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DIDELI NERAMUMAI KILO LENKIJOS JAROSLAVE
Reikia konkrečių priemonių Ruošia jaunimą

užsitikrinti sau laisvę
Mūsų korespondentas Italijoje

AREZZO, Italija. — Šiomis dienomis Arezzo mieste netoli 
Florencijos pasibaigė „Nouvelles eųuipes internationales“ — Tarp
tautinės krikščionių demokratų unijos metinis suvažiavimas.

Suvažiavime dalyvavo ir lietu
vių delegacija, kuriai vadovavo 
Eduardas Turauskas. Lietuvių 
delegacijos žodį suvažiavimo da
lyviai palydėjo ilgais plojimais, 
išreikšdami simpatijas kenčian
čiai Lietuvai.

Europos politikai

Programoje buvo studijuoja
mi komunizmo krizės ideologi
niai, ekonominiai ir politiniai at
žvilgiai. Šia tema kalbėjo Itali
jos krikščionių demokratų parti
jos sekretorius Fanfani, Europi
nio sąjūdžio pirmininkas Robert 
Schuman, Scelba, Van Zeeland, 
Pella, La Pirą ir kiti žinomi Eu
ropos politikai. Suvažiavime ap
silankė Italijos ministeris pirmi
ninkas Segni, senato pirminin
kas Merzagora, atstovų rūmų pir 
mininkas Leone; raštu savo soli
darumą pareiškė Italijos prezi
dentas Gronchi, Vakarų Vokieti
jos kancleris Adenaueris ir daug 
kitų vadovaujančių Europos po
litikų.

Suvažiavimo pabaigoje buvo 
priimtos rezoliucijos, kuriose vi 
sų pirma išreiškiama pagarba 
laisvės kankiniams ir komunisti
nės priespaudos aukoms. Teisin
gos taikos tol nebus galima at
statyti, — pabrėžiama rezoliuci
joje, — kol laisvais rinkimais 
nebus suvienyta Vokietija ir kol 
visoms Vidurio ir Rytų Europos 
tautoms nebus grąžinta tikra ne 
priklausomybė.

Italų žurnalisto įspūdžiai 
iš Sovietų Sąjungos

MASKVA. — Vieno Romos dienraščio korespondentas Mas
kvoje atlieka didesnę kelionę po Sovietų Sąjungą.

Nors visur sovietinio inturisto ■ —......................
agentų ištikimai lydimas ir glo
bojamas, jis dažnai sugeba pa
stebėti ir tai, ką jo palydovai no
rėtų nuslėpti nuo jo akių. Tarp 
kitko jis nepraleidžia progos už
eiti į atviras ortodoksų bažny
čias, kuriose gali įsitikinti giliu 
rusų religingumu. •

Saratovo mieste

Kelionės įspūdžius jis aprašo 
savo dienraščio puslapiuose. Ne
seniai to dienraščio koresponden 
tui teko lankytis Saratovo mies
te. Beskaitydamas didžiausią! 
miesto laikraštį „Komunist“, ita
las žurnalistas tarp kitko atkrei
pė dėmesį į ilgą antireliginį 
straipsnį „Krikščionybės kilmė 
ir esmė“. Ypač jį sudomino 
straipsnio autorius, kuris iš visų 
titulų atrodė tikrai neeilinis. Tai 
buvo prof. Galaktionovas, Sara
tovo universiteto istorijos kated
ros vedėjas. Romos dienraščio 
korespondentas šį komunistinio 
„mokslininko“ straipsnį plačiai 
atpasakoja savo skaitytojams.
Jame, galima sakyti, sudėta visa 
antireliginės komunistų propa
gandos „išmintis". Pirmiausia 
profesorius užtikrina, kad per 
tūkstančius metų žmogus nežino
jęs jokios religijos, pateikia vi
siems žinomą Lenino teoriją apie 
religijos atsiradimą, paneigia
Kristaus asmens istoriškumą, [ straipsnyje „apie krikščionybės 
primena Engelso žodžius, kad re- kilmę ir esmę". Išmintis, kurią 
ligi ja. yra „reakcinė nuo pat lop- vieni nuo kitų nusirašo visi ko- 
šio“ ir, pagaliau, ragina kovoti munistiniai antireliginės propa- 
su „religiniais prietarais“. gandos darbuotojai ir skelbia

.. ,. ,, i kaip paskutinį mokslo žodį. Kiek
Jts norėjo paklausti L , vi. • .7 ' ten yra moksliškumo, niekam

Matydamas, kaip prof. Galak- nereikia aiškinti.

Primena didelę pareigą

Toliau suvažiavimas primena 
visų krikščionių demokratų šven 
tą pareigą komunistinės krizės 
akivaizdoje imtis konkrečių prie 
monių, kad būtų patenkinti visų 
žmonių siekimai užsitikrinti sau 
laisvę, žmogaus vertą saugumą 
ir gerbūvį. Krikščionių demokra 
tų politika dėl to turi eiti socia
linių reformų keliu, turi pabrėžti 
Europos suvienijimo būtinumą, o 
ypač skubų ratifikavimą Euro
pos bendrosios rinkos ir Eura- 
tom sutarčių. Krikščionys demo
kratai turi nešti reikalingą pa
galbą dar pakankamai neišsivys- 
čiusioms Azijos ir Afrikos tau
toms; tautų laisvės gynimui pri
pažįsta didelę Atlanto pakto 
reikšmę ir siekia, kad suvienyta 
Europa Atlanto pakto valstybių 
bendruomenėje galėtų bendra
darbiauti, kuriant socialinę ben
druomenę, kuri būtų atvira vi
soms tautoms, tikrai mylinčioms 
taiką, laisvę ir socialinį teisingu
mą.

Kaip praeityje, taip ir šian
dien, — sakoma rezoliucijos pa
baigoje, — Tarptautinė krikščio
nių demokratų unija stengsis pa
laikyti visų kontinentų ir visų 
tautų tarpusavį sugyvenimą ir 
taiką, šioje dvasioje ji skatins 
kiekvieną geros valios iniciaty
vą, siekiančią sustiprinti demo
kratines jėgas.

tionovas lengvai susidoroja su 
istoriniais faktais, italas žurna
listas panoro su juo asmeniškai 
pasimatyti. Jam buvo labai įdo
mu paklausti Saratovo universi
teto istorijos katedros vedėją, ar 
jam yra girdėtas bent garsiojo 
romėnų istoriko Tacito vardas, 
kuris pirmajame mūsų eros šimt 
metyje visai nesuinteresuotai liu 
dija apie Kristų, nekalbant jau 
apie krikščioniškuosius rašyto
jus ar Evangelijų liudijimus.

Visos pastangos veltui

Romos dienraščio korespon
dentas ilgokai vargo, jieškoda- 
mas prof. Galaktionovo, bet vi
sos pastangos buvo veltui. Uni
versitete jam buvo pasakyta, 
kad istorijos katedros vedėjas 
tik labai retai ten tepasirodo. 
Net jo asistentę nepavyko nie
kur surasti. Tada Romos žurna
listas susidomėjo universiteto 
biblioteka, norėdamas sužinoti, 
ar daug mokslinių veikalų yra 
parašęs šis sovietinis mokslinin
kas.

Išjieškojęs visus katalogus, pa 
galiau, turėjo konstatuoti, kad 
Saratovo universiteto istorijos 
katedros vedėjas nėra parašęs 
visiškai nieko. Visa jo mokslinė 
išmintis buvo sukrauta tame

suvažiavimui
BRIUSELIS, geg. 6. — Tarp

tautinio katalikų darbininkų jau
nimo sąjūdžio, vadinamų žosistų, 
įsteigėjas belgas kan. Cardijn, 
apkeliavęs Afriką, Australiją, 
Pietų Ameriką ir Jungtines Ame 
rikos Valstybes, dabar lankosi 
Vidurio Rytuose. Aplankys Si
riją, Lebaną, Jordaną ir Egiptą.

Kelionės tikslas — parengti 
jaunimą pasauliniam jaunų dar
bininkų suvažiavimui, kuris bus 
š. m. rugpjūčio mėn. Romoje.

Australai darbininkai
vyksta į Romą

SIDNĖJUS, Australija.—Sid
nėjaus miesto katalikų jaunimo 
organizacija nutarė pasiųsti vie
nuolika savo narių, beveik visus 
anglies kasyklų darbininkus, da- 

j lyvauti šią vasarą Romoje įvyks- 
itančiame pasauliniame katalikų 
darbininkų jaunimo suvažiavi
me. Delegacija tarp kitko pa- 

i teiks popiežiui Pijui XII neseniai 
surinktus duomenis apie jaunų 
darbininkų gyvenimo ir darbo 
sąlygas visame pasaulyje.

Susirgę atvyko
MELBOURNE, Australija, ge

gužės 6. — Britų laivas Strath- 
naver vakar atplaukė į Melbour- 
ne ir atvežė 100 britų emigrantų. 
Daugumas jų susirgo tymais.

Influesnza siaučia
TAIPEI, Formoza, geg. 6. — 

Šiaurinėje Formozoje siaučianti 
influenza pasuko į pietus. Keelun 
g’e serga influenza 4,000 asme
nų.

Liublino universitete
1,400 studentų

LIUBLINAS, Lenkija. — Ve
lykų švenčių metu visose Lenki
jos bažnyčiose buvo pravesta rin 
kliava Liublino katalikų univer
siteto išlaikymui. Liublino kata
likų universitetas yra išlaikomas 
tiktai laisvomis tikinčiųjų auko
mis. Tam tikslui veikia universi
teto bičiulių organizacija, ku
riai priklauso apie 50 tūkstančių 
narių. Šiuo metu Liublino uni
versitete studijuoja apie 1,400 
studentų. Mokomąjį personalą 
sudaro 170 profesorių. Visiems 
studentams mokslas yra nemo
kamai.

Į Indoneziją
LONDONAS, geg. 6. — Sovie

tų prezidentas Vorošilov iš Pei- 
pingo išskrido sprausminiu lėk
tuvu į Indoneziją.

Sovietų prezidentas vėl atsi
lankys į Peipingą grįždamas į 
Maskvą.

Scott McLeod, nnii.įns JAV 
utnbaHadorius Airijai (INS)

Įtaisas, iš kurio JAV oro pajėgų vyrai parašiutais iššoks 92,000 
pėdų augštumoje šią vasarą. Įtaisas yra Minneapolyje, Minn. (INS)

Amerika nepažįsta komunizmo — 
pasakė grįžęs iš Kinijos

SAN FRANCISCO, geg. 6. — 
Spaudos atstovams kun. Gross 
vakar prisipažino, kad komunis
tų mušamas jis buvo priverstas 
sakyti, kad jis yra Amerikos šni 
pas.* „Po trijų dienų ir naktų 
mušimo su lazdomis ir kumščio- 
mis ir laikant kardą įremtą į pe
čius bei nuolat grasinant nužu
dymu, jei neprisipažinsiu, aš pri
sipažinau“,—pasakė kun. Gross. 
Žmogiškai nėra įmanoma atsilai
kyti prieš komunistų tardymo 
metodus. <

Kalbėdamas apie Ameriką, 
kun. Gross pasakė, kad čionykš
tė visuomenė nepažįsta veidmai
niško ir velniško komunizmo cha 
rakterio. Jis kėlė mintį, kad Ame 
rik a kovotų su komunizmu ne 
tiek smerkimais, kiek gerinant 
savo gyvenimą pagal teisingus 
socialinius principus. Kristus 
yra tikroji priemonė prieš ko
munizmą.

Kun. Fulgence Gross šešerius 
metus buvo laikomas komunis
tų kalėjime Kinijoje. Prieš mė
nesį jis vėl išvydo laisvę.

Reikalauja paleisti
DIUSELDORFAS, geg. 6. —

Vakarų Vokietijos katalikų jau
nimas paskelbė atsišaukimą, ku
riuo reikalaujama paleisti iš ko
munistinio kalėjimo Berlyno ka- — Pietų Vietnamo prezidentas Ngo Dinh Diem atvyksta į 
talikų studentų pirmininką Jo-| Jungtines Amerikos Valstybes. Čia išbus 16 dienų. Prašys dau- 
sef Flade, kuris yra sunkiai su- giau ekonominės pagalbos. Pietų Vietnamas kasmet gauna 200 ganytojiškame 

milionų dolerių pagalbos iš Jungtinių Amerikos Valstybių.
— Kolumbijos Bogotoje studentai suruošė demonstracijas 

prieš vyriausybę. Jei riaušės nesibaigs, vyriausybė pasiryžusi už
daryti visas mokyklas ir universitetus.

— Tuniso moterys praėjusį sekmadienį pirmą kartą istorijoje 
balsavo rinkimuose. Visame krašte buvo išrinkta. 770 miestinių 
pareigūnų. Daugiau kaip trečdalis Tuniso 976,000 užregistruotą 
balsuotojų yra moterys. Tarp 96// kandidatų 16 yra moterų.

— Adolf Schaerf, socialistas, išrinktas Austrijos prezidentu.
Schaerf išrinktas šešerių metų terminui.

— Izraelis vakar iškilmingai atšventė savo nepriklausomybės 
sukaktį.

— Valstybės sekretorius Dulles, dalyvavęs Šiaurės Atlanto 
Gynybos organizacijos (Natoj tarybos konferencijoje Bonnoje va
kar Paryžiuje tarėsi su Prancūzijos prrmjrru Mollet ir užsienio rei
kalų ministerių Pineau. Dulles iš Paryžiaus grįžta į Washingtoną.

— James P. Riehards, JAV atstovas Vidurio Rytuose, dabar 
yra Maroke. Jis Maroko pareigūnams aiškina Eisenhowerio dak- 
triną.

— Senatorius Joseph McCarthy šiandien laidojamas Applc- 
ton’e, Wis.

— Nicaragua ir Hondūras susitarė susilaikyti nuo susikirti
mų padienyje.

— Italijos premjero Segni vyriausybė vakar atsistatydino.
— JAV (i-tas laivynas įsijungė į Siaurės Atlanto Gynybos or

ganizacijos (Natoj karines pratybas centriniame Pacifikc.
I

sirgęs džiova.
Josef Flade, kaip žinoma, bu

vo suimtas po Berlyno darbinin
kų sukilimo.

Geras ženklas
TANANARIVE, Madagaska

ras, geg. 6. — Paskutiniai rinki
mai Madagaskaro saloj rodo nau 
jus šio krašto katalikų laimėji
mus politinėje srityje. Sostinės 
Tananarive provincijoje katali
kai surinko absoliutinę daugumą 
balsų ir žinomas katalikų veikė
jas Rakotonerina išrinktas sos
tinės burmistru.

KALENDORIUS
Gegužės 7 d.: šv. Stanislovas 

iršv. Domicėlė; lietuviški: Angis 
ir Danutė.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 7:55.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir nedidelis pasikeitimas 
oro temperatūroje.

Egipto šalininkai
f • B • • • •laimėjo binjoje

DAMASKAS, geg. 6. — Siri
jos proegiptietiški kairieji lai
mėjo tris svarbias vietas parla
mente praėjusį sekmadienį rinki
muose. Visas tas tris vietas 142 
narių parlamente pirmiau turėjo 
dešinieji, kurie dabar yra kalė
jime už sąmokslą nuversti pre
zidento Shukri Kuwatly vyriau
sybę.

Damaske laimėjo Riad ei Mali- 
ki, 32 metų, kuris palaiko Egip
to politiką ir yra priešingas Ei- 
senhovverio Vidurio Rytų pro
gramai.

Izraelis kaitina
TEL AVTV, geg. 6. — Izraelis 

vakar kaltino Sirijos kareivius, 
kurie sužeidė tris Izraelio žve
jus Galilėjos jūroje.

• Sovietą Sąjunga apkarpo 
savo pagalbą Šiaurės Korėjai ir 
raudonajai Kinijai, kad sutau
pytų pinigus savo projektams 
naminiams reikalams.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

Policija ir kariuomene
malšino karines riaušes

VARŠUVA, geg. 2. — Didelės riaušės kilo Jaroslave, garni
zono mieste pietvakarių Lenkijoje.

Daugiau kaip 1,000 policinin- ■—---------
kų ir kareivių malšino neramu
mus, kurie prasidėjo prieš pat 
savaitgalį.

Varšuvos laikraštis „Szpandar 
Mlodych“ pareiškė, kad tai yra 
vienos iš rimčiausių riaušių prieš 
komunistinį režimą. Spėjama, 
kad įvykęs karinis maištas.

Į Jaroslavo miestą atvyko gen.
Kuropieska, apylinkės karinis va 
das. Paskirta karinė komisija 
ištirti kas yra kaltas dėl įvyku
sių neramumų ir riaušių.

Areštavus kareivį

Laikraštis pastebi, kad riau
šės kilo, kai buvo areštuotas jau
nas kareivis už „įsikaušimą“. Ir 
toliau laikraštis prideda, kad ki
ti kareiviai ir „jauni chuliganai“ 
prisijungė prie areštuotojo ir nu
ėję į policijos stotį ėmė triukš
mauti.

Kelių šimtų minia susitelkė 
prie policijos stoties ir mėtė ak
menis per langus.

Laikraštis Szpandar Mlodych , ........................... .v , ..... • . • 1 mo kolonijomis aiškų atvejąrašo, kad policijai nepasiseke nu-. J
raminti maištaujančių. Maištas 
padidėjo. Nemažai kareivių buvo 
sužeista. Policija naudojo ašari
nes dujas.

Du batalionai

Laikraštis sako, kad batalio
nas rezervo policijos ir kitas ba-
talionas armijos buvo pakviesti 5 smerkti kalėti iki 12 metų, ap
malšinti neramumus. Batalionas kaltinant juos „antivalstybine 
turi apie 800 vyrų. Į špionažo veikla Vakarų valsty-

Devyni asmenys sulaikyti. Iš bių naudai“.
jų septyni areštuoti. Tarp areš
tuotųjų yra armijos majoras.

Laikraštis kaltina, kad per
daug parduodama „šnapso 
kių metu.

Tai jau trečios riaušės praneš
tos nuo š. m. balandžio pradžios.

• Raudonąją konferencija. Ry 
tų Vokietijos, Lenkijos ir Čeko
slovakijos parlamentų pirminin-

šo- kų konferencija bus šį ketvirta
dienį Berlyne.

• Italijos premjero Segni vy
riausybė pergyvena krizę. Sočiai

--------------- demokratai pasitraukia iš koali-
• Raudonosios Kinijos prem- cinės vyriausybės. Turbūt bus 

jeras Mao Tze-tung, kalbėdamas skelbiami rinkimai.
sovietų prezidento Vorošilovo • prof. Max Gottsehalk, žydų 
priėmime Peipingo mieste, pa- bendruomenės vadas vakarinėje 
sakė, jog Kinijos žmonės ir to- Europoje, praneša, kad anti-se- 
liau palaikys vienybę, draugy- mitizmas dingo vakarinėje Eu

ropoje, bet pasilikęs sovietiniuo-stę ir bendradarbiavimą su Ru
sija

Trumpai iš visur
• Senatorius Knovvland kalti

na JT dėl sovietinio kolonializ
mo. Amerikos gydytojų draugi
jos seime Miami, Fla., balandžio 
26 d. senatorius Knovvland be ki
ta ko savo kalboje plačiau palie
tė JT veiklą.

— Jungtinės Tautos, — sakė 
Knovvland, — jau eilė metų svars 
to Azijos ir Afrikos koloninių 
tautų laisvės problemas. Šios pro 
blemos, kol joms bus rastas tin
kamas sprendimas, yra ir pasi
liks labai svarbios. Bet kodėl (J.
T.) nariai tyli ir nesvarsto Jung
tinėse Tautose Latvijos, Lietu
vos, Estijos laisvės sunaikinimo? 
— klausė šen. Knovvland. Čia gi 
mes turime aiškų, prima facie 
atveją, kaip Sovietų Sąjunga su
laužė savo tarptautines draugin
gumo ir nepuolimo sutartis. Čia 
gi mes turime trijų nepriklauso
mų tautų į Sovietų Sąjungą vie
našališko įjungimo ir jų paverti-

• Lenkijos karo teismo vy
riausias prokuroras įsakė panai
kinti kaltinimus prieš Kielcų vys 
kūpą Kačmarek ir prieš keletą 
kunigų, kurie buvo apkaltinti 
„špionažu“. Kaip žinoma, vysk. 
Kačmarek ir keturi jo bendradar 
biai 1953 metais Lenkijos komu
nistinio karo teismo buvo pa

se Rytuose.

Įspėja saugotis
klaidingų sistemų

PALERMO, Italija. — Savo 
laiške Palermo 

arkivyskupas kardinolas Ruffini 
išdėsto pagrindinius Bažnyčios 
socialinio mokslo principus apie 
darbą.

Priminęs, kad darbas yra jė
ga, kuri žmogų pakelia ir jį pa
daro Dievo bendradarbiu, kardi
nolas pabrėžia, kad tik krikščio
nybė duoda mokslą, kuris pajė
gia visiems žmonėms, o ypač 
vargšams ir darbininkams, už
tikrinti jiems priklausančias tei
ses. Daug kas šiandien kalba apie 
žmogaus teises ir žmogaus as
mens kilnumą, bet tik viena Baž 
nyčia žmoguje mato paties Die
vo paveikslą ir panašumą, tik 
viena Bažnyčia asmens kilnumo 
ir teisių pagrindą suranda pa- 

Ičioje žmogaus prigimtyje. Ginda
ma darbininko kilnumą, Bažny
čia nuo pat pradžios gynė ir jo 
laisvę.

Ganytojiškame laiške Palermo 
kardinolas įspėja darbininkus 
apsisaugoti klaidingų sistemų ir 
savo teises ginti, vadovaujantis 
Kristaus evangelijos šviesa.

t
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BIUNGIUS TlIRIb\s
4342 Archer Ave.. Chicago, 32

Riaugėjimas yra neurasteni
jos, isterijos, neramios sąžinės, 
kokios nors baimės ar kitokio 
“paibelio” apraiška. Prie to dar 
riaugėjimas yra įprotis, gana 
blogas įprotis.

Atsiraugėjimas ir atsirūgi
mas yra du skirting idalykai. 
Kai žmogus atsiriaugėja, tai jis 
išriaugėja iš skrandžio papras
tą be jokio skonio orą. Kai 
žmogus atsirūgsta, tai jam iš 
skilvio per burną išeina surūgu
sio arba tręštanėio maisto at- 
rūgos. Eiliniam žmogui abiemis 
atvejais čia yra “dujos kaltos’’ 
ir tiek.

Tai tiesa, kad kartais dujų 
atsiranda skilvyje, kai mais
tas ten, susijungęs su rūgščiomis 
virškinančiomis sultimis, prade
da skaidytis, bet tokių dujų kie 
kis bus menkas. Daugiau dujų 
atsiranda žarnose, kuriose mais
to virškinimo bei asimiliacijos 
procesas savo ruožtu smarkiau 
vyksta. Tačiau iš žarnų labai 
mažai dujų gali patekti atgal į 
skilvį. Žarnų peristaltinės vilnys 
banguoja nuo skilvio žemyn, to
dėl maisto likučiai ir dujos vis 
slenka žemyn ir išeina per že
mutinę angą, o ne per burną.

Beveik visos išriaugėjamos 
dujos yra pirmiau nurytos “du
jos”, tikriau tarnant, nurytas 
oras. Mes nuryjame gerokai 
oro, kai skubiai ryjame maistą. 
Alaus gėrėjai ryja dujas su pu
tojančiu alumi. Kiti nuryja 
daug dujų begerdami putojančią 
“sodę” ar gazuotą vandenį (zel- 
cerį) ir paskui riaugėja. Tačiau 
chroniškiems riaugėtojams nė to 
nereikia; jie sąmoningai priry
ja daugiau oro ir tuojau garsiai 
išriaugėja. Toki oro rijikai va
dinami “erofagais”. Sąmoningo 
ar nesąmoningo oro rijimo ir 
riaugėjimo įprotis vadinamas 
“aerophagia”.

Kokiu būdu žmogus tokį “ero 
fagijos” įprotį gauna? Kartais 
žmogus persivalgo. Jo perkimš- 
tame skilvyje yr anemažai oro. 
Kai atsiriaugėja, jam pasidaro 
lengviau ir smagiau. Tokios sa
vijautos įspūdis pasilieka jo pa
sąmonėje. Vėliau, kai nuo oro 
apsirijimo kada nors vėl jo skil
vys išsipučia, bet atsiriaugėti ne 
gali, jam darosi šleikštu. Jis nu 
ryja keletą gurkšnių oro ir at
siriaugėja. Jam pasidaro geriau. 
Tokiu būdu nė nepajunta, kaip 
gauna oro rijimo ir riaugėjimo 
įprotį. Jis tampa “erofagu”.

Neurotikai, neurastenikai ir 
bolševizmo “pamazgoti” ar kito
kių nelaimių palaužti isterikai 
greičiau gauna riaugėjimo įpro
tį, taip pat jie dažniau įpranta 
sau nagus graužti, stikleliu ra
mintis ar cigaretėmis savo ner
vus “malšinti".

Riaugėjimo įpročio priežasti
ni ilabai dažnai būna tūlos klai
dos ar kitokį gyvenimo nenor
malumai. O tai gali būti persi
valgymas, skubotumas beval
gant, didelių kąsnių rijimas, ne
galėjimas gerai maisto sukram
tyti todėl, kad dantys yra blogi, 
neregularus valgymas, blogas 
virškinimas arba skilvio neural
gija ir t.t.

Ar perdažni riaugėjimai ken
kia žmogaus sveikatai? <Taip, 
kartais labai kenkia. Riaugėji-, 
mas, oro iš skilvio stūmimas,1

Riaugėjimas
žinės pūslės į skilvį. Tulžies per 
tekliui nevieta skilvyje. Jei per- 
dažnai ir perdaug skilvyje bus 
tulžies, tai sukrikdys virškini
mą. Juo daugiau riaugėtojas 
riaugės, kad palengvintų skilvį, 
juo labiau jis savo skilvį krik
dys ir kamuos.

Nuolatinis oro rijimas tik gigrž 
dina ir sukreivina vartus į pil
vą, tą patį padaro ir vartams iš 
pilvp. Nuo ryjamo oro pilvas 
tempsis, išsipūs, paskui ir teks 
vaikščioti su išpampusiu pilvu.

“MODERNIŠKAS ŽMOGUS IR
KARALIŠKAS KOMPLEKSAS”

JURGIS PETRAŠKEVIČIUS, Montreal, Canada
ti skubiai apsupamu dvariš
kiais, juokdariais, šokius šokan 
čiomis merginomis, turėti savo 
žinioje tylinčius vergus, besi- 
triūsiančius pilyje ir dvaro lau
kuose.

Dar blogiau būna tiems riau
gėtojams, kurie jau įprato var
toti “bromoseltzerį” ar “alka- 
zelcerį, kad dar labiau išsiriau- 
gėtų, neva iš pilvo “gesus išva
rinėtų”, neva “širdį iš gezų iš
gelbėtų”. Daugelis net nežino, 
kai ppavojingas yra natrio ele
mentas “sodoje” tiems, kurie 
turi augštą kraujo spaudimą. 
Toki riaugėtojai nežino, kad jie 
ne tik savo sveikatą naikina, 
bet ir savo gyvyb pavojun sta
to.•

Daug stipresnius skilvius ir 
sveikesnius pilvus turėjo mūsų 
tėvai, kurie nei “sodės”, nei “al- 
kazelcerio” nevartojo.

Neseniai montreališkė “The 
Gazette” įsidėjo savo vedamųjų 
puslapyje mūsų bičiulio latvio 
Edgard V. Saks, šiame laikraš
tyje kartais pasisakančio Pabal
tijo ir kovos prieš komunizmą 
klausimais, laišką, datuotą bal. 
8 d. Šiame laiške išreikšta įdo
mi, perdėm humanistiškai euro- 
pėjinė ir kartu giliai krikščio
niška, pažiūra į dabarties šio 
kontinento žmogų. Savo laiške 
E. V. Saks rašo:

“Nors pasižymėti yra natū
ralus ir išplaukiąs iš žmogiško
sios esybės prigimtinio paveldė
jimo. Žmogus nori būti prana
šesnis už kitus, būti pirmas tarp 
lygiųjų. Troškimas būti efek- 
tingesrtiu medžioklėje, narses
niu ir šaunesniu kovos lauke, 
greitesniu bėgime yra toks pat 
senas, kaip ir žmogiškoji gimi
nė. Dabar šis noras pasireiškia 
pastangomis turėti geresnę tar
nybą, didesnę algą, būti savinin 
ku prabangesnių namų, naujau 
sios ir spindinčiausios automa
šinos. Toks yra žmogiškosios 
prigimties karaliūniškasis kom
pleksas. Žmogaus svajonė yra 
būti karaliumi ir turėti visas 
privilegijas asmens, kuris yra 
pirmasis tarp savo krašto žmo
nių.

“Žibalo magnatai, plieno di
džiūnai, miško kunigaikščiai

“Modernus techniškasis am
žius pirmą kartą žmonijos isto
rijoje įgalino paprastą kasdie
nį žmogų realizuoti karališkų
jų ambicijų svajonę, davė jam 
priemones patenkinti karaliūniš 
kąji kompleksą, nors ir substi
tucijoj. Pažabotoji gamtos ener
gija pateikė pakaitalą karališ-

romų mašininių padargų — ver-1 
gų. Jis jau beveik kaip karalius.,

“Bet mašinų amžiaus karalių-Į 
nas nekenčia mokesčių, nes jie1 
yra lyg tam tikras subordinaci
jos požymis; juk ir tikras su
verenas - valdovas niekam ne
mokėdavo duoklių, išskyrus Die 
vui. Modernusis karaliūnas pa
niekina karinę tarnybą ir ne
mėgsta kovoti dėl laisvės ir su- 
premacijos, nors tikrieji kara
liai visada būdavo pirmieji sa
vo kraštų kariautojai. Modernu-1 
sis žmogus nevengia sau priskir 
ti karališkąsias teises, tačiau Į 
karališkųjų pareigų jis nemyli. 
Užtat jis ir nėra tikras karalius, 
o tik pseudokaralius. Jis ne ka
ralius iš Dievo malonės, bet tik

Telefonas GRovehUl <-16*6

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTtt 

PRITAIKO AKINIUP

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pūgai 
susitarimų. išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

kajam įgeidžiui. Šiandieną kiek-1 karalius iš mašinų maionės”. 
vienas vidutinis žmogelis yra'
karaliumi savo vasarvietės vi-1 ...... _
loję. Jo automobilis atstovauja 
auksinę karietą, ne vergų ar 
arklių, bet motoro traukiamą.
Jam tereikia spustelėti mygtu
ką, ir augštos frekvencijos mu
zika arba Elvis Presley melo
dijos palydi jį priešpiečių metu. 
Kitas jungiklio suktelėjimas, ir 
štai jau dvaro juokdariai, gie- 
doriai ir baletininkės merginos 
įžengia per televizijos ekraną 
dalyvauti jo “pilies puotoje”. 
Kada tik bepanorėtų jis gali su
sitikti ekrane svarbių asmeny
bių šešėlius ir klausytis jų po
kalbio. Jo virtuvė kimšte prikim 
šta mechaniškų “moterų-skal- 
bėjų”, jo sodai ir laukai ariami 
ir akėjami mechaninės jėgos va-

VIKTORO KO2ICOS 
Uetuvišks gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 8. WESTERN AVE. PR 8-9633

ToL RElianoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
ūdytojas ir chirurgap

■ET)'Via GYDYTOJAM)
8925 W<st 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo i—4 p .p. 6:30—8:30
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v.
P P-

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4169
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfuyette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiad. tik susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopeda* - Protczlsuui

Aparatat-Protezal. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Areli Supports) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 tr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. SSrd SL. Chicago 29, IU 

Tel. PltospeuM 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 63rd St 
Ofiso t«‘L REliance 6-4410 

Rezid. telef. GRovehUl. 0-0617
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. CLiffslde 4-2896 
RezldencUos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kariukas 47th ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 lkl 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

SOPMIEBALDUS 
RADIO PROGRAMA

IS WGES Htotles — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
SESTAI). 8:30 lkl 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29. III. HEmloek 4-2413

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 Sonth VVestern Avenne
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
Į nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. lr nuo 

6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. 
lt vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Rea. tel. VVAlbrook 6-3766

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
(Civic Opera Kouse, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294 

6002 VVest 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0969 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Ave. 

nuo 1 Tel. PKospect 8-1223 arba VVE 6-5577 
11 j Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 

I Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
I 2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

jau atstovauja vieną šios reali
zuotos svajonės formą. Juk ka- 1 Ar rūpinatės dėl 
raliūniškasis kompleksas lydė
jo žmoniją nuo pačių pirmųjų 
amžių. Būti karaliumi, sekant 

(Lietuvoje) prašė vaistų “Insu-, primityvaus ir modernaus žmo- 
lin ir Saccharin”. Aš pasiun- gaus vaizduote, reikštų būti ap

tarnaujamu, būti vežiojamu ka 
rietoje, turėti muzikantus, ku
rie grotų prie valgių stalo, ben
drauti su augštais asmenimis, 
vienu delnų pliaukštelėjimu bū-

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia J. G. S. - 
lio duktė, serganti

- Mano bro 
“diabetes”

DIRBTINIU 1>ANTU

čiau. Dabar gavau laišką ir 
prašo vaistų dėl “Vitiligo”; ant 
jos odos pasidarė popierio bal
tumo dėmės, ir. tą ligą vadina 
“Vitiligo”.

Ar nebūtų priežastis vartoji
mas stipraus^tasotin.'and Sac
charin”?

Ar yra vaistų nuo “Vitiligo” ?

Atsakymas J. G. S. — Vitili
go arba leukodermą galima sa
kyti yra beveik nepagydoma o- 
dos liga. Galimas dalykas, kad 
insulinas sukrikdė sistemoje 
tam tikrus metabolizmo veiks
nius, kad odoje pigmentai pra
dėjo dingti. Tačiauyra vaistai, 
kurie šiek tiek sustabdo vitiligo 
piltimą, bet tie \V4i«rtai yra toki 
nuodingi ir taip pavoj*ingi, kad 
jų negalima nei paštu siųsti, 
neį be stropios gydytojo priežiū 
ros vartoti. Todėl tų vaistų pa
vadinimų čia neminėsiu, nes 
tamta negalėsi Lietuvon siųs
ti. Nuramink tą Lietuvos duk
rą, nes nuo vitiligo niekas ne
miršta.

Klausia K. G. — Dar iš Lie
tuvos beeidama, buvau be koji
nių, saulė išdegino kojų blauz 
das. Oda pilko susproginėjusi, 
sausa ir pašiurusi. Mėginau 
tepti vazelinu, bet n ieko negelbs 
ti. Prašau patarti, kaip gelbė
tis.

Atsakymas K. G. — Mėgink 
tepti pašiurusias blauzdas su 
“Camphor ice” tepalu kasdien, 
eidama gulti. Jei tai negelbėtų, 
tai privalai eiti tuo reikalu pas 
gydytoją, odos ligų specialistą. 
Apsimokėtų tamstai nuvykti 
Torontan pas kurį nors lietuvį 
daktarą.

NAUJOS PREKES, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINA’

Dabar muzikos mėgėjams (vestas 
naujas, didelis

FONOGRAFŲ PLOKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klasines ir dzaso
— PLOKŠTELES —

Didelis pasirinkimas geriausių firmų
HI FI FONOGRAFŲ

TV. Radio ir Elektrinių Aparatų

lAi-DO I nfl.
ŪTCLCVISIOn
Csat e s - service)

Sav. Inž. A. SEMRNAS 
3321 S. Halsted — CLiffslde 4-5665 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais
lr ketvirtadieniais 9—9

DĖMESIO
Bridgeporte vienintele PLAUKŲ 

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

752 W. SSrd St.

Griauti yra lengva, sunkiau 
kaip sifonas traukia tulžį iš tul-'yra statyti. —Louis Lyautey

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

Slydimo ar erzinimo?
Nebūkite apsunkinti laisvų dirbti

nių dantų sJydinėjiniu, iškritimu bei 
klibejimu kai valgote, kalbate ar juo
kiatės. Tik užbarstykite truput) 
FASTTEETH ant dantų plokštelių, 
šie malonūs milteliai nuostabiai duos 
didesnį patogumų, bei tikrumų palai
kydami juos daug tvirčiau. Jokio 
limpančios košės skonio. Jie yra al- 
kaliniai (be-rūgšties). Pirkite FAST- 
TEEETH bet kurioje vaistinėje. 
Nepraleiskite slydinejančių

N UO " U2SISENE JUSIU 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sėdSti ir naktimi, 
miegoti nes jų užsisenėjusios žalldos 
niežėjimą ir skaut’ėjimą senų atvi
ru lr skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su- 
stabdo džiovinimų odos lr perplyšimą 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiflstančios suskllslos odos dedlr- 
vinlų, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Jl yra gera gyduolė nuo U- 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.26, lr $3.60.
Pirkite vaistinėseChl- 
cagoj lr apylinkėse—
Mllvvaukee. Wlsc., Ga- 
-v.Ind. ir Petroit, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

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

DR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 W«rt Slst Street
Priima ligonis pagal susitarlma. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
Proapect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad. ir 
šeštad

Rea. tel. GRovehUl 6-6603
Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR K-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8: šeštad. 1—4; treč. ir 
sekm. uždaryta. 

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai 1. "-9 vai
vak šeštadieniais 10 , vai Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso »«lefona»: PR 8-3229 
Res telef. WAlbrook 6-6076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 Sonth Damen Avenne
(Kampas 47-tos lr Daman Ave.) 

Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 
šeštad. 2—4 vai. vak. 

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

Rez.: VVAlbrook 6-3048

Tel. ofiso PRoepect 6-2240
PKospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS
5700 So. VVood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. !r penkt. 
Trečiad. lr sek uždaryta. '
Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Kps-cialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien Inuo 6 v. v.' Jk.1 9 V. vių 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

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

Tel,: Ofiso — PUlIman 6-6768 
Buto — BEverly 8-8946

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais Šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarlma

Tel. ofiso He. 4-2123. rez. Glb. 8-6195

DR. Y. P. TUMASONIS
2454 West 71st Street 
(7lst ir Campbell Ave.)

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tei. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 Sonth Halsted Street
Vai 1 lkl 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PKospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-94OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškrvtčiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 Sonth Kedzie Avenne

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

Tel. ofiso Victory 2-1681
Rez. Victory 3-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

PIGIAI IK SAUGI M

PERKRAUSTAU
BALDUS
YILIO-.E u; Is TOLI u;

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91st St, Chicago, IU. 

Tel. PRrescctt 9-2781

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiuntia Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangomo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję (atipinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų

j veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.
Taupytojų patogumui Cbieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iŠ gra

žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.
Lietuviai gyvenantieji už Cbieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val

stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.
Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį noo 12 lld 8, antradienį lr penktadienį nno 9 Ud 4, ketvirtadienį nno 9 Bd 8 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o fteAtadlen) noo 9 Ud l valandos po pintų.

- ii ofiso HE.4-6849. rez. HF 4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 Weat 7 lst Street
Vai Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutartlea

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whlpple Street

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7786

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-3156

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 Sonth VVestern Avenne 
Chicago 29, HI 

telefonas REpnblIc 7-4900 
BesMenda: GRovehUl 6-8181

oaslmatymal pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virginia 7-0036. 

Besidengi jog tel. BEverly 8-8944

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Bes. RE 7-686V

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weet 71st Street
(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. V Arde 7—1166 
. BeaMendjos — 8Tewart 3-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 W«Rt S6th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatvė) 

VAL. t—t Ir 6:80—8:80 p. p. ksa- 
dlen Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2626

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. lr sekmad. tik susitarus

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0267, rez. PR. 6-6669 

Rezld. 6600 S. Arteslan Ave.
VAI. 11 v. v. iki 8 p.p.; 6—9 v. y

Tel. VVAlbrook 6-3670
Res. HHltop 6-1660

0r. Alexander I. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6182 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. rak
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PH 6-3838, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Wwt SSrd Street 

VAL. kasdlsn nuo 8—4 p. p. Ir 7:39 
iki 9 vai, Trečiad. tr šašt, uMaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublle 7-2990 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinlua, 

keičia stiklus lr rėmus 
4455 S. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki S V. p.p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1839 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest S5th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų jtempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bel 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir toilregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trflkumus. Speciali atyda kreipiame 
1 mokyklos valkus.

4712 Sonth Ashland Ave.
Tei. YArds 7-1873

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.
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Antradienis, gegužės 7, 1957

KOVINGASIS SENATORIUS
Šiandien laidojamas senatorius Joseph R. McCarthy. Jis lai

dojamas Appleton, Wis., kur gimė ir augo. Laidojamas iš kata
likų bažnyčios, nes velionis buvo praktikuojantis katalikas. Ka
dangi jis mirė VVashingtone, jo kūnas buvo nulydėtas į Šv. Mato 
katedrą, kur arkiv. Boyle atlaikė gedulingas, šv. mišias. Tai buvo 
vakar. Taip pat vakar velionis buvo pašarvotas Senato rūmuose, 
kur buvo iškilmingai pagerbtas visų kolegų parlamentarų. To
kios pagarbos nedaugelis mirusių einant pareigas senatorių tėra 
susilaukę.

Senatorius McCarthy buvo vadinamas kontroversine asme
nybe. Jis tokiu ir buvo. Mat daug kam nepatiko, kad jis griež
tai ir be jokio pasigailėjimo kovojo prieš komunizmą, kuris, jo 
manymu, buvo pavojingas ne tik pasaulio taikai, bet ir JAV de
mokratinei santvarkai. Būdamas senatoriumi, velionis iškelda
vo daug aiškių faktų, kaip komunistai knisasi po Jungtinių Ame
rikos Valstybių santvarkos pagrindais, kaip jie veržiasi į įvai
rius valdžios departamentus, neišskiriant nė Valstybės Departa
mento. Jis siekė, kad mūsų vyriausybės įstaigos iš pačių pa
grindų būtų apvalytos nuo komunistinio gaivalo. Be to jis ne 
kartą yra nurodęs, ir tai labai įtikinančiai, kad santykiuose su 
Sovietų Rusija ir jos satelitais reikia būti atsargiems ir griež
tiems, kad yra aiškus reikalas išsižadėti nuolaidumo ir pataika
vimo politikos. Velionis išdrįsdavo pasakyti tiesos žodį ir karo 
vyrams, ir pačiam prezidentui, jei matydavo, kad tas pataika
vimas ir nuolaidumas komunistams būdavo pertoli nuėjęs.

Visai suprantama, kad dėl tokios jo laikysenos ir dėl tokio 
jo kovingumo jo nemėgo komunistai ir visi jų bendrakeleiviai. 
Nemėgo jo ir tie politikai, kurie jieškojo (ir tebe jieško) kelių, 
kaip būtų galima “taikingai” sugyventi su Sovietų Rusija ir ki
tais komunistiniais kraštais. Ir nemaža spaudos dalis buvo už
sikrėtusi tokiomis nuotaikomis, todėl šen. McCarthy veiklą daž
nai labai aštriai kritikuodavo. Tačiau šen. McCarthy ryžtas ko. 
voti prieš komunizmą buvo taip didelis, kad jis nieko nepaisyda
mas tęsė savo darbą toliau. Tęsė jį ir po to, kai Senate jam bu
vo išreikštas papeikimas, kurio jis žinoma nebuvo nusipelnęs. 
Šiandien ir balsavusieji už tokį papeikimą gailisi, pripažindami, 
kad jis buvo nereikalingas. Ir prieš jį gana piktai nusistačiusi 
spauda dabar, po jo mirties, pripažįsta, kad šen. McCarthy buvo 
didelis politikas, didelis demokratinės santvarkos gynėjas, kad 
jo kovingumas prieš komunizmą ne tik nebuvo kraštui kenks
mingas, bet ir būtinas.

Velionis susilaukė užpelnytos pagarbos ne tik JAV sosti
nėje Washingtone, bet ir savo valstybės — Wisconsin — sosti
nėje Madisone. Tos valstybės legislatūros bendrame abiejų rū
mų posėdyje kapelionas Palmųuist (liuteronas) paskaitė invo- 
kaciją, kuri yra labai reikšminga: “Dieve, išaugink iš šios vals
tybės piliečių tarpo tokį dievobaimingą tarną, kokiu buvo mūsų 
Senatorius, tokį, kuris saugotų ir palaikytų šio laisvo krašto tei
ses ir kuris tarnautų kaip teisingumo, lygybės ir pasaulio taikos 
vadas. Mes dėkojame Dievui už šen. McCarthy gyvenimą ir už 
jo įnašą į Amerikos gyvenimą. Mes dėkojame Jam už jį, kaip 
kovotoją prieš komunizmą, kaip žodžio laisvės tokį gynėją, kuris 
rūpinosi ne tik VVisconsino žmonių, bet ir viso pasaulio gerove”.

Kaip didis kovotojas prieš komunizmą, velionis keliais atve
jais yra stipriai ir teisingai pasisakęs Senate prieš bolševikų 
smurtą užgrobiant Lietuvą ir kitas Pabaltijo valstybes.

Velionies šen. McCarthy asmenyje JAV neteko svarbaus 
žmogaus ir didelio kovotojo už viską, kas kraštui gera ir naudin
ga ir prieš viską, kas kraštui kenksminga ir pavojinga.

MASKVOS PENIUKŠLIAI

Kaikurie geros valios asme
nys mano, kad Amerikos ir Lie
tuvos išdavikai, visokiais būdais 
norį Sovietų Sąjungai parduoti 
ir Ameriką, “Vilnies” ir “Lais
vės” buržujai bei Amerikos liau
dies apgaudinėtojai, yra pasi
taisę. Kaikurie mano, kad įsi
kišus JAV valdžiai ir pradėjus 
tardyti Amerikos išdavikų, So-
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GEGUŽES 13 - TAUTOS VILTIS
Maldos ir atgailos dienos proga

KIJN. DR. V. BALČIŪNAS

Nevienam ir šiandien, išgirdus 
žodį ATGAILA, apsimarinimas, 
iškyla prieš akis sausa, išdžiū
vusi viduramžių asketo figūra. 
Atgaila jam reiškia tą patį, ką 
kūno varginimas ir kankinimas. 
“Palikite tai viduramžiams”,

kė nutolstančiai nuo Jo savo tau
tai: "Gręžkitės į mane visa šir
dimi, pasninkaudami, verkdami 
ię raudodami. Pieškite savo šir
dis, ne drabužius, ir gręžkitės į 
Viešpatį, savo Dievą”.

Nesuprato to ano meto žydai, 
mąsto J1S. “atgaila ne siems lai- Jie akundėsi. ..Kodžl mes pasnin
kams". Ir su lengvu pajuokos 
šypsniu palydi atgailos dienos 
mintį.

Kai iš tyrų grįžo pas savo 
tautiečius skelbti ateinančio Me
sijo didžiausias iš pranašų šv. 
Jonas Krikštytojas, eidamas per 
kaimus ir miestus, skardžiu bal
su jis šaukė: “Darykite atgailą, 
nes dangaus karalystė arti” 
(Mt. 3,2). Tuos pačius žodžius 
kartojo Kristus, kai šv. Joną to 
meto valdovas įmetė į kalėjimą 
ir nukirsdino galvą. Gi, kai 
Kristaus ausis pasiekė žinia a- 
pie Piloto nužudytus Galiliejaus 
maištininkus ir apie 18 nelai
mingųjų, kuriuos mirtinai užmu
šė griūdamas Siloės bokštas, jis 
sakė: “Ar manote, kad jie buvo 
kaltesni už visus Jeruzalės gy
ventojus? Ne, sakau jums, bet, 
jei nedarysite atgailos, visi taip 
pat pražūsite” (Luk. 13,4-5).

Jeigu Kristus antrą kartą at
eitų žemėn regimame kūne, 
šiuos žodžius Jis kartotų ir šian 
dien miestų aikštėse ir kaimų 
gatvėse daugumoje nutolusiam 
nuo Dievo šio meto pasauliui. 
Iš tikrųjų jie niekad ir nebuvo 
nustoję aidėti Katalikų Bažny
čioje. Kodėl? Kodėl, kaip prieš 
19 šimtmečių, taip ir dabar, pa
saulis turi būti kviečiamas į at
gailą ir ką ta atgaila reiškia?

kavome, o to nekreipėme dėme
sio?” (Iz. 58,3). Ir Dievas per 
pranašą Izaiją jiems paaiškino: 
“Štai pasninko dienose jūs vai
kotės savo valios, pasninkauda
mi vaidijatės ir ginčijatės” (Iz. 
58,3-4). •

Veltui pasninkai, veltui apsi
marinimai, veltui verksmas ir 
raudojimas, jeigu širdis nesigrę-1 
žia į Dievą. Trūksta to, kas es-1

ČEMPIONO SUKAKTIS

ti 37-to gimtadienio žvakes. (INS)

Jėzaus Kristaus Kūno narių nuli 
dų bei apsimarinimų“.

Kai karią viena pamaldi siela 
šv. mišių metu, kunigui kalbant ; 
“Tėve mūsų”, savo mintyje klau!

vra laisvas. Jūs, /n um broliai, 
turite padėlį ziimiieins išsigelbė
ti, /įkasydami manęs jiems i ga
nymo ir aukodami' i uz juos” 
t Lili et Mm, tl. p Gt)/

sė Viešpatį, kaip tai galėjo būti,. Maldos n atgailos di> na yra 
kad tokios baisios Jo Kryžiaus I priminimas sios deja taip dažnai 
kančios neišgelbejo visų žemės. užimi to , musų vi .ų broli ko;,
nusidėjėlių, savo širdyje ji iš
girdo atsakymą: “Aš atidariau 
dangų visiems, bet kiekvienas

meiles pareigos artimui bei kvie 
tinias ištikimai ir garbingai ją 
atlikt i.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄ |Į

ROMANO KONKURSĄ
Vidutinio svorio bokso čempio-

mingiausia. Veltui būtų ir šian- n° Robinson žmona padeda užpūs-
dieninis maldos ir atgailos dienų 
organizavimas, jeigu į jas jung- 
tųsi tik tie, kurių širdys, nuodė
mių atskirtos nuo Dievo, visai 
nebūtų nusiteikę gręžtis į Jį. 
Taip, jos būtų prasmingos, jeigu 
pastūmėtų nutoliusius nuo Die
vo pakilti iš savo klaidų ir atsi
stoti ant tiesaus, garbingo ir są
žiningo gyvenimo kelio.

Būdinga, kad garsiuosiuose 
Fatimos apsireiškimuose Švč. 
Mergelė Marija geriausia atgai
los priemone primygtinai nuro
dė uolų savo kasdieninių parei
gų atlikimą.

Pašaukimo pareigos, kaip ži
nome, praktiškai atskleidžia kiek 
vienam mūsų Dievo valią ir bū
dą, kaip ją įvykdyti. Nuolat są
žiningai atlikti savo pareigas — 
reiškia nuolat stengtis vykdyti 
Dievo valią bei vengti nuodė
mės; tai reiškia nuolat vis to-

Užtenka tiksliai išversti ir su-i buliau gręžtis į Dievą ir gyventi
prasti Evangelijoje sutinkamą 
žodį “atgaila” — graikiškąjį 
“metanoia” — kad paaiškėtų, 
kas iš tikrųjų ji yra ir kodėl ji 
būtina. Šio žodžio pagrindinė 
prasmė yra grįžimas, minties ir 
širdies pakitimas; tai yra vidi
nis nusiteikimas palikti blogį ir 
gręžtis į gėrį, tai būsena, kurioje 
atsiveriama Dievui, ateinančiam 
savo karalystės kurti į mūsų šir 
dį. Taip, jis reiškia taip pat ir 
apgailėjimą arba atsilyginimą, 
bet pirmiausia tai yra anas apsi 
sprendimas už gėrį, kaip gražiai 
išsireiškė T. Cordovani, OP.

Ši atsivėrimo Dievui būsena, 
slepianti savyje ryžtą nugalėti 
visas kliūtis ir pašalinti visas

lavęs Jonikas už Maskvos pini- užtvaras, trukdančias jungtis su 
gus šaukia, kad visi tie, kurie puo, tai ir yra kai kas esmin-
nori laisvės, nėra žmonės, 

šliaužimas pilvu 
Nežinome, kiek gauna iš Mas

kvos pinigų Amerikos lietuviai 
komunistai, tačiau žinome, kad 
jie labai nori Chicagą pavadinti 
Stalingradu, New Yorką kokiu 
Berijos ar kito bolševikinio sta
bo vardu. Toks yra “Laisvės”

. » . ir “Vilnies” tikslas. Apie tokius
vietų Sąjungos šnipų užtarėjus. tikslus dar 1941 m bolševikai
bei padėjėjus — komunistus, lie 
tuviai komunistai bus truputį pa 
sikeitę. Tačiau labai klystų tie, 
kurie taip manytų. Milionie- 
riaus Chruščevo padlaižiai, “Vii 
nies” ir “Laisvės” ponai, norė
dami papildyti vargšų žmonių 
pinigais savo kišenius, kartais 
mažiau niekina kovojančius dėl 
Lietuvos laisvės, tačiau, gavę 
iš Maskvos nurodymus, kartais 
visai nebesiskaito su jokiais žo
džiais.

laisvės priešai

Štai liaudies išnaudotojų Bul- 
ganino, Berijos, Chruščevo ir 
Stalino garbintojai balandžio 19 
d. numeryje visus dėl Lietuvos 
laisvės kovojančius išvadina 
kiaulėmis. Esą visi laikraščiai 
ir visi tą darbą remią lietuviai 
yra kiaulės. Visi, kurie neišda- 
vinėja Jungtinių Amerikos Vals
tybių, visi, kurie kovoja prieš 
sovietų šnipus Amerikoje, visi, 
kurie neremia komunistų yra še
riuoti. Tik vieni "Vilnies” re
daktoriai ne toki. šiaip jau to- 

njti yra visi Amerikos gynėjai, vi
si, kurie kovojo Korėjoje su 
bolševikais ir mirė, visi, kurie 
negauna iš bolševikų pinigų nie 
kinti Lietuvai ir Amerikai, gru
miasi prie lovio. Penktuoju kon

aiškino visose pavergtos Lietu
vos mokyklose. Esą visi privalo 
taip dirbti, kad viso pasaulio 
kraštai sukluptų prie Rusijos 
kojų. Ir taip esą vieną kartą 
būsią, o tam pasiekti nereikią 
bijoti nei meluoti, nei žudyti, 
nei, kaip Stalinas mokė, šliauž
ti pilvu, t. y. saldliežuvauti ir 
kalbėti apie koegzistenciją.

Bolševikai gali kalbėti kaip no 
ri, bet jie buvo ir bus kiekvieno 
laisvo žmogaus priešai, nes bol
ševizmo tikslas juk ir yra taip 
pavergti žmogų, kad jis taptų 
valdžios baudžiauninku, kokiu 
šiandien yra lietuvis ūkininkas 
kolchoze. Lietuvoje komparti
ja pagal planą gamina kiaules, 
Amerikos komunistai bent žvie
gia, kad Maskva juos dar geriau 
kruvinu liaudies prakaitu uždirb 
tais pinigais šertų. L. Augštys

Visų didžiausia klaida ir iš
krypimas, jei kas ima galvoti 
arba sakyti, kad žmogui todėl 
nereikalingas įstatymas, kad 
jisai yra laisvas.

Pop. I^eoanas XIII

drausmės politinis visuo
menės gyvenimas tampa chao
su. Be laisvės visuomenė tam- 

stitucijos straipsniu apsigink- pa vergų mase. St. ttalkauskts

KONKURSO MECENTAS
JONAS ANDRULIS

skiria tūkstančio (1,000.00) doleriu premija.
1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra-

e kitoki yta ir tie tikintieji, k/ubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas-
_UnLt_eSirU|’in{‘ v“8*'| kutinę data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti —

1957 m. gruodžio 1 diena.ne gerove, visai užmiršdami ki
tus. Kaip fiziniame gyvenime 
ne vienas turėtų žūti, jeigu ne
atsirastų, kas medžiaginiame jų 
skurde ištiesia jiems pagalbos 
ranką, taip ir dvasiniame gyve
nime daugelis iš tikrųjų žūsta, 
nes tie, kurie gali ir privalo, ne
ateina jiems į pagalbą.

Jie-dūsta, jie merdi, apvaldyti 
aistrų ir prislėgti didelių nusi
kaltimų; jie kankinasi, bet pa
tys nepajėgia pakilti. Taip jau 
Dievo yra sutvarkyta, kad visi 
žmonės yra lyg vienas didelis 
gyvas organizmas, kurio vieni 
nariai turi padėti kitiems ir tik 
tada gali gyventi. Taip yra ir 
Dievo Bažnyčioj, tame Mistinia
me Kristaus Kūne, kur vienų 
dvasinė gerovė labai žymia da
limi priklauso nuo kitų. “Tai 
šiurpu sukrečianti ir niekad pil
nai neišmąstyta paslaptis”, sako

tikra atgailos dvasia. O kas ne
žino, kad ištikimas savo pašau
kimo bei profesijos pareigų at
likimas pareikalauja nuolatinės popiežius Pijus XII, “kad (laiige-

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

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

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

5. Kūrinius siųsti adresu; Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, II!

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

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

giausio krikščioniškai atgailai 
Tai lyg žemė, iš kurios išauga 
visoki atgailos veiksmai bei dar
bai. Be šitokio nusiteikimo visa 
širdimi ir gręžtis į Dievą visoks, 
nors ir aštriausias, marinimasis, 
visoki, nors ir herojiškiausi, at
sižadėjimai bei atgailos darbai 
neturi jokios dorįnės vertės. Jie 
yra lyg kūnas be dvasios.

Jau Senajame Įstatyme pra-

aukos, ne kartą net iki augš
čiausio herojiškumo.

Ir maldos, ir atgailos dvasios, 
be kurios ir vienos, ir kitos ak
tai yra tuščiaviduriai, pagrinde, 
kaip matėme, yra toks pat nusi- 

’teikimas vykdyti Dievo valią.
Malda Lr atgaila viena antros rei 
kalauja ir viena kitą papildo.

Šia prasme malda ir atgaila 
yra būtinos kiekvieno mūsų pa
čių dvasiniam gyvenimui. Jos 
jį palaiko ir ugdo. Malda ir at
gaila tačiau yra taip pat kiek- **** visiškas pąH*a-'ikojima«įa.ia J o. pat tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų
vieno mūsų broliškos meiles pa-/išganymui.
rei^a- tai vra nriemonė sėkmin- n* IrfUAkRl- Tat įvairiems asme- reiga, tai yra priemone seamin i nima rttAytl, ištraukos, gyva
gai padėti kitiems vingiuotame nimiskot, išminties perlai, išreikš 

patarimų, paraginimu Ir paaiškini 
mų formoje.

III. Vilniuje, žvilgsnis | Arkivys 
kupo kančias perneštas s< noje Lie
tuvos sostinije, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir įrišta J kietus viršelius. Kaina 
$2.50.

jų žmogiškojo gyvenimo kelyje 
į Dievą.

Apgailėtinai menkas yra tas 
žmogus, kuris gyvena tik sau, 
kuriam kiti kaip ir nebeegzistuo
ja. Jie gali būti vargšai, gali kęs 
ti alkį, badą, šaltį, kad tik jis 
būtų viskuo apsirūpinęs. Kiti, 
net tie, kuriems jis turėtų būti 
ramstis ir paguoda, gali būti jo 
savanaudiškumo bei aistrų au-

našo Joelio lūpomis Dievas šau- kos, kad tik jis būtų pasisotinęs.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

95 tęsinys
35

ANKSTI pakilęs, girdi koridoriuje krebždant Ju
liaus šeimininkę. (Ji senyva moteris, gyvena prie ka
pinių ir ateina jam paruošti pusryčių ir pietų.) Iš 
kambarių gilumos skamba tyli radijo muzika. Bu
halteris jau rengiasi.

Viktoras pasiryžęs nebelaukti. Tuoj eis ir prisi
pažins, kad Linai niekada nesipiršo, kad ne ją, bet 
Samanę jis myli.

Koridorius kvepia spirgais, o praviroje virtuvėje 
taikiai šnypščia arbatos virdulys. Šeimininkės nėra. 
Ji kieme ties šuliniu lenkia svirtį. Meistras taip ir 
žengia nesibeldęs. Raštinės durys irgi atidaros. Ten 
šviesu, pilna rytmečio gaivaus oro. įžanginės nuim
tos ir sustatytos prie sienų. O buhalteris? Kas jam?

Julius guli kniūbščias ant grindų! Sustingęs it 
rąstas, įsirėmęs išskėstais pirštais, visu kūnu nusilei-

lio išganymas priklauso nuo lais' 
vai šiuo tikslu priimtų Mistinio

IJetuvių tautos tauriausios asmeny- | 
bės Arki vysk. Jurgio Mntulalčlo- 

Matulevičlaus
Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

I. I zm-al: Mintys, pastabos, pasi 
ryžlmal. Ola kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos )žvel- 

vtsiškas

Užsakymus su pinigais siuskite:

“D R A L G A tt”

4545 W. 63 St., Chicago 29, IU.

Saugumas Federalinės Valdžios Agentūros 
UŽTIKRINTAS IKI #10,00000

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS)

* SU DEPOZITU 
$1OO AR DAUGIAU

Pradekite einamą sąskąitą pąs mus dąbąr !

ST. ANTHONTTaVINGS
AND LOAN ASSOCIATION ‘ 

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

JUOZAS GRIBAUSRAS, Vedėjas 
Telefonas — Blshop 2-1397. Uždaryta trečiadieniais.

bet išgirsta sunkius žingsnius. Dirsteli į duria ir su
smunka !

Julius baisiai išsigąsta. Viktoras atrodo, kaip cir-

ria. — Tiesa, kur Samane, kodėl vakar ntatvyko?
— Buvo užsiėmus, tvarkė avilius iki vėlumos. 
Viktoras nežino, ką daryti. Gal atidėti? Per pie-

ko ristininkas, kuris tuoj griebs ir sutriuškins jo kau- tus atvažiuos ir pasakys. Ne, ne! Reikia ištesėti paši
lus. Niekada jis tokiu laiku neužėjo, o dabar stovi ryžus. Nesvarbu, kad buhalteris m apsirengęs. Atsi-
duryse! Žino, kad vakar buhalteris bučiavo Liną, ku
rią visą laiką priskyrė meistrui. Juk pats Viktoras 
prisipažino jai pasipiršęs. Julius bučiavo ir kvatojosi, 
tyčiojosi iš moterų: štai, vienam pasižadėjo, o atbėga 
pas kitą, ant kaklo griūva! Vienas įdomumas tokia 
situacija!

Bet šitoji scena, kai kietaodžiai kauliniai batai 
už metro, kai pats buhalteris guli ant grindų, lyg lauk
damas smūgio, nusmelkia sąnarius. 'Pas nerangus lo
kys gali atsiskaityti!

Nors Julius vakar sekė pro gonkas, kur dings 
Lina, nors ir matė ją nubėgančią aikšte, bet ką žinai; 
gal atplasdėjo vidurnaktį prie miestro lango, gal šį 
rytą susitiko? Ta gražuolė, keršydama už praeit/, gal 
tyčia sukiršino Viktorą, kad jis įsiveržtų tokiu laiku, 
kai buhalteris gimnastikuojasi ?

Dar pažvelgia nuo grindų ir mato suglumusį, nai
vų Viktoro veidą.

sėda ir laukia. Julius gi, nieko nebegirdėdamas, drą
siai praveria duris ir sustoja jraudęs.

— Tu dar čia! Nemandagu tokiu laiku užeiti. Tu
riu apsirengti, pasigimnastikuoti. Jei kokie reikalai, 
prašau vėliau. Supranti!

— Nee, aš pašto, — meistras ;;usigrūda laikraš
čius ir išeina, palydėtas rū taus žvilgsnio

*Nuvažiuoja į Medžiokalnį prislėgtas. Kodėl ne
pasakė Juliui. Reikėjo prabilti, kai jis gulėjo ant grin
dų, kai įšoko į savo kambarj Ko meistras išsigando?

Stveriasi darbo, bet guldo rąstą ir pagalvoja: 
glausčiojosi, meilę pasitik! Ji baisiai šakota egle, 
audros išrauta ir ant kelio nuversta! Ir jis negali pra
eiti ramus.

— Ar tu lauksi ? — svimbia pjūklai, kala kirviai. 
— Jei delsi, ar Lina ntsupainios savo šakose? Ar ne
žinai savo būdo: pasilenkti prie nelaimingojo, padėti? 
Negalima gaišti, kitaip neišbėgsi, pražudysi Samanę!

Eina vidun. Nori r.u įa pakalbėti. Ret šiandien— Atsiprašau! — Julius šoka it spyruoklė ir»
mauna į miegamąjį. Užtrenkia duris. šeštadienis — namai užversti darbais. Plauna grindis,

— Aš nieko. Aš... — meistras suveblena iš nu-|viaur ežerai vandens prilieti. Motina mandagiai jį su-
stebimo. Žengia į rastinę. Laukia.

Julius žvilgteri pro durų plyšį.
— Taip anksti? Matai, kad aš neapsirengęs. Sio-

džia iki žemės ir vėl pūkšdamas pasikelia. Plaukai kiu laiku nepriimu interesantų! — Sugriaudėją iš mie- 
sutaršyti, veidai įraudę. Iš dryžuotos pižamos kyšo gamojo ir dar pasižiūri į meistrą. “Kvailys!” — pa
saugos blauzdos lyg kultuvės. Tai buhalterio rytinė ( galvoja. — “Idiotas! Nieko jis nežino! Ko aš bijausi ?!” 
mankšta! _ Ar tik pašto, aš...

Nors groja radijas, nors jis “pompuoja” į taktą, — Ant stalo, pasiimk! — Buhalteris uždaro du-

laiko ir pataria netrukdyti.
"Po putų rasiu valandėlę” — nu piendzia ir pa

junta palengvėjimą.
Iš laukų grįžęs Gimbutas užkopia >nt laiptų. Jis 

dažnai čia pasirodo, plepina nu i;,trą, darbininkus Ir 
dabar pučia dūmą, kažkodėl skubina visus ir žada 
tikrą puotą, jei greit pakels sparnus.

IBlI d»u j H q į ... J*



I f

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, gegužės 7, 1957

LIETUVIŠKĄSIAS MOTUTES 
PAGERBIANT 

(Motinos dienos proga)

NEAIŠKI PADĖTIS VENGRIJOJE

AL. GIMANTAS
siems po platųjį pasaulį.

Nepamirškime Motinos dienos. nepabūgo net ir savo mirties <> išeivijos jaunoji motina?
ir išeivijoje Į kaina atnešti tautai laisvę. Bet Atskirai reįkėtų kreipti dėme-

Karo audrų išblokšta iš tėvy- ir šioje vietoje reikėtų prisiminiu į išeivijoje gyvenančias jau- 
paskufinioji emigracijos ti ir mūsų motiną, nes jei ne jos nągiag motinas kuriog sekda.

ti savo mirusiųjų kapus. Galime 
Į būti tikri, kad ir mūsų mamy
tės, kur jos begyventų, karš-į J- KUZMIONIS, D. Britanija
tai meldžiasi ir prašo Augščiau- Paskutiniuoju metu Vakarus raštis trumpai 

; siojo palaimos ir globos savo ■ pasiekė pranešimai, kad Vengri-
vaikeliams, plačiai išsibarščiu- ' joje galima krizė tarp Bažny-

leidęs. Režimo nuomone, tų k i reikia kantrybės, ir sumanumo

nes
banga, bebaigdama visiškai pa
kenčiamai įsikurti ją priglaudu- 
siose šalyse, neretai pasigenda 
visos eilės švenčių ar papročių, kas 
kurie buvo taip labai mieli ir 
neatsiejami nuo kasdieninio lie
tuvio gyvenimo būdo. Bet lai
mei ir Naujajame pasaulyje bu
vo rasta viena kita prasminga 
diena, kurią ir tų kraštų gy
ventojai skiria atitinkamam rei 
kalui. Viena tokių iškilmingų 
dienų, kurią mūsų tautiečiai de
ramai šventė Lietuvoje, yra mi
nima ir čia. Tiesa, tegu šio kraš 
to gyventojai gal kiek ir kito
kiomis nuotaikomis sutinka šią 
dieną, gal Motinos diena čia y- 
pač Išreklamuota ir išliaupsinta 
didžiojo verslo įstaigų, kurioms 
ne tiek svarbu pati Motinos die
nos esmė ar motinų pagerbimas, 
kiek jie labai susirūpinę, kad 
ta proga žmonės daugiau pini
go išleistų, išlaidžių pirkinių įsi-

pastangos, jei ne jos auklėjimas 
bei mokėjimas įkvėpti ir uždeg
ti savo vaikuose meilę viskam, 

yra lietuviška, vargu

mos savųjų motinų šaunų pavyz 
diį, taipogi turėtų prisidėti ir iš
auklėti lietuviškąjį jaunimą do-

, rais ir susipratusiais lietuviais, 
būtų kas kovoję ir žuvę karo(Tam tikra pragme žveigiant,-iš- 
laukuose už savo tėvynę. Lietu- eivijog motinų pareiga ir vaid.

ar

vė motina visais laikais išliko 
sąmoninga ir gili gimtojo kraš-

muo jaunosios kartos auklėji
me yra gal dar svarbesnė už

to mylėtoja; tokiais pačiais ji, tėvynėje likusiųjų. Jei krašte 
stengėsi auklėti ir jaunąją kar 
tą.

Ir šiandien motina ištikima 
savo idealams

Pagaliau ką gi matome nuo 
1940 m., t. y. nuo to laiko, kai 
didžiosios nelaimės užplūdo Lie
tuvą, kai svetimi okupantai dar 
ir šiandien nesudrausti mindo 
lietuviškąją žemę? Ir vėl lietu
vė motina nejučiomis iškelia 
kilniąsias Ijatuviškąsias savy
bes. Ji ir vėl kenčia, ji perse
kiojama, ji ujama, neretai kan
kinama, jai atimama laisvė, ją

gytų. Bet mums, lietuviams, juk tremia Sibiran, ją varinėja mies

gyveną turi aplink save bent lie 
tuvišką ir savą aplinką, jei mo
kykloje, nors labai surusintoje, 
vis dėlto kasdien girdima lietu
vių kalba, tai to viso pasigen
dame išeivijoje. Mūsų vaikai mo 
komi svetima kalba ir tik ląbai

čios ir Kadaro režimo, nes vys
kupai nesutinka su Rakoszi lai
ko vartoto staliniško metodo at
naujinimu, paskutinėmis dieno
mis susilaukė priešingų tvirti
nimų. Juos paskelbė Budapešto 
radijas, perskaitęs tariamą Ven 
grijos vyskupų pareiškimą, pa
gal kurį paskutinės derybos su 
vyriausybe padėjo išsiaiškinti 
kaikurias problemas. Minėtame 
pranešime taip pat pažymėta, 
kad vyriausybė yra pasirengusi 
“sukurti taikų bendradarbiavi
mą tarp Bažnyčios ir valsty
bės”.

Neaiški padėtis

Tą pačią dieną Vengrijos re
žimo bažnytinių reikalų vady
ba paneigė, kad koks nors vys
kupas būtų suimtas.

drūtai atsako: 
“Galbūt reikėtų pažymėti, kad 
dažnai daugelis žmonių stengia
si primesti kitiems tai, ko jie 
patys trokšta”.

Atrodo, kad tą patį galima 
būtų pasakyti, liečiant Budapeš
to radijo pranešimą. Antra ver-

nigų atleidimas esąs neteisėtao, 
nes jis neturįs vyriausybės aH- 
robatos.

Budapešto radijas paskeloe, 
kad Vengrijos vyskupai nuta
rė velykines procesijas organi
zuoti tik Bažnyčių viduje. Ta
čiau iš Vienos gauti pranešimai 
tvirtina, kad tokio patvarkymo 
primygtinai reikalavo vyriau-

vyskupams, kad nors daliniai 
apgintų Bažnyčios ir tikinčiųjų 
teises.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Ataakymą ratti te J. Budzeikw kny 
ritėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

tus, gali būti, kad Vengrijos vys I sybė. 
kupai stengiasi surasti bendra- Taigi Vengrija ir toliau ken-Į 
darbiavimo bazę, jog Bažnyčia čia.
neliktų be ganytojų ar ypatin- ________________________________
gai stipriai suvaržyta. t Į

Jei vyskupai ir pažadėjo ben- . * wes
dradarbiauti su Kadaro režimu, Tėvai> įsigykite ir duokite savo vai-
iie nasistenaA būti aiškūs kad kams Paskaltytl gausiai ir spalvotai 
jie pasistengė Duti aiskus, Kad iijustruotą VANDOS FANKIENfiS 
jie remia tik taikias režimo prie-Į pasakų knygą —
mones. Štai to vyskupų prane

Galima įsivaizduoti, kiek'

šama 40 <«ntb
■ h r.alltr' gMUl

ONAI' U F’
4545 W. 63 St., Chicago 29, IU. 
•«•«*» - »«.* -

galima, o pagaliau turime jausti, telių aikštėmis 
ir pareigą Motinos dieną švęs
ti taip, kaip mes buvome įpra
tę tai atlikti ir laisvės dienomis 
savo krašte.

Šimo ištrauka: “Episkopatas pa
laiko vyriausybės pastangas glo 
boti vengrų tautą ir palaikyti 
mūsų krašto ir pasaulio taiką. 
Tuo pačiu metu Vengrijos epis
kopatas pasmerkia visus planus, 
nukreiptus prieš valstybę ir

maža progų sudaroma gėrės- • Kadangi šiuo metu Vengrija prieš Vengrijos liaudies respub- 
niam lietuvių kalbos ir tėvų stiprina geležinę uždangą nuo likos socialinę tvarką. Mes pra-
krašto pažinimui. Čia visu savo 
svoriu ir autoritetu turi atei
ti talkon jaunoji mūsų motina. 
Tik jos pareiga budėti lietuviš
kumo sargyboje, tik ji bus at
sakinga už vienokį ar kitokį 
savo vaikučių išauklėjimą. Tu
rint tokius giedrius ir šviesius 

atpažinti savo; pavyzdžius iš praeities, galime

Vakarų, sunku yra orientuotis, 
kokia ten yra Bažnyčios padė
tis. Viena aišku — Vengrijoje 
atnaujintas stalininis režimas 
ir dėl to, klausant betkokio ofi
cialaus vyriausybės pranešimo,

šome Visagalį Dievą laiminti ši
tų taikių priemonių realizavi- 
mą ,

Grasinimai
Šito paskelbimo tonas atrodo

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, III.

. •pHiiiiiiiiiiiiiiimnmiiimiiimiuimi'
STASYS DŽIUGAS

Kišk učio V ardines
Vai gražiausia dovana musų 
mažiesiems skaitytojams. Meile 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios lllu 
st racijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų akaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.

/juityiuua kurtu au piuigaie siųsk n e

‘ D lt A U G A 8 ” 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL
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niekuomet negalima to fakto nž- P™Sinaai dabartinei rinitai Baž 
nyčios padėčiai. Pagal turimas 

Kyla klausimas, kas slypi poj žinias’ už tai’ kad vYskuPai rei‘
baisiausiai išniekintų ir sužalo , drąsiai tikėti( jog įr išeivijos mo.; šiais diplomatiniais ir neaiškiais' kaįavo į* komunistinės vyriau- 
tų sūnų lavonų. Jai neleidžiama, tina pihiai guprag gaVo uždavi-' pranešimais? isybės absoliučios laisves tikeji-

• ..................... ■ mui, ši pagrasino suimti arkiv.
Groesz.

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

net ir verkti, nes tuojau išduo- j nj jr lietuvišku nuoširdumu at- 
tų ją ir visus artimuosius. Bet, jjkg gaVąją pareigą. Į lietuvę mo 
mūsų motina yra įpratusi ken- tiną yra nukreiptos mūsų visų 
tėti. Turėkime viltį, j°gjr šį sta-į akyg; mes visi iš jos labai daug 
gutiį ji. perneš kantrta<^feariidvy- tikimės, bet, kita vertus, kaip
nškai. . nedaugelis ryžtamės jai padėti į žinios leidžia atspėti, jog

Ir šiandien, kai prisimename tokiame svarbiame darbe. Čia i nėtų “pasitarimų” tikslas yra
ir pagerbiame savąsias motinas, geriausi ir vertingiausi talkininĮ Bažnyčios atstovų noras nusta-

Nepaprasti liet. motinos 
nuopelnai

Lietuviams Motinos diena reiš 
kia ne vien tik paprastą senti
mentą, bet ir gilų dėkingumą bei 
pagarbą savo sengalvėlėms mo
čiutėms. Jau pats žodis motina, 
kiek daug kartų yra prisimintas 
ir iškeltas mūsų poetų, rašyto
jų, dailininkų, jau nekalbant a- 
pie pačią liaudies kūrybą. Juk 
tiek daug dainų sukurta, kuriui jaugti joms tik -midų* giliausią 
kitos mus pasiekė jau iš amžių meilę, pagarbą ir susižavėjimą, 
glūdumos; jose taip gražiai,Skolos, kurią kiekvienas jaučia- 
jausmingai ir kilniai apdainuo- me savo motinoms, juk neiš- 
jama lietuvė motina. Motinai pirksime jokiomis, nors ir bran 
lietuvių kalba skiria pačius ma- ginusiomis, dovanomis. Pagaliau 
taniausius ir giliausius žodžius; mūsų mamytės to ir nereika- 
poetai apdainuoja ne vien tik iauja, bet mes galime joms skir

nežiūrint to, kur bebūtų, ar 
štai mūsų tarpe, ar vargsta tė
vynėje, ar pagaJiau skursta to
limajame Sibire,, a? j&tf‘Amžiams 
užmerkė savo pavargusias ir 
išverktas akis, lųnea- tegalime

ją pačią, bet ir jos veidą, ran
kas, žiluosius plaukus, rūpes
čių išvagotą kaktą, jos kilnų 
būdą ir kitas savybes, kurių da
linai kaip tik gali stokoti sve
timtautė. Jau matome iš mūsų 
istorijos, kad lietuvei motinai 
buvo skirti kurkas didesni ir 
svarbesni uždaviniai, negu tie, 
kuriuos matome kitų tautų gy
venimo raidoje. Svarbiausia —

ti daugiau dėmesio, dažniau pri 
siminti mūsų mintyse ir maldo
se. Tas pats jausmas turėtų 
būti skiriamas ne vien tik mū
sų pačių motinai, bet ir aplamai 
kiekvienai ir visoms lietuvėms 
motinoms. Jų nuopęlpai.. dideli, 
darbas ir pastangos svarbios ir 
prasmingos. Net ir šiandien mur 
pasiekiančios šykščios žinios iš 
krašto liudija, kad miestas ir

mūsų motina turėjo būti ir bu- ypa£ kaimas sugeba atsispirti 
vo auklėtoja. Ir šis momentas 
yra itin svarbus ir reikšmingas.
Mūsų tauta, pergyvenusi ilgus 
vergijos metus, kentusi sunkią 
svetimą priespaudą bei spaudos 
draudimą, mokyklų ir bažnyčių 
uždarymą, tegali būti dėkinga 
tik tai pačiai lietuvei motinai, 
kuri savuosius vaikelius pati, 
kiek sugebėdama, išmokė iš mai 
daknygės ar. elementoriaus ir 
lietuviškai skaityti, ir lietuviš
kai melstis ir pagaliau lietuviš
kai galvoti. Ta pati motina, lai
mindama kryžiaus ženklu, išleis 
davo savo sūnus į kovą, toji pa
ti motina kantriai pernešdavo 
ir jų negrįž’mą, nes viskas buvo 
aukojama vien tik savo kraštui, 
vien tik savai tautai. Ir tokių 
motinų buvo ne dešimtys, ne 
šimtai, bet, su mažomis išimti
mis, visos lietuvės motinos, nie- 
keno neraginamos, niekelio iš 
šalies neskatinamos, per ištisus 
amžius vykdė savąją misiją lie
tuvybei ir viso krašto gerovei.
Ir jei toji pati motina panašia 
veikla būtų besireiškusi kokioje 
valdinėje įstaigoje ar tarnyboje, 
be abejo, ji būtų buvusi apdova
nota ordenais ir medaliais, jos 
vardas gal ir kasdien būtų ma
tomas spaudoje, bet lietuvė mo
tina ir toliau likosi sau viena, 
kukli ir nepretenzinga. Ne dėl 
medalių ir ne dėl garbės ji dir
bo ir aukojosi, bet tik iš papras 
tos lietuviškos širdies, suprati
mo ir pareigos. Turėtume su
prasti, jog ir nepriklausomos

“Osservatore Romano” pata
ria komunistų skelbiamus “pa
sitarimus” su vyskupais priim
ti su rezerviu Toliau Vatikano 
laikraštis pažymi, kad turimos 

mi-

kai būtų patys tėvai bei kiti 
šeimos nariai. Turime įsidėmė
ti, jog efektyviausia lietuvišku
mo mokykla išeivijoje tegali būti kandnų teisei, 
tik šeima. Tik • po to sektų ne
gausiem lietuviškos mokyklos, 
darželiai ir panašios institucijos.
Didelė dalis mūsų pasišventu
sių mokytojų ir kunigų taipogi 
šauniai talkina lietuvybės išlai
kymo pastangoms ir mes jiems 
už tai galime reikšti nuoširdų 
dėkingumą. Bet, kaip šio rašinio 
pradžioje jau teko minėti, nie
kas neturės didesnės įtakos sa
vo vaikučiams, kaip pati jų gim 
dytoja — mūsų garbingoji lie
tuvė motina.

tyti komunistinio režimo inten
cijas, turint galvoje kaikuriuos 
jo potvarkius, kurie priešinasi

Laukiama, kad po Velykų bus 
antras vyskupų pasitarimas su 
vyriausybės atstovais. Tikima, 
kad vieną pasitarimų punktą su
darys likimas “taikos kunigų”, 
kuriuos kard. Mindszenty savo 
trumpos laisvės metu buvo at-

iš TOLI IP ART,
NAUJI tuneli TPOKAI-NAUJAUU KPAUSTV^O (PANP/A/ 

HStf METU AATYPIPIAS- P/SUS IPSAtll*t"6AS PATAPNAmtAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36 m T«, v/Aiu™u 5-**209

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chi-

pie tai, jog vengrų tauta “nebe- cago 20, III. Knygos kaina kie- 
norinti” kard. Mindszenty. Laik fe*? viršeliais. $2.

Vyskupų veikla

“Osservatore Romano” palie
čia ir Kadaro režimo kalbas a-

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

visoms rusinimo pastangoms ir 
toliau lieka lietuviškas ir savas. 
Ar tai nėra nuopelnas mūsų 
mamyčių, tų pačių senučių, rauk 
šlėtais veidais ir rankomis mo
tučių, tų, kurios ir toliau savo 
vaikuose ar vaikaičiuose skie
pija tėvynės meilę, išmoko pir 
mojo lietuviškojo žodžio, pirm-" 
jo kryžiaus, ženklo. Ir jei tauta 
išliks nepalūžusi ir toliau ištik' 
ma savo tėvų tradicijoms ir įsi
tikinimams, tai ir tebus tik lietu 
vės motinos nuopelnas. Nes šiuo 
metu ten nei mokykla, nei jauni 
mo organizacijos, nei Bažnyčia 
negali laisvai pasireikšti savą
ja įtaka. Vienintelis tikras ke
lias telieka tik lietuvė motina; 
tik nuo jos vienos tepriklausys 
ne vien tik sekančių kartų, bet 
ir viso lietuviško susipratimo ir 
nusistatymo likimas. Atvejų at
vejais mūsų motina yra įrodžiu 
si, jog jai nebaisūs nei jokie 
persekiojimai, nei represijos. Ji 
ir toliau lieka tvirta ir ištikima 
savo idealams ir savajam lietu
viškajam įsitikinimui. Už tai 
mes gerbiame ir gėrimės ja!

Laimingos tos dukros ir lai
mingi tie sūnūs, kurie šiandien 
turi galimybę patys pasveikinti 
savąsias motutes, gi tie iš mū
sų tarpo, kurių motinos jau y- 
ra mirusios, gyvena Lietuvoje 
ar Sibiro tremtyje, tegali bent 
mintimis ir malda jungtis su 
jomis. Be abejo visų didžiausias 
troškimas tėra tik vienas — 
kad kuo greičiau išauštų laisvės

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

rarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinu savo recenzijoj* 

iple 4J romaną taip rašo: P. Keald- 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių 
gražiai Iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą, kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisvšs parodė Lietuvos partiza 
nas, tą Idealizmą, kuriuo degi mdsų 
launtmas. liedamas kraują dšl savo 
temšs, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl š) romaną 
skaitome su malonumu lr dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
tyglal žavės jaunimą Ir kels jo dva 
slą. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
herolškai tragiškus epizodus, yrs 
šviesus spindulys tremties Idealizme 
ugdyme

896 pusi. Kaina $3.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskit*

• • 0 R A U GAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

MOVING
A. BENIULIS atliek. -Įvairiu, 
perkraustymua bei pervežimus 
’š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

Lietuvos 1918 m. jokiu būdu rytmetis mūsų tautai ir vėl ga 
nebūtume atkūrę, jei tuo metu j igty susitikti perskirtos šeimos, 
nebūtume taurių patriotų, su- vėl po daugelio metų pasimatyti 
sipratusio jaunimo bei tų, kurie su savo mylimaisiais ir aplanky-

Duoną Ir įvairias skoningas 
bullrates kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 S. Lltnanlea Avė.

Tel. CUfTstde 7-SS7n 
Pristatome j visas krautuves 
lr restoranus, taip pat IA- 
slunėlame j visus artimuo
sius miestus.

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua

OFISO VALANDOS:

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Fietkiewlcz, prez.; E. R. Fletkiewlc*, aekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keikiame čekius. Parduodame lr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki S10,000.

• mrbo valandoa: pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
Hntr. Ir penk. 9 iki 5; treč uždaryta, o Rėžt nuo 9 iki vidurdienio.

Pirmad., antrad., penktad. ir 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

S GRADINSKAS
J. 0. TELEVISION 00. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

UKALBA VILNIUS75

Kasdien 4 vai. 30 min. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. Ugi 8 vai.

•uA
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1957 BUICKAS 
•Tik

lt a

£2,595.00
Dynallow, Radio, HpSildymas, Baltos Padangos

Lleluvlikeje Prekyboje-MILDA BUICK,
90T W. 3SH) St., Chicago 9, III. LA 3-2022

j^

Augštą

PE» 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA 19 

į PELNINGIAUSIA 
taupymo

AE NDROvi

4038 irchsr Avaaue Tai iai-«7t* 
AUGUST SALDUKAS

(iniiiiiiiiii,m,iiimiiiiiiiiiiiiiiiinniHitiiiiiHiiuiiiiH,mn,.............. ................

, PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Viai apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882
uiiiiiiiiiiiiiiiiimHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiiniiniiiimiiiiiiiiiiiuiiiiMfNa

Atliekame dideliu, ’r įtūžus automobilių remontui. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis auliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

f

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms,
• Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

Ir augščian

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FF.I.IV A. KA, IH1NIS, NEI.I.IK HEKTULIH, Ha«.

ROOSEVELT FURNITURECo. 
2319 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. Drauge”.
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25 DARBO METAI KRISTAUS 
VYNUOGYNE

(Prof. kun. St. Ylos sidabrinio kunigystes jubilėjaus 
proga)

PRANYS ALšftNAS, Kanada

raščiai, atrodo, parašyti krauju 
ir kančioje drebančia ranka. 
Juose įdėta visa kankinio siela 
ir širdis. Be bo, tremtyje lietu
viai su džiaugsmu sutiko jo gra 
žiu stiliumi parašytą studiją 
"Meilė”.

Jau JAV-bėse gyvendamas 
garbusis jubiliatas lietuvių skai 
tanciąją visuomenę apdovanojo 
dar dviem rašytiniais veikalais, 
tai — storoka kacetinių atsimi
nimų knyga. Žmonės ir žvėrys 
dievų miške ir kitu — Laisvės 
problema.

Prof. kun. Ylos straipsnių pe
riodinėj spaudoj kaip nepriklau 
somoj Lietuvoj, taip tremtyje,

PIKAI 1 N

Prezidentas Eisenhower išlipęs iš 
helikopterio eina apžiūrinėdamas 
savo ūkj, i kur jis atvyko po pa
sitarimo dėl 1958 m. vykstančio 
respublikonų partijos suvažiavimo.

(INS)

MŪSŲ KOLONIJOSE

Nuoširdunuta — ) m prastas, 
nesąmoningas, yni pirmasis 
herojiniu žmogaus bruožas.

Thomas Carlyle

Šiandieninis Nekalto Prasidė
jimo seselių (JAV-bėse) kape
lionas, prof. kun. Stasys Yla 
šiemet švenčia sidabrinį kunigy 
stės jubilėjų. Kaip iš spaudos te 
ko patirti, jubiliatas gegužės 21 
d. 11 vai. atlaikys iškilmingas 
šv. mišias Nekalto Prasidėjimo 
seselių koplyčioje Putname,
Conn. Pagerbimu rūpinasi jo 
mokiniai, bičiuliai ir Nekalto 
Prasidėjimo seselės.

Jubiliatas yra gerai žinomas 
asmuo lietuviškoje visuomenė
je, todėl apie jį galima daug ką Vokietijoj, ir dabartiniu metu 
pasakyti, daug parašyti. Many- , JAV-bėse yra atspausdintas ga 
čiau, kad nėra lietuvių tarpe na imponuojantis skaičius. Lie- 
žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs tuvoje prof. kun. St. Yla buvo 
prof. kun. Stasio Ylos vardo. Di vienas iš “XX Amžiaus” dien- 
delė dauguma mūsų tautiečių ' raščio steigėjų ir jo redakcinio 
yra klausęsi jo gražių, turiniu-1 kolektyvo narys, 
gų pamokslų, kiti skaitė jo pa-1 Už pogrindinę veiklą prieš na 
rašytas knygas, treti — do-' ciškuosius okupantus 1943 m. 
mėjosi jo gražiais straipsniais kovo 16 d. gestapo buvo suim- 
periodinėj spaudoj, ketvirti — I tas ir išvežtas į Stutthofo kon-
bevartydami mūsų tautos kan
kinių, pergyvenusių žiaurias 
kančias nacių kacetuose, sąra
šus — tenai rado ir Stasio Ylos 
pavardę. O už ką jis buvo kali
namas? Tik už tai, kad mylėjo 
savo tėvynę daugiau, negu pats

centracijos stovyklą, kur iška
lėjo dvejus .metus. Iš tenai są
jungininkų buvo išlaisvintas 
1945 m. kovo 12 d.

Pergyvenęs tiek daug kančių,
žvelgęs badui ir mirčiai į akis,

, , ,, , . ...... , prof. kun. Yla vienok nepalūžo.
save, kad dirbo jos išlaisvinimo i “ . . . , ., . . , . i Islaisvintas įs koncentracijos
darbą ir troško matyti Lietu- . ... ,. , ._ \ stovyklos, jis daug dirbo trem-
vą vėl laisvą, gražią ir neprik
lausomą. Gi prisimenant tą kon 
ftrečią dvejų metų kančią, iš
kentėtą kacete, ir bendrai kuni
giškąjį pašaukimą, šio jubilė
jaus proga norėtųsi priminti šv. 
kun. Jono Bosko motinos žo
džius, pasakytus sūnui, būsi
mam šventajam, do primicijų: 
“Sūnau, pradėti laikyti šv. mi
šias, tai reiškia pradėti kentė
ti.” Gi, anot dar vieno gražbylio 
kunigo, Jono Petrėno, “...lai
kyti šv. mišias, tai reiškia būti 
Kristaus kančios dalininku, daž 
nai vienišam klūpoti Getse.mani 
sode, tyliai sutikti įniršusią mi
nią su žibintais, būti geriausių 
draugų išduotam ir laukti jų 
godaus sprendimo”...

Šia gražia proga perbėkime 
nors trumpučiais bruožais gar
baus jubiliato gyvenimą, kurį 
ligi šiol neveltui ir gana gražiai 
jis praleido.

Stasys Yla gimė 1908 m. sau
sio 5 d. Luciūnų km., Kurklių 
valsč., Ukmergės apskr. Gimna
ziją pradžioje lankė Ukmergėje, 
bet ją baigė 1928 m. Kaune. Uni 
veraitetą baigė ir kunigo šven
timus priėmė 1932 m. Nuo 1935 
m. dėstė Vytauto Didžiojo uni
versitete Teologijos - Filosofi
jos fakultete, teologijos skyriu
je. O per tą laiką jis yra para
šęs visą eilę veikalų: Poleminė 
liet. literatūra, Laisvės proble
ma, Dabarties žmogus, Siauroji 
ar pilnutinė katalikybė, Nerami 
dabartis ir ateities perspekty
vos, Ateina naujas kunigas, 
Krikščionybės įvedimas Lietu
voje ir kit. Tai vis ankstyves
nieji — laisvės meto kūriniai.

Jo 1940 m. sėkmingos pasto
racijos kūrinys — maldaknygė 
tremtiniams — Lietuvių mal
dos ir giesmės (naujoje laidoje 
Apsaugok, Augščiausias).

Koncentracijos stovykloje, 
Stutthofe, dalyvavo B. Sruogos 
literatų būrely. Ten rašė mal
das ir giesmes, kurių pora bu
vo sukomponuota ir giedama 
kalinamų lietuvių inteligentų. 
Toj siaubingoj aplinkumoj jis 
sukūrė nemaža ir pasaulietiško 
turinio kūrinių. Literatūrinius 
dalykus ir dienoraštinius rank
raščius šiaip taip autorius išgel 
bėjo. Kaip jų vaisių turėjome 
tremtyje (Vokietijoj) išleistą 
Juozo Yluvio slapyvardžiu kace 
tinęs poezijos rinkinį “Sutryp
tame kely”. Tame rinkiny eilė-

tyje — Vokietijoj, daug dirba 
ir gyvendamas JAV-bėse. Vo
kietijoj gražiai darbavosi Šv. 
Sosto delegatūro je: tenai pat 
gyvendamas subūrė į Lietuvos 
Antinacinės Rezistencijos Poli
tinių Kalinių sąjungą išlikusius 
gyvus dėl Lietuvos laisvės kovo 
tojus —- buv. politinius kalinius 
ir tai sąjungai sumaniai, vadova 
vo nuo 1946 m. rugpjūčio 28 d. 
iki 1947 m. rugpjūčio 22 d.

Gi dabar, kaip jau minėta, ju
biliatas kapelionauja Nekalto 
Prasidėjimo seselių vienuolyne 
Putnam, Conn., JAV-bėse. Te
nai gyvendamas taipogi gana 
gražiai suderina Kristaus vy
nuogyno darbą su našia kūry
ba, skirta savo tėvynei Lietuvai 
ir tautiečiams lietuviams.

Baigiant, norisi pastebėti, 
kad, anaiptol neaprėpiamas gar 
baus jubiliato darbas šiame 
trumpučiame straipsnyje. Ta
čiau tikėkime, kad ne paskutinį 
to veikliojo vyro jubilėjų šven
čiame. Bus laikas ir gal geres
nės sąlygos smulkiau jo veiklą 
panagrinėti.

Viena tik norėtųsi pasakyti 
(ir ne pirmą kartą tai sakau), 
kad daug kas ir daug ko, išsky
rus, žinoma, dvejus metus KZ, 
galėtų pavydėti prof. kun. St.

Ylai. Norėtųsi pavydėti jo auk
sinės sielos, kokią ne visi turi, 
norėtųsi pavydėti to švelnaus 
šypsnio, kuris niekad nedingsta 
nuo jo lūpų, netgi ir sunkiau
siose aplinkybėse. Visiems rei
kėtų imti pavyzdį iš to vyro. 
Jis matė blogesnio, tad nebijo 
nė jokio blogo. Gal tas šypsnis 
jam priduoda tiek energijos ir 
veiklumo kaip Dievo, taip ir tė
vynės darbe.

Nuoširdus linkėjimas jubilia
tui sulaukti ir auksinio kunigy
stės jubilėjaus, o prieš tai—dar 
daug anksčiau — savajai tėvy
nei laisvės, dėl kurios jis tiek 
daug kentėjo, dirbo ir tebedir
ba.

Los Angeles, Calif.
įdomus vakaras

“Lietuvių Dienų” surengtas 
Atvelykio sekmadienį meno va
karas — koncertas pasisekė. 
Programoje buvo daina, muzika, 
dailusis žodis ir tautiniai šokiai. 
Žurnalo leidėjui A. F. Skiriui pa
sakius trumpą atidaromąją kal
bą, į sceną išėjo seniai losange- 
liečių begirdėta dainininkė Ele
na Valušytė - Rūkštelienė. Skam 
biu, gražiu balsu ji padainavo 
tris dainas: “Vai nekukuok” —- 
Šimkaus, “Plaukia antelė” — 
Jakubėno ir "Vakaras” — Lau- 
mianskienės. Antrojo progra
mos dalyje ji žavėjo publiką Ba 
naičio “Obelų žiedais” ir ypač 
arijomis iš Puccini “Madame 
Butterfly” ir “Gianni Chicchi”. 
Atsidėkojant dainininkei buvo į- 
teikta įspūdinga raudonų Kali
fornijos rožių puokštė. Jai pia
ninu pritarė muzikas St. Kalvai 
tis, kuris vėliau solo meistriškai 
paskambino Griego “Pavasarį” 
ir Lacuonos “Melagueną”.

Toliau scenoje pasirodė rašy
tojai Algirdas Gustaitis, Jurgis 
Gliaudą ir Roma Jalovickaitė - 
Dabšienė. A. Gustaitis skaitė no 
vėlę “Pasivaikščiojimas”, kurios 
visa jėga buvo sukoncentruota 
gale, kaip ir turi būti gerame 
šio žanro kūrinyje. J. Gliaudą,
du kartus iš eilės laimėjęs “Draui ninkaitė.

, go” romano premijas, atminti
nai perdavė publikai savo impro 
vizaciją, pavadintą “Žodžiu”, a- 
pie devynių gyvenimų žmogų. 
Improvizacija buvo įspūdinga ir 
ypač patiko intelektualams. R. 
Jaloveckaitė - Dabšienė, neper
seniausiai atvykusi iš Venezue- 
los, pirmą kartą Los Angeles lie 
tuvių publikai pasirodė su savo 
gražia poezija. Ji skaitė tokiu 
švelniu ir lyrišku balsu, kad kiek 
vienas jos eilėraščių žodis pa
vergiančiai smigo į klausytojų 
širdis.

Tautinius šokius pašoko Vyt. 
F. Beliajaus vadovaujama šokė
jų grupė, atvykusi iš San Die
go. Ji pašoko penkis šokius, ku
rie suteikė publikai pasigėrėji
mo. Ypač visiems patiko “Kup
ranugario šokis”, kurį pašoko 
solo pats Beliajus. Pažymėtina, 
kad Beliajus yra angliškojo tau
tinių šokių žurnalo “Viltis” re
daktorius ir leidėjas, žymiausias 
Amerikoje įvairių tautų liau
dies šokių žinovas, dėstęs šios 
rūšies šokių meną kelių šio kraš 
to universitetų studentams.

Įspūdingą užbaigiamąjį) žodį 
pasakė “Lietuvių Dienų” vyr. 
redaktorius Bernardas Braz
džionis. Vakaro — koncerto 
programos dalykų pranešinėto- 
ja buvo stud. Danguolė Pulkau-

VISU NAUJA SKRYBEI.U KRAUTUVE. BEVERLY HILLS! 
ATMINKITE M<HI\Ą — MOIIM, HIENOJE 

Gružių pavasarinių ir vasariniu skryhėlaii'lų, Iš kušlų 
galite įtusiriiikli mamytei

TikriuuHiui Jūs norSnlte pavasariui ir vaHarui nusipirkti 
naujų skrybėlaitę.
ITieiuuiunin kainom. puirių st.vllų ir spalvų. Yra iš ku 
luisirinkti. Taip |>at turime pasirinkimų individualių 
skrybėlių.

MAYE_turi rinktinę kolekciją naujų pavasario ir vasaros skrybė
laičių — nepaprastai gražių, labiausiai tinkančių prie veido, gra
žesnių negu bet kada buvo. Kainos niekad nebuvo prieinamesnės. 
Jūs esate kviečiami patys užeiti ir įsitikinti. Vaiširikme kava ir
duodame dovanas nusipirkusiems.

SU SKRYBĖLAITĖ JOS ESATE I)AUO PATU AI K I.ESNP..
1752 W. 95»h SI. MAYE’S HAT SHOP BE 8-4915
Atdara kasdien nuo 1<» vai. ryto Iki C vai. vakaro. Pirmadieniais lr 
ketvirtadieniais nuo 12 iki H valandos vakaro.

NARIAI IJEI I VII Į Al I IK ALINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki SI0.000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis ‘

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.. Chicago 32. III.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50. 111., tel. TO 3-8131-32

Dalyvis UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldy perkraustymas as

meny turinčių ilgy patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So, Hoyne 4»e., Telef, Virginia 7-7091

TELEVIZIJA RADIJAS
1

Jr

TELEVIZIJOS
Standard Brands, visų geriausių Amerikos išdirbys- 
čių, su pilna gaarntija: ką Budrikas parduoda, tą 
čių i su pilna garantija: ką Budrikas parduoda, tą 
visur kaina $695, už $495. 21 colio stalinė televizi- 
aj, visur kaina $178, parduodama už $98.00-

Mes davėm jau daugiau, ne
gu mūsų laisvė galėtų kainuoti. 
Mums paliko kova ne tik dėl 
tėvynės egzistencijos, bet ir už 
tai, kad kur nors pasaulyje lik
tų laisvas ir gyvas žmogus.

Lietuvos partizanai

Ss'T'l-==srf rsJ

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte.' 
620 pusi. Kaina. $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd StJ 
CHICAGO 29. ILL. t

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS 
PRISTATOM
Visokių Rūftių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai.
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

k.

Hl FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI
DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO. INC
3240 So. Halsted St., CAIumet 5-7252

Jr

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dideliu 

sunkvežimis bu pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERE
2047 W. «7th PI.,

NAS
Chicago,

III. WAlbrook 5-8063

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Ohlcago 29 III. 

Kaina $1.50

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

s SN A TT J A
19 5 7

CHRYSLER

*2811

NAUJA
19 5 7

PLYMOUTH

*1732
Daugybė garu,duotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpiginta* kainas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER _ PLYMOUTH DIRECT FACTORY OEALER

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515

Mažos radlds, visur $22.00, pas Rudriką ..............................................
Clėck radios, visur $29.95, pas Budriką ........................................................ $19.95
AM ir FM radios, visur $69.95, pas Budriką...........................>................ $39.95
Stalinė radio ir phonografas krūvoje, vertės $39.50, už ...................... $27.50
Radio ir phonografas, Hl - FI, 3 speed automatic changer,

vertės $98.00, už .:......................................................................................... $49.00
Transistor, be tūbų, mažytės radio, vertės $69.00, už........................ .. $39.50
3 speed phonografai, vertės $29.50, už............................................................. $19.50
“Recordio“, groja rekordus, groja radio ir padaro rekordus

(plokšteles), vertės $150.00, už ............................................................. $79.50
Hl - FI konsole, autoniat. radio ir phonografas, vertės $299, už .... $199.50

21 colio console televizija, vertės $250.00, už.............................................. $169.00
21 colio console televizija, pati geriausia, su visais automatiškais nu

statymais, gražiausias kabinetas, ant ratelių; 3 speakrriai (gar
siakalbiai), vertės $450.00, už................................................................. $295.00

ISMAINOM JŪSŲ SENĄ TELEVIZIJĄ, st I AISOM JOSŲ TELEVIZIJĄ 
PATELEFONUOKIT: CALUMET 5-7237. LENGVIAUSI IŠMOKĖJIMAI

$12.95

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

Tel. CAIumet 5-7237
Krautuvė atidara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 

iki 9:30. Srkinadirniais nuo 12 iki 5 vai.

Budriko Radio Valanda iš WHFC, 1150 kil. radio .stoties 
kiekvieną ketvirtadienį nuo 6 iki 7 vai. vakare.

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drangą"
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SO. BOSTONO ŽINIOS
TARPTAUTINIS ŠOKIŲ 

V /AK AKAS

Vakaras buvo surengtas š.

paskambino vieną savo kūrinį. 
Solistė D. Mongirdaitė padaina
vo keletą dainų. Programa baig
ta ypatingu pasisekimu daina-

m. balandžio 28 d. Boston High VU8įų mergaičių trio (D. Mon- 
School salėje. Rengė O. Ivaškie- gįrdaitė, L. Smitaitė, V. Mali
nęs vedama lietuvių tautinių šauskaitė) dainomis. Solistei ir 
šokių grupė. Toji grupė šiemet trejetukui akompanavo komp. 
švenčia savo veiklos 20 metų j Gaidelis.
sukaktį ir tai sukakčiai atžy
mėti buvo surengtas didžiulis ATEITININKŲ ŠVENTE 
festivalis, sutraukęs tūkstanti- go. Bostone ateitininkų šven- 
nę žiūrovų publiką. tė jVyks gegužės 12 d. 10 vai.

Ona Pivarūnaitė-lvaškienė y-, ryto ^us šv. mišios parapijos 
ra lietuvių imigrantų duktė, gi- bažnyčiojeo visa kita progra- 
musi So. Boston, Mass. Mažy-1ma Prasic^s So. Bostono Liet. 
tė su tėvais grįžo į Lietuvą. Ten Į Piliečių dr-jos salėje 4 vai. p.p. 
mokėsi Užpalių vid. mok. ir U-;PradžioJe bus iškilmingas posė-
tenos gimnazijoje. 1928 m. at
vyko į šį kraštą visai jaunutė

dis, kurio pagrindiniu kalbėto 
ju bus rašytojas laureatas Pau-

mergaitė, bet su labai tvirtu i l’us Jurkus. Po posėdžio bus me- 
lietuvišku nusistatymu, kurį ne- ninė programa, kurią atliks so-

listai Audronė Gaigalaitė iš Phi
ladelphia, Pa., ir Pranas Zaran
ka iš Detroit, Mich., baleto šo
kėja Dalilė Mockapetrytė ir ak
torė Irena Nikolskytė. Bus ska
nūs užkandžiai, o po jų, apie 
7 vai. vak., prasidės šokiai. Vi
si yra nuoširdžiai kviečiami. Ren 
gia Bostono studentai ir moks-

pajudinamai išlaikė ligi šios die 
nos.

Įsijungusi j eilės lietuviškų 
draugijų veiklą, ji po kelerių 
buvimo metų šiame krašte sutar 
tinai su savo vyru (mirusiu pra
eitais metais) ėmėsi organizuo
ti lietuvių tautinių šokių grupę, 
matydama, kad tokia veikla ga- ’ feiviai ateitininkai.
Ii turėti dvejopos naudos: pri-Į ____
rišti čia augantį jaunimą prie TARĖSI DEL NEPRIKLAUS.
lietuviškos veiklos ir plačiojoj 
Amerikoj taut. šokių pagalba 
garsinti Lietuvos vardą. Reikia 
turėti galvoj, kad tokia veikla 
jaunai moteriai nėra lengva. Te 
ko nelengvu darbu pelnytis kas
dieninę duoną, auginti šeimą ir 
dar rasti laiko visuomeniniams

ŠVENTES

Seimo darbotvarkė: 11 vai. dė ratelių, apdovanojo juos “sal 
šv. mišios vilos koplyčioje, 12 dainiais iš Lietuvos“, davė vi- 
val. pietūs, 1 vai. pasisvečiavi- siems po bonkelę išgerti jau 
mas (naujos mokyklos lanky- Kanadoje pirkto gėrimo "7-up” 
mas ir seimo dalyvių fotografa- ir viešai paskelbė gražiausiai iš- 
vimas), 2 vai. seimo posėdis, margintų Velykų margučių kon- 
5:30 vai. palaiminimas Švč. Sak kursą. Už' pristatytus gražiau- 
ramentu ir 6 vai. vakarienė.

Pasitikime, kad priimsite mū
sų kvietimą, būsite su mumis ir 
paremsite savo auka. Už jūsų 
geraširdingumą teatlygina Die
vas, o Jo palaima telydi jus vi
sur.
Šv. Kaz. Sės. Rėm. Dr-jos V-ba 

ir Šv. Kazimiero Seserys

CLASSIFIED ANO flUF WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centrui, šildymas, 3 

_ uulo garažus, arti mokyklos lr susi-
sius margučius premijas laimė-Įlr buta‘-
jo šie lietuviukai: Pauliukas| Med. 2 po 4 ir 3 kumb. pastogėje, 

geras skiepas, dujų pečiais šildoma, 
kaina $15,000.

Medinis 2 po 4 kmb. gale sklypo,
Alšėniukas pirmąją premiją, 
Kaknevičiukas — antrąją, R. 
Pašukaitė — trečiąją ir Bražu- 
kas — ketvirtąją.

centralinis šildymas, garažas, geras 
skiepas, puiki apylinkė, $14,000.

GAGE PARKE
Nauj. mūr. 1 *4 aukšto, 4 ir 3 km..

Pabaigus gražia vaikučiu pra jc,‘ntr- š‘id. dujomis, puiki vieta dviem o o t f Igiminingom šeimom.

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1668 W. 108 it 

Tel. BEVERLY 8-8848 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios įstaigose.

INCOME TAS. Taz acoountant

Elizabeth, N. L
Linksniavakaris

Gegužės 12 d. 5 vai. p. p. Lie
tuvių Laisvės salėje, 269 2nd 
Str., įvyks Elizabetho lietuvių 
skautų linksma vakaris.

Programoje dalyvaus daininin 
kė Irena Stankūnaitė, “Rūtos” 
tautinių šųkių grupė, akordeo
nų kvartetas, vietos skautų pa
sirodymai ir pasižymėję “Gulbi
nai”, kurie padainuos garsųjį 
kvartetą iš operos “Rigoletto”.

Šokiams gros popularus Romo 
Butrimo orkestras. Rengėjai 
kviečia visus atsilankyti.

Algė Didžbalytė

mogos programą, “Velykų bo
butė” su torontiečiais lietu
viukais ir lietuvaitėmis kartu 
nusifotografavo, palinkėjo jiems

KITUR
Puikus mūr. bung. 7 kmb. 4 mieg. 

4S & Keeler upyl.. karštu vund. šil
dymas, arti susisiekimas ir mokyk
los $6,000 įmokėti.

Turime namų ir biznių įvairiose
gražiai augti, nepamiršti lietu- |vietose, parūpiname paskolas leng

viausiomis sąlygomis. Kviečiame tei
rautis. .vių kalbos, jų tėvelių gimtojo 

krašto ir būti gerais savo tė
veliams. Prieš išvykstant vieš
niai — mažieji jai sugiedojo “II-\ 2737 W. 43rd St., CL 4-2390 
giausių metų”.

ŠIMAITIS REALTY,

Mūr. 4 k. šild. did. lotas, tik $10,000
Mažieji Toronto lietuviukai ir 2 po 4 ki>. nauj. garažas — $11,600 

... j,, • - g, T 2 po 4 kb. nauj. garažas —jų tėveliai dėkingi Šv. Jono 
parapijos Katalikių Moterų sky
riui už tokios gražios pramogos 
surengimą, o “Velykų bobutei" 
už taip gražiai atliktą “viešnios 
iš Lietuvos“ vaidmenį, kuris 
vaikučius itin gražiai sudomi
no. (a.)

$13.200
G kb. nauj., modern. įrengtas—pigiai 

Vasarvietė prie Kankakee upės, su 
baldais ir motorlaiviu — pigiai —
$2,000.

Yra pigių ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 

(prie California g-vėsj

Toronto, Ont
“Velykų bobutė“ Toronte 

Atvelykio sekmadienį, balan-

BRIGHTON PARK
43 r d & Talman. 6 kamb. namas (3 

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

Krautuve ir 5 kamb. gyven. užpa-
ALT Bostono skyriaus inicia

tyva balandžio 26 d. įvyko pa
sitarimas kitų metų vasario 16, 
šventės reikalu. Kadangi tai bus džio mėn. 28 d., 3 vai. p.p., Šv. 
40 m. sukaktis, norima ją tin- Jono Krikštytojo parapijos sa- 
kamai paminėti ir todėl tariama- j Įėję įvyko neeilinė vietinės lietu.
si iš anksto. Aptarti turimi pro

reikalams. _ Beaugą jos pačios į jektai įr nusistatyta pasitarus
keturi sūnūs (Algimantas, Ri 
mantas, Gediminas, Vytautas) 
taip pat tapo taut. šokių grupės 
nariais ir darbo talkininkais. Iš
silaikiusi su grupe per eilę metų, 
dalyvavusi dideliu pasisekimu 
eilėj tarptautinių festivalių, re
prezentavusi Lietuvą tarpt, pa
rodoj New Yorke 1939 m. Ona 
Ivaskienė gavo didelių pastip
rinimų, kai 1948 m. pradėjo 
atvykti nauji ateiviai iš Euro
pos. Jos vedama grupė pakilo

su eile asmenų, sukviesti kitą 
posėdį dar prieš vasaros sezo
ną. Visi bostoniškiai lietuviai, 
turį tuo reikalu sumanymų, pra
šomi juos pareikšti ALTo sky
riaus nariams. •. * .
f

Newtown, Pa.
šv. Kazimiero seserų rėmėjų

seimas
Šv. Kazimiero Seserų Pennsyl 

vanijos Apskrities Rėmėjų Drau

PAJIEŠKOJIMAI
Felicija Brazdžiūnienė su sūnu

mi Valentinu, gyvenanti . Sibire,: kulyje. Bažnyčia ir liet. mokykla ta- 
jieško buvusio ilgamečio Linkuvos me pat bloke. Central, apšild. karštu 
gimnazijos direktoriaus IGNO1 vand. Apsaugotas nuo • potvynių. Šie- 
BRAZDŽIŪNO gim., Jieškomi Ig.
Brazdžiūno gimines, prašomi rašy
ti: Mrs. Aldona Matuzas, 5625 S 
Maplewood Avė., Chicago 29, III.

vių kolonijos priešmokyklinio 
amžiaus vaikučių šventė. Ją su
ruošė energingai veikiantis tos 
parapijos Katalikių Moterų sky
rius.

Dideliam mažųjų džiaugsmui, 
į šventę malonėjo atvykti “Ve
lykų bobutė iš Lietuvos”. Ji, 
zuikelių lydima, atsivežė pilną 
vežimėlį gražių dovanėlių, pa- į nia 
sekė vaikučiams pasaką, papa
sakojo apie Lietuvą, na, ir išpra 
šė iš jų pačių — šventės daly
vių padeklamuoti jai eilėraštu
kų bei padainuoti dainelių. Sa-

Jieškomas STANISLOVAS NOR 
KUS, s. Juozo, nuo seniai gyv. A-
merikoje. Atsiliepti šiuo adresu: 
Marijona Stankaitiene, Pareivių k., 
Veliuonos paštas, Vilkijos ra j., Li
thuania.

Jieškoma AGNIEŠKA CELKO- 
NAITE, d. Martyno. Nuo seniai g. 
Amerikoje. Atsiliepti šiuo adresu: 
Ang. Mikolaitytė, Girtėnų km., Vil
kijos raj. Veliuonos pašt., Lithua

visais atžvilgiais ir dabar ją su- . ...j ... . , . gijos septintasis seimas jau čia vanonų — tokios programėlės
daro apie simtas jaunimo. Atski:5 J J •

Jieškomas BRONIUS GURAUS 
KAS, s. Vinco. Jieško giminės iš 
Lietuvos. Kreiptis — Mrs. E. Da 
langauskas. 200 High St., New Bri 
tain, Conn. t

rai turi mažesnių vaikučių gru
pę. Su tokiu pajėgumu grupė 
atšventė 20 m. sukaktį ir dabar 
rengsis didžiajam festivaliui, ku
ris įvyksta šią vasarą Chicago- „ ........
je. Pati grupės vadovė tebėra “ar003 j“os -sidabrinis jubl 

pilna didžios energijos ir linkę-|'5U8 >r be t, atidarymas naujos 

kime jai ištekti tos energijos

pat. Sis seimas nepaprastas, išpildytojų — atsirado nemaža. 
Šiemet sueina 50 metų nuo Šv. P° to “Velykų bobutė“ (p. 
Kazimiero Seserų Kongregacijos Jagėlienė) su vaikučiais pažai- 
įkūrimo — auksinis jubilėjus:
25 metais nuo įsteigimo Juozapo

Jieško Ona Kavaliauskaitė Kove 
rienė iš pavergtos Lietuvos savo 
sesers ELZBIETOS KA VALIAUS 
KAITfi-MASIULIENES. kuri ank
sčiau gyv. Chicagoje. Atsilienti: 
DRAUGAGS Adv. 256, 4545 W. 63 
St., Chicago 29, III.

teliai lr žiemin. langai lr kiti moder
nūs įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl pra
šome turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY 

6433 So. Pulaoki 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. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

ilgiausius metus.
Buvusio tarptautinio festiva

lio pelnas skirtas grupei keliauti 
į liet. taut. šokių festivalį. Šalia 
gausių ir gražiai pasirodžiusių 
mūsų grupės dalyvių dar buvo 
švedai, N. Anglijos amerikiečiai, 
čekai, anglai, lenkai, airiai, uk
rainiečiai. Pastarieji berods ša
lia mūsiškių turėjo daugiausia 
pasisekimo. Festivalį reikia lai-

Juozapo Marijos vilos augštesn. 
mokyklos, ši mokykla — tai ju 
bilėjinis paminklas, geradarių 
pastangomis pastatytas. Seimas 
įvyks gegužės 19 d.

Nuoširdžiai kviečiame į šį ne
paprastą seimą ir prašome jaus 
tis, kad tai jūsų seimas, tai mū
sų bendras suėjimas, šeimyninis 
pasidalijimas idėjomis, pasidžiau 
girnas nuveiktais darbais ir pa
sitarimas ateičiai. Jūs puikiai su

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI
J. A. V. PILIETYBE

kyti visais atžvilgiais gražiai Prantate, kad statymas mokyk- 
pasisekusiu ir jo organizatorę Jos _ Marijos Juozapo viloje su

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei-

Alfease F. W«lta.. Kaina

Jieškau SIMO NAUJOKO, s. Jo 
no, kilusio iš Tauragės valsčiaus, 
Dauglaukio km. Atsiliepti sekan
čiai: Pranas Shimkus, Star Route, 
Waverly, Pa.

Jieškomas KAZYS BALCŪNAS 
s. Kazimiero, ir ROŽE BALČIŪ
NAITE - UPSTIENE, iš Mažeikių 
Yra žinių iš Lietuvos Jie patys ar
ba apie juos žinantieji prašomi at
siliepti: A.. Poškus, 800 Hudson 
Avė., Rcherter 21, New York.

darė milioninę skolą ir tik jūsų 
parama tikimės ją išmokėti. 
Taip pat reikalinga statyti sene 
liams tinkamus namus, koply
čią, valgomąjį ir kitus įrengi
mus. Žinome, kad suprantate 
visus mūsų reikalus ir padėsitei 
mums juos atlikti

sveikiname suprasdami, kiek rei 
kia laiko ir energijos tokį daly
ką organizuojant. O. Ivaškienės 
grupė ne kartą pasirodo ir te
levizijos programoje. Linkėkime 
jai tolimesnio pasisekimo ir lai
mingos kelionės į Chicagą!

GYVOSIOS LIETUVYBĖS 
KLAUSIMAI

So. Bostone Atvelykio savait
galį paskaitas apie lietuvių lite
ratūrą okupuotoj Lietuvoj ir 
apie emigracinę liet. literatūrą 
skaitė dr. J. Kaupas ir K. Ost
rauskas š. m. balandžio 27 d.
Tos dienos vakare buvo gausiau 
šiai jaunimo lankoma progra
mos dalis — pasilinksminimas.
Paskaitas rengė santariečiai.

Balandžio 28 d. buvo rengia
mas viešas literatūros ir muzi
kos vakaras Municipal Building 
salėje. Nelemtu būdu šis vaka
ras sutapo su mūsų taut. šokių 
grupės festivaliu ir todėl pub
likos buvo tikrai nedaug. O gai-
'*• »“ programa buvo įdomu m KrtpldB.
vertinga. Negalima abejoti, kad (| mng pilnam centrinio apšildymo 
kitu laiku surengta ji būtų ir j inst&lianijoH darbai. Me» atliekame 
publikos nemažai sutraukusi. I “abaet metai” skardos

Programai vadovavo stud. VI.

aš jas
tik 60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS,
4645 West 6Srd Street 

CMcago 29, Illinois
^******»«*« *****»»«»<> ą j*..

JiešknmA ONA ŠIKŠNIENE, jos 
sūn. JURGIS ir JONAS, Anksčiau 
gvveno Pittsburgh mieste. Yra ži 
nių iš Lietuvos. Prašomi kreiptis 
šiuo adresu: Linas Balaišis, 837 
Dovercourt Rd., Toronto 4, Ont. 
Canada.

Jonas Jurkšas iš Lietuvos jieš- 
ko savo seserų: AGOTA GALI 
NAUSKIENE, MORTA KIRKIC 
KIENE ir URTE KUPREIŠIENE, 
dukterys Miko. Gyv. Chicagoje. 
Žinias gali suteikti Richardas Am- 
brozaitis, 2028 Ferdinand St., De
troit 9, Michigan.

Eikinas. Savo kūrybos skaitė 
rašytojai J. Kaupas ir K. Ost
rauskas, atvykę iš kitur, o mū
siškius atstovavo savo popularia 
humoristika Ant. Gustaitis. Mu- 
eikinėje dalyje D. Lapinekae

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 6-7670 ir 
GIbson 8-4938 •

• General la kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJĄ CENTRINĮ 

APAILŪYMA — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mfisų

darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
NEATING

1626 8. CICERO AVENUE 
Cicero 60. III. TOvmhaJl 84670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

Marąuette Parke
2 po I kamb. mūrinis, prie Uet. 

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

5 kamb. bungalovv. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Brighton Parke

8 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20.500.
Namų Navininkai!

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namą, 
šaukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5»1« So. Western Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7083

PIRKITB ir pardaaktte savo ne
kilnojama tnrt$ per mano įstaigų. 
Naudokitės mano teisinga patarna
vimą

L KURiHIS
REAL ESTATE SALES

REpabUe 7-6406

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas.

M 0 R y I L A
REAL ESTATE SALES 

2600 W. BMh St. Tel.

GENERAL OFFICE
AGE 20 TO 35 

Work consists of Filing, typiug,
aiisivering telephone, in pleasant Air 
Conditioned, 2 giri Office.

5 day week, Hours 9 to 5, 
Benefits inciudc

• Insurance
• Profit Shariu
• Pension Plau plūs

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

STATE 2-5924

HELP WANTED VYRAI

REIKALINGAS A N T RA
RA N K I S KEPĖJAS JUO
DAI DUONAI.

Kreiptu —

3500 S. UNION AVĖ.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PUIKUS 2 Al'GŠTf MCR. NAMAS 
Gage Parke. Apačioje išnuomota 

prekybln& patalpa lr 4 kamb. butas. 
Viršuje 6 kamb. gražiai ir gerai įreng
tas butas, šildymas karštu vandeniu- ! 
stokerlu. 2 auto mūr. garažas. Tik 
$25,000. $25,000. A. Sirutis.

JEIGU JI S VTIjIOJA |
Marąuette Parkas, o Jūsų svajonės 
apie nuosavybę šioj gražiausioj Chi
cagos lietuvių kolonijoj ligšiol sap
nais tik Ir liko, tai dabar yra reta 
proga tas svajones gražiai 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! Volodkevičlus.

P. L E 0 M A S
REAL ESTATE 

2736 West 71st Street
Visi telefonai: U'Albrook 5:0015

TASTEE FREEZE ,
8359 OJttagp Grove.

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

Good spot for married Couple. 
Call owner:

HUdson 8-4999

ROOMING HOUSE 
24 Room Briek Building 

Oil Heat, good income
Bldg & Furn. Priee $29,500

IH health reason for selling.

Call owner:

ENglewood 4-5548

TAVERN 
Lock, Stock and Barrell 

901 W. 35th Street 
Sacriiice For $2,500 

Virginia 7-9167
' ” " MISCELLANEOUS

BRIGHTON PARKE—Gražus mū
rinis su šildymu. 2 po 5 kamb., 6 k. 
ir krautuvė su 3 k. Garažas. Geras 
susisiekimas. Arti mokyklos.

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

MAR4JUETTE PARKE norintiems 
turėti gerą namą — 2 dideli butai. 
Centr. šildymas alyva. Dažytas rūsys. 
Alum. langai, kilimai ir užuolaidos,

namus, pasiūlo sklypus, rekomen- Mūrinis bungaiow. 5 k. ir i kmb. 
duoja planus; išrūpina statybos Centr. šildymas gazu. Tile vonia, ki 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

BUILDING A REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius

Namų tel. Bishop 7-8840 
2737 West 43rd Street

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

1327 S. Campbell Av., Chioago 32, III. 
YArtls 7-0075

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY
442 S. 48th Ct., Cicero 60, 01-
Statoms naujus namas lr garažas 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų {vairios remonto darbas, skabiai 
gerai ir pigiai.
Aanklte DAnube 8-8788 nao S vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 8-6121 ano 8 vai

vakaro lkl 11 vaL

%
r

liniai, garažas. Kaina $17,500
BRIDGEPORTE. Pačiame biznio

centre ant 57 pėdų sklypo mūrinis 
su rūsiu lr šildymu. 3 krautuvės ir 
2 butai. Galima padaryti 1 didelę 
krautuvę. Prieinama kaina.

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

35 lr Ashland Avė. Mūrinis su rū
siu ir šildymu. Taverna-Lunch Room.

ŠILDYMAS
A. Stančianskas inatoliuoja vi

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

1540 S. 49th Court, Oicer.
Tat OLympie 6-6775 nno 8 vaL 

ryto iki 6 vaL vakarų. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympie 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydSKni apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIhro<>k 5-5671

3 po 4 k. (tinka “rooming house”). 'INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
*108 S. Ashland Avė,. Chicago SS, III.Geros pajamos. Nebrangiai.

VENTA
4409 SO. FAJHPTELD AVĖ. 

liAfayette 3-3881

BERWYN. įmokėdami $3,000 
pirkaite gerą 2-jų butų apkaltą 
namą — 4 ir 4 kamb. Apylinkėje 
22nd ir Oak Park. $17,500. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd. Bishop 
2-2162.

PARDUODAMAS NAMAS — BE
VERLY SHORK8, INDIANA. Ispa
niško stiliaus stucco, modern. namas. 
Tik 50 mylių nuo Chicagos. Ant 2-jų 
gražiai apsodintų sklypų, gražūs me
džiai. 1 blokas nuo Lake Michigan. 
2 autom, garažas. 6(4 kamb. butas 
Viršuj, 3 % kamb. apačioj su atskiru 
įėjimu. Namas tinka vienai ar dau
giau šeimom, patiems gyv. arba iš
nuomoti. Lengvos sąlygos. $25.000. 
Tel. Beverly Hhores, Trlangle 2-4739. 
Rašyti: Box 28, Beverly Khores, Ind.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
sauga ir pelninga.

*
Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 

ir gražų pelną.

Saugomą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
810.000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

(Salite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visata finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J?

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Drangą".

i

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Dundeni Gen. Contractors

Atlieka planavimo Ir staty
bos darbus gydytojų ofiet^ gy
venamųjų ir viešųjų pastafų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STARKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 
vai. p p. Kitu laiku susitarus. 

Tel. Plto.sp<-ct 8-2013 
\VAIbrook 3-4H55

6800 80 CAMPBELL AVĖ. 
Chicago 29. DL

DU ATSKIRI 4 KAMBARIŲ 
MAMAI

Bargenas. Turi būti parduoti dėl 
turto pasidalinimo. Didelis sandė
liukas; vaismedžiai. Labai geroje 
apylinkėje. Arti bažnyčios ir mo
kyklų. Kampinis sklypas 136x100. 
Kaipo dalį mokesčio ims sklypą 
prie ežero Wiseonsin'e.

2552 West 48th Street
prie&ais Rockwell St.

Tai. — VI 7-7982

S I I 1 9 IR I
NAMUS IR 
GARAŽUS

Ir atliekam* visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodellng) darbus

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. ▼. Sodeika tr d. Skornhekaa)
1600 8. 4STH CT.. CICERO 50, ILL. 
TeL OLymplo 2-7131; TO

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

NEPAPRASTAS PIRKINYS!
Už $16,800 pirkaite 58 pėdų1 skly

pą. namą vieno augšto. 3 mieg. k., 
rūsys, uždari porčiai. Garažus. Ge
rame stovy. Apylinkėje 65th Ir 
Maplewood Avė. Kavininkui reikalin
ga skubiai parduoti, tad siūlo ne
brangia kaina. č'la geras pirkinys 
sumaniam pirkėjui. Skambinkite du
bu r — PRmpert S-8S44.

TRA VIS lt TRAVIS 
9818 W. 63rd St.--------------------------------- 1--------

ĮSIGYKITE DABARI

V. ŠIMKUS
MNUOMUOJAMA — POR KENT

Susitarti šaukite TKmiianl 8-51MI1 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 818 
Volhm U'illnvt HprtnMB III

oooooooooooooooooooooooooo

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
iee jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dlonraėtls. o skelbimų 
»a1na yra pt‘einama viaiema

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame batų ilnuomari- 

mni. Patarnavimas veltai. Tarime 
Isnkisnčiijjų sąrašą.

VARPAS RmI EaUto
5SI8 No. W«Mtern. PRospect S-1Ž34

Apstatytame 6 kamb. bute priim
siu vyrą nuomininką, gyvenu vienas. 
Skambinti po C vai.

ABeideau 4-0723

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Kociuiinio Drau
dimo (Sodai Security) su
naujausiais 18!MI m«-tų papildymais.
būtent: 1) Ofieialės pensllų Ir pašai
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus. 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingu atsitikimų (statymas 
(W<wtkmen's Compcnsatlon), su len
telėmis. nurodant už kokius kūno su- 
stžetdtmus klek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•DRAUGAM”

4545 Wrot 63rd Street 
Chicago 29, llllnoh*
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CHICAGOJE
Šv. Vardo dr-jos banketas

Sv. Jurgio parapijoje akty
viai veikiąs šv. Vardo dr-jos 
skyrius sekmadienį parapijos 
salėje suruošė šaunų banketą.
Kaip visada, svečių buvo susi
laukta pilna salė. Restorane pa
rengtas maistas ir skambi or
kestro muzika visus gerai nu
teikė.

Prie garbės stalo be vietinių 
kunigų buvo ir Morris B. Sachs Pu]in84ja. 

su žmona bei teisėjas Joseph 
Wosik su žmona.

Prel. B. Urba savo kalboje 
padėkojo garbės svečiams ir 
visiems dalyviams. Pasidžiaugė, 
kada tokiuose paerngimuose da
lyvauja visos šeimos. Skatino 
tėvus laikyti vaikus prie savęs 
artimai, perduoti jiems sveikas 
tradicijas.

Programa buvo turtinga dai
nomis ir šokiais. Ypač visiems 
patiko šokiai lėlių, siūlais tam
pomų dviejų suaugusių asme

Moksleiviai A. Kleivaitė, V. 
Vilipaitė, A. Jonušas, V. Petru
žis ir R. Plėnys perteikė iš dr. 
V. Kudirkos raštų sudarytą 
montažą, kurį paruošė mokt. D. 
Velička ir surežisavo A. Rūkas. 
Patriotiniai Kudirkos eilėraščiai, 
nuotrupos iš jo raštų spaudos 
draudimo temomis ir “Tilto at
siminimų” — moksleivių buvo 
gabiai perduoti. Gražų paįvai
rinimą įnešė dail. V. Petravi
čiaus dekoracijos 'su įspūdinga 
lietuviška “Pieta” — Motina So-

Moksleiviai, išlavinti L. Braž- 
dienės, pasirodė miklūs tauti
niuose šokiuose. Akordeonu pa
lydėjo dail. Tričio sūnus.

Baletmeisterio S. Velbasio pa
ruoštos A. Druskytė ir R. Izo- 
kaitytė pašoko “Tarantellą"’ 
jaunutė A. Tamošiūnaitė balete 
vikriai sugebėjo pavaizduoti 
Snieguolę, o scenos šoky pasi
žyminti Barodicaitė pasirodė su 
turkų šokiu.

Itin mielas buvo moksleivių 
choro pasirodymas. Jaunųjų 
choristų buvo pilna scena. Jų

nų Tos lėlės puikiai “pasiro- dainos buvo taiP malonios, ru
dė*'’ Į tuos pokštus buvo įtrauk- Patingai paruoštos ir turtingos

liaudies melodijomis. Choras pa
dainavo “Klevelis” ir “Uliai,

_ . . bitele” — Br. Jonušo, “Siūbavo, 
bėjo akordeonų muzika. Pabai- lingavo-. ir .-Suskyniau skyni. 
goję visi mažieji gavo po mai- mą„ _ j Zdanavičiaus, ir “Ei, 
šiuką dovanų. jaunyste” — Br. Budriūno.

Lituanistines mokyklos buv° ne“ga'
, 1 J moksleiviška, sava ir nuoširdi.

vakaras | pubjįka buvo patenkinta, mo-
Chicagos augštesnio ji litua-; kytojai su direktore A. Rūgyte 

nistinė mokykla šeštadienį su-1 gali pasidžiaugti. Moksleiviai

ta ir publikos atstovai. Mažuo
sius linksmino klounas. Skam-

ruošė Motinos dienos minėjimą 
Lietuvių auditorijoje. Progra
mą pravedė dail. VI. Vijeikis, sa
vo atidarymo kalboje pažymė
damas, kad daugeliui mūsų “ma 
ma” yra tas žodis, kurį ištaria
me pirmą ir paskutinį kartą gy
venime.

Programą atliko patys moks
leiviai. A. Paliokaitė padekla
mavo P. Vaičiūno eilėraštį “Mo
tinos akys”.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEVV YORKE
PAIEŠKOMI ASMENYS:
Akelaitis, Viktoras
Anibrogas, .Jonas, sūn. Tamošiaus,

iš Derkintų k., Šilalės vai. 
Andriukaitienė, Marijona 
Aukškalnienė, Ona, teta Kazimie-

ros Bernotienės
Bandinienė, Barbora
Česnius (česnavičiūtė), Josepbine,

duktė Juozo Černaviėiaus, gyveno 
Cleveland, Ohio

Geivelis, Jonas ir Vincas 
Graužas, Jcaias ir sūnus Valde

maras
Inzelytė-Jueienė, Marijona, vyras

Jucius, Jonas
Januškevičius, Jonas, sūnus Teo- 

filiaus, iš Rūtališkės k.
Jovaiša, Viktoras, ir Jovaišienė,

Julijona
Jucius, Jonas, žmona Inzelytė, Ma

rijona
Kacevičius, Antanas, iš Montviliš- 

kių k., Kėdainių ap.
Kalvelis, Jonas, gyvenęs Vokieti

joje, Augustdorf b/Detinold
Kazlauskienė, Ona, ir jos sūnūs

Norkaitis, Antanas ir Juozas 
Kvederavičienė, Antanina 
Labanauskas, Jonas ir sesuc Ve

ronika, vk. Juozo
Malinovič, Petronėlė, gyvenusi

Stoneham, Mass.
Matulevičiūtė-Sullivan, Helen, dt.

Gedmundo (Edmundo?)
Mockus, Alfonsas, sūn. Prano 
Narkevičius, Jonas, sūn. Simo 
Norkaitis, Antanas ir Juozas, ir

jų motina Kazlauskienė, Ona
Railienė, Zofija, duktė Motiejaus,

vyras Raila, Simas 
Rajuncas, Feliksas 
Rinkevičius, Adomas, žmona lieva

ir jų įdukra Vaisiukevičiūtė, Mag
dalena

Sidabras, Pranas
Šimonelig, Norbertas ir Petras

irgi džiaugėsi po programos 
smagiai pasišokę. Pr.

Cleveland, Ohio
Aukos Lietuvos laisvinimo 

reikalams
Alto Clevelando skyrius 1957 m. 

Nepriklausomybės Šventės minėji
mo proga Lietuvos laisvinimo rei
kalams surinko $1.630.25.

Aukojo: dr. Jurgis ir ponia Bal
čiūnai $100; dr. J. ir ponia Skrins- 
kai $50

Po $25 —. S. ir S. Rudokai, dr. 
Miliauskas.

Po $20 — A. ir J. Augustinavi- 
čiai, J. ir P. Staniškiai, dr. J. Stan
kaitis, dr. V. Sukarevičius, dr. Vai- 
tėnas.

Po $15 — J. ir M. Mikoniai, O. 
ir P. Skardžiai.

Po $12 — S. ir H. Idzeliai.
Po $10 — A. Alkaitis, S. Alšė

nas, B. Brizgys, P. ir N. Bielinai, 
P. Balčiūnas, A. Bielskis, P. ir E. 
Čygai, A. Dovydaitis, J. ir J. Dau
gėlai, J. Dabrovolskis, Dilys, A. 
Gargasas, dr. Gruzdys, A. Garka, 
S. ir J. Ignatavičiai, E. Karsnaus- 
kas, A. Karklius, B. Karklius. V. 
Kasakaitis, J. Nasvytis, dr. J. Ma
siulionis, Pučkoriai, K. Paulius, V. 
ir O. Račiūnas, P. Sajonas, J. 
Sniečkus, K. Senikas, A. Šemeta, 
P. Stravinskas, P. Tamulionis, V. 
ir A. Tamulioniai, M. ir P. Titai,
O. ir P. Žilinskai.

$9 aukojo V. Januškis.
Po $6 — V. Jokūbaitis, F. Sau- 

kevičius.
Po $5 — P. Ambrązavičius, V. ir 

E. Auginai, V. Apanavičius, K. Au
gulis, N. ir D. Balčiūnai, L. Bane
vičius, J. Balbatas, V. Bacevičius, 
S. Bakūnienė, iA. Balys, R. ir K. 
Babickai. K. Baleišis, Balasevičius, 
A. ir S. Barzdukai, B. Bernotą, A. 
Buknvs, Z. ir V. Brizgiai, V. Biliū
nas, L. ir V. Čiurlionai, B. ir V. 
Cyvai, R. ir A. Čepuliai, Gricius,
P. Gruodis, E. įlenda, J. Inčiūra, 
A. ir J. Jonaičiai, S. Juškėnas, A. 
Juodvalkienė, L. Jankus, F. Ju
revičius, dr. E. Juodėnas, P. Joki- 
nevičius, J. Kapčius, Kasulaičiai, 
P. Karalius, A. Kavaliūnas, P. Ku- 
dokis, P. Kliorys, A. Končius, L. 
Krivickas, A. Klimas, A. Kubilius, 
A. Koklys, L. Kazėnas, V. Klimai- 
tis, J. Krištolaitis, S. Laniauskas, 
L. Leknickas, S, Lukoševičius, P. 
Lingaitis, P. Liaukoms, M. ir A. 
Liutkai, Liutkai, dr. K. ir O. Matu- 
sevičiai, S. ir J. Matas, J. ir A. Ma 
lėnai, P. Mainelis, V. Matulionis, 
V. Mariūnas, A. Masiulionis, P. Ma 
želis, A. ir V. Mauručiai, K. Maio-Skinienė, Ona

Stanišauskis, Juozapas, iš Niavo- į nas, A. ir E. M-nys, dr. J. Mačiu
čių k., Šilalės vai

Stipinas, Antanas, iš Salų m., Ka
majų vai., Rokiškio ap.

Strolia, Juozas, brolis Balio 
Subatienė-Narkevičiūtė, Ona, duk

tė Simo, gyveno Brazilijcųe.
Sullivan-Matiilcvičiūtė, Helen, dt.

Gedmundo (Edmundo?)
Tarašauskas, Petras 
Vaisiukevičiūtė, Magdalena ir jos

įtėvis Rinkevičius, Adomas ir Ieva 
Vasiliauskas, Martynas, ir sūnūs

Jonas, Petras ir Pranas, gyveno 
Runiford Falls, Maine

Veidman, J., teta Kaži mieros Ber
notienės

Vinkleraitė, Regina, duktė Ri
chardo

Visbaricnė, Pranė, duktė And
riaus ir Marijos Klimavičių

Žymantas, Pranas, sūn. Jono. 
Ieškomieji arba apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
OONSULATE GENERAL

OF LITHUANIA 
41 West 82nd Street 
N«w York 24, N. Y.

prezidentiene ir žiedai Pastabos ir nuomones

Obelų žiedų puokštę įteikia pre
zidento Eisenhower žmonai Gettvs- 
burg, Pa., ūkyje šešiolikmetė Jo
ana Heller. Toliau matyti prez. Ei- 
senhower namas. (INS)

čiai, A. Nasvytis, J. Naujokaitis, 
S. ir Z. Obelianiai, S. Orantas, Pau 
lionas, V. Palūnas M. Pa- 
lūnas, Z. Peckus, J. Pet
kevičius, Plechavičiai, B. ir P. 
Pročkiai, Jo Pinkus, P. Puplesys, 
A. Ramanauskas, V. Raulinaitis, 
A. Rukšėnas, L. Sagys, B. Stepo- 
nis, E. Steponavičius, A. ir J. Stem- 
pužiai, J. ir B. Smetonai, V. Stru- 
gienė, dr. P. Stungys, P. šikšnys, 
J. ir A. Sušinskai, J. Stravinskai, 
C. Šatkauskas, K. Talat-Kelpša, A. 
Telyčėnas, J. Titas, J. Vaičaitis, 
M. Venclauskas, E. Variakojis, M. 
Vasaris, V. Verbyla, A. Žakvs, P. 
Židonis, S. ir K. Žiedoniai, K. Žu
kas, K. Žygas, J. Zygas, K. Zilins- 

Į kas.
$4 — A. Bielskis.
Po $3 — P. Ambrazas, J. Apa

navičius, P. Bružis, T. Butkus, D. 
ir L. Čipliai, V. Giedraitis, A. Gai- 
liušis, A. Griebliūnas, A. įlenda, 
J. ir V. Jaškauskai, V. Kavaliū
nas, J. Kazėnas, J. Kalvaitis J. 
Kaklauskas, P. Lėlys, K. Minee, B. 
Neumann, A. Orentas, Z. Pivoriū
nas, A. Praškevičius, V. šamatau- 
skas, R. Skavičius, H. Stasas J. 
Stočkus, A. Širvaitis, E. ir K. Šir-' 
vinskas, N. Ūselis, M. Venclova, 
P. Vyšniauskas, A. Vedegys, J. Ži
lionis.

Kiti aukojo po mažiau.
Aukas rinko: E. Alsėnienė, P. 

Ambrazas, P. Balčiūnas, B. Ber
notą, V. Blinstrubas, V. Brizgys,
A. Gailusis, K. Gaižutis, A. Grėb- 
liūnas, H. Idzelis, Ignatavičius, P. 
Kliorys, J. Kalvaitis, F. Kamins
kas, R. Laniauskas, A. Muliolis, Z. 
Obelenis, V. Palubinskas, S. Pab- 
rinkis, V. Ročiūnas, P. Sordis, H. 
Stasas, P. Stravinskas, J. Stočkus,
B. Rėkus, J. Vaičaitis, R. Vizgir
da, J. Žilionis.

AJto Clevelande* skyriaus 
valdyba

New Yorko baletas
Į Chicagą yra atvykęs New 

Yorko baletas. Jo spektakliai 
vyksta vakarais (7 ar 8 vai 30 
min.) Opera House patalpose, 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
būna dar spektakliai popiet. 
Biletų kainos $1.50—$4.

Ne grožis, moteriške, jungia 
vedusiųjų širdis, o dorybė!

—Euripidas.

malUakNYge

JAUNUOLIU MALDOS

lis, J. J. Misčikas. S. Mesbakas, A. 
Mikoliūnas, P. Mikšys. V. Minkū- 
nas, J. Nasvytis, D. ir R. Nasvy-

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

Galima gauti "DRAUGO“ 

Administracl jtje 

4M5 We«t 6'< Street, Chieago 20. tll.

DEL “GINČO VERTĖS”
Z. STAAINSKIENfi, Detroit, Mich.

Dienraščio “Draugas” skaitvto- 
ja esu nuo atvykimo j Jungtines 
Valstybes, todėl, tikiuosi ir man 
bus leista pasisakyti dėl P. Stra
vinsko straipsnio: "Ginčų vertė”, 
1957.11,23, "Draugas” Nr. 46.

Gerbiu kiekvieno asmens nuo- 
[ monę, nors ji ir neatitiktų mana- 
I jai, todėl neturiu tikslo diskutuoti 
su p. Stravinsku. Noriu tik pasi
sakyti, kaip man, eilinei lietuvei, 
kaikurie p. Stravinsko iškelti klau 
simai atrodo.

P. Stravinskas politinius ginčus 
paliečia daugiau universalia pras
me bei teisiniu požiūriu. Aš gi pa
liesiu konkrečiai lietuviu ginčus.

Sutinku su p. Stravinsko nuo
mone, kad politiniai ginčai yra 
natūralus dalykas, bet, mano ma
nymu, tik nepriklausomos valsty
bės gyvenime, kur atskiros polit. 
partijos laikosi skirtingų doktri
nų, skirtingas turi programas, net 
skirtingus metodus joms - vykdyti. 
Bet kai mūsų Tėvynė yra paverg
ta žiauriausios pasauly tironijos, 
srovių ginčai negali būti pateisi
nami.

Nesvarbu kokiai politiniei par
tijai mes priklausome ar visai ne
priklausome, šiandien visų mūsų 
tėra vienas, vienintelis tikslas ko
voti dėl Lietuvos laisvės ir tauti
nės egzistencijos, todėl politiniai 
ginčai visapusiškai yra smerktini, 
nes vieni kitus tik purvais drabs
tome ir vis gilesnę bedugnę kasa
me tarp įvairių srovių. Mūsų poli 
tiniūos ginčuos jokio pozityvaus 
veiksmo Lietuvos laisvinimo at
žvilgiu negalima įžvelgti nė šešėlio, 
nes ginčijamės ne kokias nors es
mines problemas spręsdami, bet 
daugiausia praeities klaidas kėdėn 
darni. Gyvenimas nestovi vietoje, 
todėl nevertėjo tiek laiko gaišti, 
tiek energijos eikvoti praeičiai na
grinėti, kuri niekad nebepasikar
tos. Juk begales turime degančių 
problemų.

Ginčai, kuriuose nėra pagrindi
nės sąlygos, kurią ir p. Stravins
kas labai teisingai užakcentavo, 
būtent: Jieško jimo tiesos, — vir
sta demagogija. Be to, kur jieš- 
koma tiesos, ten paprastai nelie
čiami asmenys. Mes gi besiginčy
dami išeiname iš betkokių pado
rumo ribų, nes ne tik gyvuosius 
šmeižiame, bet kartai ir įnirusiems 
neduodame ramiai ilsėtis. Dema
gogija persunkti ginčai nieko ne
įtikina ir nepatraukia. Todėl ir ge
riausius norus turėdama, musų 
srovių ginčus negaliu kitaip pava
dinti, kaip politinėmis rietenomis.

A. A.

MICHAEL WALENTA

Mirė geg. 4 d., 1957 m., 1:- 
10 vai. popiet, sulaukęs 52 m.

Gimė Chicagoje.
F’asiliko dideliame nuliūdime 

2 seserys — Stella Ferraganio 
ir Nellie Fusello ir jų šeimos. 
Motinu Paulinu Burba (miru
si).

Kūnas pašarvotas Lacka- 
wica koplyčioje. 2314 W. 23rd 
Place. Laidotuvės įvyks trečia
dienį, geg. X d. Iš koplyčios 
8:80 vai. ryto bus atlydėtas į 
Aušros Vartų parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

N ulitklę lieka: seserys.

laidotuvių direktorius Hte- 
phen Lackawicz, telefonas VI 
7*6672.

a. anų
Kun. P. Kirvetoltto 
Kama: 81.50 ir

taakymuB atlreauoKlte

DBAUGAS 

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

-fciA
Išėjo H spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi. 

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 VVest 6Srd Street, 

Chicago 29. Bl.

Ginčuose tiesiogiai dalyvaujah- 
tiems gal jie ir įdomūs, bet eili
niam lietuviui jie įgriso iki gyvo 
kaulo.

Būtų tiksliau, jei politinės gru
pės leistų sau atskirą biuleteni ir 
ten vieni kitus vanotų, jei jau tai 
būtina.

"Kur ginčai naudojami” skyre
lio neliesiu, nes užimtų daug vietos.

"Ar būtina ginče save apsikal- 
tinti”?

P. Stravinsko nuomone, huma
niškumo ir doros motyvu negali
ma reikalauti, kad politikos veike- 

J jas save arba savo politinę gru
pę kaltintų.

Mano nuomonė šiuo atžvilgiu 
truputį skirtinga. Pasisakysiu la
bai trumpai.

Nuo pat krikščionybės pradžios 
nuolankumas buvo laikomas viena 
didžiausių dorovių. Visi žinome, 
kad prisipažinimas klaidos yra 
nuolankumo išraiška. Be to, nuo
lankumas yra priešpriešis vienai 
didžiųjų nuodėmių — puikybei bei 
išdidumui. Puikybė savo ruožtu su 
kelia kitą baisią blogybę — neapy
kantą kitai galvojantiems. Jei pir
mieji krikščionys nebūtų puoselė- 
ję nuolankumo dorovės, esu tikra, 
kad krikščionybė būtų sužlugusi 
pačioje savo užuomazgoje, nes ne
būtų buvę pasekėjų.

Daugumas negerovių krikščio
nybės gyvenime kyla dėl krikščio
nių nutolimo nuo evangelijos dva
sios, persisunkimo puikybe bei ne
apykanta, kurios labai nepatrauk
lios.

Mano manymu, visos krikščionis 
kosios dorovės turi saistyti ir poli
tikus. Jei asmens, įstojusio j poli
tinę partija, nebesaistytų nuolan
kumo dorovė, tai būtų privilegija 
ir dviguba dorovė — viena eili
niams individams, kita partie
čiams. Priešingai — vadovaują as
menys turėtų būti visais atžvilgiais 
pavyzdžiu kitiems.

Suprasdami kokią didelę reikš
mę auklėjime turi nuolankumas, 
mūsų tėvai ir auklėtojai stengiasi 
paveikti vaikus bei auklėtinius, 
kad jie prisipažintų klaidas ir pri
sipažinusių nebausdavo., Vaikas, 
nenorįs prisipažinti tėvams bei auk 
lėtojams, turės meluoti, tai yra,

viena klaida bus priežastimi kitos. 
Atsimenu gimnazijos laikais mo
kinį, prisipažinusi visos klasės a- 
kivaizdoje, laikėme kuone didvy
riu. J tokius mokinius visa klasė 
žiūrėdavo su pagarba.

Puikybės nugalėjimas grūdina 
žmogaus charakterį Kiek man te
ko susidurti su mokiniais, tai as
menybės iškilo iš tarpo tų. kurie 
jau vaikystėje bei jaunystėje į- 
veikė save nugalėti. Kas neįveikia 
nugalėti puikybės, prisipažinti kiai 
dos, tas neįveikia iš klaidų ir pa
kilti.

Nepriklausomos Lietuvos teis
muose nuolankumas ypatingai bu
vo vertinamas, nes kaltinamąsis 
prisipažinęs, dažnai sąlyginai nuo 
bausmės būdavo atleidžiamas, ar
ba bausmė sumažinama.

Reikia pinigus valdyti ir 'ne
leisti, kad pinigai mus valdytų. 
Jei moki tvarkytis, pinigai yra 
tavo vergai, jei nemoki — pi
nigai tampa tavo valdovai.

—Seneca

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS G P. IJN Y ČIA
Geriausios gSISs <101 vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų pupuošimų.

2443 VVest 63 r d Street
Tel. PKospeel H-0M33 ir PR S-OSS4.
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UODftSIO VALANDOJ 
r £)skU<

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 Sa. Westora Ava. Air Condltioned koplyčia 
REpubUo 7-8800 — 7-8801 Antomoblliama vieto 

Ttoma, karto gyvūną kitos* mlooto dalyao; sausimo
koplyčių arčiau Jūsų namų.

A. A.

JONAS PŪRAS
Gyv. 5411 R. Ruttierford 

Avenue
Mirė 1957 m. gegužės 3 d., 

1-inų vai. popiet, sulaukęs 64 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Kau
no apskr., Rumšiškės parap., 
Praveniškių kaime. Amerikoje 
išgyveno 7 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sesers sūnus Antanas Mackevi
čius su šeima, seserų dukte
rys — Anastazija Stankevičius 
su šeima, Jadvyga. Kuntz su 
šeima, Jadvyga Nargelenas su 
šeima, Natalija Rilatavičius su 
šeima, Dana Karpus su šeima, 
Albina Adomaitis su šeima, Onu
tė šnabelytė, Marija šnabely- 
tė. švogeris Karolis šnabelis, 
Brazilijoje sesuo Ona Kalinaus
kas su šeima. Lietuvoje liko 
žmona Pranciška, 2 sūnūs Pe
tras ir Vytautas, 2 dukterys 
Vanda ir Aldona.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 Litua
nica Avė. Laidotuvės Įvyks tre
čiadienį, geg. 8 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Jono Pūro giminės, 
draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę lieka: srsrnj dukte
rys. sūnus, švogeris ir giminės.

Ijiid. direkt. Ant. M. Phillips, 
telefonas YArds 7-3401.

JOHN F. EUDEIKIS
LRIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

t t . » . —■■■■■■■ . ■

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ
- ■■■■ ,■

SEKANTIEJI VRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIUI 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patams
1 vimas dieną ir nak- 

I tį, Reikale šaukite 

I mus

Mes turime koplyčias 

visose Chicagos ir J 
Rorelando dalyse ir Į 

tuojau patarnaujame!

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayettc 3-3572

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

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

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 IV. 69th STREET REpublit 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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X Dantų gydytojų vikaras 

įvykęs praeitą šeštadienį pavy
ko labai gerai. Į vakarą atsi
lankė keletą šimtų svečių. Ne
ilga, baleto studijos grakščių 
šokėjų išpildyta programa, ge
rai nuteikė ir taip jau gerai 
nusiteikusius svečius. Už kartū
no sukneles buvo paskirta tre
jetas premijų, kurias laimėjo 
Kramerienė, Strimaitienė ir So- 
deikienė.

Vakaro pasisekimui daug 
nusipelnė dantų gydytojų drau
gijos pirmininkė dantų gydyto
ja Tumosiene. Pelnas bus pa
skirstytas Gautingeno džiovi
ninkų sanatorijai, Vasario 16 
gimnazijai ir Kultūros fondui.

X Ateitininkų šeimos šventė. 
Pagal ateitininkiškas tradicijas 
ateitininkų šeimos šventė turė
tų įvykti gegužės mėn. per sek
mines. Šventė ruošiama gegu
žės 19 dieną. Visi ateitininkai: 
sendraugiai, studentai ir moks- 
leviai, savo ateitininkų šeimos 
šventėje dalyvauti turi jausti 
būtina pareiga.

Šventė įvyksta Marijos Augš- 
tesniosios mokyklos rūmuose. 
Gegužės 19 d. 10 vai. ryto pa
maldos ir komunija, o po to vi
sos ateitininkų šeimos bendri 
pusryčiai mokyklos valgykloje.

Kvietimus į šventę išsiunti
nėjo ponia Narutienė. Visus no
rinčius šventėje dalyvauti pra
šome registruotis telef. VVAl
brook 5-9436 nuo 8—10 ir nuo 
16—21 vai.

Jei kas kvietimo negautų, 
vistiek prašome šventėje daly
vauti, nes juk tai mūsų ateiti
ninkų šventė.

X Stasio Tamulaičio paskai
ta, skaityta praeitą sekmadienį 
Menininkų klube, sutraukė bū
relį įvairių meno šakų atstovų. 
Nors ir pasiėmęs plačią temą 
prelegentas mokamai pakalbė
jo apie lietuvių meną. Paskaita 
buvo, kaip retai mūsuose pasi
taiko, labai gerai paruošta, su
kėlė daug diskusijų ir ne vie
nas iš klausytojų ta tema no
rėjo kalbėti ir klausyti ilgiau 
negu buvo numatyta. Apskri
tai, tai buvo viena iš švieses
nių popiečių mūsų labai jau su- 
kasdienėjusiame gyvenime.

X Sktn. Flora Kurgonienė ir 
pasktn-kės Joana Krutulienė ir 
Sofija Januškevičienė, Visos 
skaučių seserijos vadijos na
rės, daug dirba ir rūpinasi, kad 
Žibuoklių baliaus programa 
būtų įdomi, linksma ir kad 
visas vakaras praeitų linksmoj 
pavasariškoj nuotaikoj. Balius 
įvyks gegužės 11 d. 8 v. vak. 
VVestern Ballroom patalpose, 
3504 S. VVestern Ave.

Skelbtis ‘‘DRAUGE’’ apeimoita, 
nes jis yra plačiausiai aaaitomaa 
lietuvių OienraStu. o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*.

X Iš našlaitis laiško. Vienai 
lietuvaitė, išvežta į Sibirą tik 6 
metų, ten atskirta nuo tėvų ir 
viena parvežta į Lietuvą, taip 
rašo savo giminėms Velykų 
proga:

Per aštuonis metus aš negir
dėjau velykinių varpelių, bet 
anksti rytą mūsų trobelėse gar
siai skambėjo Aleliuja. Šiemet 
šios šventės man bus kitk 
linksmesnės. Nors nebus kartu 
tėvelių, bet gyvenu viltimi, kad 
juos greit pamatysiu. Pirmą 
kartą sutiksiu džiugiai šią di
džią katalikų šventę, kaip su
tinka visas pasaulis. Ankstyvą 
šv. Velykų rytą pagarbinsiu 
prisikėlusį Kristų ir tikėsiu, 
kad Jis manęs neapleis. Aš pri
simenu, kai būdama pas tėve
lius svajojau, kaip gera yra 
tiems, kurie šią didžią šventę 
sutinka gimtam krašte, šven
tam kampelyj — bažnyčioj. Da
lis mano svajonių išsipildė: šį
met ir aš išgirsiu tuos džiugius 
varpelius ir širdį džiuginantį 
Aleliuja.

Taip gražiai lietuviškai ir 
krikščioniškai rašo Sibiro miš
kuose augusi lietuvaitė.

X Vokiečių futbolo koman
da F. C. Kaiserlautern, tris 
kartus laimėjusi Vokietijos 
futbolo čempionatą, gastroliuo
ja Chicagoje ir žais prieš Chi
cagos rinktinę. Rungtynės 
įvyksta gegužės 12 d. 1 v. p. p. 
Hanson Park stadione, Central 
ir Fullerton gatvių kampas. 
Svečių komandoje žaidžia 6 
rinktinės žaidikai.

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų seimas, įvykęs sekmadie
nį Marijos Augšt. mokyklos 
patalpose, praėjo su dideliu pa
sisekimu. Dalyvavo 315 dele
gatų, atstovautos 88 draugijos 
ir sudėta 20,213 dol. aukų. Pla
tesnį seimo aprašymą duosime 
vėliau.

X Milwaukeo ir Kenotihos
lietuviai jau įsigijo biletus į 
“Dainavos” ansamblio “Išei
vius”. Pažymėtina, kad toli
mesnių Chicagos apylinkių lie
tuviai visuomet nusiperka bile
tus į ansamblio pastatymus iš 
anksto.

X Vincas Duota, gyv. West 
Side, Chicagoje, po trumpų ato
stogų Kalifornijoj, sugrįžęs jau 
neberado gyvųjų tarpe savo 
pažįstamų: J. Kaupo, I. Bene- 
šiūno, Akavickienės, K. Grįgo- 
nienės ir politiko Zentak.

X Chicagos Ramovės sky
rius yra numatęs, minint Lie
tuvos kariuomenės 39 m. su
kaktį, surengti Lietuvių audi
torijoj lapkričio 24 d. didelį 
koncertą.

X Lietuvių tautinių šokių
šventės komitetas prašo visas 
organizacijas birželio 30 d. ne
daryti jokių parengimų ir tą 
dieną paskirti lietuvių tautinių 
šokių šventei.

X Lietuvių Stud. Sąjungos 
Chicagos skyriaus vakaras 
įvyks birželio 8 d. gražioje sa
lėje, esančioje 1711-15 S. Ash
land Ave. Čia bus graži meni
nė programa ir šokiai.

Skelbkitės “Drauge”!

PIRMI PINIGĖLI VI

Septynių metų Kathy iš Barrington, III., gauna auką iš prez. Ei- 
senhovver Baltuose rūmuose karo veteranų rinkliavai. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
KANADOJ

— Toronto Lietuvių Caritas 
pakvietė Montrealio Lietuvių 
teatrą su dviem scenos veika-
lais - Borutos “Baltaragio ma- tai ti sveikatos. Jo vietoje 

parapijoje klebonauja tėvas 
Placidas Barisa, OFM.

— WASAGA Beach vasar
vietėje prie Huron ežero, kur 
daug vasaros metu vyksta ato
stogauti iš Toronto ir apylin
kės lietuvių, orui sušilus, pra
sideda darbai. Daug lietuviškų 
vilų pastatyta rudenį, daug jų

. . .. statoma ir dabar, pavasarį,
damas solidanzmo mokesčio „ .. . . ,

. , , ... T .. . . Praėjusią vasarą gražus skai- 
nnkimui kolonijoje. Inžinierius x; „aa<>i.nti
yra aktyvus visuomenininkas

lūnas” ir A. Gutkės “Melagėlis 
vaikams. Vaidinimai Toronte 
vyks gegužės 18—19 dienomis 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
Dramos veikalų paruošimui va
dovavo rašytoja B. Pūkelevi- 
tė ir akt. J. Akstinas.

— Inž. Petras belis įsijungė 
į Toronto apylinkės Liet. ben
druomenės valdybą, vadovau-

ir ypač tinkąs kasininko parei
goms.

— Motinos dienos minėjimas 
Toronte ruošiamas K. L. ben
druomenės Toronto apylinkės 
vardu. Šventei taikomą paskai
tą skaito pedagogas Antanas 
Rinkūnas, o meninėje progra
moje dalyvauja Maironio vardo 
liet. mokyklos mokiniai.

— Rambyno skautų tuntas 
Toronte naujuoju tuntininku 
turi Vladą Šarūną, o pavaduo
toju — Vaclovą Senkevičių. Į 
tunto vadovybę pakviesta dau
gumoje jauni skautai. Tuo no
rima sugyvinti tunto organiza
cinis veikimas. Girdėti, kad 
Šatrijos mergaičių skaučių tun
te laukiama viršūnėse pasikeiti
mų.

— Kun. dr. Jonas Gutauskas 
gegužės mėnesį švenčia dvide
šimt penkerių metų kunigystės 
sukaktį. Gegužės 26 d. jubilia
tui rengiamas viešas pagerbi
mas: sekmadienio vakare iškil
mingos pamaldos Šv. Jono Kr. 
liet. bažnyčioje, o po pamaldų 
parap. salėje bus pobūvis. Šven
tei sudarytas specialius komi
tetas, į kurį įeina Liet. ben
druomenės ir organizacijų at
stovai.

— Birželio lietuvių deporta
cijoms atžymėti birželio 16 d. 
Toronto rengiamas Baltijos vi
sų trijų kraštų bendras .minė
jimas. Baltų Federacijai šiemet 
vadovauja liet. Jonas R. Simo- 
navičius. Jam tad ir teks didžio
ji našta minėjimo rengime. Mi
nėjimas kasmet daromas di-

DIENRAATIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Antradienis, gegužės 7, 1957

CHICAGOS ŽINIOS kaskąirkur

džiausioje Tornto Massay Hali 
salėje.

— Tėvas Bernardinas Graus-
lys, OFM, iš Toronto išvyko il
gesnėms atostogoms į Ameriką

čius musų tautiečių vasaroti 
čia buvo atvykęs iš Chicagos, 
Clevelando ir Detroito. Vasa
ros metu vasarvietėje yra lai
komos ir lietuviškos pamaldos.

ARGENTINOJE
• i

— A. a. mokytoja Pranciška 
SiiniiiskairfCVedegienė mirė ^po 
ilgos pusketvirto mėnesio ligos 
balandžio mėn. 22 d. Alvarez 
ligoninėje.

Pr. Siminskaitė gimė 1907 m. 
vasario 12 d. Šiauliuose. Baigus 
pradžios mokyklą tais pačiais 
metais įstojo į Šiaulių suaugu
sių gimnazijos 3-šią klasę. Po 
2-jų metų perėjo mokytis į 
Šiaulių Mokytojų seminariją, 
kurią 1930 m. (dėl ligos mokslą 
buvo pertraukus 2 metus) ir 
baigė. 10 metų mokytojavo 
Šiaulių ir Panevėžio pradžios 
mokyklose. Dėl silpnos sveika
tos, 1940 m. pasitraukė iš mo
kytojos darbo. 1944 .m. kartu, 
su vyru ir sūnumi pasitraukė 
į Vak. Vokietiją, iš kur brolio 
Edvardo, sesers Kazimieros ir 
svainio Jono Fijalkauskų kvie
čiami, 1938 m. lapkr. mėn. at
vyko į Argentiną.

— Sporto klubo “K o vas” 
nauja valdyba buvo išrinkta

Sau ir į Lietuvą galite pasiųsti
Šveicariškus laikrodžius, foto, radijo apara/tus.

Siuvamas ir rašomas mašinas au liet. ir kitų kalbų raidynais. 
Akordeonus ir Armonikas.

Plunksnakočius ir Deimantinius peilius stiklu) piauti.
Ką bepirktumėte prieš tai pasiteiraukite ir katalogų reika

laukite. J. Karvelis 3322 So. Halsted St., Chicago, III. Telefonas 
YArda 7-0677.

tf

Lėktuvu su 65 giminėmis
Ragnar Benson, švedas, su

grįžo lėktuvu į Chicagą iš Šve
dijos, kur buvo nukridęs su 65 
giminaičiais ir tarnautojais. 
Tuo būdu jis įvykdė savo sva
jonę — triumfališkai sugrįžti į 
tėvų žemę. Atvykęs į JAV tas 
švedas iš pradžių dirbo kaip 
mūrininkas, tegaudamas tik $5 
į savaitę, bet vėliau liko švedų 
milionieriumi. Iš Chicagos visa 
jų grupė išskrido balandžio 15 
d., nusamdę Scandinavian Air
lines lėktuvą. Jį ir jo žmoną 
priėmė Švedijos karalius. Trijų 
savaičių kelionė į Švediją su to
kia grupe jiems kainavo $50,- 
000. Sugrįžęs Benson, kuris 
dabar turi 57 m. amžiaus, pra
tarė:

— Esu dėkingas Dievui. Tai 
buvo nuostabiausia kelionė, ko
kią tik gali žmogus svajoti. Tai 
buvo išpildymas mano viso am
žiaus troškimo.

Drauge su giminėmis į ke
lionę jis buvo paėmęs ir parapi
jos dvasios vadą.

Lenkų reikalavimai
Apie 10,000 lenkų sekmadie

nį buvo susitelkę į Humboldt 
parką, kur prie Kosciuškos pa
minklo jie paradavo ir iškil
mingai paminėjo savo tautinę 
šventę. Priimtose rezoliucijose 
jie patvirtino Oderio Niessės 
vakarinę Lenkijos sieną ir rei
kalavo grąžinti nuo Lenkijos 
rytines žemes, Rusijos atplėš
tas. Kėlė mintį, kad Europos 
problemos būtų pilnai ir visuo
tinai išspręstos, pravedant vi
siškai laisvą gyventojų pasisa
kymą balsavimų keliu.

balandžio 14 d. visuotiniame na
rių susirinkime. Pirmininkas — 
J. Petraitis, vicepirmininkas — 

,R- Vedegys, sekretorius — L. 
Šaulys, iždininkas — Z. Jau
nius, valdybos narys — V. Pet- 
ronaitis.

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 VVest 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.

Susius mergytės širdį
Patricija Bruknytė, 7 m. am

žiaus, šį penktadienį bus ope
ruojama Cook apskrities ligo- _, .. . , D .<• ,

.. , - , , — Town ot Lake Balto skyriaus
nineje. Gydytojai susekė, kad visuotinis - metinis susirinkimas į- 
jos širdies pertvaroje yra sky-l vyksta šeštadienį, gegužes m. 11 
lė, kurią reikės užtaisyti. Mer- d-’ 7 val' v‘ Vineo Ančiulio salėjo,
gaitė didžiąją savo gyvenimo 
dalį praleidusi ligoninėse, kol 
gydytojai pagaliau nustatė, kas 
jai yra. Jie tikisi viską gerai 
sutvarkyti. Tėvai tik rūpinasi, 
kur gauti 12 pančių kraujo, ku
rios, gydytojų žodžiais, yra bū
tinos .mergaitei darant opera
ciją. Tėvų adresas — 3123 So. 
Union ave., Chicagoje.

Perpjovė tiltą
Remonto darbininkai Michi

gan gatvės tiltą per Chicagos 
upę perskyrė išilgai į dvi pusi. 
Vienas šonas bus pakeltas per 
10 savaičių, kol bus pataisytas, 
paskiau taisys antrą pusę. Vi
sas taisymas pareikalaus $950,- 
000.

Gail. seserų suvažiavimas
Chicagoje vakar prasidėjo 

gailestingųjų seserų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo apie 
7,500 asmenų. Svarstoma, kaip 
būtų galima padidinti gail. se
serų skaičių JAV-se, kaip bū
tų galima pagerinti jų pasiruo
šimą bei jų patarnavimą ligo
ninėse.
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MAŽASIS

TOBULYBES

KELIAS

Paraėė:
B. P. MARTIN

If A ’
z- - h

flle kelias, kuris neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti taa aukšty
bes, J kurtas Dievas vedė Sv. Tere
sėlę. yra ne tik galimas, bot ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi Sv. Auglstinas, „negali pada
ryti ką nors didelio*’. Tačiau kas ne- 
gs'il melstis, nusižeminti ir mylėti?

P. P. Plūs XI
Siame amžiuje sv. Teresėlės Ma

žasis Kelias yra geriausias. Tikrumo- 
Je tėra vienintelis keltas, vedąs 1 am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „IS tikrųjų sakau jums, jei 
neatsiversite lr nepasidarysite kaip 
kfldykial nejetalte ) dangaus karalys
tę“. Dangus lr žemė praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis...

Knygutė turi 160 puslapių ir kai
nuoja tik 11.00 Su kietais viršeliais 
•1.60.

KAI! IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS 

Naajai Kleista veikalėlis kuris duot 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite far kitiems platinkite šj 
veikalelį, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaityti.Kaina 40 centų

Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS2884 So. Oakley Ave.
Ohlrsen 8. I1L
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KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONJ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sėtom. 12—5, Kitom dienom 9- 6

J

— Motery S-gos 20 kuopos susi
rinkimas įvyks Nekalto Prasidė
jimo parapijos salėj gegužės 7 d., 
antradienį, 8 vai. vakaro. Kviečia
mos ir naujos narės.

II. širvinskienę, pirm.

1S20 VVest 46th Street, Chicagoje. 
Susirinkime bus įdomūs praneši
mai iš Balfo veiklos, išrinkta nau
ja valdyba ir kontrolės komisija. 
Be to, meninėje susirinkimo daly
je, su gražia programa, bus pra
vestas Motinos Dienos proga lietu
vės motinos pagerbimas. Vėliau nu 
sirinkimo dalyviai bus pavaišinti ka 
vute ir užkandžiais, taipgi kas no
rės linksmintis grojant gerai šo
kių muzikai. Įėjimas visiems lais
vas ir nemokamas. Skyriaus val
dyba kviečia visus vietos ir plačios 
apylinkės lietuvius tą vakarą pa
skirti Balfui ir skaitlingai atsilan
kyti jo susirinkime — parengime.

—Lietuvių Prekybos Kūmų su
sirinkimas. Trečiadienį, gegužės 
mėn. 8 d. 8 vąl. 30 min. vakare 
Dariaus ir Girėno svetainėje, 4416 
So. VVestern Ave., įvyks paskuti
nis šiame sezone Lithuanian Cham 
ber of Commerce of Illinois susi
rinkimas. Programoje numatyta 
National Assoeiation of Manufac- 
turers atstovas Mr. Fred A. Miller 
pranešimas tema: “Mokesčių pro
grama, kurią gali remti visi vers
lininkai”. Mr. Miller yra didelis 
verslo organizacijos ir mokesčių ži
novas. Savo pranešime jis žada pa
liesti aktualiausius verslo mokes
čių klausimą. Visi, kas domisi mo
kesčių klausimais, kviečiami atsi
lankyti.

Susirinkime bus galima įsigyti 
pakvietimus į Lithuanian Cham
ber of Commerce of Illinois metinį 
banketą, kuris įvyksta sekmadie
nį, gegužės 19 dienos vakare Bis- 
marek viešbutyje.
______________ •________A. r.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $1.00
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS’’
4545 West f»3rd' Street 

Chicago 29. Illinois 
rKroooooooooooooooooor; on

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

<1402 S. Fairfield Ave., Clikago 21> 
Tel. HEmiock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai
duoda pamokas. Prieft karą baigęs 
Pi kagos u niversitetą. 

t 1 dol. 25 ot. vai. — privalios, 
(l-člas augfttas. durys po kairei, arti 
68-čios gatvės ir California Ave.)

Solistai: DANA STANKAITYTĖ 
ir ALGIRDAS BRAZIS

Dainos - S. Šimkaus. Tekstą pritaikė AL MACKUS 

Dir. - STEPAS SODEIKA .... Rež ALG. DIKINIS

Tautinių lokių vadovė......... IZOLDA RALIENE

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

8 Sekmadienį, gegužės 12 dieną, 3 va landę po piety Marijos Augštesnio- 
sios Mokyklos salėje, 6727 South Califomija Avenue.

DAINAVOS MENO ANSAMBLIO
Premjera

$ 4 IŠEIVIAI

Trys muzikiniai lyriniai veiksmai

y y

Prie plano .. ..................  VLADAS JAKUBĖNAS

Prie vargon, ..................... ALGIRDAS ŠIMKUS

Rageliai...................,.......... BALYS PAKŠTAS

Biletą) gaunami: Marginiai, 2511 W. 6911i St., Kinderio 
maisto krautuvėje, 2659 W. 71st St., Club “Vainutą*”, 1258 
So. Maplewood Ave., Ramanausko maisto krautuvė, 4559 Sn. 
Hermitage Ave., “Daina” Television, 8321 Sn. Halsted St.

Kviečiame pamatyti “Išeivius”.

DAINAVOS MENO ANSAMBLIS


