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F0RM0Z0J RENGIAMASI EVAKUOTI TAIPEH 
Pijus XII dienos įvykiuose 

JUOZAS PRUNSKIS 

Baltasis Vatikano senelis, Pi
jus XII, kovo 2 dieną pradėjo 
aštuoniasdešimtuosius savo am 
žiaus metus. šiandi?n, kovo 12 
d., sueina 16 metų, kaip jis vai
nikuotas visos 450 milionu Ka
talikų Bažnyčios galva. 

Nors senutis, bet jis tebėra 
kupinas pasitikėjimo ir links
mumo. Pasakojama — kartą 
jį aplanke amerikiečiai sporti
ninkai. Žinodami, kad Pijus XII 
yra sporto mėgėjas, jie jautėsi 
gana drąsiai. Vienas net priė
jo arčiau šv. Tėvo stalo, ir kai 
šis, manydamas, kad jau au-į 
diencija baigėsi, kreipėsi išeiti, 
amerikietis dar sumurmėjo: 

— Jūsų Šventenybe, ir aš 
kartą buvau kardinolu... 

Pijus XII, netikėdamas savo 
ausimis, susidomėjo: 

— Kaip tai galėjo būti, ma
no sūnau? 

Ir popiežiui buvo paaiškinta, 
kad tas sportininkas priklausė 
St. Louis Cardinals — sporto 
klubui, pasivadinusiam kard i 
nolų vardu. Popiežius linksmai 
sutiko š| anekdotišką pasikal
bėjimą. 

Kai Pijų XII aplankė teatro 
žmonės — Olsen ir Johnson, 
jis pratarė: 

— Komedijų vaidintojai. Ge 
rai. Reikia daugiau juoko pa 
šaulyje. 

Invalidas karys audiencijoj 

Anglikone Vatikane 

Per tas audiencijas būna vi
sokių staigmenų. Kartą viena 
anglikone, iš diplomatinio kor
puso šeimų, gavo privačią au
dienciją. Atvesta į nedideli 
kambarėlį, ji laukė popiežiaus. 
Atėjo kažkoks jai nepažįsta
mas dvasiškis balta sutana. Mo 
teris maloniai pasikalbėjo su 
juo ir jam tarė : 

— Žinote, svarbiausia prie
žastis, kodėl aš noriu pamatyti 
popiežių, tai kad man tie kata
likai pridavė tiek rožančių, vis 
norėdami, kad popiežius palai
mintų. 

— O, tą tai mes mielai gali
me padaryti, — pasakė tas su 
balta sutana. 

— O, ne! — gūstelėjo mote
ris. — Ar tai jūs esate popie
žius?! 

Taip, tai buvo Pijus XII. 

Nuotykiai audiencijose 

Tos audiencijos dažnai būna 
surištos su nuotykiais. Kartą 
buvo tokia žmonių spūstis, kad 
sulaužė Pijaus XII kryžių, ne
šiojamą ant krūtinės. Kitą kar
tą senyva italė moteris šauk
dama vijosi praėjusį popiežių: 
ji bučiavo popiežiaus žiedą, o 
tas ir nusmuko į jos ranką. 
Dabar ji norėjo grąžinti. Sar
gybiniai stengėsi ją sustabdyti, 
bet popiežius šypsodamasis žie
dą atsiėmė. 

Jo Šventenybe Pijus XII šiandien švenčia 16-tąją vainikavimo su
kakti, įvykio minėjimo oficialiosios iškilmės įvyks Romoje Siksti-
no koplyčioje. Manoma, kad jose jau galės dalyvauti ir pats po
piežius. 

Paryžiaus flirtas su Hanoi 
. t? 

keliąs rūpesčių Washingtone 

Popiežius — nuoširdus. Apie , 
tai žino visi, kurie jo audienci- i K a r t ą k a z k o k i a mergaitė Du
jose mato, kaip jis laimina m o - 1 V 0 P a s t e b e t a audiencijų minio-
tiną ir vaiką, paguodžia skaus- : J e a P s i r e n ^ s i vyriškai, su kei-
mu aptrauktą veidą. Audienci- ; f*aiS a k m i a i s - K a i J°s paprašė 
joje laukia jo karvs, pasirem- k l a u P t l s > J1 į s i t r aukė cigaretę, 
damas kriukiais, 'gal net ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ] i i i i n i y K l u s s u „0 u m M l n n 

k a b o d a m a s , kad neįstengs at-; J j ^ J * ^ V , S U l b ė t ų kelių milionų dol 

WASHINGTON, kovo 12. — Prancūzijos santykiai su šiauri
nio Vietnamo Ho Chi Minh režimu kelią didelio susirūpinimo Wa-t 
shingtone, nors Prancūzijos atstovai Bangkoko konferencijoje ir 
bandę kaip galėdami nuraminti Foster Dulles, kad nedaroma nieko 
neleistino. 

siklaupti laiminant popiežiui. sigincijant su sargybiniais 

Rūpesčio kelia prancūzų pla
nai palaikyti galimai geriausius 
santykius su Ho Chi Minh, kad 

ver
tes prancūzų piliečių turtą šiau-

Jis perdeda kepurę iš dešinės j * t e i n a P a , t s P°P i e ž i » s P a s ^ j riniame Vietname. 
kiančius žmones. Jis priartėja i 

Ten esąs prancūzų 
kairę, kad galėtų pasisveikinti, 
jei Pijus XII ištiestų ranką. 
Kepurė nukrinta, ir popiežius 
staigiai pasilenkęs ją pakelia ir 
kariui paduoda. Jie kalbasi. In
validas laimingai šypsosi. 

Milionai Romos lankytojų 
parsiveža Pijaus XII medalį, su 
jo paveikslu ir herbu, šventųjų 
metų proga popiežius pakeitė 
savo herbą, įvesdamas į jį pa
veikslą Marijos, Taikos Kara
lienės. 

Kurie žino tą paslaptį, iš au
diencijos gali parsivežti tą ma
žą baltą kepuraitę, kurią dėvi 
Šv. Tėvas. Jis lankytojui ati
duoda, jeigu tik jam įteikia ki-

prie tos mergaitės. Bendro e n - L tcn **?* į™»w™l atstovas 
tuziazmo paveikta ši dabar su- ' J į į K f ^ V 1 S ą _ r e ^ a l ą t a i p 

smunka ant kelių. Popiežius | t v a r k v t l ; k a £ prancūziškas nuo-
•i 1U i TT.. . , savybes tvarkytų Vietminh ir se-

pakalba su ja. Ištiesia ranką, , •. , . , . *, . . 
. . . . J *a«m, nieji savininkai, šiems pastane-ją lyg keldamas, kad atsisto
tų, o ši purto galvą — ne, ji 
dar prašo palaiminti. 

Modernioji Magdalena 

Pijus XII nesilaiko formalu
mų. Žiūrėk, kokia susijaudinu
si modernioji Magdalena dre
bėdama prašo nuodėmių atlei
dimo. Jausdamas, kad Dievo 
malonė veikia, popiežius neat
sisako pasukti į kamputį, iš
klausyti išpažinties ir duoti iš
risimą, kai laukianti minia tai 

tą tokią pat, o sių lengva gauti , . « . . . 
, . - « \ t. . , supranta ir ziun su simpatija krautuvėse netoli šv. Petro ba 
zilikos. 

ir nuostaba. 

Nuo 1944 m. apie du milionu 
amerikiečių karių aplankė po
piežių, ir jų būriai nekartą pa
leidžia savo kepures augštyn 
iki kandeliabrų, reikšdami svei 

mis, su velionu. Kartą viena I kinančius džiaugsmo šūkius po-
amerikietė korespondentė, pra- j piežiui. 

Jūs esate 
Eidamos į 

rys privalo 

amerikiete... 

audienciją mote-
apsirengti juoda 

suknele, su ilgomis rankovė-

važiuodama Romą, greitomis 
norėjo pamatyti popiežių, ne
turėdama laiko visu tuo apsi
rūpinti. Ji atėjo į Vatikaną ap
sirengusi kariška bliuskute ir 
ne su sijonu, o su kelnėmis. 
Vyrai korespondentai ją apsu
pę įšmugeliavo pro sargybas, 
bet pasiekus vietą, tie išdykė
liai atsisakė toliau ją bedengti. 

(Nukelta į 3 pusi.) 

gelbėti, bet nepasilikti ten ben
drininkais bendradarbiais. 

Visi Indokinijos reikalai lau
kia naujo aptarimo, kuriame da
lyvautų JAV, Anglijos ir Prancū 
zijos atstovai. Augščiau minėtas 
reikalas pasitarimų darbotvarkėj 
užimsiąs žymią vietą. Pasitari
mai turėjo seniau įvykti, bet juos 
nudelsė Prancūzijos vyriausybės 
krizė. 

Kova del mokesčių 
spręsis senate 

WASHINGTON, kovo 12. — 
Senatas pradėjo, manoma, ilgai 
truksiančias diskusijas mokes
čių politikos naujais biudžeti
niais metais reikalu. 

Diskusijas pradėjo, kaip dera 
pagal papročius, finansų komisi
jos pirmininkas sen. Byrd, de
mokratas iš Virginijos. Jis gina 
tezę, kad nebegalima daugiau di
dinti valstybės skolos (dabar jos 
turima 280 bil. dol.), todėl ne
galima mažinti ir mokesčių, jei 

ir Ho Chi Minh režimas yra toks , negalima sumažinti valstybės iš-
pat suktas, kaip ir visi kiti ko
munistai — savo tikslų pasiekę, 
prancūzų bendrovių dalininkus 
išmes per sieną be ceremonijų. 
Washingtonas patariąs prancū
zišką turtą, jei galima, kitaip 

šiems pasiliekant tik mažesnę 
pusę akcijų. Jei tą planą komu
nistai priimtų, tai senieji savi
ninkai laikinai prie savo turto 
pasiliktų ir per juos Prancūzijos 
metropolija dar ir prekybos ry
šius su šiauriniu Vietnamu ga
lėtų palaikyti. 

Čia ir yra vieta, per kurią į 
komunistų pusę gali pradėti 
plaukti strateginės medžiagos. Ši 
toji galimybė ir kelia susirūpini
mo Washingtone, nes dėl toje 
erdvėje esančių supainiotų juri
dinių santykių prekybos kelių 
kontrolė yra labai sunki. Wa-
shingtonas pareiškęs Paryžiui 
savo susirūpinimą ir įspėjęs, kad 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 

laidų. • 
Po jo kalbėjęs sen. Kerr, demo 

kratas iš Oklahomos, pasisakė už 
asmenų pajamų mokesčių maži
nimą dabar, kad sumažėtų ne
darbas ir padidėtų pramonės ga
myba. 

Apie demokratų antrąjį mo
kesčių sumažinimo planą rašėme 
vakar. Administracija pasmerkė 
ir šį planą, kaip padarė su pir-— Italijos senatas vakar pabalsavo už Paryžiaus sutartis po 

dvi savaites trukusių triukšmingų diskusijų, kurių metu komunis-[ muoju, tačiau resp. sen. Bridges 
tai nuolat susiremdavo su neofašistais. Pirmieji rūmai sutartims 
jau prieš Kalėdas yra pritarę. 

— Buv. respublikonų senatorius Ferguson paskirtas ambasa
doriumi į Filijyinus. Jis pereitą rudenį pralaimėjo savo vietą de-

Vafckano sargybiniai buvo te'] mokratui. 
sirengę ją išmesti, tačiau tai 
pamatęs popiežius davė ženklą 
sustoti ir tik švelniai pratar€: 

— Ah, mes gi matome—jūs 
esate amerikietė... 

. — Anglijoje vakar mirė penicilino išradėjas dr. Fleming, su
laukęs 73 metų. Jo išradimas buvo didžiausias gyvybių gelbėtojas 
paskutinio karo metu. 

— Kinijos komunistai vakar vėl šaudė į (įuemoy salą — pa
siuntė ten 55 artilerijos šovinius. 

nesutiko su iždo sekretoriaus 
Humphrey nuomone, kad demo
kratų planas yra neatsakingų 
žmonių veiksmas. Balsavimas 
bus kitą savaitę ir rezultatus ga
li nulemti techniškas atsitiktinu
mas — kaikurių senatorių nega
lėjimas būti posėdyje. Tuo tarpu 
žinoma, kad du demokratų sena
toriai savo vadovybės neremia. 

Popiežius stiprino [Kinijos karinis sustipre|imas -
veikliuosius narius „ • v . ! • • • ! • 

žymiausias pokarinis įvykis VATIKANAS, kovo 12. — Pir 
mą kartą per tris metus popie-
ž!us Pijus XII pasakė žodį aplink 
jį susirinkusiems parapijų kuni
gams, pamokslininkams ir pašau 
liečiams gavėnios misijų pra
džios Italijos parapijose proga. 

Audijencijoje buvo apie 1,000 
asmenų, popiežius kalbėjo apie 
20 minučių Clementino salėje. Jo 
balsas buvo tvirtas ir aiškus — 
ženklas nugalėtos ligos. 

Paraginęs pamokslininkus švel 
niai, bet stipriai vesti sielas prie 
Kristaus, popiežius įsakmiai pa
brėžė, kad reikia stipresnio dva
sininkų ir pasauliečių bendradar 
biavimo apaštalavimo darbe. Jė
gų suglaudimas turi pirmenybę 
prieš individualizmą. 

Bendrąją audienciją baigus, 
popiežius užmezgė kalbą su dvy
likos italų grupe, kuri pereitais 
metais įlipo į K-2 kalną, antrą 
augštumu Himalajų kalnyno vir
šūnę. Alpinistai tą proga įteikė 
popiežiui to kalno modelį. 

Darbiečiy krizė yra 
gilesne ir platesne 

LONDON, kovo 12. — Angli
jos Darbo partijos krizė yra, tur 
būt, gilesnė, negu iš paviršiaus 
žiūrint atrodo. Jos liga yra gal 
ne Attlee ir Bevan vai lįbos už 
partijos lyderio vietą, bet libera
lizmo ir socializmo (ne marksiz
mo) tendencijų grūmimasis par
tijos programą ryškinant ir lai
ko aplinkybėms taikant. 

Su Bevan šalinimu iš partijos 
krizė tik padidės ir pagilės, bet 
ne išsispręs, nes jo reikalą dabar 
sutvarkys tik partijos parlamen
to nariai, o ne didžioji partijos 
jėga, kuri yra darbininkų unijo
se ir kuri partijos suvažiavimuo
se reiškiasi milionais balsų. 

Jau žinoma, kad iš 293 partijos 
parlamentarų Attlee parems Be-
vano išmetimo byloje tik 143, 
prieš jį balsuos 102, o likusieji 
susilaikys. Gal šie skaičiai iki 
balsavimo dar kiek ir pasikeis, 
bet Attlee dauguma bus nedidelė. 
Jie rodo, kad ir parlamento frak
cija yra maždaug pusiau skilusi. 
Būtų labai gerai, jei tokia padė
tis būtų ir partijos narių masėje. 
Naujo partijos vado suradimas 
yra pirmiausias darbas. Jo labai 
jieškoma tarpe tų, kurių ideolo
gija yra toliau nuo marksizmo. 

Vel nauji dekretai 
kolchozam tvarkyti 

LONDON, kovo 12. — Rusijos 
kolchozų darbams tvarkyti iš 
Kremliaus virtuvės išsirito nau
jas partijos ir vyriausybės galvų 
pasirašytas dekretas, kuris pir
moje dalyje išskaičiuoja ikšioli
nius trūkumus ir klaidas, o antro 
je dalyje dėsto naujas priemones 
bėdoms taisyti. 

Ikšiol planavimas i r tvarky
mas buvęs neracionalus, biuro
kratiškas, įsakymai viens kitam 
prieštaravę, net klaidinę, tų įsa
kymų iš viršaus buvę perdaug, o 
prie darbų realiai stovį pareigū
nai balso beveik neturėję. Nuo 
naujo dekreto įsigaliojimo turė
sią būti kitaip — patys kolchozai 
turėtų turėti daugiau laisvės ga
mybą planuoti ir darbus tvarky
ki. 

Naujas dekretas yra šį tą tai
santis, bet vis dar ne principi
nis, o tik grynai techniškąją ad
ministracijos pusę vienaip a r ki
taip keičiąs. Ar jis ką gerojon 
pusėn pakreips, ims aiškėti tik 
gal antraisiais metais. 

Krašto apsaugos departamen
to atstovas Brucker prašo 
vienos senato komisijos pa
rengti įstatymą, duodantį ad
ministracijai teisę pašalinti iš 
privačių karinių įmonių as
menis, kurie karo metu galėtų 
vykdyti sabotažą. (INS) 

TAIPEH, kovo 12. — Formozos vadovybė tiek tikra būsimu 
salos bombardavimu, jog skubotai rengia bent jau vyriausybė:; 
būstinės apsaugos planus. 

Po Tachen salų evakuavimo su 
daiytas specialus-komitetas Tai-
peh gyventojams nuo oro puoli
mų apsaugoti. Jo darbas paskirs 
tytas į tris grupes: maisto, medi
kamentų ir kitokių dalykų atsar
gų sudėjimas saugiose vietose; 
nebūtinai reikalingų gyventojų 
išvežimas į kaimus; likusiems gy 
ventojams slėptuvių parengimas. 

Tų darbų imtis paragino komu 
nistų aviacijos bazių rengimas 
prieš Formozą. Vienos tų bazių 
būsiančios gatavos už dviejų, o 
kitos už keturių mėnesių. Kinijos 
komunistų karinio pajėgumo pa
didėjimas ir karo mašinos sumo-
derninimas yra laikomas didžiau 
sia pasaulio naujiena po pasku
tinio karo. Dabar pasimatė rezul
tatai, tačiau įvykio pradžios rei
kia jieškoti 1950 metuose — ka
da Kinija įkišo koją į Korėjos 
karą. 

Su Korėjos karu pradėjo kur
tis ne tik Kinijos aviacija, bet ir 
pirmą kartą Kinijos istorijoje at
sirado vienos vadovybės diriguo
jama Kinijos armija. Dabar jos 
reorganizacija visai išbaigta, įve 
dant ne tik modernišką organiza
ciją, bet ir privalomą karinę tar
nybą, per kurią pereis karinei 
tarnybai tinkamas jaunimas ir 
kuris duos armijai geriausią 
krašto elementą, išlaisvinant ki
nų karines pajėgas nuo „amži
nų" pasenusių kareivių. 

Iš Formozos įvykius stebį pra
dėjo rūpintis dar ir todėl, kad 
pavojus didėja ne t ik Formozai, 
bet ir kitoms vietoms. Jei aero
dromai bus statomi pagal dabar 
spėjamą planą, tai jie bus išilgai 
rytinį Kinijos šoną maždaug kas 
100 mylių vienas nuo kito. Jei 
taip, tai jie statomi ne Formozai 
paimti, bet svarbesniems tiks
lams. 

Adenatoer skirta bomba 
sudrasks piktadarius 
HAMBURG, kovo 12. — Kanc

leris Adenauer neseniai lankė di
džiuosius krašto miestus, ginda
mas savo užsienio politiką po to, 
kai socialdemokratai masiniuose 
mitinguose tą politiką smerkė, 
norėdami sukelti kraštą prieš Pa 
ryžiaus sutarčių ratifikavimą. 

Dabar policija praneša, kad 
Hamburge komunistai planavo 
padėti Adenauer bombą, bet du 
partijos bombų dirbėjai žuvo 
prieš numatytą Adenauer atvy
kimo laiką, kai bomba susprogo 
vieno sąmokslininko namuose. 
Kompartijos laikraštis pripaži

no, kad abu žuvusieji yra forma
lūs partijos nariai. 

Dr. Adenauer buvo kesintasi 
nužudyti ir 1952 m. — jam buvo 
siųsta bomba paštu. Kilus įtari
mui dėl siuntinio turinio, siun
tinį tvarkė policijos sprogstamų
jų medžiagų ekspertas, bet nelai
mingai — bomba sprogo ir jis 
žuvo. 

Amerikos malones 
mostas ir Japonijai 

AVASHINGTON, kovo 11. — 
Po Pearl Harbor užpuolimo Ame 
rikoje buvo įšaldyta apie 60 mil. 
dol. vertės japoniško turto, iš ku
rio apie 8.5 mil. dol. žadama Ja
ponijai grąžinti. Tai bus malonės 
aktas, nes Japonija to turto at
sisakė taikos sutartimi, o jei ir 
nebūtų atsisakiusi, tai jo toli 
gražu neužtektų apmokėti Ame
rikai karo nuostolius, jei ši ne
būtų karo reparacijų atsisakiusi. 

Greit tam reikalui sutvarkyti 
prasidės Washingtone derybos ir 
susitarimas bus panašus į tą, ku
ris tuo pat reikalu pereitą savai
tę pasirašytas su V. Vokietija. 
Japoniškos firmos turto neatgau 
na, tik pavieniai asmens iki 10,-
000 dol. kiekvienas, pirmenybė 
teikiama mažiau turtingiems. 

Japonijai taipgi grąžinami pre 
kių ženklai ir autorių teisės. 

Kalendorius 
Kovo 12 d.: šv. Grigalius Di

dysis, popiežius. Lietuviškas: 
Goštautas ir Regimante. 

Oras Chicagoje 
Kiek apsiniaukus temperatū

ra apie 50 laipsnių. 
Saulė teka 6:09, leidžiasi 5:54. 

Išvyksta paskyrimo vieton. — Naujasis JAV ambasadorius Ispa
nijai J. D. Lodge su Šeima išvyko Madridan su misija sustiprinti 
JAV-Ispanijos santykius. Jis priklauso respublikonų partijai, bu
vo Connecticut gubernatoriumi, bet pereitą rudenį rinkimus pra-
laimėiot (INS) 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

lietuvių mokykloms 
Vokietijoje $3,750 

"YVorcester.'ečiai yra vieni iš 
pirmųjų Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjų. Kai tik Vokietijos lie
tuvių vadovybė kreipėsi į pa
saulio lietuvius, prašydama pa 

rJs — $24, Elena Kripienė — 
$24, Jonas Tamulevičius — $24, 
Stasys Štaras — $24, Zigmas 

Čepulienė, V. Bučmienė, E. Ge4 
vilienė, A. Jeselskienė. 

Sąjungįetės Motinos dienos 
proga, gegulės 1 d- 8 vai. šv. Mi 
šių metų in corpore priims Šv. 
Komuniją Šv. Kryžiaus bažny 

SK.SRSSS 2E£ ** kur s o l ° s i e d o s *"• 
čius1 — $22, Vladas Gedmin-
tas — $21, M. Ščigla.— $21, 
Alf. Girčys — $21, Jonas Šta
ras — $20, Jonas Burdulis — 

ramos organizuojamai Diephol- $20> Pranas Stanelis — $20, Do
ze lietuviškai gimnazijai, wor- l m a s Vailokaitis — $20, Stasys 
cesteriečiai pradėjo rinkti aukas Prapuolenis — $21, Jonas Ged-
ir jau 1951 m. sausio 4 d. pa- v i I a s ~ $28> Antanas Vagelis — 
siuntė 80 dolerių, o Lietuvai $26> J o n a s Vizbaras — $26, 
Remti Draugija taip pat supra-!J u o z a s Matulevičius — $26, P. 
to gimnazijos šelpimo reikalą Babickas — $26, K. Jakimai-
ir metų pradžioje paskyrė $100. t i s — $26> K- J o n a i t i s — $26, J. 
Bent pirmą 1951 metų ketvirtį, Žitinevičius $22 
Worcesterio lietuvių aukos Diep-
holzo (dabar Vasario 16) gimna
zijai pirmavo. Pr. Pauliukonis 
su J.Maciulevičium per 1951 m. 
ir 1952 m. pirmąją pusę surinko 
apis 800 dol. 1952 m. vasarą' namuose vieni vaikai susiginčijo 

14 metų berniukas nužudė 
10 metų sesutę 

Vienos advokato ir mokyto
jos išsiskyrusios šeimos palikti 

suorganizuoti keturi rėmėjų bū
reliai. Vytautas Orintas suor
ganizavo Nr. 30 būrelį. Jis, iš
vykdamas j Cleveląndą, Ohįo, sa 
vo būrelį perleido globoti Jonui 
Pipirui, iš kurio kiek vėliau per-

dėl televizijos programos ir kai 
ginčas pasiekė augščiausią laips 
nį tai mergaitė išjungė apara
tą" ir nuėjo į antrąjį augštą pa-
skiloti lovą Berniukas pasivijęs 
peiliu smogė jai į nugarą, mer-

ėmė Jonas Kavaliauskas. Pra-igaitė krito augštielninka ir nu-
nas Pauliukonis buvo suorgani
zavęs 51, 52 ir 97 būrelius. 1953 
m. vasarą Jonas Kavaliauskas 
perėmė globoti ir 51 būrelį. Pra 
džioje būreliai veikė uoliai ir sa
vo pasižadėjimus vykdė, bet lai- trečią peilį, bet atsikvošėjęs, ką 
kui bėgant pradėjo silpnėti — 
vieni rėmėjai išvyko į kitus mies 
tus, kiti neteko darbo ar dėl ki
tų priežasčių pailso. Pailso ir 
būrelių globėjas Pr. Pauliukon;s. 
Dėl laiko stokos nebepajėgia su
rinkti mokesčio. Jis paskutinia
me bendruomenės apylinkės su
sirinkime kreipėsi į narius, pra
šydamas jį pavaduoti, tačiau už
vaduotojo kol kas neatsirado. 
Worcesteriečių aukos Vasario 
16 gimnazijai ir vargo mokyk-

Norbutienė. Po,šv. Mišių para
pijos svetainėje bus pusryčiai. 

A. Keverienė pasveiko ir da
lyvavo kuopos susirinkime. Są-
jungietėms padėkojo už lanky
mą ligos metu. -

Pirm. J. Čepulienė kvietė są-
juhg'etes dalyvauti bingo pobū
vyje balandžio 3 d. Kulmetų 

'Skyrius balandžio 17 d. ren
gia bingo pobūvį Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje. Pobūvio ko
misiją sudaro Čepulienė, V. Buč-
nienė, S. Mickūniene, S. Šim
kienė, O. Jeselskienė, O. Martu-
šienė. Rėmėja 

Springfield, III 
Mintimis aplankė Lietuvą 
Mūsų kolonijoje Lietuvos ne

priklausomybės atgavimo sukak 
tis paminėta vasario 27 d. lietu
vių parapijos salėje. Minėjimą 
ruošė vietos Balfo skyrius. Lie
tuvių parapijos choras, vadovau 

namuose, 5641 So. Paulina. Bin-| j a m a g Q F o s t e r i e n ė p a d a i n a v 0 
go pobūvis ruošiamas busimojo: k f i , e t ą U e t u v i š k d a i k u r i 
kun'go A. Saudzio naudu. Jo m e l o d i j o g n u k ė l ė v i ^ 
a. a. mamyte Liudv. Raikius- k u r b ė g a kw N e m u n a a 

teka. kienė - Saudienė buvo Moterų 
S-gos 21 kuopos pirmininkė. 

Perskaitytas laiškas, kviečiąs 

vos laisvės. Salėje kalbėjo kleb. 
kun. M. Kemežis, dr. Nemickas, 
apibūdindami šventės reikšmę. 
Minėjime dalyvavo parapijos 
mokyklos vaikai su vaidinimu, 
skautai su vėliavom, vyrų cho
ras ir daug svečių. Lietuvos 
laisvinimo reikalams surinkta 
$208. 

— Kun. A. Kasparas yra Ko
lumbo vyčių skyriaus kapelionu. 
Neseniai skyrius pagerbė kuni
gus. 

— Lietuvos vyčiai ir skautai 
šv. Kazimiero šventės proga in 
corpore priėmė Šv. Komuniją. 
Po šv. Mišių šventoriuje prie 
kryžiaus padėtas gražus vaini
kas žuvusiems dėl Lietuvos lais
vės. Kleb. kun. Kemėžis sukal

bėjo maldą. Po pusryčių įvyko 
L. Vyčių New Yorko ir New 
Jersey apskrities susirinkimas. 

— Gabus lietuvis dekorato
rius Subačius atnaujina presbi
teriją ir altorius. Subačius pa
puošė daug bažnyčių mūsų apy
linkėje. 

— Mirė Pranas Milukas, žy
maus lietuviškųjų knygų leidėjo 
ir autoriaus a. a. kun. A. Miluko 
pusbrolis. Pranas Milukas buvo 
irgi didelis spaudos mėgėjas ir 
palaikytojas. Rp. 

PAIEŠKOJIMAS 
Pajieškoraa MAKAUSKIENE-

BERGAITĖ STEFA. Jai yra žinių 
iš Lietuvos. Prašoma atsiliepti 
šiuo adresu: Z. Lirgameris, 5027 
23rd Ave., Kenosha, Wis. 

u: JAU ESI KATALIKIŠKOS 
AKCIJOS* FONDO NARYS? 

K. A. F o n d a s organizuoja 
AMERIKOS Lietuvių JAUNIMUI 
KURSUS — REKOLEKCIJAS — 
STOVYKLAS — SPAUDĄ. AUKA 
tik $2.00 metams. 

Visi K. A. Fondo nariai yra ir 
L.R.K.A. Federacijos nariais. Kiek
vieno aukotojo - nario intencija 
bus uždegta žvakute ir laikomos 
šv. Mišios Fatimoj už Lietuvą ir 
Jūsų šeimos intencija. Pareiški
mų lapeliai gaunami klebonijose. 

Savo dalį tuoj siųsk šiuo adre
su: Rev. Dr. A. Juška, L. R. C. 
Federation Secretary, 1644 Wa-
bansia Ave.. Chicago 22, 111. 

Registracija narių - rėmėjų 
vyks iki gegužės m. 1 d. 
Visi tapkime Katalikiškos Akcijos 

Fondo nariais! 

Teisininkas Antanas Repšys 
iš Cbicagos savo turiningoje kai 

l TT. Marijonų Bendradarbių boję nupasakojo Lietuvos lais-
seimą, įvykstantį kovo 27 d. vės kovas ir ateities laisvės vil-
Kvietimas priimtas. Kuopą at- tis. 
stovaus P. Turskienė, J. Cepulie1 Petras Spetyla su Stasiu šid-
nė, E. Šimkienė, E. Gedvilienė, lausku suvaidino mūsų senovės 
Paskirta auka. ! kunigaikščio ir žynio - krivaičio 

Pirm. J. Čepulienė visų sąjun- pasikalbėjimą, 
giečių vardu pasveikino vardi- Springfieldo ateitininkai, va-
nių proga rrašt. Kazimierą Cijū-- dovaujami Petro Spetylos, su-
nelienę ir Kazimierą Sukurienę, vaidino montažėlį, deklamavo 

laužė peilio rankeną. Berniukas l o B e n e t ą Cicėnienę — gimtadie- eilėraščius ir parodė gyvąN pa 
nuėjo į virtuvę, atsinešė antrą 
duon'ni] peilį ir įvarė į krūtinę, 
pataikydamas tiesiog į širdį. At
rodo, kad jis buvo pasiėmęs ir 

jis darąs, numetęs jį į šalį. Pra 
dėjęs verkti ir mėginęs skam
binti policijai, bet iš susijaudi
nimo nepajėgęs. Centrinės tele
fonistė iššaukusi policiją. Tėvas 
sužinojęs iš nustebimo sušukęs, 
kaip jis galėjęs taip padaryti, 
kadangi jis savo sesutę labai 
mylėjęs. Žudiko mokytoja per 
tardymą policijai pareiškusi, 
kad jis n!ekuo iš kitų vaikų ne-
išsiskyręs. 

Ši baisi žmogžudystė ar nebus 
loms Vokietijoje taip atrodo: į vaikams pataikavimo, kai jie ne-

Pr. Pauliukono ir J. Macule-j pratinami susivaldyti ir kartais 
čiaus surinkta $800; 30 būre-1 atsisakyti nuo malonumo, šei-
lio — $460, 51 būr. — 420, 52 \ mos išsiskyrimo ir "funny-
būr. — $460, 97 būr. — *4Q. j book" vaisius. 
Lietuvai Remti Draugija pasiun 
tė Vasario 16 gimn. $400 ir var 
go mokykloms — $300. Ateiti 
ninkai per Pr. Pauliukonį pasiun 
tė vargo mokykloms Vokietijoje 

Worcesterio kunigas ištremtas 
iš Maskvos 

Worcesterio Asumption ko
legijos kunigas George L. Bis-

nio proga. Sąjungiete 
Iš šv. Kazimiero seserų rėmėjų 

susirinkimo 

Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 
I skyriaus susirinkimas įvyko 
kovo 6 d. Šv. Kryžiaus parapijos 
salėje. Perskaitytas kvietimas 
į Tėvų Marijonų Bendradarbių 
seimą. Kvietimas primtas ir pa
skirta auka. Rėmėjas atstovaus 
pirm. V. Bučnienė, P. Turskie
nė, S. Šimkienė, E. Gedvilienė. 

J. Čepulienė pranešė apie Šv. 
Kazimiero Seserų Rėmėjų cent
ro vakarienę. Mūsų skyrius iš

platino 24 biletus. Šv. Kazi
miero seserų draugijos amžinais 
nariais įsirašė Sudeikiai, Dau
tarai, Vazniai, Norkai. 

veikslą. Vaidinimą parašė ir 
režisavo Petras Spetyla. 

Minėjime dalyvavo ir žodį ta
rė lietuvių parapijos klebonas 
kun. Yunkeris ir kun. K. Toliu
šis. Aukų Lietuvos laisvės va
davimui surinkta apie 80 dol. 

Minėjimą pravedė nenuilsta
mas Springfieldo lietuvių veikė
jas Balfo skyriaus pirmininkas 
Petras Šimkus. Z. K. 

Elizabeth, N. J. 
T r u m p a i 

— Mūsų kolonija dar tebegy
vena Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo prisiminimais. Šven
toriuje prie kryžaus padėtas 
vainikas žuvusiems del Lietu-

DIEN. "DRAUČAS" SKELBIA PENKTĄ 

ROMANO KONKURSĄ 
$70, Sandaros 16 kuopa yra pa- sonette Kremliaus diktatorių įsa 
siuntusi vargo mokykloms $100-
Iš 1954 m. Birželio minėjimo 

kymu ištremtas iš Maskvos, jis Skiriama tūkstantis ($1,000.00) doleriu premija 
buvo vienintelis amerikiečių ku- į 

pasiųsta $3J0. Lietuvių Tautinės j nigas Maskvoje/ kuris aptarna-1 1. Dienraštis "Draugas", talkininkaujant "Draugo" Bendra-
Sąjungos VVorcesterio skyrius j vo JAV ambasados tarnautojų i darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas-
pasiuntė namų išpirkimui $87. religinius reikalus. JAV vyriau- Į kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 

Žymesnieji aukotojai, kurių sybė įteikė protestą už 1933 m. 1955 m. lapkričio mėn. 1 d. 
aukos sieką $20 ir daugiau: sutarties sulaužymą. « rt*«jiC-^.«-^i i • • •• *-i *.- -, i 

«P*V 0̂.1*510.11. j 2. Geriausiam romanui skiriama premija —tūkstantis dole-
Jonas Kavaliauskas aukojo Sandaros 16 kuopa rių. "Draugo" premijos sutelkimu rūpinasi "Draugo" Bondra-

$ 8 ° ' £**r^ ^^!^^7:\nA9^ $10 Vasario 16 gimna- darbių klubas. 
3. Jury komisija bus paskelbta netrukus. 

$48, Steponas Būgnaitis - $48,«zijog ' r ū m ų i š p i r k i m u i < 
Elena Kačinskienė — $45, VI. j 

-

Židžiūnas — $44, Kazys Šimu-
lynas — $43, Pranas Keršys — 
$43, Kazys Cėsna — $42, Stasė 
Terebaitė — $40, Marija Pieši-
nienė — $40, Stasys Marcinke
vičius - - $40, Albinas Repšys -

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

Moterų S-gos 21 kuopos veikla j m a t o Puslapių.. 
Town of Lake Moterų S-gos **• Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 

?1 kp. gausus mėnesinis susi- i "saugas", 2334 So. Oakley ave., Chicago 8, 111'. 
$40, Vincas Dabrila - $39, Sta- j rinkimas įvyko kovo 6 d\ į*' 6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šys Raudonis — $38, Jurgis In-! Kryžiaus parapijos svetainėje, j syti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
čiūrą $38, Pr. Mainelis Nauja nare įsirašė Jršulė Pas- tikrąją pavardę iri adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir pa-

• $35, Vytautas Biliūnas — $35, kienė. 
Zigmas Snarskis — $34, Juozas Pirm. J. Čepulienė pranešė, 

sirinktą slapyvardį. 

Jusys - $32, Bronius Basių- kad kuopos pobūvis jau čia pat: . 7" T u k s t a n t J d o e " " premiją gavęs autorius be papildomo 
lis - $30. Bernadeta Grabaus-i kovo 20 d. 3:30 vai. popiet šv., ? ° n o r a r o P'™08"08 '"dos te.scs perlekia "Draugui", įskaitant 
kienė - $30, Bronė Vedeckie- j Kryžiaus parapijos svetainėje! *e'Sf ^ ^ dienraštyje ir išteisti atskiru leidiniu. Jei knyga 
nė - $30, Juozas šteinys - bus rodomas gražus ir įdomus i d u ° t ų p e l n ° ' J l s y r a s k m a m a s rom™° P r i j o s fondui. Prerai 
$30, Vytautas Ilgūnas — $28,1 filmas "Dievo Gailestingumas". 
Angelė Garsienė — $27, Stepas j Užkandžius žadėjo paaukoti S. 
Surkus — $27, Juozas Pume- Mickūniene, A. Norbutienė, J. 

jos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susi
tarimu. 

^ 

l S. BARANAUSKAS 

KOVO 13 D. (SEKMAD.) 4 VAL P. P,'MARIA HIGH 
SCH00L AUDITORIJOJE (67th ir^CALIFORNIA AVE. 

S, GRIŠKAIT6SIRS. BARANAUSKO 
DAINŲ IR ARIJŲ 

KONCERTAS 
JĮKOMMNUOJA: A. KUČIŪNAS 

PfiyOKAMOJK: K. V. Banaičio, Gruodžio, Jakubėuo, Raciu-
no. Šimkau*, Bralimao, Giordano, Verdi ir kitų kūriniai. 
Bilietai cauąami šiose \Jetpse ir koncerto dieną prie įėjimo nuo 2 v» 
UĄ^()\mrfE PARKE'-r V. g. Stancelio laikrodžių dirbtuvėje, 

" 2437 W. 69th "Si'.' ?e|. RE 7-1776. 
BRIGHTON PARKE — V. S. Penčylos maisto produktų krautu

vėle, 4501 S. Talman Ave. Tel. VI 7-2758. 
BRIDGEPORTE — J. Karvelio prekyboje, 3322 So. Halsted St. 

Tel. DA 6-1136. 
CICERO — Stambergo maisto produktų krautuvėje, 1439 So. 

49tb Ave. Tel. Oh 2-9463. Biletai nuo $1,50 iki $&5G 8. GKIŠKAITE 

—"r w«r 

Traveler, Sylvania . . * 

Floro modeliai 55 metų 

TELEVIZIJOS APARATAI 

Duniont, Zenith, Admiral 

17" tik $129.00,21" tik $149.00 

tiktai $199.00 

FURNITURE CENTER, Ine 
Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

3222-24-26 So. Halsted St. Tel. - Vletory 2-4226 
Atidaryta pirm.-ketv. 9 v. r. iki 9:30. v. v. kitom dienom 9 v. r. iki 6 v. v. 

Sekmad. 10 v. r. iki 5 v. v., 

file:///Jetpse
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D R A U G A S 
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

9. Oaklf? Ave., Chicago 8, UI. Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641; 7-6642 

1334 8. Oaklry Ave., Chicago 8, m. Tel. VTrginla 7-6640; 7-6641; 7-664J 
Entered as Serond-Claas Matter Marr.h 81, 1916, at Chicago, Illinois 

Under the Act of March 3, 1879. 

Maraber of the Catholic Press Assn 
PuMIahpJ dally, cxcept Sundays, 

by the 
Llthuanlan Catholic Pr^ss Soclety. 
PRENUMERATA: Metama 
Chicago J ir Ciceroj $9.00 

Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

8UBSCR1PTION RATES 
$8.00 per year outside of 
$9.00 per year in Chicago 
$8.00 per year in Canada 
Foreign $11.00 per »year. 
*& metų 3 mfn. 

$5.00 $2.7f. 
$4.50 $2.50 
$5.50 $3.00 

Chicago 
& Cicero 

1 m5n 
$1.25 

$1.00 
$1.35 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotij straipsnhj ne-
•augo, juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelblmij turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

tapę kunigais, vienuolėmis ga
lėsite, laikams pasikeitus, grįžti 
į Lietuvą. Prisipažinsiu, kad iš 
tokio klausimo kiekvieną kartą 
jaučiau tam tikro džiaugsmo. 
Man malonu yra į tokį jūsų 
klausimą atsakyti: taip, galė
site. Berniukai ir dabar galite 
tapti IJetuvos klierikais ir kuni
gais, stodami į Šv. Kazimiero 
Kolegiją Romoje. Kurie taptu
mėte kunigais jsikardinuodami 

Praeitą šeštadienį mes pažvel- į wurią n 0 r s dieceziją čia Ame
rikoje ar kitur, grįžimui į Lie
tuvą turėtumėte tam tikrus for
malumus atlikti, bet nemanau, 
kad jie būtų sunkiai sutvarkomi. 

RIMTIES — 
* \MANDĖIX 

Raudonos šviesos 
pasaukimo kelyje 

VYSK. V. NUSEGTO 

gėme į relig'nio pašaukimo mo
tyvus. Dabar pažiūrėkime į tas 
kliūtis, kurios atsiranda pašau
kimo kelyje. v 

Anekdotiški nuotykiai apie Piju XII 
(Atkelta iš 1 psL) 

Rabinas pas popiežių 

Pijus XII kartais gali būti 
labai sentimentalus, n Pasau
linio karo metu naciai uždarę 
į kalėjimus daug žydų, parei
kalavo išpirkimui daug pinigų 
ir šimtą svarų aukso lydinio. 
2ydai pinigus gana greit sudė
jo, bet aukso negalėjo surink
ti. Jie kreipėsi į popiežių. Pi-

nistų "Unitą". Bevalgant ant 
jo pečių nutupia ar iš jo lSkž-
tės lesa paukšteliai, kurie tuo 
metu išleisti is narvelių. 

Kai buvo sveikas, Pijus XII 
dirbdavo po 18 ir daugiau va
landų dienoje. Ryto jis mėgsta 

Jau apsisprendę už kunigystę 
ar vienuolinį gyvenimą jauni 
žmonės savo kelyje į pašaukimą1 ,kcJ°- A s , e s u t k r a s , kad lai-
randa ne vietoje raudoną šviesą. I k a m s ***** d a r i r kitos mie 
Kartais tokia raudona šviesa 
būna tėvai, kartais net kunigas 
ar visas būrys draugų. Gerai, 
jeigu jie teisingai ir aiškiai jau 

būsime tada gyvi, išgirsime šau
kiant: "Pareikite ir gelbėkit 
mus". Tada šauksime ir rinksi
mo vieni kitus iš visų žemės 
kraštų skubėti Lietuvon ir ati
duoti savo dar likusias jėgas ir 
per jas Dievo šviesa savo tautai, 
savo šaliai ir aplink ją. O kol 
esame kituos kraštuos, daug kur 
žmonių sielose pjūtis didelė, o 
darbininkų maža. Norint žmo
niškai patarnauti šiandien tik 
laisvojo pasaulio žmonių sielų 
reikalams, reiktų dar apie 200,-
000 apaštalų. O kiek jų reiks 

DABARTIES PASTABOS 
AKADEMINIAI SKIRTUMAI 

Adv. Antanas Olis vienoj savo kalboj pabrėžė, kad ALT 
darbuotojai stengiasi d!rbti sutartinai, neryškinti esamų skir
tumų, o vaduotis bendrais tikslais. Kalbėdamas apie naujų at
eivių nesutarimus, jis pabrėžė, kad tie patys darbuotojai nenori 
perdaug gilintis į tarp jų pasireiškiančius skirtumus, kurie, kal
bėtojo manymu, yra daugiau akademinio pobūdžio. Amerikiečiai 
yra praktiški žmonės ir jų pažiūra į daugelį dalykų yra tuo prak
tiškumu paremta. Šiuo atveju taip pat turime įsidėmėti šio Ame
rikos lietuvio veikėjo priminimą bei nepervertinti VLIK refor
mos klausimu kylančias diskusijas bei sudaromą ėspūdį, kad 
esama labai skirtingų nuomonių. Reikia, sutikti, kad daugumas 
tų skirtumų yra tikrai akademinio pobūdžio ir kad praktinis 
veiklos suderinimas yra visai galimas, jei nesilaikysime perdaug 
įsikibę į teoretinius išvedžiojimus, o vaduosimės praktiškumu. 

Vienu iš tokių ne visai akademinių skirtumų tenka laikyti 
kiek skirtingas pažiūras į paties vyr. politinio organo paskirtį, 
jo funkcijas. Dažnai spaudoj kalbama apie demokratinių ir va-
distinių tendencijų nesuderinamumą laisvinimo darbe bei tam 
darbui sudaromuose organuose. Tikrai esama sunkumų, bet jie 
nėra nenugalimi, jei pajėgsime apvaldyti aistras ir visai realiai 
pasvarstyti bendradarbiavimo galimybes. Teisingai J. Kardelis 
"Nepriklausomoj Lietuvoj" pastebi, kad mes jau esame pagar
sėję tarp kitų tautų, kaip sugebą vieningai dirbti ir kad neturi 
būti sumažintos pastangos tą vieningumą palaikyti ir toliau. 
Akademiniai skirtumai bei sunkiai apvaldomi temperamentai te
gu nepakerta bendradarbiavimo dvasios. 

NEPARTINIAI KLAUSIMAI 

Anglosaksų turimoji kelių šimtmečių demokratinio gyvenimo 
praktika rodo, kad norint pavyzdingiau demokratiškai tvarkytis, 
reikia galėti skirti klausimus, kurie yra partinio pobūdžio, nuo 
klausimų, kurie yra bendrinio pobūdžio. Jų politinėj praktikoj 
labai dažnai susidaro situacijos, kuriose valdžioj esančios par
tijos didelė dalis neremia vieno ar kito savo partijos pastatytų d a u S objektyviau ir naudingiau, | olandų katalikiškojo jaunimo 
valdžios pareigūnų projekto, bet tas projektas praeina opozicijos | tinkamai išnaudodamas savo luo! dvasios. Mielas katalikiškos Lie 
partijos balsais. Šių dienų Jungtinių Amerikos Valstybių gyveni- j m 0 galimybes, negu netvarkin-Į tuvos jaunime. Savo dvasios 
me tokių pavyzdžių yra ypač daug. Taip gali atsitikti todėl, kad j gai m a išydamasis pasaulyje. Pa1 idealumu jums dera viršyti 
1. jie pripažįsta partijų nariams, jų atstovams parlamente teisę j nasių siūlymų niekad nereikia Olandijos jaunimą ,nes jūs esa

te šiandien kenčiančios ir rytoj 
jūsų idealizmo pareikalausian
čios tautos vaikai. 

Praleiskie gavėnios laiką lie
tuviams būdingame susikaupi
me. Atmindamas Kristaus kan
čią dažnai atmink savo tautos 
šiandienines kančias ir kraują 

lai jus palydės Lietuvon ten pa
sidarbuoti kartu su jumis. 

Nėra abejonės, kad ta baisi 
tironija ir jos pastatyta mirties 

nam žmogui parodo, kad jis! siena, skirianti mūsų šalį nuo 
klysta ir kodėl klysta, pasirink-1 laisvojo pasaulio baigsis. Kurie 
damas kunigystę ar vienuolyną. 
Tada jų įspėjimo negalima būtų 
vad'nti raudona šviesa ne vie
toje. Jie būtų savo vietoje. Ta
čiau kartais jų kalbos jaunam 
žmogui yra nerimtos. Jie neįti
kina, tik atkalbinėja. Siūlo ko 
ilgiau palaukti, neapsispręsti, 
daugiau mokslo įsigyti, subręs
ti," save geriau pažinti, daugiau 
patyrimo įsigyti ir kitokių skam 
bių žodžių, bet be turinio. Jie 
patys žino, kad laukti nežinia 
ko vien tik todėl, kad laukti, 
yra trumpo žmogaus gyvenimo 
gaiš'nimas. Jie patys supranta, 
kad mokslą mylįs jaunas žmo
gus kunigystėje ar vienuolyne 

sutirpinti kaikurie bažnytiniai 
Mergaitės galite drąsiai stoti į ' i ndaL Persekiojamų žydų gyvy-
lietuvaičių vienuolynus Amer i - ! b ė s b u v o išgelbėtos ir kai į Va

tikaną padėkoti atėjo vyriau
sias rabinas, jiedu apsikabino 
su popiežium ir abu draugėj3 
apsiverkė. 

Bet kai reikia — popiežius 
gali būti griežtas. Vindsoro ku
nigaikštienė, gyvenusi su kitu 
vyru, labai norėjo gauti au
dienciją pas popiežių, ir ji ne
buvo įleista, kol jos pirmasis 
vyras buvo gyvas ir ji gyveno 
netvarkingoje moterystėje. 

O yra viena augšto 

oro, pasidžiaugti su brukuojan
čiais balandžiais. Jo miegama
jame yra metalinė lova su plo
nais matracais ir medinis sta-

jus XII pasirūpino, kad būtų las. Rytais paima šaltą dušą. 
Skutasi elektriniu skustuvu. 
Kasdien švarius išvalytus, iš
mazgotus jo drabužius popie-

joje J. Coniff knygoje: "Pope 
Piua XH. 

Meilės ryšys 
Baltasis Vatikano senelis 

metų naštos jau lenkiamas prie 
žemės, bet jis ryžtingai prime
na pareigą, kurią diktuoja mū-
sų laikai: 

— Nei vienas krikščionis ne-
per pravirą langą įtraukti tyro [gali pasirodyti pavargusiu toje 

kovoje prieš šių dienų tvaną... 
I Nei vienas negali pasiteisinti 
pavojaus akivaizdoje pasilikda
mas sunertomis rankomis, pa
lenkta galva ir drebančiais ke
liais... Bažnyčia, nors jos pa
čios širdis kraujuoja, nesibijo 
dėl savo likimo — ji turi die-

žiui atneša jo patarnautojas i viską pažadėjimą... Šiandien 
Stefanori. Popiežius dažnai ei- j kaip ir vakar, rytoj, kaip ir 
na išpažinties. Jo nuodėmklau- \ šiandien visos pastangos ją 
sis — jėzuitas Leifcer. Popie- j (Bažnyčią) nugalėti ir sunai-
žiaus altorių kasdien puošia j kinti, privalo atsidaužti ir iš

blėsti atsimušusios į gyvybinę 
jėgą Meiles Ryšio, kurs jungia 

šviežios gėlės. 

Popiežiaus telefonas 

Popiežiaus telefono 

moteris, kuri labai gerbia Pi
jų XII, bet niekada neužsuka į 
Vatikaną, tai konvertite Clare 
Boothe Luce, JAV ambasadorė 
Italijoje. Jos atsilankymas su
keltų įtarimus, kad jau atnau
jinti JAV santykiai su Vatika
nu. O juk buvo laikas, 1848 — 
1868 m., kada net šeši po kits 

Lietuvoje ir aplink Lietuvą, Ru- kito JAV atstovai yra buvę pa-

numens 
yra Vatikanas 101. Jei kas šau* 
kia, paprastai atsiliepia semi
naristai ir jie nukalba — po
piežiaus nevarginti. Tik augš-

rango tieji Vatikano tarnautojai kar-

ganytojus su jų ganomaisiais. 

Formozos gynėjas 
Muziką mylintis, pats piani

nu skambinantis, austrių gau
dymą mėgstantis, ramus vyras 
duos įsakymą 7-jam "vandenų 
liūtui" atidengti ugnį, kai tarp
tautiniai raudonieji banditai iš
baigs šio krašto neregėtos kant
rybės likučius. Išorinė išvaizda 
nesudaro įspūdžio, kad vicead-

sijos ir Kinijos platybėse! De
ja, mūsų laikais laisvam pasau-

gali jo įsigyti daugiau negu pa-; ly milionai miršta Kristaus švie
sa ulinėje profesijoje. Siūlymas j sos neprisišaukę, nes darbinin-
subręsti yra siūlymas sąmonin
gai laukti vad. pavėluoto pašau-

I kimo, apie kurį jau užsiminiau. 
Gyvenimo pažinimo vilione daug 
kunigų ir vienuolių supasaulė-
jo ir daug jaunų žmonių nepa
taisomai paklydo. Kiek kunigui 
ir vienuoliui,-ei reikia gyvenimą 

kų permaža. 
^ Olandijoje katalikai yra tik 

mažumoje: apie 30Cc visos tau
tos. Olandų tauta tačiau turi 
pakankamai kunigų ir vienuolių 
ne tik savo kraštui, bet dabar 
daugiau 2,000 olandų misionierių 
darbuojasi kituose kraštuose, 

pažinti, jis tą gyvenimą pažins! Tai yra iškalbingas liudijimas 

turėti eilėj klausimų savarankišką nuomonę, kuri nebūtinai turi | paisyti, nes jie yra klaidingi. Jų 
būti suderinta su valdžios ar partijos vadovų nuomone; 2. jie 
pripažįsta, kad yra daug klausimų, kurie iš viso yra nepartinio 
pobūdžio. Šituo keliu eidami, jie per šimtmečius išlaiko tą pačią 
sistemą ir neabejotinai pasiekia daug laimėjimų. Mūsų politinio 
gyvenimo praktikoj ir gerais laikais Lietuvoje, ir dabar emigra
cijoje būta ir esama labai toli nuo tokių nusistatymų. 

... Pas mus dažnai visai nepartiniai klausimai tiek supartina-
mi, kad ginčijamasi vien dėl ginčo, nors iš tikrųjų besiginčijančių 
nuomonės ne taip labai jau skiriasi ir jas būtų galima leng
viau suderinti, jei būtų vadovaujamasi kitokiomis nuotaikomis. 
Tokie klausimai, kaip Mažosios Lietuvos atstovavimas, Vliko 
būstinės klausimas, kaip vesti propagandą ir pan., yra visai ne
partinio, nesrovinio pobūdžio. Dėl jų atskirų atstovų nuomonės 
gali kryžiuotis nebūtinai pagal jų grupinę priklausomybę, nes 
tai yra praktinės veiklos klausimai. Imkim porą pavyzdžių. 

KUR NE VIETA PARTIŠKUMUI 

Nelabai seniai vieno sąjūdžio vadovybė pakeitė atstovą ir 
net negražiai jį apkaltino už tai, kad šis pabalsavo ne pagal tam 
tikros srovės vedamą liniją. Iš tikrųjų gal tas asmuo tikrai bal
savo pagal savo Įsitikinimus, o tie įsitikinimai nebuvo suderina
mi su jo atstovaujamo sąjūdžio nuostatais. Dabar štai vėl vie
nos srovės spaudoj prikaišiojama Mažosios Lietuvos veikėjams 
jų dabartinė pozityvi laikysena. Tuose priekaištuose ir nemė
ginama nurodyti, kad toji jų laikysena būtų kenksminga pačių 
Mažosios Lietuvos lietuvių interesams. Ne, tokio priekaišto ir 
būti negau. Norėti, kad visada mažlietuvio nuomonė būtų tokia 
pati, kaip tautininko, o ne kaip krikšč. demokrato ar liaudininko, 
yra tikrai nekorektiška. Jeigu, pavyzdžiui, mažlietuviui atrodo, 
kad patogiau yra turėti Tautos Fondo Valdybą, o ne vieną val
dytoją, tai kur čia galima jam priekaištauti? Jeigu jau pripa
žinome jam balso teisę vyr. laisvinimo organe, tai ir leiskime 
jam laisvai ta teise naudotis, nedarydami partiškumo priekaišto 
ten, kur to partiškumo nėra, nes patys klausimai nepartinio 
pobūdžio. 

J E I KAS NORI REFORMŲ... 

Jeigu jau susitarta, kad VLIK reikia iškelti iš esamos vie
tos, tai labai laisvai reikia pasvarstyti jo naujos būstinės 
klausimą. Nėra jokio pagrindo pulti tuos, kurie neskubėdami 
davė dar porą mėnesių jieškojimui. Jeigu daromi tuo klausimu 
pasitarimai su diplomatais, kaip min. žadeikis, su Altu ir pan., 
tai yra sveikintina. Keista būtų, jeigu toks rimtas žygis būtų 
padarytas nesusitarus kad*ir su Altu. Iš kitos pusės noriu iš
reikšti viltį, kad ir Alto veikėjai parodys reikiamo supratimo 
ir sutiks Vliko plenumo posėdžių vietą parinkti ten, kur prak
tiškai tai yra įmanoma padaryti. Jeigu pribrendo reikalas per
žiūrėti pačią Vliko struktūrą, jeigu kas mano, kad reikia pa
daryti reformų, tai kodėl tos visko atsidėjus nepasvarstyti, pa
dėjus į šalį perdėtą srovinį įtempimą ir leidus atslūgti nervams. 

K. Rimtautas 

paklausęs, gali padaryti tokių 
nepataisomų klaidų, kurių visą 
gyvenimą gailėsies. 

Tremtinių berniukai galvoda
mi apie kunigystę ar mergaitės 
apie vienuolyną esate jau ne 
kartą klausę, ar čia Amerikoje 

skirti prie Vatikano. 
Maistas jam ne dolerio 

nekainoja 

Pijus XII yra paprastas. 
Maistas, kurį jis per dieną su
valgo, tekainoja mažiau negu 
dolerį per dieną, įskaitant ir 
tą litrą vaisių sulčių ir stiklą 
vandeniu atmiešto vyno. Pus
ryčiams tevalgo bulkutę ir ka
vos. Nuo II Pasaulinio karo 
sviesto Nevartoja. Pietums ir 
vakarienei popiežius valgo ry
žių, ar makaronų ir baltos mė
sos, kaip viščiuko. Valgo žuvį 
ir daug daržovių. 

Prie stalo jis paprastai vie
nas, drauge peržiūri sekreto
riaus atnešamus raštus, laik
raščius, neišskiriant nė komu-

•i 

ir dažnai paklausk Kristaus, ką 
jis leis ir lieps tau daryti jos 
prisikėlimui. 

tais pašaukia Pijų XII ir jis pa
prastai atsiliepia: "Čia Pacel-
li" — savo pavarde. 

Dar tebėra gyvos dvi Pijaus 
XII seserys; jos i ž t e k ė j u s i o a j į į ^ ' j ^ ^ ^ į į ^ p r j ^ 
abidvi iš viso augina* 6 vaikus, į b ū t ų k i e t a g kautynių vyras. Ta-
gyvena Romoje. j £įau pcj. ^ u ^arus pasižymėjimų 

Popiežius yra greitos orien-j prirašytas, į trečiąjį žengiantis 
tacijos. Dar būdamas Valsty- jo tarnybos lapas akivaizdžiai 
bes pasekretoriumi buvo pasių- i rodo, kad svarbūs uždaviniai 
stas į Britų karaliaus Jurgio j yra geroms rankoms patikėti. 
V vainikavimo iškilmes. Pasie- i (Vyriausias Ramiojo vandenyno 
kęs Londoną, jis pastebėjo, kad i pajėgų vadas yra ' admirolas 
jo lagamine buvo atsidaręs jo- Felix B. Stump). 
do buteliukas ir aptaškęs svei
kinimo pergamentą. Pacelli 
greit susiorientavo: jis dar dau 
giau raštą aptaškė jodu, pada
rydamas jį panašų į seną per
gamentą... 

Į Vatikaną kasdien ateina 
maždaug viena tona pašto; tai 
paskirstoma po raštinių kam
barius, kurių Vatikano rūmuo
se yra 1,100. Vatikanas turi ir 
savo kalėjimą, kuriame per 25 
metus tebuvo keturi kaliniai, 
jų tarpe vienas vyras, kurs iš
plėšė vargšams skirtų aukų dė
žutes, ir viena išprotėjusi mo
teris, kuri nušovė kunigą Šv. 
Petro bazilikoje. 

Daugiau apie 'dabartinį popie 

Tai pirmas laivyno istorijoje 
įvykis, kad eiliniu pašauktas, 
1 Pasauliniam karui baigiantis 
į jaunesnio leitenanto laipsnį pa
keltas, karys pakiltų iki kau
tynių viceadmirolo rango. 

Lėktuvnešiui vadovaujant Ra
miajame vandenyne II Pasauli
nio karo metu pasižymėjimai jū
rų kovose admirolą Pride iškėlė 
į narsiausių karių eiles ir nu
lėmė dabartinį jo postą. Jis 
taip pat yra geras lakūnas: jei 
reikės, tai jis pats kautynių 
"džetu" leisb ė vadovaujančią 
kovą už laisvę, kuriai dar nie
kad ta 'p nebuvo grasinta. A- V. 

— Italijos pietinėje Apulijo
je nuo žemės drebėjimo sugriu-

žių galima rasti puikioje *nau- vo keletas namų. 
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kad išsisukinėtų dantis, kad užspringtų, kad kokį galą 
gautų. Kartą Nina ją paklausė, kodėl šiemet ji liūd
nesnė ar piktesnė. Bronė į tai neatsakė nieko, nudavė 
negirdėjusi. 

Virš lauko čireno vieversiai, nuo balų atskrisdavo 
ir vėl skubiai atgal lėkdavo pempės; netoli nuo linamar-
kos, drėgnoj, tik nupjautoj, žolėj, šokavo varliotės. Mė
ginio pievoj dairydamasis styplinėjo starkus. Anapus 
keliuko, arčiau balų, plačiai išsižergęs rėžė didelį pra 

veidus, žvilgsniu apglostydavo pečius ir krūtų kalniu
kus, tik nurydavo seilę ir vėl stengėsi būti ramus. Ag, 
ar gi j is buvo stuobrys, a r koks kelmas, ne vyras? Kar
tais, kokj šiltą vakarą, taip traukdavo grįžti iš klojimo 
ir tyliai pasibelsti į langelį, pasaukti vardu. O gai ir 
įsileistų, kas žino? Bet jeigu jis turėjo karštus jaus
mus tai mergiotei, tai nuolat laikė atdarą ir proto lan
gelį. Širdimi, visa sveika savo jaunyste, jis geidė jos, 
bet protu saugojo ne tik nuo kitų, bet ir nuo savęs. 

dalgį Silva. Paskui jį trijų sprindžių platumu kiukseno * * * buv<> ne laikas, dar per anksti. Pinigų gniužulas 
dalgį Vytukas. Berniokas peršilęs, visas raudonas, 

— A tu gi, Braniut, piršlius varinėji? Jauna, ale j stengėsi neatsilikti nuo Silvos: kartu pustė dalgį, kartu d a - J i s ga*ės tada ją bučiuoti iki soties, bus tada jo šita 
matai kokia! — Užkalbino Rankelienė. 

— Varinėju, tai kas ? — Atkirto Bronė. Susijuo
kė dirbtinai ir šaltai. 

— Matai, brač, dabar laikai: biednas bagatam ne-
benuslinkia... Aha, sakau, sakau! — Lingavo galva 
Rankelienė, žiūrėdama į Bronės nugarą, palinkusią ant 
maišomo kiaulių ėdalo. 

— I r biednas ir bagotas iš ta pačia molia krėsti. — 
Vėl atšovė šaltai Bronė ir sukando dantis. Jai rūpėjo 
užsiminti ir apie mokytus, bet nutylėjo. 

Buvo sutarta, kad Rankelė parveš studentus iš 
stoties, bet Sklėriuvienės arkliu. 

Parvežė. Jau rytojaus dieną Paulius pribuvo. Pa
sisveikino visus iš eilės, spustelėjo ir Bronei ranką. 
Paskui susėdo su Nina ažustalėj ir prašnekėjo kokią 
valandą apie egzaminus, apie kažinkokius žmones, mi
nėjo nesuprantamus žodžius. 

Bronė taikė grėbti toliau nuo Ninos, kad galėtų ne
kliudoma galvoti. 

I r taip buvo beveik kasdien. Paulius ateidavo ir 
kalbėdavosi su Nina, vis su Nina. O jeigu jis kartais 
prakalbindavo ir Bronę, nebuvo tai, ko ji troško. Kad 
ir buvo malonus, kad ir šypsojos, kad ir labai gerą žodį 
pasakė, Bronė nebeėmė į širdį su džiaugsmu. Joje rai
tėsi pavydo gyvatynas. Nebe vienas mažas kirminas, 
kuris buvo ir praėjusią vasarą, bet visas gyvatynas. Jai 
buvo Paulius dabar dar gražesnis, rodos, dar šauniau 
krito jo plaukai ant kaktos, dar vyriškiau skambėjo 
balsas; o Ninos nekentė kaip šlykščios kirmėles. Bronė 
vengė dabar prisiliesti jos rankos, vengė su ja kalbėtis, 
skalbdama šlykštėjuosi jos drabužiais, verdant valgį, 
ėmė pagunda prigrūsti puodan akmenų, pripilti smėlio, 

švilpaudami ėjo vėl iš galo pradėti pradalgius. Tiktai 
— net juokas ėmė, žiūrint į pradalgį ir pradalgiuką, 
pradalgį ir pradalgiuką, kaip tėvą su vaiku, sugulusius 
greta vienas kito. Vistiek, motina gyrė savo jauną 
gaspadorių kiek beišmanydama, pasakojo visiems, kaip 
jisai pjauna, kaip akėja, kaip arti mėgina. 

Silva, pustydamas dalgį ir iš lėto eidamas pradėti 
naujo pradalgio, dairėsi į mergas. Jam rūpėjo Bronės 
ūpo pasikeitimas. Anksčiau kad ir surėkdavo ko supy
kus, kad ir sužerdavo per nagus, mėginant jai pasimei
linti, už kasos paimti ar už rankos nugriebti, bet vis 
kvatodavos, vis būdavo linksma, vis skardėdavo po lau
kus jos dainos. O dabar — kas jai pasidarė ? Susirau
kus kaip devynios pėtnyčios, iš padilbų į visus žiūri, nei 
besudainuos gražiai, neį nusijuoks. O ant Silvos tai, 
regis, siuste siunta. Pasakysi jai žodį, a takerta tau kaip 
žabu; pavadinsi gražiai vardu, nusisuka ir nueina; mė
ginsi padėti pilnas milžtuves parnešti ar karves perkelt: 

— Nekišk sava noses kur neraikia. — Atrėžia kaip 
peiliu. 

Rūpėjo Silvai šita mergiotė kaip tėvui vaikas. Jis 
nei minutei neužmiršdavo savo planų ir savo svajonių. 
Saugojo jis ją, taupė kaip už sijos užkištus, jau nebe
mažus, pinigus. Kiek galėdamas, padėdavo jai sunkiuo
se darbuose, užvaduodavo; matydamas ją liūdną, mė
gino nejučia pralinksmint, prajukint. Nekišdavo per 
daug nagų prie jos, kad neatbaidytų, nesupykdytų, ne
įkyrėtų. Nag, nors patamsy, galėjo kada sučiupęs su
spausti glėby, įžnybti ar pabučiuoti, kaip daro kiti. I>ar 
nebuvo jos pabučiavęs, nors labai niežtėjo lūpos taip 
padaryti. Tik, sėdėdamas valgant skersai stalą, akimis 
rydavo jos tamsiai raudonas lūpas, jos kaip obuoliukus 

palėpėj turėjo paaugti, kad pavirstų į plotą žemės. Ta-

hnksma paukštytė, jam tečiulbės, po jų naujas trobas 
besisukinėdama. 

Silva rūpinosi Bronės paniūrimu, bet , 'gerai ap
svarstęs, nutarė: 

— Et, Sužiūrėsi mergų! Gal sirginėja... Praryja 
kakių ašakų, tai ir raukas kaip nagine... Praais! 

Bronė gi nekreipė į Silvą nė mažiausio dėmesio. 
Visos jos mintys sukosi apie jai nepasiekiamą mylimąjį, 
ir visa karšta širdis degė pavydu ir neapykanta Ninai. 
Kad ne j i ! Dievas žino, kaip būtų, kad ne šita laibo lie
menėlio, baltų rankų ir balto veido pamaiva! Juk Pau
lius aiškiai Bronę išskyrė iš kitų mergiočių kaime, 
aiškiai tai keliskart pasakė, parodė... Bet šita — mo
kyta silkė, šita nuolat prieš jį išsiviepus, dantis rodan
ti, nuolat jį kalbinanti, kviečianti ateiti... Šita!... 

Bronė patraukė grėblį per susipynusias žoles taip 
smarkiai, kad iš kartu du dantys išlūžo. Nieko, Silva 
naujus įdės. Ji sparčiai grėbė ne dėl šeimininkės paža
do leisti į mišparus, bet skubėjo darbe, vydamasi savo 
mintis, savo vis naujus pavydo prasiveržimus. Pikto
mis žaižaruojančiomis akimis, kaip žaibais, ji žvilg
čiojo iš tolo į Niną. Ši ramiai grėbstė šieną, niūniuoda
ma, kartais sustodama atsikvėpti, pasitaisydama ska
relę. Bronė niršo dėl jos ramumo. Įmanytų, tai rėžtų 
pribėgus grėbliu per galvą, kad ta nebegyvai išsitiestų 
žemėj. 

Kai negrėbto šieno plotelis sumažėjo, ir jos turėjo 
būti arti viena kitos, Bronė pradėjo dainuoti. Tai nebu
vo dainavimas iš širdies, kaip visada. J i t iktai rėkė 
garsiai ir dirbtinai, su spaudžiamo balso gergždimu, s u 
paslėpta neapykanta ir tokiai dainai ir ją girdintiems. 

(Bus daugiau) 

.] 

i 



DTENRAATIS DRAUGAS. CHTCAGO, ILUNOŪI Šeštadienis, kovo 12, 1965 

Draudžia bučiuoti 
sargybinius 

m e įvyko, kai t a s tarnautojas 
s tovėjo ant tankerio ir trauki
n y s s ta iga pajudėjo. J is krito 

A n g l i j o j karalienė Elžbieta i | - tarp vagonų ir j a m buvo sūn-
leido gr iežtus į sakymus , apsau 
gojanč ius Buck inghamo rūmų 
sargybinius nuo gražuolių pabu
čiavimų. 

Šeimyniniai albumai net toli
miaus iose pasaulio kertelėse tu
rėdavo eilę nuotraukų, vaizduo
jančių turis tus s tovinčius šal ia 
įspūdingų britų karališkų sar 

CLASSIFIED & HELP WANTED A D V E R T I S E M E N T S 

kiai sužalota ranka. 

"Prieš kolonialinį režimą" 
Sovietų spauda vasario 2 1 

dieną minėjo "laisves prieš ko
lonialinį režimą" į dieną. Esą, 
soviet inė revoliucija pradėjusi 
naują erą — kolonialinių revo-

gybinių, pasipuošusių milžiniš- l l u c l ^ en*" J u n g t . A m e n k o s Vai 
k a m e š k o s kailio kepure. Karą- ! **** vad inamos pasaulmio 
l ienės nepykino tėvai , m o t i n o s . k o l o n i a U z m o žandaru". "Izves-

u i . . - . . ._._„..._., t i jos" tai rašydamos , žinoma, ar vaikučiai, pozuojantieji š a 
lia puošnaus sargybinio, bet ją 
paskat ino išleisti griežtą į s taty
mą dvi jaunos mergai tės nese
niai nutrauktos bebučiuojant 
sargybinį . 

tyli, kaip daug sunkesnės , ne
g u kolonialinės, g y v e n i m o sąly
g o s sovietų užgrobtuose kraš
tuose , kaip Lietuva ir kiti, ku
riuose nėra nei primityviausių 
visuomeninių ir asmeninių lais
vių. Sibiro vieškelis 

Vakarų Sibire: Altajaus , Kras 
nojaro, Novosibirsko, Omsko I P l i e n o ir s t i k l o r ū m a i 
sr i tyse — pradėti paruošiamie- j Inland Steel bendrovė gre i t 
ji darbai t iesimui kelių automo- pradės s ta ty t i 19 augštų , $6 
biliams. Jų ilgis bus netoli 1,500 milionų .vertės, rūmus Dearbon 
myl ių; bus asfaltuoti , s u įreng- i r Monroe gatv ių sankryžoje , 
tomis benzino ir ta i symų stoti- j Juos t ikimasi užbaigti 1967 
mis . š i e keliai su jungs to l imas meta is . - Jie bus daugiausiai iš 
kviečių auginimo srit is su trari3 

" D R A U G A S " A G E N C Y 
55 E a s t Wash ington Street 

Tel. DEarborn 2-2434 

2334 South OaJdey Avenue 
Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641 

HELP WANTED — VYRAI 

A R ĮDOMAUJATf iS 
P A R D A VINf iJIMU ? 

Mes priimsime porą apsukrių žmo
nių: Mokame augstus komisus, ir 
darbštus žmogus gali padvigubinti 
dabartinį savo atlyginimą^ Turite 
turėti nuosavą automobili ir mokėti 
anglų kalbą. Kreipkitės pirmadieni 
ar antradienį ta rp 9 ir 12 v. r. pas 
KAULIŲ MATJOŠAITI, 3945 W. Di-
vlsion St. 

CLARK ROOFISG & 
CONSTRUCTION CO. 

M I S C E L L A N E O U S 
Įvairūs Dalykai 

HELP WANTED MOTERYS 

•fieškoma lietuve moteris gyvo. 
Marąuette Parke pasaugotiyfcoleta 
valandų 2-jų m., mergaitę. Skambin
t i po G v. v. GTtovehill 6-1549. 

ISNLOMUOJAMA 

LIETUVIŠKA APDRAUDŲ 
AGENTŪRA 

Gyvybes, ligonines, automobilių, 
baldų, namų ir visos kitos apdraudob 
— asmenims, profesionalams ir biz 
nio įstaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas i f informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos. 
Smulkesniai Informacijai gauti skara 
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
INTERSTATE INSURANCE 

AGENCY 
5900 -S. Ashland A ve.. Chicago 36, 10. 

Tel. \VAlbrook 5-5671 
Agentų ir brokeriu dėmesiai t 

Prieš drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — augš-
ciausi komisai. Savi pas savus! 
witf'A'^t't"ė"<f!ifiif'if'i"A"tfwi'yi"vit'it'yyi'yA"i 

P L U MB I NG 
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
įaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. GRovehill 6-6708 arba 
W Albrook 5-3451 

KEAL ESTATE 
MARQUETTE PARKE 

Mūrinis naujas — 2 po 5 kamb. 
po 2 miegamus, 2-jų auto. gara
žai, centrinis alyvos šildymas. 
Prašo $34,500. 

Mūrinis 6 kamb., 6-šių metų se
numo. 2-jų auto. mūr. garažas. 
Centralinis šildymas — gazu. Ne
didelis įmokėjimas. Savininko pa
skola iš 4%. 63 ir Laflin apylin
kėje. Gražus namas. 

Mūrinis 9 kamb. "bungalow". 
$97.00 pajamų į mėnesį. 2-jų auto. 
garažas. Centralinis šildymas. 69 
& Claremont apylinkėje. Prašo 
$17,900. 

Medinis 5 ir 6 kamb. 69 ir Da-
men apylinkėje. Centralinis šildy
mas, gražios išvaizdos. Kaina 
$15,500. 

BRIGHTON PARK 
Medinis "bungaJow". Centralinis 

šildymas, garažas, arti mokyklų. 
Prašo $14,000. 

Mūrinis, 4-ri butai ir taverna, 
$500.00 pajamų į mėnesį. Cent
ralinis šildymas, garažas, kampi
nis namas. Kaina $35,000. 

Medinis, 2 po 4 kamb., garažas. 
Kaina tik $9,500. 

Mūrinis 3-jų butų, 2 po 6 kam., 
valykla ir 3 kamb. užpakalyje. 
Kampinis namas. Mažas įmokėji
mas. Paskola iš ±of-

REAL E STATE REAL ESTATE 

Daugiausia sutaupysite pinigų \ Didelis namu, bizniu, apartamen-
pirkdami mūsų įstaigoi namus, ' tu> 8klVPU pasiriakimaa. Sudarom* 
biznius nps čia RA«OTF TfKT?AT ' m < n* I č i u s > P^ko1**- nuosavybių do-
T Tr?i T' ^«mTXTr^7 Jr» l i K S * / ! I kumentus. Nemokamai teikiame to-
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ formacija* ir patarimus. TeirauUa 
visoj Chicagoj. Patikrinkite! 

A L G B U D K E C K A S 
REALTY 

1839 W. 47 St. Tel. LAf. 3-3384 
(Ir sekmadieniais) 

4'/c 

sibiriniu geležinkeliu. 

Phiiipinų ambasadorius 
prie Vatikano 

Pirmą kartą Phiiipinų istori
joje yra paskirtas ambasado
rius prie Vatikano, kurs ten 
turės ir rezidenciją. Juo yra 
Manuel C. Moran, buvęs Phiii
pinų ambasadorius Ispanijoje. 

MARQUETTE PAR&E 2-mc aug-
nerūdijamo plieno ir stiklo. Tai j $U išimom. 5 kamb. butas. Skam
bus pirmas toks pas ta tas Chi- j b i l l t i I)0 Ų v- v- OKovehill 6-1549. 
cagoje. Ryt inėje pastato dalyje; 5 7 4 1 g CALIKORNJA A V E . G 
b u s b e l a n g l S b o k š t a s , k u r i a m e kamb. gražus butas. Centr. šildymas. 

1 l'uge.idaujama suaugę. 

«»i Importuoti" kūdikiai 
Viena Chicagos šeima — 

Henry \ \ e l e n t s , gyv . 6221 Ken~ 
more, įsūnijo jau antrą kūdiki 
i š Airijos, še imininkė kilimu 
yra airė, dėl to ir pasirūpino 
gauti sau augintinius airiukus. 

( Kels mokesčius 
Illinois gubernatorius Strat-

ton nutarė kreiptis j š ios vals
tybės parlamentą, kad m o k e s 
čiai nuo apyvartos būtų padi
dinti iš 2 J į iki 3 r č . Taigi, nuo 
kiekvieno dolerio už pirkinius 
turėtume mokėti Illinois vals
tybinių mokesč ių ne 2 centu, 
kaip iki šiol, o 3 et. Tas Illinois 
valstybei duotų apie $100 mi
lionų pajamų per mstus , o pini
gai esą būtinai reikalingi mo
kykloms ir l igoninėms. 

Geležinkelietis gaus 
$90,000 

Apyl inkės prisiekusiųjų te i s 
m a s iš Pennsylvanijos geležin
kelių linijos priteisė geležinke
liečio Aleksandro Bailey, 54 m., 
naudai $90,000. Tai kompensa
cija jam už nukirstą kairiąją 
ranką, žemiau alkūnės. Nelai-

bus įrengti keltuvai, laiptai, 
prausyklos ir sandėliukai. 
j » » r « • — r . - , - —— WWWlW 

BtTLDLNG & REMODELING 

NAMŲ STATYBA 
įvairūs pataisymai Ir pardavimas 

Jei norite pirkti a r užsakyti namą. 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato 
gus, gražus ir pigus, pirkite a r užsa 
Rykite pas 

V. ŠIMKŲ 
Susitarti saukit REllanoe 5-8202 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

Adresas: 4645 So. Keating A v e 
CHICAGO 32. ILL. 

l i O N T R A K T O R I U S 

STANDARD BUILDERS, INC, 
726 W. 18 St. Chicago 16 

A. Gintnerls, pirmininkas 
V. Petrauskas, statybos ved€jaa 

CH t-IAta 
Lietuvių Statybos Bendrove stato na 

aras pardavimui, pagal užsakymus ir a; 
lieka remonto darbus. 

PUospeet 6-0320 

IŠNUOM. 3 apstatyti kamb. Su
augusiems. 

3108 S. Halsted S t 
3-čįas augštas iš kiemo 

IŠNUOM. 4 kambarių butas. 
3003 S. Lowe Ave. 

DRexel 3-9374 

1ŠNP05I. 2 KAMB. BUTAS rūsy. 
Dalinai apstatytas. $35 j mėnesį su 
apšildymu ir kitais patogumais. 

0827 S. jMapleuood Ave., 
Pltospect 6-9656 

IŠNUOM MIKG. KAMB. Kreiptis 
po 6 v. v. ^ 

7030 S. Maplcivoori Ave. 
Tel. HKmlock 4-3503 

ODD & UNt SlIAjj JOBS 
• AND SERVICES . 

\Ve have a service of handling jobs Nauja* mūrinis, 3 apačioje ir 3 
or requests that are too difficuit _ miegamieji viršuje, gražios išvaiz-
for others, be it in office, construc-
tional, factory or personai. Suburban 

calls reverse charges. 
T. B1UNDY SERVICES 

4312 \V. Kamerluig, Chicago Tel. — CApitol 7-0150 

GL'RSRY RADIO-TV 
SALES & SKUV1CE 

\Ve repair all makes of Television 
& Radios, reasonable rates on house 
ealls or bring your set into shop. 
\Vill repair \vhile you \vait. 

940 Wcst 50 Stteet 
\V Albrook 5-5945 

CINDERS & SLAG 
STONE, BLACK DIRT 

Cinders or Slag 12 yd. load $12 
Also 6 o r St* yard loads 

BARTH & 'SON 
CARTAGE * 

F L" ton '.5-5055 
11014 So. Saoraniento D r. 

R A D A Y • S 
TV and Radio Service 

Išimom. 6 kamb. butas nuo ha- į ' 
landžio 1 d. Šiitas vanduo; autom, 
apšildomas aliejum. Kreiptis dar
bo dienomis po 6 vai. vali. šeštad. 
ir sekmad. \ isa dieną. 

6608 SO. MAY ST. 
WEntworth 6-PG50 

ANTANAS LUKAS & SCNUS 
RONTIIAKTOBIAI 

Stato naujus ir pataiso senus na
mus ir garažus. Kreiptis adresu— 

0150 S. FAIKFIFLD AVE. 
Tel. HEMLOCK 4-5881 

I'hileo 'Factory Supcrvised' 
Service 

Serric* Calls $3.00 
Midlothian, 111. — F l . 5-8307 

L O U ' S P A S T R Y S H O P 

dos. Kaina $15,800. 
Mūrinis, 2 po 6 kamb. Centra

linis šildymas. Kaina $21,000. 
Mūrinis, krautuve ir 3 kamb. ir 

antrame augs. 6 kamb. Pečiais 
šildoma. Kaina $15,250. 

Š I M A I Č I A I 
Realty, Builders, Insurance 

2737 W. 4 3 i d St . 
CLiffside 4-2390 

McKinley P a r k 
1 % augiito mūrinis, pajamų na

mas. Geroj vietoje. 6 kamb. viršuj. 
3 apačioje. Veneciškos užuolaidos, 
kominuoti žieminiai lan&ai ir siete
liai visame name. Parduodamas del 
tur to pasidalinimo. kaina $12,000. 
Apžiūrėję jvertinsite, 

MARQUETTE PARKE1 

4 kamb. namas ant 6 0 x 1 2 5 pėdų 
sklypo. ''Rubber tile" grindys vi
same name, sinkos spinta. Pama
tę įvertinsite. Šaukite 

GRovehill 6-9855 

4701-03 W. ROOSEVEI/T RD. 
Kampinis mūrinis namas. Geros 

pajamos. 2 butai, 2 krautuves. Idea
li vieta. Apžiūi-eti galima susitarus. 

KRANK D . K A V 
4905 W. 14th S t 

Cicero 50, 111. 
OLympie 2-1116 

OCTAGON MŪRINIS. 3 po 6 kam. 
namas su 3-jų mašinų gar. Kaina 
$38,000. " r * ! 

2 po 6 KAMB. M GII. NAMAS, su 
uždarom verandom. 2-jų mašinų mū
rinis gar. Kaina $25,000. 

PUIKIAI 1KKNGTA TAVERNA 
ir G kamb. butas mūriniame namo,-
II-ju mašinų mūr. gar. Kaina $21,000. 

STUCCO 6 KAMB. NAMAS ir 2-jų 
mašinų gar. Kaina $13,500. 

Naujas "tri-level", 4 M> kamb. 
mūr. ir 2-jų mašinų mūr. gar. Kai
ną $16,000. Visi namai Marąuette 
I 'arko apylinkėje. 

K. V O L O D K E V K I I S , Itrokcrte 
McCarthy Bros. l i r a i estate' 

2412 W. OSrd St. 
REpublic 7-5000, ną,mų tel. 

REpublic 7-0G1S 

Z. I M B R A Ž C N A S 
F. H. HALVORSEN CO. 

8145 W. 68rd St., (ei HEmlock 
POrtemouth 7-2009 

JEIGU Ieškot pirkti namų. blinlų, 
•klypų, ūkiu. arba norit ką parduoti, 
atsiminkit. Jog mielai Ir •ailnlngit 
patarnauja 

P. LEONAS 
REAL ESTATE 

2444 W. 6Srd St. AntrM • • O t l l . 
PR, 8-OOOT 

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus. 

KUTBA-NORKUS 
Real Estate-Insurance 

2405 West 51 S t 
PRospeot a-7SM 

PRospect 8-3579 (vak. ir 

1700 15th ST. 

COlnhibu-s 1-9451 arba 
l^St>rbrook 8-5729 . 

AR REIKIA DAILYDES? 
Verandos iš priekio ir i.š kiemo, 
"Siding", Bendri dailydes darbai 

Speeial on Dormers 
Noniokami apskaičiavimai 

Duitt Remodeling Co. 
* CLiffside 4-0844 

J1ESK.O B L TO 

. NOKI M O m O T I ATSKIlt-Si 

4'/4 iki 514 kambarių, Marqueit« 
l 'ark apylinkėje, šeima 2 suaugę 
asmens. Mokės nuo $85.00 iki $100. 
Telefonuoti angliškai 8Te\vart 3-787 2 
Rekomenduoja Aleksas Šimkūnas — 
Westwood Liquors, 2 441 \V"est 6 IK h 
Street. 

"PROGOS — OPPORTUNITIES 

Specializing in Wedding Cakes & 
Cakcs for all Oeeasions 

Pure Whipped Cream Cakes 
Cakes Made To Ordcr 

7713 Belmont — E1IU\VO<K1 Pk . 
GLfUdstonc 11-7577 

7406 W . Addison—MErrimac 7-9582 

HAYES k SONS 
STORAGE & MOVING 

Bonded Warehouse 
Modern Weatherproof Vans 

8646 S. Ashland Ave. 
CE. 3-8900 

\VM. M. SPRANDEL 
TUCKP0INTING 

Rūsty Corniees Removed 
i- Chimneys Built and Repaired 
Windo\v Caulking-Buildings Cleaned 

Tel. Evcnglsule 4-2599 
1NSURED 

PARDAVIMUI D E L I K A T E S Ų 
KRAUTUVK. 3 kamb. užpakaly, že
ma nuoma. Prieinama kaina. Arti 
mokyklos ir bažnyčios. Gerai einąs 
biznis. 1446 S. 5Uth Court, Cicero. 

TO\vnhall 3-9137 

PARDAVIMUI. TAVERNA su 
gyvenamom. patalpom. užpakaly. 
Apylinkėje 43rd ir California Ave. 
Tel. LAfayette 3-9626. 

J.GLIAIJDA 

OMPftO 
KOBIC 

PREMIJl/OTAS 
R O M A r 4 A S 

Įdomiausias romanas! 

G y v a intriga ir š iurpūs 
įvykiai, i šsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimaa 
Lietuvoje , dail. V. K. Jonyno 
16 originalių i l iustracijų. 

Abi da lys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4.00 

U ž s a k y m u s s iųs t i : 

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

Chicago 8, Illinois 

(.•roMeriiĮ krautuve ir 5 kamb. butas. 
V^ j Garažas. Puikiai einąs biznis. Savi* 

ninku^ parduoda dėl ligos. 

A L P I N O 
RKSTALRANT AND LOLNGP 

SpecializinK in in Steaks and 
Italian Food 

Your Hosts — DINO & VfC 
Luncheon — Dinncr — I^ate Supper 

Opcn Sunday 4 P.M. to 1 A.M. 
53» S. AVABASH 
W A baslį 2-19 28 

i&RĮGHTpN PAKKE -
'Prie lietuviškos niokyklos parduo

damas mūrinis namas — 3 po 5 
kamb. (2 mieg\ kamb. ) . Visi apšil
domi pažu. Garažas. 50 pėdų -skly
pas. Kaina $24.500. 

Du namai ant 50 pėdu sklypo: 
mūrinis — 2 butai po 4 H* kamb. ir 
2 kamb. rūsy. Centralinis šildymas; 
medinis — 2 butai po 4 kamb. Pui
kiame Stovy. Pigiai. 

VENTA 
Real Kstatc 

4409 S. Fairficld Ave. 
IiAraycttc 3-:$881 

1 ^ 1 ^ ^ — W ^ M ^ M h — • • • • • ! Į II — — — • • » 

2-jų augštų mūr. namas ant 50 
pėdų sklypo. 2 i>o 4 ir 1 — 5 kamb. 
butas, plius gerai einąs Grocery ir 
mėsos krautuve. Pilnas rūsys ir 
pastoge. Karštu vandeniu apšild. 
aliejum. Savininkas eina pensijon. 
Pardavimui arba 
nvti. 

GASIOR REALTY 
, 4812 S. Pulaski 

•• " Vlrginia 7-1155 
Atdara sekm. 12 dienų ikį 

vakaro. 

Kas, perkant a rba parduodant na
mus, norite sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo krelpkit ia | 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Falrfleld A T « . 
Tel. LAfayette 8-8881 

Pildome Income Tax blankus 
Trečiadieniais uždaryta 

P. STANKOVIčrCJS 
REAL EST. ir IN8VR. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA šias s©, miitii m. 
Ph. DAaube •-S7M 

nmmų ZArda T - l l i l 
Padada fpuati - parduon —min. 
ūkius. biznius. Parūpina paakolaa 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
imigtacijos dokumentus. Ofisas atda
ras »—18 Ir 4—t 

SAVININKAS PARDUODA kam
pinį 6 kamb. namą, 37 % pėdų skly
pas, plieno konstrukcija, "arches", 
karnyzai, koklių vonia, spintos vir
tuvėje. Namas insuliuotas, t inkuo
tas rūsys, porėius. **powder room" 
rūsy. Karštu vandeniu apšild. 2-jų 
automob. pa r. 

14(M) W. 71«st I'iace 
HL'dson 3-7044 

Palikimo pardavimas Marąuette 
Parke. Graži L'-jų butų po .6 kamb. 
mūr. rezidencija. šildoma karštu 
vandeniu ir alyva. Dideli gražūs 
kamb. Visas pastatas labai gerame 

i stovy. Neužseiniamas rūsys. Rinkti-
, in" vieta — prie pat parko ir susi
siekimo: Turi parduoti šj savaitgalį. 
Teirautis—Z. UMBKAŽCNAA, H E m -
lock 4 - 4 : * M arba I 'Ortsmouth 
^-:H»09. F . H. Halvorsen Co. 

gal sutiks niai-

,> va i 

4415-21 S. K KATI N G AVI i. 
Naujas 1 H augšto mūrinis namas 

su anglišku rūsiu. 4 kamb. apačioj, 
3 viršuj. Pilnai ištinkuotas. Kaina 
$18.000. Atdaras sekmad. nuo 1 iki 
5 v a i . j^» 

GEORGE M. Kt*BALAXIA 
Kcal Rfltate 

REpublic 7-7913 

MĖSOS IR GROSERIV KRAUTHVi 
Pabai gerui eina* luznis. nu 6 kamb. 
butu užpakaly. Karštu vandeniu ap-
fiild. Kokliu vonižt. Kampinis namas 
su '2 automob. mūr. gar. Brighton 
Parke. Kreiptis pas savininka —• 

i n o n t i e r 0-101G po « v. v. 

D 1 M E S I O 

Saldžiųjų gėrimų išdirbėjas 
ĮIEŠKO PUSININKO. 

Biznis išdirbtas per daug metų. 
Galima padaryti gerą pelną. 

MAVELOVVEU BEVEKAGE CO.. 
172 Gi-ccn Si.. Jamaica Plain. Mass. 

Savininkas JONAS MALINAUSKAS 

TIKSLUS IR RŪPESTINGAS 
PAJAMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS 

2737 Wcst 43rd St. Telef. CL 4-2391 
Kasdien uuo 9 vai. ryto litn 8 vai. vak.; šeštadieniais nuo 10 vai. ryto j ,4..- " , v , , 0 !; į {) r •• J i » m • i- xi * f i imka bet kok hgj 7 vai. vak. Tiec»ad>enuu3 uždaryta 

ŠIMAIČIAI, 
REALTY. BUILDERS. INSURAN^F 

Didele proga žmogui pasidaryti 
daug pinigų greitai. Labai geras 
"paekage" ir baro biznis — fabriku 
klijentūra. PLIUS 6 kamb. butas. 
2 augštų namas ir biznis. Pilna kai
na $15.000. Kreiptis pas — LEVIC
KĄ, TO\vnnall 3-4S58. 

7 KAMBARIŲ MEDINIS. 1% 
augšto rezidencija su galimybe 
pajamoms. Arti 58th ir Hermitage. 
Našle turi parduoti už $11.500. 
Daug, daug priedų. Šaukite PRo-
spect 6-4701 dėl informacijų. 

2-jų BUTŲ MŪRINIS. Du bu
tai po 4 kamb. Arti 47th ir Rock-
well. Savininkas pirko kitą namą 
ir šitą turi parduoti. Pilna kaina Kas Xwrl namu. farmų ir biznių 
$15,900. Šaukite PRospect 6-4702 • **** "ci parduoti, kas nori gauti 

; paskolas — morgiėius, apdraudimus 
del informaci jų . j — inšuransus, kas nori biznių kny-

111 ' gmm suvesti ir už|>ild> ti income tav 'us 
CICERO 6 kamb. rezidencija su 1

Ju'":s nuoširdžiai patarnaus ir pa-
Trailer Camp. Pajamų $3,500 į ' e „ , / . - w „ « m , M « « n » « 
metus, plius butas. $10,900; įmo- JUOZAS S T A N A I T I S 
keti $3,000. SVOBODA. 6013 W. Tel«-f. HUdson 3-782* 
Cermak Rd. BIshop 2 2162. Namu tel. PBiiuprcA H I M 

CtK)K COUNTY BUSINESS 
BROKERS 

90L6 S. Cottase Grove A v e , 
( l i icago 

NAMŲ .SAVININKAI 
GAL VKKTA P A R D I O T I ? 

Pirkėju mos turime. Jieškome namų 
nuo 1 iki 5<i butų. Pasaukite pasita
rimui ir įkainavimui pagal šių dienų 
vertę. 

K. MAJLONIS 
I L U N O I 8 MAHŲl'KTTK UEALTT. 

CORP., BROKERIS 
KNgeHvood 4-2737 a rba WAlbrook 

5-72 46 (vakarais ir sekmad.) 

Bridgeporte skubiai parduo
d a m a s l<o a u g š t o mūr. namas . 
Visi patogumai , 2-jų mašinų 
medinis gar. 908 W. 86th St . 

FRont ier 6-4479 

JP 

CUMBERLAND 
MOTEL 

Clarksville, lenji. 
New, ul t ra-modern court of brick 
construation. Tiled. baths (combi-
nation tub. and sho\ver). Delight-
fully furnished in a modernistie 
motif. Carpeted floors. Indlvidu-
ally controlled eleetric heat. Air 
eonditioned units optional. Sound-
proof Tvalls. Family unitą (some 
with 3 double beds) . Porches. Nice-> 
ly landseaped. Restaurant aerosa 
struet. Park ing at your door. 

PHone 
7St4 F o r 

TIMY T0WH 
X MOTEL 

At interaeetion of U. S. 41 and U. S. 
79. Orte mile north of Guthrie* Ky. 
New. ultra-modern motei—situated 
on 4 aeres of beautifully landsea
ped grounds. Tastefully furnished 
units. Full tiled baths. Double or 
t\vin beds with Beautyrest mattres-
ses. Central hot water heat. Air 
eonditioned. Connccting rooms for 
families or groups. Excellent res
t au ran t and super service station 
adjaeent. Parking a t your door. 
24 hoūr service. 

PHone 3500 For 
RESERVATIONS RJjSfcRVATIOJVS 

1 lorklrt Guldė, and a r e reoommonded by Duncan HJnes. 
W« are membert, o | tbe A.A~A.f LovcU's Hunt s mbcrL, of C 

D0 IT Y0URSELF 
and makc your room comfort-
able and bcautiful with Phillip-
pine Mahogany Plywood. See 
our plaus and sfyles. You can 
cover walls 8 feet long for only 

$18,72 
EVERGREEN PLYW00D 

CENTER 
3145 WEST 95th ST. 

GArden 4-1770 
We deliver Mondays and 

Fridays till 9 

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO 
B-VTŲ LYGOS, K U R I O S E 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S10,000.00 

Paskolos Duodamos Hamu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

| U t 

CHICAGO SAVINOS & L0AM ASSN. 
6234 S. Westem flve. Chicago 36, III. 

I «4 " I N M l i IMtlCK" NAMAS. 
6 kamb. apačioje, 3 kamb. butas 

viršuj. Uždaros verandos užpakaly. 
Karštu vandeniu apšild. 5 kamb. 
namas kieme, užpakaly. lYčiais šil
domas. —, 

62nd Ir Winchcater, M « , W -
Mv. PKAIiSON, ^U-Cartlij l i ras. 

2412 W. 0:litl St. 
EtBpubltc 7-5(tOO 

PARDAVIMUI — 160 akru Beef 
Farm — gyvuliij ūkis, taip pat tin
ka kalakutams. 4o akrii dirbama 
žeme, 2 prūdai, - •šallinčliai art i na
mu, apie 9U.IHI0 pėdų ' t imbor" . na
tūrali vieta del ežero iš begatuiu 
šaltinių, mokyklos busas sustoja prie 
durų. 4 kamb. namas a n t "honey 
eomb" akmens pamatu ir tvora, ln-
suUuo^as. aliejum, apšild., gazas Ni
rimui, elektra, tualetas, sinkos spin
ta, pakeliami laiptai j pastogrę, % 
rūsio, porėius. 2 daržai, pompos na
mas ir 6 kiti pastatai. Namas pilnai 
apstatytas, yra ir $350 Shclvador 
šaldytuvas. Kaina $S.5IMI. Be alie
jaus ir mineralų teisių. $5.5"0. Išsi-
mokėjimui sųlypos. Taip pat par
duodami 2 akrai geros žemės apie 2 
blokai nuo ežero, su ežero naudoji
mosi privilegija, smėlio paplūdymis. 
42 mylios j šiaurvak. nuo Chteagos. 

tam bizniui arba gy
venimui. Kaina $1,800. Išsimokėji-
mo sąlygos — 10% įmokėti, skola 
mokėti pas mėn. 

Filnrstiioui infortnaeijom raAyklte: 
1 inil Vnl, \\il«l tlieir.v. ArkaJi-as. 

CMNE SAVINOS 1 L0AN ASSN. 
2555 W. 47tb S t Chicago 32, m. 

1 u j a u J * i 

'Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimii 
kaina yra prieinama visiems. ^ 

DISTRICT SAYINGS i L0AR ASSH. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, BĮ. 

ST. Hmm mm * 5B i Š 
1447 S, 49th Gt Cicero 58# HL 

UHIVERSAL SAVIKCS t L0AN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8f 111. 

VJi 

JIiHleriiiška-s I % auflato namas, 
m. senumo. r> kamb. apačioj. 4 kamb. 
viršuj, 3 katnb. butas rūsy. Garažas. 
Namas yra arti mūsų raštinės. 

MITCHELL- MARKŪNAS R KALT T 
Ineomo Tas Patarnavimas 

l'GJG \V. G9th St. \VAlbrook o-55a»J 

CICERO 6 KAMB. REZIDEN 
CIJA ANT 75 PĖDŲ SKLYPO 
SU ''TRAILERS". Pa.iamų $3,500 
į metus. Bargenas. $10,900; Įmo
kėti $3,000. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAvvndale 1-7038. 

MARQLETTE TARKE 
Mūrinis namus. 3 butai ir didelė 
k ran tu \ė . Garažas. Savininkas prašo 
tik $28.000. Turi gr* it parduoti. 

2 BUTŲ MORINIS. A#yttaMJe 
25th & Sacramento. 5 ir 5 kamb. 
Gerame stovy. $11,900; jmokėti 
$3,000. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAvvndale 1-703R. 

CICERO mūr. 2 butų po 4 
kamb. Garažas. Platus sklypas. 

<Arti 56th & 23 St. $16,500. SVO
BODA, 6013 W. Cermak Road 
BIshop 2-2162. 

• i I m m ' 
Atidarąs apžiūrėjimui šj sekma-

j dieni nuo 1 iki 5 vai. 
MARQLETTE PARKE -n 

7201 S. ChrlsUana Ave. 
{Puikus naujas* mūr- 6 kamb. ir 
"baism. flatu". Kampinis sklypas I 
35x125. Atvyk. p a m a t \ k ir t ikrai Į 
nupirksi a rba skambink 

LAfayette 3-33$4 1 

N KP A PRASTA I'ROGA SI MA
NIAM PIRKKJl ' l . Eictuviskoj ko
lonijoje "J-jij ;ui«:štŲ medinis paja-
nuj namas. Graži tavernos patalpa 
su perais įrengimais. 3 butai — 5, 4 
ir ;> kamb. 3 atskiri kamb* su bal
dais. Metines pajamos $4,(|!sM. Kaina 
$18.000. 

. BRIGHTON P A P K E ramioj- vi«-
tojf 2-ju butų mūr. namas. 2 butai 
po O kamb. FtattU sklypas. Ontr f -
nia šildymas. Sii\tninkas priims ge-

; liausią pasiūlym;*. 
«22."» S. M ASO N* St. (.i*!"" } \ aka -

nis) . Naujai besikuriančioje gražio
je kolonijoje. Bevt ik naujas moder
niškas E kamb. bungalow. Arti mo
kyklos ir l»ažn> čios. Centrinis šildj -
mus, l ' latus sklypas. III .740. 

KtTILV - N O I t K l S flKALTV 
2405 W. olst St. 
PUospeet 6-7-'3^. 

vakarais PUospeet 5-oo7 3 
• I — 

ŽL UNALAI, knygos, saldainiai, ciga
retes, nesvaiginanti gėrimai, žaislai, 
etc. Puiki proga porai. 2 gyvenimui 
kamb. užpakaly. Inventorius apie 
$3,000. Eina pensijon. Prie auto
busų linijos. Saukite pricS 11 v. r. 
arba po 8 v. v. HLdson 3-6961. 

SAVININKAS PARDUODA — Mar-
fiuctte Parko, arti 67th ir \Vestcrn 
Ave. naujas •TaciB briek" namas. Du 
butai po 6 kamb.. angli ikas rūsys 
<5 kamb. neužbaigti). " n a d i a n f 
karštu vandeniu apšild. Keramikos 
koklių virtuvės ir vonios. Pilna pn-
stogg. 3 automob. gar. Kampinis 
namas. Susitarimui šaukite PRos
pect S-03H4 iarp 4 ir 7 v. v. 

MAKOLFriTli PARKJ j~ 
6 kamb. mūrine rezidencija-
Gazu ir karštu vandeniu apšildo-

nia. Mūrinis garažas. Sklypas 60x125 
pėdų. 

Kreiptis — 
5610 S. Pulaski I Ui. 

Tel. l iEliąpcc 5-5110 a rba 
PIU»iK et 6-1057 

Skelbkites "Draujic"! 
*jm 

/ 
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/ 
A. a. Dr. Kaz. Kerpei 

prisiminti 
Piieš metus (1954 m. kovo 

13 d.) Tave pakirto tragiška 
mirtis, bejieškant ramaus uos
to savo šeimai čia ramioje, čia 
vėl šėlstančioje tremties jūro
je. Gimęs 1912 metais žemai
tiškuose Utriuose, Gargždų 
valsčiuje, baigęs Tėvų Pranciš-

m konų gimnaziją Kretingoj ir 
atlikęs karinę prievolę, pradė
jęs Vytauto Didžiojo universi
teto Medicinos fakulteto medi
cinos skyriaus 10 semestrų 
kursą, greitai ir gerai išlaikęs 
valstybinius egzaminus, 1944 
m. vasario 9 d. Tu įgijai medic. 
gydytojo diplomą. Atliekant 
gydytojo praktiką Kretingos 
arjskr. ligoninėj karo audra Ta
ve ir Tavo šeimą nubloškė į 
Friedland'ą, Vokietijon. Fron
tui vėl pasistūmėjus, atsidūrei 
britų zonoj. Bedirbdamas DP 
stovyklose, Tu gilinai žinias 
Bonn'os universitete. 1949 m. 
Tave priglaudė Amerika, kur 
pro Marylani'ą ir Michigan'ą 
Tu pasiekei Anna .miesteli, pie
tiniame Illinois kampe. Čia be
dirbdamas valstybinėj ligoni
nėj, Tu** išlaikei nustatytus eg
zaminus, įgydamas teisę sava
rankiškai verstis praktika, čia 
Tavo vardinių išvakarėse gimė 
ketvirtasis sūnus, iš čia Tu gū
džią naktį per lietų ir sniegą 

Dr. K. Kerpe 

išvažiavai saugios ir pastovios 
užuovėjos savo profesijai ir šei
mai jieškoti. Tu nebesugrįžai. 
Priglaudė Tave šv. Kazimiero 
kapinės. 

Ilsėkis ramybėj. 
XX-os laidos vardu 

I>r. F. V. Kaunas 

L BARTAŠIENES 
MARQUETTE GROŽIO 

SALIOMS 
(Marąuette Beauty Shoppe) 
2545 W. BSfh St, 

PR. 8-3371 
Sąžiningai atliekami šilti ir šalti 
plauku sušukavimai, plaukų kirpi
mas |iagal vėliausias madas, ma
nikiūrą ir t. t. Vakarais at idaryta 
Iki 9 vai. vak. trečiadieniais Ir 
penktadieniais. Pirmadieniais už
daryta. 

Prezidentas apie teologiją 
kolegijose 

Amerikos Kolegijų sąjunga 
savo pirmininku išrinko jėzui
tą <kun. J. R. Maxwell. Suvažia
vimas įvyko VVashingtone. Ja
me dalyvavo 700 kolegijų pre
zidentų, dekanų ir dėstytojų. 
Tai nebuvo tik katalikų kolegi
jų suvažiavimas. Į tuos švieti
mo atstovus kalbėjo preziden
tas Eisenhoweris, pabrėždamas 
reikalą, jog būtinas šio šimtme
čio dalykas yra teologinis auk
lėjimas kolegijose, kad jos pa
pildytų ir stiprintų mūsų dva
sinius pagrindus. 

VISOKIOMS PROGOMS TIN
KA, Op. Sol. V. Jonuškaitės 
plokštelių albomas iš 15 dainų, 
o kaina tik $8.—, pas J. Karve
lį gausite 3322 So. Halsted str. 
G|icago, 111., tek YA. 7-0877. 

f COMPLETE BOOKKEEPING SERVICE 

BY 
MAIL 

VVHERE original Records Remain At Your 
Place of Business. 

Simple Procedure at Low Cost 

MR. BUSINESSMAN 
MR. PR0FESSI0NAL MAN 

A C T N O W ! ! 
A complete Bookkeeping Service to Save You 

TIME and TAXES 
Simply mail thc coupon below for detailed 
information at no obligation to you. 

\ 
Lcarn what this Service, supervised 

t y expcrts, can mean tjp YOU. 

JUST CLIP AND MAIL 

OFFICE SERVICES, INC. 
I 7036 S. UACINE AVENLE 
. CHICAGO 36, ILLINOIS • 
I - / I 

GENTLEMEN: 
• I am interested in receiving full information on your I 
Į Mail Bookkeeping Service. i 

i NAME i 

, FIRM NAME • 

• AL)l-)ivli»oo i 

PHONE . . . . • • i 

WRITE OR PHONE TODAY 

OFFICE SERVICES, I N C 
7036 SOUTH RACINE AVENUE 

Chicago 36, Illinois Tel. HUdson 8-3108 
—«-

VYaterbury, Conn. 
Lietuvos laisvinimo darbams 

laimėta $2,361.75 
Waterburio Alto skyriaus sureng 

tame 1955 m. Vasario 13 d. šv. Juo
zapo parapijos salėje Lietuvos ne
priklausomybes atgavimo minėjime 
Lietuvos laisvinimo reikalams pra
vesto piniginio aukų vajaus s ą r a 
š a s . Šv. Juozapo parapijos baž
nyčioj pravestoj rinkliavoj surink
ta $380.85. Organizacijų aukos: 
LB YVaterburio fapylinke aukojo 
$100, Brooklyn Baking Co. — 
$50, Ateitininkų S-gos skyrius — 
$25, ALJRKF 22 skyrius — $25, 
Liet. Neprigulmingas Politinis 48 
klubas — $25, Skautų Vietininki-
ja — $22, Skaučių Vietininkija — 
$15, Knygynas ''Spauda", sav. V. 
Vaitkus, — $11, Liet. Darbininkų 
5 kuopa — $10, Liet. Tautine S-
ga — $10, Liet. S-ga "Ramove" — 
$10, Tautiško Susivienijimo sk. 
(SLA) — $10, Sandaros kuopa — 
$10, Lituanistikos mokyklos moki
niai y $6.60, Moterų S-gos cho
ras^— $6. Po $5 aukojo Maldos 
Apaštalystės Dr-ja, Gyvojo Rožan
čiaus Dr-ja, Knights of Lithuania, 
Kristaus Kančios Dr-ja, R. K. Dar
bininkų Susivienijimo 91 kuopa, R. 
K. Susivienijimo 11 kuopa, Liet. 
Vyčių kuopa, Moterų Apšvietos 
Klubas, Moterų S-gos kuopa, Pa
baltijo Moterų Klubas, Rūtos Dr-
ja, Skautų Rėmėjų K-tas, Šv. Var
do Dr-ja, Tretininkų Dr-ja, / 

Paskiri asmenys aukojo: Mr. ir 
Mrs. Tomas Matas —$110, Vincas 
Ramazas — $100, Petras Nevar- i 
dauskas, — $52, Petronėlė Stani-1 
kienė — $52, dr. Mykolas ir Alena 
Deveniai — $35, Stasys Senkus 
(waterburieiis, gyvenąs Providen-
ce, R. I.) — $30, Petras Matiečius 
— $26, Jonas Valaitis su šeima — 
$23, Antanas Petrauskas — $22, 
Zigmas, Karalius, Kazys Strikulis, 
Julija ir Vincas Šidlauskai ir Že
maitaičio šeima aukojo po $20; 
prof. Aleksandras Aleksis, dr. Vin
cas Šmulkštys ir Tareilų šeima 
aukojo po $15. Tomas Visockis iš 
Oakville — $13, Ignas Kriaučiū
nas — $12, Juozas Puodžiūnas — 
$12, Pranas Eigelis —"$11, Marga
rita ir Juozas Taruškos — $11. 

Po $10 aukojo Ant. Bernotas, j 
Albina ir Jonas Brazauskai, Kaži- j 
miera ir Adolfas Čampės, Antani
na ir Juozas Gyliai, P. Jokubaus-
kas, Aleksandras ir Ona Kenausiai, 
Petras Kevinas, Kazys Kiaunė su 
šeima, Leonas Kogelis, Valerija ir 
Vaclovas Kuzmickai, Albina ir Le
onas Kuzmickai, Vladas Levanas, 
Vita ir Juozas Liaudinskai, Mačio-
kų šeima, Madeikių šeima, Nelė 
Meškūnienė, Jokūbas Trečiokas, 
Norkeliūnų šeima, Juoz. Pagarec-
kas, Antanas Paliulis su šeima, 
Jonas Paliulis, Kostas Petrauskas, 
Stasė ir Kazys Urbšaičiai, kun. kle
bonas J. Valantiejus, Genė ir Vy
tautas Valiuliai, Jonas Valys, dr. 
Pet. Vileišis, prof. Jurgis ir Ksa- \ 
vera Žilinskai, Žukauskų šeima; po 
$7 — Bronius Melninkas, Jurgis 
Mažulaitis; po . . 6 — Davičikų šei
ma, Zigmas Dielininkaitis, Juozas 
Eidukas, Lidija ir Aleksas Mato
mai, Vacys Sadauskas. 

Po $5 aukojo Jonas Adomaitis -
Adams, Jonas Adomėlis, Marcelė 
Andrikytė, Jadvyga ir Stasys Ba-
jorinai, Irena Bajelytė, Edmundas 
Bazėnas, Antanas Barkauskas, Jo
nas Bendleris, Antanas Bertulis, 
Vincas Blažaitis, Elze ir Česlovas 
Bogušai, Augustinas Cinkus, Jur
gis Ciplys, Ona Dapšienė, Tomas 
Dielininkaitis, M. Digimas, Edward 
DiNapoli, Pranas Gaigalas, Pranas 
Gaižutis su šeima, Valerija ir Juo
zas Gelumbauskai, Jonas Griškaus-
kas (Cheshire), Bronė Grušaitie-
nė, Stasė ir Jonas Išlinskai, Vy
tautas Jankauskas, Kazys Jatu-
žisžis, Zen. Katarskis, Magdale
na Karinauskienė, Marutė Kašėtai
te, Genė ir Juozas Kazlauskai, Pra
nas Kolaukauskas su šeima, Mag
dalena Kudirkienė, Hipojtelis Ku
telis, Mykolas Lizauskas, Bronius 
Mačiulaitis, Pranas Mažulaitis, 
Viktorą* Malinauskas fcu Seimą, 
kun. Marčiulionis, Maruskevičių 
šeima, Albertas Melninkas, Eleo
nora Michaelytė, Juozas Mikinas, 
Jonas Mockus, Juozas ^ luraška , 
Kazys Paliulis, Juozas Papievis, 
Antanina Paškcvičicnė, Vincas Pet
ruškevičius, Alfonsas Plepys ir šei
ma, Ignas Rakauskas, Vincas Rau-
ba, kun. Antanas Sabaliauskas, 
Stefanija Sapranienė, Ona Saulai-
tienė, Tatjana ir Kazys Seliokai, 
Juozas Skruzdys, Marija Stankevi
čienė, Elena Stuopelienė, Sušins-
kas, Jonas Šatas, Leonas Šešto-
kaitis, Monika Šimulynas, Jadvyga 
ir Domas šlapkūnai, Jurgis Šmulkš 
tys, Petrė Šuopytė, Juze ir Stasys 
Taruškevičiai, Jonas Toleikis, Ona 
Tonkūnienė, Uogintų šeima, Vin
cas Urbonas, Justinas Určinas, 

Antanas Vaišnys su šeima, Elena 
ir Eugenijus Valioniai, Adomas 
Varkalas, Prosperas Zailskas; Sta
sė Vaitkevičienė — $3. Kiti auko
jo po $2 ir mažiau. Iš viso suau
kota $2301.75. 

P A D £ K A 
Waterburio ALT rengimo komi

teto vardu nuoširdžiai dėkoju vi
soms draugijoms ir geraširdžiams 
patriotams už gausias uakas. Ypa
tingai tariu lietuvišką ačiū gerb. 
klebonui kun. J. Valantiejui už 
rinkliavą bažnyčioje ir auditorijos 

d.. 1955 m. 
sulaukus pu-

Kilo iš Pu-
pu-

A. J u 
ELIZABETH 

RUTKAUSKAS 
MERKELYTft 

( r a g a i pirmą vyra Chepulis) 
Gyveno 637 S. 24th Ave., 

Belhvood, 111. 
Mirė kovo 10 

4:05 vai. popiet, 
ses amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, 
nevežio apskričio, Razalino 
rapijos, J'lotauskų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 44 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

mo 4 dukterys: Bernice Chepu
lis, Virginia Gaynor, žentas. 
Patrick, Francas Rutkauskas 
ir Amelia Rackas, žentas Ed-
\vard, viena anūke Barbara 
Gaynor, švogerka Lucy Mer
kelis su šeima, švogerka Anna 
Rutkauskas su šeima, kiti gi
mines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas John |F. 
Eudeikio koplyčioje 4330 S. 
California Ave. 

la idotuvės įvyks pirm. kovo 
14 d., iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėta į St. Richard 's 
parapijos bažnyčią, 50th & 
Kenneth Ave., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldtį bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai ir 
anūke. • j <», Sj 

Laidotuvių direktorius John 
F. Kudeikis. Tel. I.Afayette 
3-0440. 

panaudojimą. Esame dėkingi Krik
ščionių Demokratų skyriui, Ateiti
ninkų S-gos skyriui, Pabaltijo Mo
terų Klubui, Ramovės postui ir 
kitiems už anksčiau surinktas au
kas; svečiams kun. A. Sabaliaus
kui, dr. P. Grigaičiui, merui R. E. 
Snyder už įspūdinga skalbas, T. 
Matui, V. Ramazui ir LB apylinkei 
už šimtines, chorui, A. Čampei, K. 
Seliokui, M. Tonkūnui, Jonui Bra
zauskui ir skautams už gražias 
dainas. Tad dar sykį pavergtos tė
vynes vardu visiems ačiū, ačiū. 

A. J. Aleksis, pirm. 

V A D E Iv A 

A. į A. 
ONA RIMKUS 

Kuri mirė vas. 2 d. 1965 m. 
ir tapo palaidota vas. 5 d., o 
dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilus ir nega
lėdama atidėkoti tiems, kurie 
suteiks jai paskutinį pa tarna
vimą ir palydėjo ją j tą neiš
vengiamą amžinybės vieta. 

Mes, a tmindami ir apgailė
dami jos pasitraukimą iš mūsų, 
tarpo, dėkojame mūsų dvasi
škiems tėveliams kun. Ben-
džiūnui, kun. John M. Kelly, ir 
kt. kunigams, kurie atlaikė įs
pūdingas pamaldas už jos si<*lą. 

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams. Dėkojame kun. K. 
Barauskui už sukalbėjimą ro
žančiaus koplyčipjo. Taip pat 
dėkojame kun. J. Griniui už 
lankymą ligone.** laike ligos. 
Dėkojame MalUos Apaštalys
tes, Tretininkų ir Garsaus Var
do Lietuvaičių Draugijų na
riams už lankymąsi koplyčioje 
ir už dalyvavimą laidotuvėse. 

Dėkojame graboriui John F. 
Kudukiui, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ja į amžinastj, o 
mums palengvino perkęsli nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkojame 
grabnešiams ir visiems, kurie 
paguodė mus nuliūdimo valan
doje Ir pagalios, dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms: o tau Ona, lai 
Dievas suteikia amžiną atilsi. 

Nuliūdę lieka: Duktė .lulia 
Yilrek, anūkai ir SBHUio. 

\m 

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 

V 

romaną 

rarp Žalsvy Palapinių? 
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

aplo šį romaną taip rašo: P. Kesiū
no romanas "Tarp žalsvų palapinių" 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kurį beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodė Lietuvos partiza
nas, tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės jaunimą ir kels Jo dva
sią, šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroiškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremMąs idealizmo 
ugdyme. \ 

292 pusj. Kaina $3.00 

Užsakymus kar tu su pinigais siųskite 

' ' D R A U G A S ' ' 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, Illinois 

*r 
a. 

JUZEP1NA 
NORKEVlČIENK 

MIKALAUSKAITE 
(Pagal pirmą vyrą Duobieno) 
Gyveno 7844 8. K m erai d Ave. 
Duktčs tel. TOunhal l 3-36S6. 

Mirė kovo 10 d.. 195.">, 8:45 v. 
vak., sulaukus pusės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio, Šiluvos par., 
Kaulakių kaimu. 

Amerikoje išgyveno 47 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

rhire»č Juze fina Kavolis, žentas 
Sam, 2 anūkės: Dorota y ir 
Jotume, brolis Martinas .Mika
lauskas, 4 pusseserės: Antani
na VVaškelis su šeima. Mary 
Stankus su šeima, Stolla Sher-
mulis su šeima ir "Antanina 
Skamaiakas su šeima <gyv. 
Califoinijoje), pusbrolis Char
les Ferovich SU šeima, kiti gi
mines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Dievo Motinos So
pulingosios Draugijai, Cicero, 
III. 

Kūnas bus pašarvotas 12 v. 
šiandien lVtkaus koplyčioje, 
68 12 S. \V este in Ave. 

Laidotuvės Įvyks antrad.. 
kovo 15 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Gimi
mo Panelės švenč. parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiama visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktč, žentas ir 
anūkes. 

Laidotuvių direktorius An
tanas Petkus. Tel. Gliovehill 
ti-2345. 

PAGALBA NUO 
ODOS LIGŲ & ARTHRIT0 

Garantuojame, kad būsite 
patenkinti , . 

GARFIELD 
HEALTH CENTER 

2321 W. 561h Street 
Tel. PRospect 6-6428 

VELYKOS JAU ČIA PAT 

JUDITA METRIKAITE 
sūriu karalaitė 

I š a n k s t o užs i s akyk i t e j a u n u 
paršiuku kady Velykas galė
tumėte švęsti, kaip buvote 
įpratę Lietuvoje. 

Visus reikalingus priesko
nius gausite pas mus, Kaip 
vietos gamybos, taip ir im
portuotus iš užsienio. Did
žiausias pasirinkimas sūrių: 
rūgščių; su kmynais; saldžių 
sūrių; varškes; sviesto; kum 
pių; dešrų ir kitų maisto ga
minių. 

Krautuve atidarą vakarais 
iki 10 vai. 

FARM FOOD COMPANY 
STASYS IR MARIJONA METRIKIAI 

1804 West 47th St. (Kampas Wood St.) 
Chicago 9 Illinois Telef. Yflrds 7-8393 

SVEIKINAME 

Draugiškai sveikiname. Kaip naujiems gyventojams 
šioje apylinkėje Jums bus patogu pasinaudoti progo-
mis, kurios yra siūlomos šiose skiltyse. 

Šiame sąraše rasite daug patarnavimų, kuriuos teikia 
Chicago* firmos. Ypatingai patogu, kuomet persike
liate gyventi naujoje apylinkėje. Kreipkitės pas juos 
šiandien, gausite draugišką, mandagų patarnavimą. 

Firmos, kurių vardai ir adresai yra šiame pus
lapyje maloniai jus priims apsigyvenusius šia
me mieste. 
Kreipkitės pas juos, kuomet reikalingas koks 
patarnavimas arba kada reikia kokių prekių. 

Jfc£ 

Sveikiname savo naujus 

LIETUVIUS DRAUGUS 

FOX DE LUXE 
B E E R 

Nuoširdžiai sveikiname jus 
naujoje bendruomenėje 

Peter Fox Brewitig Co. 
CHICAGO 

Sveikiname naujakurius 
ZIG ZAG LIQUORS 

Aptarnaujame bendruomenę 

• Visokiu geru alu 
• Package Goods 

Aptarnaujame vestuves ir po
būvius. Nuolaida kuomet pirlisite 
dėžėmis. Mes pristatome. Atdara | 
kasdien 10 v. r. iki 12 vai. Atdara 
se įad. 

6726 South Western Ave. 
RE 7-9215 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

WAllSA\VSKY'S SHOE STORE 
čia gausite geriausios rūšies batus 

už kainas, kurias išsigalite. Turime 
AHCH PREBERVER batus visų dy
džiu. Pritaikinsyme jums t inkamus 
batus. Leiskite jums patarnauti . 

1341 South Halsted Street* 
C ANA L ti-.07 02 

B & ii HARDUAHK & SIPPL.V 
Turime pilną pasirinkimą, geležini u 

plumbing ir elektros reikmenų. Rak
tus pagaminamo jums belaukiant. 
Leiskite jums patarnauti . Būsim" 
laimingi galėdami jums padėti. Ati
darą sektu. 10 v. r. iki l vai. 

17X3 S. Halsted St. 
CANAL 6-OS40 . 

UMVEILSAL SHOE STORE 
Patogūs, puošnūs ir gerai pritai

kinti batukui jums patiks. 
Turime pilna pasirinkimą visokių 

dydžių. 
Kalbame lietuviškai 

3335 South Halsted Street 
YAIids 7-0525 
• 

PENX PAINT A M ) 
AVALLPAPER STORE 

Puikiausias pasirinkimas geros ko
kybės dažų ir tapetų (\valipaper) už 
kainas, kurias jūs išsigalite. Turime 
pilną pasirinkimą maišytų dažų ir 
šepečių, taip pat Ir dažymo reikme
nų. Matykite mus pirma! 

1833 S. Halsted Street 
Atdara sokmad. 10 iki 1 v. 

A. A_ 

JONAS SKUBAITIS 
Gyveno 7001 S. Campbell Ave. Tel. GRovcliilI G-'J84ti 

Mirė kovo 10d . , 19.V), 7:15 vai. ryto, sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Mažeikių apakr., YėkŠiihj ĮKirap., Užleik-
nės km. Amerikoje išgyveno 4-0 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stanislava (N'emonikė), 
sesuo Marijona Laudaitskictie ir jos duk te rys : .lulia Kopck ir Eu-
pnnija Barus, pusseserė Ona KlelKuiienė BU šeima, švouerkos: Ur
šulė Kadis. Morta Siakauskienė. Ona N'emtmictiė ir jų šeimos. Lie
tuvoje liko 2 seserys: Bessie ir Anelė. 

Kūnas pašarvotas Laekawiez koplyčioje, 2424 IV. H'Hli St. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 14 d., iš koplyėios 9 vai. 

ry to bus ai lydėtas j Gimimo Panelės švenr . parapi jos bažnyėią, 
kurioje įvyks gedulimros pamaldas už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv . Kazimiero kapine-. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir l až i s t amus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

' Nul iūdę: ŽMONA I R SESUO. 

Laidotuvių direktorius Steponas Lackawic2. Tel. KLpublie 7-
121.3. 

a»-w<w 

ONOS ČARNECKIENĖS 
M O T E R Ų S A L I O N E 

Atliekami pusmetiniai sušukavimai ir visi kiti pa
gražinimo darbai. Prašau apsilankyti ir įsitikinti mielu 
ir sąžiningu patarnavimu. 

2682 W. 43rd Street GLHfside 4-2994 
BRIGHT0N PARKE 

A. A. 

BRUNO N U T A U T A S (NUTANT) 
Gyveno 2853 \V. Pershing Rd. Tel. LAtayette 3-4229 

Mirč kovo 10 d., VJoo, 1:30 vai. ryto, sulaukės o$ m. amž. 
Gintęs Liepojoje, Latvijoje. Anlcrikoje išgyveno 50 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Barbara Kukštaitė-Nutau-
tienė, dukra Sylvia ir sūnus John. Gimines: švogeris Aleksandras 
Aleksis ir Norbertas Aleksis, Mr. ir Mrs. Stanley Šidlauskas, ifrs. 
Kokas Šidlauskas ir jų šeimos, švogeriai Antanas ir Michalina 
Kukštai.ir jų šeima, Stanislovas ir Juozela Kukštai ir jų Šeima, 
Jadvyga ir .luo/as Bartkai su šeinw, Marija ir Norbertas Weber, 
Vaclovas Brinkis, Aleksandras, Pranciškus ir Antanas Račkauskai 
ir jų šeimos, Kun. Juozapas 1/cehavioius, Jonas Leonavičius. Jonas 
ir Sofija Litvinai ir jų šeima, Juozapas ir Teklė Overluigtai ir jų 
šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė h>v. Vardo Draugijai. 
Kūnas bus pašarvotas 5 vai. vak. John F. Eudeikio koplv^ioj, 

4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 1=4 d., iš koplyčios 9:30 v. 

ryto bus atlydėtas j St. Joseph ir St. Anu's parapijos bažnyėią., 
38th Pbu-e ir talilornia Ave, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.,J 

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

Nuliūdę: ŽMONA, DUKT£ IR SūNUS. . # 

Laidotuvių direkt. John F. Ludeikis. Tel. LA.fayette 3-0440 

» . . . . . . - <*v 

* 
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i mus 
X Dr. Karoliui Aviiieniui 

yra laiškas "Draugo" adminis
tracijoj. Prašome atsiimti. 

X A. Ambražiunas, Roselan 
do kolonijos uolus lietuvis, stai
ga mirė. 

X Brone Pivariūniene, žlno-
ma verslininke, gerų darbų rė
mėja, kelinta savaite serga. 

- . — 

X Klemensas Jurgėia, "Dai
navos" ansamblio narys, po 
apendicito operacijos guli 
South Town ligoninėje. 

X Elena Tumiene atsiuntė 

IŠ ARTI IR TOLI 
I . J. VALSTYBĖSE 

i i i i i i i 
Šeštadienis, kovo 12, 1955 

— Aušrele Skirmantaitie, 15 
m. amž. jau antri metai lanko 
Šv. Kotrynos seserų dominiko-
nių vedamą augštesniąją mo
kyklą Racine, Wisc. š i mokyk
la turi apie 1,200 mokinių ir 
Wisconsine yra augštai verti
nama. 

Mokykla kovo men. 5 d. da
lyvavo Evanstone, 111., Šv. Jur
gio mokyklos suruoštame mo
kinių konteste (Junior Speech 
Festival). Tame konteste daly
vavo 16 augšt. katalikiškų mo
kyklų mokinių. Kiekviena mo
kykla buvo atsivežusi nuo 5 
iki 11 varžovų. Suvažiavo daug 
tėvų ir svečių. Šv. Kotrynos 
mokyklos mokytojas origina
liai temai ir iškalbingumui tarp 
kitų parinko ir Aušrelę. Ji tam 

PAVASAEINTS POTVYNIS 

sonetus į Moterų skyrių, o n e | k o n t e s t u i p a r u o š e kalbą apie 
Elena Tumėnienė, kaip kad per Lietuvą, kad suglaustai supa-
apsirikimą buvo išspausdinta. ž i ndintų su Lietuvos praeitimi 
Autorę atsiprašome. , | i r d abart imi. Kalbėjimo laikas 

X Aušros Vartų parapijos b u v 0 t i k 7 minutes. "Original, Džiaugiasi p. p. Brazdžioniai 
bažnyčioje 40 valandų atlaidai oratory" varžybose dalyvavo | susilaukę sūnelio; be jo jie au-

/ 
— Harfordo, Conn., Studen

tų Sąjungos skyrius kovo 6 d. 
išsirinko naują valdybą. Pirmi
ninkas yra Eugenijus Užpurvis, 
sekretorė — Nijolė Stadalni-Į 
kaitė, iždininkas — Pranas Ber I 
notas. Revizijos komisiją su-1 
daro Vytautas Pileika, Gražina 
Krasauskaitė ir Viktutė Skrup-
skelytė. 

— Padidėjo Petro ir Danu
tes Brazdžioniu šeima. š. m. va 
sario 26 d. Manchesteryje, 
Conn., pakrikštytas Petro ir 
Danutės Brazdžioniu sūnus Pet 
fo — Jurgio vardu. Krikštų tė
vais buvo jaunavedžiai Pranas 
ir Elena (Pučkaitė) Buškevi-
čiai. Ta proga tėvai surengė vai 
šes Manchesterio Lietuvių sve
tainėje, kuriose dalyvavo nema
žas būrys p.* p. Brazdžioniu 
draugų. Buvo padainuota lie
tuviškų dainų ir linksmoje nuo
taikoje praleista keletas valan
dų. 

Pat 
^ ^ 1 ° ^ : ^ k * ™™°kh»* ,a iVais- 8 1 ^ « • M.riett. M n„,innn,i ĮjOOO šeimų _ iš ją namų 

££. 

CHICAGOS ŽINIOS 
potvynis išvijo ]>or 

(1XS) 

$200 pabaudos vedėjui 
. « . . . , , viešbučio, kur sudegė 29 
Kennely ir Adamowski , Pagrobė 4 mažas mergaitesi Ben Giassman, vedėjas vieš-

n e p a l a i k y s i ą Da ley į Kažkoks vyras ties R %eway bučio, buvusio Chicagos valka-
^ a A B e C i e r i s a t s i s a k § kandi- | ir Belmont gatvėmis pasiūlė pa j tų rajone, kuriame sudegė 29 

K A S , K U R , K A D A 
— Vyčių sendraugiu dėmesiui. 

Ateinantį antradienį, kovo 15 d. 
Vyčių salėj įvyks mėnesinis vyčių 
sendraugių susirinkimas, kuriame 
bus jduiuus pranešimas api«* sen
draugių kuopos 10 m. sukakties 
minėjimą. Po susirinkimo bus žai
džiamą *• bingo". Netikėtos ir ne-
garsinamos dovanos laukia visų 
žaidėjų. Todėl visų narių prašoma 
įsidėmėti, kad 

a) susirinkimas prasidės lvgiai 
7:30 vai., o " bingo" žaidimas 8:30 
vai. ir 

b) visi nariai prašomi laiku 
(7:30 v.) su savo draugais ir bi
čiuliais susirinkti. 

Sendraugių valdyba 

— Ateitininkams sendraugiams. 
Kovo 20 d. 2 vai. Vyčių salėje 
(2451 W. 47th St.) bus ateitinin 
kų sendraugių misirinkimas-arba-
tėiė. Programoj numatyta kun. 
A. Baltinio paskaita: 'Lietuvių 
bendruomenė — tautinio suvere
numo tęsinys tremtyje". J arbatėle 
maloniai kviečiami visi sendrau
giai ir studentai. Atskirų kvieti
mų niekam nebus siunčiama. 

Valdyba 

gina dvi dukreles: Dalią ir Rū
tą. 

ITALIJOJE 
— Lietuvos vėliava šiaurės 

prasidės kovo 20 d. ir baigsis 2 0 mokiniai. Lietuvaitės kalba 
kovo 22 & Kun. kleb. P. Mali- klausančių tėvų ir svečių buvo 
nauskas, MIC, kviečia p a r a p i e - j l a b a i š i l t a i P r i i m t a - Klausyto-
čius ir kitus pasinaudoti Dievo' M t a r P * matėsi ir ašarotų. Dar 
malonėmis. prieš paskelbiant sprendimus 

| prie lietuvaitės priėjo vienas iš 
X I>alia Juknevičiūtė šian- teisėjų kun. Brown ir jai pa-

dien ir rytoj 8:30 vai. vakare s a k ė : "I dont know what the 
vaidins Ibseno "Laukinėje an-jdecision will be yet honey, but t u v o s nepriklausomybės sukak
tyje" Reynolds Club thea t re , ' ! w a n t to tell you that is the •? P a m i n e j o vasario 16 d. 7 vai. 
57 ir University. Veikalą stato m o s t beautiful piece of work I r> r t e m o k i ™ ų bendruomenė pa 
Chicagos universiteto teatras. įever heard' \ žadinta Prezidento maršo. Po 

„ . . , „ . . . to sekė šv. Mišios už kritusius 
X Antanas ir Cecilija Knei- j Aušrelei uz tą kalbą teisėjų 

žiai, 5546 So. Hermitage Ave., j buvo pripažintas pirma premija 
šiomis dienomis sunegalavę,j (gavo gražų žetoną). Tai gra-
baigia sveikti. Abu yra kilnių;žus laimėjimas. 
darf)ų stambūs rėmėjai ir ilga-1 Reikėtų, k a i mūsų lietuviu-
mečiai "Draugo" skaitytojai. k a i > dalyvaudami įvairiuose mo 

datuoti į Chicagos miesto kler
kus, vėl užvirė pasitarimai tarp 
Chicagos politikų. Kennelly ir 
Adamowski, kurie per pirmuo
sius balsavimus varžėsi su de
mokratų partijos kandidatu Da 
ley, pareiškė, kad jie nė dabar 
Daley nepalaikysią. Paklaustas 
Kennelly, ar jis palaikys respu
blikonų kandidatą Merriam, a t 

— Sv. Jurgio parapijoj veikią 
žmones, teismo nubaustas $200; skautai ir ateitininkai rengia .sv. 
už tai, k a i viešbutyje nebuvo Kazimiero, Lietuvos Globėjo, mi-

jas vaišino saldainiais. Kai mer įrengta reikiamų įtaisų šauktis fjin\ą ILB L k o v o 1 3 d - . 9 . v - r ,v t e 

Sv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
bus pamaldos, o po pamaldų 10 

važmėti keturias bežaidžiančias 
mergaites 7—9 metų. Pakeliui 

gaitės pradėjo verkti, kad moti pagalhą. kilus gaisrui, 
nos jas muš, jeigu jos sugrįš 
sutemus, vairuotojas sugrįžo Figūrinis čiuožimas 
prie tos vietos, iš kurios mer-! šiandien 
gaitės buvo paėmęs ir dvi išlei
do. Kitos dvi su juo nuvažiavo. 
Apie 7 vai. vakaro viena iš iš-

val. parapijos salėje ruošiama iš
kilminga sueiga ir meninė dalis. 
Kviečiame šventėje dalyvauti skau-

šeštadienį, Chica- J? i r a t e i t i n i n k u tėvus bei bičių-
Draugininke* ir Draugininkai go Stadium patalpose 8 vai. 30 

min. vakaro prasid?da graži fi
gūrinio — Šv. Pranciškaus Vienuolyno 

Italijoje, šiemet Castelnuovo, sakė, k a i apie tai pranešią vė- ' vežtųjų mergaičių telefonavo ? n fuozimo P r o S r a m a - Rėmėju 1 skyr. rengia -Card ir 
Bosko saleziečiu ^imnariia Tie 'limi k«i n ^ t o ^ i o / o„ i i I " i e rgaicių leieionavo I c e Capades. Ji tęsiasi iki ko- bunco" party kovo 13 d. 2 vai. p. 
oosKo saleziečių gimnazija L.ie- nau, Kai pasitarsiąs su kaiku-1 namo, sakydama, kad ji atvyko Vo 22 d 

riais savo draugais. Morris B. I pas draugę ir nori pas ją na 

X Dr. juris Vladas Šimaitis, 
2737 W. 43 St., praneš apie 
JAV mokesčius Lietuvių Teisi 

kyklų kontestuose ir visur kur 
tik galima, rinktųsi temas apie 
Lietuvą ir tuo pasitarnautų lie-

ninkų draugijos Chicagos sky-'tuviškiems reikalams. Aušrelės 
riaus narių susirinkime kovo premijuotą kalbą žada išspaus-
13 d. 2 vai. 30 min. Hollywood dirtti "The Marian". 

.-*. Tėvas J . Borevičius, S. F., mažojoj salėj, 2417 W. 43 St. 
X R. Sabonis, Visų-Šventųjų 

parap. vargonininkas, kruops- j ladelphijos Šv. Kazimiero para-
čiai ruošiasi religiniam koncer- j pijos bažnyčioje. Į rekolekcijas 

kviečiami visos Philadelphijos 
lietuviai. 

dėl Lietuvos laisvės. Tarnau
jantieji prie altoriaus ir žymi 
dalis mokinių buvo apsirėdę 
tautiniais drabužiais. Baltas jų 
skaidrumas derinosi su švel
niom lietuviškom giesmėm ir 
bendra Komunija: viskas kilo 
kaip gyvoji atnaša pas Visaga
lį už tėvynę ir už vargstančius 
mūsų brolius, šv. Mišiom pasi
baigus, Teatro salėje įvyko iš
kilmingas vėliavos iškėlimas. 
Mokiniai išsirikiavo prieš me 

Sachs iš atostogų grįžta anks
čiau numatyto laiko. Galimas 
dalykas, kad ji demokratai pa
rinks į Beckerio vietą — kan
didatuoti į miesto klerkus. 

Vagių mokytoja 
Policija areštavo du nepilna

mečius vagišius, kurie papasa
kojo, kad grobti rankinukus ir 

kvoti. Jai buvo pasakyta tuo
jau grįžti namo, tačiau mergai
tė negrįžo. Apie 50 policininkų 
buvo paleista jų jieškoti. 

Nepakankama ligonių 
priežiūra 

p. Šv. Jurgio parapijos klebonijos 
svetainėje. Pelnas skiriamas Šv. 
Jurgio parapijos naujos klebonijos 
fondui. — Valdyba Rūpinasi našlaičiu 

Vienuolikos metų našlaiti;; L . - Motery ir mergaičių susirin-
T , TT .... . .. i lamas įvyks š. m. kovo mėn. 13 
John Hunt, pasilikęs be arti-j d . 1 0 vaĮ. 30 min. ryte Tėvu Jėzu-
mUJU globos Chicagoje po to , ' itų name, 5541 S. Paulina A ve. 
kai mirė jo motina, dabar pa-1 s j s w £ t a k t a M bus diskusinis. J r prelegente prašo pasiruošti klausi-
tyre, kad Norvegijoje yra apie m u s iš praeitų paskaitų. 

Cook Apskrities ligoninės 
mediciniškas direktorius dr. 

apskritai vogti juos išmokė jų M e y e r s P a u d a i pareiškė, kad jų, N o r v e g i j ą 

globėja Elzbieta. Gondling, 55'ligoninėje esąs toks trūkumas 

80 jo giminių, kurie jį mielai 
priimtų į savo namus. Teisėjui 

— T. .Marijonu Henri r. 35 skyr. 
susirinkimas. Sekmadienį, kovo 13 

leidus, berniukas greit išvyks į i * }:3? v a i ; Nfk- P r a į d t į i m ° P a r ' 

metų amžiaus. Berniukų tėvų 
šeimos suirusios, jie atiduoti 
globai minėtos moters, kuri 
juos išmokė pavogtus daiktus 
nešti jai. Padariusi kratą poli- s t o k o s š a l i kaikurie numirti. 

gailestingųjų seselių ir slaugių, 
jog net kritiškai sergantieji i 

Dėkoja už kop lyč ią 

mokykloje šaukiamas TMB 35 sky
riaus susirinkimas. Nariai prašomi 
susirinkime dalyvauti. — Valdyba 

— AL.R Katalikų Moterų Sąjun-
Hines ligonine ie irangta nau- Šo s Cnįcagos apskrities susirmki-

nakčia negali būti pakankamai' . , . 7r . .* Z* . . mas bus kovo 13 d. 2 vai. p. p. R. 
prižiūrimi ir tik dėl priežiūros,' f koplyc.a urmt. 175 v.e as ! ligoniams. Lesos buvo sukeltos 

vedi k v ^ s r e ^ c i j a ' s *£ - - P « * » . * * - + £ / £ Z S £ Z L r . 

tui, kuris bus Verbų sekmadie
nį. Didžiausias darbas atliktas 
— nelietuviai choristai jau iš
mokinti lietuviškai giedoti. x Draugo laureatė Ale Rū-

X Solistai Zuzana GriškaitS j t o «*vyl»ta Chicagon iš Detroi-
ir Stasys Baranauskas išpildys j t o ateinantį šeštadienį. Negalė-
duetus jų koncerte š. m. kovo i J u s i dalyvauti jos romano 
mėn. 13 4 4 vai. p. p. Marijos; "Trumpa diena" premijavimo 
Augštesniosios mokyklos salė- i iHMlmese, rašytoja šį kartą at-
je. Solistams akompanuos muz. s i l v S i n s čikagiškiams, dalyvau-
Aleksandras Kučiflnas. ^m& Rašytojų Dr-jos .rengia-

imoje literatūros šventėje ko-
X Klarai ir Antanui Ivins- v o 2Q d L į e tuvių auditorijoje. 

kiams, 2437 W. 45th pi., a r t i - , D r a u g o skaitytojai, susidomė-
mieji suruošė "stork shower". j ę s k a i t ą r o m a n ą -Trumpa die-
Pobūvyje dalyvavo daug gimi-1 n a „ > t u r § g p r o g o s p i r m ą k a r t ą 
nių ir draugų, kurie atnešė do-; chicagoje pamatyti ir išgirsti 
vanų. Klaros ir Antano mamy-; r o m a n o a u t o r c . 
tės — Anelė Skrabutieniė ir; 
Ona Jurgaitienė —svečius mie- X "Dainavos" ansamblio di 
lai priėmė ir suruošė jiems šau
nią puotą. 

Kareivio kapą, kurį supo Vytis 
ir didžiulis, keletą mėnesių dar
bo kainavęs, Lietuvos žemėla
pis. Visi kiti atsistojo prieš vė
liavą. Pasigirdo Marija, Marija, 
sugaudė trimitas ir begiedant 
Tautos himną, Lietuvos vėlia
va iškilo ant stiebo, 6 vėliau 
baltų špalerių lydima, pasiekė 
įstaigos verandą, kur didingai 
suplevėsavo prieš tekančios 
saulės spindulius. 

10 vai. kun. Vaišnora, MIC, 
atnašavo sumą ir tarė pritai
kintą žodį, o gimnazijos cho
ras sugiedojo St. Šimkaus pa
rašytas šv. Mišias. Nežiūrint 
šiokiadienio, vis tik atsilankė 
šiek tiek svečių, taip kad vai
šių metu buvo daugiau 60 lie
tuvių. 2inoma, netrūko tenai 
linksmumo, muzikos bei sutar-

rigentas Stepas Sodeika ir vai- tinių. 
dybos p-kas J. Paštukas praei
tąjį sekmadienį lankėsi Cleve-

X Kunigundą Yodkienę, 4631 į ^ ^ p a s « C i u r i į o n i 0 » ansamb-
So. Washtenaw Ave., jos var- H o v a d o v ą A Mikulskį, kurio 
dinių ir įkurtuvių proga, pa- b u t e > dalyvaujant valdybos 
sveikino Moterų Sąjungos 21 f p . k l l i j Nasvyčiui ir kitiems 
kuopos ir Šv. Monikos draugi-, v a l d y b o s n a r i ams , turėjo pasi
jos narės. Pobūviui vadovavo 
J. Čepulienė, o V. Bučnienė su
sirinkusiųjų vardu pasveikino 
varduvininkę ir savo geradarę. 
Jai įteikta dovana. K. Yodkie-
ne pavaisino savo drauges. 

* x Kazio Steponavičiaus pa
gerbimas. Kovo 8 'i . Algirdo 

tarimus bendro repertuaro rei
kalu ruošiant būsimus sukak
tuvinius koncertus. 

Sukaktuviniai koncertai įvyks 
sekančiomis datomis: "Daina
vos" ansamblio 10 metų sukak
tuvinis koncertas bus gegužės 
mėn. 8 d. Chicagoje Orchestra 

Brazio bute įvyko posėdis ko- Į H a U > d a l y v a u j a n t "Čiurlionio" 
miteto, kuris rengia muziko K. ; a n a a m b U u i ; "Čiurlionio an-
Stephens - Steponavičiaus dar- s a m b l i o 1 5 m e t ų sukaktuvinis 
buotei paminėti banketą. 

Nutar ta K. Stephens - Stepo
navičiaus pagerbimo banketą 

Vos išėjus iš valgyklos, Spor
to sąjungos valdyba pakvietė 
svečius, draugus ir mokytojus 
dalyvauti krepšinio rungtynė
se. Abidvi komandos pasirodė 
labai šauniai ir susilaukė sim
patijų. 

5 vai. prasidėjo minėjimas. 
Programą pradėjo kun. dr. 
Vaišnora turtinga paskaita, ku
rioje t kvietė įvairiais būdais 
kelti Lietuvos vardą tarp kita
taučių, o tarp savęs niekuomet 
nekalbėti kitaip kaip lietuviš
kai. Sekė gyvas vaidinimėlis 
"Paslaptingoje zonoje" iš Lie
tuvos partizanų gyvenimo. At
eitininkų būrelis padeklamavo 

ruošti gegužes 22 dieną Clea 
ring Industrial Club, Inc., 6455 
So. Central Ave. Įėjimas $5.00. 

Sekantis komiteto posėdis 
bus kovo mėn. 22 dieną. Da
riaus ir Girėno posto patalpo
s e 4416 So. Western Ave. 

koncertas, dalyvaujant "Daina-1 į d o m ų ž y m i a u s i ų m ū s ų d a i n i ų 

vos" ansambliui, bus š. m. ge 
gūžės mėn. 15 d. Clevelande. 

Abiejų ansamblių vadovų ir 
valdybų atstovų pasitarimas 
praėjo labai draugiškoje ben
dradarbiavimo nuotaikoje. O 
ponia Mikulskienė svečius ska
niai pavaišino savos virtuvės 
gaminiais. 

rinkinį, pavadintą "Lietuvos is
torija poezijoje". Programą 
įvairino dainos, orkestrėlis, kal
bos. Minėjime dalyvavo buvęs 
Cekoslovakų Krašto apsaugos 
ministeris, kuris ant Tėvynės 
altoriaus uždėjo gyvų gėlių 
puokštę, linkėdamas greit at
gauti mylimą iemf. 

daug $500 vertės. Policijos tar-
idoma ta moteris dar prisipaži
no — prieš mėnesį esanti ište
kėjusi už savo 19 metų amžiaus 
nuomininko. 

Nusikaltimams tirti 
komiteto posėdis 

Vakar posėdžiavo Chicagos 
Miesto tarybos Nusikaltimams 
Tirti komitetas. Posėdis buvo 
tiek reikšmingas, kad net se
niūnas Cullerton nutraukė savo 
atostogas Palm Springs ir at
skrido į Chicagą. To norėjo 
demokratų partija, kad būtų iš
laikyta jų partijos dauguma 
posėdžiuose. 

Ragina moteris studijuoti 
inžineriją 

Darbo Departamento Moterų 
biuro direktorė Alice Leopold, 
kalbėdama Chicagoje, ragino 
moteris daugiau studijuoti in
žineriją. Šioj srity esančios pla
čios galimybės. Šiuo metu JAV 
yra apie 63 milionai dirbančių 
žmonių, iš jų apie trečdalį su
daro moterys ir jos dirba 446 
rūšiv. darbuose. 

dienraščio "Sun-Times" ir kitų 
Lituanica Ave. — Valdyba 

— T. T. Marijonų Bendradarbiu 
P a d ė j o 1 9 1 , 4 4 2 k e l e i v i a m s geradarių iniciatyva. Koplyčios j 35 skyr. 

' įrengimas kainojo $18,500. 
Keleiviams Pagelbėti draugi-

ja Chicagoje per metus laiko j D i d i e j i s k e i b i m a i a u t o b u s ų 
šonuose 

rengia "bingo" Švč. P. Marijos Ne
kaito Prasidėjimo parapijoje. Bus 
daug dovanų. Visi kviečiami. 

Valdyba 

— Motery S-gos 21 kuopa kovo 
20 d. 3:30 vai. p. p. rengia pobūvį 

Chicagos Miesto susisiekimo I gv. Kryžiaus parapijos salėje. Pa-

padėjo 191,442 keleiviams. Tuo 
darbu užsiėmė 501 asmuo, sa
vanoriškai išdirbę 60,969 valan 
das. Dvidešimt asmenų gavo at vadovybė nutarė leisti autobu- ma tys iu • C į j g ^ j ^ ^ e

ą 

sižymėjimo ženklelius — išdir- su šonuose dėti didžiulius skel-
bo toje artimo meilės tarnybo- cimus. Iš to tikimasi turėti 

apie $200,000 pajamų per me
tus. 

je po 10 metų. 
most beautioil 

Mercy of (Jod). Visi kviečiami. 
Valdyba 

Remkite dien. Draugą! ! 

Tevų Marijonų Bendradarbių 

S E I M A S 

Rekordine šilima 
Chicagos aerodrome ketvirta 

dienį temperatūra pasiekė 70.4 
laipsnių. Tai buvo karščiausia 
kovo 10 diena Chicagoje. Anks-
tybesnis rekordas buvo 69 laips 
niai; tokia temperatūra Chica
goje buvo 1879 metais. 

O VIS TIK, 
ką be pirktumei 
apsimoka prieš tai 
pasiteirauti pas 
J. KARVELĮ 3322 So. 
Halsted str. Ch'cago, 111. 
tel. YA. 7-0677. tarp jvarių 
prekių rasite ir 
Rašomas, siuvamas mašinas. 
Foto, Radio aparatus. 
Valkams Vežimėlius, šios 
prekės iš Europos gautos 
reto fražumo-gerumo. 

Kristaus Kančios Sekmadienį, Kovo 27 d., 1955 m., 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

2323 W. 23rd Place, Chicago, Illinois 
i 

S E I M O P R O G R A M A : 
.. 

10:00 vai . šv. Mišios ir pamoks las , šv . Mišias a t n a š a u s Tėvas Va
len t inas Atkočius , MIC, Provinciolas . Pamoks lą p a s a k y s 
J . E . Vysk . V incen tas Br izgys . 

11:30 vai . bendr i užkandžia i — pie tūs . 

1:30 vai . Suvaž iav imo posėdis i r kun . A n t a n o Miciūno, MIC, Ke-
nošos šv. P e t r o i r Povilo pa rap i jos Klebono, p a s k a i t a apie 
Tevų Mari jonų šv. Kaz imiero provinci jos į s ikūr imą Ame
r ikoje . 

5:00 vai . š v. Va l anda i r Suvaž iav imo užbaiga . 

Šiais m e t a i s Tevų Mari jonų šv. Kazimiero Provinc i ja švenčia 
savo 25 me tų jubi le jų . š į jubi le jų T. M. Bendrada rb ių Draug i jo s 
Suvaž iav imas nor i ypač paminė t i . Todėl kviečiame v isus Savo D r a u 
gi jos na r ius , organizaci jų a t s t o v u s i r v isus ska i t l inga i j a m e daly
vau t i . 

C e n t r o V a l d y b a 

L N 

I 


