mes dar siunčiam visų eilę kitokių dalykų. Ypatingai mūsų bendrovė 
siunčia labai pigiomis kainomis ORO PASTŲ Įvairiausius vaistus Užsa
kant } Sibiru, prie nurodytu kainų pridėkite — Oro Paštui $5.50. kitiems 
$1.60.

Rašykite mums lietuviškai, prašydami visokių informacijų. Naudo
kitės mūsų patarnavimais, nes mes turime daugmetlnj patyrimų.

Prašykite mūsų katalogų.

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE 
4102 Archer Avenue, Chicago 32, IU.

Telefonas FRontier 6-6399

Šis puikus 5 dalių miegamasis gegužės 
mėnesį už specialią kainą, tik $“| 4.9.OO

Už $150 parduodamos 5 dalių sofa, kėdė, 
ottoman dvi pagalvėlės, nakčiai 3-jų 
asmenų Miegamasis, tik - $99-00

Už $250.00 parduodami svečių k. Kroeler 
baldai naujausio stiliaus, Nylon ar vilna,

tik • n 69-00
Šaldytuvas 7,5 kub. pėdų Admiral ar Gen.

Electric, tiktai už $159-00
Skalbimo mašinos Speed Queen $79-00

Parcelano virimui gaso pečiai $79-00

Televizijos aparatai RCA, Admiral, Ze-
nith, po $149-00

Kilimai 9x12 su Nylon $39-00

Kilimai 9x12 100% vilna 59-00

Linoleum, geriausių firmų 9x12 $6.50

Rašomieji stalai moksleiviams $29-00

Knygų spintos stiklo durys $29-00
3% PROCENTŲ

(metinių)

išmokami kas pusmeti pa

gal nustatyto laiko indė

lio certifikatą, išlaikius 

indėlį 18 mėnesių

Trys Taupymo Budai
2% PROCENTŲ

(metinių)

išmokami kas pusmeti pa
gal reguliarią taupymo 
knygelę ir pagal nustaty
to laiko certifikatą už in
dėlius, kurie išbus 6 mė
nesius.

2>/2°/o PROCENTŲ
(nutlnlų)

išmokami kas jmsmetį pa
gal nustatyto laiko indė
lio certifikatą, išlaikius 

indėlį 12 mėnesių

Apdrausti iki $10,000.no Kedenti Insuronee Corporation. 
Indėlių eerUfikatal .yra Išrašomi sumoje $1,000.00.

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuviu Prekybos Namai* vedėjas*-Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4226

Marquette National Bank
6316 South Westem Avenue

tMONft ATIDARYTA:

Pirm., Ketvirtad...........................................................9—9:30
Kitom Dienom:........................................................9—6.00
Sekmadieniais: ............................................... 12—5 valandos

CHICAGO 36. ILLINOIS

¥ ••••• •*?*« »v,

V
■ -. - -

įkaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”

\
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, gegužės 4, 1957

PAJIEŠKOJIMAI
Jonas Jurkaus iš Lietuvos įieš

ko savo seserų: AGOTA GALI 
NAUSKIENE, MORTA KIRK1C 
KIENfi ir URTfi KUPREISIENfi, 
dukterys Miko. Gyv. Chicagoje. 
Žinias gali suteikti Richardas Am
brozaitis, 2028 Ferdinand St., De
troit 9, Michigan.

i l USII’IKh AND HEIP * Ollh A l» >
REAL ESTATE

ARTI 74th St. & Maplew«HJd Avė.
5 metų senumo 5 KAMB. MŪKI

Jieško sesuo i šSibiro brolio JO 
NO STASKAUS, jo žmona ZUZA
NA, vienas sūnus VYTAUTAS 

Į Kreiptis: Kun. D. Kenstavičius, 
Kapuzinerkloster, Dieburg/ Hes- 
sen, Germany. ' .

MO r.

i’MI KMTAT».
• - - -r- -

BRIGHTON PARKE
- po li, centrui, šildymus.

REAL E8TATE

NIS NAMAS. 2 MIEG. KAMB. .",okyk‘°“ ir. susi-’
Nuo sienos iki sienos kilimai. Ve-' ‘p,'Og^Į' 
neciškos užuolaidos. Alyva, "for- M,.,j
ced air” - karštu oru apild.

_______ HEmloek 4-0167

0. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 165S W. IOS *t 

Tei. HEVERLY 8-3Š4S 
Nekilnojamų turtų pirkimus, pa r du- 

1 vimus. Tarpininku t Imas bizniuose ir
valdžios Įstaigose.

INCOME TAA Ta* at'ouuntant

Jieškomas PRANAS JAROC- 
KAS, s. Vlado. 1913 m. išvyko iš 
Lietuvos, Kėdainių miesto j Šiam 

I rinę Ameriką.. Prašo atsiliepti se
suo Emilija Mataitienė, Kalnėnų 
k" imas, Mažeikių rajonas, Lithu
ania.

ĮSIGYKITE DABAR 1

l ithuanian dicti<VTiar\
Ai-.uškai lietuviškas LietuvU 
kai angliškas 4ody*u> Parašyt; 
H. H. Pewtress u ' Gei ’ko 33

' Kietais Kain” $4.50
Gaunamai "DRAUGE”, 4545 W. 
63rd Street, Chieago 29, Illinois

Jordano karalius llussein ir jo armijos štabo viršininkas gen. 
Habes Majali (dešinėje) išeina iš karališkojo palociaus. Abu kovo
ja prieš komunistus. (INS)

Her-

, "Kas palaiko juos taip sun
kiame apaštalavimo darbe? — 
klausė prezidentas ir pats at- 

1 sakė: “Jų tikėjimas į gerumą

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos

po 4 ir 3 Kumb. pastogėje,
, geruti skiepus. dujų pečiais šildomu, 
| Kulnu $15,000.
i Medinis 3 po 4 kmb. gule sklypo, 

CICERO. 2-jų butų bungalow, centrallnis Šildymus, garažus, gerus
Bargenas. 16th ir 57th Avė. 6 ir 4 8kl‘“pus, puiki apylinke, $14,000. 
kamb. rūsy. Nuoma $60 j mėnesj. , GAGE PARKE
2 autom, garažas. $23,900. SVO- Nauj. mūr. 1 y, aukšto. 4 ir 3 km.,
BODĄ, 6013 Cermak Rd, BIshop cent,‘ ?ulkl vietų dviem

1 giminingom šeimom.
klTlil

Puikus mūr. bung. 7 kmb. 4 mieg. 
4S A- Keeler apyl.. karštu vand. šil
dymas, arii susisiekimus ir mokyk
los $6,0011 įmokėti.

Turime namų ir biznių įvairiose 
vietose, parūpiname paskolas leng
viausiomis sąlygomis. Kviečiame tei
rautis.

2-2162.

Prezidentas dėkingas' 
misionieriams

Bolivijos prezidentas 
nan Šilęs Zuazo vienoje
kalboje, pasakytoje per Ame
rikiečių sąjungos pietus, iškėlė 
Maryknoll ir pranciškonų mi
sionierių svarbią veiklą tame 
krašte. Pietuose dalyvavo JAV 
ambasadorius Gerald A. Drew 
ir daug kitų augštu pareigūnų. 
Ta proga buvo pabrėžtas drau
giškumas tarp Bolivijos ir JAV. 
Prezidentas pasidžiaugė misio
nieriais, pasišventusiais krikš
čionybės idealui, suminėjo tuos 
sunkumus, kuriuos jie turi be
sistengdami pasiekti toli lygu
mose ir džiuglėse gyvenančius 
žmones. Prezidentas net pabrė
žė, kad tokią misionierių dva
sią vyriausybės žmonės laiko ir 
sau sektinu idealu.

sav0 žmogaus, kuris yra Dievo pa

Šiame leidinyje ir 8 pusi. priede at 
spauBdinta JAV-blų Socialinio Drau
dimo (Sodai Security) įstatymas su 
naujausiais 1*58 metų papildymais
būtent: 1) Oficialūs penai‘u lr pašal
pų lentelūs, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus. 3)

veikslas. Kaip tik tas idealas
ir mus lydi kasdieniniuose sun- x. Be to, Siame leidinyje atapausdln
kūmuose, kuriuos mes sutinka- i tfls Nelaimingu atsitikimu įstatymą*- 

(U'ortunffli's Oompensatlon), su lenine, tai mūsų tikėjimas j Boli
vijos žmones.”

dideli draugai ir maži 
dalykai

Du dideli draugai niekad ne
gali būti ilgai draugais — nei 
dideliais, nei mažais, jeigu jie 
negal užmiršti tarpusavy pasi
taikančių mažų nesusipratimų.

Surinko Pr. Alšėnas

Kilnios ir didžios sielos savy
bė yra būti naudingam.

—Seneca.

L^-

M ‘ RIJA, KARALIENE ŠVENTOJO 

ROŽANČIAUS
ši graži stov yla buvo pastatyta Ro

žančiaus daly. Dangaus Karalienės 
Kapinių, Hillside, Illinois. Chicagos 
katalikų aix‘lii<li<N'e/.ijojc.

Stovyla šv. Panelės šv. Rožančiaus 
ir kitos stovylų grti|tės buvo nukal
tos po priežiūra \

Slfiro ttorelli
in the plant of

ftogflh I rottirrs, ?nt.
I NORTH LINO AVĖ.. H'.LSIDE, ILL.

I blokas į rytus nuo Didžiųjų Var
tų Mt. Carinei Kapinių. Tel. l.Inden 
4-3865. Namų tel. MErrimae 7-92x4.

J

Steam Baths 

Infrared kam p

Stvetlish Massage 

ttchlenzbad Baths

HEALTH INSTITUTE
1680 W. lith Avenue - Gary, INndiana

Phone TU 6-1844
★ K O S K M A R I K M U E H L B K R G E R it

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Nemokėkite brangiai už senus daiktus, bet užsakykite lietuviškoje 

įstaigoje maistų, vaistus, įvairiausių rūšių ir didžiausio pasirinkimo me
džiagas. pilnų apsirengimų, laikrodžius, muzikos instrumentus, siuvamas 
mašinas iš Anglijos Ir Švedijos pigiausiomis iki šiol NIKKi'lt NEGIRDĖ
TOMIS kainomis su pilnu apmokėjimu. (į Aziją $1.40 duugiuu už maistų 
ir $1.80 už kitas prekes). Garantuojama 100%.

Nr. 7 .................... $20.20
10 sv.-cukraus
10 sv. taukų

Nr. $ ................... . .. $13.54
20 sv. cukraus

Nr. 9 .................... .. . . $23.00
20 sv. K. taukų

Nr. 3o .................. ... $l4.fifi
20 sv. 1 rūš. k. miltų

No. 36 ................ ..
2 sv. kumpio 
2 sv. Malami dešros

$31.9a

2 sv. bec. lašinti)
2 sv. 3 ozs. k. taukų 
2 sv. sviesto 
1 sv. pupelių kuvos 
1 sv. cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. šokolado 

1 4 ozs. kokavos 
I 5 ozs. razlnkų 
200 Ch-fleld cigarečių

No. 40 .......................... $26.00
i 5 sv. beconlnlų lašinių 
6 sv. stilami dešros

Dirbame kasdien Išskyrus sekmadienius nuo 9 -6 vai. vak.

1 PATRIA GIFT PARCEL COMPANY Tel. CR 7-212S 
3T4I W. 26«t Street, Chieago 23, IliiMit, U.S.A.

6250 So. Weslern Avc. 
Kanųms 63-čios

Va,, pirmad ir ket. 3-7 p p. 
Šeštad. 10 5 vai.

4125 S. Richmond St. 
prie Archer Avė.

Dirbame kasdien išskyrų:: 
treč. ir sekm.

tūlėmis. nurodant už kokius kūno su- 
nižeidimus kiek mokama pašalpos 
laidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
-•DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
CMcago 29, Tllinofa

PARDAVIMUI

PIGIAI PARDUODAMAS 
PIJANINAS 

Tel. REpublic 7-4131

MISCELIsANEOFS

ŠILDYMAS
' ' f

A. Stančiauskas instoliuoja vi 
sų geriausių Amerikos firmų gaz> 
ir alyva kūrenamus pečius fu r 
naces). visų dydžių oro vėsintu 
vus (Air conditioners) ir atliek 
visus skardos darbus. ’

1546 S. 49th Court, Cieer
Tel. OLympic 6-0775 non 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLymplc 2-6752

LIET APDRACDOS AGENTPRA
Visų rūšių apdraudos Automobl 

lių finansavimai, Notarlatas Valsty 
bės nstvlrttnos kainos

Prieš daryttazfni apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
SIUS k. Ąuhland Are.. Chieago SS. lll

S f i t • m e
NAMUS IR 
GARAŽUS

ir atliekama viaus statybos Ir 
tvarkymo (remodeling) darbus

MASTER BUILD****
General • ’ontracting Co

kmi V Modrtka tr J. Skortibakaa)
<100 8 4xTH CT CICERO 50 lld
Te| oi.ymplc Š-7Š81; TO l-4»<

SAVININKAS APLEIDŽIA MIE
STĄ. Parduoda modern. 2-jū butų 
namą — 4 ir 4 kamb. Dideli. Kar-1 
štu vand. alyva apšildomas. 2 au
tom. mūrinis garažas. Tile vonia.
Naujas stogas. Tik 2 blokai nuo 
26th ir Springfield Avė. $20,900;
įmokėti $5,000. SVOBODA, 3739 CfMATTię RPAI TY W, 26th St, LAwndale 1-7038, i 1 ID KEAL 1 I ,
pamatykite šią nepapras- 2737 W. 43rd St.. CL 4-2390 
TĄ REZIDENCIJĄ. Geresnės ne- 
nupirksite. 2 vonios. 5 mieg. kamb.
Galima perdirbti j 2 butus. Kili
mai (Kainavę $3,000). Karštu van 
deniu apšild. Tile virtuvė ir vonia.
Spintos virtuvėje. “Master" mieg. 
kamb. 1 blokas nuo 26th $18,500: 
įmokėti $5,000. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038,

$9,900 PILNA KAINA. 2-jų bu
tų mūrinis namas. 4 ir 4 kamb.
Centrinis apšildymas. Rūsys. Mo
kesčiai tik $102. Įmokėti $2.800.
Apylinkėje 25th ir Lawndale. SVO
BODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038._______________________

BRIGHTON PARKE
2- JŲ BUTŲ po 5 k. mūrinis na

mas, ir rūsy — Beauty Shop. 50 
pėdų sklyp. Bagenas. $22,000.
4442 So. Westem Avė.
ROSELAND

3- jų MIEG K. NAUJAS mūrinis 
bungalow. Tuščias, Gazu apšild. : vybių duodančių geras pajamas ir 
33 pėdų sklyp. Bargenas. $10,950. I prekybinių namų.
10116 So. Indiana Avė. Tunme rimtų pirkėjų, todėl pra-

Bn DTFTVTFWTP7 X Pfl So,n<! turin?ius Parduoti namus kreip-
• It. “ILI AltVYILZi Or LU.- tis j raštinę ir mes mielai patarnau- 

2555 VV. 47th Street | sime parduodami Jūsų namus.
LAfayette 3-1088

Mūr. 4 k. šild. did. lutas, tik $10,000 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $11,600 
2 po 4 kb. nuuj. garažas — $13,200 
B kb. nauj., modern. įrengtas—pigiai 

Vasarvietė prie Kankakee upės, su 
baldais ir ' motorlaiviu — pigiai — 
$2,1100.

Yra pigių ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayetto 3-3384 

(prie California g-vės)

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

miegamieji). Augštas rūsys (English 
basment). Galima įrengti butą rūsy
je ir pastogėje (attic).

Krautuvė ir 5 kamb. gyven. užpa
kalyje. Bažnyčia ir liet. mokykla ta
me pat bloke. Central, apšild. karštu 
vand. Apsaugotas nuo potvynių. Sie
teliai ir žiemin. langai ir kiti moder
nūs įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

Taip pat turime daugiai! nuoso-

MARQUETTE PARKE
Geras investmentas — 4 butai 

po 3'/2 kamb. ir 2 krautuvės. 2 
autom, garažas. Įkainuotas sku
biam pardavimui. Įmokėti $10,000, 
Mr. Auston.
___ WAIbrook 5-5431_________ j

GAGE PARK. Geros pajamos 3- 
jų butų mūrinis namas — 6, 6 ir 4 
kamb. 2 autom, garažas, Tile vo-j 
nios ir virtuvė. Uždari porčiai. La-: 
bai gerame stpvy. 2607 W. 55th St. 
GRovehill 6-4536.

CICERO. Bargenas. 2-jų butų 
mūrinis 5 ir 6 kamb. Karštu van
deniu apšild. $19,900; įmokėti —1 
$6,000. BIshop 2-2162.

LYONS. Įmokėti $3,000. 4 m. 
senumo “rahch” stiliaus namas, 
3 mieg. kmb. Pilna kaina $15,900. 
Kartu ir garažas. BIshop 2-2162.

MARQUETTE PARKE parduo 
damas 6 kamb. bungalotv. Agen
tų prašome nesikreipti. Tel. PRo- 
spect 6-6479.

SHUKIS* BUILDERS 
AND REALTY 

6433 So. Pulaski St. 
Telef. LUdlow 5-5900

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St.
WAlhrook 5-5030 

, PRospeet 8-3579 (vak. ir semad.)

BUILDING ft REMOOFKNt

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

2737 YVest 43 Street

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
jų butų po 5 kamb. 4428 South ^į^Tarbai. pertvarkym° <remodel-

PARDUODAMAS NAMAS 2

Campbell Avenue.
___________ Virginia 7-0048_________

BEVERLY SHORES
Modern. rezortas - vasarvietė. Biz

nis ir du namai su išnuomuojamais 
kambariais. Pilnai įrengta. Daug vie
tos automobiliams pasistatyti. Skam
binti —

GArden 2-HIS3, 
susitarimui. <■

ŠTAI GERAS PIRKINYS!
l'ž *31,500 pirksite visai naujų 

namų. 4 ir 3 k. .Vžuolo medžio pa
puošimui visame name. Virtuvė — 
dinette kamb. turi ąžuolines spintas. 
Spalvoti plumbing. Pilnas rūsys. Aly
va apšild. Apylinkėje 73rd ir Saera- 
mento. Aukuotoje apylinkėje. Nieko 
nelaukite, šaukite PRospcct 6-8841.

TRAVIS & TRAVIS
2618 VV. 63r,l St.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av.. CMcago 32, III. 
YArda 7-M7&

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANT 

i 142 N 48th Ct., 4 »cero 50. IU
Siaiome nanjua namus ii gantas 

Atliekame viaokių trobesių ir patai 
pą įvairins remonto darbas skalna 
gerai ir pigiai.
Aauklle DAnube 6-37M anų S vnl 

ryto iki 7 vai. vakaro.
■ ei. OUymplc 2-SI2I nuo S mu 

vakaro Iki 11 vaL vakaro

£k(X><X><><>O<>O<>O<XX><><XK><><>O<><XXy, 2-4V BI'TV CITRINIS MODI'.RN.

PI II II B I H ė (NAMAS. 2 po 4 kamb. (2 mieg.).
L U M ll I R U jl’ždarl porčiai užpakaly. Autom, aly-

; va apšild. Didelė pastogė. Naujai de- B 
kor. Tuojau galima užimti pirmų ] ® 
augštu. $22,000.

Licensed bonded ph
Joks darbas nėra didelis ar mažas
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai. Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 

1 iki 5 vai.
Tel. — REpubHe 7-0844 ar 

VVAlbrook 5-3451
oooooootHyoooorKycHycHyaoo-oooc

335S S. VV<M)I> ST.

ATDARAS Al’Zlf RfellMI'l sek
mad. nuo I iki 6 vai. ti kamb. infl- 

__ 2_ _ __ ~ . , , . ' rtnis bungaloyv. 3025 S. Komensky
IANUOMUOJAMA — FOR RENT ---------------------------------------------
■ —■ NATDARAS Al’fclf-KfilIMIT sek-

1 mad. nuo 1 iki fi va. 6 kamb. mūr.NAMŲ SAVININKAI,
Tarpininkaujame butų išnuomavi 

fnui. Patarnavimas ve,tui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
netS No. Wewt«rn. PRoapect S-2234

bungalow. 4O2tt W. 24th St. Tuojau 
galima užimti. Įmokėti 84,000.______

MTRIMS 2-Jų butų po 4 kamb. 
Centrinis apšild. Rūsys. Artl 25th ir 
Millard Avc. J9.9U0 įmokėti $2,ŠOU.
DAwiMiitlc I-7O3H.

Išnuom. miegamasis kambarys. 
Vyru,.

7240 S. Sawyer Avė.

Išnuom. KAMPINE KRAUTU- 
V6S PATALPA. 4459 S. Wood St. 
Nuo pirmadienio kreiptis telefonas 
ORovehill 6-7918.

3 kamb. mūrinis namas. Tile vo
nia. Pilnas rflsyš. Garažas. $12,900; 
įmokėti $4.000. LAtvntlale 1-7038.

MfRIMN 2-Jų butų — fi ir fi kam. 
arti 2Mh ir Homan Avė. Guzu ap
šild. $1 5.900; įmokėti $4.500, |,A«n- 
<lale 1-7038.

REAL ESTATE
Paskolos Nej. Turtų Valdymas 

Išnuomojamas 3 k. butas. Suau-iVTan rosiu APDRAUDIMAI 
gusiems. Parduodu'ąžuolo stalą, 4i „
kėdės, ir lovą. PR 8-0643. i K- MAIAININ,

1 Namų PRospeet 8-2071
Išnuom. 2-jų kamb. gydytojo ka-’ 

binetaa. 3401 S. Halsted St. Dėl 
informacijų kreiptis j Joseph M.
Mozeris, 3430 So. Halsted St., Tel.
CLlffside 4-0101.

Skaitykite "Braii^"!

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Contractors

Atlieka planavimo ir ataty- 
hos darbus gydytojų oriau, gy
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto tkl 6 
vai. p. p. Kitu laiku ausitarua.

Tel. PRospeet 8-2013
6800 SO CAMPBEI.L AVĖ. 

Chieago 29. DL

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar
užsisakyti namą. kuris būtų, gerai Iš
planuotas. patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErnilnal *-5531 

nuo 6 vai. p. p. kaadien ir aekma- 
dleniala nuo 10-4 vai. Adresas: *1* 
\»llnn « itlirvi kliringą III

oooooooooooooooooooooooooo

Skelbti* "DRAUGF- entatMlre 
ne* ji* yra plačiausiai akaitomas 
Neturiu dienraštis, o akelblmę 
kaina yra prieinama riawr>„ 
oooooooooooooooooooooooooo

Marųuette Parke
2 po S kanib. mūrinis, prie liet. 

baž., sav. priverstas greit parduoti. 
Centraiinis šildymas, 2 mašinų gara
žas. įkainuotas pardavimui. A. Vaina.

*> kanib. bungaloa. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17.000 
ilngluon Parke

8 po 4 kamb. Mūrinis. Pedale šil
dymas. Garažas. Tik $20.600.
Namų Navininkai!

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namų, 
šaukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevldua.

VARPAS Real Estato
Insurance, Notary Public 

5B1H No. Weatern Avė.
PRoap. 8-2284 arba HRm. '4-7085

PIRKITE u pardookua tte
fciInojuuMt tartą per mano įBtaigą.

m&Dc teisingu patarna
UITO

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUn 74400

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jo
si) laukia greitas lr teisingas patar 
navlmaa'

NORVILĄ
REAL EOTATE SALES 

2800 W. ftttb sa. TsL Prospect 8-5454

PARDUODAMAS NAMAS. 
2-jų butų mūrinis, su garažu. 
5 kamb. butas su centrai ine ga
zo šiluma ir 4 kamb. butas pe
čiais apšildomas, 2241 W. 23rd 
Place. Kreiptis vakarais. Telef. 
TChvnhall 3-8417.

HELP WANTED MOTERYS

COOK
For modern new Catholic Itector.v

Good Pay — references reąuired 
Mušt speak some English- North- 
west side.
______ Call NAUonal 2-5900

GENERAL OFFICE
AGE 20 TO 35

Work eonsists oi Filing, typing, 
aiisworiiig telephone, in pleasant Air 
Conditiuncd, 2 giri «>l l'icc.

5 day weck, llotirs 9 to 5, 
Benefits inelude

• Insurance
• Prot'it Sliarin
• Pension Plan pins

ANNUAL BONUS 
Opposite N. W. Railroad Station 
just 2 blocks from Union Station

STATE 2-5924

ANOTHER EXPERIENCED 
SALES LADY

Full time to work in modern 
neighborhood depairtment store. 
Prefer one who can speak Lithu
anian.

ZEMSKY’S DEPT. STORE 
2805 W. 63rd Street

HELP WANTED — VYRAI

M A C H I N I S T S
NEED MEN GOOD ON LATHE 
W0RK & BENCH WORK. Steady 
year ’round work. Overtime. Day 
work.

H. & K. MFG. CO.
4646 South Western Avenue

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama TAVERNA — 732 W. 
CERMAK RD. Dirbtuvių apylinkėje. 
Tavernos “lease” baigiasi bal. 30 d. 
Skambinti namo savininkui — OLyni- 
pic 2-0205.

Parduodama “Table Top” gazinė 
virimui krosnis. Puikiame stovy. 
$20. Po 6 vai. v. skambinti —

GRovehill 6-7147.

PITKVS 2 AVtJSTV MPR. NAMAN TAVERN and Building. New eųuip- 
Gage Parke. Apačioje išnuomota nient- Tw‘> 6 r00,n aPts ’ heated- 

prekybinė patalpa ir 4 kamb. butas. Garage; good going business. Selling
Viršuje 6 kamb. gražiai ir gerai įreng- cin account of deatli 
taš butas. Šildymas karštu vandeniu- 
stokeriu. 2 auto mūr. garažas. Tik 
$25,000. $25,000. A. Sirutis.

JEIGU JUS VILIOJA 
Marąuette Parkas, o Jūsų svajonės 
apie nuosavybę šioj gražiausioj Chi
cagos lietuvių kolonijoj ligšiol sap
nais tik ir tiko. tai dabar yra reta 
proga tas svajones grabai realizuoti 
ir nusipirkti 5 kambarių mūrinį bun- 
galow. Naujai, moderniškai išstatyta 
virtuvė ir vonia, žieminiai langai, 
aliuminaus durys, autimatiškas šildy
mas alyva. Sutvarkyti porčiai. Dvigu
bas garažas. Arti krautuvių. Kaina 
numažinta ir be derybų:

815,800
Ateikit ar paskambinkit, apžiūrė- 

kit ir nusipirkit! Volodkevičius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5:0015

Call owner —
BI 7-9598

TASTEE FREEZE 
8359 Cdttage Grove.

Good Income. Well Estb. Bus. 
Will arrange terms.

Good spot for married Couple. 
Call owner:

HUdson 8-4999

Pamatykite 65 namų paveikslus, 
išstatytus mūsų lange 

Nejudomo tarto bargenai 

SVOBODA
3739 W. 26th St., Chieago, III.

6013 W. Cermak Rd., Cicero, III.

BRIGHTON PARKI^—Gražiu mū
rinis su šildymu. 2 po’ 5 kamb., 6 k. 
ir kšautuvė su 3 k. Garažas. Geras 
susisiekimas. Arti mokyklos.

Mūrinis 2 po 6 k. ir 4 k. Platus 
sklypas. Garažas. Stiprus namas.

MARQUETTE PARKE norintiems 
turėti gerų namų — 2 dideli butai. 
Centr. šildymas alyva. Dažytas rūsys. 
Alum. langai, kilimai ir užuolaidos.

Mūrinis bungalow. 5 k. ir 1 kmb.

ROOMING HOUSE 
24 Room Brick Building 

Oil Heat, good income

Bldg & Furn. Price $29,500
III health reason for selling.

Call owner: 

ENglewood 4-5548

NEPAPRASTAS PIRKINYS
Geltonių plytų apartmentų na

mas — 2 po 5 km., 2 po 4 k., 1—6 
kamb., Rūsys ir tuščias sklypas. 
Atdaras apžiūrėjimui šeštad. ir 
sekm. — 4 vai.. Kitom dienom 
5—7 v. v. 6207 S. KILBOURN Avę.

NEPAPRASTA PROGA!
Centr. šildymas gazu. Tile vonia, ki
limai. garažas. Kaina $17.500. Parduodama pelną dajranti DE

BRIDGEPORTE. Pačiame biznio LIKATESŲ KRAUTUVE su gv- 
eentre ant 57 pėdų sklypo mūrinis
su rūsiu ir šildymu. 3 krautuvės ir 
2 butai. Galima padaryti 1 didelę 
krautuvę. Prieinama kaina.

55-a ir Honutn Avė. Ant 50 pėdų 
sklypo, medinis su rūsiu ir šildymu.
2 po 4 kamb. Garažas. $16,500.

35 ir Asldnnd Avė. Mūrinis su rū
siu ir šildymu. Taverna-Eunch Room.
3 po 4 k. (tinka “roomlng house“).
Geros pajamos. Nebrangiai.

VENTA
4466 80. FAIRFIELD AVĖ.

IjAfnyetU: 3-3881

PARDUODAMAS 2-Jų RUTV PO |
A KAMB. MCRI.MN NAMAS. 4430 N.,
CAMPBELL AVĖ. IAFAYKTTE 3- 
2180.

PARDUODAMAS NAMAS — BE
VERLY SHORES. INDIANA. Ispu- 
nlško stiliaus stucco, modern. namas.

venamom patalpom — 5 erdvūs 
kamb. (3 mieg. k. ir vonia). Arti 
mokyklų, bažnyčių ir persėdimo 
kampo. Pardavinėjama pilnas pa
sirinkimas šaldyto maisto, “dieite- 
tic foods’’, kepsnių, groserių ir už- 
kandžiams mėsa. Ilga nuomos su
tartis. Prieinama nuoma. Verta ap
žiūrėti šį įsigyvenusį “cash” biznį.

Skambinti Virginia 7-3870
TAVERN 

Lock, Stock and Barrell 
901 W. 35th Street 

Sacriiice For $2,500
Virginia 7-9167

____________________ ________  ______ TAVERNA ir NAMAS parda-
Tlk 50 mylių nuo Čhicagos. Ant 2-Jų! vimui. Kambariai ir butas duoda
—-------------------------  „_»«----- - mo j mėnesį pajamų. 2-jų augštu

mūrinis namas. Garu apšildomas. 
Prie autobuso susitojimo vietos; 
priešais Stock Yards. Įmokėti 
$6,000. 4163 S. Halsted St.

gražiai apsodintų sklypų, gražūa me
džiai. 1 blokas nuo l,ake Michigan. 
2 autom, garažas. 6 'Ą kamb. butas 
viršuj. 3 tį kamb. apačioj su atskiru 
įėjimu. Namas tinka vienai ar dau
giau šeimom, patiems gyv. arba iš
nuomoti. Lengvos sųlygos. $26,000. 
Tel. Hevcrly Hhore*. Triangle 2-473*. 
Rnšytl: Bnv 2«, Bcverty Shores, Ind.

$9,900 PILNA KAINA. 2-jū bu
tų mūrinis namas — 4 ir 4 kamb. 
Centrinis apšild. Rūsys. Mokesčiai 
tik $102. įmokėti $2,800. Apylin
kėje 25th ir Lawr»dale. SVOBODA, 
3739 \V, 26th St. LAwndaJe 1-7038,

TIK PAŽTORftK! $9,900 pilna 
kaina ui 4 H kamb. namą. 8 m. se
numo. Arti Harlem ir 73rd St. Į- 
mokėti $2,800. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

D e M E R I O t

LABAI GERAI mums patarna
vo perkant 6 butų namą Mr. Svo- 
boda, 3739 W. 26th St.. o Cicero
je 6013 W. Cermak Rd. Jį reko
menduojame visiems kurie įieško 
gerų pirkinių.

PETRAS STEINKONAS 
2300 S. Ridgeway

Grožio imperija nepažįsta su
kilėlių. —Siegnr

, Pirkit Apsaugos Bonus 
Remkite dien. Draugu
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Šeštadienis, gegužės 4, 1957 DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SEKMADIENI, gegužės mėn. 5 d. 4 vai. p. p. kviečiame visus į Lietuvių Moksleivių Tautinio Ansamblio rengiamą TRADICINI, Lietuvių Auditorijoje,

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ!
Programą išpildo 100 ansamblio dalyviųPROG RAMA:

MOTINOS PAG2RBIMAS, Motinos reikšmė gyvenime —kalba, 
lės, tautiniai šokiai ir mišrus mažųjų choras, kuris padainuos 
lės, tautiniai šokiai ir mišrus majųjų choras, kuris nadainuos 
niekur negirdėtas dainas.

yxzxz,

-»Az——

Šokiams groja muz. Br'. Jonušo orkestras
VEIKS TURTINGAS BUFETAS

Kviečia L. M. T. Ansamblio Vadovybė

Vasario 16-tos minėjimo sudėtos aukos
Chicagos Lietuvių Tarybos bend

rame Lietuvos Nepriklaussmvbės 
minėiime 1957 m. vasario 17 d. 
Marijos Augštesniosios mokyklos 
auditorijoje ir vėliau taja proga 
gautų aukų sąrašas.

Organizacijų aukos:
Chicagos Ateitininkų Sendrau

giai sudėjo kolektyvinę auką $392. 
Aukojo sekamai: $35 — dr. J. 
Starkus: po $25 — dr. A. V. Sau
liai ir V. M. Šmulkščiai; po $20 
— A. Trimakienė, J. P. Maldei- 
kiai, dr. Danilevičius; $16 — A. 
E. Daugirdai; $11 — J. J. Dėdi
nai. Po $10 V. K. Kleiva, kun. 
A. Stąšys, kun. Juršėnąs, kun. L. 
Dieninis, dr. Jokubka, A. Tumosa,
A. Balčytis, J. Grybinas, V. Mane
lis, A. Pargauskas, J. Karpavičius, 
ir Ign. Kazlauskas; po $5 — S. 
Rauckinas, Račiūnienė, Spetyla, 
P. Leipus, J. Bičiūnas, J. Kizlaus- 
kas, E. A. Repšiai, E. Vilimaite,
B. Beleškienė, A. Rūgytė, M. V. 
Liulevičiai, J. Žebrauskienė, E. Jur 
šėnaitė, A. O. Prunskytė, V. Ma- 
tikiunas, M. Gulienė; po $3 — No- 
rutienė. Kiti po mažiau.

Dainavos Ansamblis ir 
nariai aukdjo:

$352 — Ansamblio auka: $100, 
nariai sudėjo $252 sekamai: po 
$20 — R. Rudauskas ir M. E. Kra
sauskai; po $10 — A. Kundrotas, 
M. Pauparas, P. Kavaliauskas, A. 
Dzirvonas, S. Sodeika, V. Z. Juš
kai: po $6 — G. K. A. Brazdžiai; 
po $5 — V. Tijūnėlis, A. Smilge
vičius, A. Latoniene, A. Balčytis, 
P. Alekna, E. Gepnerienė, A. Stoč
kus, A. Mikštas, L. Traška, V. Že- 
ronas, B. Urbonas, A. Putrius, R. 
Stropus, A. E. Jogminaitis, B. 
Pernaravičius, P. Kantauskas, V. 
Radvs. N. Micius, V. Petrauskas, 
A. Paškevičius, J. Paštufeas, L. So
deika; $4. — J. Paškevičiūtė; po 
$3 — B. Petrošius, B. Mačiukevi
čius ir Kinderis. Kiti po mažiau.

$100 — Milda Buick, Ine., per 
Dan Kuraiti $100 — Jos F. Bud
rik., Ine., $100 —; Furniture Cen
ter, Ine., per Lieponi.

VVabash R. R. Co. lietuviai 
darbininkai sudėjo $91

$10 — S. Baltušis; po $5 — Jo
nas Garba, Vytas Karosas, V. Mie- 
ceviMius, Vladas Paleckas, Fjaz. 
Povilaitis, Klem. Žukas; po $3 — 
Ig. Deksnys, J. Kalertas, VI. Sa- 
molis; po $2 — A. Mendelis, Vyt. 
Petekevičius, Juozas Ručys, A. 
Šuopys, Ermanas Simaitis. Ed. To- 
čilauskas; po $1 — Ant Grigėnas, 
St. Gečas, Jonas Jonikas, Jok. Y- 
čas, P. Kasiulaitis, Ant. Konce, VI. 
Leilionis, St. Martinkus, J. Nauja
lis, Ed. Power, Leonas Pabrėža, 
Jonas Paleckas, Alb. Ribkevičius, 
Ant. Raudys, Jonas Šįmkus, Vin
cas Senda, J. Totoris, B. Viknius, 
. Vadopalas, K. Vasiliauskas, J. 
Venclovas, K. Vydautas, St. Zaba- 
rauskas.

$75 — Sunshine Liquor, per. K. 
Mickevičių, Z. Vaičaiti.

$65 — Chicagos Lietuvių Vyrų
„ choro nariai:

$6 — Vladas Stropus; po $5 — 
Vyt. Rardžius, Kazys Skaisgirys, 
Petras Celkis, Juozas Dėdėnas, 
Liudas Zurus; po $3 — Vladas ir 
Elena Baltrušaičiai, Vincas Mar- 
dosas. Kiti po mažiau.

$40 — Lietuvių Kęstučio Pašal
pos Klubas. $36 — A. L. B. Town 
of Lake apygardos skyrius Chica
goje. Nariai aukojo sekamai: po 
$10 — Jos. ir L. Ygnot; po $5 — 
Jonas Kareiva, Antanas Kareiva, 
Stasys Bliukis, Kaz. Dalinkevičius, 
Kaz. Keblys.

Po $25 — Lietuvių Veterinarijos 
Gydytojų Draugija, Chicagos Lie
tuvių Suvalkiečil, Draugija, Atei- 
timnkų Korporacija Kęstutis, SLA 
134 kuopa, Lietuvių Teisininkų 
Draugijos Chicagos skyrius, Ma
žosios Lietuvos Lietuvių Draugi
ja, Lietuvių Socialdemokratų Są
jungos 4 kuopa. Lietuvių šaulių Są 
jungos Tremtyje Chicagos Klubas, 
Chicagos Lietuvių Valstiečių Liau
dininkų kp.

Po $20 — Amerikos Liet. Inži
nierių ir Architektų Sąjungos Chi
cagos skyrius, SLA 208 kuopa, At- 
las Fuel Co., per A. Vaitkevičių.

$15 J Birutės Choras Chicagoje.
$11 — LRKSA 33 kuopa.
$10 — Liet. Miškiniskų Sąjun

ga Išeivijoj, SLA 217 kp. Cicero 
Liet. Namų Savininkų Pagerinimo 
Klubas, Lietuvių aGilestingųjų Se
serų Draugi.ja, SLA 63 kp. Bum- 
side. Zanavykų Klubas, D. Liet. 
Kunigaikšstienės Birutės Karių šei 
mų Moterų Draugijos Chicagos sk., 
L. S. Ramovė, Brighton Parko Mo
terų Klubas, Eržvilkiečių Draugiš
kas Klubas, Chicagos Našlių ir Na- 
šliukių Klubas, Marųuette Parko 
Namų Savininkų Draugi.ja, Nekal
to ftv. Panos Marijos Prasidėjimo 
Švento Vardo Draugija, RLA 322 
kp., ir Lietuvių Profesorių Drau
gija Amerikoj.

17 — SLA 226 kuopa.
$5 LRKSA 160 kuopa. 

PavieniŲ asmenų aukos:
$120 — Juozas Rapšys.
$100 — Valerijonas ir Ona ritm

ikai; Jonas Endžiulis; Gediminas,

Giedra, Juozas ir Saulius Gudau
skai

$40 — Vytautas Tauras-Tup- 
čiauskas.

$25 — Juozas Naujokaitis, Alex 
Laurinaitis, Jautakų šeima, Pet
ras Strimaitis, M.D., Justin T. Chi- 
lauskas.

$20 — Kazys Pabedinskas, Ka-1 
zimieras Brenčius, D. Rudaitis, i 
;Jrs. Ona Liubinskas ir sūnus. J.!
J. Daunorai, Antanas Banionis, Ge
nė ir Gabrielius Puniškai, J. Pet
raitis, Ksaveras T. Kaunas, Dės 
Moines, Ia., Ona ir Petras Šilai, A- 
nelina ir Petras Odinai.

$15 — K. P. Skėrys, J. ir Jūra
tė Juodelis, Juozas Vaineikis, adv.
K. Šidlauskas, V. ir M. Grėbliūnai, 
Antanas Balčiūnas, Antanas Ge- 
niotis, Izabelė ir Jonas Demerec- 
kiai.

$13 — Algis A. Regis.
$12 — Juozas Blažys.
$11 — Juozas Mačėnas.
Po $10 — Marijonas Dambraus

kas, M. J. Ročkai, J. ir A. Sprin
džiai, D, Pučinskis, M. ir J. Ado
maitis, Adam M. Macams; Kun. 
A. Baltinis, Anton ir Mary Domas- 
ko, Leonas Caikauskas, M. Kvede- 
ras, Pranas Čepėnas, Liudas ir Ol
ga Kasperskiai, Mykolas Ančerys, 
Mykolas Vaišvila, Robertas Kas- 
manas, P. Petrušis, M. Rėklaitis, 
P. ir J. Bliudžiai, John Jokubonia, 
Petras Ličkus, Petras Bružas, Jo
nas Gužaitis, Petras Želvys, Gra
žutė ir Aloyzas Siručiai, B. Blu- 
kas, K. Beigo, Juozas Turčinskas, 
Koste ir Zigmas Mikužiai, A, Va- 
lis-Labokas, ,A. Starevičius, Br. ir 
Aleksas Urbpnai, Helen ir Adam 
Micevicz, O. J. Tamulevičiai, Ros- 
česlovas Mažeika, Vacys Kuprys, 
Vyt. Petrauskas, Jonas Dalbokas, 
M. Ostrauskas, Izidorius Bartkus, 
M. E. Z„ S. K. Vaičiai, St. A. Au
gaitis, Leonas Kvečas, J. Juozevi- 
čius, Mr. ir Mrs. John Bogwell, 
Jurgis Kasakaitis, E. J. Pušnerai- 
čiai, Antanas ir Eleonora Kuras,
J. N. Razutis, Genovaitė ir Ado
mas Viliušis, Viktoras Hilauskas, 
Teofilė ir Justinas šaulys, P. ir L. 
Glimžai, Antanas Viktofavičius, M. 
Petokas, Jonas Kutra, Jonas Me- 
lys, A. Vaičaitis, Matas Kaupas, 
A. Buividas, Eugenija ir Branius 
Blinstrubai, Pranas Gedvilą, Le- 
sevičiai, Veronika Batūras, Petras 
Kūginis, oJn-as ir Marijona Damb- 
ros, V. Narušis, A. ir J. Motiejū
nai, St. Karaliūnas, Pranas Povi
laitis, N. J. Šumskis, K. Račiūnas, 
Adolfas Armalis, Stanley Mankus, 
Juzė ir Jonas Gebrauskai, Vladas 
ir Ona Petkus, Felix Milius, Ces- 
nų šeima, Kostas Repšys, John 
John Ambrizas, Domicėlė Kamin
skienė, V. ir D. Trimakas, Ign. Se
rapinas, Al. Gaška, Kaz. šlenvs, 
Joseph Vilimas, Jonas Burba, Al- 
derman John E. Egan, A. Kara
liūnas, Vladas Gricevičius, Povilas 
Balčiūnas, Ona Kavaliūnienė, Juo
zas, Žemaitis, Vincas Avižius, J. 
Valaitis, Zuzana Girdvainytė, My
kolas Parokas, A. Shukis, V. ir O. 
Žilėnas, A. Stroper šeima, VI. Ci
nikas, Zigmas Bakaitis, R. ir A. 
Smalinskas, A. Blasky, And. Bal
sys. J. V., Masaičiai, XX.

$8 — P. S. Kalvaitis, Mr. ir O. 
Ba ūkiai.

$7 — L. ir J. Vaičiūnas, Jonas 
Kerulis, Alfonsas Indreika, Euge
nijus Vilkas.

$6 — B. ir G. Babrauskai, A. 
Tamošiūnas. Bronius ir Marija Ma 
cevičiai, V. Mačiukas, V. Rėklys, 
Sofija Oželienė.

$5 — Juozas Jašmontas (jis 
dar pridėjo carinę aukso penkrub
linę), Mr. ir Mrs. Barniškiai. A. ir 
V. Augustaitis, Jonas Adomaitis, 
Vladas Augulis, P. E, D. Augus
taitis, Nikodemas Abromas, K. Au 
gustas. Jonas Adomėnas, Vladė At 
kočaitienė, Jons Adomaitis,' Anice
tas Bubelis, A. J. Baieišis, Pranas 
Beinoras, Kostas Butkus, V. Ber
notas, Juozas Bulika, Ignas Bume-į 
lis, J. B. A. ir J. Butvilas, Vladas Į 
Bartuška, Juozas ir Ona Bertašiai, 
dr. S. Biežis, Adolfas Butkus, K. 
Bielskis, Janina Baltramonas, 
John Balasauskas, Anton Bartkus, 
P. ir B., T ir H. O., Al. Baronas,
K. Balčiūnas. Juozas Baličss, A. 
ir V. Brasdšeinai, Pov. Baltią, A- 
delė Burba, J. Bakšys, Vytairtas 
Bulota, A, Budris, B. B., Pr. ČeČer- 
gis, Kazvs Černius, Julia Černius, 
Stasys Cinikas, Pranas Čižauskas, 
Caplikienė, Jonas Diktonas, kun. 
Pijus Dambrauskas, Sta/ys Dar- 
žinskis, K. Daulys, Z. D., B. A. 
Dundulis, Kazys Dubauskas, Vac
lovas Dailidonis, Jurgis Dudėnas, 
Juozas Dambrauskas, Jonas Degu
tis, K. Evaliulionis, Aloyzas Eiva, 
Petras Genys, Gliozeriai, Juozas 
Gibaiitis, S. Grauslys, Julius Gela
žius. Stasys Gasiunas, Jonas Gri- 
galis, J. Grigaliūnas, Vincas Gu— 
mauskas, Zigmontas. L. Godvilas, 
K. Grina, Jadvyga Grybas, A. J. 
Grakauskas, Arthuras Galinitis, 
K. ir N. (Ingiai, Pranas Gaigalas, 
Vyt. G., Julijonas Gubertas, O. 
Gradinskienė. Marija Girdvainie- 
nė, T. ir B, Ivanauskas, S. Iva
nauskas, Br. Ignatavičius, Balys 
Jablonskis, J. Ir S. Juras, E. ir J.

NUSKENDO JAUNAVEDYS

Jaunoji verkia kai jos vyras, už kurio ji buvo ištekėjusi prieš 
savaitę, nuskendo upėje. Mrs. Denan ir vyras kilę iš De Pere, Wis. 
__________________________________ (INS)

Juknevičius, Kazys Jonynas, Alexi d. Radvila, Pranas Račiūnas, An- 
Juozapavičius, Petras Juodviršis, tanas Rugys, Joseph Rachunas, Bi 
Liudas Janulevicius, Mečys Jakub- rutė Rigęrtienė, Petras Rūkas, A. 
cevicius, Z. Juškevičiene, Anna Jus Ragauskas Jonas Račkauskas, Sta-

A. Truškūnai, J. Vinčiūnas; po 
$3 — P. Galėnas ir S. L. P.

$5 — Lietuvos Karių Savanorių 
Sąjunga.

$10 — Amerikos Lietuvių Mo
kytojų Sąjunga, Susivienijimo Lie. 
tuviu Am. 55 kuopa.

$12.50 — Prudencija Bičkienė.
Chicagos ir apylinkių lietuviai 

bei organizacijos, kurios Vasario 
16-tos proga įteikė aukas ALT 
Centrui. Laikotarpyje nuo 1957 
m. sausio 1 d: iki balandžio l2 d.:

$86.65 — A.L.B. Roselando a- 
pylink.

28 — Chicagos Ateitininkų Sen
draugių skvrius.

$25 — Chicagos Lietuvių Drau
gija.

$10 — Cicero Lietuvių Kareivių 
Draugija.

$5 — SLA 301 kuopa, Cicero.
$25 —Jonas Klimas.
$25 — P. Linkus.
$12 — Ona ir Jonas Talalai.
Po $10 — Vincas Ramonas, An

tanas Salasevičia, Stasys Vaino
ras, Peronelė ir Povilas Milleriai.

$7 — Raminta Lampsaitytė.
Po $5 — J. Variakojis, Motie- 

kaitis, Antanas Alminauskas, V.P.
$3 — Leonas Mockevičius.

Iš viso $289.65.
Organizacijoms, šeimoms ir pa

vieniams asmenims Lietuvos lais
vinimo reikalams aukojusiems Va
sario 16-tos paminėjimo proga 
Chicagos Lietuvių Tarybos vardu 
tariame širdingiausi ačiū.

Iždo Globėjų Komisija

Stebinantis augimas
Nepaprastai greitas Katalikų 

Bažnyčios augimas ir stiprėji
mas Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse yra stebinantis. Iki pra
ėjusio šimtmečio vidurio Baž
nyčia šiame krašte išsilaikė tik 
dvasine ir materialine Europos 
katalikų pagalba, šiandien JAV 
katalikai yra galinga energijos 
versmė, kuri pasiekia tolimiau

sius misijų kraštus ir nenuilstan 
čiai tekia pagalbu tos pačios 
Europos tautoms. Statistiniai 
duomenys aiškiai rodo, kokią 
milžinišką pa'ange JAV katali
kai daro mokyklų srityje, kaip 
nuolat auga venvolynų ir dva
sinių pašaukimų skaičius. Dva
sinių pašaukimų skaičius be abe
jo yra vidinio religinio tautos 
gyvenimo termometras. Praėju 
šiame šimtmetyje pašaukimų 
gausumu pirmą vietą užėmė 
Prancūzija ir Vokietija; kiek vė
liau — Olandija ir Belgija; šian 
dien dvasinių pašaukimų skai
čiumi proporcingai visus pralen
kia Ispanija ir Jungtinės Ame
rikos Valstybės.

t
PADĖKA

čius, Antonija Kliorienė, Kuršius, 
Banys Kasalis, J. ir E. Kuchinskas, 
A. Kairys, T. ir V. Kojaliąi, J. Kai 
pokas, Vytautas Kregždys, P. Ko
vas, B. ir A. Kremeris, Jonas Kau
nas, Henrikas Kalnėnas, K. ir M.

sys Radzevičius, Felix Raula, Ram 
šas, Mykolas Rauohas, L. Raslavi- 
čius, O: Ruolaitis, Rutka, Petras 
šeštokauskas, Povilas Šimoliūnas, 
G. ir Sk Šlapelis, Viktoras Staniu
lis, J. S. Staniulis J. Stasiunaitis,

Linkevičius, George Lukosevicz, Kost Schyyager, Stirbys, Jonas Sta 
Agota ir \ yt. Labanauskas, Juo- 8įuiįs y. ir W. Stungiai, L. Smul- 
zas Lukas - Lukoševičius, Kazys kšt gt gimulis kun. BenediktasI , y, •, t , v, I f n A . mLietuvinkas, A. ir Juozas Mocke 
vičiai. Rožė ir Alek. Misiūnai, Gr. 
ir P. Meilus, Euphrosine Mikužiū- 
tė, Kazys Mereckis, Kazys M-nis,
A. Matuzas, Mulokai, Vyt. ir Stasė 
Mažeikai, S. Mažionytė, Jonas Mon 
teika, Stasė ir Kostas Marinkevi- 
šiai, P. J. Norkaitis, E. Pov. Nor- 
vilaitis, F. Novokauskis,, Osvaldas 
Nogelis, V. Noreika, K. Norbutas,
Jūratė Novickaitė, P. Naujokaitie- 
nė, J. Podžiūnas, Petras ir Birute 
Pr., Pranė ir Juozas Arvydas-Paš- 
kevičius, ir Stasys Penčyla, B. Poš- joh*n Neliekas V m" kaltis. Fel. Putrius, Ig. Petraus- John bellcRas’ • “• 
kas, Jonas Pocius, Juoz. Parožins- 
kas, Ign. Pauražas, Jonas Paltaro
kas, Martynas Pusinas, Julius Po
cius, Just. ir Marija Palubinskas,
Elena Petelkevičienė, Ignas Pocius,
Mikas Panaras, Mr. ir Mrs. A. Pa-

Sugintrs, Vai. Sodeika, Marija Si 
rutytė, dr. Stulga, A. ir F. Sugin 
tai, Alt. Sabaliauskas, Jonas Sam 
lstys, Leonas Savickas, Joana Ši
lingas, J. Stankūnas, Vincas Simo
navičius, Napoleonas Sančiunas, 
K. Š., Antanas Severinas, Petras 
Starevičius, Doma Šleževičienė, Ed 
ward Seibutis, A. Sereika, Elena 
Starevičienė, Stasys Šurkus, K. Se- 
klaitis, J. Sakeviėius, Viktoras Ščiu 
kas, A. Vilainis - Šidlauskas, Je
ronimas Švabas, Jonas Spurgis, 

Stulpinas, A. 
Steponavich, Aldona ir Vyt. šoliū
nas, Vincas Tutlys, J. J. Tamoše- 
vičius, J. Talmokas, J. Tarasevi
čius, Jokūbas Trečiokas, Rožė ir 
Jonas Tijūnas, Pranas Tomkevi- 
čius, Frank Tverkus, prof. dr. Van 
da Tumėnienė, Regina Užupis, Bro

jlH^^^Poskus,^Antanas ir | njUs Ušusieris, Vyt. Vizgirdas, Do
mas Velička, Vladas Vitkauskas, 
C. Valis, Jonas Vasaitis, A. ir D. 
Vitkai, F. Valaitis, F. Valinskas, 
Jonas Velutis, Ed. Varaneckas, K. 
A. V., K. ir P. Yariakosis, Ad.

I Valkūnas. Stefa ir Kazys Vituriai, 
Juozas Woverauskas, B. Zelba, 

i Pranas Žitkus, V. Žolynas, B. V.

Eleonora Piešk vs, Zigmas Paliū 
nas, A. S. Pietuškai, Jonas ir Sofija 
Puniškai, P. Palubinskai, V. Pa- 
velčius. Stasys Petrauskas, F. E. 
Paliliūnąs, Antanas Paliūnas, V.

Zakarauskas, Jonas žadeikis, St. 
I ir Z. Žilevičius, P. Žilys, A. V. 
Žemaitis, Stefa Zulpienč, Ant Zau
ra, O. ir P. Zailskai, NN., XX, 

j 3 XX.
$4 — Kazys Alšauskas, Adomas

Jasas, Adolfas Gasiunas, M. Kar- 
paitė, Rožė Kriaučiūnienė, A. E. 
Kažetis, Ant. Makaras, dr. Jokūbas 
Mikelėnas, Aleksas Rimeika, Javy- 
ta ir Rūta Vadopolaitės, J. Vizgir
da, XX.

$3 — Marija Eidrigevičienė, Ja 
dvyga Ekartaitė, Elzbieta Ekair- 
taitė, Jala Katkauskaite, M. Krikš
čiūnas, Leonidas Jaras, A. Lamai- 
tis, V. Račiūnas, A. Laurutanas, 
Aleksandras A. Žalpys, Juzė Bi
liūnienė, Teresė Urbonas, Robins, 
Ona Gedminienė ir sūnus, Izidorius 
Valančius, Julius Kvaraciejus, J. 
Kairys, K. Paplauskas, Juozas Ga
liūnas, VI. Vaitiekūnas, Pranas 
Mazūraitis, B. Ražiūnas, P. Mali
nauskas, Juozas Jonušauskas, R. 
ir J. Rinkevičiai, Petras Stakaus- 
kas, V. D„ A. ir St. Gešneriai ir 
Vyt. Lapinskas, Jurgis Janickas, 
Kaz. Rapševičius, M. Stefrinskas, 
Edw. Žemaitaitis, Juozas Budrio
ms, Mindaugas Mačiulis, V, Mar- 
dosas, P. Nausėdas, Alf. Urbonas, 
N. N., N. N.

Viso aukų sudėta minėjime — 
$5,713.20.

Vėliau prisiųstos aukos Chica
gos Lietuvių Tarybos iždininkui A. 
Valoniui:

$100 — Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos nariai suaukojo se
kamai : Po $10 —- dr. A. Prunskie-

Didelių alyvos pramonės turtų nė. Valerijonas Šimkus. S. ir D. 
paveldėtojas W. W Mein vedė sa- šukeliai ir A. ir J. Valiai: po $7— 
vo šeimos virėją. Čia jie matyti iš- A. D. T., po $5 — B. Kėkštas, St. 
einant, iš katalikų bažnyčios San Juškenas, K. Maldėnas, A. Masko- 
Francisco. Ji yra atvykusi iš Vo- liūnas, M. ir A. Noreikos, M. Rin- 
kietijos tik prieš 15 mėn. (INS)gevičienė, K. ir A. Stankai, J. ir

VEDft VfRftJĄ

Siunčiame siuntinius j LIETUVA žemiausiomis kairiomis: 
• maistą, medžiagas, odą ir kitką

1. Cukraus 22 svarai (10 kg.) brutto ..........................$12-95
2. Streptomycin 60 gr. 100Q tablečių rimifono

ir sv. (7 kg.) cukraus .;............................., $3000
3. 1000 amer. cigarečių “Phillip Morris" ir

15'^ sv. (7 kg. cukraus) . ...................................... $24 ,r,9
Siuntiniai nueina per 3—4 savaites. Pilna garantija.

“ORBIS”, 4414 Rockwell St.. Chicago, lll. Y Arda 7-2445 
“Orbls” Centraa: 298 Bathurst St., Toronto 2B, Ont.

A. A.

KAZIMIERAS GVALDA
Gyveno 342 7 Lituaniea A Ve.

Mirė gegužės 3 d., 1957 m., 
12:50 vai. ryto, sulaukęs 69 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Raseinių apskr., Rietavo pa
rapijos, l'župių km.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

brolio sūnus Ben Gvaldą, bro
lio duktė Mary Miller, jos vy
ras Bernard ir jų šeima, k’1* 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draug.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 33o7 S. 
Lituaniea Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gegužės 6 d., iš koplyčios 10 v. 
ryto bus nulydėtas į kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamų^ 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: GIMINES
Laidotuvių direktorius An

tanas M. I’hillips. Tel. YArds 
7-3401.

A. A.

VINCENTAS NORKUS
♦ Gyveno Joliet, III.

Mirė geg. 2 d., 1957. 8:30 v. 
vak., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Var? 
laukių parapijos. Sklačių km.

Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
brolis Petras Norkus, pusseserė 
Agnieška Gurskienė. su šeima, 
sesers duktė Julė Melaška. jos 
vyras Leonas ir jų šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Gur
skio koplyčioje, 659 VV. 18th St.

T.nidotuvės įvyks pirmad., 
geg. 6 d., iš koplyčios 8:45 v. 
ryto bus atlydėtas J šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis ‘ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Gurskis. Tel. SEeley 3-5711.

■

A. + A.
JONAS PASISKEVIėlUS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas 

mirė 195 7 ni. balandžio mėn. 
16 d. ir palaidotas bal. 22 d. 
šv. Kazimiero kapinėse, Chica
goje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į jo po
ilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gert), kunigams, kurie atlaikė 
gedulingas pamaldas už jo sie
lą švenč. Panelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje.

Nuoširdžiai dėkui visiems, 
kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuo
jautą.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Petrui Bieliūnui, kuris 
maloniu patarnavimu atėmė 
mums rūpesčius tose liūdesio 
ir skaufyno valandose.

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui.

Žmona, duktė, žentas, anū
kai, kiti giminės.

PADĖKA

URSULA PLONIS
Mirė balandžio 22, 1 957 m.

ir tapo palaidota balandžio 26, 
1957 m., o dabur ilsisi šv.-Ka
zimiero kapinėse amžinai nuti
lus ir negalėdamas atidėkoti 
tiems, kurie suteikė jai pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo 
Ją į tą neišvengiamą amižnybės 
vietą.

Mes, atmindami Ir apagilėda- 
mi Jos pasitraukimą iš mūši; 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kiams tėveliams kun. J. Ku- 
zinskui, .1. l’runskiui Ir B. Būd
vyčiui. kurie atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jos. sielą, 

i
Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 

aukotojams. laidotuvių direk
toriui Antanui M. I’hillips. ku
ris savo geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai palydėjo 
ją į amžinastį. o mums pa
lengvino perkęstl nuliūdimą ir 
rūpesčius. Dėkojame grabne- 
šiains ir visiems, kurie paguo
dė mus nuliūdimo valandoje 
ir pagalios dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvės)' žmo
nėms. o tau, mūsų mylima ir 
brangi motinėlė, sakome: ilsė
kis ramybėje.

Nuliūdę lieka: Duktė, sūnūs, 
■nurėlos ir anūkai.

Tėvai, j.sigy kitę gau.Mini spalvotai 
lliuatmotą VANDOS FBANKIEN ftS 
IHissky knygelę —

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Iii' ln, šioj knygelėj ntapaiiKdintn kita 
pamika Baltoji IjcIIJh. Viršelis Ir 
lliilHt rneljoM — Mea. Mercedea. kuiliu 
SI.Ž5. Pinigus už uzaakyinaia siųsti:

“DRAUGAS"
lala W. S3rd Street, Gliiengo 2#

P. p. Vytui ir Onai Jokubaičiams ir šeimai jo bran
giam tėveliui

A. t A.
POVILUI JOKŪBAIČIUI mirus,

liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia:
Picker X-Ray Corp. Lietuviui bendradarbiui

Cleveland, Ohio

PADĖKA
Visiems draugams ir pažįstamiems prisidėjusioms prie 

laidotuvių a. a. mano neužmištamos ir brangios motinos
A. | Ą.

AGNIEŠKOS VELIČKIENĖS
tariu širdingą ačiū. Ypač esu dėkinga p. S. Zabolevičienei, 
Dr. J. Adomavičiui ir Dr. L. Kaminskui teikusiems med. pa
gelbą, Dr. A. Bartkadtei, Dr. EI. Gershmann, p.p. V. Petraus
kams. p.p. Weidmautams, p.p. Wermauskams, p.p. Radžiams, 
p.p. Čepams, poniai L. Yog. Ponui K. Yukniui, p. L. Bara
nauskui, p. St. Liubeckui, p. S. Pociui, p. Al. Dervanskui, p. 
V. Smiling, ponui laidotuvių direktoriui Bukauskui ir visiems 
pažįstamiems ir ne pažįstamiems aplankiusiems mano a. a. 
mylimą motutę koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse.

Dideliame nuliūdime Julia Monstavičius su šeima

J.GLIALfoA

OlžA PRO 
MOBIS

PREMI J LUOTAS 
ROMA AS

domiausias romanas’

<»yvs minga ir šlurptu 
įvykiai, išsamiai pavalzdno 
tas bolševikinis gyvenimą* 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
♦48 psl — tik $4.00

Užsakymus siųsti

“DRAUGAS”
4545 W. 63rr Street
Chicago 29, Illinois

J
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

/ mus
X Kun. dr. Juozo Prunskio

25 metų kunigystės ir 50 metų 
amžiaus sukaktis bus minima 
gegužės 26 d. Specialus komi- antroji paskaita, vaišės ir dai-
tetas, susidedąs iš “Draugo” nos. Iškyla baigiama sekmadie-
redak. kun. K. Baro, Vyt. Gal
vydžio, rašyt. A. Rūko, akt. A. 
Dikinio, žurn. Br. Kviklio, žurn. 
VI. Būtėno, dail. Paskočimo ir 
Šv. Jurgio parapijos atstovų 
rengia jubiliatui iškilmingą mi
nėjimą, kuris įvyks gegužės 26 
d. 4 vai. p. p. Šv. Jurgio para
pijos salėje Bridgeporte. šiame 
minėjime kviečiama dalyvauti 
visą Chicagos visuomenė, ku
riems brangi ir gerbiama yra 
kun. dr. Prunskio asmenybė. 
Su minėjimu, kurio programa 
savo originalumu ir nuotaika 
skirsis nuo kitų buvusių minė
jimų, rengiama ir pagerbtuvių 
vakarienė.

x Leonardas J. Šimutis ir Zi
ta šimutytė, Šv. Ritos parap. 
mokyklos mokiniai, vyksta i St. 
Louis, Mo., su pasižymėjusių 
muzikoje pradžios mokyklos 
mokinių (all star) orkestru, 
kuris pirmadienį gros muzikos 
mokytojų konvencijoj. Juodvie- 
jų tėvai vargonininkauja Šv
Ritos parapijoj. Tėvas dėsto teiks popularių ir naujų šokių 
muziką Chieagos mokytojų ko- melodijų.
legijoj ir diriguoja jos gausin
gam chorui. Vyresnysis sūnus 
("Draugo” redakt. vaikaitis) 
šį pavasarį jau baigia parapinę 
pradžios mokyklą.

Iš Gimimo Panelės švč. pa
rapijos mokyklos vyksta J. 
Aleksiūnas, W. Čepulis, K. Lu
kas, A. Urbutis.

i
X Įdomią paskaitą rašyt. St. 

Tamulaitis skaito Menininkų 
klube, 2548 W. 69 st., gegužės 
5 d. 3 v. p. p. Temos* pagrindi
nės mintys šios: Lietuvių me
nininkų asmenybės ugdymas, 
Tauta kaip išeinamoji meninin
ko kūrybos platforma, Tautinė 
dvasia mene, Lietuvis meninin
kas kaip savos tautos gyvatos 
reiškėjas, Tautinė dvasia: lite
ratūroj, dailėj, muzikoj, archi
tektūroj. Kultūrininkai kvie
čiami dalyvauti.

X Mok. I. Smiehauskienė pa
rengė montažą Motinos dienai, 
kuri įvyks gegužės 5 d. 4 vai

jant muz. A. Skriduliui, atliks 
programą. Taip pat prie pro
gramos išpildymo prisideda A. 
Indreika, Elena Vaičeliūnienė, 
A. Kirvaitytė ir kt.

X A. a. Nijolės Vilūnaitės- 
Kalvaitienės 3-jų metų mirties 
sukakties dieną, gegužės 8 d., 
8 vai. ryto už jos sielą bus at
našaujamos šv. mišios Mar
ąuette Parko lietuvių bažnyčio
je. Po pamaldų bus šventina
mas jos atminimui paminklas 
Šv. Kazimiero kapinėse (29 
blokas).

X Marija Sideravičienė, Ci
cero gyventoja, aktyvi šakių 
Apskr. klubo narė, buvo susir
gusi ir patekusi į ligoninę, ku
rioje jai buvo padaryta sudė
tinga vidurių operacija. Dabar 
ji sveiksta savo namuose.

X Av. Antano parapijos Ci
cero, Ilk, karnavalas prasideda

Lietuvių auditorijoj. Moksleivių nus ir dukterį, kuri gimė Ang- 
tautinis ansamblis, vadovau-

gegužės 23 d. Bus galima lai- j linksminimas grojant muz. Br. 
mėti daug gražių dovanų. 'Jonušo orkestrui.

X Chicagos Lietinio Fronto
bičiuliai tradicinę pavasarinę 
iškylą j Jonynų ūki rengia bir
želio 1—2 dienomis, šeštadienį, 
birželio 1 d., iškyla prasidės 
tautinės vėliavos iškėlimu, to-1 
liau aktuali paskaita, dainos,' 
didelis laužas su menine dalimi,1 
tradicinis jaučio kepimas, vai
šės, šokiai, linksmoji dalis. Sek
madienį, birželio 2 d. bus vie
toje pamaldos ir pamokslas,

nio vakare vėliavos nuleidimu.

Chicagos ir apylinkių fronti
ninkai ir jų svečiai iškyloje da
lyvauja su šeimomis. Praėjusį 
pavasarį LF pavasarinė iškyla 
turėjo didelį pasisekimą. Deda
mos pastangos, jog šįmetinė iš
kyla būtų dar įspūdingesnė.

X Teatralų balius įvyksta 
šeštadienį, gegužės 18 d. Wes- 
tern Ballroom, 3504 S. Western 
Avė. Netikėtumų programa, 
pavasariška nuotaika ir pava
sariniai parėdai. Šokių refre
nus dainuos žinomi dainininkai- 
solistai.

Balių rengia Scenos Darbuo
tojų sąjungos skyrius. Tikslas: 
sceninei veiklai ateinančiam se
zonui lėšų sudarymas. Į baliaus 
rengimą yra įsijungę visi sce
ninės veiklos dalyviai. Pirmas 
Teatralų balius jungs žiūrovus 
ir sceninio veikimo žmones.

Jurgio Akelio orkestras pa-

X Dail. Al. Kurauskas pa
darė pirmosios JAV ir Kana
dos lietuvių tautinių šokių 
šventės plakato projektą. Pla-1 
katas savo patrauklumu ir me
nine kultūra bus vienas iš pa
čių gražiausių Amerikos lietu
vių gyvenime. Plakatas jau ar
timiausiomis dienomis pasiro
dys Chicagos ir kitų Amerikos 
bei Kanados miestų gatvėse, 
kviesdamas lietuvius ir kita
taučius atsilankyti į pirmąją 
JAV ir Kanados lietuvių tauti
nių šokių šventę Chicagoje bir
želio 30 d. .

X Liorerfctas Mikolaftis, Ci
cero gyventojos Teklės Miko- 
laitienės sūnus, aviacijos ser
žantas, tarnauja JAV aviacijoj 
ir su savo daliniu išgyvenęs 
Anglijoj 4 m., grįžo į Ameriką. 
Po poros savaičių atostogų pas 
motiną grįš vėl prie savo parei
gų ir apsistos Louisianos vals
tybėje. Mikolaitis turi du sū-

X Lietuvių meno paroda, ku
rią rengia L. B. Chicagos Apy
gardos valdyba, jau sparčiai 
pasistūmėjo pirmyn. Ji įvyksta 
Tautinių šokių šventės ir Jau
nimo kongreso metu Morrison 
viešbutyje, Chicagoje. Kviečia
mi dalyvauti visi dailininkai lie
tuviai kaip senosios, taip ir jau
nosios kartos.

X Dr. A. Alekna perkėlė sa
vo ofisą į 1601 W. Garfield 
Blvd. Ofiso tel. WAlbrook 5- 
3010, namų tel. PRospect 6- 
7333. Priėmimo vai. — pirmad., 
antrad., ketv., penkt. 1—4 ir 
6—8; šeštad. 1—4 vai., treč. ir 
sekm. uždaryta.

X Moksleiviai pagerbs moti
nas šį šeštadienį 7 vai. v. Lietu
vių auditorijoj per Ch. L. mo
kyklos vakarą-koncertą. Tur
tingą ir neilgą programą atliks 
patys moksleiviai. Po to pasi-

NAUJA POTVYNI

Texas valstybėje lietus patvindė upes ir užliejo daug žemų vie
tų. Į kaikurias vietas žmones pradėjo grįžti, tačiau prasidėję nauji 
lietūs vėl verčia išsikelti arba nuo grįžimo susilaikyti. (INS)

X S. Stasiškienė, veikli skau
čių vadovė ir visuomenininke, 
iš Australijos su šeima atvy
kusi apsigyventi į Chicagą, jau 
įsitraukė į skautišką darbą ir 
čia. Gegužės 11 d. 8 vai. vak. 
Western Ballroom patalpose, 
3504* S. Western Avė., Žibuok
lių baliuje ji vadovaus vertin
gų dovanų paskirstymui.

“Daina” dovanojo TV ante
ną, Frank’s Television and 
Radio Inc. — radio aparatą, 
Major Furniture i komp. — 
elektrinį žadintuvą. Furniture 
Center — svečių kamb. lempą, 
knygynas “Terra” — vazą, J. 
Budriko krautuvė — papuoša
lų, M. Tumienė ir kt. gražių 
rankdarbių, o J. Karvelio kny
gynas paskyrė nemaža knygų.

X Rosalindos rolę Fleder- 
mauso operetėje atliks Ona’ 
Skeveriutė-Steponavičienė ir Ire
na Kelly-Kaledinskaitė. Be šių 
solisčių, pasirodys taip pat 
Praurimė Krasauskaitė, Algir
das Brazys, Jonas Avelis, An
tanas Peškys, Albertas Snars
kis,’ Juozas Laurušonis, Sven- 
ciskas. Po koncerto bus šokiai, 
kuriems gros Jurgio Akelio or
kestras, susidedąs iš aštuonių 
ašmenų. Koncertas įvyks gegu
žės 5 d. Sakalų salėje. Pradžia 
3:30 vai. p. p.

X Jonė Bobinienė, pasižymė
jusi Cicero skautų veikėja, ori
ginaliai papuoš Šv Antano pa
rapijos salę, kurioje šį šešta
dienį, geg. 4 d., 7 vai. vakare 
įvyks Cicero skautų-skaučių va- 
karas-laužas. čia bus atlikta 
įdomi programa, o be to veiks 
turtingas bufetas; šokiams 
gros Kožiko orkestras.

X Kun. R. J. Bartulis, sūnus 
Bartuliu, gyv. 5539 S. Fairfield 
avė., laikys pirmąsias savo šv. 
mišias gegužės 5 d. St. Gali baž
nyčioje. Kun. Bartulis baigė 
St. Gali parapijos mokyklą, 
Quigley priešseminarinį kursą 
ir Mundelein kunigų seminariją.

X Daug lietuvių gydytojų 
suvažiuoja į Chicagą dalyvauti 
dantų gydytojų kartūno baliu
je, kuris įvyks šiandien Western 
Ballroom salėje, Western avė. 
Šokiams gros J. Akelio orkest
ras.

X Kęstutis Jauniškis sutiko i
būti dainavimo mokytoju Brig’n-i 
ton Parko tautiniam moksleivių 
ansambliui.

IŠ ARTI IR TOU
J. A. VALSTYBĖSE

— Romo Kezio pirmininkau
jamas keliolikos organizacijų 
komitetas šiemet sėkmingai pa
sirodė lojalumo parade, įvyku
siame New Yorke balandžio 27 
d. Lietuviai buvo parengę so
vietinio šarvuočio imitaciją su 
sovietinės “taikos” šūkiais. Žiū
rovams tai padarė įspūdžio, o 
Nevv Yorko TV stotys vakare 
rodė lietuvius žinių programo
je kartu su vengrais.

Šiemet lietuvius paradui or
ganizuoti ėmėsi jaunimas ir jis 
pasiekė puikių rezultatų. Lie
tuviškoji visuomenė, kaip ki
tuose .miestuose, taip ir čia ne
mažai politiškai susiskaldžiusi, 
šitokia jaunimo iniciatyva ir 
energija buvo maloniai nuste
binta.

— Alekso Mrozinsko pasta
ruoju metu sukurtus maršus 
dideliu pasisekimu dainuoja Ve- 
rikaičio kvartetas Toronte, Ka
nadoje. Mrozinskas, kuris 
Brooklyne turi savo piano mo
kinių studiją, laisvesniu laiku 
atsideda kūrybai. Jo studijos 
mokiniai gegužės 18 d. rengia 
savo metinį paisrodymą Ap
reiškimo par. salėje.

— “Kario” žurnalo sureng
tas literatūros vakaras buvo 
sutraukęs gausią literatūros 
mėgėjų auditoriją Piliečių klu
bo salėje. Red. Raulinaitis pra
džioje peržvelgė literatūrinių 

1 vakarų kilmę, reikšmę ir nau
dą. Savo kūrybos paskaitė K. 
Grigaitytė, Nelė Mazalaitė, Jo
nas Aistis, Ant. Škėma, L. Žit
kevičius, St. Zobarskas, V. Jo
nikas ir vakaro programai va
dovavęs J. Rūtenis. ,

X Naują Šiluvos šventovę, 
Marąuette Parko lietuvių baž
nyčią, kard. Stritch pašventins 
gegužės 12 d. 12 vai. dieną.

CHICAGOS ŽINIOS
Gali pabrangti autobusaiĮšventino kunigais 

dvynukus
Penktadienį Chicagos arki

vyskupas kard. Stritch Munde
lein seminarijoje įšventino du 
dvynuku į kunigus:' Ričardą ir 
Donaldą Heidkamp. Jų tėvai 
gyvena 5729 N. Sacramento 
avė., Chicagoje. Tai pirmas at
sitikimas šioje diecezijoje, kad 
įšventinami dvynukai, šio mė
nesio 9 d. jie abudu sulaukė 26 
m. amžiaus. Lankydami pra
džios mokyklą jiedu pardavinė
jo laikraščius ir taip užsidirb
davo mokslui.

Nužudytųjų mergaičių 
panagės

Mokslinėse laboratorijose iš
tyrus liekanas, kurios buvo ras
tos panagėse nužudytųjų Gri- 
mes sesučių, rasta ten mažų da
lelyčių audinių, su auksiniu 
siūlu, taipgi raudonos, mėlynos 
ir kitų spalvų medžiagos dale
lyčių, kurios galėjo būti ar 
nuo automobilio apdangalų, kur 
jos važiavo, ar nuo namuose 
esančių dalykų. Analizių davi
niais tuo tarpu, negalima pasi
naudoti, nors suradus įtartinus 
asmenis — laboratorijų radi
niai gali būti naudingi.

Gydytojai butuose neturės 
kabinetų?

Chicagoje apie 2,000 gydyto
jų turi savo kabinetus namuose, 
kur gyvena. Tai būtų priešinga 
miesto nuostatams, kurie rezi
denciniuose distriktuose drau
džia turėti verslo įstaigas. Tas 
reikalas dabar svarstomas Chi
cagos miesto tarybos komisijo
je, kuri yra nusistačiusi tokius 
dalykus uždrausti.

Bokso čempiono žodis
Vidutinio svorio klasėje bok

so čempionatą Chicagos rung
tynėse laimėjo Sugar Ray Ro
binson. Savo pareiškime dien-l 
raščiui Sun-Times jis dėkoja 
milionams jo draugų, kurie 
meldėsi už jo pasisekimą ir 
taipgi dėkoja buvusiam anks
čiau čempionui Joe Louis, ku
ris jį daug ko pamokė.

Septyni užsienio laivai
Chicagoje, tarp Michigan 

gatvės tilto ir ežero, upėje šio
mis dienomis yra net septyni 
užsienio valstybių laivai. Pir
mas šiemet į Chicagą iš užjūrio 
atplaukęs laivas yra Capo Fa
ro — iš Italijos. Chicagos uos
to direktorius kapt. Jack Man- 
ley sako, kad per dvi savaiti 
Navy Pier bus paruoštas pri
imti daugiau laivu.

Moksleiviai sukels $10,000
Apie 150 pietinės Chicagos 

dalies moksleivių, studentų ir 
šiaip jaunuolių jau nup praeitų 
metų lapkričio mėn. darbuojasi, 
kad sukeltų $10,000 kovai su 
arterijo sklerozės liga. Be kitų 
dalykų, jie ruošia šokius, į ku
riuos tikisi susilaukti tūkstan- 
ties žmonių.

Sau ir į Lietuvę galite pasiųsti '
šveicariškus laikrodžiu*, foto, radijo apnraftus.
Siuvamas ir rašoma* mašina* su liet. ir kitų kalbų raidynais. 

Akordeonu* Ir Armonika*.
Plunksnakočiu* ir Deimantiniu* peiliu* stiklui piauti.
Ką bepirktumėtę prieš tai pasiteiraukite ir katalogų reika

laukite. J. Karvelis 3322 So. Halsted St., Chicago, Iii. Telefonas 
Y Arda 7-0677.

Chicagos miesto susisiekimas 
brenda j skolas, nežiūrint tei
kiamų lengvatų. Nuo palaikan
čių tą susisiekimą autobusų ne
imamas .mokestis už leidimus. 
Taipgi neuždedama pareigos i 
prisidėti prie gatvių valymo 
nuo sniego. Nereikalaujama 
kasmet mokėti po $200,000 
Parkų distriktui už naudojimą
si bulvarais. Miesto susisiekimo 
įstaiga nemoka valstybės ir 
miesto mokesčių už naudojimą
si elektra. Tos visos lengvatos 
prašoksta $1^4 miliono per me
tus. Tačiau miesto susisiekimo 
vadovai prašo po $26,000,000 
pašalpos kasmet per 15 metų, 
kad jie galėtų palaikyti ir plės
ti savo patarnavimą. Tiek su
mų nenorima mokėti, ir atrodo, 
kad apie pabaigą gegužės mė
nesio važma miesto autobusais 
ir kitomis susisiekimo priemo
nėmis pabrangs iki 25 centų.

Suvažinėjo mergytę
Aštuonerių metų mergytę 

Mary Lillian Partin mirtinai 
suvažinėjo automobilis ties 135 
gatve ir Cicero, Crestwoode. 
Automobilio vairuotojas Roy 
Warbinton, 66 m. amžiaus, bu
vo policijos apklaustas ir pa
leistas. Jisai papasakojo, kad 
buvo Sustojęs ties sankryža, 
kaip to reikalavo ten esąs ženk
las, ir paskiau vėl pradėjęs va
žiuoti, kai tuo tarpu mergaitė 
neatsargiai metėsi į kelią ir pa
teko po ratais.

x Lietuvių bažnyčiose Ame
rikoje šį mėnesį per gegužės 
mėn. pamaldas skaitoma yra 
naujai išleistoji kriyga “Motina 
Gailestingoji”. Viena lietuvė šios 
knygos nupirko kelis egzemplio
rius, tardama, kad jos ištekėju
sios dukterys negali ateiti į baž
nyčią ir tegu jos skaito namie. 
Daugelis padeda šiuo leidiniu ap 
sirūpinti. Į’vz. Visų Šventų pa
rapijos klebonas kun. J. šau
linskas nupirko 10 egz., kun. 
Bučmys (Los Angeles) taipgi 
— 10. Knyga turi 120 pusi., kai
nuoja $1.30. Gaunama “Drau
ge”.

KAS KĄ IR KUR
Dainavos Ansamblio muziki

niam pastatymui “Išeiviai”, ku
ris įvyks gegužės 12 d. 3 v. p. p. 
Maria Highschool salėje, bile
tai gaunami:

MARQUETTE PARK 
Marginiai, 2511 W. 69th str.

Kinderio maisto krautuvėje, 
2659 West 71st St.

BRIGHTON PPARK 
Club Vainutas, 4258 South

Maplewood.
T0WN OF LAKE

Ramanausko maisto krautu
vė, 4559 So. Hermitage.

BRIDGEPORT
Daina Television, 3321 South 

Halsted.

f
KAS TURI GERA SKOBI, VISKĄ PERKA NS LIEPOBĮ

• Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo
kė jimai 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. z Victory 2-4226
Pirm.? Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

šeštadienis, gegužės 4, 1957

Brown priklausė gaujai
George Robert Brown, kuris 

prisipažino nužudęs Grigonienę 
ir moksleivę Laną^ Brock, pali- 
cijai pasisakė priklausęs seksu
alinių nusikaltėlių gaujai, kuri 
padarė daugiau užpuolimų. Po
licija pasiryžusi susekti ir ki
tus tos gaujas narius. Brown 
buvo nuodugniai ištardytas kas 
liečia Grimes seserų nužudymą. 
Tardymas policiją įtikino, kad 
jis čia nebuvo kaltas, nors ap
klausinėjimai dar bus tęsiami.

Mylėti — yra skaistykla, bū
ti taipgi mylimam — dangus, 
nebūti niekad pamiltam — tam
sumos vieta, nustoti mylėjus — 
pragaras. —L. Eguilaz

PARAMA “DRAUGUI”
"Draugo” spaudos reikalams at
siuntė ši« asmenys:

Myk. Jurevičius .............$1.00
A. Ambrozaitienė ......... 2.00
John A. Szakurski .... 1.00
Kazys Juška ................... 1.00
G. Klimas ......................... 3.00

Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

AUKOS UŽ KALERDORIŲ
Už “Draugo” kalendorių atsiunti 
šia asmenys:

Leonas Ašmontas ....$1.00
Joseph Legner ........ 1.00
Steponas Kuncevičius •. 1.00
Yeronika Gečienė ......... 1.00
Balys Vitkus................... 1.00
A. Pakeltis....................... 1.00
Dr. V. Jasaitis................ 1.00
R. Misevičienė ................. 1.00
Jurgis Sapkus ................ 1.00
Jonas Pakštys .............. 1.00

Ačiū geradariams.
“Draugo” administracija

lilllllllllllllllllllllillllllllllilllllllillliiiiiii

MAŽASIS 
TOBULYBES 

KELIAS
ParaM:

B. P. MARTIN

Sla kell&a, kurta neabejotinai už
tikrina visiems paniekti tas aukšty
bes, Į kurias Dievas vedS flv. Tere
sėlę. yra ne tik galimas, bet lr vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi Sv. Auglstlnas, „negali pada
ryt) ką nors didelio". Tačiau kas ne- 
gs'd melstis, pusliemlntl lr mylStlT

P. P. Plūs XJ
Siame ' amžiuje sv. Tereseies Ma- 

tašu Kelias yra geriausias. Tikrumo
je tfira vienintelis kelias, vedąs j am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „IB- tikrųjų sakau jums, Jei 
neatsiversite Ir nepasidarysite kaip 
kfldyklal neįeisite į dangaus karalys
tę“. Dangus Ir žem* praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis...

Knygute turi 160 puslapių Ir kai
nuoja tik |1.00 Su kietais virbeliais 
SI.60.

KAIP IŠVENGTI 
SKAISTYK LOS

Naajai išleista veikalėlis kuris duos 
naudingų patarimų mums patiems ir ki- 

| tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite šį 
veikalelį, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaitytL

Kaina 40 centų y
Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS
2834 So. Oakley Ava. 

ntilcagn K. UI.
Illlllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllll

Šį šeštadienį, gegužės menesio 4-tę dieną, visas jaunimas ir tėvai vyksta į Čikagos Augštesniosios Lituanistikos Mokyklos rengiamą

KON C ERTA-VAKARĄ!
w llfiJ wProgramoje: 1) Mokinių choras, vadovaujamas muz. B. Jonučio

2) "Didysis atsivertėlis” — montažas iš V. Kudirkos raštų. 
Sudarė D. Velička, rež. A. Rūkas.

3) Tautiniai šokiai, vad. L. Brazdicnės.
4) Baletas, vad. baletmeisterio S. Velbasio.

Po to šokiai, grojant B, Jonučio erkestrui. Turtingas ir skanus bufetas. 
Vakars bus Lietuvių Auditorijoj. Pradžia 7 valandą vak.

Nuoširdžiai kviečiame visus skaitlingai dalyvauti šiame mūsų parengime. Ma
lonus laikas užtikrintas visiems. CHICAGOS A. L. MOKYKLA
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