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DULLES, NEHRU BANDO GERINT SANTYKIUS
Vokietijos komunistų veikla

Mūsų korespondentas Vokietijoje
Stebint Vokietijos komunistų veiklą, tenka daryti išvadą, kad 

jų tikslai nė kiek nepasikeitė, o kinta tiktai taktika, kuri pagal 
momento reikalavimus daugiau pritaikoma prie konkreviij užda
vinių.

Kai buvo įstėigta Vokietijos ' i 7 7-------------
komunistų partija, tai steigia- JLU°fP prastuose - dar daugiau, 
majame akte tarp 16 svarbiau- Tada komunistai Padėjo kurti 
šių parašų figūravo beveik visi iš naUjas ^^otas organizaci- 
Maskvos atsiųsti vokiečių emi J Jas-vlsaiP viliodami vokiečius sa-
grantai komunistai. Tarp tų pa
rašų nėra betgi dabartinių Vak.
Vokietijos komunistų vadų. At
sikūrę po karo Vokietijos komu
nistai pirmuoju savo uždaviniu 
pasiskyrė laimėti sau socialde
mokratų partiją. To uždavinio 
Vak. Vokietijoje ligi šiol nepasie
kė, bet sovietinėje zonoje komu
nistams pavyko su socialistais 
sudaryti tariamai vieningą ir ben 
drą SĖD partiją.

Kai 1945 m. gruodžio mėnesį 
buvo sudaryti komunistų kadrai, 
tai kp tučtuojau perėjo į puoli
mą ir pradėjo visokiais būdais 
spausti bei vilioti socialdemokra
tus. Tačiau tos pastangos nuėjo 
veltui, ypač Kurtui Schumache- 
riui aiškiai ir griežtai tokioms 
bolševikų užmačioms pasiprieši
nant. Toliau komunistai stengėsi 
užimti raktines pozicijas bendruo 
menėse ir miestuose, atskirų 
kraštų administracijose ir pro-' 
fesinėse sąjungose. Taip komu
nistų veikėjai darėsi miestų tary
bų nariais, burmistrais, policijos 
prezidentais ir, sudarant pirmą
sias ats’kirų kraštų vyriausybes, 
net jų ministeriais. Pvz. K. Rene- 
ris, vienas iš komunistų vadų 
Šiaurės Rheino krašte, buvo ir 
Esseno burmistras, ir Ameluxe- 
no kabineto socialinių reikalų mi
nisteris, ir pirmajame Arnoldo 
kabinete susisiekimo ministeris.

Tačiau rinkimai, pasireiškiant 
laisvai demokratinei gyventojų 
valiai, negailestingai pradėjo 
sklaidyti komunistų užmačias.
1946 - 47 m. Vak. Vokietijoje 
pravesti pirmieji atskirų kraštų 
parlamentų rinkimai atnešė ko
munistams didelį nusivylimą. Vi
sur jų partija stovėjo vis antro
joj, treciojoj ar kelintoj eilėj po 
CDU ar SPD. Tik viename Š.
Rheino krašte komunistams pa
vyko surinkti apie 700,000 balsų, 
vadinasi daugiau už Centrą, ga
vusį 490,000 ir už laisvuosius de
mokratus, gavusius apie 300,000 
balsų.

Matydami, kad negali norma
liai įsigalėti, komunistai nuspren 
dė keisti taktiką ir užimti svar
biausias vietas profesinėse sąjun
gose ir šiajp įvairiose įstaigose.
Mestas liaudies fronto šūkis. Net 
vardą komunistai buvo panorę 
keisti, pasivadindami socialisti
ne liaudies partija, tik karinė vy
riausybė su tokiomis jų užma
čiomis nesutiko ir taip jie paliko 
su senuoju komunistų vardu.

Dar didesnis smūgis jiems bu
vo kirstas 1949 m. — per fede
ralinio parlamento rinkimus, ka
da tik 5,7% rinkėjų pasisakė už 
komunistinius šūkius. Net ir ta
me pačiame Šiaurės Rheino kraš
te komunistinių balsuotojų skai
čius iš 14 sumažėjo į 7,6%. Tada 
komunistų vadai pradėjo jieš'koti 
kaltininkų. Ir jų buvo visa eilė 
surasta, nors komunistų vadui
M. Reimanui ir pavyko šį kartą Prez. Eisenhoweris buvo pasi- 
išgelbėti savo galvą. Darbinin- kvietęs aną vakarą vaišėms visą 
kams vilioti komunistai sukūrė eilę respublikonų partijos oficia- 
nekalto vardo organizaciją, pa- lių ir privačių partinės politikos 
vadintą „Socialdemokratų akci- strategų, kurių tarpe buvęs 
ja“, kurią stipriai paremdavo pi- Dewey ir Atty. Gen. Brovvnell, 
nigais. 1950 m. rinkimai į atski- Eisenhovverio sponsoriai prezi

dento vietai.
Manoma, kad tų vaišių proga 

galėjo būti išspręstas viceprez. 
Nixono likimas — jo kandidata
vimas antrajam terminui.

vo tikslams. Jų programoje buvo 
skelbiama net tokių nesąmonių, 
kad „Adenaueris yra liaudies 
priešas ir demokratijos išdavi
kas“. Tačiau ir tokie puolimai 
nieko nepadėjo.

1953 m. rugsėjo 6 d. rinkimai 
į Vokietijos antrąjį federalinį par 
lamentą atnešė komunistams dar 
didesnį pralaimėjimą. Dabar ben
dras jų balsų skaičius iš 5,7% 
sumažėjo į 2,9 procento, o Reima- 
nas nebuvo išrinktas net Sollin- 
geno apylinkėje. Kadangi komu
nistai nesurinko nė 5% balsų, tai 
į fed. pralamentą nepravedė nė 
vieno savo atstovo.

Tuomet Ulbrichtas ir kiti ko
munistų vadai nusprendė visą sa
vo dėmesį sutelkti į profesines 
sąjungas ir į įmones. Atsižvelg
dami į tai, kad jiems buvo iškel
ta Vokietijos augščiausiame teis
me byla, komunistai dabar perei
na į pogrindį ir imasi naujų me
todų savo veiklai plėsti. Per pro
fesines sąjungas vedama komu
nistiniais šūkiais kova, kad rei
kią pakelti darbo žmonių gerovę, 
kovoti už taiką ir prieš visokį Vo 
kietijos sumilitarinimą.

Rūpinamasi atgauti prarastą
sias profesinėse sąjungose pozi
cijas ir iškovoti naujas. Rūpina
masi sudaryti kovingus partijos 
kadrus įvairiose įmonėse ir juos 
paruošti streikams; rūpinamasi 
sudaryti darbo klasės vieningą 
veiklią vadovybę.

Oficialioji partijos vadovybė, 
įsikūrusi Duesseldorfe, yra tiktai 
iškaba, vaizduojanti ramų įstai
gos pobūdį.

Tikrieji Vokietijos komunistų 
partijos vadai sėdi „stikliniuose 
SĖD rūmuose“ Berlyne ir iš ten 
pagal Ulbrichto bei Širdevano di
rektyvas vadovauja Vak. Vokie
tijoje veikiantiems komunistų 
kadrams. Jie yra sukūrę įmonėse 
šimtus komunistinių laikraščių 
ne tik įmonių darbininkams įtai
goti, bet ypač tam, kad neliktų 
be spaudos, jei būtų uždrausti 
ligi šiol tebeleidžiamų 13 parti
jos organų.

Kieta kova vyksta ne tik įmo
nėse, bet taip pat profesinėse są
jungose. Ypatingas dėmesys taip 
pat kreipiamas ir į „Socialdemo
kratų akciją“, šiandien besivadi
nančią jau „Socialistų akcija“. 
Šiuo metu stengiamasi juo dau
giau užmegzti ryšių su socialis
tais, kuriems siuntinėjami už
maskuoti komunistiniai laikraš
čiai ir kur kalbama apie vienin
gą kovą su išnaudotojais. Lai
mei, kad Vak. Vokietijos darbo 
žmonės yra sąmoningesni nei ki
tur, ir tie komunistų kėslai ligi 
šiol nėra davę rezultatų.

Patobulintas Matadoras, bepilotinis bombonešis. Pirmąja šios raketos 
vertsija yra aprūpinti JAV armijos daliniai Europoje. (INS)

Demokratai senate suskilo ir savo 
žemės ūkio programos nepravedė

WASH3NGT0NAS, kovo 10. — Ketvirtadienio vakare JAV 
senate būta kelių istorinių įvykių, tačiau svarbiausias buvo tas, 
kad pirmą kartą nuo 1936 m. posėdyje buvo ir balsavo visi gyvi 
senatoriai.

Respubl. šen. Millikin serga, 
bet ir tas buvo atvežtas į posėdį 
su vežiojama kėde.

Mat, senate svarstomas rinki
miniais metais taip svarbus že
mės ūkio politiką rikiuosiąs įsta
tymas, prie kurio įteikta dau
giau kaip 70 pataisų — kiekvie
nas senatorius jį bando taisyti 
pagal savo vietos interesus.

Ketvirtadienio vakare visi se
natoriai supuolė todėl, kad buvo 
balsuojama toji įstatymo dalis, 
kuri nustato valstybės primokė- 
jimus kainų palaikymo tikslu.
Demokratai iš komisijos išleido 
projektą su pastoviais primokė- 
jimais iki 90 proc. pariteto už 
kviečius, medvilnę, kukurūzus 
riešutus (peanuts) ir pieno pro
duktus, bet Eisenhowerio admi
nistracija nori lanksčios primo- 
kėjimų sistemos ir mažesnio pa
riteto procento. Už administra
cijos pažiūrą balsavo 41 respu
blikonas ir 13 demokratų, už de
mokratų pasiūlymus — 35 demo
kratai ir 6 respublikonai. Taip 
pabalsuota už primokėjimus med 
vilnei, kukurūzams ir riešutams; 
kviečiai ir pieno produktai dar 
nebalsuoti.

Primokėjimai už kukurūzus 
praėjo didesni ir su pastovia ska-

le (taigi sulaužytas lankstumo 
principas), kas davė progos de
mokratams tvirtinti, kad čia pa
darytas politinis sąmokslas tuo 
tikslu, kad lengviau būtų kovoti 
už perrinkimą Iowa, Illinois ir 
Indianos kukurūzinių valstybių 
respublikonų senatoriams hie- 
kenlooper, Capehart ir Dirksen. 
Jei taip ir pasiliks, demokratams 
liks priekaištas, kad turėdami 
kongreso kontrolę nepajėgė tuo
jau patikrinti ūkininkams dides
nių pajamų.

Areštavo ir ištrėmė

Kipro arkivyskupą
NICGSIA, kovo 10. — Bri

tai vakar uždėjo Kipro salai 
geležinę pirštinę, kad tuojau 
sulaužytų kiekvieną pasiprie- 
šinimą.

Areštuoti Ir ištremti salos 
irie Graikijos p> įjungimo są
jūdžio \adas arkiv. Makarios 
r dar vienas graikų ortodok

sų vyskupas. Jų ištrėmimo 
vieta bus vėliau nurodyta.

Dabar lauktina Graikijos vy
riausybės reakcijos. Ji gali būti 
žiauri — Graikija gali pasitrauk 
ti iš Atlanto pakto bendruomenės 
ir atidaryti kelius Maskvai į Vi
duržemio jūrą, jei per sekančius 
parlamento rinkimus pakeltų gal 
vas visaip užsimaskavę komu
nistai.

JAV marinai budės

Viduržemio jūroje
LONDONAS, kovo 10. — Ko

vai parengto JAV marinų batai - 
jono atvykimas į Viduržemio jū
rą yra užpildymas didelės spra
gos žydų—arabų susirėmimo be
laukiant, nes niekas iš Izraelio 
laikinųjų sienų sponsorių neturi 
čia ikšiol karinio dalinio, greitai 
numestino į ugnies vietą.

Tas marinų dalinys su visais 
ginklais ir krantan išsikėlimo 
priemonėmis gyvens tuose pa
čiuose laivuose (vad. atakos lai
vais), kuriuose nuplauks per At
lantą. Jei bus reikalo, jis gali bū
ti padidintas kariais per kelias 
valandas.

Turėdamas greitai į krantą 
išmetamą dalinį, JAV laivynas 
Viduržemio jūroje pasidaro toli 
siekianti tramdomoji pajėga, ga
linti greit įsikišti į erdvės įvy
kius. Pati laivyno grupė yra im
pozantiška: 30 įvairių laivų su 
25,000 vyrų ir visu komplektu 
sprausminių bombonešių ir nai
kintuvų.

• Austrijos kancleris Raab 
pergyveno autobuso katastrofą, 
bet išliko nesužeistas.

• Rusijos bolševikai Bulgani- 
nas ir Chruščevas atvyksta An- 
glijon balandžio 18 d. ir išbus 
ten 10 dienų.

Syrijos premjeras pas Jordano 
karalių su Kairo grupės planais
KAIRAS, kovo 10. — Syrijos premjeras pasiųstas pas Jor

dano karalių su pakvietimu dėtis prie Egipto — Syrijos — S. Ara
bijos bloko ir pažadu suteikti visur reikalingą ūkinę pagalbą. 

Nutarimai padaryti ir laiškai
surašyti Kaire, kur kelias dienas 
slaptai posėdžiavo Syrijos prezi
dentas, S. Arabijos turtingas ka
ralius ir Egipto premjeras, dabar 
turįs tie'k rusiškų ginklų, kad ga
li aprūpinti visus savo draugus. 
Egiptas dabar yra sovietiškų

Ike draugai aptarę

Nixono likimą?
WASHINGTONAS, kovo 10.—

rų kraštų parlamentus komunis
tų partijai atnešė dar .didesnį 
pralaimėjimą. Šiaurės Rheino 
krašte komunistų balsų skaičius 
iš 7,6 sumažėjo net 5.5%, o ki-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Senatas vakar pasisakė ui kukurūzais apsėjamo ploto pa

didinimą iki 51 miliono akerių.
— Allcgheny upei labai ištvinus, apsemta daug vietovių New 

Yorko ir Pensilvanijos valstybėse. Pittsburghas nenukentėjo. Da
bar iki potvynio lygmens kyla Ohio upė.

— Tuniso mieste S. Afrikoje vakar masės žmonių puolė JAV 
konsulatą ir informacijos centrą. Padaryta nuostolių. Minios kai
tintos gandais, kad Amerika nepritaria Tuniso nepriklausomybei.

— Kai Malcnkovas atvyks sekančią savaitę į Angliją su jos 
elektros ūkiu susipažinti, jam bus parodytos ir atomine energija 
maitinamos elektros jėgainės, jau įrengtos tyrimo tikslams.

— Dulles Indijon atvykimo proga komunistai kviečia demons
truoti, socialistai paskelbė gedulą ir pasisakė nedalyvausią nė vie
noje vietoje, kur būsiąs Dulles ar kur bus rengiamas jam koks pri
ėmimas. Nehru neatvyko į aerodromą Dulles pasitikti, bet atsiun
tė tik užsienio reikalų ministerijos protokolo šefą.

Bet Indijos laikraštis spėlioja, 
kad Dulles misija nepasiseks

NEW DELHI, kovo 10. — Vakar ir šiandien JAV valstybės 
sekretorius Foster Dulles ir Indijos premjeras Nehru nuoširdi.ai
jieškojębūdų abiejij kraštų santykiams pagerinti._____________

Fo3ter Dulles čia vakar atskri- __ • J* f
do iš Pakistano sostinės, kur Kat*yS 1P Ciiplomatas 
baigėsi Manilos pakto narių pa-

ginklų paskirstymo centras.
Jų paskutinės konferencijos 

nutarimai slapti, bet niekas ne
abejoja, kad buvo pinamos rytie
tiškos apimties ir pobūdžio intri
gos Jordano karaliui į savo pink
les įtraukti. Jei Jordanas būtų 
įtrauktas į tas pinkles, didelis 
smūgis būtų suduotas Izraelio 
gyvybei ir JAV — Anglijos įta
kai Vid. Rytuose.

Prez. Eisenhowerio keliolikos 
valandų senumo pareiškimas, 
kad JAV ir Anglija nori būti 
abiejų pusių draugai, Izraelyje 
įvertintas su pasipiktinimu, o 
Egipte — skeptiškai.

Rusijoje sutrumpinta

darbo savaitė
MASKVA, kovo 10. — Šian

dien Sov. Rusijos pramonės dar
bininkams įsigalioja 46 valandų 
darbo savaitė, nes patvarkyta, 
kad šeštadieniais ir prieš ketu
rias oficialiąsias šventes dirba
ma tik 6 valandas.

sitarimas dėl priemonių komu
nistų plėtimuisi Azijoje sulaiky
ti.

Vos iš lėktuvo išlipęs Foster 
Dulles pareiškė, kad jo vizito 
tikslas yra sumažinti tarp abiejų 
kraštų esančius nuomonių skir
tumus, tačiau jis įsakmiai pabrė
žė, kad yra daug daugiau klausi
mų, kuriais abu kraštai sutaria, 
negu nesutaria.

Indijos vyriausybė išvengė an- 
tiamerikietiškų d e m onstracijų 
Foster Dulles atvykimo proga, 
bet stipri sargyba budėjo, kad 
nieko neatsitiktų svečiui vyks
tant iš aerodromo į premjero 
Nehru rezidenciją.

Dulles ir Nehru pasitarimai 
nėra formalūs, neturima griežtos 
dienotvarkės, tačiau nereikia abe 
joti, kad Nehrui rūpi Portugali
jos sodybos Goa ir Kašmiro rei
kalai, o Foster Dulles bandys įti
kinti Nehru, kad Sov. Rusijos ir 
kom. Kinijos žodžiu negalima pa
sitikėti, todėl reikalinga ir Ma
nilos ir Bagdado paktai.

Nehru ikšiol kalbėdavo, kad 
karinės sąjungos šaukia komu
nistų vilką iš miško, bet Dulles 
jam duos visas garantijas, kad 
tos karinės sąjungos niekad ne
bus puolimo iniciatorės, o komu
nistai tikrai taip padarys, jei tų 
sąjungų nebūtų.

Du Indijos didieji laikraščiai 
komentuoja šią Dulles misijos 
dalį ir reiškia nuomonę, kad bū
tų stebuklas, jei Dulles pasisektų 
išblaškyti Indijos baimes dėl Ma
nilos pakto sąjungos. Indija bū
tų ramesnė, jei ten nebūtų Pakis
tano, su kuriuo Indijos santykiai 
dėl Kašmiro yra labai nedraugiš
ki.

Izraelis pradėjo
• • • • 

pasienius tvirtinti
JERUZALĖ, kovo 10. — Iz

raelis pradėjo statyti įstiprini- 
mus išilgai Gazos ruožą, kur nuo
lat vyksta apsišaudymai su Egip 
to sargybiniais. Darbus pradėjo 
premjeras Ben - Gurionas ir šta
bo viršininkas gen. Mcšė Dayan.

Ben - Gurionas paragino Dar
bo Federacijos narius (apie 150,- 
000 narių) paaukoti po vieną 
darbo diepą įstiprinimams prie 
pasienio sodybų įrengti. Jis pats

pataria santūrumą
LONDONAS, kovo 10. — Lon

donan iškviestas iš Jordano britų 
atsargos diplomatas Kirkbridge 
su 30 metų tarnyba Jordane ir to 
krašto karališkos šeimos drau
gas.

Jis atvyko į Londoną pirma 
pasitaręs su Jordano karaliumi 
ir jo premjeru. Jo patarimai nu
lems artimiausių dienų Anglijos 
politiką Jordane. Esą žinoma, 
kad jis patars palikti Jordane 
anglų karininkus, tuo labiau, kad 
pati Jordano vyriausybė papra
šė juos palikti.

Gen. Glubb paskelbė laišką Ti
mes laikraštyje, ragindamas 
švelniai elgtis su Jordanu, nes 
stipresnė politika nustums kara
lių į glėbį tokių jėgų, kurios su
naikins ne tik jį, bet ir Jordaną. 

Jei komunistas, tai
greit bus ir šnipas

LONDONAS, kovo 10. — Iš 
abiejų partijų paskirta rimtų 
valstybininkų komisija Anglijos 
paslapčių saugojimo sistemai pa
tikrinti jau įteikė premjerui pra
nešimą su rekomendacijomis, ku
rios priimtos be kritikos.

Komisija pritarė dabar vei
kiančiai tarnautojų tyrimo tvar
kai ir siūlė ją pagriežtinti. Komi
sija vienbalsiai taria, kad nega
lima pasitikėti žmogumi, kuris 
išpažįsta komunistų nusistaty
mus, nes jis be skrupulų greit ga
li tapti savo krašto išdaviku, sve
timos valstybės šnipu. 

Prancūzą parlamentas
saugojamas policijos

PARYŽIUS, kovo 10. — Pran
cūzijos parlamentas vakar pra
dėjo diskutuoti Alžyro klausi
mus didžiausių policijos ir gvar
dijos masių apsuptas, kad Pary
žiuje gyveną alžyriečiai nesu
griūtų nepriklausomybės reika
lauti.

Jie visgi buvo susirinkę prie 
vienos muzulmonų šventyklos, 
dauguma tą dieną nedirbo, kad 
už savo reikalą pademonstruotų.

Parlamentas svarsto nepapras 
tų įgaliojimų vyriausybei sutei
kimą, kad drastiškai būtų už
gniaužtas sukilimas. Paskui ža
dama/ duoti kiek duonos ir viena

visą dieną tiesė spygliuotą vielą i kita politinės reformos skevel- 
nuogomis rankomis. Įdra.

Jungt. Tautų atstovai apžiūri lavonus Izraelio kurių, žuvusių aną 
dieną prie Syrijoa sienos. (INS)



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, kovo 10, 1950

Ponas klūpi scenoj
Kovo trečią ir ketvirtą dieną eziją. Tai paprasta, nuoširdų, 

Chicagos lietuviai turėjo progą natūralu, draugiška, žmogiška 
pamatyti J. Petiulio pjesės ir šilta. Antra taip pat gana įti- 
Prieš srovę premjerą. Pastaty- kinanti ir šilta mizanscena bu
mas tūkstančio žiūrovų buvo . vo Strazdelio atsisveikinimas 
ir tebėra įvairiai vertinamas,' mokytojų kambary su savo 
galima sakyti, kad daugumai meile Jule. Jis buvo tragiškas, 
patiko, o jei patiko, tai visi ki-' tylus, ir amžino atsisveikinimo, 
ti matavimai nubyra ir tada nepasikartojamos meilės ir ne-
š:oj vietoj to pastatymo aptari
mą galima laikyti baigtu. Ta
čiau, gaila, kad šie žodžiai ten
ka rašyti vienam iš tų žmonių, 
kurie laiko, jog čia buvo nelai
mingas veikalo parinkimas, o 
ir pastatymas ne be priekaištų. 
Veikalas pasenęs, ištęstas, pa
laidas, perkrautas ir nemeniš- 
kas. Jį bolševikai dar ir šian
dien stato, kaip tinkantį pavaiz
duoti klas.ų kovą, kaip demas
kuojantį “liaudies priešus, Baž
nyčią ir dvarus”. Režisierius, 
matyt, tai nujausdamas, po 
premjeros nepasirodė nei/ sce
noj, o ir programoj buvo pažy
mėtas ne pavarde, o tik trimis 
kryžiukais.»

Nereikalingi išryškinimai
Kryžiukinio režisieriaus dau

gel kur buvo pasišauta viską 
išryškinti. Veikalas, ir šiaip 
jau daugely vietų sentimenta
lus, buvo sumelodramintas ligi 
sachariniško aitrumo. Senti
mentalios ir nusaldintos scenos 
prasideda jau pačiam pirmam 
veiksme, kur patetiškai dekla
muojama apie dvaro grėsmę ir 
žalą baudžiauninkui. Sentimen
tų buvo apsčiai ir Grainevskio 
dvaro kambary, net ir Leibos 
smuklėje. Visur, ku.r tik pasi
rodydavo Julė Bausytė (Janina 
Monkutė), šiaip jau gerai su
vaidinusi labai sunkią rolę, 
tie sentimentai ir ašarojimai 
vargindavo žiūrovą. Ypač tai 
buvo ryšku savaime jau grau
džioj scenoj Strazdo susitikime 
senatvėj su Jule.

Mirtis labai jau tragiškas rei
kalas, ypač, tokių Strazdelio, 
tačiau kai mirštantį Strazdą 
programoj žvaigždutėmis (kaip 
ir režisierių pažymėtą) kelia į 
lovą, salę irgi daugiau juokas 
negu graudumas ima. Gali akt 
toriai scenoje tik tylėti, o sa
lėj publika verks, ir gali akto
riai scenoje plyšauti iš skaus
mo, o salėje publika juoksis.

Pertempta buvo scena ir 
smuklėj, kurioj kariami dvari
ninkai. Cirkas, žinoma, publi
kai patinka, ir ne vienas būtų 
norėjęs šokti į sceną ir baigti 
traukti tiem “liaudies priešam” 
virve ant kaklo.

Pat8 blogiausias veiksmas ir 
beveik nepateisinamas, jo ga
lėjo ir visai nebūti, yra penk
tas, vykstąs klebonijoje, kur 
tarnaitės terorizuojami svečrvi 
negali ištarti gerą pusvalandį 
žodžio. Prie stalo išsiskiriančio 
iš visų savo vaidyba Grainevs- 
kio (Moliejaus) keli maži jude
siai šeimininkės atžvilgiu buvo 
daug reikšmingesni už visus 
prelatų ir kitų plepėjimus.

Pora mizanscenų buvo verta 
režisieriaus vardo. Tai pačiam 
paskutiniam veiksme, kur siu
vėjas Kliauga (Petkus) dirb
damas dainuoja apie strazdą ir 
kai ateina mokytojas Daugai
la (Raudonis) — abiejų pasi
kalbėjimas apie Strazdelį ir po-

sugrąžinamumo jausmas paga 
vo žiūrovus. Ir net neįvykęs at 
sisveikinimo pabučiavimas, pa
prastai galėjęs savo naivumu 
kai ką piajuokinti, salėje pada
rė tylą.

Pakalbėkim apie aktorius
Aktorių dauguma buvo mė 

gėjai. Jie mažiau ar daugiau 
buvo scenose, tačiau su neabe
jotinais gabumais. Geriausias, 
žinoma, buvo Moliejus. Užtik
rintas, pasitikįs tragiškose ir 
linksmose situacijose, veiksmin
gas ir iškalbingas tylėjime. Pui
kiai nuteikė, tiesiog neįtikėtiną 
pažangą padaręs. Raudonis su
vaidinęs mokytoją Daugailą. 
Raudoniui pavyko sukurti pa
žangų ir tikrą ano meto užsie
nio mokslų mačiusį šviesuolį. 
Neplepus, santūrus veiksmuo
se, neperžengiąs santūrumo ri
bų nei tragiškose, nei juokingo
se, nei meilinėse situacijose, ak
torius atrodo puikiai suprato 
savo vaidmenį.

Grainevskio duktė Malvina 
nevisai pavyko sukurti Elei 
Blandytei. Elenutė neišsimuša 
iš paprastos mergaitės štampo, 
kuri jį įgijo Dainavos pastaty
muose. Retai jai kada vyko su
vaidinti tikrą dvarininkaitę, o 
ne lyrišką kaimietę. Tačiau, 
kur jai pavyko suvaidinti dva
rininkaitę, ji tose vietose buvo 
žavi.

Palšo vskis (V. Pebrikonis) 
buvo paverstas klounu. Nors ir 
keistas dvarininkas, tačiau mes

buvo paklupdytas teatro me
nas. Tegu š e kietoki sakiniai 
būna ne atbaidymas sunkiai 
dirbusių aktorių, bet tiek reži
sieriaus, tiek vaidintojų paska
tinimas pasistengti, o bendruo
menės atstovai parinkdami vei
kalą, tegu gerai pasvarsto.

A. Brn.
Redakcijos pastaba: Kaikuriel 

recenzento sprendimai mums 
atrodytų psfgriežti. Šia proga 
norėtume iškelti, kad šį pasta
tymą ruošiant režisierius ir ak
toriai parodė labai didelį pasi
šventimą. Paskutinę savaitę 
repetavo kas vakarą iki vidur
nakčio, o ir anksčiau rūpestin
gai susirinkdavo ilgoms ir daž
noms repeticijoms iš tolimų 
miesto dalių, nepaisant, kad se
kančią dieną iš ryto jų laukė 
darbas tarnyboje. Tik dėka to 
pasišventimo mes turime taip 
laukiamus spektaklius, ir tų 
scenos žmonių auka išperka pa
sitaikančius trūkumus.

PAJIEŠKOJIMAS
Kun. Viktoras Rimšelis jieško sa
vo pusbrolio Juozo Maknio, kuris 
pražuvo paimtas į lenkų kariuo
menę 1939 metais. Jis buvo pir
mame legijonų pulke. Pagal ne
patikrintas žinias jis turėtų būti 
Kanadoje. Žinantieji prašomi pra
nešti šiuo adresu: Mariau Hills 
Seminary, Oarendon Hills, III.

Newark, N. J.
Iškilminga šv. Juozapo no ve

na ir priešvelykinės rekolekci
jos šv. Trejybės bažnyčioje pra
sidėjo kovo mėn. 11 d. ir baig
sis sumos metu kovo mėn. 19 d.

Novena ir rekolekcijas veda 
misionierius kun. Pijus Šarap- 
nickas, pranciškonas.

Lietuviams novena, pamoks
lai ir palaimnimas Švč. Sakra
mentu bus 8 vai. vak.

Kovo mėn. 18 d. 9 vai. ryto 
sv. Mišios ir bendra šeimų Ko
munija.

Novena ir rekolekcijos užbai
giamos kovo mėn. 19 d. 8 vai. 
vak. šv. Juozapo šventėje.

Ypatingai kviečiame visus lie
tuvius, parapiečius toliau gyve
nančius dalyvauti bent keliuo
se pamoksluose, kad būtų gali
ma gauti visuotinus atlaidus, 
atlikus išpažintį ir priėmus šv. 
Komuniją.

Novena ir rekolekcijos yra 
puiki proga visiems gražiai pa
siruošti Velykų — Kristaus Pri 
sikėlimo — šventėms. Tat visi 
pasinaudokime.

Jūsų prel. Ig. Kelmelis

fZ

SS

šešiems metams. 
Abipus nuleidžia
mos ir Matrasas

Vokiški, Amerikoniški Ve
žimėliai, Dviračiai, trira

čiai žaislai ir t.t.

Atdara šį sekmadienį nuo 

11 iki 4 valandos popiet

ANNOUNCINGihi OPENING
A COMPLETE PRINTING SERVICE

EAST

—CLUB AND SOCIETY PRINTING OF ALL K1NDS— 
Factory F O R M S Office 

Give Us a Trial and Be More Convinced 
FAST DELI V ER Y—Dayg instead of Months—Competitively priced

GEO- A- STANEK PRESS
PRINTERS - PUBLISHERS - BINDERS

1818 W. 2lsf. SL Td. CL 4-7150

AND
INEXPENSIVE

You Get Voūr Printing Order
Done When You Want It.

NORIMA IŠLEISTI DIDELĮ ŠV. JONO 

BOSKO GYVENIMĄ

Šv. J. Bosko, garsaus jaunuomenės auklėtojo platus ir pil
nas gyvenimas buvo parašytas to paties šventojo talkininko ir 
bendraamžiaus—kun. Lemoyne. Kun. Dr. Pranas Petraitis SDB, 
Červonės kankinys ir buvęs Kauno Metropolijos seminarijos 
rektorius, 1948 m. miręs Vokietijoje, minėtąjį šv. J. Bosko gy
venimą sulietuvino, ir jis buvo išleistas Lietuvoje 1930 m. di
delio formato 708 puslapių knyga, kurios laida senai jau yra 
išsibaaigusi.

Kadangi lietuviškoji visuomenė dažnai pareiškia pageidavi
mą arčiau pažinti šį milžiną jaunimo auklėtoją ir žmonijos šven
tąjį — Don Bosko — lietuviai saleziečiai, šiais metais įsikūrę 
Amerikoje prie Cedar Lake, Ind., šalia Chicagos, pasiryžo nau
ja laida išleisti paveiksluotą Don Bosko didįjį gyvenimą iš kal
no įmokėjusių leidėjų pagalba ir tuo pačiu paminėti a. a. kun. 
Dr. Praną Petraitį, raudonojo slibino kankinį bei didį mūsosios 
tėvynes vyrą.

Šiuo atsišaukimu skelbiame naujai šv. Jono Bosko di
džiojo gyvenimo laidai leidėjų sąrašo atidarymą.

Garbės leidėjai įmoka $10; eiliniai — $5.
Visiems į šį atsišaukimą atsiliepusiems ir bent $5 prisiun- 

tusiems naujai išleistas šv. J. Bosko 708 puslapių didysis gy
venimas tuoj bus prisiųstas.
Įmokėjimus prašome siųsti lietuvių saleziečių sekančiu adresu:

SALESIANS 0F ST. JOHN BOSCO 
Crown Romt, Indiana

Lietuviai saleziečiai.

HELP WANTED — MALĖ

PAJIEŠKOJIMAS
Kairys Stanislovas, sūnus Juozo, 1936 

metais dar gyveno East Chicago. Pajicško 
sesuo Gužauskienė Marijona Lietuvoje.

Avelis Domininkas, 1936 m. gyveno 
East Chicago, pajieško Avelienė Filomena 
Lietuvoje.

Dėl daugiau informacijų kreiptis į Baby 
Shop, 4075 Archer, Telef. BI 7-2889.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajicškau savo sesers KAZIMIEROS 

UNTULAITES, kilusios iš Palangos, Vai- 
ncikio g-vės, dabar gyvenančios Vokieti
joje. Prašau atsiliepti arba apie ją žinan
tieji pranešti šiuo adresu — Viktoria Ei- 
gelienė, 629 Bristo! St., Philadelphia 40, 
Pennsylvania, U. S. A.

JOS. F. BUDRIK Ft’RNITURE, INC.

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER- 

esame įpratę matyti tokio sti- SEAS CARGO CO., atstovau- 
liaus klounus. Chvostikovą E. janti didelę anglų firmą HAS-
Radvila suprato gerai, ir toj 
trumpoj rolėj buvo matyti įgu
dimas. Jaunasis Strazdelis 
(Steponavičius) gana nelengvą 
vaidmenį atliko pakenčiamai, ir 
galėjo jis tai atlikti ir penkta
me veiksme. Strazdelio tėvas 
(Balutis) buvo įtikinamas, ta
čiau būtų miela Balutį pamaty
ti kituose vaidmenyse, nes vai
dindamas senyvus gaspadorius 
negali išvengti štampo.

Gramatika ir akrobatika

Ne vienam mūsų režisieriui 
nepavyko pastatyti veikalo, ku
riame yra daug veikėjų. Tris
dešimt'aktorių veikale ir šį kar
tą buto sunkiai režisieriui 
sprendžiamas uždavinys. Ne
nuostabu, kad režisierius vietoj 
pavardės padėjo tris kryžiukus 
Suprantama, kad tremtyje ka- 
žinko nesukursi, nes tremtis 
bloga motina, tačiau kol dar 
yra pajėgių scenos žmonių, no
rėtųsi matyti kiek galima ge
resnius pastatymus.

Norint vaidinti neužtenka iš
mokti rolę. Prisimenant vizita
toriaus posakį apie gramatiką 
ir akrobatiką tenka priminti, 
jog reikia išmokti pačius pa
grindus, kad išeitų tikras cha
rakteris, o ne akrobatika. Pir
mame veiksme publikai plojant 
buvo paklupdytas ponas Grai- 
nevskis. Toje pačioje scenoje

KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garantija 
— pilnas draudimas. Visus rei
kalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjui mokėti nieko 
nereikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

OVERCEAS CARGO OO. 
4426 S. Rockwell St.

Chicago 32, III.
Tel. YArds 7-4337

%

VAIKŲ LOVYTE

$35

BABY SHOP
BI 7-2889, 4075 Archer (Archer 8 California)

BRIGHTON PARK

J

MELSK1MKS LIET*. V INKAI

Jau Išėjo Iš spaudos Kan. Al. Saba
liausko paruošta maldaknygė

Viešpaties Angelas
Maldaknygė bus ypač patogi jau

nimui ir kitiems. Savo išvaizda ir 
gražiu jrtSltnu prilygsta kitomis kal
bomis išleistoms maldaknygėms.

Nors maldaknygė utrl 288 pusla
pius, bot yra atspausdinta taip gera
me ir ploname popieriuje, kad gali 
tilpti liemenės kišenėje.

Maldaknygė mūsų poelo buvo pa
ruošta atsižvelgiant j naujausi litur
ginį sąjūdi Ir mišių girdomosios da
lys. bei kitos svarbesnės maldos bu
vo įdėtos drauge lietuviškai ir loty
niškai. Didžiosioms šventėms Ir lai
dotuvinis įdėtos tų dienų kintamo
sios šv. mišių maldos, joje rasite dau
giau kaip 30 giesmių.

Kulbų lygino prof. Dll. A. BALYS.
Maldaknygės kainos:

Odos lux auksuoti kraštai — $1.50 
Olos Imitacija auk s. kraštai — $2.50 
(klos Imi tuo. raudoni kraštai — $2.00

Išleido EDVARDAM VILLTIS, 
3808 Alder Street,

East Chicago, Ind., U.S.A.

KAS SUKELIA

GALVOS
SKAUDĖJIMO
NEGALAVIMU?

Gydytojau žino, kad “Galvos akRiidėJInio 
iiPKnlaviniUH** ąall Imti d«M įvairių prie- 
žaščiij. D r. Petor 1‘abrncy pinojo, kad 
tikroji prležaiitiM dažnai yra nuo per Intai- 
tildo Mulfetėjimo pasekmėje blogo įpročio 
ar dietos... Ir tokluoMc atvejuoao “Gomozo“ 
Kati Indi rel kalingas. Kaip Ir pbkbI d-ro 
rpfpplĄ gaiinitni uonp valntuoKo, Pr. Peter’a 
“Gomozo“ apmato yra k e inedblnlhkal
užtvirtintų dalyki), kurio: I) ramina Ir 
Al Irto RidrlkUM, Hkrandį; 2) atleidžia vidu
rių išpūtimo HkauHmua: 3) sutelkia lėtų 
pagalbų nuo auk iatėjualų vidurių, kurie 
yra priežastim virš Iftvardlntų almptomų. 
ftvelnUK. Gero skonio. Išparduota virt 
20,000,000 boiikų. Avimos dydžio bonka 
H.45 \ atutiiiėbc. Bandykite Dr. Peter’a
“Goihobo”.,. absoliučiai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei Jūsų vaistinė neturi, tad prlslųsklte 
$1 Už 11 oz. bonkų Iru Jūsų vardu Ir ad- 
ftino ndfoku: GOMOZO, 671-52
4441 N. Uuveusw<MMl ClUcuco 44, UI.

Didžiulis pasirinkimas Naujausio 
stiliaus baldų Pavasario Šventėms

Kainos Žemiausios Chicagoje.

, SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 vertės parduodamos sofos, nakčiai lovos

pas mus .................. . ......... ..........................................  $ 59.00
Už $200.00 vertės parduodamos sofos ir foteliai Nylon

ar vilnos naujausių stilių pas mus ............................. $129.00
Už $600.00 parduodami svečių kambarių baldai Kroehler,

Pullman ir kitų geresnių Amerikos fabrikų — mes 
parduodam tiktai už ....................................................  $329.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ SETAI
Už $150.00 vertės parduodami 3 dalių miegamieji ąžuolo

ar riešuto medžio pas mus tik ................................. $ 90.00
Už $300.00 vertes parduodami miegamieji 4 dal. pas mus $199.00

Už $800.00 vertės parduodami, Francūziško stiliaus ir ga
mybos 9 dalių miegam, su puošimuos! stalu pas mus $390.00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 vertė !s parduodami 5 dalių valgomojo

baldai pas mus ...................................................... $ 89.00
Už $250.00 vertės parduodami 6 dalių ąžuolo ar rau

donmedžio baldai, su nedegamu stalo viršumi 
pas mus tik ..........................................................  $179.00

Už $600.00 vertės parduodami 9 dalių valgomojo vė
liausio stiliaus iš augšiausios rūšies pas mus 
iki Velykų tiktai ................................................... $375.00

VIRTUVES STALAI
Už $69.00 vertės siūlomi parduoti 5 dalių Formica

stalai ir 4 kėdės, įvair. spalvų ir stiliaus pas mus $ 39.00
Už 99.00 vertes siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su

chromo ar juodo metalo kojom pas mus tik .. $ 69.00
Už $150.00 vertės siūlomi 7 dalių Formica setai mc-

dniai, ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik $ 89.00

ŠALDYTUVAI•— PEČIAI
Už $199.00 vertės parduodami 8 cub. šaldytuvai vi

sų firmų, [pas mus parduodami tiktai ............. $159.00
Už $250.00 vertės siūlomi 9 cub. šaldytuvai General

Electric ir kitų pas mus ................................... .. $199.00
Už $120.00 vertės parduodami virimui porcclano

pečiai pas mus tiktai ............................................  $ 80.00
Už $200.00 vertės parduodami virimui pečiai Tappan,

Universal ir kiti pas mus tiktai .........................$139.00

KILIMAI
9x12 Capri tiktai ................ ..................... ..................... $22.00
6x9 kilimai parduodami tik pas mus ........................ $12.95
9x12 vilnoniai kilimai parduodami po $89.00 pas mus $49.00
9x12 parduodami po $129.00 Bigelow, Lees ir kitų

žymių firmų pas mus tik ..................................... $79.00

ATIDARYTA: Pirmadienį ir Ketvirtadieni 9—9:30 
Kitom dienom 9—0 ir Sekmadienį 10—5.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7234

Budriko Radio Valanda iš stoties \VHFC, 1450 kil. 
Ketvirtadieniais 6 vai. vakare.

------------------------------------------
ENGINEERS —

AEROJET
In

SACR AMENTO

CALIFORNIA 
A LEADER IN THE FIELD 0F 

ROCKET RROPULSION
Offers outstanding opportunities and diversified assign- 
ments on long range programs.

Positions New Open for—_
ENGINEERS 

MECHANICAL 
AERONAUTICAL 

CHEMICAL
for

TESTING DESIGN RESEARCH DEVELOPMENT
To work in the following fields — Hydraulic com- 
preesible and incompressible fluid dynamies, liquid atom 
ization, mass and heat transfer combustion and cham- 
ber design, thermodynamies, strength of materials, spark 
systems, combustion and high pressure flow systems, 
vibrations phenomena, gas turbines, pumps.

STRESS ANALYSTS
Experienced in aireraft struetures, and aireraft propul- 
sion systems.

SYSTEM ANALYSTS
BSME, BSAE experienced in analysts aireraft and 
missile propulsion systems.

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog 
Coders Analysts 
Programmers 
Experienced and traineeg

METALLURGISTS
For failure investigation, matcrial property testing, ncw 
material evaluation, nondestructive testing, experience 
in stainiess steel super alloys and light materials pre- 
ferred.

ELECTRICAL and ELECTRONIC ENGINEERS
For control system design, reliability testing, magnetic 
Circuit elcments design and application.

Also DRAFTSMEN
Detail-Design-Layout

CHICAGO INTERVIEWS
Mareli 4th through Mareh 13th 

MR. DWAYNE UHESTER
Engincering Representative

FRanklin 2-2100
Firm committment may be made at this time.
U. S. Citizcnship Rcųuired.
If unable to apply—send resume to Pcrsonnel Director.

AEROJET 
GENERAL CORP.

P. 0. Bot imt 
SAGRAMENTO, CALIFORNIA

Kubsidiary of The General Tire And Rubber Uompany

N' 1 ~
Perskaitę dienr. “Draugą", duokite jį kitiems
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ARTIMO MEILĖS DARBAI
i . . ■ ■

Amerikos katalikai savo tikėjimą grindžia ne tuščiais žo
džiais, bet darbais. Jei Katalikų Bažnyčia Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse išaugo į didelę jėgą tikinčiųjų skaičiumi ir savo 
įtaka, taip jvyko dėl to, kad katalikų tikėjimas buvo ir yra 
pagrįstas artimo meilės darbais. Katalikų įnašas yra labai di
delis ne tik į savo krašto (JAV) religinį, kultūrinį ir visuo
meninį gyvenimą. Šiandien jis yra globalinio masto. Ypač lab
daros srityje.

Retoj katalikų vyskupijoje Amerikoje nerasi našlaičių arj 
senelių prieglaudų, ligoninių ar kitos rūšies labdaros ir šalpos; 
įstaigų. Jas visas išlaiko katalikai savo aukomis. Joms daž-i 
niausiai vadovauja vienuoliai ar vienuolės, kurių pasiaukojimas! 
nelaimės ištiktiems gelbėti yra tiek didelis, kad sunku būtų jį! 
įkainuoti medžiaginiu mastu. Ir tas pasiaukojimas liečia visus i 
žmones lygiai, nedarant išimčių nė rasei, nė tautybei, nė jo vie-j 
nokiems ar kitokiems įsitikinimams. Šitie gailestingieji darbai' 
yra patraukę Katalikų Bažnyčiai labai daug nekatalikų ar ir 
visai nutolusių nuo tikėjimo.

Amerikos katalikų vedamą labdaros ir šalpos darbo barą 
labai ryškiai pastebės visi t e, kurie lankyss bažnyčioje rytoj. 
Jie sužinos, kad šio krašto katalikai šalpos darbus dirba ir pa
sauliniu mastu. Mat rytoj, Laetare sekmadienį, visose kata
likų bažnyčiose bus renkamos aukos Amerikos Vyskupų šalpos 
Fondui.

Visi to fondo pinigai, žinoma išskyrus lėšas administraci
niams reikalams, skiriami užsieniui.

Ir šiandien pasaulyje dar yra kraštų, kurių gyventojams 
reikia visokeriopos pagalbos. Ir šiandien milionai žmonių skurs
ta, o daug kur ir badauja. Šimtai tūkstančių neturi pastovaus 
gyvenimo, nėra įkurdinti. Tai komunizmo aukos. Re’kia rūpin
tis jų šalpa, reikia jieškoti jiems vietų, kur jie galėtų pasto
viau įsikurti. Amerikos Vyskupų Šalpos Fondas, dirbdamas ar
timiausiame kontakte su NCWC šalpos institucijomis, neaplen
kia n'ė vieno krašto, kur yra reikalinga skubesnė pagalba maistu, 
pastoge, medikamentais ir pan. Tremtiniais ir pabėgėliais rū
pintasi ir, didž’ojo karo metu, rūpinamasi ir dabar. Sekdami 
ir dabar atvykstančiųjų į JAV tremtinių ar pabėgėlių sąrašus, 
aiškiai matome, kad didelė jų dauguma atvyksta per katalikų 
šalpos įstaigas (Catholic Relief Services), kurias subsidijuoja 
Amerikos Vyskupų šalpos Fondas.

ši žiema Europos žmonėms buvo labai sunki. Dideli speigai, 
gilus sniegas, potvyniai ir kiti gamtos prajovai įstūmė šimtus 
tūkstančių žmonių į vargą — atėmė jiems pastogę ir duoną. 
Amerikos Vyskupų šalpos Fondas ir tų nelaimių paliestiems 
skuba į pagalbą.

Mes lietuviai irgi stipriai, labai stipriai esame pajutę gai
lestingą Amerikos Vyskupų šalpos Fondo ranką. Toji ranka 
lietuvius sušelpė ir I Pasaulinio karo metu ir po karo. Karo 
metu dešimtis tūkstančių dolerių skyrė okupuotai Lietuvai — 
medikamentams ir kitiems reikmenims. Bet labiausiai mums ži
nomas to fondo darbas po II Pasaulinio karo, kai netoli šimtas 
tūkstančių lietuvių atsidūrė Vakarų Europoje, kaip tremtiniai. 
Jiems teko iš to fondo nemažai gėrybių, kurios tais laikais 
ne vienam ir gyvybę išgelbėjo,.

Amerikos lietuviai 1943 metais apjungė visus savo šalpos 
fondus į bendrą šalpos fondą — Balfą. Reikėjo gauti valdžios 
leidimus jam legaliai veikti. Reikėjo pradžios veiklai pin:gų, 
vėliau ir į “National War Fund” reikėjo įsijungti (ką labai 
trukdė sovietų agentai). Iš Amerikos Vyskupų šalpos Fondo 
gautos pirmosios aukos Balfui (pirmoji — $5,000, antroji — 
$10,000). Katalikų šalpos veikėjų patarimai, jų įtaka valdžios 
sferose ir Karo Fondo vadovuose labai daug nulėmė gauti leidi
mus ir įsijungimą į Karo Fondą, iš kurio vien tik pinigais lie
tuvių tremtinių šelpimui gauta netoli miliono dolerių. Tremti
nių įkurdinime Amerikos Vyskupų Šalpos Fondas bus suvaidinęs 
garbingiausią vaidmenį, nes apie 80 nuošimčių lietuvių trem
tinių atvyko į Ameriką jo pagalbos dėka. Nereikia užmiršti, 
kad tas fondas ir daugiau pinigų Balfui (dešimtimis tūkstan- 
ųių) yra davęs, o kiek kitokiomis gėrybėmis Balfas iš jo yra iš
prašęs, sunku ir apskaičiuoti.

Reikia manyti, kad, turėdami tai galvoje, ir mes lietuviai 
būsime dosnūs rytdienos Amerikos Vyskupų Šalpos Fondo rink
liavai bažnyčiose.

utimiiaA ^afandėfei

Kasdieninis žmoniškumas
VYSK. V. BRIZGYS

Žmogaus skirtumas nuo kitų 
gyvių glūdi ne organizmo ar 
išvaizdos skirtumuos. Didžiau
sias skirtumas yra tame, kaip 
yra atliekami įvairūs veiksmai 
ir kaip priimami įvairūs išgyve
nimai.

Savo veiksmuose žmogus nuo 
kitų gyvių dalinai skiriasi tuo, 
kad žmogus gali atlikti daug 
veiksmų, kokių kiti gyviai ne
gali. Kiti gyviai neužsiima me
nu, technika tokia prasme, kaip 
žmogus, nors jų darbuos mūs 
akis mano -esant meno ir tech
nikos. Tuo labiau, gyvuliai ne
filosofuoja, neturi teologinių 
klausimų, nesimeldžia. Tačiau 
dar ir ne čia yra esminis skir
tumas tarp žmogaus ir kitų gy
vių.

Svarbiausias skirtumas tai*pe 
žmogaus ir kitų gyvių yra ta
me, kad žmogus ne tik savo y- 
patingus veiksmus, bet ir bend
rus su kitais gyviais veiksmus 
gali padaryti taip, kaip kiti gy

viai negali. Gyvulys nemoka ir 
negali savo veiksmų padaryti 
tokiu motyvu kaip Dievo ar ar
timo meilės motyvas. Visi gy
viai maitinasi, ilsisi, pailsėję vėl 
ūna jieškoti maisto, jo bejieš- 
kodami kartais labai pavargsta 
ir nieko nesuranda. Ir žmogus 
visa tai daro; ir jam taip atstin- 
ka. Tačiau visų tų veiksmų kiti 
gyviai nemoka suprasti. Tik 
žmogus supranta savo veiksmų 
tokį motyvą, apie kurį kalba šv. 
Povilas: “Ar valgote, ar geria
te, ar ką kita darote, visa da
rykite Dievo garbei” (1 Kor. 
10, 31); arba: "Visa, ką jūs da
rote žodžiu ar darbu, visa da
rykite Viešpaties Jėzaus Kris
taus vardu, dėkodami per jį Die 
vui ir Tėvui” (Kol. 3, 17). Pri
vilegija vienu ar kitu tikslu veik 
ti ir kalbėti priklauso tik vie
nam žmogui. Joks kitas gyvis 
to nemoka ir nesupranta, žmo 
gus gali įprasminti net pačius 
kasdieniškiausius veiksmus to-
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TEISINGUMO MOKYTOJAS
BR. KRIATAN AVKIUS, S. J., Chicago, III.

Kai Pijus XII perėmė Bažny- tymų galią ir turėjo pergyventi 
čios vairą, tiršti karo debesys visas naujosios filosofijos išva- 
dengė Europos dangų. Tai bu- das. “Evangelijos pasakoja”, 
vo 1939 metai. Balandžio mėne- taip rašė Popiežius, “kad, kai 
sį Italijog fašistai užėmė begink Jėzus buvo nukryžiuotas, žeme
lę Albaniją, o Vokietijos dikta- je pasidarė tamsu (Mat. 27,45). 
torius rengėsi pulti Lenkijos Tai yra pasibasėtnas simbolis 
kraštą. Jį viliojo Kremliaus praeities ir dabarties įvykių vi- 
Viešpats, kuris, tapęs komuniz- sur, kur aklas ir išdidus netikė- 
mo galva, sprendė socialinius ir jimas išstumia Kristų iš viešo- 
ekonominius klausimus policijos jo gyvenimo”. Griaunant t’kėji- 
ir partijos pagalba. Užsienio mą į Kristų, didėjo ir karo griu 
pol.tikog klausimai, trijų dikta- vėsiai: dvasiniai ir medžiaginiai, 
torių riuomone, turėjo būti iš-1 šv. Tėvas nepasitenkina rea- 
spręsti ne diplomatų pasitari- liu faktų konstatavimu, bet iš
mals, bet ginkluotomis armijo- kelia ir jų priežastis. “Visų pir- 
mis. Tokia buvo Europos pa-1 ma yra aišku, kad giliausioji 
dėtis 1939 metais. moderniosios visuomenės blogy-

Karui prasidėjus, Pijus XII bi^k"is 5™ paneigimas ir at- 
J metimas universalios dorovesišleido pirmąją encikliką ir at

vaizdavo realią Europos dvasios 
būklę, “šių dienų nelaimės”, 
taip rašė Popiežius, “yra įspū
dingiausia krikščionybės apolo
getika”. Kodėl? Todėl, kad 
“šie laikai,
klaidas prie senųjų paklydimų, 
priėjo prie ekstremų, iš kurių 
negalėjo nieko kito išeiti, kaip 
sumišimas ir griuvėsiai”. Kiek
viena doktrina turi savo logiką. 
Pritaikyta gyvenimui, savo lai
ku ji atneša vaisių.

Kai Šv. Tėvas vaizdavo ma
terialistinės filosofijos konsek- 
vencijas, karo griuvėsiai Euro
poje buvo dar nežymūs. Jie di
dėjo kasdien, baigdami esi apo- 
kaliptinėmig scenomis. Doktri- 
nalinis nacių, fašistų ir komunis 
tų įniršimas prieš įgimtas žmo
gaus teises, prieš laisvę ir krikš 
čionišką žmogaus sąvoką, bai
gėsi histerišku įtūžimu prieš 
žmogaug gyvybę. Žmogus, per- 
siskyręs su Dievu ir Jo įsaky-

normos, kuri saistytų individu
alinį, socialinį ir tarptautinį gy
venimą”. Taigi pasaulis pergy
vena ne politinę ar ar socialinę, 
bet, visų pirma, dorovinę krizę.

. , . i Kokia dorovė, tokia politinė, e-jungdami naujas i, . . . ... *„j._„ I konomin'e ir socialine santvar
ka.

Asmens vertė

Socialinės Pijaus XII sąvo
kos yra tos pačios, kaip Leono 
XIII ir Pijaug XI. Privati nuo
savybė, teisingas darbininkų 
atlyginimas, profesinė laisvė ir 
pagalbinė valdžios funkcija pri
vačios iniciatyvos atžvilgiu yra 
žmogaus prigimties reikalavi-
mai, kurių niekam nevalia pa-! Ciningas patarnavimas,
žeisti. Nei liberalistinis kapita
lizmas, nei kolektyvistinig so
cializmas neišsprendžia šių lai
kų problemų. Jos išsprendžia
mos socialiniu teisingumu ir 
krikščioniška artimo meile. O- 
pus justitiae pax. Todėl Pijus 
XII pasmerkia ir kapitalistinį,

mais, pajuto materializmo įsta-Jr socialistinį darbo žmogaus iš

darbas, kurį vadiname genialios 
kūrybos darbu, asmeninio žmo
niškumo atžvilgiu yra menkes- pasiteiraukite pas mus. 
nis už paprastą darbą, .mintį, 
atliktą kokia nors antgamtine 
intencija.

Iš šių labai bendrais ir trum
pais žodžiais pasakytų minčių 
gali būti aišku, kaip svarbu yra 
kiekvienam savo darbui, min
čiai, išgyvenimui pridėti kokią 
antgamtinę intenciją. Paprastų 
dienos veiksmų, darbų, išgyve
nimų, minčių — visko aukoji
mas Dievui nėra koks nors ypa
tingas pamaldumo būdas, tin
kąs tik kokių nors brolijų na 
riams. Tai yra savo vertę pilnai 
suprantančio ir visada sąmonin 
gai besielgiančio žmogaus da
lykas. Kas daroma be jokios in
tencijos, tai daroma be to są
moningumo, kurs labiausiai žmo 
gų skiria nuo kitos gyvūnijos.
Kas tokios intencijos akto savo 
dienos gyvenimui nepraktikuo 
ja, apie juos Kristus sakė: “kas 
nerenka su manim, tas barsto’
(Luk. 11, 23). Tas barsto savo 
gyvenimą, savo veiksmus, dar 
bus, išgyvenimus.

kiu proto if valios veiksmu, ku
rį vadiname gera intencija. Tas 
geros intencijos aktas žmogui 
yra tiek visuotinis, kad jo pa
galba žmogus gali suteikti la
bai augštą prasmę viskam, kas 
tik jo gyvenime vyksta: nuo 
paprasto poilsio, valgio, kasdie
ninių darbų, lig savo vidinių iš
gyvenimų, laisvai prisiimtų ar 
jam primestų net iki kančių ir 
mirties. Geros intencijos jėgos 
dėka žmogus stengia laisvai pri
imti tokių dalykų, nuo kurių 
purtosi jo organinė prigimtis.

Geros intencijos dėka žmogus 
savo paprasčiausiems veiks
mams, net mintims, suteikia to
kią vertę, kurią vadiname ant
gamtiniais nuopelnais.

Iš kitos pusės, visi žmogaus 
veiksmai, pradedant poilsiu, vai 
giu ir baigiant jo geniališkiau- 
sios kūrybos darbais, lieka tik 
žemiški žmogaus veiksmai, jei
gu jie paliekami be geros inten
cijos. Tuo atveju visa daugybė 
žmogaus veiksmų ir rūpesčių 
nedaug kuo skiriasi nuo kitų gy 
vių panašių veiksmų. Be geros 
intencijos atliekamas net toks
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Staiga į mūsų kambarį įbėga maža, sudžiūvusi se
nutė ir pripuola prie tėčio, maldaudama, kad jis eitų su 
ja, kad padėtų jai susišnekėti. Jos vyrą palieka rūsy, 
nes jis negali paeiti, o ją pačią veda!

Ir vis be perstogės kartoja:
— Wilhelimas gi ligonis! Jis nevaldo nei rankų, 

nei kojų. Jis numirs čia badu...
Tuibūt, tai to paraližuoto senuko žmona.
Ir tėtis išeina su ja pro duris.
Aš negirdžiu, ką jie ten kalba, bet senutę palieka. 

Juodu dabar yra vieninteliai vokiečiai visame rūsy. Se
nutė nustumia savo vyro kėdę į patį kampą ir susirango 
šalia jo, ant čiužinio.

O visi kiti išeina pro duris. Į naktį. Į sugriautą 
savo miestą.

Mes pasiliekam čia vieni.
Apačioj dabar visi labai susijaudinę, nes aišku, kad 

nebelikus vokiečių, mes būsim vienintelės aukos. Nu
tariam dar čia pernakvoti, o rytoj tuojau pat jieškoti 
vežimuko, dėtis daiktus ir eiti iš šito rūsio, iš šito Dan

a
darbiavimo. Todėl būsimoje, po
karinėje pasaulio santvarkoje, 
pagrįstoje dorovės principais,

kiuose pasiliks gili nesantaikos 
ir pavydo šaknis, kuri prives 
tautas prie naujų konfliktų”.

"neturėtų būti vietos siauriems Rašydamas Jungtinių Amerikos 
egoistiniams sumerimams, šie- Valstybių vyskupams, Pijus XII 
kiantiems paglemžti ekonomi-Į pakaitoja tą pačių mintį ir sa- 
nius gerovės šaltinius ir visiems ko, “kad žemės turtai, Dievo su- 
naudmgas žaliavas tokiu būdu, j tverti visiems žmonėms, turi 
kad neturtingos tautos negalėtų būti prieinami visiems pagal tei
tomis pasinaudoti. Jei būsimo- ‘

naudojimą privatiems ar kolek
tyviniams tikslams ir iškelia 
žmogaus asmens vertę bei so
cialinės santvarkos tikslą. “So
cialinio gyvenimo pradžia ir es- 
min s tikslas yia išlaikymas, ug joje taikos sutartyje šioji pro- 
dymas ir tobulinimas žmogaus bJerna nebus didžiadvasiškai iš- 
asmens, padedant jam siekti re-' spręsta, tarptautiniuose santy 
Ilginių ir kultūrinių vertybių, | 
nustatyto paties Sutvėrėjo kiek 
vienam žmogui ir visai žmonijai 
jos visuomoje ir įgimtuose jos 
išsišakojimuose”.

Žemės turtai visiems

Gilindamasis į klasių ir tautų 
nesantaikos priežastis, Pijus 
XII mato, kad kaikurios valsty
bės gyvena tokiose ankštose te
ritorijose, jog jokiu būdu nega
li išmaitinti savo piliečių. Toms 
problemoms išspręsti reikia 
glaudaus tarptautinio bendra-

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus i° katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia-! 
me kasdien. Lietuviškas ir są-

singumo ir artimo meilės dės
nius”.

Tie te'singumo ir artimo mei- 
(Nukelta į 6 psl.)

THE RESTORED HOLY WEEK

For Priest, Servers, Sacristans, Choir D.reetors, Organists 

Two Necessary Books by Rev. Frcilerick R. Meilūnus

THE RITES OF HOLY WEEK
Contnin* a eomplete .įleseriptiou oi' tlie riilirical ilireelions trnns-

lato.l l'roin tlie new llolv \Veek Grilo issiieil bv tbe llolv See.* * ‘
Kuli list oi prcpiirnlioiis; tlireeiions l'or sintrintr; mles for tlie 

Ii fui aini tlie eominentnry to be used; mles l'or Divine Ol’lice 

in l’loly Weck; diiaTnuis o! eereiiionies. Variatious l'or soleinu 

aini siniple serviee gyven llirougliout ................................................... $2.50

THE CEREMONIES OF THE EASTER V1GIL
Tlie only eomplete ceremonini in Englisb, witli elianges in- 
trodueed by tlie 195(5 Oido llebdoniadae Sanetae. More detailed 
tlinn tlie Vigil direetions ineluiled in the above book. 148 pp., 
flexible eover ............................ ............................................... $1.50

FOR THE CONGREGATION
By Leonard D. Perotti, O. F. M. A emoplete Missal for eongrn- 
gational ase for Tliursdny, Fridav, and Saturday will be avail- 
able well before Holy Week. Diseounts on ąunntity orders.
Paper $.30

CO.

Dirbame 6 dienas savaitėje:
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIFT PARCEL 

3741 W. 26th Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. CRawford 7-2126

BDSCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

LIKT. APDRKUDŲ AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. N o taria tas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudos kitur

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671 

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5000 S. Ashland Avė., Chicago 86, IU.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskaa Ir A Lapinu

lnstoliuoja visų geriausių Ameri 
koa firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumacea), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardor 
darbus.

1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympl 

2-6752 ir OLympic 2-8492

RITE-WAY SEWER CO.
Catch basins, cleaned, repaired, 

bloeked sewers rodded.
Flooded basements pumped and 

prevented.
DAY OR NIGHT SERVICE 

Work guaranteed. Lic.-Bonded.
ALbany 2-9226

SūKKllt]inKUWM»IWMMIKWUWa»WWywww»

P LU M B I N G
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpubUc 7-0844 
WAlbrook 5-8451

cigo... Ar šaudys gatvėse, ar nešaudys, eisim rytoj vis- 
tiek.

Staiga nubunda Jonukas; jis visą laiką stipriai mie
gojo ir atrodė, kad aspirinas jam bus tikrai padėjęs. Bet 
kai berniukas pasikelia nuo pagalvės, atrodo, kad jo vei
dai dar labiau dega.

Vaikutis ima smarkiai kosėti, prašo vandens, be 
perstogės mini savo lapus ir kapšiuką, kur yra jo pir
masis dantis. Ar rusai to kapšiuko nepaėmė? Ar tik
rai nepaėmė?

Ponia Mačiūnienė nukelia jį žemėn ir pasiguldo ša
lia savęs. Bet aš vis dar girdžiu, kaip jis kosti.

Užpučia žvakę.
Tik užmigti aš negaliu. Turbūt, ir jie, ten apačioj, 

nemiega. Dar vis spragsi degtukai, dar vis, karts nuo 
karto, pasigirsta sunkus atodūsis. Daugiau dejonė, ne
gu atodūsis.

Juntu, kad nemiega ir Rima.
Ar mes dar tos pačios? Ar mes dar Rima ir Birutė, 

pilnos mergautinių troškimų ir svajonių? Ar mes dar 
vis tebegalvojam apie gyvenimą, kaip apie didžiulę do
vaną, kai laimini rytą ir vakarą, kai dėkoji už saulės 
šviesą, už vandens ir duonos teikiamas jėgas?

— Nemiegi ? — sušnabžda Rima.
Aš pasisuku į ją šonu.
— O tu ? Tu — ar gali užmigti ?
— Galvokim apie ką nors. Galvokim, ir užmigsim.
Rimos balsas dar vis toks pati ramus ir šiltas.

Order from your bookstore or direetly from Dept. 4-2307

ST. ANTHONY GUILD PRESS 
508-1 Marshai St., Paterson 3, N.J.

PIRMA KARTA PAMATYSITE PATYS SAVE 
SPALVOTOJ KULTŪRINEI FILMOJE

“LIETUVIŠKOJI CHICAGO”
Kovo men. 11 d. pirmą ir ketvirtą vai. p.p. Suksis 
2 vai. LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, DIDŽIOJE SALEJE,

3133 South Halsted Street
Filmą padarė BALYS BRAZDŽIONIS

Filmas bus lydimas gyvu žodžiu ir muzikos garsais. Bus 
matomi šie vaizdai iš lietuvių gyvenimo:

1 DALIS. Tautų himnai. Dalis AL Kongreso su skautų tar
nyba, Lietuvos Kariuomenės švenčių minėjimai, Premijos įtei
kimas poetui Bem. Brazdžioniui, Spaudos paroda, p. Simonaičio 
pagerbimas, Miškininkai, šv. Kryžiaus parapijos 50 m. sukaktis, 
Kun. Suginto 60 m. sukaktis, dail. A. Varno paroda, kons. Dauž- 
vardžio 30 m. diplomatinio darbo pagerbimas, Kun. Dr. J. Prun- 
skio 25 m. žurnalistinio darbo sukaktis.

2 DALIS. Lietuviškas kryžius, Dainavos ir Čiurlionio kon
certas ir vakarienė, šaulių veikla Tremtyje, Draugas ir naujos 
spaustuvei bei vienuolyno žemės šventinimas. Draugo Romano 
premijos įteikimo iškilmės, Lietuviai Panevežiečiai, Šv. Jurgio 
bažnyčios vaizdai.

3 DALIS Dariaus ir Girėno šventė, Sandūnuose, Zoologijos 
sode, Chicagos Aerodromas, šv. Kazimiero kapinėse, J. Būga 
Oak Forest prieglaudoje, Leonas namų šventinimas, L. Lietuvos, 
Kario, Tėvų Marijonų piknikai, Profesoriai.

4 DALIS. Liet. Taut. Meno Ansamblis, Vaikų pirmoji Komu
nija, Detroito skautų vaidintas “Džiaugsmas”, Wisconsino šaulių 
klubo kariuomenės šventės minėjimas Kenoshoje, Vasario 16 mi
nėjimai, dail. Pautienieus paroda, Lietuviai Mokytojai ir dar 
keletas vaizdų.

* Įeinant $1.60 anka

Chicagos šaulių Klubas Filmos Garbės Globėjas. Pelnas Lie
tuvybei Įamžinti Amerikoje. Lietuviškoji Visuomenė abejuose 
sensuose maloniai kviečiami dalyvauti.

„Saulutė“... Ji išsilaiko net ant pačios ploniausios vir
vės, net ant paties ašmens. Kas jai duoda tą pusiau
svyrą?

— Apie ką man galvoti? — surinku jai tiesiai į 
veidą. — Gal apie šitą naktį?

— Galvokim, kad viskas kada nors bus praeitis.
Ir mudvi nutylam.
— Atsimeni? — Rima staiga prisistumia visai arti 

manęs. — Atsimeni, kaip pas jus sode žydėdavo aly
vos? Tavo mama man visada jų priskindavo...

Bet dabar ir ji nebeišlaiko. Apsikabina mane ir 
ima verkti:

— Birute, Birute, kaip mes išeisim iš šito pra
garo?

Kažin, ar jau arti rytas? Jei tik užgriebčiau savo 
laikrodėlį, galėčiau pasakyti, kuri dabar valanda: jis 
turi fosforinius skaičius.

Prakišu pirštus į pagalvės išnarstymą, užčiuopiu 
žiedą, bet laikrodžio nėra. Turbūt, jis nuslydo gilyn, į 
patį dugną.

Aš tik juntu tarp pirštų aguonas. Mamos išsiuvi
nėtas gėles. Ji labai mėgdavo aguonas. Visokias: ma
žąsias, ugnies raudonumo, plevenančias plonais savo 
žiedlapiais, tarsi visur spurdėtų užsiliepsnojusios pete
liškės, ir kitas, didžiąsias, pilnavidures — daržo aguo
nas. Ji mėgdavo jas visas. Ji mėgdavo visas aguonas...

Ir man merkiasi akys.
(lai dasglaa)
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PROGOS — OPPORTUNITIES

DELIKATESŲ IR GROS ERIŲ 
KRAUTU VR North VVcHt gidėje. 
Rinktinė krautuvė, {steigta prl<'6 80 
tn. ' Labai daug prekių. Modernūs 
{rengimai. 5 kamb. numas užpakaly 
krautuvės. Didelis kiemas. Savaitinės 
pajamos virš $1.400. Nuomu $110 j 
mėn. įskaitant ir namų. Tirštai ka
talikų apgyventa apylinkė. Ola yra 
nepaprasta proga darbščiai porai įsi
gyti gerų pirkinį. Kreiptis į savinin
kų tel. NITillg 7-2255.

BAKERY FOR SALE
Ėst. 25 yenrs on South Šitie 

Two men sliop. l’riee only $6,000 
Tįsis bakery has been doing 

$41,600 per year 

C'all WA5-3985 at'ter 6:00 p. m.

PARDAVIMUI GROSERIŲ 
IR MĖSOS KRAUTUVĖ.

4015 S. Artesian Avė.
Didelė moderniška SVEIKINIMŲ 

KORTELIŲ BEI DOVANŲ krautuvė. 
Pietvakarių miesto daly, labai geroj vietoj 
apylinkėje 63rd ir Kcdzic Avė. Biznis 
įsteigtas prieš 8 m. Tel. HEinloek 4-7694.

IŠNUOM UOJAMA

IŠNUOM. 5 kambarių butas 2-nte 
augšte. Suaugusiems. 5349 South 
Campbell Avė. GRovehill 6-5054. Į

Išnuoin. mieg. kamb. prie mažos 
šeimos. Kreiptis šeši. ir sekm.

6447 S. Fairfield Avė. I

IŠNUOM. ŠVIESUS KAMB. prie 
2-jų ramių žmonių. Galimu naudotis | 
virtuve.
3961 S. Campbell Avo. 3-čias augšt.

Išnuom. 4 kamb. butas. Tinkamas 
dviem vyram arba suaugusių porai.

Kreiptis — 7505 Dorchester Avė.

IŠNUCM. apstatytas kamb.
2649 W. 69th St.

PRospeet 6-0853

lSNUOM. jnieg. kamb. prie mažos šei

mos. 6526 S. Talman Avc. HE 4-3353.

IŠNUOM. 5 KAMB. butas su vonia 
2318 West 50th PI.
Tel. HEml. 4-3597

REAL ESTATE

Duugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per šių įstaigų, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Chicagoj. Teiraukitės: »
AL G. B U V D K E C K A S

RE AL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie'CalifornijoiS) 

Telef. LAfayette 3-3384

Pai-tliiiHlanuL-. 2-jų augštų ntūr. na
mas ant Cernink Itd., biznio rajone. 
Krautuvė ir 5 gyvenimui kamb. da
lai' užimti grožio sultono. 2-me 
augšte 3 butai — 5 kamb. bei 2 ir 4 
kamb. apstatyti Imtai. Visi turi vo
nias; didelė skalbykla; porėtus; ^2 
autom, garažas. $250 pajamų, plius 
5 Rami). Imtas ir garažas. Reikia 
įmokėti tik $5,000, skolų mokėti po 
$2oo į mėnesį. Parduodama dėl se
nai vės. Fltnntier <1-1387.

REAL ESTATE CLASS1FIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS

CH1MNEY SERVICE

CHLMNEY L1NER 
Stainless Steel 
For Gas lleat

25 Feet Installcd 
ONLY $64.50 

Gas Conversion, Complete 
Sheet Metai Installations

NU-WAY 11 KATINO 
1548 N. Spririgfield Avė. 

HUMBOLDT 6-6310

NEEDED AT ONCE!

AUTOMOTIVE BODY 
DRAFTSMEN DESIGNERS

Layoutmen & Detailers

58 HOUR IMEEK TOP RATES
Paid Holidays, Vaeation and Insurance.

Excellent Opportunity to Acųuire Experience in 
PLASTIC TOOLING.

Apply, Write or Wire Resume to: TED JAMIESON

KISH INDUSTRIES, INC.

1301 TURNER LANSING, MICHIGAN
PHONE IVANIIOE 2-1181

TOOL & DIE <& FIXTURE 
DESIGNERS

Nccded for aute.motive & aircral’t tooling 
Steady Einnloymcnt for GROUP LEADERS, DESIGNERS,

and DETAILERS.

%

Varduodamas namus Sv. l.eono pa
rapijos apylinkėje, arti 79-tos. gat
vės ir Vineennes avė., 2-jų augštų 
medinis numas; šiltu vandeniu ap
šildymas pirmame aukšte; abu butai 
šešių kambarių; labai gerame stovy
je; geras automobiliui garažas; arti
mas susisiekimas su miestu Ir gra
žus rajonus. Namas parduodamus 
dėl mirties. Skambinkite vakarais 
tarp G ir 8 vai. ir iki 3-ėios vai. po
piet sekmadienį; Vineennes <1-7881.

MAKUI ETTE PAKKE naujas labai 
gražus mūrinis — 2 po 5 kamb. ir 
rūsy 3 k. Centr. šildymas gazu. Sa
vininkas išeina į biznį. Turi būti par
duotas šių savaitę.

Mūrinis 3-jų butų gerame stovy.

Mūrinis 2 po G kamb.

P. ABROMAITIS 
Realty

_____________ VltosĮH-et 8-OO52______________

Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI

K. MATONIS,

Room lipo, 39 S. La Šalie 

Namų PRospeet 8-2071

.Mūrinis 'hungalnvv 65-tos ir Rockwell 
apylinkėje. 5 kamb. Cefitr. gazu šil
dymas. Garažas. Gražus namas.

Mūrinis — 2 butai po 6 kamb. 52-ros 
ir California. apylinkėje. Pečiais šil
domas. Garažas. Kaina $22,800.

Mūrinis hungalovv — 7 kamb., 3 k. 
skiepe ir 2 kamb. su atskiru įėjimu 
pastogėje. 62-ros ir vakarinėje Kod- 
zie pusėje. Platus sklypas. Garažas. 
Graži vieta.

Mūrinis 3-jų imtų, po G kamb. Brigh- 
ton parke. Garažas.

Mūrinis —- G ir 5 kamb. 56-tos ir 
Throop- apylinkėje. Centr. alyva šil
dymas. Dideli kamb. _

■Meilinis “eotUųte” 5 ir 3 kamb. skie
pe. 44-ios ir Washtenaw apylinkėje. 
Centr. šildymas. Garažas.

š 1 M AIČ-IA I 
Realty-Builders-1 nsuranee

2737 VV. 43rd St.
CLIffside 4-230O

P. STANKOVIČIUS
&EAL ĖST. ir IN8UR. BROKERI!

LIETUVIŲ AUDITORIJA

3133 So. Hateted St.
Ph. DAūubs 6-2703 

Padeda ptrkltl - parduoti uamua 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—T.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

REAL ESTATE 
2735 W. 7lst St. — WA1. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAH01 

8405 West 51 St. 
WAIbrook 5-5080

PRospeet 8-357# (vak. Ir sekmad.

Kas, perkant arba parduodant na 
mua, norit sąžiningo Ir Uetuvlikal 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltls t

VENTA SEAL ESTATE
1409 S. Fairfield. tel. LAf. 3-3881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai. 
vak. šeštad. nuo 9 v. r. Iki I ▼. V 

Treėladinelals uždaryta

Kaa nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INOO.ME TAKSUS 
UŽPILDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
0010 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828 
Namų PRospeet 8-2530

l’ric pat Šv. Kryžiaus bažn. ir mo
kyklos,

4527 S. Wood St.

4 po 4 k. medinis apkaltas namas 
greitam pardavimui tik $9,900. 

YArds 7-38115 arba HEnilouk 4-2012

BKVEItliY SHOKES
PAJAMŲ NUOSAVYBE — 2 apsta
tyti namai — 18 kamb. ir 8 kamb. 
Garažas. “Natūrai gas" apšildymui ir 
virimui. Informacijai šaukite —

l’Drtsniouth 7-58(141

HELP WANTED VYRAI

VYRAI
iki 45 metų amžiaus

Užsidirbkite devyniasdešimta pen 
kis iki šimto dolerių į savaitę 

besimokydami

BODY IR FENDERIŲ 
TAISYMO AMATA

Antvalandžiai
Darbo rūbai ir draudimas 

nemokamai
. Nepaprastai gera ateitis

Mūsų formen’ai kalba lietuviškai 
ir vokiškai

Employment ofisas atdaras šio
kiadieniais ir šeštadieniais iki vi
durdienio.

NATIONAL LEAD 

COMPANY
1710 S. Peoria CAnal 6-3710

MR. WALTERS

TRAINEE MANAGERS 
We will train young men bctween 21 and 
31 for future in restaurant managcinent. 
Wc are now operating 17 units in this 
arca. Earn while you learn. Apply in 
person to Mr. Kay or Mr. Reilly.

RICHARDS DRIVE-IN 
1935 N. Harleni 2630 W. 95th St.

8640 Stony Island 

B 0N E R S
Plato and Brisket Boners 

S1LVKK SKIDLET BRANDS, INC. 
7450 No. St. Iziuis

AMbassador 2-0300 

M R. FISHF.R

AUTOMOBIDES _ TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO7ICOS 
lietuviška gazolino stotie ir auto 

taisymas
Vtllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 S. AVESTERN AVĖ.. I’R 8-0533

58 HOUR WEEK TOP RATES
Paid Holidays, Vaeation and Insurance.

Execllent Opportunity to Acąuire Expericnce in

PLASTIC TOOLING.
API’LY, VYKITE OR ĮVIRĘ RESUME TO: DALE KNEPP

KISH INDUSTRIES, INC.

1301 TURMER LANSiNG, MICHIGAN
PHONE IVANIIOE 2-118!

4

JOURNEYMEN
DIE MAKERS 

JIG AND FIXTURE 
BUILDERS 

PLANER HAND

Garland Mfg. Co.
10533 GRATIOT DETKOIT, MK H.

Apply 1 rciicli K<»ad Entrance
ASK I Oli MR. TAYLOR

EMI’LOVMENT OFFICE OI’EN 

MONIIAY TURU I RIDA Y 8 TO 5
SATURDAYS8 TO 12

“DRAUGAS” AGENCY
55 East YVashiugton Street 

TeL DEarborn £-2434

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

R, L. 1 OBOK===IOBIOE=a

HELP 4VANTED — VYRAI

WELDERS

MACHINISTS

FULL TIME — PAID VACATION 
Ideal \Vorking Conditions 

Plenty of Overtime
J & L Engineering Co., Ine. 

1113 Lee St.. Desplaines 
VAnderbuilt 7-1014

JAUTIENOS MĖSINĖTOJ AI 

IR PJAUSTYTOJAI

Prityrę. Pastovus darbas. Geras at
lyginimas. Tel. MII. OATĖS —

AUstin 7-3166

AUTO FRAME MAN 
Experienced only.
6150 N. CLARK 

___ BRiargate 4-5944

HELP WANTED MOTERYS

IMMEDIATE OPENING
in

ENGINEERING OFFICE
for

STENO-TYPIST
Shorthand desirable būt not 

reąuired
• Permanent
• Time and i/2 for Saturdays
• Exellent Future

NATIONAL LEAD
COMPANY

1710 So. Peoria 
CAnal 6-3710 

MR. WALTERS 

SALESLADIES

Expcrience in ladies’ dresses, eouls 
and suils. Permanent and extra i»osi- 
tions. Top salary.

BENTON’S

1023 Lake Street, Oak Park

'Kas norit pirkti namus PHOENIN, 
ARIZONOJE prašome kreiptis į

EDVARDĄ VALANČIŲ
ED POST REALTY 

4809 N. Central Avenue 
I’hoenix, Ariz., URestvvood 4-3518

DIDELIS
NAMŲ

PARDAVIMAS
Parduodami jau baigti ir baigia
mi statyti namai, naujausiais ir 
moderniškais įrengimais. Namai 
yra:
6 kamlturti su 3 ini<‘gamaisiais 

kambariais.
5 ksšmbariŲ su 3 miegamaisiais 

kamlKiriais.
5 kambarių su 2 miegamaisiais 

kambariais.
Parduodami namai yra pa

statyti ir galima apžiūrėti se- 
kančia's adresais:

5711 S. MENARD ST.,
9541 CHARLES ST.
7139 ir 7143 S. KEDZIE AV
10640 ir 10644 
S. ABERDEEN AVĖ.
6000 S. NORMANDY AVĖ. 
5410 S. LOREL AVĖ.
5025 S. LaCROSSE AVĖ. 
5030 LaPORTE AVĖ.

57 ir New Engiami Avc. apylin
kėj pradirta statyti 30 naujų na
mų, kuriuos jau dabar galima ap
žiūrėti ir pasirinkti kuris namas 
ir kurioj vietoj patinka.

Pigiai perleidžiama geras mūrinis
5 ir 6 kamb. namas Marųuette Par
ke.

K. MALONIS 

PRospeet 8-2071
Gražioje Marųuette Parko apylin

kėje išnuom. 2 kamb. kartu ar at
skilai. Privati vonia ir k-h fonas.
7250 S. Saeranu iito Avė. l’Kositeet 
0-5277.

FOREST VIEVV — 1 kamb. namas, 
60 pėdų sklypas (už 30 pėdų buvo siūly
ta $3,600), 2 autom, garaža.;. $9,900: iino- 
kėt $3,500. Mokesčiai $32, SVOBODA, 
6013 Ccrniak Rd. BIshop 2-2162.

$2,000 ĮMOKĖTI 2-jų butų mūri
nis |x> I kamb. Arti 24th ir llamlin. 50 
|>ėdų sklypas. I autom, garažas. Pajamų 
$100 į mėn.‘SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAssndalc 1-7038.

TIK PAMANYKITE - $16,500 — 
geltonų plytų 3-jų butų 5, 6, kamb. ir 
3 kamb. rūsy. 2 autom, garažas. Tile vir
tuvė. Karštu vandeniu apšild. Apylinkėje 
24th ir llamlin. Pajamų $137. plius butas. 
$5,000 įmokėti. SVOBODA, 3739 W. 
26th Si. LAvsndalc 1-7038.

BEVBRLY SIIORES INDIANA par. 
duodamas 6 kamb. pilnai apstatytas va
sarnamis. Įkainuotas skubiam pardavimui

PARKHOLME SERVICE 

STATION

5000 W. Cermak Rd., Cicero, III
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas
Willi&m J. Grigelaitis, sav.

JafaABGKtMi J f .04 14 Ji l<b

EXPERIENCED
TIKĘ section buikler, tire section 
eutter and buffer, and man to 
operate inolds.

ACME TIRE SERVICE 
3945 West Grand Avė.

BElmont 5-1659

Dry Cleaning 

DRIVER WANTED
NORTH SIDE

Top rte. in our organization 
open.

DAVID WEBER, Ine.
3537 S. State St. VI 2-3800

BAKERY DRlVER-SAIiESMEN'
KEPYKLAI REIKALINGAS ŠOFE- 
RIS-PAKPAVfiJAS. Patyrimas nebū
tinas. 5 d. savaitė. Atlyginimas $100 
į sav. ir daugiau. Nuolatinis visų me
tų darbas. Pensijos planas. Family 
vvelfare benefits. Nemokamas drau
dimas. Apmokamos atostogos ir šven 
tės. Vyrai 23 iki 40 m. amž. prašo
mi kreiptis —

l’IVARPNAS RAKERYS 
4022 8. Marslifield Avė.

RECORD CLERKS
AND

ORDER FILLERS
5 DAY WEEK 

PAID VACATIONS

VAUGHAN SEEO COMPANY 
601 West Jarkson

MATAS
Namų statytoja* ir pardavėjas

6942 S«. California Ava.
Telef. WA 5-7744 

WA 5-4557

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "hraii£e”

$9,000. 
7-5987.

HELP WANTED -- MOTERYS

BUILDING & REMODELING
NAMV STATYBA

KDNTBAKTOItIPS 
STANDARD Bl II DI RS. |NC. 
2523 \V. 00 st. Cliieagn 20, III.,

PRosimckt 8-3702 
A. GINTNFBIS — pirmininkas 

V. I'’. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė: t
* stalo namus pardavimui,
* priima užsakymus,
* atlieka remonto darbus,
* {rengia aluminijuus Įaugus ir 

duris.

V. ŠIMKUS

Įvairūs (Kitaisymai Ir pardavimas.
(ei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris liūtų gerai išplanuotas, pato 
ęiis. gražus ir pigus, pirkite ar užsa 
kykite pas

Susitarti šiiukitv Rl.liaiK-e &-H202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir taipgi 
s'kniadleniais nuo 1(1 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Kcating Avė.
CHICAGO 32. ILLINOIS

STENOGRAPHEP
Permanent position n o w 
available, capable and ef- 
ficient for general steno- 
graphic work. Ideal work- 
ing conditions, 5 day week. 
Air conditioned office. Li- 
beral employee benefits. 

Call Mr. Ratrel, SA 2-6700

H. J. Heinz Co. 4141 Wes1 
Chicago Avė.

STEN0-6LERK
Light dietation; varied work; com- 
pany benefits; in pleasant 6 giri Of
fice; salary open. Age unimportant. 

MR. FICHT. U-C LITE CO
1050 W. HUBBARD

j________ CaJl MO 6-6717

TYPIST AND GENERAL OFFICE 
WORK. If you are looking for a 
steady position with full Co. benefits, 
pleasant vvorking conditions, hospital 
ization, and appreciative employer, 
call M r. Rossi MO <1-2333. Progress
ive Bronze Work. 733 S. Halstcd St. 
5 day vveek.

FILE CLERK
Mušt be able to type

Will consider a beginner 
Free Insurance

GLENDENNING
M0T0RWAYS

2400 So. Loomįs St.
TEL. CA 6-3611

Informacijai šaukite RE.

GRAŽUS 3-jų Imtų namas ai 
Ghristiiina. Miir. garažas. Rūsys 
tas skubiam pardavimui. LA. 1

ti 26th ir
Įkaimio-

-7(138.

ŠV ARL'S 1 Imtų arti Galifori ia ir 25ili
St. Geros pajamos. Savininkas pa rdnoda
iichi.ingiui tik M 2,500. LA. 1-7938.

GEROM PAJAMOM NUOSAVYBE 
.liti 25th Ii Spaiildiug. ti butų nutrinis. 
Visi |hi I kamb. $311 mėn. pajamų. Ga
ražas turi "worjt pit". Pilna kaina tik 
$21,500. LAutidalr 1-7638.

MŪRINIS pajamų Bungalow arli 28ll> 
ir Ridgi vvay. 5 ir I kamb. Gazu abšildjV 
mas. Daug priedų, lik $18.500. LAwn- 
dalc 1-7038.

4NTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West lįst Street

eeii.niNn contractors 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės-

Tel. — HEmlock 4-5881

W O M E N
At l ritei ive preslige seiliuj; ]xisi- 

tioii lor iutelligetit, uiubitioiis ati
mini \vitli u ploasaiit personaiity and 
<X<»od tippenranec. Kuli or part tinto 
work olTeriug o|>|H>rtiinity for tul- 
vanceinent witli a Marsball Ficld 
l'iimily-tnvned onterprise. Eor ]>er- 
sonnel intervtow call

MKS E. Kl.MMEL 

HYde Park 3-8641

Aftcr 6 P. M.

STENO and TYPIST
Law and real estate office: 

pleasant work: 5 day wk.
139 N. Clark, suite 121

Financial 6-2525
FILE CLERK

Not over 25.-8:30 to 4:30 5 daj
Somc Lite typing. iberal vaos 
tion. Insurance Plan. Co. benefit 
Mod. air conditioned office.
MR. TROTT MO 6-79/

BUILDING & REMODELING

CARPENTERS
EI! E E ESTI MATE

J{EI AULE
llo.ME REMODELING 

Allie i:»>oms Plumbitig
Room Adtlitiong Electric
1’orehCs Ilcnting
Uurtigcs Air-ComL

liORM EKS 
OApitol 7-1100 

Evos. A Sun. Dl. 2-9103

įfnmifimiinimiiiinmfiiimimimiiiiiut

5 LIETUVIU STATYBOS =
BENDROVS B

M U R A 6 Į
BUILDERS, WC.

š Stato gyveOAmuoeiua aa- 
mua, ofisus ir krautuve* pa-

2 gal standartinius planus ar 
= individualinius pageidavimui.
£ Įvairūs patarimai staty- 
s bos bei finansavimo reika- 
5 lais, skieiniai planai ir na- 
S mų jkainavimag nemokamai.
5 Statybos reikalais kreiptis s 

J I reikalų vedėja šiuo adresu: s
IIONAS STANKUS|
S kasdien nuo 4 vai. popiet s

S TeL PRospeet 8-2013 arba 
į LUdlovr 5-8580.
= 6300 SO. CAMPBELL AVIk,

Chicago 29, nilnois 

3fiiHinim<iimniiiHiiiniiiuiuiiiiiiii

BOOKKEEPER-TY PIST 

Good salary

Pleasant vvorking conditions 
40 hour week

SUNBŲAM iieatino and 
AIK CONDIT1ONING

1910 W. 19th st.

CAnal 6-4024

TYPIST «r STENOGRAPHER
for interesting work in advertising
or sales dept. Office located in 
Skokic, III. Start April 1
Call OR 8-8799 bctvvecn 9 and 5. 
Ask for M. WALSH.

P E T R R S A K I N 8 K A S 
Uarpenter and General Uentractor 
Stato na u j na namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplcunod A venoe 
Tel. PRospeet 0-9819 po 6 v. v.

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai. 

I.yginimai - Cemento Pamatai — 
Nauji “Piers” - Stulpai - Pripilimai 
Bendri pataisymai.

2emos žiemoj kainos.
JOHN K OŠINK KIS
BOuletard 8-27S8

CREOIT TRAINEES
Kuli or part time

INTERESTING PHONE W0RK 
Typing reųuired Liberal benefits

MR GALLOWAY
Room 259 53 W. Jackson

PALANGOS RESTORANUI 
reikalinga indų {liovėja.

6918 S. WeHtern Avc.

GEN. OFFICE Typi ng, I iling, soinr

Sboiib.md I (iirl Offii e. Gali fui 

lntrrvi<-w ‘

MIDUENI TfcA PACKING CO., Ine.

2329 S Brsifrn Atf. — Y A 7-2279

EXPERIENCED
DICTAPHONE OPERATOR

Ercc bospitulizal ion, loop loeuliou, 
snūdi olTicc, good advaiicnuent. 5 
dtry weck.

Guli M r. ('atauzaro
____________ WA 2-1780___________

RELIEF SWITCHBOARO
OPERATOR

AND FILING CLERK
No typing 8 AM to 4:30 I’M 

4i/2 or 5 day week permanent 
No Saturdays 

Apply MISS BURK

DAVID WEBER, Ine.
3587 S. State VI 2-8800

D e M E S I O !

Vieša reknmi ntl.n ij.i Mr. SvoIkxI,6, 
3739 W. 26ih St.; 6913 W. Grrmak Rd 
Per jj nirs pirkome 5137 VV. 23rd Si Jis 
pardavė, o rites pirkom? 1399 S. 59th 
Avc. Geriausiai rekomenduojam geram 
patarnavimui įs-rkant "real estate-’.

Mr. & Mrs. lor.bet*
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CHICAGOS ŽINIOS
Stratton prieš Stevensoną

Illinois gubernatorius Stratton 
Respublikonų klube New Yorke 
smarkiai kritikavo savo pirmta
ką — buvusį Illinois gubernato
rių Stevenson. Stratton pareiš
kė, kad Stevensonas esąs vienas 
iš silpniausių demokratų kandi
datų į prezidentus: jis neįstengęs 
reikiamai tvarkyti Illinois vals
tybės, kaip jis galėsiąs tvarkyti 
visą kraštą. Atsiliepdamas į tai 
Stevensonas pareiškė, kad tai tik 
histeriški Strattono šūkavimai.

Peršovė banditą
Kiemsargis Ray Brown, 51 m. 

amžiaus, peršovė banditą Na- 
thaniel Shumate, 26 m., kai šis 
įėjo į Motor Sales raštinę 6421 
St. Lawrence, Chicagoje, ir iš 
pardavėjų pareikalavo pinigų. 
Banditas, pamatęs kiemsargį, į 
jį šovė, bet nepataikė, ir šis išsi
traukęs xevolverį, jį peršovė 
dviem šūviais. Banditas sėdo į 
automobilį ir pradėjo važiuoti, 
užkliūdamas kelių mašinų. Po 10 
minučių jis buvo rastas apalpęs.

Užėmė dailininko namą
Vyriausybės įstaigos užėmė 

namą komercinio dailininko Hen 
ry K. Mawicke, 50 m. amžiaus, 
už nesumokėtus mokesčius — 
$251.79. Namo kaina $36,000, 
adresas 2711 Morse avę., Chica
goje. Prie jo namo prilipintas 
skelbimas, kad namas parduoda
mas mokesčių išjieškojimui.

ALFALFA 
TABLETS

Used ai tea or tableh
200 for $148

at all Drug Stores
ALFALFA CONCENTKATE. INC. 
PorlIaMl l»dlo»«

AT ALL DRUG STORES —
Muil onlcrs aeveptnl.

Dabar vaikai gudresni
Chicagos universitetas visa

me krašte tyrinėjo augštesnes 
mokyklas baigusiųjų išsilavini
mą. Susekta, kad dabar jas 
baigusieji yra daugiau išsilavi
nę, negu buvo prieš 12 metų, 
tačiau kaikuriose valstybėse jie 
vistiek dar menkai pasiruošę. 
Per paskutinius 12 metų la
biausiai pažengta matematiko
je ir mažiausiai — socialiniuo
se moksluose. Darant tyrimus 
buvo egzaminuota 39,000 mo
kinu iš 814 mokyklų.

Negyva nuotaka
Motina atrado savo garaže 

negyvą dukterį Mrs. G. Wright, 
23 m. amžiaus, prieš tris mėne
sius ištekėjusią. Lavonas gulėjo 
po vamzdžiu, išmetančiu dujas iš 
automobilio. Rastas ir raštelis, 
rodąs, kad nelaimingoji pati kal
ta dėl mirties. Velionės brolis sa
ko, kad ji paskutiniu metu sirgo 
ir buvo gydytojo globoje. Mirtis 
įvyko Winnetkoje.

Plečia pavyzdinę mokyklą
Chicagos universitetas nutarė 

išleisti $3,700,000 remontams ir 
praplėtimui prie universiteto 
esančios augštesniosios ir pra
džios mokyklos.

Dėl puoduko kavos nušovė 
žmogų

Dovydas Smith, gyvenąs 10644 
S. Lawndale, prisipažino nušovęs 
restorano savininką Carl L. 
Nordmeyer. Žudikas teturi tik 15 
m. Policija jį sugavo YMCA vieš
butyje. Susekė, kai žmonės atpa
žino iš nuotraukos jį pavogus du 
revolveriu ir automobilį, kurie 
buvo matyti nužudant Nord- 
meyerį. Policija jį sugavo per 5 
dienas po žmogžudystės. Žudikas

policijai pasipasakojo, kad jis 
atėjęs į restoraną kavos. Išgėręs 
vieną puoduką ir paprašęs antro. 
Savininkas kažko supykęs ir iš
ėjęs į virtuvę. Smith jį pasekęs 
ir ten suvaręs į jį 4 kulkas. Prieš 
mirtį sužeistasis pasakė, kad 
jaunuolis į jį šovė nieko nesakęs. 
Žudikas buvo pabėgęs iš mokyk
los ir jau iš anksčiau buvo polici
jos priežiūroje už automobilio vo
gimą.

Balsuotojų registracija
Antradienį Chicagoje įvyks re

gistracija balsuotojų, pakeitusių 
savo adresus ar anksčiau dar ne
įsiregistravusieji. Registracija 
vyks balsavimų vietose nuo 8 vai. 
lyto iki 9 vai. vak.

$3 milionai aviacijai
Šešios Chicagos firmos gavo 

iš karinės aviacijos užsakymų iš 
viso už $3,000,000. Didžiąją dalį 
tos sumoafgauna YVebster — Chi- 
cago Corp.

miiiiuiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiuuiuiimiiiii
ĮKVĖPIMŲ KNYGA

Jurgio Gliaudės

Raidžių Pasėliai

Romanas
Si knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką žodį. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. 
311 psl., Broniaus Murino viršelis, 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietinių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avcnue

CHICAGO 8, ILL.
iiiIlllllIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllll*

PADĖKA

A.. A.
KAZIMIERAS ACHAS

Miręs 1956 m. vasario 28 d. 
Ixjs Angeles, Calif., palaidotas 
kovo 5 d. šv. Kazimiero kapi
nėse Chicagoje.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo pasitraukimų iš mūsų 
tarpo, norime labai nuoširdžiai 
padėkoti visiems, kurie suteikė 
jam paskutini patarnavimų, ir 
palydėjo jį į tų. neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Nuoširdžiai dėkojame: gerb. 
kun. Jonui Kuičngiui — už at
laikytas pamaldas šv. Kazimie
ro parap. bažnyčioje, Dos An
geles, Calif.; gerb. kun. Jonui 
Kiždnskul — už atlaikytas pa
maldas Šv. Jurgio parap. baž
nyčioje, Chicagoje; gerb. kun. 
Pranui Kclpšci — už palydėji
mą j kapines: vargonininkui 
Vinilui Baltrušaičiui — už gie
dojimų bažnyčioje, ir visiems 
šv. Mišių aukotojams.

Nuoširdus dėkui laidotuvių 
direktoriui Ant. M. Phillips.

Dėkojame grabnešiams — 
Liet. Ūkininkų Draugijos na
riams ir visiems, kurie mus 
guodė nuliūdimo valandoje, bei 
visiems laidotuvėse dalyvavu
siems žmonėms.

t
A. A.

JUOZAS JURSKIS
Gyveno 4538 K. Eulrfield Avė.

Mirė kovo 8 d., 1956, 4 vai. 
popiet, HiilaukęH 5o m. am.. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Palm 
vėžio apHkr.

Amerikoje Išgyveno 6 m.
Nuliūdime liko: Lietuvoje

žmona, 2 dukteryn ir hūiiiih. 
Ciiieugoje - pusbroliai Juozus 
Ir Stasys Kriukai ir jų Šeimos, 
ir l’rof. Alfonsas Jurskis su 
šeima, g.vv. I’bilaib'lpliia, l’a., 
kiti giminės, drangai ir pažįs
tami.

Kūnas bus pošurvolas Šian
dien 2 vai. popiet Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 H. Ga
li foru ia Avė.

f-aidotuvės įvyks antradienį, 
kovo 13 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Sveti. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa
ruptoji* bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv, Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
daly vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: GIMINĖS
laidotuvių direktorius 

Bieliūnus. Tel. LAfayette 
3572.

p.
3-

■■P

Chicagoje
Rėmėjos pasiruoši' vajaus 

vakarienei

Šv. Kazimiero Seserų Rėmė
jų 6 skyrius (Brighton Parke) 
praėjusį sekmadienį turėjo dva
sinę puotą ir šv. Kazimiero švcn 
tę praleido gana jaukioje nuo
taikoje. Prelatas I. Mozeris pa
moksle primine šv. Kazimiero 
kaip šventojo ir kaip mūsų tau 
tos globėjo didelę reikšmę lie
tuviams. Be to pasigėrėjo rėmė
jų gausiu būriu, susirinkusiu į 
Švč. P. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčią, kas rodo nuo
širdų veikimą.

Po pamaldų buvo bendri pus
ryčiai ir susirinkimas.

Mes pasiruošėm vajaus vaka
rienei, kuri bus kovo 11 dieną 
(šį sekmadienį) 6 vai. vak. Švč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
mokyklos salėje.

Rėmėjos ruošia skanią vaka

rienę, o jaunamctės jų dukros 
pasirodys su įvairia programa.

Rėmėja

PADĖKA

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKUS

Income Tax Service
CHESTER KUKIS

UŽPILDO
Asmeninių, nuosavybių ir biznio 
pajamų taksų blankas Vai. šiokia
dieniais nuo 9 ryto iki 4:30 popiet. 
Pirmad. ir Ketvirtad. iki 8 vak.

4125 S. RICHMOND ST.
(šoninis įėjimas į 4148 Archer)

Tel. Vlrginia 7-3030

I

Reinkitc iiirii. Draugą!

PADĖKA
A. -Į- A.

Vladas Martis-Martišiūnas
Mūsų mylimas dėdė mirė 1956 m. vasario mėn. 22 d. ir 

palaidotas vas. mėn. 25 d. šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoj.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku

tinį patarnavimą ir palydėjo į jo poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. A. Mar- 

tišiūnui, kun. J. Makarui, kun. L. Vaišvilai ir kun. J. Va
lantiejui, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jo sielą. Ypač 
dėkojame kun. Martišiunui, kuris pasakė pritaikintą pamok
slą. ir palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė Šv. Mišias už jo 
sielą.

Dėkojam kan. kun. J. Paškauskui ir kun. J. Valantiejui 
už atkalbėjimą maldų koplyčioje.

Dėkojame Seselėms ir seneliams prieglaudoje už šv. 
Mišių aukas ir lankymą ligoje. Dėkojame giminėms: Mažu
čiams, Zakarams, Pekcvičiams, Galeckams ir Lekierauskams 
už lankymą ligoje ir už Šv. Mišių aukas.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mums 
toje liūdnoje va lando jp užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Mažeikai-Evans. kuris 
maloniu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir 
skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuošir
dus dėkui. Giminės.

A. | A.

Vet. dr. KĘSTUČIUI KASPONIUI
mirus, jo žmoną MARIJĄ nuoširdžiai užjaučia

ADOMAS IR FELICIJA KUPCIKEV1C1AI 

SU ŠEIMA

P-ny VAZBIŲ ir TUMASONIŲ šeimoms, 

A. a. JADVYGAI VAZBIENEI mirus,

gilię užuojautą reiškia

Domanskiy šeima

l

Liūdesio valandoje mielai mamytei ir uošvei 

mirus,

VIDĄ ir DR. TUMASON{ 
giliai užjaučia

Alina ir Antanas Lipskiai

IMI-U IJ .11 |) IIJ ĮI TT>

JURGIS POšKEVIČIUS
(1‘ASKIER)

Mūsų mylimas vyras ir tė
vas mirė 1956 m. vasario 26 d. 
ir palaidotas kovo mėn. 2 d. 
šv. Kazimiero kap. Chlcugoju.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jam paskutini 
puturnavimą ir palydėjo į jo 
poilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame didi. 
gerb. kunigams: kun. Ed. Ab
romavičiui, kum 1*. Gedvilai ir 
kitiems kunigams, kurie atlai
kė gedulingas pamaldas už jo 
sielų. Ypač dėkojame kun. 
Ed. Abromaičiui, kuris palydė
jo velioni į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių. Dėko
jame G. Giedraitienei už giedo
jimų. Taip pat nuoširdžiai dė
kojame p. Tillie Stumbricnel, 
Elenai ir Adolfui Stumbriams 
bei Ernaceg Kwain už vaišes po 
laidotuvių.

Dėkojame grubnešiams ir vi
siems, kurie pareiškė mums to
je liūdesio valandoje užuojau
tų. Dėkojame laidotuvių direk
toriui A. Petkui, kuris malo
niu patarnavimu atėmė mums 
rūpesčius, tose liūdesio ir skaus
mo valandose.

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

žmona. Marcele, sūnus, duk
tė, marti, žentas ir anūkai.

PADĖKA

1956 metų vasario mėn. 16 dieną atnešė man iki šiol ne
patirtą skausmą, kuris lydi kiekvieną didelę, nelauktą ir nesu
vokiamą nelaimę. Skausmą, kurį suprasti gali tik tas, kuris yra 
nustojęs ir apraudojęs vienintelį, kas jam buvo brangaus beli
kę, kas buvo jo vieninteliu gyvenimo tikslu, jo rasčiu, jo paguo
da bei nusiraminimu. Tą dieną staigioji mirtis atėmė nuo ma
nęs mano brangųjį vyrą ir vienintelį gyvenimo draugą, Dipl.
Inž. Ats. Pulk Lt. a. a. JUOZĄ STEPONAVIČIŲ.

1956 m. vasario mėn. 20 dieną jo palaikai, rado amžinojo 
poilsio vietą šv. Kazimiero kapinėse, toli nuo savo tėvynės ir 
nuo visų kitų artimųjų, kurių nustojimą jisai ypatingai jaut
riai pergyveno paskutinėmis savo gyvenimo dienomis, lyg nu
jausdamas, kad jo gyvenimo knygos paskutinieji puslapiai be
rašomi.

Mano sielvartas ir vienišumo jausmas yra sunkiai beapsa- 
komas, todėl dar sunkiau yra beaptarti mano gilios padėkos 
jausmą kiekvienam, kuris ištiesė man nuoširdumo ir paguodos 
ranką, tuo suteikdamas man jėgų ir ištvermės pergyventi tai, 
kas man atrodė, neįmanoma ir sustiprino mane mano vienišo 
gyvenimo kelyje.

Reiškiu pagarbą ir padėką gerb. dr. Jonui Adomavičiui jaut
riai atsiliepusiam į mano pagalbos šauksmą ir kelių valandų bė
gyje kartotinai atsiradusiam prie mirštančio lovos, teikdamas 
jam moderniškosios medicinos mokslo sutelktas priemones ko
voti su negailestingąja mirtimi.

Nuoširdžiai dėkoju gerb. kan. kun. klebonui J. Paškaus
kui, gerb. kan kun. V. Zakarauskui, ir gerb. kun. J. Makarui, 
kurie atlaikė gedulingas pamaldas, lankėsi šermenyse, sukalbė- 

, darni maldas už mirusiojo sielą ir palydėjo velionies palaikus į 
amžinojo poilsio vietą. >

Nuoširdžiai dėkoju gerb. vargonininkams p.p. St. Sodeikai, 
A. Giedraičiui ir J. Kudirkai už grojimą ir giedojimą per gedu
lingas pamaldas ir kapuose.

Gerb. Generolui P. Plechavičiui, tarusiam tokį šiltą ir jaut
rų paskutinį atsisveikinimo žodį, aš reiškiu ypatingą padėką.

Didelis ačiū visiems grabnešiams suteikusiems patarnavimą 
velionies paskutinėje žemės kelionėje.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju visiems prieteliams ir pažįs
tamiems, pagerbusiems velionį savo dalyvavimu, aukojusiems 
Šv. Mišioms už jo vėlę, atsiuntusiems gėles, pareiškusiems man 
žodžiu, raštu ir spaudoje užuojautą ir suteikusiems Man visoke
riopą pagalbą šiuo man taip sunkiu momentu.

Ačiū laidotuvių direktoriui p. St. Lackawiez’iui už malonų 
patarnavimą. Žmona

G A1LESTI NGA.| AI SESI RIAI

A A. JADVYGAI VAZBIENEI
mirus, jos vyrą, sūnų, dukrą, gimines ir artimuosius 
širdingai užjaučia.

LIETUVOS GAILESTINGŲJŲ’ 

SESERĮ. DRAUGIJA

TRAGIŠKAI MIRUS GAIL. SESERIAI
A. f A.

JADVYGAI VAZBIENEI,
jos dukrą — brangią kolegę dantų gydytoją VIDĄ TUMA- 
SONIENę ir visus kitus gimines gilaus skausmo valandoje 
tikrai nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

««ji

Liet. Dantų Gydytojų Sąjunga 
Chicagoje

A. | A.

JADVYGAI VAZBIENEI mirus, 

Vidai ir Vaclovui fumasoniams, Stepui 

Vazbiui ir jy šeimoms reiškiame gilią užuo

jautą.

Juzefą ir Vitoras Simaičiai
W ■ ................................. I IIII I, UJU, II III., .Į1M.JJLV -r-

A. A.
STANLEY BENSON

Jau suėjo dvieji metai, kai negai
lestinga mirtis atskyrė iš mūsų tar
po mylimą vyrą ir tėvų.

Netekome savo mylimo 1951 m., 
kovo mėn. 10 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jam am
žiną ramybę.

Už jo sielą mes užprašėme gedu
lingas šv. Mišias St. Joseph’s para
pijos bažnyčioje, Round Lake, III.

Maloniai kviečiame visus gimi
nes, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus su mumis pasimelsti už a. a. 
Stanley sielą.

Nuliūdę: žmona, duktė, posūnis, 
motina, patėvis, brolis, sesuo ir kiti 
giminės.

A. A.
DOMININKAS ANTANAITIS

Gyveno 832 W. 83rd I’l. Tel. 
Frontler 6-6890.

Mirė kovo 8 d., 1956, 12:00 
vai. popiet..

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apakr., Naujamiesčio 
miesto.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Berniee Kovac (Ko 
velkis)), žentas Julius ir Estel- 
le Einher, žentas Ben, pusse
serė Salomėja Bartkus su šei
ma, brolienė Julia Antanaitis 
su šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje 3307 S. 
Lituanfca.

Laidotuvės įvyks pirmad. ko
vo 12 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: dukterys ir žentai.
Laidotuvių direktorius Anta

nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

Korp! “Vytis” filisteriui,

DR. KĘSTUČIUI KASPONIUI

mirus, jo žmonai ir artimiesiem, nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Akademinio Skautu 
Sąjūdžio Vaidyba

MATAUŠAS BUTKUS
Gyveno 1724 N. Lawndale Avė. Tel. CApitol 7-2949

Mirė kovo 8 d., 1956, 3:10 vai. popiet, sulaukęs senatvės. Gimė
Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 53 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 5 dukterys: Ona Judycki, žentas
Ldward; Autose Theel žentas Jurgis; Berniee La Bay, žentas 
Krank; Veronika Langlois, žentas Louis ir Stanislava Seardina, 
žentas Krank, 3 sūnūs: Stanislovas, marti Clara; Jonas, marti 
Mary ir Bronislovas, marti Klorenee. Penkiolika anūkų ir 8 pro- 
anūkai. Kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas įrašarvotas koplyčioje 1735 \V. Wabasli Avė.

' Laidotuvės įvyks pirmadieni, kovo 12 d., iš koplyčių, 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Šv. Mykolo parapijos bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, žentai, marčios, anūkai ir proanūkai
Laidotuvių direkt. Steponas Laekawiez. Tel. KEpublie 7-1213

DVYLIKOS METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS •

A. A.

FRANK CIKAS
Jau sukako dvylika metų, kai ne

gailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą sūnų

Netekome savo mylimo 1944 m., kovo mėn. 12 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už jo sielą mes užprašėme dvejas gedulingas Šv. Mišias 

su egzekvijomis kovo mėn. 12 dieną 7:30 vai. ryto ir kovo 
17 d. 7:30 v. r. Švč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parap. bažn.

Maloniai kviečiame gimines, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Frank Ciko sielą.

Nuliūdę: Tėvai, sesuo, sesers duktė, teta A. Sidabras su 
šeima ir kiti giminės.

Mielą

PETRĄ BALTUŠKĄ,
jo mylimai žmonai ALEKSANDRAI mirus, 

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame.

Apolonija ir Jonas Mamonai

Perskaitė dienr. “Drau&”, duokite jj kiliems.
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X Dail. Dail. Vytautas Ka

siulis dalyvauja religinio meno 
parodoje. Pagarsėjęs savo me 
no kūriniais Europoje ir Ame 
rikoje, dail. V. Kasiulis išstato 
savo kūrinius religinio meno 
parodoje Chicagoje šv. Kry
žiaus parapijos salėje. 1950 m 
tarptautiniame konkurse, kalė
dine tema, kur dalyvavo daug 
tūkstančių dailininkų, dail. V. 
Kasiulis laimėjo vieną iš pre
mijų. Jo parodos nuolat vyks
ta Europos valstybių sostinėse 
ir jo darbai yra kritikų ir ga
lerijų augštai vertinami. Pra
ėjusiais metais jo kūrinį įsigi
jo New York Moderninis Meno 
Muzėjus.

X Didžioji lietuvių religinio 
meno paroda atidaroma šį sek
madienį 5 vai. Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje. Lietuvio vargo
nų virtuozo Z. Nomeikos reli
ginis vargonų koncertas prasi
dės šį sekmadienį 3:30 vai. p. p. 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje. Tai reikšmingiausias įvy
kis Chicagos lietuvių gyveni
me.

X Jonas Budrys, Lietuvos 
generalinis konsulas New Yor- 
ke, šiomis dienomis lankosi 
Chicagoje ir ta proga, dr. P. 
Daužvardžio lydimas, užvakar 
aplankė mūsų dienraščio re
dakciją. Su Alto pirmininku 
kiek ilgėliau pasitarė aktualiais 
Lietuvos išlaisvinimo reikalais. 
Rytoj jisai yra pagerbiamas 
“Sandaros” rengiamame ban
kete.

X Savanorių-Kūrėjų Sąjun
gos Chicagos skyriaus metinia
me narių susirinkime š. m. ko
vo mėn. 4 d. išrinkta nauja 
skyriaus valdyba: pirmininkas 
Kazys Slėnys, kasininkas Adol
fas Juodka ir sekretorius Kos
tas Petrauskas. Sąjungos įsta
tams peržiūrėti ir papildyti iš
rinkta komisija iš gen. M. Rėk
laičio, pulk. J. Tumo ir teisi
ninko K. Slėnio. Skyriaus val
dybos adresas: K. Petrauskas, 
6816 So. Rockwell St., Chicago 
29, III.

X Rašytojas Povilas Jurkus 
iš New Yorko šiandien atskrido 
į Chicagą dalyvauti religinės 
meno parodos atidaryme. Pau
lius Jurkus, vienas iš “Darbi
ninko” redaktorių, parodoje at
stovaus “Darbininko” ir “Ai
dų” redakcijas.

X Juozas Jurskis, po ilgos ir 
sunkios ligos, mirė kovo 8 d. 4 
vai. p. p. Chicagos universite
to klinikoje. Kūnas pašarvotas 
Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 
So. California Avė. Laidotuvės 
bus kovo 13 d.

X Kun. Juozas Budzeika, 
MIC, ves misijas Šv. P. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčio
je, Marąuette Park kolonijoje. 
Misijos prasidės rytoj (kovo 
11 d.) 7:30 vai. vak. ir baigsis 
kovo 18 d. 3 vai. p. p.

X Stepas Riškus, 2956 So. 
Emerald Avė., už sąž'.ningą ir 
sumanų pareigų atlikimą, savo 
darbovietėje (The Fair) yra 
pakeltas superintendentu.

X Iš Lietuvos gautame laiš
ke rašoma, jog vasario pradžio
je dvi dienas temperatūra rodė 
52 laipsnius šalčio C. Dabar 
oras jau atšilęs.

#60,000 NAUJOMS “DRAUGO” 
MAŠINOMS

žurnalų suRiuvimo ma-“Draugas” šiuo metu turi 
didžiausią skaitytojų būrį iš 
visų lietuviškų laikraščių. Mū
sų dienraščio leidėjai yra susi
rūpinę jį kiek galima labiau 
tobulinti, kad skaitytojams bū
tų duodamas kuo geriausias 
patarnavimas.

Tam reikia ir atitinkamų 
techninių sąlygų. Dėl to įsiku
riant naujuose rūmuose bus 
atgabenta visa eilė naujų maši
nų. “Draugo” spausdinimo ma
šina bus nauja, dirbanti dvi
gubai sparčiau, negu dabar tu
rimoji. Bus įtaisyta nauja kny
gų ir žurnalų spausdinimo ma
šina, kad lietuviškieji leidiniai 
būtų techniškai kuo geriausiai 
paruošti.

Perkama nauja spausdinamų 
knygų lankstymo mašina ir 
taipgi nauja mašina įrištų kny
gų pakraščiams apipjaustyti, 
žurnalų kraštams nulyginti. 
Bus įgyta nauja klišių liejimo 
mašina. Išsiplėtęs mūsų dien
raščio skaitytojų tinklas reika
lauja naujos adresų rašymo 
mašinos. Taipgi bus įtaisyta

nauja 
šina.

Iš viso “Draugas” naujoms 
mašinoms išleis $60,000. Be to 
—• dabartinių linotipų ir kitų 
mašinų perkėlimas į naujus rū
mus pareikalaus dar apie 
$5,000. Todėl labai nuoširdus 
ačiū tiems mūsų mieliems skai
tytojams, kurie savo didesne 
ar mažesne auka paremia ma
šinų fondą.

Viskas tas daroma, kad lie
tuviškiems leidiniams būtų su
darytos geresnės sąlygos. 
“Draugo” leidėjai tėvai mari
jonai tiki, kad lietuvybė Ame
rikoje nemirs, dėl to nesibijo 
įdėti tiek lėšų į naujos lietu
viškos spaustuvės sukūrimą. 
Kaip tik priešingai — tikima, 
kad sudarius tinkamas techniš
kas sąlygas lietuviškai spau
dai, ji daug geriau patarnaus 
lietuviams ir bus jų pastoviai, 
ilgiems laikams mėgiama.

Dalyvavimas “Draugo” ban
kete — Sherman viešbuty ko
vo mėn. 18 d. 6 v. v. — bus ge
ra parama naujų įrengimų fi
nansavimui.

RELIGINIO MENO PARODA
Nuo Kristaus gimimo ligi mū

sų dienų visų amžių didieji me
no kūrėjai gražiausius ir nemirs 
tarnus kūrybinius laimėjimus 
atidavė religiniam menui. Die
viškasis įkvėpimas tapytojams, 
skulptoriams ir architektams 
padėjo nugalėti didžiausius sun
kumus, įžiebė begalinį ryžtą, 
kantrybę ir ištvermę. Dieviško
sios minties įkvėpti architektai 
pastatė gražiausias bažnyčias, 
skulptoriai iš akmens ar mar
muro iškalė įspūdingiausias 
skulptūras, tapytojai nutapė am 
žiną garbe paženklintus paveiks 
lūs. Marija, Kristaus gimimas, 
Jo kančia ir Prisikėlimas yra 
amžina religinio meno tema. 
Visų menininkų kūryboje pasi
kartojanti, bet visada nauja, 
neišsibaigianti, amžina.

Ir lietuvis menininkas religi
niam menui atidavė didelę ir 
prasmingą duoklę. Dieviškojo 
įkvėpimo vedini Lietuvos kai
mo bemoksliai iš medžio išdro
žė gražiausius rūpintojėlius, su
kūrė ir pastatė puošniausius 
kryžius, kurie šimtmečiais puo
šė lietuviškas sodybas, kryžke
les, miestelių ir miestų aikštes.

Atėjo nauji laikai. Kaimo 
“darbininkui” į pagalbą atėjo 
išmokslintas menininkas. Reli
ginis menas, lietuvio menininko 
atliktas, pasirodė paveiksluose, 
skulptūrose, bažnyčių vitražuo
se, liaudies audiniuose. Atsivė
rė durys lietuviui menininkui 
įeiti į lietuvišką bažnyčią ir jo
je palikti religinio meno pėdsa
kus.
Pirmoji lietuvių religinio meno 

paroda

Šį sekmadienį 5 vai. p.p. šv. 
Kryžiaus parapijos salėje Chi
cagoje atidaroma pirmoji lietu
vių religinio meno paroda. 
Kruopštasis religinio meno pa
rodos organizatorius ir siela 
dail. A. Valeška nieko nesigai
lėjo, kad ši lietuvių religinio me 
no paroda būtų didžiausia daly
vių skaičiumi, plačiausia apim
timi ir reikšmingiausia menine 
kokybe. Dal. A. Valeškos patir
tis meno parodų organizavimo

darbe yra užtikrinimas, jog ati
daromoji lietuvių religinio me
no paroda neapvils jos rengimo 
įkvėpėjo kun. dr. J. Prunskio, 
lygiai kaip ir visos lietuviško
sios visuomenės.

rius. Visu jautrumu keliami j 
viešumą seni “griekai”. Penkio
lika metų, atrodo, nesunku bu
vo tylėti, bet kaip sunku paty
lėti kelias savaites ar kelias die
nas prieš religinio meno paro
dos atidarymą...

Mes tikim, jog pabertos ne
geros dulkės liks vėjo išsklaidy
tos, niekam žalos nepadariu
sios, o religinio meno paroda į- 
eis į mūsų istoriją kaip gražus 
ir spindintis įvykis. St. Dus.

Parodoje išstatė savo 
nius per 36 lietuvių dailininkų 
ir architektų. Tai rekordinis 
skaičius. Jautriu lietuvių me
nininkų reagavimu savo dar
bais prisidėti prie geresnio pa
rodos pasisekimo reikia džiaug
tis. Kartu reikia ir apgailėti, 
jog dalis lietuvių menininkų jo
je nedalyvauja. Menas nėra po
litika. Juo labiau religinio meno 
paroda turėtų būti visų meni
ninkų jungtis. Čia nėra sūnų ir 
posūnių. Durys į parodą visiems 
vienodai buvo atvertos. Belie
ka .manyti, jog ne visi buvo pa
siruošę, gal per trumpas buvo 
laikas?

Parodoje bus pavaizduota lie
tuvių menininkų tremties kūry
ba religinio meno garbei. Nuo 
išbėgimo iš Lietuvos ligi mūsų 
dienų. Tremties vargus kiekvie
nas jautriai išgyvenom ir išgy
venam. Jautriau juos išgyveno 
menininkas. Parodoje pamaty
sim kaip religinio įkvėpimo pa
gautas lietuvis menininkas kū
rė religinį meną stovykliniame 
gyvenime Vakarų Vokietijoj, 
kaip jis kuria dabar, kaip jis 
Amerikoje dekoruoja lietuvių 
ir nelietuvių katalikų bažny
čias. Paroda mums parodys, ko
kią didelę laiko dalį lietuvis me
nininkas pašventė religiniam 
menui tremties metu.

Miela, labai miela, jog į lie
tuvių religinio meno parodą vi
suomenė įvedama religinės mu
zikos koncertu, atliekamų var
gonų virtuozo Z. Nomeikos gra
žiausioje Chicagos lietuvių šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje. 
Kartu ir liūdna, jog negalim re-

36 menininkai religinio 
meno parodoj

Religinio meno parodoje, ku
ri atidaroma rytoj 5 vai. popiet 
šv. Kryžiaus parapijos salėje, 
dalyvauja dailininkai iš 11 vie
tovių, keturių valstybių, žino
ma, Chieaga vyrauja, dalyvauja 
net 17 asmenų: Z. Kolba — vit
ražas ir mozaika, R, Mozeliaus- 
kas — skulptūra, A. Valeška — 
vitražas, V. Petravičius — ta
pyba, vitražas ir grafika, P. 
Augius — grafika, sesuo M. 
Mercedes — tapyba ir grafika, 
D. Sakalauskaitė — tapyba, A. 
Pagalytė — tapyba, A. Kuraus- 
kas — vitražas ir grafika (eks
librisai), J. Kova - Kovalskis — 
architektūra (gelež.), J. Dobke- 
vičiūtė - Paukštienė — tapyba, 
Br. Lukštait'ė — architektūra, 
L. Mickas — tapyba, J. Daugvi- 
la — kilimas ir vitražas, Vyt. 
Vepštas — architektūra, Vyt. 
Virkau — grafika, emalis ir Ad. 
šermukšnis — vitražas ir ta
pyba: Bostonas: V. Vizgirda — 
vitražas ir grafika; Australija: 
B. Milaknis — skulptūra; Cice-

kūri- ro> M.: Br. Jameikilenė — vit
ražas; Waterbury, Conn.: Ed. 
Krasauskas — grafika; Roches- 
ter, N. Y.: Alf. Dargis — gra
fika; Prancūzija, Paryžius: V. 
Kas'ulis — tapyba ir grafika, 
T. Valius — grafika, A. Mon- 
čys — skulptūra ir K. Račkus 
— tapyba; Kanada: A. Mažei
kaitė - Tamošaitienė — kilimas 
ir J. Bakis — keramika; Tole
do, Ohio: kun. P. Dzegoraitis — 
medžio drožiniai; Cleveland, O- 
hio: Vyt. Raulinaitis — skulp
tūra, dr. St. Kudokas — archi
tektūra ir Vyt. Ignatavičius - 
Ignas — tapyba; New Yorkas: 
Pr. Lapė — iliustracijos, R. Vie 
sulas — grafika, A. Vitkauskai
tė . Merker — tapyba ir A. Biel 
skis - Elskus — vitražas. Jonas 
Trėėys, čikagietis, — naturmor- 
tas.

Tikėtasi, kad mažiau daly
vaus parodoje, bet ir rengėjų 
apsirikta. Parodoje dalyvauja 
36 dailininkai ir architektai, iš- 
statydami 150 darbų, ir tai yra 
gražus skaičius.

Šioje parodoje mes matysime 
apie 10 jaunųjų, kurie ir mo
kyklos suole gražiai užsireko
mendavo, ir jau už mokyklos 
sienų parodose dalyvavo. Jie 
jau Amerikos mokyklos.

Būtų dalyvavę daugiau daili
ninkų iš užsienio, bet daugelį 
varžo muitas toks, jog ir kūri
nys tiek nevertas.

Minima Lietuvos bažnytinės 
provincijos įsteigimo 30 metų 
sukaktis, ir minėjime negali da
lyvauti dailininkai iš už gele
žinės uždangos. Juk ten anapus 
liko ir mūsų J. Šileika, Br. Pun- 
dzius, St. Ušinskis, J. Janulis,

Teisingumo mokytojas
(Atkelta iš 3 psl.)

lės dėsniai turi atverti duris 
ir emigracijai, kuri yra antras 
tarptautinio b e ndradarbiavimo 
būdas. Emigracijos nauda yra 
vispusiška. Ji duoda vertingų 
jėgų tautai, turinčiai žemės ar 
žaliavų perteklių; ji padeda 
tirštai apgyventam kraštui, nes 
palengvina jo ekonominę naštą. 
Apskritai vietoje klasių kovos 
ar tautinio egoizmo reikia siekti 
socialinio teisingumo ir tarp
tautinio solidarumo, pagrįsto do 
rovės įstatymais. Sudužus žmo
gaus išminties sukurtiems sta
bams, reikia grįžti prie Dievo 
apreikštos tiesos ir kiekvieno 
žmogaus širdyje įrašytų įstaty
mų.

Pagalba karo aukoms
Nepaisant liūdnos karo eigos, 

didėjančių griuvėsių ir didelio 
dvasios chaoso, Pijus XII skel
bė tautinio ir tarptautinio su
gyvenimo principus ir, kiek ga
lėdamas, padėjo nekaltoms karo 
aukoms. Kur tik buvo galima, 
šv. Tėvo atstovai lankė karo 
belaisvius, padėjo jiems susi
siekti su savo šeimomis ir teikė 
medžiaginę paramą. 1944 metų 
pradžioje buvo įsteigta speciali 
karo pabėgėliams globoti komi
sija, nuveikusi Italijoje milžiniš
ką darbą. Panaši komisija bu
vo įsteigta ir šv. Žemei. 1951 
metais įsteigtas tarptautinis 
Katalikų Bažnyčios labdaros 
centras, apimąs beveik visas 
laisvas valstybes. Tais pačiais 
metais buvo įsteigta ir popie
žiaus emigracijos komisija. Ke
letą iniciatyvų, sutikęs trumpa
regį beligerantų pasipriešinimą, 
Šv. Tėvas, deja, negalėjo pra
vesti. Tačiau ir taip jo nuveik
tas darbas neturi sau lygaus 
jokioje valstybėje. Į popiežiaus 
atsišaukimus, prašančius pagal
bos karo nukentėjusiems kraš
tams, dosniai atsiliepdavo visų 
kraštų katalikai. Milžinišką 
labdaros darbą nuveikė JAV ka 
talikai. NCWC metinė apyvarta 
yra dvigubai didesnė už prieška
rinį Lietuvos biudžetą.

Pasitikėjimas

Įvertinti Pijaus XII socialinę 
doktriną ir jo nuveiktus darbus 
yra dar peranksti. Tai bus ga
lima vispusiškai atlikti turint 
istorinę perspektyvą. Dabar tik 
tiek galima pasakyti, kad iš vi
sų tautų valdovų tik jis vienas 
turėjo aiškų pasaulio įvykių 
vaizdą ir matė kelią, vedantį iš 
medžiaginių ir dvasinių griuvė
sių. Eidami tuo keliu ir sekda
mi socialinį Pijaus XII mokslą, 
Europos katalikai karui pasi
baigus laimėjo tautų pasitikėji
mą ir vadovavo nacių, fašistų 
ir komunistų sugriautos Euro

pos atstatymui. Iš daugelio gar
sių vardų ypač iškilo dvi asme
nybės: Alcide De Gasperi ir 
Konradas Adenaueris. Jų dar
buose ir pastangose galima at
pažinti Pijaus XII socialinius 
principus, kurie, sujungti su gy
vu tikėjimu, įkvėpė pasitikėjimą 
ir pakeitė Italijos ir Vokietijos 
veidą.'

Stebint šių dienų politinį, eko
nominį ir socialinį gyvenimą, 
yra naudinga prisiminti netoli
mos praeities įvykius, būtent, 
kas nusėjo pasaulį griuvėsiais 
ir kas prisidėjo prie jo atstaty
mo. Kur socialinis Bažnyčios 
mokslas ignoruojamas, ten ir 
dabar viešpatauja priespauda 
bei dvasinis chaosas. Nuo bar
barų antplūdžio prie Romos im
perijos vartų iki kruvinų Stali- 
lino ir Hitlerio diktatūrų popie
žiai matė daug karų, revoliuci
jų ir perversmų. Kiekvieną 
kartą jie tarė savo autoritetin
gą žodį ir padėjo geros valios 
žmonėms išspręsti tariamai ne
išsprendžiamas problemas. Ir 
Pijus XH įeis į istoriją ne tik 
kaip Bažnyčios galva, bet ir 
kaip šviesi asmenybę, mokiusi 
tautas teisingumo ir meilės 
tamsiais materializmo, egoizmo 
ir priespaudos laikais.

Meno salė studentėms
Miami mieste Barry, vardo 

moterų kolegijoje, kuriai vado
vauja seserys domininkonės, pa 
statyti meno rūmai ir speciali 
auditorija. Statyba kainavo $1,- 
200,000.
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LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

lAlalkomaa
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARYKOOD OOLLEGE EXTEN8ION 

Scranton. Pa.

Kovo 10 d. 2 vai. p. p. Petras Mal- 
deikia skaito tema: Neauklėjantis 
auklėjimas.

Paskaita įvyksta Seselių Ka

zimieriečių senuose rūmuose, 

2601 W. Marąuette Rd. Prašo

ma nesivėlinti.

. .... N. Petrulis, P. Rauduvė, T. Ku-liginio meno švente pasidžiaug- ... . ’ __ , . «■likauskas, R. Kalpokas, V. Kos- 
ciuška, B. Macutkevičius ir kiti, 
galėjęs religinėmis temomis pa
sirodyti. Visdėlto, turint galvo- 

ra šventas, pas pylė ąerijos p.k- je tremties sąlygas, ir dabar 
tų straipsnių ne prieš pačią pa- gražus skaičius dalyvauja, 
rodą, bet prieš jos organizato- j J, Valdelys

ti be kartaus erzelio. Viename 
lietuviškame dienraštyje, ku
riam katalikybės jausmas nė-
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CONNECTICUT VALSTYBĖJE
Klebonijai reikalinga šeimininkė. 
Turi kalbėti lietuviškai ir angliškai. 
Oeros darbo ir gyvenimo sąlygos. 
Rašyti — DRAUGAS, Box 3933, 
2334 S. Onkley Avė., Chicago, T1I.

KAS KĄ IR KUR
— T. T. Marijonų Bendradarbių 

SS skyr. susirinkimas bus kovo 
l;30 vai. p.p. fivč. P. Marijos

Nekalto Prasidėjimo parapijos mo 
kyklos kambaryje. Kviečiami na
riai į susirinkimą. Bus patiekiąs 
pranešimas apie parengimą.

--------Religinio meno parodos
lankymo valandos. Religinio me
no paroda, kuri atidaroma šį sek
madienį (kovo 11 d.) 5 vai. p. pie
tų šv. Kryžiaus parapi jos salėje, 
bus tą dieną atidaryta iki 10 vai. 
Vakaro. Šiokiadieniais, išskiriant 
šeštadienį, paroda atidaryta nuo
1 vai. po pietų iki 9 vai. vakaro, 
o šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vaka
ro. Paroda uždaroma balandžio
2 d., tai bus antroji Velykų die
na, o pirmąją dieną bus atidary
ta visą dieną.

— L. S. Ramovė Chicagos sky
rius š.m. kovo 11 d. 12:30 vai. p.p. 
šaukia narių susirinkimą Lietuvių 
auditorijoje. Generalinis konsulas 
Jonas Budrys, atvykęs iš New 
Yorko, skaitys paskaitą, tema: 
“Maskvos komunistų veržlumos 
pasauliniu mastu”. Visi nariai ir 
kiti kviečiami į susirinkimą.

Skyriaus Valdyba

— Moksleivių Tautinis ansamb
li su tėvais maloniai kviečiamas 
kovo 11 d. 1 ir 4 vai. p.p. į Lie
tuvių auditoriją. Ten bus parodyta 
filmas, pavadintas “Lietuviškoji 
Chieaga”.

Balys Brazdžionis

. PAJIEŠKOJIMAS
PETRAS JURGAITIS, seniau gy
venęs 7th Avė., Homestead, Pa., 
prašomas atsiliepti. Yra svarbus 
laiškas. Rašyti šiuo adresu: Jo- 
seph Tumsha, 2798 Roosevelt, De- 
trort 1G, Mich.

PRANEŠIMAS - VISIEMS
Skelbimais netikėjau pats ir kitiems sakydavau, kad melas — 

noras prekes ^meduoti ir daugiau nieko. įkyrėjo intriguojanti Kar
velio skelbimai. Nutariau įsitikinti ir parašyti piktą straipsnį spau
doje. Užėjau pas ,1. Karvelį, 3322 So. HaKsted st., Chicago, 111. Pa
prašiau trijų dalykų: PATIKRINTI LAIKRODĮ, PADEMONS
TRUOTI RAŠOMĄ MAŠINĖLĘ IR RADIO APARATĄ. Ir patyriau 
štai ką:

Laikrodį paėmė atvykęs iš Europos specialistas, vadinamas lai
krodžių daktaras, ir kol apžiūrėjau radio ir rašomą mašinėlę laikro
dis buvo patikrintas, sureguliuotas nemokamai ir dabar eina tary
tum naujas.

Pademonstravo rndio, su kuriuo savo ausimis girdėjau iš VIL
NIAUS, MASKVOS, ROMOS ir LONDONO kalbant ir dainuojant,

Rašoma mašinėlė tikrai stebuklingai graži mažo formato, apžiū
rėjus visus tekniškasias puses pasirodė mandresnė už visas kitas 
mašinėles, turi net keturis raidynus, tarpe jų ir pilną lietuvišką ir 
ant galo nustebino, kad kaina pigesnė už kitas. Tuigi pasirodo, kad 
Karvelio skelbimais galima tikėti — ar net reikalinga, ką jau pats 
įsitikinau.

A. St. Tamulis
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ANDRIAUS

KUPREVIČIAUS

FORTEPIONO

Koncertas

ss
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ŠEŠTADIENĮ, 1956 M KOVO 24 D. 
Pradžia — 7:30 valandą vakare

Marijos Aukštesnes Mokyklos Salėje 
(So. California ir 67-tos gatvių kampas)

Biletai po $2.50, $2.00 ir $1.50 iš anksto parduodami šiose vietose:

BRIDGEPORTE: J. KARVELIO PREKYBOJE, 8322 S. Halsted

BRIGHTON PARKE: S. PENCYLOS MAISTO KRAUTUVĖJE 
4501 So. Talman Avenue

MARQUETTE PARKE: MARGINIUOSE 2511 W. 69th Street
CICERO: P. RAMANAUSKO MAISTO KRAUTUVĖJE 

1439 So. 49th Avenue
Koncerto dieną prie įėjimo nuo 5:30 vai. vakaro

ZENONAS NOMEIKA yra gar
siojo prancūzų vargonų muzi
kos profesoriaus DUPRE mo
kinys ir dideliu pasisekimu 
koncertavęs Prancūzijoj, Vo
kietijoj, Lietuvoj, Kanadoj ii 
Amerikoje.

VARGONŲ VIRTUOZO ZENONO NOMEIKOS PIRMASIS 
VARGONŲ MUZIKOS KONCERTAS ČIKAGOJE

Bus š. m. kovo 11d. (sekmadienį) 3:30 valandą popiet šv. Kryžiaus bažnyčioje, 46th ir So. Hermitage Avė.

Po koncerto, 5 vai. p.p. Šv. 
Kryžiaus parap. salėje iškil
mingai atidaroma 

RELIGINIO MENO PARODA
Koncertas ir paroda ruošia

mi Liet. Bažnytinės Provinci
jos 30 m. sukakčiai paminėti.


