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NUOTAIKINGO ALELIUJA VISIEMS BIČIULIAMS! 
Didžiosios pergales švente 

Kun. dr. JUOZAS VAŠKAS, MIC, Hinsdale, III. 

Kristaus prisikėlimas, kurį 
Bažnyčia mini Velykų švente, 

tybės stabo garbinimas ir jam 
visa ko besąlyginis aukojimas, 

pripildo žmogaus širdį dž iaugs- 'be t jos žmonių t ikrasis garbin-
mu, gaivina jo ateities laimės gumas. Žmogaus gi t ikras gar-
viltį ir yra jo užtikrinimas, kad bingumas išeina iš panašumo į 
Dievas ir Jo amžini nutarimai Dievą, pagal Kurio paveikslą jis 
yra nelygstami. Kristaus iš nu- yra sukurtas, 
mirusiųjų prisikėlimo šventė by
loja, jog Dievo vaikeliai nebus 
priešų nugalėti, bet laimės ga
lutinę pergalę. 

Tobulybės besiekiant 

Siekiant pilnutinės tobulybės 
pagal Kristaus žodžius: „Būkite 

Regimą pasaulį Dievas suku-1 tobuli, kaip jūsų dangaus Tėvas 
rė žmogui, per kurį ateina pas yra toloulas", reikia, be abejo, 
Dievą kūrinija, kalbėdama apie žmogui vystyti , ryškinti ir tobu-
Jo didelę garbę. Pasaulis ir ja - ' linti ir tą savo prigimties dalį, 
me gyvenąs žmogus savo Kūrė- kurią sudaro jo tautybė, nes be 
jui priklauso §u visa, kas jie yra tautybės žmogaus prigimtis bū-
ir ką jie turi. Todėl privalo pa- tų nepilna ir todėl netobula, 
klusti Dievo valiai tiek a tski ras Pašvenčiamoji antgamtinė malo-
žmogus, tiek tautos taip, kad sa- nė yra s ta toma ne ant tuštumos, 
vo veikime jos eitų į tikslą pagal bet ant pilnutinės prigimties, ku 
Dievo nustatytą tvarką. Kas iš riai nieko, atseit, nė tautybės ne-
tos tvarkos išeina, tas nuklysta t rūksta, 
nuo savo tikrojo kelio, vedančio p a š v e n č i a m o s i o s malonės įta-

^ l ^ 1 ! ^ : ^ ! S ™ : P a ^ y d ! . m e koje žmogus save antgamtiškai 
myli dėl Dievo meilės. Bet mylė
damas save visą, t. y. pilnutinį 
žmogų, j is negali savyje nemy-

Sovietų Rusija pradėjo sabotuoti 
nusiginklavimo komisijos darbus 

zuva ir žmogus, zuva ir visuome
nė. 

Žmogus yra apsuptas pasau
lio ir jame esamų prigimčių. Vi- lėti ir savosios tautybės, kuri 
sos žemesnių prigimčių būtybės 
yra skirtos žmogui, kuris yra jų 

taip pat yra Dievo dovana. My
lėdamas save ir savuosius ne tik 

tarpinis tikslas. Pri imdamas į kaip žmonijos narius, bet ir kaip 
save žemesnės prigimties kuri- šios (Dievo skirtos) tautos na-
nius, žmogus suteikia j iems rius dėl Dievo meilės, žmogus 
augštesnį gyvenimą. Maistas, vykdo ne tik prigimtinę tau tos 
kurį j is vaJgo, vanduo, kurį j is meilės dorybę, bet ir dorybę su
geria, oras, kuriuo jis kvėpuoja dievintą ir pakeltą į antgamtiš-
virsta augštesnio gyvenimo dali- kai nuopelningų dorybių sąran-
mi. gą. 

Ant Kalvarijos mirė nusidėju
sios žmonijos atstovas — Jėzus 
Kristus. Dievas ir Žmogus. Mir
timi ant kryžiaus J i s patenkino 
Dievo teisingumą ir pelnė žmoni
jai naują, augštesnį, antgamti
nės malonės gyvenimą Dievuje. 
Šis gyvenimas anaiptol nepanai-
kiną prigimtinio gyvenimo žemė 
je. Priešingai, jis jį tik patobuli-
na, vainikuoja ir sudievina taip, : 
kad šios žemės tikroji laimė ir 
garbė įgauna amžinybės verty
bės. 

Amžinojo gyvenimo laidas 

Laimingos yra tos tautos, ku
rios siekia savo tikrosios laimės 
ir garbės Dievuje pagal Kristaus 
ir Jo įsteigtosios Bažnyčios nu
rodymus. Jų įsijungimas į pa
ties Dievo gyvenimą pašvenčia
mąja malone ne tik y ra jųjų 
augščiausia garbė, bet drauge ir 
jų amžinojo gyvenimo laidas. 
Tautos, kuriose neįvertinama 
amžinoji gyvybė, nevertos yra 
gyventi nė čia žemėje savo lai
kinąjį gyvenimą. Tautos, kurios 
y ra įsijungusios pašvenčiamąja 
malone į Kristų, nors laikinai ir 
būtų pikto priešo žudomos ir nai 
kinamos, yra amžinai gyvos ir 
laisvos Dievo vaikų laisve. Anks 
čiau ar vėliau jos nusikratys nuo 
sunkių vergijos pančių. 

Tikrieji išdavikai yra tie, ku
rie už pinigą parsiduoda tautos 
priešams. Bet nepasitarnauja 
tautai ir tie, kurte tautybę išima 
iš pilnos žmogiškosios prigim
ties sąrangos ir padaro ją sta
bu, pro kurį paskui visai nemato 
žmogaus. Tautybė tėra garbin
ga garbingame žmoguje. Izoliuo 
ta nuo žmogaus tautybė ne tik 
prasmės neturi, bet jos pasauly
je visai nėra. 

Kris taus laikais šitokiais bu
vo žydų zelotai, kurie svajojo tik 
apie politinę tautos didybę ir jos 
pasaulinę garbę. Jie at i t inka mū
sų laikų kraštutiniuosius nacio
nalistus. Tikrą tautos garbę su
daro ne aklas ir neprotingas tau-

žydų zelotai laukė ir t roško 
politinio mesijo, kuris jiems at
statytų geografinę ir politinę ka 
ralystę, kokia ji buvo praeityje, 
kada žydai dar buvo Dievui išti
kimi. Jie išskyrė tautybę iš žmo
gaus tikrųjų vertybių hierarchi
jos, išpūtė ją į svarbiausią žydų 
tautos tikslą, ir pasidarė iš poli
tinės tautos laisvės stabą, kuris 
užstojo j iems visą proto ir t ikė
jimo šviesą. Toje tamsoje j ie ne
pažino savo t ikro Mesijo, Kuris 
atėjo jiems grąžinti svarbiausią 
ir kertinę laisvę — Dievo sūnų 
laisvę, kuri y ra pamatas ir pir
moji priežastis visų kitų tikrų, 
bet menkesnių laisvių, kaip ir to 
džiaugsmo, kuris plaukia iš tik
rosios laisvės. 

Kas miršta Kristuje — su Juo 
ir keliasi 

Žydų zelotus galimą būtų pri
lyginti Hitleriui ir Mussoliniui, 
kurie paneigė tikrąjį visų tau tų 
Leidėją, Laisvintoją ir Vadą, ir 
tuo sugriovė t ikrą savo tautos 
laisvę ir garbę. Kaip italų ir vo
kiečių tautų zelotai — kraštut i -
nieji nacionalistai — sukūrė pa
saulinį gaisrą, kuriame jų tau
tos laisvė, garbė ir jie patys žu
vo, ta ip anais laikais žydų zelo-
tų pastangos laimėti politinę lais 
vę (pirma nužudžius tikrosios 
laisvės Teikėją) sukilimu prieš 
Romos valdžią baigėsi jų pačių 
žuvimu ir visos tautos išblašky
mu po visą pasaulį. 

Šiandien Lietuva y ra piktų, į 
Dievą netikinčių žmonių paverg
ta, o jos vaikai yra išblaškyti po 
visą pasaulį. Mūsų tėvynė, bū
dama katalikiška, y ra Kris taus 
mistinio kūno dalis. Kas su Kris 
tumi ir Kristuje miršta, t as su 
Juo ir Jame keliasi. Su Kristu
mi ir dėl Kris taus išgyvenusi ne
žmoniškus kentėjimus, ji pagrįs
tai gali laukti prisikėlimo ne trk 
aną paskutinę dieną amžių pa
baigoje, bet ir čia ant žemės iš 
politinės vergijos didesnei Dievo 
garbei ir žmonijos naudai. 

Apgadino apgultos 
bazes aerodrome 

HANOI, bal. 16. — Komunis
tai visą savo dėmesį dabar nu
kreipę į šiaurinį Dien Bien Phu 
bazės šoną, kur yra aerodromas, 
kurį jie užsimanė žūtbūt sunai
kinti, susprogdinant lėktuvų pa
kilimo - nusileidimo takus . 

Kadangi prieiti prie aerodro
mo per minų laukus ir spygliuo
tų vielų tvoras nėra lengva, tai 
komunistai nepastebimai pasi
darė po žeme urvą ir per jį at
sidūrė aerodrome šiapus minų 
laukų ir tvorų i r suspėjo su
sprogdinti gerą gabalą aerodro
mo grindinio. Tai jau an t ras 
aerodromo užpuolimas, ir šis 
antrasis priešui gana sėkmin
gas. 

Šios kovų pertraukos metu ba-
zėn numesta maisto, vaistų, 
tvarstomosios medžiagos, amu
nicijos ir karių sužeistiems bei 
žuvusiems papildyti. Tik visas 
vargas, kad negali nusileisti sa
nitariniai lėktuvai sužeistųjų pa
imti. J ie sugulcjyti požeminėje 
ligoninėje, kur žiaurios sąlygos 
ir ligoniams ir gydytojams, nes 
kas gi gali užtikrinti , kad jų ne
pasieks priešo artilerijos šovi
nys. 

Bevan atvirai kovos 
prieš Attlee politiką 

LONDON, bal. 16. — Darbo 
partijos kairiojo sparno vadas 
Bevan, matyt , neįveikė Attlee 
slaptame parlamento narių po
sėdyje, kad paskelbė išeinąs iš 
politinio komiteto, kurio nariai, 
rinkimus laimėjus, paprastai 
tampa vyriausybės nariais. 

Dabar jau Bevan išeis į atvirą 
kovą ir nebesijaus įpareigotas 
laikytis daugumos nutarimų. 

J is nesutinka su parti jos va
dovybės dauguma šiais klausi
mais: y ra prieš leidimą V. Vo
kietijai ginkluotis kad ir Euro
pos Apsaugos Bendruomenės rė 
muose; y ra prieš Europos Ap
saugos Bendruomenę, ypač prieš 
Anglijos bendravimą su jąja; 
vra prieš dabar JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos sutartą organizuoti 
pietryčių Azijos apsaugos pak
tą, kuris, anot Bevan, padarys 
'•ndokinijoje antrą Korėją ir gal 
net išprovokuos pasaulinį karą. 
Pakto idėją užmetė, girdi, An
glijai Amerika, kurią Bevan se
niai į taria provokuojant ir orga
nizuojant karą. 

Kalendorius 

Balandžio 16 d.: Didysis penk 
tadienis — Kristaus mirties pri
siminimas. 

Oras Chicagoje 

Apsiniaukę, tempera tūra apie 
60 laipsnių. 

Saulė teka 5:10, leidžiasi 6:33. 

Kodėl suaktualintas 
§ Pucifiko paktas? 

PARIS, bal. 16.—Duiles - Bi-
dault komunikatas skelbia apie 
didesnį Duiles laimėjimą Pary
žiuje, negu būtų galima spėti bu 
vus Londone, nes Paryžiaus ko-

rūpescius, baimes, pasiūlymus ir munikatas pabrėžia, jog JAV, 
paraginimus. Tuo labiau, kad pa Anglijos ir Prancūzijos solida-
skutinė JT sesija įpareigojo tą rūmas Genevos konferencijoje 

A ! • • • , • • • • _ • komisiją sudaryti mažesnę ko- yra būt ina sąlyga norimą tikslą 
A n C j l l | Č I Q V i e m S U t d r t i m i S l i U n O e į misiją, kurioje privačiai būtų ta- pasiekti. Tas" t ikslas y r a : ta ika 

riamasi dėl atominių ginklų var Indokinijoj, ten gyvenančių žmo 

Angelų garbinamas prisikėlęs Kristus (Fra Angelico paveikslas) 

N E W YORK, bal. 16. — Kaip ir reikėjo t ikėtis. Sov. Rusija 
nė nemano rimtai kalbėtis apie nusiginklavimą, kuriam organi
zuoti J T komisijos areną tuojau panaudojo savajai propagandai. 

Sąmoningiems a r nesąmonin
giems Maskvos klapčiukams su
kėlus h isterijos bangą ryšium su 
JAV vandenilio bombų bandymu 
Pacifike, Vakarų didžioji treju
kė silpniems nervams nuramin
ti paprašė atnaujinti darbą J T 
nusiginklavimo komisijos, ku
rion visi galėtų nukreipti savo 

Europos Apsaugos Bendruomenę 
LONDON, bal. 16. — Nors ir netapdama formaliai pilnu Eu

ropos Apsaugos Bendruomenės nariu, Anglija su ja stipriai susi
rišo, kad užtikrintų jėgų pusiausvyrą ta rp Vokietijos ir Prancū
zijos. 

Formalus ryšys sumegztas Į ~~~~r ~~. 7. 
dviem sutart im, kurias pasirašė J A V n e P a z a < * e s "**™> negu 
Anglija ne su viena Prancūzija, y r a P a M d e J u s l Anglija 

tojimo uždraudimo ir balansuo
to nusiginklavimo. 

Komisijai susirinkus pirmo 

nių laisvė ir jos valstybių nepri
klausomybė. 

Duiles manąs, kad paktas bū-

bet su visais šešiais Europos Ap 
saugos Bendruomenės kūrėjais, 
kuriais y ra Prancūzija, Vokieti
ja, Italija, Olandija, Belgija ir 
Luksemburgas. ^ ^ ^ 

Pirmąja sutar t imi sutvarko
mas politinis ir administracinis 
Anglijos ryšys su EAB. Kai ben
druomenės organai bus sudaryti , 
tai Anglija paskirs ministerį da 
lyvauti E A B ministrų ta rybos 
posėdžiuose, kai ten bus svars
tomi bendrieji bendradarbiavi
mo t a r p Anglijos ir E A B klausi
mai arba tokie specifiniai klau
simai, kurie bus įdomūs abiem 
pusėm. 

Be teisės dalyvauti ministrų 
taryboje, kuri y ra EAB lyg įsta
tymų leidžiamasis organas, An
glija paskirs nuolatinį savo at
stovą į direktorių tarybą, kuri 
y ra E A B vykdomasis organas. 

Antrąja sutar t imi Anglija pa
sižada atiduoti EAB jurisdikci
jai bent vieną savo šarvuotą di
viziją ir kaikuriuos aviacijos da
linius. Jei kur bus reikalo, gali 
būti ir atvirkščiai — ta i y r a 
EAB daliniai gali būti įjungti į 
kontinente esančius Anglijos da 
linius. 

Dar daugiau — Anglija ža-
dasi neribotą laiką laikyti savo 
karinius dalinius Europos konti
nente ir žiūrėti j At lanto paktą 
kaip į laiku neapribotą sutart į . 

Aiškindamas parlamentui An
glijos įsipareigojimų turinį, 
Eden pranešė, kad greitai bus 
paskelbtas JAV pranešimas apie 
karinių pajėgų laikymo Europo
je sąlygas. J i s užtikrino, kad 

'Oro tiltu" tiekimas 
eina Indokinijai 

TOKIO, bal. 16. — Dalis JAV 
transportinių didžiųjų lėktuvų iš 
Japonijos permesta į Filipinų ba 
zes, iš kur jie aprūpina Indokini-
jos frontą karinėmis medžiago
mis. Manoma, kad toji misija už 
sibaigs per 2 mėnesius. 

Permet imas į Filipinus kokių 
30 lėktuvų sustiprins jau veikian 
tj „oro tiltą" t a rp JAV bazių 
Tolim. Rytuose ir Indokinijos. 
Šitą t ransportą į Indokiniją vyk 
do ne tik JAV lėktuvai, bet juos 
valdo JAV kariniai lakūnai. Tik 
karines medžiagas į frontą ve
žant, lėktuvus valdą prancūzų a r 
iš ki tur pasamdyti lakūnai. 

Prancūzijos vyriausybės kri
zė, kilusi dėl Europos armijos 
pakto ratifikavimo skubinimo, 
esanti praėjusi — visos grupės 
sutikusios, kad diskusijos par
lamente tuo reikalu prasidėtų 
gegužės 18 d. 

Atsisakė priedų, 
kad turėtų darbe 

TOLEDO, bal. 16. — Kaiser 
Motors Co. darbininkai nu ta rė 
savanoriškai ats isakyti kaikurių 
atlyginimų priedų, kurie j au se
niai būdavo įrašomi į darbo su
tar t į t a rp bendrovės ir unijos. 
Tai padary ta todėl, kad bendro
vė galėtų sumažinti gamybos 
kaštus ir tuo būdu išlaikytų kon 
kurenciją rinkoje su kitų ben
drovių gaminamais automobi
liais. Šitas darbininkų mostas su 
taupys bendrovei apie 80,000 
dol. per savaitę, sust iprins jos 
ekonominę padėtį ir užtikrins 
darbininkams (apie 16,000 as
menų) darbą. Sutar t i s dabar bus 
sudaryta naujais pagrindais. 

Senatorius kritiškas, 
bet komisija pritarė 

VVASfflNGTON, bal. 16. — 
Atstovų rūmų užsienio reikalų 
komisija vienbalsiai pr i imta re
zoliucija pr i ta rė valstybės sek
retoriaus Duiles planams orga
nizuoti Tolim. Rytų karinę są
jungą. Komisija prieš tai slap
tame posėdyje buvo supažindin
ta su planu, numatančiu JAV žy
gius tuo atveju, jei kom. Kinija 
atvirai įsikištų į Indokinijos ka
rą. 

Sen. Knowland betgi kritikuo
ja Foster Duiles už tai , kad jis į 
tą karinę sąjungą netraukia P. 
Korėjos ir Formozos, kurios dvi 
turi daugiau karių už visas ki tas 
Azijos valstybes, paktui numa
tytas , kar tu sudėjus. Foster Dul 
les planuojamą sąjungą Know-
land laiko nerealia. Neįeis į tą 
sąjungą i r Japonija, nes dabar 
ji pati nenori: pati saugojama 
dar Amerikos kariuomenės ir, 
antra , nenori visai netekti Kini
jos rinkos, be kurios ji niekad 
negali gyventi. 

• Švedijos karinėn tarnybon 
pradės imti 18 metų jaunimą 
(ikšiol imdavo tik 19 metų bai
gusius) . 

posėdžio, britų ats tovas Vakarų siąs paremjtas tam laikui, kada 
t rejukės vardu pasiūlė į mažą- Genevos konferencija pradės 
ją komisiją JAV, Anglijos, P ran ' svarstyt i Indokinijos klausimą, 
cūzijos, Sov. Rusijos ir Kanados ' Nieko ten nesutarus, paktas ga-
atstovus. Višinskis tą pasiūlymą lėsiąs tuoj būti pasirašytas , 
pavadino „įdomiu", bet nedavė Kodėl Duiles suaktualino Pa-
atsakymo ar Sov. Rusija tokiam j cifiko pak tą? Ar mano Maskvą 
sąstatui pr i tars . Kai Višinskis ir Kiniją pasaulinio karo nor in t? 
davė ženklą, jog gali duoti atsa-1 Sakoma, kad jis tikįs, jog Mas-
kymą, susirinko an t ras posėdis \ kva karo t ikrai nenori, bet jį ga-
ir išgirdo, kad Anglijos pasiūly-1 linti išprovokuoti ir nenorėdama 
tą sąstatą da r reikią padidinti, Į tuo būdu, kad pasinešusi eks-
pridedant Indiją, kom. Kiniją ir pansijos krpptimi gali padaryt i 
Čekoslovakiją. tokį mostą, kuris automatiškai 

Višinskis teigia, kad Indijos iššauks kitus įvykius, nebeišven-
įjungimas turėtų „didelę reikš- S i a m a i vedančius prie karo. Pa-
mę" dėl jos jau įteiktų pasiūly- ' cifiko paktas , Duiles politinę 
mų nusiginklavimo reikalu, kad I koncepciją sekant, turėtų sovie-
kom. Kinijos dalyvavimas logiš- j ** bloką nuo tokio fatališko mos 
kas jau vien todėl, kad ji esanti *° sulaikyti. 
„ teisėtas" Saugumo Tarybos na- j «•• -~ta Ąį\ 
rys, o Čekoslovakijos įjungi- , a i J a 

mas į tą mažąją komisiją patei
sinamas kaip a tasvara vakarie
čių pasiūlytai Kanadai, kas turi 
reikšti, jog Kanada toje komisi-

Pacifiko pakto planu 
NEW DELHI, bal. 16. — Su

manymas organizuoti Pacifiko 
joje atstovautų Amerikos ir An- paktą rado piktą visą Indijos 
glijos, o Čekoslovakija 
Rusijos satelitus. 

Sov. 

Komisijos sąs ta tas bus iš
spręstas balsavimu balandžio 19 

spaudą. Tai ženklas, kad tokia 
pat bus ir Indijos vyriausybės 
reakcija. 

Argumentai prieš paktą y ra 
spresias uaisavunu uaianuziu ±v . . « ^ ,,_„ 
," ; . . . . . , , sie: torpedavimas Genevos kon-

d., bet jame aiškiai nebus kom. | , . . . . . . .. . .. 
ferencijos, kišimasis svetimų jė
gų į Azijos erdvę, bandant sulė-

Kinijos. Turbūt, visiem aišku ir 
tai . kad nebus rimtų derybų su 
Rusija ir dėl nusiginklavimo, 
nors Indija jau ats iuntė komisi
jai daugybę pasiūlymų svarsty
ti. J ie visi palankūs Sov. Rusi
jos peršamai politinei linijai. 

t inti emancipacijos iš kolonializ
mo procesą panaudojant esamus 
vietinius konfliktus, kaip Korė
ja. Indokinija ir kt. 

• Amerika ir Anglija nebe-
vykdys savo nutarimo atiduoti 

Syngman Rhee atidėjo savo | Italijai jų dabar valdomą Tries-
Azijos konferenciją, kuri turėjo 
prasidėti Seoule bal. 26 d 

to zoną A. Tuo ta rpu viskas lie
ka kaip buvę. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Saudi Arabijos karalius, neseniai ilgai viešėjęs Egipte, 

vakar atvyko su 10 dienų vizitu į Pakistaną. Jis darosi vienas ak
tyviausių Vidurinių Rytų politinių veikėjų, tik viešai vis dar ne
duodama suprasti, kurlink jis suka arabų pasaulio politines gai
res. Spėjama, kad savo kelionėse jis vykdąs saro vakarinių drau
gų misijas. 

— Valstybės sekretorius Duiles vakar sugrįžo iš Europos lai-
mėjęs Anglijos ir Prancūzijos pritarimą vieningam frontui pietry
čių Azijoje ir prie Genevos konferencijos stalo. Pirmadienį jis 
vyksiąs pas prezidentą Eisenhoucr į Augustą pranešimo padaryti 
ir tolimeusnių žygių aptarti. 

— Armijos vadovybė jau įteikė senato komisijai savo kaltini
mus prieš sen. McCarthy ir jo komisijos teisinį patarėją Cohn. 
Juodu kaltinami neleistinomis priemonėmis norėję išgauti privile
gijų kariuomenėn pašauktam komisijos pareigūnui ir Cohn drau
gui. Antroji pusė irgi rengia savo atsakymą ir kaltinimus. Viešas 
ginčo tyrimas prasideda balandžio 22 d. 

— Persijos sostinėje vakar prasidėjo derybos tarp Persijos 
vyriausybės ir kelių naftos bendrovių sudaryto 'konsorciumo Per
sijos naftos pramonei atgaivinti ir jos produktams pasaulio rin
koje parduoti. Kartu rišamas ir nuostolių atlyginimas pirmiau 
Persijos naftos pramonę tvarkiusiai anglų bcndrmą,ei. 

— Šiuo metu svarstomas buv. Persijos premjero Mossadegh 
apeliacijos skundas. Jis kelias dunas badavo, protestuodamas, 
kad spauda nieko nerašo apie jo bylą. Streiką užbaigė sukirtęs 
pusę vištos. 
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Šv. Velykų proga nuoširdžiai sveikiname visus mūsų 

brangius tautiečius, kurie mus parėmė geru žodžiu ar mate
rialiai mūsų tremties dienose, linkėdamos jiems visiems gau
siausios Dievo palaimos visame jų gyvenime. Šia proga tai
pogi pranešame, jog jau turime Romos leidimą mūsų darbui 
Jungtinėse Valstybėse ir tikimės, jog mūsų mieli tautiečiai 
neužmirš mus ateityje. 

Iš angsto nuoširdžiai dėkingos ir atsidavusios Viešpaty 
SR. RAPHAELA ir SR. ALFONSĄ, OSB 
Seserys Benediktinės iš Kauno 
2875 W. 19 Sf., Chicago, Illinois 

Redaguoja: JONAS ŠOLICNAS, 6536 So. Bell A ve., 

Chicago 36, 111. Telefonas HEmlock 4-9052 

# 

t? 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kos tumer iams I r D r a u g a m s 

: ^ 

A. PETKUS 
J E W E L E R 

Užlaikau deimantų, laikrodžių ir 
kitokių brangmenų. 
Laikrodžių t a i symas , ta i mano 
specialybe. 

l'Ui^ 

2502 W. 69th St. Chicago, Illinois 

L I N K S M Ų 6 V. V E L Y K Ų ! 

Mielus sporto skyriaus bendradarbius, skaitytojus ir visus 
sportininkus bei sporto bičiulius sveikiname FV. Velykų proga ir 
linkimo daug pasisekimo sportiškajame gyvenime. 

"SPORTO APŽV." REDAKCIJA 

Stalo teniso pirmenybes 
J. ŠOLICNAS 

ir 

ir baigia Gintaro komandinį ka
raliavimą prie žalio stalo, užsi
tęsusį tris metus. Pastebėtina, 
kad iki šiolei Gintaras buvo lai
mėjęs viaas didfctenes lietuvių 
stalo teniso varžybas. Pasibai
gus komandinėms varžyboms, 
po trumpos pertraukos buvo tę
siama individualinės vyrų ir jau
nių varžybos. 
Negausus skaičius ir žema klasė 

Jaunių vieneto varžybos, atro
do, buvo tik todėl pravestos, 
kad galima būtų kam nors ati
duoti paskirtą dovaną. Nė vie
nas jaunasis stalo tenisininkas 
neparodė didesnio pranšumo už 
kitus žymių. Nebuvo matyti ir 
jaunesnio amžiaus jaunių. Visi 
dalyviai, atrodo, vos nevos tilpo* 
į tą jaunių amžiaus sąstatą, 
trūkstant tik poros mėnesių, o 
gal net ir tik keleto savaičių iki 

Su Šv. Velyltom 

J. J. Bachunas 

. # 

Sp. Apygardos stalo teniso pir 
menybės. Vyrų gr. komandinė-

£> se žaidynėse dalyvavo net pen
ketas (Detroito Kovas, Chica 

A 

'vyrų amžiaus". 2inoma, pra-
iša, 

tap< 
velandietis (kadangi iš kitur 
jaunių ir nebebuvo) R. Valaitis. 

^ = 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kos tumer iams I r Draugam? 

ONA BER2ANSKIENE 
T A V E R N A S 

Tur ime Gero Alaus, Vyno ir Degt inės 

2334 So. Hoyne Ave. Tel. FRon t i e r 6-0670 

: ^ 

Paskutiniojo savaitgalio metu ( (Gintaras), o jaunių — R 
Clevelande, vadovaujant vietos j K Valajciams £ £ > r ^ v e d u 8 v a r ž y b a g , b u v o n ^ . . 
S. K. Žaibas, įvyko Vid. Vak. Po trumpos dvejeto savaičių m e i / t e r } s J u o t a D 0 c l e . # 

pertraukos nuo Detroite įvyku
sių kamuolio žaidynių Clevelan 
de įvykusios stalo teniso pirme 

« ™ „ , — , — - nybės sutraukė labai negausų Antroji vieta teko J "Motiejū-
etroiLo ivuvao, v>inv j W o i uj t t m „ n v . nui, trečioji— R. Melsbakui. 

S. K. Lituanica, Ginta-į skaičių dalyvių. Reikia many- J Uimėtoiais ta 
ti, kad sportininkai, kurių dau-1 Jaunn4 dvejeto įaimeto.iais ta-
gumas yra studentai, buvo ne-j P° b r o h a l K i r R- Valaičiai, 
pajėgūs finansiniai vėl važiuoti Netikėtumai vyrų gr. varžybose 
keletą šimtų mylių. Tai būtų 
viena iš daugelio priežasčių, no
rint pateisinti negausų dalyvių 
skaičių. 

ms" Clevelando Žaibas I ir II) į ti, kad sportininkai, kurių dau-
komandų ir nugalėtoju tapo Žai 

r ^ 

bas I komanda. Vyrų gr. viene
to žaidynių laimėtojas — J. Šo
liūnas (Gintaras). Jaunių vie
neto meisteris — R. Valaitis 

| (žaibas). Vyrų dvejete pirmo-
A) ji vieta teko VI. ir J. Šoliūnams 

Laimėjus Žaibui meisterio var 
dą komandinėse varžybose, 
daugumas manė, kad ir indivi-

v>> 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ! 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams 

Draugams ir Visiems Lietuviams 
i 

VALDYBA IR DIREKTORIAI 

U P R E M 
SAVINOS and LOAN ASMIATION 

1751-1755 WEST 47TH ST. Phone YARDS 7-3895 

dualinėse varžybose žaibiečiai 
Manau, kad yra daug didės- n e § v į s a s pirmąsias vietas. Ta

nių priežasčių dėl kurių šios pir č i a u atsitiko kitaip ir visi, var-
menybės nesulaukė tinkamo dė- ^ybas laimėti favoritai iš Cleve-
mesio. Juk negalima visiškai pa i a ndo, anksčiau ar vėliau buvo 
teisinti mūsų dailiosios pusės — 
moterų nedalyvavimo. Iki da
bar, kad ir negausiai, bet visur 
buvo dalyvių ir moterų grupėje. 
Deja, Clevelande į pirmenybes 
užsiregistravo tik keletas vieti
nių stalo tenisininkių ir todėl 
moterų grupės žaidynės negal-
jo būti pravestos. 
Pirmasis Gintaro pralaimėjimas 

Stalo teniso pirmenybės buvo 

sustabdyti iš kitur atvykusių 
stalo tenisininkų. Be burtų bu
vo išstatyti, pagal pajėgumą iš 
anksčiau buvusių žaidynių ke
turi žaidėjai (J. Nasvytis, J. Šo-
liūnas, Ignatavičius ir VI. Šoliū-
nas). 

Pirmoji stambesnė auka iš 
išstatytųjų žaidėjų buvo Ignata
vičius, kuris pirmąją dieną daug 

^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Savo Kostu tner iams, D r a u g a m s i r Paž į s tamiems 

Link iu 

priešininkų nuginklavo savo aš-
pradėtos komandinėmis varžy-| triu puolimu. Tačiau, kaip ir ^ 
bomis. Buvo ž a d a m a kiekvie-; įprasta, Ignatavičiaus puolimas jn. 
nas prieš kiekvieną sistema ir i a n t rąją dieną dingo ir jis leng-
nors šis būdas daugelį dalyvių v a į buvo nugalėtas silpnai žai-

IGGIE'S TAVERN 
IGNACAS BRUŽAS 

S A V I N I N K A S 

2014 Canalport Av. Tel. Seeley 3-8082 

r » "••• i • » 

ir nuvargino, bet bet žaidėjams, 
atvykusiems iš kitur, buvo ge
rai, nes gavo progą priprasti 
prie šiek tiek savotiškų grindų. 
Kaip ir buvo laukta, dėl pirmo
sios vietos susikibo Žaibas I ir 
Gintaras, abu laimėję visas 
rungtynes prieš kitas koman-

džiančio K. Nasvyčio, o vėliau 
minusininkų pusėje Mačiulis len 
gvai suteikia ir antrą minusą. 

Pravedant varžybas dviejų 
minusų sistema, plusininkų pu
sės ketvirtbaigmėje VI. Šoliū-
nas nugali labai sunkiai Rips-
kį 2:1, o J. Nasvytis įveikia Gry 

das. Žaibas nugalėjo: Kovą — bauską 2:0. Kitoje lentelės pu-
5:0, Žaibą II — 5:0, Lituani-. s e j e į pusiaubaigme patenka K. 
cą — 5:1. Gi Gintaras įveikė: j Nasvytis ir J. Šoliūnas, sunkiai 
Kovą — 5:2, Lituanica — 5:1 laimėjęs prieš Žemaitį 2:1. 
ir Žaibą II — 5:1. Prasidėjus pusiaubaigminėms 

Kovoje dėl meisterio vardo varžyboms kiekvienas setas vi-
Žaibas sunkiai įveikia Gintarą šiems dalyviams darosi vis svar-
5:3. Pirmame susitikime J. Nas besnis ir kovojama su didžiau-
vytis (Ž) laimi prieš Ripskį siu atkaklumu. Ypatingo įtem-
2:0 (21:16, 21:19), Ignatavičius pimo buvo pasiekta VI. šoliū-
įveikia lengvai VI. Šoliūną 2:0 no — J. Nasvyčio rungtynių me-
(21:14, 21:14). Pirmąjį tašką tu. Abiems žaidėjams laimėjus 
Gintarui pelno J. Šoliūnas nuga- po du setus, penktame sete abu 
Įėjęs Grybauską 2:0 (21:14, 23: ; atsisakė kirsti ir prasidėjo bady 
21). Ripskis, kuris pirmąją var mas. Pagal naujas taisykles ta-
žybų dieną labai gerai sužaidė, | tai pasirodė žiūrovams neįdomu 
sunkioje kovoje įveikia Ignata- ir teisėjai pritaikė taisyklę pel-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kos tumer i ams i r D r a u g a m s 

^ 

= ^ 

L. ABARAVIČIUS 

^ 

^ 

Agen ta s — New York Life Insurance Co. 
7351 S. Western Ave. Chicago 36, III. 
Office Tel. CEntral 6-4868 

Residence Tel. GRovehill 6-4789 
<? 

vičių 2:1 (21:19, 17:21, 21:15). 
Pasekmė — lygiosios 2:2. Toli
mesniam sustikime J. Nasvytis 

nyti tašką per trylika kartų. 
Nasvytis penktame sete veda ir 
turėdamas savo naudai 20:18 

visai lengvai laimi prieš J. Šo- praranda lengvai sekančius taš-
liūną 2:0 (21:15, 21:7), tačiau j kus ir rungtynes laimi VI. Šo-
VI. Šoliūnas nugali Grybauską j liūnas 3:2. Kitoje lentelės pu-
2:1 (13:21, 21:13, 21:16) ir pa-|sėje J. Šoliūnas įveikia K. Nas-
sekmę vėl išlygina 3:3. Pirmą vytį 3:1. 
dieną gerai valdydamas puoli
mą, Ignatavičius stipriu kirti
mu laimi lemiamą partiją prieš 
J. Šoliūną 2:1 (21:18, 16:21, 

V. Grybauskas — pavyzdys 
sportininkams 

Didžiausią nustebimą pirme-

V i ^ " " ^ * " ^ 

21:18) ir Žaibas veda 4:3. Penk nybėse sukėlė mūsų žinomo 
tąjį tašką Žaibui laimi J. Nasvy- krepšininko ir gerai valdančio 
tis, nugalėdamas VI. Šoliūną stalo teniso raketę, Grybausko 
2:1 (17:21, 21:7, 21:15). Tokiu pasirodymas. Tiesa, kad mes 
būdu Žaibas I tampa meisteriu (Nukelta į 7 pusi.) 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kos tumer i ams I r D r a u g a m s 

George C. Rogge Agency, Inc., 
I N S U R A N C E 

504 Broadway Phone 6284 Gary Indiana 
^ ^ 

i 

• 

Linksmų Šv. Velykų Šventėje 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

• 
WESTWOOD LICUOR 

S T O R E 
Rinktinių Vynų, Likerių ir Alų 

- A L E X SHIMKCNAS, Sav in inkas 

2441 West 69th St. PRospect 6-5951 
) 

# 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKI SAVO KLIENTAMS IR DRAUGAMS 

» 

ll-oji LITUANICA INN 
3337 So. Lituanica Ava. Tai. Vlrginia 7 8474 

Savininkai: Stanislovas Karpius ir Vilius Neimantas 

^ : ^ 
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S. OiUey Are., Chloago S, ni. TeL Virgiui* 7*6640; t .6661 % 1 4 ( 4 3 
Entered a* Second-Claa* Matter Maroh n , 1916, at Chlcago, IUlnola 

Under the Aet of M»roh S. lS7t. 

Ifember of the Cftthollo Presą AM'I 
Publlahed flaily. «xo«pt Runday* 

by th» ~ 
Lltho&ntaa Cathollc Prem 8oci«ty 
PRENUMERATA: Metami 
Chlcagoj Ir Cicero j I» »o 
Kitur J-AV Ir Kanadoje 18 00 
ržslenyje $11 00 

81TB8CRIPTION RATES 
18.00 per year outalde of Chlcajro 
$9.00 per year ln Chlcago A Cicero 
$8.00 per year ln Oanada 
Foretf^i $11.00 per year. 
H metų I m*n. 1 mln 

IR 00 $2.76 $1 25 
$4R0 $2.60 $.100 
$6.60 $1.00 $1.16 

Redakcija straipsniu* taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grr*21na tik ii anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turln) 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos garus prašymą. 

Illinois kandidatus jau pasirinko 
K^ SAKO RINKIMŲ DUOMENYS 

Illinois valstybė pirmoji pasirinko kandidatus š. m. lap
kričio mėn. rinkimams. Tą pasirinkimą partijos atliko praėjusj 
antradienį įvykusiuose rinkimuose. Tų rinkimų laukė visas kraš
tas, lyg ir manydamas galėsiąs nustatyti, kaip eis tikrieji rinki
mai būsimąjį rudenį. Mat, iš to, kiek daug balsuotojų eina bal
suoti "primary" rinkimuose, kiek balsų gauna partijų išstatyti 
kandidatai ir iš viso, kiek partijos surenka balsų, sprendžiama, 
kas gali įvykti vėliau. 

Tačiau politikos dalykų žinovams ir ypač mėgstantiems pra
našauti tikrai sunku bus iš anksto nustatyti, pasiremiant tik Illi
nois rinkimų duomenimis, kuri partija laimės rinkimus lapkri
čio mėnesyje. 

Pirmoj eilėj tenka pastebėti, kad rinkimuose dalyvavo tik 
dalis ir tai negausinga dalis užsiregistravusių balsuotojų. Taip 
buvo tikriausiai dėl to, kad buvusių rinkimu kampanijai (respubli
konams ir demokratams) kažko trūko. Trūko energijos. Jai trū
ko to užsidegimo, kuris atsiranda veik prieš kiekvienus rinkimus 
ir kuris padeda įjudinti balsuojančią visuomenę. Balsuotojų dau
gumas palaikė rinkimus nesvarbiais ir nebalsavo. Tai, žinoma, 
negerai. Jie patys, be ypatingos agitacijos ar kandidatų prašymo, 
turėtų žinoti savo pilietines pareigas ir balsuoti. 

Kita negausingo balsavimo priežastis galėjo būti ta, kad res
publikonų partija Illinois valstybėje buvo gerokai susiskaldžiusi. 
Vien tik į JAV senatoriaus postą buvo devyni kandidatai. Tai pi
liečius kažkaip keistai nuteikė. Juos užkrėtė nepaisymo liga. Ir 
demokratų partijoj nebuvo gyvumo, nes ryškesnių lenktyniavimų 
jos kandidatų tarpe nebuvo. 

Kalbant apie ateitį, gal tik tiek galima būtų pasakyti, kad 
Illinois atstovybė Jungtinių Valstybių senate ir atstovų rūmuo
se ryškiai nepasikeis. Nominuoti visi tie, kurie dabar yra at
stovais. Jei nominacijos ir kitose valstybėse panašiai praeitų, 
tai Kongreso sąstate žymių pasikeitimų galėtų neįvykt. 

LIETUVIAI KANDIDATAI 

Chicagoje demokratų partijos sąraše (į miesto teisėjus) bu
vo ir du lietuviai kandidatai: teisėjas Al. Wells — šešiems me
tams, teisėjas Jonas Zuris — dviem. Praėjusio antradienio rinki
muose abu mūsų tautiečiai laimėjo. Reikia manyti, kad juodu 
laimės ir lapkričio mėnesį Kaip praeity, taip ir dabar lietuviai 
jų kandidatūrą stipriai p a r e i s . 

Gaila, kad lietuviai respublikonai šį kartą neiškovojo vietos 
lietuviui kandidatui tos partijos sąraše. Berods, buvo galima tai 
padaryti. Su lietuvių ir jų draugų parama toks kandidatas ar 
kandidatai nominaciją būtų laimėję. Ką padarysi, kad taip įvy
ko. Kitais rinkimais lietuviams gal duos žymesnių pozicijų, negu 
ligšiol gauta iš demokratų partijos. Lauksime. 

Lietuviams reikia domėtis politika ir joj aktingai dalyvauti. 
Tai yra svarbu keliais požvilgiais. Svarbu ne vien dėl to, kad 
savo vienam kitam tautiečiui geresnes pozicijas iškovotų, bet 
kad tuo prisidėtų plačiau iškelt lietuvių tautos vardą ir jos gar
bę. Suprantama, lietuviai privalo rekomenduoti partijų viršū
nėms ne betką, bet dorus, gabius, taurius lietuvius vyrus, kurie ge
rai ir garbingai mus atstovautų ir jiems uždedamas pareigas at
liktų ir gerai ir sąžiningai. 

Atsinaujinimas krikščionybės dvasioje 
P. STRAVINSKAS, Clevcland, Ohio 

Velykų švenčių proga krikš- iš akiračio jo sukurtas tos kul-
čionys ryžtasi visu rimtumu pa- tūros vertybes ir pan. 
žvelgti ir dvasiškai įvertinti sa- Mavi.Tnilip.Ti Beck pirmiau mi-
vo darbus, išsiaiškinti savo klai-, nėtoje savo knygoje rašo, kad 
das bei silpnybes ir nuo jų at-1 šiandien prieš mūsų akis vyksta 
sikratyt. Spauda paprastai da-1 krikščioniškosios kultūros ^:lu-
lykus svarsto dar ir plačiau: • vimas. Tautos grįžta į primity-
nagrinėja, kokį metą ir laikus'vinę būklę, į barbariją. Visur 
mes gyvename, kad gebėtume! pastebimas dvasinės kultūros 
kovoti su žalinga įtaka iš oro. | niveau smukimas. Visur vyks-

Liūdnoji dabartis 

kai grįš prie Dievo, kai krikš
čioniškasis Vakarų pasaulis grįš 
prie Kristaus, kuris yra tobu
liausias {fcmogus, išmintingiau
sias Mokytojas ir augščiausias 
Karalius. Nutolimas nuo Jo 
mokslo ir Jo dorinės tvarkos ve
da į pražūtį, o grįžimas prie 
jos — į prisikėlimą. 

šviečiantieji pavyzdžiai 

Šiame nihilizmo amžiuje pa
sitaiko ir šviečiančių pavyzdžių, 
kada krikščionys sąmonkigai vi
su atvirumu išpažįsta Kristaus 
doros mokslą ir aukojasi, kovo-

<? 
Linksmų Velykų Visiems! 
Suaidėjo Velykų varpa i t ea tneša J u m s , b r angus 

Rėmėjai , Geradar ia i ir Prietel iai , mūsų š i rdingiausius 
sveikinimus ir l inkėjimus 

Aleliuja! Aleliuja! t e skamba džiaugsmingai per 
visą Jū sų gyvenimą. Linkime, kad dosni Aukščiausio
jo r a n k a nuba r s ty tų Jūsų darbo d i rvas gaus ia palai
mos rasa . Šia intencija ir Jūsų ypa t ingomis intencijo
mis dėkingai melšime Meilingąjį Atpirkėją. 

Nek. Pr. Švč. P. Marijos Seserys 

^ 

tąs perdirbimaas to, kas puiku, 
sunku ir komplikuota, į tai, kas I I . . . . . . u r . / . . " darni uz krikščioniškosios kultū-Istisais metais viso pasaulio žalia ir grubu. Logikos ir iš-1 ^ u - , •, , •• 

krikščioniškoje spaudoje vis minties galiojimas pastatytas! £ ^ £ k n k s c i a m s k ^ 
skundžiamasi, kad mes gyvena- po klausimo ženklu ir sukrėstas I m 7- i~-
me šiandien visuotinio žmonijos ii pa?rindų. šiandien neigiamos I T ? k "? ^ 2 ^ U ™°" ^ T 
susiskaldymo ir betkokio auto-j b a s i n ė s vertybės, ir L a g u s * ^ gflezmes uždangos. Jų 
^•i. 4. . , . ' . . . * . , . , * turėjome ir vad. Vokiečiu Tre-
nteto sugriovimo, tiesiog dvasi- ima žavėtis bei domėtis tiktai! « . • ' -, . , . , . 7. „V 

1 eiajame Reiche, kada krikščio
niškosios kultūros 

, kilo prieš 
prie dorinio, teisinio ir dvasinio barbariia 

Kaip prisimename, 

nio chaoso, tikro nihilizmo lai
kus. 

Kad šiandien yra prasiveržu
si galinga 
vad. 

grubia realybe, tik tuo, kas me
džiagiška ir gyvuliška. Einama žmones su-

naciškai nihilistišką 

S v e i k i n i m a i 
Velykų ir kitų švenčių progomis redakcijos kolektyvas gauna 

daug nuoširdžių sveikinimų iš savo mielų bendradarbių ir daugy
bės skaitytojų. Tuos malonius sveikinimus vertindami, turėtume 
kiekvienam atskirai padėkoti ir kiekvieną atskirai pasveikinti. 
Bet to padaryti nepajėgiame, nes, tikėsit ar ne, esame perkrau
ti darbais. 

Todėl ir mes jungiamės prie daugybės prekybininkų, profe
sionalų ir visų tų, kurie per mūsų dienraštį pasveikina savo in
teresantus ir draugus, tuo būdu juos visus pasiekdami. Tikimės, 
kad ir redakcija šiais sveikinimo žodžiais pasieks visus savo uolius 
bendradarbius: rašytojus, žurnalistus, korespondentus ir taip pat 
skaitytojus. 

Mes džiaugiamės ir didžiuojamės savo bendradarbių uolumu 
ir sugebėjimais duoti dienraščio skaitytojams tai, kas jiems įdo
mu ir naudinga, taip pat tai, kas naudinga religinių ir tautinių 
pradų ugdymui, kas reikalinga lietuvių tautai, kovojančiai dėl savo 
laisvo ir nepriklausomo gyvenimo. 

Mes didžiuojamės ir tais tūkstančiais skaitytojų, kurie savo 
parama duoda galimumą ir mūsų bendradarbiams ir mums pa
tiems pasireikšti ir dirbti spaudos darbą, kuris taip pat labai 
yra reikalingas, ir be kurio mūsų tiek religinė, tiek tautinė veikla 
dirvonuotų. 

Mes negalime nesidžiaugti ir tais lietuvių įmonininkais ir 
profesionalais, kurie yra pasirinkę mūsų dienraštį, kaip tarpinin
ką. Sustiprindami dienraštį medžiaginiu požvilgiu, jie stiprina 
lietuvių spaudą ir tuo pačiu visus svarbius lietuviškuosius są-
jūdžus. 

Todėl šių šv. Velykų proga sveikiname visus ir visas, pa
linkėdami, kad ir šventės būtų malonios, dvasiniai naudingos ir 
kad mūsų talka puoselėti visa, kas gera, kilnu, naudinga Dievui 
ir Tėvynei dar labiau sustiprėtų! 

o«. jėga v;sa griauna 
n i h i l i z m o b a n g a , 

tatai pripažįsta, galima sakyti, 
visi šių dienų gyvenimo stebė
tojai, filosofai, sociologai, teisi
ninkai ir kiti. 

Šią mūsų liūdnąją dabartį dar 
praeito šimtmečio pabaigoje yra 
pranašavęs ir Friedrich Wilhebn 
Nietsche, kuris toli gražu nėra 
mūsų pasaulėžvalgos žmogus, o 
greičiau bedievybės atstovas. 

Nihilizmo bruožai 

Šių dienų nihilizmo bruožai 
pasireiškia tuo, kad žmogus nei
gia visas religijas, visas filoso
fijas ir doktrinas, betkokius gy
venimo principus, kad jis sunai
kina visus savo dvasinio gyve
nimo atramos taškus ir nori gy
venti "laisvai", sakytum, palai
dai, anarchiškai. 

Nihilizmas ir barbariją 

Į nihilizmo paruoštas dvasines 
tuštumas veržiasi visokie ne
švarumai. Principus pametęs 
žmogus, grįžta į primtyvinę, 
laukijinę padėtį. Jis vadovau
jasi tik savo gyvuliškais instink 
tais — ir niekuo daugiau. Vis
kas jam yra galima, nes jis ne
turi jokių dvasinių varžtų. Ja
me sukyla melo, apgaulės, 
smurto, didybės ir kitų aklųjų 
aistrų demonai. 

Ir taip nihilizmas išsigema į 
barbariją. Barbariją, kuri ky
la iš nihilizmo, laikoma tiesiog 
nihilizmo liga. "Barbarei — das 
ist die Krankheit des Nihilis-
mus" — "barbariją — tai nihi
lizmo liga" — sako Maximilian 
Beck savo knygoje "Philosophie 
und Politik" (Filosofija ir poli
t ika). 

Kaip reiškiasi nihilizmas 
šiandien 

Šiandien nihilizmas ir nihilisti 
nė barbariją reiškiasi tuo, kad 
žmogus pradeda griauti savo pa 
statytąjį dvasinės kultūros rū
mą, kad jis paneigia ir išleidžia 

autoriteto totalinio sugriovimo, 
prie anarchijos visose srityse. 

Išsigelbėjimo viltys 

prisimename, iy44 m. 
liepos 20 d. vokiečių karininkai 
sukilo prieš Hitlerį ir jo antikris 
tinį režimą. Sukilimas, tiesa, ne-

Žmonijos išsigelbėjimo viltys pasisekė. Jis buvo apmokėtas 
šiandien yra sudėtos i jos atsi- į didvyrių krauju, bet tas didvy-
naujinimą krikščionybės dvasio-| rių kraujas didele dalimi nuplo-
je. Sakoma, kad, jeigu krikščio-j vė vokiečių tautos gėdą ir nu-
nys būtų buvę gyvos dvasios, | ėmė jos atsakomybę prieš įsto
tai nihilistinė barbariją niekuo- j riją dėl hitlerinės barbarijos 

Linksmų Šventų Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kos tumer i ams i r D r a u g a m s 

JULIUS J. STORGUL 
PLUMBING - HEATINO — SEWERAGE 

CONTRACTOR 
E s t i m a t e s Furn ished on Request 

2218 W. Cermak Rd. Chicago. 111. 
Phone Vlrginia 7-0300 
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met nebūtų išsiplėtusi, kaip yra 
šiandien. 

Wilhelm Solzbacher savo kny 

nusikaltimų. 
Mums tas sukilimas ypač įdo

mus tuo, kad jis buvo rengia-
goje "Pius XI als Verteidiger į mas, vadovaujantis krikščionis 
der Mensehlichen Persoenlich 
keit" rašo: 

"Socialinio, rasinio arba po 

kaisiais principais ir idealais. 
Pagrindinės jo idėjinės gairės 
nusakytos to sukilimo dalyvio 

litinio kolektyvizmo stabmel- Fabian von Schlabrendorf kny-
džiai (tie nihilistiniai barba- Į goję "Offiziere gegen Hitler" 
rai — P. Str.) galėjo pasiek- (Karininkai prieš Hitlerį) šiais 
ti savo pergalės tik dėl to, žodžiais: 
kad daugelis tu, kurie remia-j "Deo — Patriae — Humani-
si krikščioniškosios kultūros j t a t i " (Dievui, Tėvynei, Huma-
pagrindinėmis vertybėmis ir j niškumui), o protestas prieš na-
kalba apie laisvę, žmogaus | c i n e pagoniją formuluotas šiaip: 
teises, netgi apie krikščiony- "Nemo contra Deum nisi Deus 
bę, kurie dedasi tarnaują iP 8 6" (niekas prieš Dievą ir me
ldėjoms bei idealams, viso to k a s P a t s Dievas). 
neima rimtai \ širdi. Visa tai Aiškiai krikščionišką sukilėlių 
jiems yra pasidarę tiktai tuš- j veidą rodo mums ypač gi vy-
čios sąvokos, kurias jie pri- j Gausios sukilimo vadovybės su
ima tik iš įpročio ar tingu-1 Projektuoti atsišaukimai į tau

tą, kur sukilėliai sako "tos bai
sios aukos" žygio įmąsi "patik-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
MŪSŲ DRAUGAMS IR KLIENTAMS 

^ufr 

mo".„ k 

PILSEN BREWING CO. 
BREWERS and BOTTLERS OF 

Yusay Pilsen Beer 
3065 W. 26th St. Chicago, Illinois 

^ 

"kad šiandien, kada mes vedame 
Dievo baimės, bet I nebūtų pažeisti Jo įsakymai" ir kovą už savo tautos išlaisvini-

Toliau autorius dėsto, kad šių. nne savo sąžinę prieš Dievą", ] v a s reikalaująs ir žiūrįs, 
dienų krikščionis nesistengia su-1 kad jie norį 
prasti savo pasaulėžvalgos prin ( n e patys pasidp^ytf <fievais", |j p a n . Imą, turime pirmiausiai turėti 
cipų, nesiryžta jų neatšaukia-į kad jie kovoja "su Dievu už tei- • Pradėdami savo didžios au- ( prieš akis ir tos tautos atstaty
mai priimti, už juos aukotis bei i Sę f laisvę ir taikingo gyvenimo j kos žygį jie, tie herojai vokie-'jmo gyvenimo idealą. Turime 

užtikrinimą", kad jie rengiąsi čių kariai, pirmiausiai nusilen- įsisąmoninti krikščioniškojo do
ke Dievui ir prašė Jį, kad duo-, ros ny>kslo principuose ir ryž
tų jiems pasiryžimo bei jėgų tis tais principais atstatyti mū-
"jprasminti tą baisią auką at- sų valstybės santvarką, Nepri-
eities generacijų palaima", klausomybę atgavus. 

kovoti. 
Štai, kodėl ir sakoma, kad "džiaugsmingai bendradarbiauti 

krikščionys turi šiandien atsi- j su krikščionių bažnyčiomis", 
naujinti savo pasaulėžvalgos. kad jų siekiamos valstybės dar-
principų dvasioje, atgauti savo | bai būsią "persunkti krikščio-
dvasinę sąmonę ir idėjinį kovin 

"krikščioniškai religiniais pa
grindais", kad jie suprantą, jog 

gumą. 
Šiandien yra labai populiarus 

krikščionybės obalsis — "Atgal 
prie Dievo!", "Atgal prie Kris
taus!", štai, sakysim, vokiečių 
mokslo vyras, antinacinis ko-1 Dievas pats statąs jiems klau-
votojas prof. Konrad Algermis- simus, ar jie veikią "sutinka-
sen savo knygoje "Kirche und mai su Jo nustatytąja teisingu-
Ge>genwart" (Bažnyčia ir dabar- Į mo tvarka", ar jie gerbia "Jo 
tis) rašo, kad žmonija galės iš- įsakymus, laisves ir žmogaus 
sigelbėti iš nihilizmo tik tada, vertę", kad jie žiną, jog Die-

niškąra mintimi", kad jie leisią] (gį0s citatos paimtos iš Rudolf 
Bažnyčioms , veikti "tikrosios' Peehel knygos "Deutscher Wi-j 
krikščionybės dvasioje", kad derstand). 
būsiąs atstatytas švietimas 

Išvados 

Bet kad tą krikščioniškosios 
santvarkos idealą turėtume 

1 prieš akis, kad netrūktų mums 
pasiaukojimo dvasios, pasiryži-

Iš to, kas pasakyta, matome, j m o bei jėgų toje šventoje ko-
jog krikščioniškas idealas duo 
da žmonėms stiprybės, pasiau
kojimo dvasios ir jėgų kovoje 
už jį ir, bendrai, už žmogaus ar 
tautos teises, kurios su tuo ide
alu sutinka. 

voje, turime, pirmiausiai patys 
atsinaujinti krikščionybės dva
sioje. Tai yra pirmas ir pats 
svarbiausias mūsų šių dienų už
davinys. 

MELE MAZALAITĖ 

S A U L Ė S T A K A S 
ROMANAS 

tai jau buvo vadinama nuodėme. Jį norėjo atiduoti I Tiktai štai pasibaigus sumai, kodėl vargonai su-
vienuolynui, kad gyventų vietoje, kur reiktų varžyti ūžė Bacho fugą? — juk tai ne vargonininkas, nesa-
save visokia palaimintos, uždaros vietos disciplina, ir kykit, — ir ji labai valdėsi, kad nepažvelgtų augštyn. 
taip padėti sau prievarta, jeigu nesugeba geruoju. Daugelis kraipė galvas, atsisukinėdami, visi buvo pa-
Tačiau dėdė buvo išleidęs savo vikarą kitur — pagal jutę grojimą kitokį, perdaug iškilmingą ir didų* ir už-

15 

(Tęsinys) 

paskyrimą, žinoma, jis mėgo jauną darbštų kunigė
lį, tačiau, kaip jis pripažino, čia gi nėra kur ištempti 
darbščių rankų — ir jis buvo toks sau tvirtas Dievo 
vynininkas, jis neklydo, jam nereikėjo paramos. Jeigu 
jam skirtų kunigą Kazimierą, vietoje, kad jis vyktų 
vienuolynan? — Dėdė gavo kunigą Kazimierą. Jis taip 
kalbėjo ir elgėsi su savo konfratru, lyg jie abu du kle-

Dabar jau tikrai einu, — galvojo ji, tačiau delsė, bonai vieši Viešpaties troboje. O, buvo čia taipgi ne-
— reikia palaukti, jeigu iš tų namų mane matė, dabar | laimingų priepuolių kunigui Kazimierui, tačiau jis ne
stovi ir juokiasi, kad tyčia buvau atėjus. Ir ką veiks- buvo nuklotas Chamo — ir žmogus viduje patsai ko
siu namie ? — manė vėl — jeigu aš nebūčiau palikus i vojo, valdėsi ir kentė, kad neįžeistų savyje kunigo 

Specialiai susidaręs Chicagoje komitetas rūpestingai pradeda 
ruoštis prie Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje seimo, bū
siančio birželio pabaigoje, Chicagoj. 

miške knygos 
Kai pagaliau ji atėjo namo, ji nesugalvojo nieko 

kito, kaip tuojau eiti miegoti. I r neužmigo, ji jau nuo
bodžiavo už rytojaus dieną, ji jau kalbėjo už ateisimą 
laiką: — aš nežinau ką darysiu. Aš esu vienišiausias 
žmogus pasaulyje. 

Bet rytas ir šitą kartą pagelbėjo — tokia buvo 
sena gera teisybė. Ji nuėjo į bažnyčią vidurdienį — 
tebuvo tiktai suma, ji tęsėsi ilgai, čia žmonės nebuvo 
pavargę ilgai klūpoti, ne, jie apkalbėdavo, jeigu kas 
pergreitai laikė mišias. Jie galėjo būti patenkinti ir 
dėdės nauju vikaru — jis buvo pamaldus. Naujas, ta
čiau jis buvo tik nedaug jaunesnis už patį kleboną — 
jis buvo jautrios širdies žmogus — sakė dėdė, tai dėlto 
jis buvo palinkęs silpnybei, jis gėrė, jis perdaug gėrė, 

Gal jam buvo čia sunkiau negu vienuolyne — galvojo 
kartais ji, stebėdama savo dėdės vikarą — tačiau jis 
buvo laimėjęs daug. 

Ir kaip kilniai, ir kaip nusižeminęs jis čia buvo 
prie altoriaus, kunigas Kazimieras, rusvai žilas, ne-
augštas, skaidrus bažnytiniame apdare, ir kaip mal
dingai jis vedė parapijos tikinčiuosius per šventos 
aukos maldas. Jai taipgi buvo nuostabiai gera ir vėsu 
šiuose šventuose mūruose, suole netoli altoriaus — ji 
meldės iš maldaknygės, ir juto savo širdį ramią, to
kią, kokia gali būti tiktai sekmadieniais, iki pietų, tik
tai pamaldose. Ji girdėjo chorą, senio vargonininko 
virbuojantis balsas, ramus ir įsigyvenęs tarė pavie
niui atskiras lotyniškas eilutes, kvepėjo kadugiai ir 
gintaras — buvo gera. 

miršo, jog nedera žvalgytis tokioje vietoje. Ji nesi
žvalgė, ir galvojo, jog nedera čia rodyti tokią muziką, 
jinai tiktų didelėje katedroje, augštuose skliaustuose, 
tai tenai ji yra savo vietoje, tačiau čia ji rodos, sten
giasi suardyti sienas — ir kelia nerimą. Tai tasai žmo
gus — galvoja ji, tai didelis muzikas — jis nori pasi
didžiuoti, pasirodyti. I r ji pyksta f— nors tai yra ne
leistina čia — bet neišeina. 

Ir vėliau, mišparus grojo tas pats, kur Bachą. 
Bet dabar vargonai negriovė bažnyčios: skaidri me
lancholija, Naujosios Jeruzalės grožis, seni antifonai 
iš Biblijos ir per amžius nepasikeitęs žmogaus ilgesys 
kilo iš šios senos muzikos, ir jai buvo liūdna, tačiau 
taip liūdnai būti jai patiko. Ir geras nuolaidumas bu
vo apsėmęs širdį: kai išeidama, prie bažnyčios durų 
sutiko vargonininko sūnų ji nepyko nei buvo įžeista, 
tarytum jie miške nesakė erzinančių žodžių, ir ji ne
buvo pabėgus. Ir jis tuojau pasakė, nesisveikindamas: 

— Jūs verčiate rinkti jūsų turtą, — jis išsitraukė 
iš kišenės jos knygą.: — Aš nešiojuos ją, kaip atgai
laujantis čigonas, kuris j ieško savininko. Bet perskai
čiau ją šią naktį. 

Labai gerai, kad jis nemiegojo šiąnakt, — galvojo 
ji, — nors tiktai knygą skaitė. — Bet aš nesakysiu, 
jog nemiegojau, — tarė sau — ir norėjo sakyti. 

(Bus daugiau) 4 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAOO, ILLINOIS Penktadienis, balancL 16, 1954 

Po Velykų — eile gražių parenginuj 
Clevelando lietuviai Prisikė- Vargo mokyklai ir 

limo iškilmes atšvęs šv. Jurgio puikiame parengime, 
ir Nesiliaujančios Pagalbos Sv. C l e v e l a n d o j ū r ų s k a u 
Panelės bažnyčiose Velykų ry- t ų pavasariniame koncerte ge
tą 6 vai. Nuo amžių lietuvių my gūžės m . i . 9 d. išgirsime "Ąžuo 
limoji Kristaus P r i s įkėlimo lų" oktetą ir solistę Prudenciją 
šventė ir šiemet, kaip visados. Bičkienę. 

Mylita Zyžniauskaitė, Vytautas luoti aktoriumi, ar tik kelintą Organizuojama Lietuvių 
Kamentavičius, Rimas Minkū- kartą dainuojančią dainininkę Dienos p r o g r a m a 
nas. Muzikinėj daly pasirodė — soliste, ar pradedantį piani-
studenčių trio - K. Maicanai- nu skambinti vaiką - pianistu A P ^ k e s valdyba organizuo
to, irena Žilinskaitė ir Nijolė - virtuozu, tikrai greit susi- & l i e P ° s 4 d- įvykstančiai Ben-
ua r tu idu tė su gražiomis dai- maišysime sąvokose ir jauni- druomenės Lietuvių dienai pro-

i . . ... gramą. Jau sutiKo dalyvauti h-
nomis. mui lomis priemonėmis tikrai 

A l i o C l e v e l a n d o s k y - aesurasane "skatinančių aksti-
r i a u s v a l d y b a atsiprašo nų". Jei ir talentingam akt. 
p. Z. Gobį, kūno pavardė per kaip P. Maželiui kartą nepas)-
klaidą nepaskelbta Tautos Fon- į sekė surežisuoti puikaus jauni-
de aukojusiųjų sąraše spaudo- j mo literatūros — baleto vaka-
je. P. Z. Gobis per vasario 28 jro (nors paprastai tokie jo pa
či, rinkliavą paaukojo 10 dol. rengimai būdavo puikūs), tai 

dalyvauti x a u t o s Fondui. ! dar nereiškia, kad šj nepasise-
M o k s l e i v i ų A t - k ų C e n jkimą negalima paminėti kaip 

t r o V a l d y b a š. m. rugpjū- j nepasisekusį 
S. G: 

r!r 

bus su pavasario džiaugsmu at
švęsta. 

L i e t u v i ų R a d i j o k 1 u-

čio mėn. 27 — rugsėjo 3 d. ruo
šia moksleivių ateitininkų sto
vyklą prie Bath miestelio, veik 
25 mylios nuo Clevelando. Ši 
naujutėlė, tik šiemet baigta 

Kodėl nutrūko lietuvių 
sales atnaujinimo akcjja 
Balandžio 4 d. įvykusiame 

b a s gegužės 16 d. rengia vaka- \ į r e n g t i s t ' o v y k l a p r i k l auso CYO f**"**^ ir kt. ekonominiais 
P o V e l y k ų prasidės visa rą, kuname įvyks ir dovanų pa- o r g anizacijai . Stovykla išdėsty-

eilė gražių parengimų, kurie skirstymas. Bilietai jau plati- j t a kalnotoje, gražioje vietoje, 
ir baigs pavasario sezoną sa- n a m i . Už 25 c. bus galima gauti a p į m a 80 akrų. Yra trys nedi

deli ežeriukai, kur galima mau 
dytis, 7 nedideli nameliai nak-

lėse. elektrinė siuvamoji masina, ra-
" V a i d i l o s " teatras per dijo aparatas, elektrinis suktu-

Atvelykį, balandžio mėn. 25 d., vas (mixer) ir eilė smulkių do-
lietuvių salėje stato K. Inčiūros vanų. Laimikių ir vakaro paja-
4 veiksmų dramą "Dr. Vincą Ku m 0 s skiriamos Radijo valandai 
dirką". kuriame dalyvaus žy- išlaikyti. Pratęsus lietuviškų 
mušis Lietuvos Valstybinio Te- transliacijų laiką, padidėjo ir 
atro aktorius - režisorius Hen- išlaidos. Kiekviena, nors nedi-
rikas Kačinskas ir vaidins Vin-, d e l ė > a u k a palengvins ir ateity 

a t tęsti lietuviško žodžio ir muzi-

vynėms, atskiras valgyklos pa
statas, maudyklės, salės ir t.t. 

A l b i n a P e t u k a u s k i e -

klausimais besidominčių lietu
vių susirinkime pagrindinį pra
nešimą padarė Bendruomenės 
Ekonominės Tarybos pirm. H. 
Idzelevičius. Toliau gyvai buvo 
svarstomi ypačiai šie klausi
mai: Tarybos pertvarkymo, lie
tuvių salės ir namų atnaujini
mo, vasarinės rezidencijos įsi-n e - Kazlauskaite paskirta Ne i 1 0 0 g iJ i m ° , lietuviškos kolonijos ku tunto tuntininke, 1263 • J . . . . 

co Kudirkos rolę. Svečias 
vyksta iš New Yorko. Režisuo
ja akt. Petras Maželis, dail. — ' stotį. 

kos garsus per stiprią WDOK 

K. Žilinskas 
Ta pačia proga bus Vaidilos 

teatro darbo metų atžymėjimas 
ir spaudos atgavimo jubilėjaus 

paminėjimas. Biletų galima įsi
gyti Spaudos kioske. Dirvoje ir 
pas K. Apanavičių, skambi
nant tol. GA. 1-6958. 

L i t u a n i s t i n ė m o k y k -
1 a gegužė? 2 d.. 4 vai. rengia 
įdomų vakarą, kuriame progra
mą atliks aktoriaus A 1 f o i s o 
B r i n k o s v a d o v a u j a m a 
C n i c a g o s t e a t r a l ų g r u-

S t u d . N i j o l ė V e d e g y -
t ė dalyvavo Cleveland Institu
te of Art pavasarinėje mokyk
los parodoje, kurioje iš 200 kū
rinių buvo atrinkti 40 geriau
sių darbų. Jaunoji menininkė 
dalyvavo su keturiais paveiks
lais, iš kurių vienas "Gėlės" 
buvo premijuotas. Priaugančių
jų talentų parodą labai teigia
mai įvertino visi Clevelando di
dieji dienraščiai. 

D r. V y d ū n o 

ringos 
E. 67th, Cleveland 3, O, tel. UT. 
1-6828. 

L. F. v a l d y b o n išrinkti A. 
Darnusis, M. Palubinskas ir P. 
Titas. 

D ė l p. S t a s i o B a r z d ų -
k o atviro laiško, tilpusio praei
to numerio Clevelando žiniose, 
nesileidžiant į diskusijas, gali
ma tik tiek pasakyti, kad Jūsų 
korespondentas, jau penkerius 
metus Jus kas savaitę informuo 
jąs, visada ir visur jieško tei
giamų ir skatinančių reiškinių 
mūsų visuomeniniame ir kultū
riniame gyvenime. Jis juos re
gistruoja ir jais nemažiau džiau 

m i n ė j i- giasi, kaip ir p. St. Barzdukas, 
akademikų bet kartu laiko nesąžiningu da-i r t a u t i n i ų š o k ė j ų m a s, surengtas 

g r u p ė vad Liudo Sagio. Vi- skautų bei skaučių praeitą sek lyku viską, nors butų ar menka 
sas peLi'as - Clevelando litua- madienį sutraukė pilną salę vertis pastatymas ar nereiks 
nistinei mokyklai. Mokyklos va klausytojų. Apie Vydūną - - kū- mingas įvykis, vienodai vertin 
dovvbė ir- Tėvų komitetas jau rėją kalbėjo Aldona Augustina- ti, vienodai tuo džiaugtis, 
iš anksto prašo visų clevelan- vičienė, "Prabočių šešėlių" frag pirmą kartą scenoje pasiro-
diečių tą vakarą pašvęsti mūsų mentus išpildė: R. Bralevičiūtė, dantį jaunuolį pradėsime 

Jei 

titu-

V ELYKŲ LAIKAS yra malonus visiems, ries po ilgos žiemos visi džiau, 
giasi gamtos atbudimu ir džiaugsmingai sveikina vienas kitą. Mums, kaip 
biznio įstaigai irgi malonu pasveikini savo kostumerius, kaimynus, priete-
lius ir draugus. Mes netik jus sveikiname, bet ir padėkos žodį tariame už 
paramą ir linkime, kad 
ŠIOS VELYKOS SUTEIKTŲ JUMS 

DAUG DŽIAUGSMO IR LAIMES 

THOMA9 S. JANULIS, Prezidentas 
JOSEFH M. MOZERIS, Sekretorius 

D i r e k t o r i a i 
KAZIMIER DEMERECK1S, FRANK DIKSAS, 
JOHN JANI LIS. JOHN BUDRICK, MARY EISLN, 
JOHN SflEFL T1S, STANLEY STANEV ICU 

DISTHCT-
SAVINCS 

and LOAN ASSOCIATION 

rimo ir kt. Jais pasisakė visa 
eilė susirinkimo dalyvių: Gai
žutis, Jonaitis, dr. Darnusis, La 
niauskas, Saukevičius, Janule-
vičius, Bartkus, Lazdinis ir kt. 
Iš šių svarstymų paaiškėjo, kad 
visų pirma norėta atnaujinti 
salę, o tik toliau imtis kitų su
manymų vykdymo. Tačiau įstri 
go ir salės atnaujinimo akcija. 
Pagrindinė priežastis — tai pa
čių salės akcininkų (šęrininkų) 
parodytas abejingumas bei šal
tumas. Taip pat iškilo skirtin
gos pažiūros dėl senųjų ir nau
jųjų akcijų vertės santykių. Šiuo 
metu Bendruomenės atstovai 
yra konkrečiai pasiūlę naujas 
akcijas leisti tos pačios sumos 
($10) ir laukiama taip pat kon 
kretaus salės direktorių bei ak
cininkų atsakymo. Nauji pasita 
rimai bus galimi tik šiam atsa
kymui atėjus. 

Į naują apylinkės Ekonominę 
Komisiją buvo išrinkti: H. Id
zelevičius — pirm., dr. Ad. Da
rnusis — vicepirm.. S. Laniaus-
kas, — sekr., Edv. Kersnaus-
kas ir Alf. Telvčėnas — nariai. 

aptarti ir kultūriniai 
klausimai 

Balandžio 9 d. įvykusiame 
apylinkės Švietimo ir Kultūros 
Tarybos posėdyje pagrindinį pra 
nešimą padarė pirm. dr. M. Ži
linskienė. Toliau buvo svarsto
mi įvairūs konkretūs sumany
mai bei siūlymai: Motinos die
nos rengimas, lietuvių spaudos 
atgavimo sukakties minėjimas, 
jaunimo parengimų, iškylų, skai 
tybos ir kt. klausimai, lituanis
tinės mokyklos ir organizacijų , , 
darbo laiko suderinimo reikalai, H f l t t K H P <HH1. Br&UCfl; 
Amerikos lietuvių Kultūros kon ' m m m _ w m t _ _ _ _ _ _ _ 
greso sušaukimo mintis ir kt. •• I M I U I M I - BJinifl IT IIIDAC 

Šiam posėdžiui tiek kaikurios *»** Uwfiy ~ ? L , V 
kultūrinės lietuvių organizaci- LlevelanCi, UnlO 
jos, tiek atskiri kultūrininkai \ savo savaitinę programą trans-
teparodė maža dėmesio, todėl Įiu>ia kiekvieną penktadienį 7:30 
jis buvo negausus. Taip pat ne-

tuanistinės vysk. Valančiaus mo 
kyklos Liudo Sagio vadovau
jama tautinių šokių grupė (ji 
bus gerokai padidinta), dėl pro 
gramos taip pat tariamasi ir su 
kt. asmenimis. Kadangi Lietuvių 
diena yra visų mūsų bendras 
reikalas ir jos pasisekimas pri
klauso nuo mūsų visų atsidėji
mo bei pritarimo, tad šia proga 
maloniai prašomi visi tėveliai 
bei mamytės sudaryti ko palan 
kiausias sąlygas savo dukrelėms 
bei sūneliams dalyvauti įvairio
se repeticijose. B. 

SĖKMINGOS MISIJOS 

Švč. P-lės N. Pagalbos parap. 
bažnyčioje misijos tęsės nuo ko 
vo 28 d. iki balandžio 11 d. Pir 
moję savaitėje misijos buvo ve 
damos anglų kalboje, o antroje 
— lietuvių. Misijos pavyko. Lie 
tuvių kalboje misijas vedė tėvas 
Adomavičius, FOM., žymus pa
mokslininkas. Žmonės misijas | 
gausiai lankė ir klausėsi jo gra | 
žių ir pamokinančių pamokslų* 
Paskutinė misijų diena buvo bai 
gta raginant skaityti katalikiš
ką spaudą. 

Tėvo Adomavičiaus gražieji 
pamokslai ilgai pasiliks Cleve
lando lietuvių mintyse ir širdy
se. 

šokiai 

Balandžio 18 d. Velykų dieną, 
vakare, liet. svet. Vyčių 25-ta 
kp. rengia margučių vakarą su 
šokiais, .kuriems gros Ray No-
wak orkestras. 

Šiuose šokiuose bus suteiktos 
kelios dovanos už gražiausiai ir 
skirtingiausiai išmargintus kiau 
šinius — margučius. Visi Cleve
lando lietuviai, ypatingai kiau
šinių marginto jai, kviečiami pa 
rodyti savo talentą — dalyvauti 
šiame konteste. 

Taip pat šiame vakarę veįks 
bufetas ir užkandžiai. Vyčiai 
prašo ir kviečia visus savo drau 
gus ir bičiulius paremti juos sa
vo gausiu atsilankymu. 

—Senelis. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Lietuviams! 

Sv. Šeimynos Prieglaudos 
FAJV L Y V I L L A 

• • 

i K U N . S. ADOMINAS, Kapelionas 
O R LA N D PARK, ILLINOIS 

& 

" ^ 1 

JIDGE ALFONSE F. TOLS 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu visiems Lietuviams 

ir 

Nuoširdžiausiai dėkoju visiems 

už didelę paramą rinkimuose. 

Detroit, Mictv 

Velykiniai šokiai 

L. Vyčių 102 kuopa balandžio 
mėn. 18 d., Velykų sekmadienį, 
rengia linksmus velykinius šo
kius, kurie įvyks St. Clements 
salėje, 25th prie Michigan. Visi 
lietuviai kviečiami pasinaudoti 
šia proga ir dalyvauti linksma
me pasišokime. Šokių pradžia 
9 vai. vak. 

^ J 
y Linksmų Šv. Velykų *i 

Linkiu Visiems Savo Kos tumer iams I r D r a u g a m s 

TELSER'S *JEWELRY 
J E W E L E R S — OPTICIANS — RADIOS 

E L E C T R I C A L A P P L I A N C E S — T E L E V I S I O N 

2205 W . Cermak Rd. Tel. VI . 7-7796 
L E N G V O S PIRKIMO SĄLYGOS. 

Neska i tome v i r šaus už kreditą. 

I 

# 

bepajėgta išsirinkti nei vado
vybės — nuolatinio prezidiumo. 
Nutarta prašyti apylinkės val
dybą, kad prezidiumas būtų pa
skirtas. 

Posėdžiui sumaniai ir kons
truktyviai pirmininkavo Pr. Ka Y^Į?*?. 

,. , ' „ 7205 Lmwood Avenue, telefonas 
ralius, sekr. — V. Kamentavi-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams 

DR. A. W. JACOBS 
D A N T I S T A S 

10758 S. Michigan A ve. Chicago, 111. 
Pullman 5-7235 

^ i 

per WDOK, banga 1260 — 
Klubo pirm. ir bendru ių reika- ^J/-

lų vedėjas — Juozas Stempužis, 
1152 Dalias Rd.. tel. SW. 5-1900 

Programos vedėias — Balys 
! Augkas, 1359 E. 94 St., telef. 
įCE. 1-5904. 

Iždininkas ir finansiniu reikalu 
Aleksandras Laikūnas. 

cius 
EN. 1-1082. 

N A U J A I ATIDARYTA BRIGHTON P A R K E 

"KARCIAMA RUŽAYA" 
MEISTER BRAU TftVERN 

Sav. V. PRANCūZEVIčIUS ir j . SABUKONIS 
Sveikina savo lankytojus ir linki linksmų 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių N 

Nenusivilsite užcįę. — Vietiniai ir užsieniniai gėrimai. 
2532 Wes» 47th Street Tel.: Vlrginia 7-2429 

\ i = ac "HJSSm 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir ©raugams 

LEADER LAINDRY 
1633 W. 43rd St. Chicago, IU. 

Tel. YArds 7-4800 
Kooperuoja ir remia Sophie Barčus radio programas 

<? 

» 
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Šv. Pranciškaus seserys stato koolvna 

PITTSBURGH, PA. Jau penk 
tas mėnuo kaip prasidėjo nau
jos statybos prie Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno, Dievo Apvai-
zos Kalne. Pamatai jau baigia
mi pilti, ir geležies ramsčiai jau 
pastatyti . Neužilgo pradės kilti 
išorinės sienos. Tikimasi, kad 
nauji pastatai bus baigti apie 
Kalėdas 1955 m. 

Naujoje koplyčioje tilps per 
400 žmonių, su choru ir ligo
nėms balkonas. Šis mūras *yra 
prijungtas prie senojo vienuo
lyno, beveik toj pačioj vietoj, 
kur per 20 metų stovėjo laiki
noji medinė koplytėlė. 

Be koplyčios, dar s ta toma ir j 
naujų kambarių — ligonėms in-
firmerija, 6 administracijos ofi
sai, 12 celių, refektorius, studi
jų ir rekreacijos salė, ir sve

čiams kambarių. Tuo pačiu lai
ku sename vienuolyne bus at
naujinta ir padidinta virtuvė iri 
kitos vietos. i 

t 

Naujam pastatų "kolekty-, 
vui" j au užvesti i r supilti ke-l 
liai. 

Visas projektas kainuos dau
giau pusę miliono dolerių, ku
riuos Seserys tikisi padengti 
nemaža paskola. 

Šv. Pranciškaus Seserys ir jų, 
rėmėjai ir geradariai ilgai ir 
sunkiai dirbo, kol susilaukė šių 
Dievo palaimos ženklų — nau
jos koplyčios ir vienuolyno pa
didinimo. I r dabar s tatybai 
baigti ir įrengti jos maldingai 
prašo savo rėmėjų ir geradarių 
gerais darbais ir aukomis pa-! 
remti. M. M. A.\ 

MŪSŲ organizacijų veikla 
ALRK Federacijos Chicagos 

apskrities susirinkimas įvyko 
balandžio 8 d., kuriame iš ra
portų paaiškėjo, kas Federaci
jos šeimoje yra veikiama. 

L. Vyčiai, minint 50 metų su
kakt į spaudos atgavimo, ruo
šia spaudos parodą balandžio 
25 — 28 dienomis Vyčių salėje. 
Ryšium su paroda bus paskaitų. 

Šv. Kazimiero Akademijos Rė 
mėjų draugija šaukia savo 35 
seimą gegužės 2 d.. Marijos 
augštesniosios mokyklos patal
pose. Seimas prasidės Mišio-
mis, kurias a tnašaus vyskupas 
Vincentas Brizgys. Federacijos 
apskrit is taip pat išrinko ats to
vus M. Pakeltienę, A. Rūgy
tę ir A. Vacevičių. Augą paskyrė 
S15. 

A. L. R. K. Susivienijimas 
skubiai rengiasi prie savo seimo, 
kuris įvyks birželio 28 — 29, 
30 ir liepos 1 dd., La Salle ho-

tely. Bus iškilmingos pamaldos, 
banketas ir dainų šventė birže
lio 27 d., kurią ruošia Chicagos 
vargoninkai su chorais. Tuo pa 
čiu kar tu įvyks ir didžiulis pik
nikas. 

Pas ateitininkus visuomet y ra 
kas nors naujo. Sendraugiai ver 
bų sekmadienį buvo suruošę pa
minėjimą prof. St. Šalkauskio. 
Chicagoje studentų ateitininkų 
esą apie 80. Jie studijuoja įvai
riuose universitetuose. Jie kiek
vieną mėnesį renkasi į Tėvų Jė
zuitų vienuolyno koplytėlę, ben
drai išklauso mišias, priima Šv. 
Komuniją, turi bendrus pusry
čius, ruošia paskaitas. 

Ateitininkų Federacija rugsė
jo mėnesi šaukia savo kongresą 
Chicagoje. Kongresą globos ir 
jame dalyvaus kardinolas Sa-
muel Stri tch. 

Pat i Federacija turėjo savo 
konferenciją kovo 28 d. ir da

bar rūpinasi kaip įgyvendinti 
konferencijos rezoliucijas. 

Susirinkime kilo klausimas 
dėl sklindančių gandų, kad yra 
mėginama organizuoti nauja for 
ma šelpimui Europoje likusių 
tremtinių. Federacija solidari
zuoja Balfui, kuris šalpos darbą 
sėkmingai vykdo ir savo pagalbą 
teiks tik per Balfą. Naujų or
ganizacijų steigimas būtų tik jė
gų skaldymas. E . S. 

E. S K Louis, 111. 
G-ažus lietuvių pasirodymas 

tarptaut in 'a ime festivalyje 
E a s t St. Louis, 111., lietuvių 

tremtinių oktetas "Nemunas", 
papildytas tautinių šokių gru
pe, ir šiemet pasirodė St. Louis, 
Mo., įvykusiame tautų festiva
lyje. Oktetas jau veikia ket
virtuosius metus, ir šiemet lie
tuvius reprezentavo kaip savi
stovus vienetas. Praėjusiais 
metais "Nemunas" pasirodė kar 
tu su "Ateities" šokėjų grupe iš 
Chicagos, kuri po ištisos eilės 
metų, šiemet pirmą kartą šiame 
festivalyje nebedalyvavo. 

Balandžio 7 — 10 d. d. Kiel'io 
auditorijos operos salėje vyko 
20-tą kar tą iš eilės labai įvairi 
ir marga įvairių tautybių, suda
rančių Amerikos gyventojų ma
sę, tautinio meno demonstraci
ja. Per 4 dienas apie 30,000 
žiūrovų scenoje sekė lietuvių, 
vokiečių, prancūzų, jugoslavų, 
slovakų, lenkų, airių, anglų, ško
tų, ispanų, meksikiečių, kubie
čių, havajiečių, japonų, indėnų, 
žydų, vengrų, graikų, italų, neg
rų ir kitų tautų šokius, muziką 
bei dainas, o taip pat ir įvairius 
amerikiečių tautinius šokius. 

Šiam tarptaut iniam pasirody
mui E . St. Louis lietuviai pra
dėjo ruoštis tuoj po Kalėdų. Lie 
tuvių grupė pasirodė balandžio 
7 d. at idaromajame vakarinia
me spektaklyje ir balandžio 10 
d. dieniniame. Intensyvus šokė-

Visi Pi t tsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgh'o Lietuviu 
Kataliku Radijo Programą 

— vadovaujama — 

L i e t u v o s V y č i ų P i t t s b u r g h e 
JI TRANSLIUOJAMI *-

Kiekviena sekmadicn' nuo 
1:30 iki 2:00 vai. p . p . 

IŠ STIPRIOS IR GALINGOS 

jų ir okteto darbas atnešė gerų galimumą jį plėsti ir tobulintis, 
vaishj. Lietuvių grupė pasirodė Šokėjų t rupę sudaro O. Afana-
r imtas konkurentas šio festiva- sevienė, V. Čerškutė, V. Grybi-
lio jau 20 metų pažįstamoms vo- nienė, A. Matulevičienė, Aid. 
kiečių bei slovakų pastovioms Mogenytė, M. Paulifcaitienė, 
grupėms (pirmoji, berods, iš Mi Aid. Sakalauskaitė, Anelė Saka-
chigan, antroji — iš Milwaukės, lauskaitė; P. Kiemaitis, H. Pau-
W i s c ) . Iš 26 tautinių grupių lauskas ir Alb. Sakalauskas; P . 
d a l y v a v u s i ų š ių m e t ų p a s i r o d y - A f a n a s e v a s , Z. G r y b i n a s ( r e i k a -
me, lietuviai išsiskyrė gyvu ir lų vedėjas), J. Kučiauskas, Alb. 
abu pasirodymus publikos šiltai Paulikaitis (okteto vadovas) , 
sutiktu "Malūnu" ir gražiais tau1 C. Vilčinskas, — paskutinieji 
tiniais moterų bei vyrų drabu- penki okteto dalyviai ir šokė-
žiais. J aprangą lietuvių grupė jai, — Alf. Gerčys, A. Vaitkus ir 
sudėjo daugiau $600. Scenoje Br. Valeika — akordeonistas, 
pavaizduotas savaitgalis Lietu- (K-a) 
voje. Mergaitės pina vainikus ir [ 
dainuoja. Ateina vyrai, kurie iiiimniiiiiiiiiiuiimi MM 

prisijungia prie mergaičių pasi- j g v VELYKŲ SVEIKINIMAI 
linksminimo. Oktetui padaina- ' 

WLOA 
RADIJO 8TOTIES BRAODOCKK 

Visais, teikalals kreipkitės Si no adre 
su: L1THUAN1AN CATHOLTC HOUR 
Kadio Station WLOA. Braddock, Pa. 

ttr 

Linksmų Velykų Švenčių 
Linkime 

V i s i e m s S a v o K o s t u m e r i a m s I r D r a u g a m s 

IIAROLD £. NELSON, Sav. 

St. Casimir Monument Co. 
3914 W. l U t h St. Chicago. 111. 

Vienas Blokas nuo Šv. Kazimiero Kapinių 
Tiesiog Ten, Kur Bušai Sustoja 

Ilėl Gražesnio, Geresnio paminklo Prieinamesne 
Kaina—Kreipkitės Prie MR. NELSON 

Telefonas — CEcįaccręst 3-6355 
Bet kuris klljentus. kuris atneš" šitų skelbitna' iki Qe-

giižes mėn. 1 d. — gnus $5.00 kredito ant bet kurio 
antkapio (niarker) ir $20.— kredito ant bet kokio pa
minklo. 

^ 

vus "O, dalele", "Kepurinę" pa
šoka mergaitės, o šiomis ilsintis, 
vyrai užtraukia "Per naktelę šo
kau". Programa baigiama visos 
grupės išpildytu "Malūnu". 

Tarp daugelio šokių, ir lietu
viškieji nufilmuoti ir bus rodo
mi kino kronikose Amerikoje, o 
taip ^>at "Voice of America" 
(Amerikos Balsas) tas filmas 
bei į juostas užrašytas dainas 
panaudos užsieniuose įvairių 
tautybių tautinio meno pasireiš
kimo pavaizdavimui. 

"Nemuno" ansamblio daly
viai, paaukoję nesuskaitomas po 
ilsio valandas ir s tambias dole
rių sumas lietuvių tau tos repre
zentacijai, nusipelno padėkos ir 
paskatinimo taip gražų pradėtą
jį darbą nenutraukti , o pagal 

visiems mano draugams ir kli-
jentams. Dėkoju už jūsų para
mą. 

ASHLAND DRUGS 
5659 So. Ashland 

RE. 7-9482 
CHICAGO, ILL. 

;: •'• ••: v I I ; , 

ŠV. VELYKŲ LINKĖJIMAI 
visiems mano draugams ir kli-
jentams. Dėkoju už jūsų para
mą. 

Jūsų šeimininkas 
P E T E PANAZAKIS 

Petes Tavern 
404 W. 79 S t 

RA. 3-9853 

r ^ 
IŠLEIDŽIAMAS RIBOTAS SKAIČIUS 

LIETUVIU SIMFONINES 
MUZIKOS PLOKŠTELIU 

L E I D I N Y J E : 
LIETUVOS HIMNAS 

G - GRUODŽIO " L I E T U V O J E " 
BACEVIČIAUS SIMFONIJA Nr. 1 
JOKUBENO "LEGENDA IR 

REPSODIJA" 
SIMFONINI ORKESTRĄ 

diriguoja 
JERONIMAS KAČINSKAS 

KAINA $5.00 

CURTAIN CĄLL CONCERTS, INC. 
4424 F u r m a n Aveiąue 

BRONX 66, N. Y. 

VERAVOX 
Masterpiece Records 

Prašau atsiųsti egz. lietuvių simfonines muzikos plokš
telių. Rankpinigių siunčiu $ Likusius $ su 
persiuntimo išlaidomis sumoku, plokšteles pristačius, COD. 

Vardas 

Adresas 

\ 

P O N A U J A VADOVYBE 
—O 

C I D E L IS PAVASARI H I S 
I Š P A R D A V I M A S ! 

Gavome didelį k i e ^ naujų pavasarinių rūbų ir 
baltinių ir parduodame sumažintomis kainomis 

Taipgi turime visokj pasirinkimą reikalingu 
dalykų: vyrams, moterim* ir vaikams ir namų rei
kalams: paklodžių, užvalkalų, rankšluosčių ir kitų 
dalykų. 
Kviečiams atsilaikyti, husite patenknti 

mūsų kainom* ir patarnavimu 
U E ? U V I Ų KRAUTUVE 

Josephs DFY (IMMIS Store 
3218 SO. J I Ą I S T E D S T R E E T 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

"AIOTĄBAI" t t a lk 4 Koarnj-Harrison lietuviams p r i s t a t y t i 
naują l i A i N Y c ^ i 

Sopulingosios Dievo Motinos Parapuos Saujos BiUNVCIOS 
STATYMO FONDO KOMITETAS rengia 

DAINŲ KONCERTĄ 
1954 m. balandžio (April) 25 d. 6 vai. vak. 4 A C K S W § AUDITO
RIJOJE, 756 Harrison Ąvc, Harrison, ftf. J. 
l > R°iG Rptg^sė lJC3 vyrų balsi, kvartetą* "AITVARAI", kuris y ra aplankęs 
daugelį Amerikos ir Kanados lietuvių Kolont ju^r tave jęs savo išpildomo
mis dainomis. Ui viso Šioje ap> linkėję pirma, l» r tą : 

2. Visų labai mėgiamas aktorius Vitalis 21 KALfelvAS ir 
:<. Lietuvių Bendruomenės Krarny apyl. vyrų choras. 
Koncertui vadovaus muz. ALG. KAČANAl SKAS. 
Po koncerto 8:30 vai. vak. šokiai ir kitos programos. 
Bilietai gaunami i* anksto: -Minties" knygyne. 122 Schuyler Avn., 

Keurnv. N. J.: pas Trečioką. 315 Walnut str., Newark, N. J.: U W U | . 
7 3 VVarNviek str.. Ncwark. N. J.: KudelJ. 314 — 2nd Str.. Ellzabeth. N. J.; 
-Gabijoje". 335 Union Ave., Brooklyn, N. Y.; pas pas komiteto narius ir 
koncerto dieną prie fėjimo. 

Dalyvaudami šiame koucerte paremsite naujos bažnyčios statybą. 

Lietuvių Prekybos NamaP 
3222-24-26 South Halsted Street 

TEL. — VICTORY 2-4226 
At idaly ta sekmadienį nuo 10 vai. ry to iki 5 vai. vakaro. , 
pirmad., ketvirtadieniais 9 vai. ry to iki 9:30 vaL vak. 

Visos parduodamos prekės geriausių Amerikos iab 
rdcų, be sugadinimų, brokų, pirmos rūšies, garan 
tuo ta penkiems (S) metams. 

Pirkdami Lietuviy Prekybos Namuose, Jus sutau
pysite 30 — 60%, o svarbiausia Jūs būsite paten 
kinti savo baidais. 

KILIMAI 
Už $69.00 parduodami 9x12 kilimai, Įvairią spalva, 

pas mus tik $39.00 
Ui $99.00 parduodami 9x12 kilimai, 100% grynu vilnų, 

pas mus tik $69.00 
Už $129.00 parduodami 9x12 kilimai, 100% grynu, vilnų, 

{vairių spalvų, tiktai $99.00 
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI 

Už $99.00 parduodamos minkštos sofos, nakčiai padaroma 
lova, tiktai $69.00 

Už $149.000 parduodama sofa, kėdė, attoman, nakčiai dvi 
lovos, pas mus $99.00 

Už 229.00 parduodami vilnoniai ar nylon sofa ir kėde 
pas mus $149.00 

Už $300.00 siūlomi svečių kambario baldai, dviejų dalių, 
pas mus $199.00 

Už $500.00 siūlomi dviejų dalių aukščiausios rūšies minkšti 
baldai su nylon ar 100% vilna, plieno spyruokliai, 
10 metų garantija $299.00 

Už $300.00 siūlomi Hidevvay sofos miegui, pas mus tik $199.00 
MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI 

Už $99.00 parduodami 3-jų dalių miegamojo kambario 
baldai, pas mus $69.00 

Už $149.00 parduodami trijų dalių ąžuolo miegamieji, 
pas mus tik $99.00 

Už 200.00 parduodami trijų dalių riešuto ar ąžuolo medžio 
miegamieji, su silver veidrodžiu, gar. 10 m., pas mus $149.00 

Už $269.00 parduodami 4 dalių miegamieji, raudono ąžuolo 
ar riešuto medžio, labai gražiai pagaminti, dustproof, 
pas mus tik $169.00 

Už $800.00 parduodami 4 dalių miegamieji, komodos trijų 
eilių, tik $249.00 

Už $500.00 parduodami aukščiausios rūšies 7 dalių miegamieji, 
riešuto ar raudonojo medžio, trijų eilių komodos, 
pas mus $329.00 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI 
Už $69.00 parduodami 5 dalių virtuvėms chromo setai, 

formica top $39.00 
Už $100.00 parduodami 5 dalių chromo setai su minkštom 

foam rubber kedem, pas mus tik $69.00 
Už $200.00"parduodami 8 dalių valgomojo kambario riešuto 

ar ąžuolo medžio baldai, europietiško stiliaus, 
pas mus tiktai $99.00 

Už $300.00 parduodami 3 dalių valgomojo baldai, riešuto, 
raudonmiedzio ar ąžuolo medžio, su stumdomomis 
šlifuoto stiklo durimis, tik $249.00 

Už 450.000 siūlomi 9 dalių raudomedžio valgomieji, 
pas mus tiktai $375.00 

LOVOS IR MATRACAI 
Už $15.00 parduodamos metalinės visų dydžių lovos, 

visų spalvų, pas mus $9.00 
Už $29.00 parduodamos medinės lovos, visų dydžių ir 

ir spalvų, pas mus $16.00 
Už $39.00 parduodamos ąžuolinės lovos su medžio šonais, 

pas mus tik $29.00 
Už $19.00 parduodami matracai, visų dydžių, pas mus 

tiktai šią savaitę $12.00 
UŽ $29.00 parduodami spyruokliniai matracai, visų dydžių 

ir rūšių, tik $19.00 
Už $49.00 parduodami 10 metų garantuoti visų dydžių 

matracai, tiktai $29.00 
Už $69.00 parduodami matracai, foam rubber, Columbia, 

Burton Dixie, tik ' $49.00 
Už $69.00 parduodamos Hollyvvood lovos, visų dydžių ir 

spalvų, tiktai $49.00 
l'ž $69.00 parduodamos paskiros komodos su veidrodžiais, 

pas mus tik $39.00 
Už $39.000 parduodamos komodos, riešuto medžio, 

pas mus tiktai $19.00 
Už $49.00 parduodamos komodos ir kartu rašomasis stalas 

pas mus $39.00 
KNYGOMS SPINTOS IR RAŠOMIEJI STALAI 

Už $39 parduod. rašomieji stalai, riešuto ar ąžuolo medžio $29.00 
Už $49 pard. rašomieji stalai, ąžuolo medžio su kėde . . $39.00 
Už $69 pard. raš. stalai su rašomai mašinėlei įdėjimu, tik $49.00 
Už $39 pard. stiklo durim knygoms spintos, pas mus tik $29.00 
Už $49 pard. stiklo durim dvigubos spintos, pas mus . . $39.00 
Už $79 pard. šlif. stiklo stumdomom durim knygom spintos $59.00 

TELEVIZIJOS APARATAI 
Zenith, Motorola, Dumont, Syhania, Westiqghause ir kiti 

UŽ $199 pard. TV aparatai stalo modelio, pas mus tik $139.00 
l ž $269 pard. 21 iuch aparatai, ant žemes pastatomi $199.00 
Už $300 pard. TV su naujom juodom pav. lempom, tik $249.00 
Už $389 pard. 21 colio TV su Halolight pavikslo apšvietimu. 

Akys nepavargsta žiūrint ir 10 vai., pas mus tiktai $299.00 
ŠALDYTUVAI IR VIRIMUI PEČIAI 

Hestinghause, Norge, Crosley, Crovvn, Maytag, Eagle ir kitų 
Už $200 pard. šaldytuvai, 4 asmenų šeimai, pas mus už $149.00 
Už $269 pard. šaldytuvai, 6 asm. šeimai, su lempa duryse $199.00 
Už $129 pard. porcelano virimui pečiai, pas mus tik $89.00 
Už $200 pard. neduštamo porcelano virimui autom, pečiai $149.00 

SKALBIAMOS, PROSINIMO MAŠINOS 
Maytag, Speed Quin, Norge, Westmghause ir kitų gerų fabrikų 
Už $129 parduodamos skalbimui mašinos, aliumini jaus 

sRaiDin»o įtaisu $89.00 
Už $149 pard. skalbimo mašinos su dvigubom sienom, 

nylon ringeliais $119.00 
Už 129 pard. prosinkno mašinos, su pritaikinta kėde, 

pas mus tiktai $89.00 
Už $179 parduodamos prosinlmo mašinos su dvigubom 

kontrolėm, tik $129.00 
Už $200 parduodamos skalbimo mašinos, su aliuminiu 

vidum, autom, ringeliais, tik $149.00 
Visos prekės pristatomos iki 150 mylių už Chicagos. Garantuo
jama prekių kokybė, rūšis, kainos be užsiprašymų, nepalyginamai 

žemesnės, negu kur kitur 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC 

Įmonės vedėjas JUSTAS LEEPONIS 

3224 SOUTH HALSTEP STREET. CHICAGO ILLINOIS 
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6 MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO, ILLINOIS Penktadienis, bąlant . 16, 19*4 

Naujasis Superior, Wisc, vyskupas 
'Atsiųskite mums vyskupą kas įrengta moderniškai. Ypač 

Joną, Green Bay vyskupą — 
padėjėją, į savo vietą, Jūsų Ek

scelencija." 
Taip išsitarė prelatas Joseph 

Annabring, Superior katedros 
klebonas, atsisveikindamas su 
savo Ganytojumi, kuomet pas
tarasis buvo perkeliamas užimti 
Milwaukee arkivyskupo - me
tropolito vietą. Arkivyskupas 
Albert Meyer pareiškė, kad gal 
nereikės jieškoti kitur kandida
to ; j is bus galima rasti ir vie
tinėje vyskupijoje. Katedros 

vienas dalykas puolė visiems dė
mesin, tai didelis požeminis tu
nelis jungiantis mokyklą su ka
tedros auditorija. 

Konsekracijos apeigos buvo 
labai jspūdingos, bet sykiu, 
kaip ir vyskupo gyvenimas, 
kuklios. Vietoje klierikų arba 
kunigų choro iškilmėse giedojo 
parapijos vaikučių choras ir 
high school bernaičiai. 

Procesijoje dalyvavo 20 vys
kupų, virš 100 kunigų ir grupė 
indiečių - indijonų pasipuošusių 

NOMINUOTAS JAV SENATORIUMI 

klebonas visai nei nemanė, kad i šviesios spalvos savo tautiškuo-
jis bus tuo kandidatu. Vysku- šiuose rūbuose. Indiečių šioje 
pas Annabring buvo konsekruo- j vyskupijoje yra didokas skai
tąs š. m. kovo 25 d. jčius. Jiems buvo pampin ta spe-

Vyskupas Joseph Annabring! ciali vietą katedroje. Daugu-
yra lygiai 200 vyskupas Ameri- j mas maldininkų negalėjo sutilp-
koje. Yra 55 m. amžiaus. Gimęs iti j vidų. Daugiausiai vietiniai 
Vengrijoje. Jaunas atvyko su parapiečiai. Už tai išėjus iš ka-
tėvais į Ameriką. Kunigystės i tedros jie apsupo savo ganyto-
mokslus įgijo St. Paul, Minn., ją. Tai jų ilgametis klebonas -*-
seminarijoje. Visą savo kuni- į dabar vyskupas! č ia t ikrai pri
gavimo laiko praleido Superior ! siminė antro sekmadienio po 
mieste. Su Jo Ekscelencija man i Velykų Šv. Evangelijos žodžiai: 
teko susipažinti prieš apie 16 
metų, kuomet vykdavau dvasi
niai aprūpinti tenai gyvenančių 

CLASSIFIED & H E I P VVANTED A D V E R T I S E M E N T S 

ATKREIPKITE DĖMESĮ 
I ŠIUOS SKELBIMUS! 

Kiekvienas ifi šių skelbėjų yra* 
pasirengęs jums patarnauti ar
ba padėti jums įsigyti tai kas 
reikalinga. 

Norint sutaupyti laiko ir pini
gų, iškirpkite šią skilti ir lai 
jums suteikia pagalbą kaip ki
tą kartą eisite pirkti. 

• "DRAUGAS" AGENCY * 

55 Kast Wa»hington Street 

TeL DEarborn 2-2434 

2SS4 Soatti Oakley Avenoe 

TeL V i r g i n * 7-6640; 7-6641 

DĖMESIO 

Respublikonas T. Meek (ranką pakėlęs) laimėjo Illinois primary 
rinkimuose į JAV senatorius. Meek, palaikąs senatorių McCarthy, 
rinkimuose nugalėjo aštuonius oponentus. (INS) 

TRUMPAI IŠ VISUR 

lietuvių. Apsistodavau katedros 
klebonijoje, kur visuomet malo
niai buvau priimtas. Pamaldas 
laikydavau katedroje. Gavęs pa
kvietimą į konsekracijos iškil
mes drauge su vienu kaimynu 
klebonu išvykome automobiliu. 

"Aš esu gerasai ganytojas ir 
I pažįstu savąsias, o jos pažįsta 
mane." (Jono 10:11). 

«/. «/. S. 

Cicero, 111. 
PRANO ZUNDAS H l f K A S 

Cicero L ie tuv ių B e n d r u o m e n e i 
Mieli Taut ieč ia i , 

Superior miestas ( turintis 27 Patyręs apie šį susirinkimą 

75,000 voltų elektros 
lempute 

75,000 vatų elektros lempute 
buvo pademonstruota Chicagojs 
per American Power konferen
ciją, bet jos rodytojai ats iprašė 
konferencijos dalyvių, kad jos 
negali uždegti, nes nuo karščio 

I susproginėtų sienų t inkas ir ga-
ir lėtų apdeginti pačius konferen

cijos dalyvius. tūkstančius gyventojų) yra 400 J u o pasinaudodamas, P. L. B. Vo-
~. . i : . . PU u -• kietijos Krašto valdybos vardu 
nvl ių nuo Sheboygano, ziemva- n u o š £ d ž i a i d ė k o j u Jums, Cicero 
kalinėj Vvisconsino valstybės lietuviai, už Jūsų didelę paramą P o l k o s ka ra l lUS ir k a r a l i e n e 
dalyje. Tai apylinkės, kur auga parūpinant Vasario 16 Gimnazijai 
kalėdinės eglaitės ir kur rude- P a s t°se- J u s suteikėt mums tą pa-

? A_, . . . ramą sunkiausioje valandoje. Bet 
nj suvažiuoja tūkstančiai stirnų i r t a d a n e t i e k d o l e r i a i m u m s p a . 
medžiotojų. Superior žemės plo- darė tikro džiaugsmo. Už dolerius 
tas vra didelis bet gyventojų brangesnės yra Jūsų jautries ne
mažai. Mažai katalikų ir jie dau t u v i š k a m feikalui * * J "J" b5 M 

^ J mes ir aukso kupinomis kišenėmis 
gumoje neturtingi. Kaip vienas būtumėm skurdesni už didžiausius 
vyskupas buvo pareiškęs. "Mes skurdžius. O kol tokios kaip jūsų 
turime viso ko, bet ne pinigų". š i r d >' s lietuviškose krūtinėse plaka, 
To„ „^,,-4.„ i *i_ m es kiekvieną savo tikslą pasiek-
Tas netur tas anais laikais pasi- ; s i m e T r e m t y % t a i y r a vienintelė 
reiškė visur. Dalykai liūdnai at- Į mūsų paguoda ir viltis. 
rodė. Katedra nauja, graži, bet | Jūsų tarpe yra daug didelių Va

sario Gim-jos bičiulių, štai, mes 
visada su dėkingumu ir pasididžia
vimu prisimename kunigą Igną Al-
bavičių, Šv. Antano parapijos kle
boną. Jis yra Vasario 16 Gimnazi-

dideli iš lentų padaryti laiptai 
labai gadino vaizdą. Klebonija 
buvo apie mylia nuo katedros. 

Mokykla pusė mylios. Mat, 
katedros parapija buvo sudary- 1°\ . ? a P ' z d ž i u ' k ? k h * ^ūkiama, • ~ -. • . T . kad ji išaugintų mūsų tautai vyrų, 
ta is dviejų buvusių parapijų, pavyzdžių, kaip reikia dirbti Lie-
Viena jų turėjo geresnę mokyk- tuvos naudai ir žmonijos gerovei, 
lą, kita kleboniją. Taip viskas ' Ypatingai malonu man šiandie-
sudurstyta tęsėsi per daug me- n ą P^ v f i k i n J" i r k i ^ brangų mū-

^ «o.U5 inc r g u bičiuli, Cicero Lietuvių Ben-
tų iki buvo atkeltas jaunas kle- druomenės pirmininką pulk. Joną 
bonas kun. Joseph Annabring. ' švedą, tvirtą ir sveiką sulaukus; 

Po daug metų energingo dar-1 6 0 m e t ų amžiaus. Sveikina jį ir 
bo dalykai stebėtinai pasikeitė. V i s a j o V a S a r i ° 1 6 G i m n a z i J a 

Katedra papuošta naujais mūri
niais laiptais. Išdekoruotas vi
dus, nauji spalvoti langai. Prie 
jos stovi erdvi klebonija, o 

Sa
kau "jo gimnazija", nes ji išaugo 
iš to daigo, kurį jis, būdamas il
gamečiu Diepholzo apylinkės pir
mininku, su meile ir pasišventimu 
puoselėjo. Taigi kaip ir paties, 
mielas Švedai, yra tie 170 vaikų 
gimnazijoje, gyvenk jų labui ii skersai gatvės didžiulis moder 

niškas pas ta tas — tai vidurinė d a r bent kitą tiek metų! 
ir pradžios mokykla. Viduje vis- Pranas Zunde 

Balandžio 23 d. Paradisa ba
lių salėje (VVashington blvd. ir 
Pulaski rd . ) , bus renkama pol
kos karaliene ir karalius. Teisė
jais yra penki radijo ir televizi
jos atstovai, jų tarpe ir Sophie 
Barčus. Laimėtojams be kitų 
trofėjų bus apmokėto vienos sa
vaites atostogos Dėvi - Bara va
sarvietėje Barabopo, Wisc. Da
lyviams — piniginės dovanos, 
kurių bendra suma — $300. 

Menkcls darbingumas 
Sovietuose 

Nesant privačios nuosavybės 
Sovietų Sąjungoje žmonių dar
bingumas yra labai kritęs. Net' 
jų oficiozas "Izvestijos Nr. 72 
savo vedamąjį paskyrė t am 

Ir vistik nesiseka su 
komjaunuoliais 

Maskvoje kovo 24 d. vyko 
komunistinio jaunimo atstovų 
suvažiavimas, kuriame Baltgu-
dijos a ts tovas .Martinovič pažy
mėjo, jog daugelyje mokyklų 
nejaučiama jokio komunistinių 
ir pionieriškų organizacijų vaid 
mens. 

Naujos nuotaikos SSSR 
spaudoje 

REAL ESTATB 

GRASUS, gprtim stovyj 3 butu po 
i 6 kambarius mūro namas ant 23r<l 
t St. J rytus nuo W«*ern A ve. (netoli 

"Draugo™ ir AuAro.s Vartų par. baž
nyčios) patogiom sąlygom parduoda
mas už $1 ».5<>r». 

Ir kituose nejudomo turto pirki
mo-pardavimo reikaluose Tamstoms 
mielai Ir sąžiningai patarnaus 

P. L E O N A S 
F. H. Halvorsen Co, RPAI F.stat* 
3145 W. 63rd St. Tel. HR. 4-4300 

Buto tel.: ABerdeen 4-9611 

R E A L ESTATE BROKERS 
P. Stanko\ irius ir K. Juknis 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted <St. 

P h . DAnube 6-2793 
Padeda parduoti-pirkti namus, ūkius, 
biznius. Tvarko imigracijos dokumen
tus ir daro svetimų kalbų vertimus. 
Dirbama kasdien: 9—8 vai 

JUOZO ŠVAISTO 

E L D O R A D O 

Jei seniau Maskvos laikraš 
čiuose mirgėjo Stalino 

Apysakaitės ir vaizdeliai. 150 psl., 
kietais viršeliais. Kaina $1.80 Tel
pa šios apysakos: 1) Lazdelėmis 

v a r ( j a s i pasiramsčiuodami nuėjo; 2) Kai 
i visa tauta naikinama; 3) Ryžausi 

BllLDING & REMODKLING 

V. A. ŠIMKUS 
KONTR AKTORIUS 

Stato naujus namus pagal kontraktą. 
Didelis planų pasirinkimas. Atliekami 

jvairūs remonto darbai. 
4645 South Keating Avenoe 

Skambinti nuo 6 vai. vak 
Tel. KFJiance 5-8202 

REAL ESTATB 

PARDUOS ARBA IŠNIOMUOS t 
augStų mūrinį namą su tavernos biz
niu. Kandasi tarp didolių dirbtuvių 
— 732 W. O r m a k Rd. Karfttu van
deniu, ntnkeriu apSild: 2-tram augS- : 

to moderniškas 6 kamb. butas* su ' 
koklių prausykla. Kieme yra 2 aupš-
tų. po 4 kamb. namas. Kaukite: 

OLympie 2-0205 

PARDUODAMAS namas ir biz
nis — grosernė-bučerne. Smulkes
nes sąlygas sužinosite vietoje: 

4140 So. Maplewood Avc 

Telef. LAfayette 3-3646 

Parduodamas mūrinis namas su 
taverna; 3 butai po 5 kamb.; aly
va apšild.; auto. ga^o vandens 
šild.; uždaromos verandos; alumi-

ir paveikslai, tai dabar jie retai \mvo k a l t e į£ p i r k t į . 4') Mes gyve- niai žieminiai langai ir sieteliai; 2 
užtinkami. Ir Malenkovo garbi 
nimas dar nėra tiek išaugęs 
Oficialios kalbos baigiamos šū 

nam; 5) 2aliasai džiaugsmas; 6) 
Lieutenant George Adams; 7) 
Trys lovos; 8) Eldorado; 9) Sa-

.vojo kraujo šauksmas; 10) Vely
kiais: Lai gyvuoja mūsų d i - j k o s vaikystėj; 11) Praeitis prisi-
džioji sovietų tėvynė. Garbė, Į vijo ir 12) Kumeliukas, gi knyga 

autom. mūr. garažas; biznis įsteig
tas prieš 27 metus; pardavimo Taisymas. 
priežastis — išeina j pensiją. 

P . ir J . JOKUBKOS 

Laikrodžiu, brangenybių, radio, 
televizijos krautuve (buv. Kaas), 
4102 Archer Ave., Chicago 32, m. 
Telef. Lafayette 3-8617. Velykų 
švenčių proga siūlo iki 50% nupi
gintomis kainomis. 

1. Sužieduotuvių ir vedybiniai 
deimantiniai žiedai. 

2. Gruen, Klgin, Bulovą, Cyma 
ir kitų firmų laikrodžiai 

S. Elektriniai laikrodžiai 
4 Sidabro peilių, šakučių, šaukš

tų komplektai. 
5. Foto aparatai 
6. Akiniams rėmai .saules aki

niai ' 
7. Instrumentams stygos. 
8. Rąžančiai 
9. Pinigines. 
10. Pluksnakočiai firmų: Parker, 

Sheaffer's. 
1L Pudrines, porteigarai ir vi

sokį moterų papuošalai. 

n 
TELEVIZIJOS: 

Dumont, General Electric, Ze-
nith radio aparatai, patefonai ir 
plokšteles. 

Radio televizijos lemputes, R. 
T. V. taisytojams žymiai papigin
tomis kainomis. 

m 
VAIKAMS ŽAISLAI 

Radio, Televizijos ir Laikrodžių 

gimtajai komunistų parti jai c 

Kokio dydžio 1 gramas 
radijo 

Amerikos Geologijos institu
tas nurodo, kad 1 g ramas radi
jo y ra nedidesnis kaip dviguba 
galvute degtuko. 

Skraidančios lėkštes 
Kanada rengiasi pas ta ty t i 

įgaunamą "Drauge". 2334 South 
| Oakley Ave., Chicago 8, Illinois. 

*HW>i«HWKK>iKHWH«HKH«H»<HMH5H 

Lithuanian dietionary 
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 

Taip pat parduodamas šalia virš-
minėto namo kitas taip pat mūri
nis namas — 2 butų po 5 kamb.; 
geram stovyje: karštu vandeniu 
apšild.; auto. gazo vandens šild. 

Kreiptis: 
6558 So, Morgan Street 

klausimui, an t raš te "Nuolatinis „skraidančią lėkštę", kuri iš tik-
pakėlimo darbo našumo 
biausias uždavinys". 

Mišios vakarais 

svar- r uJU galėtų pakilti vertikaliai ir 
skrist i horizontaliai. Jos greit is 
būtų 1,500 mylių per vai. 

Vedybos Milwaukeje 

GREIT BUS GATAVA. Geros 

statybos moderniška 5 kamb. re-
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 zidencija; prieš Marąuette Parką; 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. i 35 pėdų sklypas; didelis kamb.; 
Gaunama "Drauge", 2334 South ' tinka visiems. Kreiptis: 
Oakley Ave., Chicago 8. Ui 

2846 W. Maruuette Rd. « j * t ^ u * | j * o S j * [ j * j j ^ 

i 

Barcelonoje trijų parapijų 
bažnyčiose pradėtos laikyti šv. I Milwaukės mieste gerokai pa 
mišios vakarais , kad j a s galėtų didėjo bažnytinės vedybos: per 
lengviau lankyti darbininkai. 1954 metus 50r'r visų vedybų 

įvyko katalikų bažnyčiose. 
r ^ 

\//Si\// M w M v 
CHICAGO SAVINGS AND 

LOAN ASSOCIATION 
VALDYBA IR DIREKTORIAI 
tariame širdinga ačiy ir linkime 

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ VELYKŲ 

ŠVENČIŲ 

visiems mūsų taupymo ir skolinimo 

nariams ir visiems lietuviams 

6234 So. Westcrn Avc. 

JOHN PMEL, President 

Chicago 36, Illinois 
/ 

Senatorius pamėgo maldą 
Michigano valstybės senato

riui Dob Vander-Werp ta ip pa
tiko malda, kurią kun. J. Mac-

i Eachen a t idarė senato posėdį, 
kad j is ją išspausdino ir išdali
no visiems senato nar iams. 

10,423 pasiteiravimai 
Kolumbo Vyčiai įdėjo į laik

raščius skelbimus apie katali
kų Bažnyčią ir per savaitę lai
ko gavo 10,423 pasiteira
vimus apie katalikybę iš žmo
nių, kurie tuo susidomėjo. 

Pagal dekalogą 
I visus 13 New Yorko kalė

j imus įvestos dorovės pamokos, 
kurių pagrindan imama Dešimt 
Dievo įsakymų. 

CHICAGOS 
4VRDOVPS 
rvc* * < ~ 

• # ! ^ 
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j DAINININKES KUBILIENE į 
RADIO PROGRAMA 

Sekmadienį, 10 vai. ryto 
WOPA — 1490 kc. 

I Visais reikalais prašom kreiptis I 
| girdėsite iš stoties 
| į programos vedėją adresu: 
1 ONA B. KUBILIUS | 

158 East Ontario Street 
CHICAGO 11, ILL. 
Telef. MO 4 2000 

(į fįiiijiiiiiHiiiniiiiiiiiniiiiiiiM _ 

UTHURNiRfi CHBfnBH 
GfcommEsufOHuiNOiS 

CHICAGOS VADOVAS 
už $1.50 

246 pusi. su žemėlapiu 23x32 co
lių ir 35 paveikslais pastatų ir 
Lietuvių veikėjų. Sąrašas 136 lie
tuviškų draugijų ir jų adresai. 
mo ir Skolinimo 
Pirkite Lietuvių Taupymo ir Sko
linimo bendrovių raštinėse arba 
pas 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, IUinofa 

D Ė M E S I O 

OOMPTOMETRO IR 

MAŠINRAŠČIO MOKYKLA 
Pradeda pavasario semestrą 

Laikai sunkėja, neturint jokios 
profesijos, sunku besusirasti dar
bo. Jau per šimtą lietuvių baigė 
šią mokyklą ir visi dirba švariose 
raštinėse. Nelauk ir tu, kol dar 
tebeturi visus pirštus, skambink 
mokyklos vedėjui P. Kesiūnui tel. 
BIshop 7-3013, arba kreipkis tie
siai į mokyklą adresu: 

938 W. 31 Placc 

MARQUETTE PARKE 
Parduodamas medinis 2 butų po 4 

kamb. namas; auto. Slld.; modernis-
! kas. g-eros pajamos; žemi mokesčiai 
I ( taksai ) . Parduoda pigiai. Kreipkitės 
. pas sav. 2-tram augste. 

7223 So. Artesian Ave. 
\VAlbrook 5-8598 

ST. JOHN' of God Parish — by 
o\vner; elean 2 flat frame; full base-
ment and attic: enelosed porehes; 
avitomatic heat and hot \vater. 

51 SI S. Aberdwn St. 
Phone BOulevard 8-1181 

ARTI TINLEY Park 5 akeriai, 4 
kamb. namas: 2 autom, garažas, su 
o.tnentiniu pamatu 140 x 20 dydžio 
vistininkui. Kaina $9.000. 

Važiuoti Cieero iki 167 St.. pasuk
ti į vakarus. *£ mylios iki Ix>ekwood; 
pietuose ant Loekwood 6-tas namas 
rytinėj gatves pusėj; skubiam užėmi
mui saukite: 

KKllogg 2-2482 

Kviečiame visus atsilankyti. 
Kiekvienam atsilankiusiam bus 
duodama dovanėlės. 

Mes mielai priimsime be atlygi
nimo ar už mažą atlyginimą par
duoti visokius tautinio meno dar
belius, dailininku paveikslus ir pa
tarnausime organizacijoms, ruo
šiančioms pobūvius išplatinant bi-
letus. 

DR. PETRAS JOKUBKA K 
JONAS JOKUBKA 
4102 Archer Ave. 

CHICAGO 32, ILL. 

PROGOS — OPPOHTUNmfiS 

ST. MARY, Star of the Sea para
pijoj — ideališka naujai apgyventa 
apylinkę: kampinis, mūrinis 4 kamb. 
namas, gali būti padidintas: ištisas 
skiepas: daug priedu; savininkas 
parduos už geriausią pasiūlymą. 

4S01 V . 67th — MarqoeUe Roiul 

šaukite POrtsmoiith 7-9242 

MAISTO ir mėsos produktų 
krautuvė skubiai parduodama 
Bridgeporte. Butas iš 4 kamb. čia 
pat. Nuoma $65. 

930 W. 35 Place 
FRontier 6-0024 

PARDUODAMA DEGTINĖS 
krautuve ir tavernos kombina
cija. 

Kreipt is : 

4046 So. Archer Ave. 

IŠNUOMOJAMA 

IŠNUOMOJAMAS 6 kamb. bu
tas. Kreiptis: 

6146 So, Talman Avenue 

Remkite dien. Draugą! i 

L 
J.GLIAI/DA 

ORAPUO 
NOfclS 

PREMIJUOTAS 
ROMA tfAS 

įdomiausias romanas! 

Gyva intr iga ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
t a s bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K Jonyno 
16 originalių iliustracijų. 

Abi dalys vienoje knygoje 
448 p s l — t ik $4.00 

Užsakymus s iust i : 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois 

file:///VAlbrook
file:///vater


Penktadienis, baland. 16, 1954 DIENRAŠTTS DRAUGAS. CHTCAGO, ILLTNOTS 

Sporto kronika 
( / t k e l t a iš 2 pusi.) 

ZUIKELI, ZUIKELI, DUOK MAN DANTUKĄ 

I 
jau tremtyje žinojome, kad jis 
y ra geras stalo tenisininkas, ta
čiau, daug kas manė, kad ilges
nė per t rauka ir naujos gyveni
mo sąlygos pakenkė Grybausko 
žaidimui. Šie abejojimai tuojau t 
išnyko, kai Grybauskas, pralai
mėjęs pirmąjį susitikimą prieš 
J. Nasvytj, pradėjo žaisti mi-
nusininkų pusėje antrą kar tą 
prieš Nasvytj. Pralaimėjęs du 
pirmuosius setus 21:23. 17:21, 
Grybauskas gražiu kirtimu pa
sekmę išlygina, laimėdamas se
kančius du setus 21:18, 21:18. 
Penktame sete, jis žaisdamas la
bai šaltai ir apgalvotai, lengvai 
įveikia pirmenybių favoritą J. 
Nmsrytj 21:16. Rungtynes laimi 
Grybauskas 3:2. 

Plusininkų pusėje susitinka 
broliai Šoliūnai ir po penkių se
tų kietos kovos laimėjimas ten
ka J. Šoliūnui 3:2 (15:21, 21:12, 
17:21, 21:13, 21:19). 

Dėl teisės žaisti baigmėje, tu
rėdami po vieną minusą, susitin
ka Grybauskas ir VI. Šoliūnas. 
Nors būdamas ir pavargęs Gry
bauskas savo gražiu puolimu pa 
laužia Šoliūno gynimą ir rung
tynes laimi 3:2 (21:11, 20:22, 
21:17, 18:21, 21:17). 

dovaus buv. Lietuvos rinktinės 
žaidėjas Normantas . 

— Antanas Si?prcwiaa, žino
mas lietuvių lengvaatletas ir 
krepšininkas, y ra "Sporto Ap
žvalgos" bendradarbis Kanadoj. 

— Gintaro S. K. vakaras . Chi 
cagos S. K. Gintaro ruošiamas 
vakaras su įdomia menine 
programa įvyksta Velykų sek
madieni Lietuvių auditorijoje. 
Programos pradžia 6 vai. vak. 

J. V. 

Deborah Mastro, 4 metų, sėdi ant velykinio "Petro Zuikelio" kelių 
ir prašo dviejų priešakinių dantukų, kurių ji neteko Kalėdose. 

o dovanas nugalėtojams įteikė kusiose pirmenybėse jaunių ir 
ir sėkmingo darbo palinkėjo vyresniųjų grupėse. Abiejose 
M a u r a i t i s. Reikia pas- Į grupėse Tauro krepšininkai įs
tebėti, kad per šias pir-! sikovojo trečią vietą, 
menybes buvo pastebima dau-l — Bukietas pasaulinėse pir-
giau tvarkos negu betkada iki I menybėse. Lietuviams gerai pa 

Baigmėje žaidžia Grybaus
kas — J. šoliūnas. Čia Grybaus
kas vėl turi kirsti ir nors laimi §i0jej p 0 ]<jefc netvarkingos pir- žįstamas stalo tenisininkas B. 
pirmąjį setą labai lengvai 21:10, 
tačiau dėl nuovargio pralaimi du 
sekančius setus 21:17, 21:15. 
Ketvir tame sete J. Šoliūnas ve
da visą laiką, tačiau Grybaus-

menybių pradžios toliau viskas į Bukietas šįmet dalyvavo pasau-
vyko gana sklandžiai. Dėl linėse pirmenybėse, atstovauda-
sklandaus pravedimo daugiau- mas JAV-bes. Amerikiečiai 
sia pasidarbavo vyr. teisėjas komandinėse varžybose nieko 
Vyt. Valaitis, Maurutis, Al. gero nepešė, tačiau individualinė 

kas prisiveja ir pasekmę islygi- B į e i s k u s j r jaunosios žaibietės j se varžybose Bukietas pateikė 
talkininkės: A. Laikūnaitė, A.j didžiausią staigmeną. J i s lai

mėjo pirmuosius keturis susiti
kimus ir tik ketvirtbaigmėje bu
vo nugalėtas japono Ichiro Ogi-
mura 3:1 (21:11, 16:21, 21:12, 
21:12). Pastebėtina, kad japo
nas jau nugalėjo ir pernai mėty 

kai tenka J. Šoliūnui ir tokiu B a r z d u k a i t ė i r k t > 
būdu pastarasis tampa nugalė
toju. Bendrai paėmus šios pirmeny-

i bės laikytinos pasisekusiomis 
Dvejeto varžybomis baigiamos t i k d a l i n a i f k a d a n g i n e bebuvo 

pirmenybes , mūsų prieauglio — jaunių i» mo 
Kaip vieneto taip ir dvejeto' terų. Vyrų žaidimo klase l * | J į į 5 į " 3 2 E i v e ^ ~ F T s i 

varžybose vėl įvyko visa eilė ne perdaug girtis negalime. T o r o * L fr d a b a r l a i k o m a s f a v o r i t u 

tikėtumų. Dvejeto favoritai J. j t* sporto šventes metu turėtu- ^ ^ R 

Nasvytis — Ignatavičius b u v o ' m e matyt i daugiau stalo tem-
nugalėti labai greitai ir baigmė- sininkų. 
je susitiko Gerulaitis — Žemai-
tis prieš VI. ir J. Šoliūnus. Dve-< — Gražiai pasirodė. Neseniai 

300 metų sukaktis 
^iai metais žydai minės 3.10 

metų sukaktį nuo jų įsikūrimo 
Amerikoje ir užkvietė prez. 
Eisenhower į t a s iškilmes, bet 
prezidentas dar neatsakė, a r jis 
galės tose iškilmėse dalyvauti. 

Pirmieji žydai į Šiaurės Ame
riką atvyko iš Brazilijos ir tai 
buvo Ispanijos žydai. Jie įsikū
rė New Amsterdame (kuris da-

PRIEŠ VELYKAS 

Ne tik gausite šliūbinius žie
dus, europietiškus ir ameriko
niškus, bet ir visą eilę kitokių 
daiktų geromis sąlygomis pas 
Karvelį, 3249 ir 3322 S. Halsted 
St., Chicago 8, 111. 

DĖMESIO! 

Su artėjančiu pavasariu Seimi
ninkės yra susirūpinusios savo i 
butų valymu. 

Geriausių iš įvairiausių valymui 
priemonių: apmušalų, lubų, sienų, 
minkštų ir kietų baldų valymams 
gausite D. Jurjono krautuvėj, 3524 
So. Halsted St., Chicago 9, III. 

Krautuve atdara darbo dienomis 
įsprastomis vaalndomis ir sekma
dienį 12—5 v. v. 

P I G I A U S I O S 
88 ŽenKlų raS. mašinėlės, iŠ kar t 

abiem raidynais. Raidynas patogiau
siai išdėstytas visiškai SKIRTINGAI 
negu kitur parduodama. Vleniptelfl 
pasauly kelionine mašinėlė su sensa-
ci>Uiau>iu išradimu! 

Veltui smulkiausias Informacijas 
gausite per: 

— Sėkminga pergalė. Pergy
venę organizacinę krizę, Toronto 
Vyties šachmatininkai, vado
vaujami Stepaičio, vėl sėkmin
gai rungtyniauja. Neseniai įvei-jeto varžybos taip pa t buvo žai- Clevelande įvykusioje lengvo 

džiamos dviejų minusų sistema, šios atletikos šventėje dalyva- k ė s t i p r ų W e s t o n k l u b 6 5 : 0 - 5 

Kadangi pirmame susitikime yo ir mūsų jaunosios sportiniu- a t s t o v a v o : gtepaitis, Matu-
Gerulaitis — Žemaitis buvo lai- kes 4 x 150 yardų estafetes var
inėję prieš Šoliūnus, ta i baigmė- žybose. E. šikšniūtė, V. Zub-
je teko žaisti du kar tus . Pirma- kūtė, D. Točilauskaitė ir S. Lind-
me susitikime Šoliūnai laimi ąuist (švedaitė) tą nuotolį pra-
3:1 (21:15, 19:21, 21:19, 2 1 : bėgo per 74.6 sek. 
17). Antras is susitikimas taip Du la ;mėjimai. Naujai įsi- tiečiai ruošia vakarą. Ta proga 
pa t laimimas Šoliūnų 3:2 (21 : steigęs L. S. K. Tauras Toronte yra numatyta Amerikos lietuvių, 
13, 21:9, 12:21, 14:21, 21:16) . | savo pirmąsias stalo teniso krepšinio komandą draugiškoms i 

Su dvejeto rungtynių pabai- rungtynes prieš svečius autralus rungtynėms, 
gimu uždaromos ir a py gardinęs laimėjo 9:0 ir 4:3 . — Pradeda darbą. Toronto 

zevičius, Fabricijus, Girutis, Tar 
vydas, Meilus ir Genčius. 

— Vyties vakaras . Gegužės 
8 d. Clug Top Ha t patalpose vy-

<;trdraitiN 1632 Broad Str 
rlford «, Coiui.. kuris 'Drauari' 

immM "-nu H ^ n i o n u < .Htnu 

pirmenybės. 
Baigiamąjį žodį tarė vyr. pir 

— Veiklūs krepšininkai. Mon Vyties futbolo komanda vėl da-
trcalio S. K. Tauras krepšinin- lyvaus Senior League I-je divi-

menybių teisėjas Vyt. Valaitis, ' kai šįmet dalyvavo mieste vy- zijoje. Komandą treniruos ir va 

Jr 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

i n k i m e 

Mūšy Lietuviams Klientams, Draugams 
Ir Pažįstamiems 

^ 

k /r-
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OPAS CHEVROLET CO. 
1708 SO. ASHLAND AVENUE 

Telef. MOra-oe 6-7494 

IR 

OPAS & SON MOTOR SALES, 

\ 

Inc. 
5114 SO. RACINE STREET 

Telef. ATlantic 5-6363 

A. A-
ALBERT BRALA1TIS 

GjrT, 10"tf4 S. SacraiMcnto Ave. 
Mirė balandžio 15 d., 1954, 

11:30 vai. ryte, sulaukęs pu
sės amž. Gimė Lietuvoj; kilo 
iš Marijampolės at>s., Prienų 
parap. Amerikoj išgyveno 47 
metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdi
me mylima žmona Petronėlė 
(Paliulis); 2 dukterys: Stella 
MVischer, žentas Walter; Al
dona VVilmington, žentas Er-
nest; 2 anūkai ir kiti gimi
nes, draugai ir pažįstami. 

Priklausė prie Chicagcs 
Lietuvių Draugijos. 
Kūnas bus pašarvotas penk

tadienį 3 v. p. p. John F. Eu-
deikio koplyčioje, 4330 South 
California Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmad., 
bal. 19 d., iš koplyčios 1:30 
vai. ryto bus nulydėtas į ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, 
anūkai, žentai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. John F. 
Eudeikis: Tel. YArds 7-1741 

bar vadinasi New York'u) ir 
ten taip įsitvirtino, j og ' j ų New 
Yorke dabar y ra per 2 nvlio-
nus. 

uUtMitt daug jaunimo 
Komunistinio jaunimo suva

žiavime Maskvoje, kovo mėn. 
pabaigoje, buvo pranešta, kad 
bių metų kovo 1 dieną komunis
tų jaunimo sąjungai priklausė 
18,825.327 nariai. 

Tačiau suvažiavime buvo nu
siskusta, kad organizacijoje 
perdaug biurokratizmo, blogai 
vykdomi nutarimai, nėra reikia 
mos kontrolės, darbas pasida* 
ręs kažkoks valdinis, be reikia
mo susiinteresavimo iš paties 
jaunimo pueės. Apie ta i rašo 
Maskvos "Pravda" . 

JOSEPH DZIMIDAS 
Gyveno 7929 So. Harvard Ave 

. Tel. THiangl© 4-7988 

Mirė balandžio 13 d. 1951 
4:30 vai. p. p., sulaukęs 44 m 
amž. Gimfe Westvill<\ 111. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
mylima žmona Anna (Krin-
cuis); duktė1 Joannc; 4 broliai: 
Michael, Frank, Anthony Dzi-
mldas su Šeimomis ir John 
Spro: 3 seserys — Charlotte 
Dzimidas; H e l e n Blakeslee, 
France* Cole Ir jų šeimos; 
nošvleni AgnieSka Krinculs: 3 
švojęeriai — Poter, John ir Jo-
seph Krincuis ir Jų. Šeimos ir 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. 

Kūnas paSarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 South 
Western Ave. 

Laidotuves įvyks pirmadienį, 
baalndžio 19 d., i.š koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į St. 
I/eo's. 7sth AL- Emerald Ave. 
parap. bažnyčia, kurioje Jvyka 
grėdui i n*ros pamaldos už velio
nius sielą. Po pamaldų bus nu 
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. 

Nuosmižiui kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, duktė, bro
liai, seserys, uošviene, švogeriai 
ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas B. Petkus. Tel. GRovehill 
6-0142. 

A. A. 
ANTANAS JOGINTAS 

Gyveno 6486 So. Jus t ine St 
Tel. GKovehill 6-1062 

Mirė balandžio 14 d.. 1954. 
10:80 vai. ryte . su laukės 76 m 
amžiaus. Gtme Lietuvoj: kilo iš 
Tauragės apskr., šilalčs parap. 

Amerikoje išgyveno 5 5 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

mylima žmona Mary (Dauki-
las): 2 dukterys — Antoinette 
Grizz, žentas Steve: Frances Bi-
kus, žentas Walter: 2 anūkai; 
sefc-uo Elzbieta Gečas su šeima 
ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Kūnas pašarvotas John F. 
fiudoikio koplyčioje 4605 South 
Hermitage Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
balandžio 19 d., iš koplyčios 
S:30 vai. ryto bus atlydėtas i 
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
Kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapine^ 

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
dalyvautt šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktorys, 
anūkai, sesuo, žentai ir kiti gi
minės. 

Laidotuvių direktorius John 
F. EudeiklM. Tel. YArds 7-1741 

M ^ i B t f i 
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Poniai Bobelienei i r šeimai, jų mylimam vyrui i r tSveliui 

A. T ik* 

PULK. JURGIUI BOBELIU I 

Sincere Eas te r Greetings 
t o Everyone 

from the 21st YVanl*. 

jO^LPH J. ROPA 
Recor&er of Eeeds 

Democra tk Ward Committee-
man of the 21st Ward 

FRANK J. KOCAREK 
Sta te Senator of the 15th 

_ Senatoriai I)istri< t 

J0SEPH G. K0H0UT , 
MITCHELL "MATT" ROPA 
State Representatives of the 15tli Senatoriai Dist. 

CHARLES S. BOK K 
AMerman of t he 21st Ward 

ELEAN0R SCHR0EDER 
Bemoeratie \Vard Committeeu oman 

topether all t he prerinet ca p tai ILS 
and lieutenants and workers of the wanL 

=f 

JARABAK DRUGS 
139th and Main Phone I. H. 6300 Indiana Harbor. Indiana 

REGISTRUOTI VAISTININKAI IŠPILDO JŪSŲ OIDYTOJO 
RECEPTUS TIKSLIAI — IR Iš GEBOS KOKYBĖS VAISTŲ. 

KALBAME LENKIŠKAI 
Taip pat turime briliantų, perfumų ir kvepalų 

r^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
L I N K I U V I S I E M S L I E T U V I A M S , D R A U G A M S 

W * V 1 S I E M S S A V O P A Ž Į S T A M I E M S 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

— D V I M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S — 

4605-4)7 So. Hermitage Avenue 
Tel . Y A r d s 7-1741—7-1742 

4332-34 So. California Avenue 
T e l L A f a y e t t e 3-0727 

A M B U L A N C E D I E N Ą I R N A K T Į 
/? 

: 

Skip's Liguors 
5511 South Damen Avenue 

Ali Phones — WAIbrook 5-8202 
GRAIN ALCOHOL 

190 Proof U. S. P. 
$4*99 

Fifth 

3 STAR HENNESSY 
IMPORTED FRENCH COGNAC 

$5-19 
Fifth 

METAXA 
BRANDY 

$5-69 
Fifth 

WHITE B E A E B E E R $3.09 
Case of 24 — 12 oz. botties plos dep. 

IMPORTED F R E N C H W I N E S 
LITE OR RED BORDEAUX $9.95 Case 

98c 
Fitth 

CINZANO VERMOUTH 
SWEET OR DRY 

$1-49 
Fifth 

ASBACH "URAJLTM 

8 Years Old German Brandy 
$539 
Fifth 

VANDER F L I P W I N E S 
Imported from Holland 

$1.98 
Fifth 

SOUTHF4RN 
COHFORT 

$3-99 
Fifth 

H E I N E K E N S IMPORTED $ Y « 2 5 
HOLLAND BEER Case of 24 — 12 oz. hottles 

šios prekes parduodamos iki vidurnakčio balandžio 20 d. 

mirus, reiškiame gilią užuojautą. 

M. J. ADOMAIČIAI 

". y "'ir ;»,̂ įr "m m JIII I 111 * • * 

LOWEST CASE PRICES IN TOWN 
M . M V H » M . M M M H i M M « H a » j i 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Drauj>$". 

file:///Vard


! 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. 1LLINOTS ..».»„ M^^-~ v ? i - n 4 T A 1Q~4 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

i mus 
X Velyki; iškilmes šv. Anta

no parapijos bažnyčioj, Cieeroj. 
Prisikėlimo mišias laikys pa t i 
klebonas kun. Ign. Albavičius 5 
vai. ryto. Klebonui asistuos pa
rapijos vikarai. Pamokslą sakys 
kun. dr. J. Vaškas, MIC. 

Parapijos didysis choras, ve
damas muz. A. Mondeikos, gie
dos Rosewig mišias ,,Mass in 
F" . Per „Ofertorium" choras iš. 
pildys „Victimae Paschali" — 
Petro Yon, o per Komuniją — 
„Haec Dies" — T. VViegandD. 
Mišioms pasibaigus choras iš
pildys Handclio „Hallelujah" iš 
oratorijos ,,Messiah". 

Vargonais gros vargonų vir
tuoze Marijona Mondeikait"\ 
varg. A. Mondeikos duktė. 

Po pamaldų gerb. klebonas 
yra chorą pakvietęs pusryčių 
parapijos salėje. 

X Spaudos atgavimo 50 metu 
jubilėjus Chicagoj bus pradėtas 
minėti balandžio 25 d. Vyčių sa
lėj didele spaudos paroda. Anks 
čiau buvo paskelbta, kad paroda 
prasidės balandžio 24 d. Dėl 
tam tikrų kliūčių parodos atida
rymas įvyks sekmadienį, balan
džio 25 d., 2 vai. popiet. Įėjimas 
į salę nemokamas. Vakare 8 vai. 
bus paskaita apie knygnešius. 
Parodoj bus išstatyti a) drau
džiamojo meto spausdiniai, b) 
spaudą atgavus laikraščiai ir 
knygos iki I-jo Pasaulinio karo 
ir c) Amerikos lietuvių anksty
vesnė spauda — laikraščiai ir 
knygos. 

X Dr. Pe t ras Daužvardis, Lie 
tuvos konsulas Chicagoje, uoliai 
atsiliepia į įvairias nelietuvių 
spaudoje pasitaikančias žinias, 
kurios neteisingai paliečia lietu
viškąjį klausimą. Neseniai kon
sulas pasiskundė „Chicago Ame 
rican" leidėjui dėl įdėto tame 
laikraštyje žemėlapio, kuriame 
buvo nepažymėta atskirai Lie
tuva bei kitos Pabaltijo valsty
bės. ,,Chicago American" leidė
jas Stuar t List tuojau susisiek 5 
esu atit inkamais žmonėmis, at
sakingais dėl tokių žemėlapių pa 
ruošimo, ir gavo patikinimą, J05 
ateityje reikalas būsiąs pataisy
tas. Associated'Press pasakiusi, 
kad Lietuva bus į traukta, kai 
vėl bus daromi tie žemėlapiai. 

X Pabaltijo valstybių daili
ninkų grupes meno parodos vy
riausiuoju tvarkytoju pačių dai
lininkų numatytas tapytojas J. 
Pautienius. Jam talkininkaus 
latvių dail. H. Purvins ir vienas 
jaunas estų grafikas. Minėtą pa
rodą ypač remia latvių kultūri
ninkai, gyveną Chicagoje. 16— 
18 dailininkų grupės paroda bus 
Chicagos centre vienoje geriau
sių galerijų. Tai bus pirmutinis 
jungtinis Pabaltijo valstybių 
plastinio meno pasirodymas šia
me mieste. 

X Jieva Lukas, Lietuvių Fi
latelistų Draugijos biuletenio 
anglų kalbos redaktorė, ir drau
gijos ruošiamos pašto ženklų p i 
rodos, gegužės 1 ir 2 dienomis, 
Vyčių salėje) komisijos pirmi
ninkė, Gage Park Stamp Club 
buvo pakviesta į teisėjus pre
mijuoti to klubo parodoje iš
s ta ty tus pašto ženklų rinkinius. 

X Balfo Centro valdyba, kad 
palaikytų pastovesnius ryšius 
ta rp žmonių ir padėtų daugiau 
susiorganizuoti šalpos srityje, 
pakvietė p. Vincą Dobą nuolati
niu Balfo reikalų vedėju Chica
goje. P. V. Dobos adresas : 6018 
So. Albany Ave., Chicago 29, 
111. Telefonas Grovehill 6-6454. 
Visais Balfą liečiančiais reika
lais prašome kreiptis nurodytu 
»4resu. 

kaip* sakė profesorius, kad ne 
tik policininkas gatvių sankry
žoje kalbėtų lietuviškai, bet kad 
lietuvišką vardą turėtų ir upe-

X Kun. Stasys Vasiukevi 
eius, Vilkaviškio vyskupijos ku 
nigas, mirė šiomis dienomis Phi-Į K ^ T e f e r a s , kalnelis 
ladelphi joje, Pa. Laidoja m is ba 
landžio 19 d. 

— Prof. K. Pakštas , kėliau-

Kalbėdamas apie naujakurius 
.'vetimume krašte, prof. Pakš
tas apgailestavo, kad nutautęji-

damas į Philadelphijoje įvyks- j mas eina smarkiu tempu. Tėvas 
tančią Amerikos profesorių geo-1 — Lietuvos advokatas jau ne 
grafų sąjungos sukaktuvinį — 
penkiasdešimtąjį suvažiavimą, 
t rumpam buvo sustojęs New 
Yorįce. Dalyvavo Brooklyne vy
kusioje Amerikos Liet. Bendruo 
menės rytinių kraštų konferen-! tokių, kurie nieku nesidomi, ka^. 

apgina bylos jo vaikas jau 
ka l ta angliškai. Dar labiau pro
fesorius apgailestavo, kad ima 
augti kiauliažmogio tipas — sve 
timo kraš to sąlygos* ats i randa 

ei joje, kurios užbaigimo p rog i 
suruoštoje vakarienėje pasakė 
kalbą. Svarbiausia profesorius 
nurodė, kad atplėšta tautos da 

sava, lietuviška. Tokio tipo, e ;ą. 
reikia labiausiai bijoti. 

Profesorius skatino visuome
nės veikėjus uždegti jaunimą 

TRIUKAS KALRVSI SU MERGYTE 

lis negali išlikti gyva ilgiems lai-1 veiklai, užkrėsti jį drąsa, kad 
kams. Gyvybinis dalykas yra te Į šis, kaip jis sakė, leistųsi didžia -
ritorija, kurios tremtinys netu- • jai avantiūrai, kad veržtųsi į di-
ri po savo kojomis. O reikia, džiuosius horizontus. Esą, tauta 

maža tėra tik tada, kada ji nu-
_> - . stoja kovoti, nėra mažos tau tos 

X Lietuvos D m t u Gydytojų . . . . , 
jokiu kitu atveju. Sąjunga Chicagoje gražiai vei

kia. Pernai suruošė koncertą - — Gražiu religiniu koncertu 
balių ir gautą pelną - $478 - | Didžiojo New Yorko lietuviai 

įžengė į Didžiosios Savaitės rim 
tį. Verbų sekmadienio vakare 
Brooklyno Apreiškimo par. baž 

persiuntė sergančiom dantų gy
dytojoms Vokietijon, $25 nu
siuntė Vasario 16 gimnazijai, Ai 
tui paaukojo $20. L. D. G. Są- Į nyčioje įvyko religinės muzikos 
junga š. m. gegužės 1 d. rengia \ koncertas, kurio programoje pa 
šaunų koncertą — kar tūno suk
nelių balių Vikingo salėje. Pel
nas bus paskir tas kilniems tiks
lams. 

grindinę dalį sudarė Th. Dubois 
„Septyni paskutiniai Kris taus 
žodžiai". Šis koncertas šioje pa
rapijoje y ra tradicinis ir ruošia 
mas jau visa eilė metų. 

Prieš koncertą par. klebonas 
kun. N. Pakalnis apibūdino kon 
certo programą. Koncertą atliko 
Apreiškimo par. choras, veda
mas Pov. Sako, dalyvaujant 
Metropolitan operos solistui A. 
Braziui, V. Bendoriui ir Agnės 

X Algirdas Brazis, kuriam 
ligi šiolei Metropolitan operoje 
tekdavo dainuoti tik mažos ro
lės, balandžio 10 d., susirgus op. 
sol. Cliford Charwood, buvo pa
kviestas ir dainavo Morales par
tiją Carmen operoje. Ta pro^a 
tenka pažymėti, kad Brazis at-1 g į ^ y t e i , kuri giedojo vietoje 
sargoje turi parengęs visą eilę koncerte anksčiau numatytos 
rolių ir todėl, reikalui esant, jis Suzanos Griškaitės ir dabar su-
gali dainuoti. Kaip sakoma, tik sirgusios. Vargonais giesminin-
šitokiu būdu čia tegalima į di- kams pri tarė ir solo grojo Jonas 
desnes roles pakliūti, nes nau- j žukas . Koncerto pasiklausyti bu 

vo pilna bažnyčia žmonių. Po 
koncerto buvo palaiminimas 
Švč. Sakramentu. 

— Pe t ra s Jočys, J . Valaitis ir 
dr. A. Skėrys atstovavo Lietu
vos Darbo Federaciją Vidurio 
Europos Krikščionių Darbinin
kų Profesinių Sąjungų Federa
cijos Tarybos posėdyje bal. 5 d. 
New Yorke. 

— P-le Elena Leščevičiūtt su
situoks su s tudentu George Mat 
hieu gegužės 1 d. 10 vai. šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje 
VVorcester, Mass. 

jam dainininkui iškart sunku 
prasimušti. 

X J . Bičiūnas, baigęs ekono
mijos mokslus Lietuvoje ir pa
gilinęs sąskaitybos studijas Chi
cagos universitete, vadovauja 
knygvedybos skyriui dr. jur. 
Vlado Šimaičio Real Es ta te kon 
toroje. Jie veda knygas tų pre
kybos a r gamybos įmonių, ku
rios dėl savo nedidelės apyvar
tos negali samdytis nuolatinio 
knygvedžio. 

X Laikrašt ininkas Vladas Bū 
tenas kalbės Lietuvių Kalbos 
Draugijos vedamoje kalbos va
landėlėje per S. Barčus radijo 
programą š. m. balandžio mėn. 
19 d., pirmadienį, 7 vai. vale., 
t ema: Gimtosios kalbos išlaiky
mas ir spauda. 

X Tautosakininką Juofcą Bū
gą aplankė ir apdovanojo Mrs . l baltijo kraštuose. „Die St imme" 
Uršulė Žemaitienė, gyv. 3051 S. 1 rašo, kad nervingumas pastebė-
Poplar S t , Chicago. Juozas Bū- t a s ir t a rp geležinkelių bei t r au 
ga Velykoms parvyksta į Chica- kinių palydovų didžiojoj susi-
gą t r ims dienoms ir apsistos siekimo magistralėj Frankfur te 

VOKIETIJOJ 
— Pagyvėjusi part izanų veik

la Lenkijoje, Pabalt i jo kraš tuo
se. Vokietijos spaudoje vėl 
pasirodė žinių apie pagyvėjusią 
partizanų veiklą Lenkijoj ir Pa 

2447 W. 45 PI., Chicago 32. 

X K. ir L. Saboniams sušelpti 
vakaras (bunco par ty) ruošia
mas Atvelykyje, balandžio 25 
d., 8 vai. vakare Visų Šventųjų 
parapijos salėj Roselande. Visi 
Sabonių draugai ir bičiuliai kvie 
čiami atsilankyti. 

X Kazys ir Regina Butkevi
čiai, gyveną Hamiltone, O n t , 
Kanadoje, atvyko į Chicagą Ve
lykų šventėms ir apsistojo pas 
tėvus Šoliūnus, 6536 So. Bell 
Ave. 

X Akademines Prošvaistes 
šios savaitės kultūriniame prie
de eina labai sutrumpintos dėl 
stokos vietos, kurią užėmė šven 
tiniai skelbimai. 

X B. Kungyte, vietoje velyki
nių sveikinimų, pasiuntė paketą 
už $15 senutei V. Vaškienei Vo
kietijon. 

prie Oderio - - Poznanė — Var
šuva — Minskas. Kiekvienas til 
t a s dieną naktį saugojamas, 
prieš t raukinius siunčiami šar
vuotieji ir minoms t ikrinti va
gonai. Tačiau, pasirodo, parti
zanai yra apie viską labai gerai 
informuoti, net kada ir kokiu 
traukiniu kas važiuoja. Kar ta is 
partizanai išdygsta kaip iš Ž2-
mės, p?/z. kaip prie Var tos tilto. 
Išsprogdinta jau ne vienas til-

Justinas Kūlis 
f 

Knygnešys; pasikalbėjimas su juo 
įdėtas kultūriniame priede 

CHICAGOS ŽINIOS 
1 

10.000 išpažinčių 
Naujoji pranciškonų bažnyčia 

miesto centre, Madiscn gatvėje, 

Onytė Symington, 4 metų, bando įtikinti trijų savaičių ėriuką 
zoologijos sode Bronx, N. Y., kad jis eitų į jos namus, bet nepa
vyko. (INS) 

Kariuomenei išnuomavo 
pakrantes 

Chicagoje, paliai Michigano 
yra nepaprastai gausiai lanko- ežerą, kariuomenė organizuoja 
ma. Apskaičiuojama, kad vien priešlėktuvinę miesto apsaugą. 
tik per Didžiąją Savaitę ją at- Kariškos jstaigos jau susitarė 
lankys 70,000 tikinčiųjų, gal nei su parkų administracija ir iš-
daugiau. Vien Didįjį Penktadie- nuomavo kaikurias pakrantes, 
nį, numatoma, bus išklausyta kur bus įrengiamos iš to'o kon-
10,000 išpažinčių. Išpažintis troliuojamų priešlėktuvinių prie 
klauso 12 vienuolių, ku r iu : s pa- monių bazes. Jų tiksli vieta 
keičia vėl kita 12. Išpažintys spaudoje neskelbiama, tačiau ži-
klausomos nuo 5 v. 30 min. ryto noma, kad jų centras bus Gary. 
iki 9 v. vakaro. Jų klauso ketu- Parkų administracija skelbia, 
rios kunigų pamainos. Didžiaj t- kad piliečiams neteks dėl to nu-
me Penktadienį palaikymui tvar kentėt i : vieton kariuomenės už 
kos bažnyčioje buvo pakviesti iš imtų bus vasaros maudymuisi ir 
kitų bažnyčių 6 tvarkdariai ir 
22 policininkai. Tos naujosios 
bažnyčios klebonas tėv. Terenca 
Thomas sako, kad lankytojų 
gausumas pralenkė visas turė
tas viltis. Ir kitas bažnyčias 
gausiai lanko tikintieji. 

t as Duslūs sprogimai dažnai gir 
dėti naktimis. Tuo tarpu, kai 
Maskva tyli ir planuoja, kaip 
reikėtų atsikeršyti , Varšuva ofi 
cialiai pakvietė visus į kovą su 
„sabotažininkais" ir „svarbių 
objektų saugoti" paskyrė 2 divi
zijas. 

— Latviai brangina pa c ižyme-
j u s | savo veikėją. Arkiv. Grin-
bergs, Latvijos protestantų Baž 
nyčios galva ir Rygos arkivys
kupas, nuo 1944 m. yra t remty 
ir šiuo metu gyvena Esslingene, 
Vak. Vokietijoje. Kaip pasižy
mėjusį veikėją ir dvasininką lat 
viai jį labai brangina. Savo am
žiaus 84 m. sukakties proga 
arkiv. Grinbergs gavo daug svei 
kinimų iš latvių veiksnių ir vi
suomenės veikėjų. Vykd. Tary
bos vardu jį pasveikino VT 
pirm. K. Zaikauskas. 

— Kalbėjo M. Gelžinis Lietu
vai. Ryšium su Lietuvoje vyk
domais „savanoriškais" išveži
mais „plėšinių įsisavinti" Sibire 
ir kitose tolimose TSRS vieto
vėse per Amerikos Balsą iš Eu
ropos į kraštą Vykd. Tarybas 
vardu kalbą pasakė IT valdyto
jas M. Gelžinis. 

— Vliko posėdis at idėtas [ š. 
m. balandžio 21 d. 

ITALIJOJ 

— Lietuviška giesmė Romos 
bažnyčioje. Kovo 28 d. šv . Tėvo 
vikaras kardinolas Micara bazi
likoje Santa Maria Maggiore a t 
laikė iškilmingas pamaldas už 
persekiojamą Bažnyčią ir tikin
čiuosius, pasakydamas paguo
dos ir vilties pamokslą. Kiekvie
nos tautos atstovai per pamal
das giedojo savo gimtąja kalba 
vieną giesmę. Lietuviškai giedo 
jo šv. Kazimiero kolegijos cho
ras, vadovaujamas kun. Sen
kaus. Pamaldose dalyvavo visa 
eilė augštųjų Bažnyčios dignito
rių, diplomatų, 18 pavergtųjų 
tau tų atstovai. I š lietuvių da
lyvavo visa Romos L B su vysk. 
V. Padolskiu ir Šv. Sosto nun
cijumi Lietuvoje arkivysk. Cen-
tozu priešakyje. Mūsų diploma
tų nebuvo matyt i . 

— Romos dienraštis „II Quo-
tidiano" Nr. 67 rašydamas apie 
kalinių sukilimą Vorkutos sto
vyklose, pažymėjo ypač lietuvių 
ir ukrainiečių vadovavimą tam 
sukilimui ir vieningą laikymąsi, 
nežiūrjpt ideologinių ir religinių 
skirtumų. 

— Iš t rauka iš kun. dr . Z. 
Smilgevičiaus veikalo. Romos 
popiežiškasis Gregorianum uni
versi tetas atspausdino italų kal
ba kun. dr. Zenono Smilgevi
čiaus tezės „La dottr ina Sta!x-
niana della Collettiviazaziono 
agrar ia integrale" plačią iš trau
ką. 

ŠVEDIJOJ 

poilsiui įrengtos kitos vietos. 

Brangenybes už puse 
miliono 

Balandžio 23— 24 d. Sheridan 
Meno galerijoje, 820 N. Sheri
dan bus iš varžytinių parduo
dama deimantais išpuoštų bran
genybių už $500,000. Jos buvo 
paslėptos t a rp dvigubo dugno 
lagamine Lindos Knox, kuri mi-

Kas laimes kelionę į 
Šveicariją? 

Pirmadienį, balandžio 19 d. 
— Švedų spauda rašo, jog kasnors laimės nemokamą dvie. re 1949 m., sulaukusi 94 m. am-

okup. Lietuvoje jaučiama aš t r i jų savaičių kelionę į Londoną, žiaus. Ji buvo brangenybes nu-
maisto krize. Stockholmo dienr. Paryžių, Šveicariją ir Prancūzų pirkusi iš varžytinių. Po jos mir 
„Dagens Nyheter" žiniomis, I Rivierą. Laimėjimas bus nulem- ties brangenybės liko jos dviem 
okup. Lietuvoje jaučiama aštr i j t a s pramoginiame vakare, kurį giminaitėms, gyvenančioms M ?k 
maisto krizė. Gyventojų nepasi- ' Shoreland viešbutyje ruošia sikos mieste, 
tenkinimas pasidaręs toks dide- Crossroads Student Center. Šio 
lis, jog į šį reikalą turėjo įsikiš-1 centro narės y ra pasaulietės mi-
ti pa ts kp suvažiavimas. Buvę sionierės, kurios stengiasi kriks 
konstatuota, kad būtiniausių čionybei laimėti ry tų kraš tų s tu 
reikmių gamyba ir paskirsty- i den tus : kinus, japonus, f ilipinie-
mas dėl ypač blogo pr is ta tymo i čius, bestudijuojančius Chicag:-
žiemos metu smarkiai krito. Dėl; je. Panašiais parengimais jos 
to iš Maskvos buvo padary ta di Į randa lėšų savo veikimui finan-
delių priekaištų Lietuvos kp va- j suoti. To parengimo dalyviams 
dovybei ir visai kom. „valdžiai", bus daug įvairių dovanų, jų t a r 
Vokiečių spaudos žiniomis, So- | pe ir minėtoji nemokama kelio-
vietų karo laivyno daliniai šie-' n ė . Parengimo pradžia 8 v. v.; 
met pirmą kar tą žiemojo nau- , Shoreland viešbutis y ra 5454 
juosiuose Piliavos įtvirtintuose South Shore drv. 
bunkeriuose. Uoste gali stovėti 
ir kreiseriai, tačiau sovietai pir- K a i p p a s i r o d ė p a r t i j o s 
moj eilėj Piliavą nori panaudoti 

Perkėlimai mokyklose 
Chicagos mokyklų superinten 

dentas \Villis pagaliau pasiekė 
laimėjimą: švietimo ta ryba pa
tvirtino jo suplanuotus 24 per
kėlimus įvairių miesto mokyklų 
vadovaujančių pareigūnų. Per
kėlimai padaryt i atsižvelgiant 
tų mokytojų a r mokyklų vedėjų 
mokslo laipsnių, iš tarnautų me
tų, patyrimo, taipgi jų pačių pa
geidavimo. 

povand. laivams. Iš šios jūrų 
bazes jie kontroliuoja visą Bal 
tijos jūrą. 

ŠVEICARIJOJE 
— Bažnyčios padėtis Lietu-

rinkimuose 
Chicagoje įvykusiuose pirmi

niuose balsavimuose už respubK 
konus buvo paduota 213,101 
balsas arba 35.44 %t o už demo
kra tus — 388,204 arba 64.56%. 
Užtat priemiesčiuose respubli-

I 

voje. Katalikų žinių agen tūra , konų procentas daug didesnis 
Kipa, kurios būstas yra Šveica- už demokratų. Respublikonai pa 
rijoje Fribourgo mieste, savo tenkinti, kad buvo nominuotas 
žinių tarnyboje paskelbė :*š lietu , kandidatas į senatą J. Meek, 
vių veiksnių gautą platų prane-1 kurs stipriai a ts tovauja respu-
šimą apie bažnyčios padėtį Lie- j blikonų platformos principus: 
tuvoje ir žinią apie arkiv. M. 
Reinio kalinimą. Šveicarų „Frei-
burger Nachr ichten" įsidėjo pir
mojoj vietoj iš E. gautąjį per 
Kipą pranešimą apie „kančių 
kelią Bažnyčios Lietuvoje", duo 
dantį išsamų vaifsdą, kokia ten 
dabar y ra religinė padėtis. Vo
kiečių Freiburgo diecezijos or
ganas „St. Konradsbla t t" (tira
žas — 170.700 egz.) ir visa eilė 
kitų vokiečių laikraščių įsidėjo 
iš IT gautą medžiagą apie są
žinės laisvės persekiojimą Lie
tuvoje ir Bažnyčios padėtį. 

Ypatinga automobiliu 
paroda 

General Motors bendrovė šim
tu sunkvežimių iš San Francis-
co, kur j au vyko paroda, a tga
beno į Chicagą ypatingos gamy
bos automobilius, kurie balan
džio 24 dieną bus išs tatyt i paro-
don Internat ional Amphitheat-

• re . 

Keturi kiaušiniai iš vienos 
vištos 

Mrs. D. Berstein bevalydama 
jis s toja už Brickerio pataisas Velykoms nupirktą vištą a t rado 
konstitucijoje, už tai, kad Indo- joje 4 kiaušinius jau su kietais 
kini joje neįvyktų „ant ra Korė- kevalais. Tai pirmas jai toks at-
ja" . Visi 25 ligšioliniai Illinois sitikimas per 43 metus, 
kongreso ats tovai vėl laimėjo 
nominacijas. 

Padegėjas vogtame 
automobily 

Iš Manteno valstybinės ligoni
nės pabėgo 21 m. amžiaus pade
gėjas Eugene Cygan. Praslin-

' KAS, RA IR KUR 
— Moksleivių Ateitininkų 

l inksmavakaryje bus inscenizuo 
ta Motiejaus Valančiaus veika
lėlis „Guvus Vincė". Vaidins 

kus keletui valandų jį sugav</ i M j o k s e l i v i ų Ateitininkų geriausi 
vogtam automobily susisiekimo SirXistal j ^ „Guvaus Vincės" 
policininkai Donald O'Hara ir 

BRAZILIJOJE 
— Lietuvių K a t Moterų Drau 

gija Sao Paulo mieste š. m. lie
pos 25 d. rengia maldos dieną 
už Lietuvą, sumosian t maldinin
kų kelionę į Brazilijos šventovę 
N. S. Aparecida. 

— Bronius Guiga ir Kazys 
Kaulinis kovo 26 d. išvyko Vo
kietijon. Jie ketina stoti į savi
saugos dalinius. 

— Ponai Adele ir Stasys Ga-
baliauskai kovo 19 d. lankėsi 
pas kun. kleb. Pijų Ragažinską 
Vila Zelinoje. Ponai Gabaliaus-
kai išvyko Europon. 

N. ZELANDIJOJE 
— Naujoje Zelandijoje leidžia 

mas „The Christchurch S t a r -
Sun" įsidėjo min. P . Žadeikio 
nuotrauką ir jo pareiškimą, 
kaip sovietai nelegaliai pagrobė 
Lietuvą ir ki tas Pabalti jo vals 
tybes. 

dainuos mergaičių linksmasis 
Allen McCann. Policijai jis nesi-1 ^ j ^ j į ^ V i s i esate kviečiami 
priešino. Sugavo jį ties 39 gatve a t v y k t i į Unksmavakaiį, kuris 
ir Halsted. Automobilį jis buvo | į v y k g g e g u ž ė g m § n , d ( f i e S t a . 
pavogęs apie bloką nuo tos vie- U ^ ? ^ v a k a r e > M a r q u e t t e 
tos. Darant kratą a t r a s t a s auto- p a r R o ^ ^ p i J 0 B ^ j e . 
mobily paslėptas revolveris. Gin 
klą jis buvo pagrobęs iš sargy- _ iffinob universitete vet-
binio, kurį pr i t renkė iki sąmo- y , ^ " U t u a n i c a " klubui y r a 
nės netekimo ir pabėgo. Cygan ^ ^ ^ f i l m a i a p i e L i e t U v ą an 
jau anksčiau buvo policijai p n - i g l ų k a l b a R a s g a l - t ų p a i n f o r . 
sipažinęs, kad buvo padegęs net I m u o U t o k i ų f U m ų g a v i m o reika_ 
penkias mokyklas. 

Griovė ne tą namą 

lu a r žinotų brolių Motuzų adre
są, prašome skubiai pranešt i Al
bertui Kereliui. 6844 So. Green 

Fannie VVeinberg, atvykusi į j St., Chicago, DI. (Telef. H U 
savo parduotuvę 333 E. 31 st . J 3-6034). 
buvo nemaloniai nustebinta , ] Klubo Valdyba 
kad kontraktor ius tą namą j a u | 
buvo pradėjęs griauti . Paaiškė-] — Įdomus, bet retai g i rdimas 
jo, kad turėjo būti sugriaut i | dalykas y ra piano duetas . Tokį 
t ry s kiti namai tame bloke, bet 
griovėjai padarė klaidą ir ėmė 

duetą sudaro Vida Tautvydai tė 
ir Dangyra Laukyte , kurios Ve-

ardyt i ne tą, ku r reikėjo. Par - lykų sekmadienį (balandžio 18 
duotuvės savininkė reikalauja Į d.) 6 vai. vak. pagros keletą kū-
$5,000 nuostolių. rinių Lietuvių Auditorijoje. 

file:///Villis

