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Keletas nuotrupų iš okupuotos 

Lietuvos gyvenimo
Pasitaikė vienam kitam užsieniečiui viešėti dabartinėje Lietu

voje ar bent pro ją pravažiuoti ir, laikinai sustojus bei susipažinus 
su lietuviais, patirti vieną kitą būdingesnį momentą iš dabartinio 
gyvenimo įvairybių Lietuvoje.

Šiuo metu okupuotoje Lietu
voje pristeigta neproporcingai 
daug įvairių rūšių mokyklų, to
dėl nėra kur dėti išmokslintųjų 
perteklių.

Visdėlto šiuo metu kaimie
čiams labai sunku persikelti į 
miestą. Vienintelis išgelbėjimas 
— užsirašyti darbams prie mies
te vykdomų statybų. Po to atlie
kama sutartis, ir, jei tik kur ga
lima mieste prisiglausti, bando
ma likti. Nauji pastatai dideli ir 
labai jau griozdiški. Norėdami 
suteikti bent kiek grožio, namų 
fasadus puošia didokomis kolo
nomis. Tas, žinoma, labai pabran 
gina namų statybą; jei būtų at
sisakyta tokių ir panašių „puoš
menų

dainuoja tik „Carmen“ ir „Ot- 
thelo“ operose.
Jaunimo kova su rusifikacija 

ir bolSevizacija
Labai ir labai įdomus momen

tas yra tas, jaunimas — studen
tija, kuri jau pilnai yra išauklė
ta sovietinėje santvarkoje, kaip 
tik rodo didžiausią atsparumą 
prieš visų rūšių rusifikaciją. Stu 
dentai ypač aktyviai pasireiškė 
priešsovietinėmis nuotaikomis 
Vėlinių dieną ir Vengrijos įvy
kių metu.

Jaunimą patraukti tesiseka 
tik vienoje srityje — sporte. Čia 

(yra daug viliojančių galimybių,
ta pačia sąskaita būtų Yra daug puikių priemonių fįzi- 

galima pastatyti kurkas daugiau Įniam lavinimuisi, žaidimams, eks 
kursi joms, jaunimo bendravimui 
tarpusavy ir su kitomis tautybė
mis ar net ir valstybėmis. Ne
stinga ir žiūrovų. Į bėt kurias 
bent kiek žymesnes varžybas ar 
rungtynes prisirenka tūkstančiai 
labai karštai ir entuziastingai 
nusistačiusių stebėtojų.

gyv; namų, kurių taip trūksta 
visame krašte.

Studentai sunkiai verčiasi
Studentai, kurių neretas tegau 

na vos 200 rublių stipendiją, 
nors mokslas ir nemokamas, sun
kiai verčiasi. Tenka atostogų me 
tu kaip nors prasimanyti pinigo. 
Atsiranda tokių, kurie užsirašo 
savanoriais į „plėšinines žemes“; 
ten nuvykę atlieka darbo prievo- 
lę, užsidirba šimtą kitą ir vėl 
grįžta toliau tęsti studijas. Jau
nimo solidarumas didelis. Jei 
pvz. kokiai merginai reikia batų 
ir neturi už ką nusipirkti, kam
bario draugės ir kiti pažįstami 
sumeta po keletą rublių ir reika
linga jai tokiu būdu įtaisomi ba
tai.

Bendrai žvelgiant, darbininkai 
kiek geriau gyvena kaip tarnau
tojai. Mat, pirmieji sugeba daug 
ko atsisakyti ir gyventi be kinų, 
teatrų, koncertų ar pan. pramo
gų; jie, sunkiai besiversdami, vis 
sutaupo kiek pinigo ir net įsigy
ja motociklą ar automobilį 
(9,000 rublių); gi tarnautojai, 
prisiekę miestelėnai, mažai pa
tys turėdami, jau jokiu būdu ne
gali bent kiek susitaupyti. Šiaip 
jau pramogos nėra pigios. Viena 
kaina kino seansams dienos me
tu, kita — vakarais. Visos vietos 
yra numeruotos ir suskirstytos 
pagal biletų kainas. Rodoma ir 
užsieninių filmų, bet nematyti 
anglų ir amerikiečių gamybos. 
Išreklamuoti lietuviški filmai, 
deja, yra labai menki techniniu 
atžvilgiu, gamyba, priemonėmis 
ir turiniu.

„Kačių koncertas“
Anksčiau išeivijos spaudoje 

aprašytas atsitikimas su Kučin- 
giu Vilniaus operoj, atrodo, esąs 
tikras. Studentai sceną apmėtė 
alaus buteliais ir kitais skraidan 
čiais objektais už tai, jog nebu
vo išleistas dainuoti iš Sibiro grą 
žintasis Kučingis. Kažkas palei
dęs gandą, kad tai įvyko dėl Kip
ro Petrausko įsikišimo. Tiesa tai 
ar ne, bet tą naktį prie Petraus
ko buto studentai suruošė „ka
čių koncertą“. Pats Kipras sce
noje pasirodo labai retai ir tebe-

KALENttORIlIS
Kovo 29 d.: šv. Jonas Baraki- 

zljus, kan.; lietuviški: Eikis ir 
Oygoja.

Kovo 30 d.: šv. Agnietė; lie
tuviški: Baniulis ir Siute.

Saulė teka 5:39, leidžiasi 6:13.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago je 
ir jos apylinkėje šiandien — šil
čiau.

Gen. Nathan F. Twming paskir
tas JAV štabų viršininkų tarybos 
pirmininku; buvo oro pajėgų va
das. . (INS)

AFL - CIO vykdomoji 
taryba suspendavo 

Davė Beck

Toledo katedros

brangenybės Maskvoje
LONDONAS, kovp 29.—Alek

sandras Orlov’as, buvęs sovietų 
slaptosios policijos valdininkas 
ir tarnavęs vidaus, karų metu 
Ispanijoje, paskelbė, kad prapuo 
lusios Ispanijos Toledo katedros 
brangenybės galinčios būti Mas
kvoje.

Kai 1936 ^n. gen. Franko ka
rinės pajėgos artinosi prie Ma
drido, komunistai paėmė 600 to
nų aukso, kuris buvęs Ispanijos 
banke, ir išsiuntė jį į Kremlių. 
Kartu Orlov’as pareiškė, kad To
ledo brangenybės buvo laikomos 
toje pačioje vietoje, kaip ir auk
so rezervai, ir kad galėjo būti iš
vežtos į Rusiją. Tas brangenybes 
sudarė tam tikras skaičius sidab 
riklių ir auksinių taurių, išpuoš
tų brangakmeniais, kelios mons
trancijos, naudotų brangakme
nių kolekcija ir senas aukso kry
žius. Jų tarpe buvo ispanų rene
sanso meno pavyzdžių ir kitokių 
meno išdirbinių, kuirie rodė mau
rų įtaką ispanų menui.

Gen. Thomas D. White paskir
tas J,AV oro pajėgų štabo viršinin
ku; buvo štabo viceviršininku.

(INS)

Doiiakl A. Quarles paskirtas J- 
AV apsaugos vicesekretorius; bu
vo JAV oro pajėgų sekretorius.

(INS)

Augščiausios tarybos 
sesija Vilniuje •

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Vilniuje neseniai įvyko Lietu
vos Aukščiausios sovieto tarybos 
sesija, kurios metu ministerių ta 
rybos pirmininko pavaduotojas 
J. Laurinaitis papasakojo apie 
valstybinį Lietuvos ūkio planą

Ūkine konferencija
suruošta Biržuose

BIRŽAI, okup. Lietuva. — 
Maskvos „Pravda“ nr. 79 prane
ša, kad. Biržų rajone neseniai įvy 
ko ūkinė konferencija, kuri svars 
tė, kaip sumažinti ūkio gaminių 
savikainą. Konferenciją organi
zavo partijos ra io trini s komite
tas, rajono vykdomasis komite
tas ir Lietuvos Mokslo akademi
jos ekonomijos institutas. Kon
ferencijoje dalyvavo to rajono 
partijos ir tarybų darbuotojai, 
kolchozų pirmininkai, mašinų ir 
traktorių stočių vadovai, žemės 

specialistai. Planuojamos

James II. Douglas yra pakeltas 
j JAV oro pajėgų sekretoriaus pos 
tą iš vicesekretoriaus. (INS)

WASHINGTONAS. — AFL—
CIO vykdomoji taryba šiandien ūkio „

1957-iems metams. Be to finan- susirinko nutarti, ką daryti su praktiškos “priTmonės? siekiant 
sų minis oris . ro nis prane- išvežiotojų (teamster) unijos pir numušti ūkio gaminių savikainą. 

. ............ “ mininku Davė Beck, kuris atsi-šė apie 1957 metų biudžetą ir 
apie 1955 Lietuvos biudžeto vyk 
dymą.

Sovietų kariuomenė

pasiliks Vengrijoje
LONDONAS, kovo 29.—Mas

kvos radijas pranešė, kad Sovie
tų Rusija ir Vengrija pasirašė 
pareiškimą, kad sovietų kariuo
menė ir toliau pasiliks Vengrijo
je. Pareiškime sakoma, kad so
vietų kariuomenė laikinai pasi
liks Vengrijoje „apginti“ kraš
tą.

sakė liudyti apie unijos finansi
nius reikalus senato komitetui. 
Beck kaltinamas, kad jis savo 
reikalams neteisėtai naudojo uni 
jos 320 tūkstančių dolęrių.

AFL—CIO vykdomoji taryba 
prieš kiek laiko priėmė veikimo 
kodeksą, kuriuo joks unijos va
das negalėjo prisidengti konsti
tucijos penktuoju punktu.

AFL—CIO vykdomoji taryba 
šiandien išvežiotojų unijos pir
mininką Beck suspendavo vyk
domojoje taryboje.

Baltgudžiai rašytojai 
Vilniuje

VILNIUS, okup. Lietuva. _ 
Maskvos „Literaturnaja Gaze- 
ta“ nr. 25 skelbia, kad grupė pra 
dedančių Lietuvos rašytojų bu-, 
vo pakviesta į Gardiną, kur buvo i 
ruošiami literatūros vakarai, o iš 
Baltgudijos atvažiavo didelė gru 
pė rašytojų, menininkų į Vilnių, 
į Kauną, aplankė eilę kolchozų. 
Baltgudžių poetas Artur Volskij 
supažindino su lietuvių kūrinių 
vertimais į baltgudžių kalbą.

Pirmoji laivų vilkstine

perplaukė Suezo kanalu
KAIRAS, Egiptas, kovo 29. — Vilkstinė - konvojus šiandien 

plaukė Suezo kanalu pirmą kartą nuo trigubos invazijos į Egiptą, 
įvykdytos britų - prancūzų - izraelitų prieš penkis mėnesius.

Egiptas praleido didesnius lai
vus Suezo kanalu ir išsirinko iš 
jų sau mokesčius. Pigi plas šiuo 
žygiu aiškiai pabrėžė Vakarams: 
„nėra pinigų — nėra praplauki- 
mo“.

Dar studijuoja
Jungtinės Amerikos Valsty

bės, Britanija ir Prancūzija dar 
studijuoja Egipto Suezo kanalo 
planą. Washingtono pareigūnai 
pasakė, kad jiems nepatinka nau 
jas Suezo planas, bet jie dabar 
nemato ko nors geresnio gauti, 
ką Egipto Nasseris siūlo Sueze.

Kanalo konvojus, susidedąs iš

Daugiau kaip milionas 
darbininkų streikuoja 

Anglijoje
LONDONAS, kovo 29. — An

glijos darbdaviai sutiko tartis su 
profesinių sąjungų atstovais dėl 
algų pakėlimo dešimčia procen
tų ir baigti streiką, kuris para- 
lyžavo 4,300 daugiausia ekspor
tui gaminančių firmų.

Streike dalyvauja daugiau 
kaip milionas pramonės darbinin 
kų. Jį pradėjo laivų statytojai 
prieš 15 dienų.

Streikuotojai susirėmė su po
licija Bristolio ir Manchesterio 
miestuose, kai keli sunkvežimiai 
bandė įvažiuoti į fabriką pro 
streikuojančių sargybą.

10 laivų — didžiausias 7,418 to
nų italų laivas — perplaukė Sue
zo kanalu.

Iki penktadienio tik 2,500 to
nų laivai galėjo plaukti kanalu. 
Gal kreipsis į Pasaulinį teismą

Egiptas pareikalavo ir paėmė 
mokesčius iš kiekvieno laivo 
vilkstinėje (konvojuje).

Sakoma, kad Egipto preziden
tas Nasseris ketinąs kreiptis į 
Pasaulinį teismą, kad šis nuspręs 
tų, ar Izraelis gali naudotis egip
tiečių kontroliuojamu vandens 
keliu.

Kard. Mindszenty vėl "kaltas"
BUDAPEŠTAS, Vengrija, kovo 29. — Kardinolas Mindszenty, 

kuris buvo išlaisvintas vengrų sukilimo metu ir paskelbtas netei
singai komunistų nuteistas, Kadaro režimo laikomas kaltu ir tu
rinčiu kalėti iki gyvos galvos.

Šitaip paskelbė Budapešto ra
dijas, per kurį kalbėjo religinių 
reikalų biuro atstovas. Jis pa
reiškė, kad kardinolas, kai tik iš
eis iš amerikiečių pasiuntinybės, 
bus vėl suimtas. Kartu jis pažy-

Trumpai iš visur
• 2,000 Kanados ūkininkų bei 

žemės ūkio darbininkų kas mė
nesį persikelia gyventi į mies
tus. Taip bent buvo per 18 pasta
rųjų mėnesių. Ontario pieno ga
mintojų sąjungos pirmininkas 
S. G. I,owry pareiškė, kad rei
kia padidinti ūkininkų ir jų dar
bininkų pajamas, nes kitaip bė-

mėjo, kad kardinolo bausmės 
„palengvinimas“, kai jis buvo iš
leistas iš kalėjimo ir laikomas 
„bažnytiniuose namuose“, nereiš 
kė, kad jam buvusi dovanota 
bausmė.

Toliau kalbėtojas pasakė, kad! gimo į miestus nebūsią įmanoma
kardinolas Mindszenty paliko sustabdyti.
„savo gyvenamą vietą“ ir įsi iun- _ r ? •- t- j i. ..... • Lenkim ts Kanados pirksge „i veiklą be legalios teises . . n n AA1, , . . ... . ,,,,. . 10,010,000 bušelių kviečių uz 20Lapkričio 3 d. lis „agitavo prieš ... , , . „, .. ” ... , , milionų dolerių per dvejus me-liaudies demokratiją“ radijo kai . ......... , .. ., . . , . ... ... .... tus; uz tai p atsilygins dalimisboję ir „kategoriškai“ atsistojo . . ., . .. . . : .... per trejus metus,kontrrevoliucionierių puseje .

Kartu paskelbta, kad kard. • Rumunija esanti rami kaip 
Mindszenty lapkričio 5 ir 6 d. iš- tvenkinys: paviršiu je matyti bal 
leidęs instrukcijas Vengrijos kle tos putos, o dugne — kunkuliuo- 
rui iš savo gyvenamos vietos ja. Visas žibalas eina į Sovietų 

; ambasadoje ir dėlto „pažangieji Sąjungą, o pakartotinis pinigų 
kunigai“ neteko savo darbo. nuvertinimas apiplėšė gyvento-

Kardinoas Mindszenty šian- jus. Kraštą valdo 1,800 saugumą 
dien atšventė 65 metų sukaktį policijos ir 15 divizijų rusų armi- 
JAV pasiuntinybėje, Budapešte jos.

• Buvęs Britanijos prem jeras • Irano šakas vakar Teherane 
Edcn greitai vyks iš N. Zelandi- suruošė iškilmingus pietus Va
jos į Bostoną patikrinti sveika- karų Vokietijos kancleriui Ade- 
tos. naueriui.

Sovietų karines pajėgos

netoli Norvegijos pasienio
OSLO, Norvegija, kovo 29. — Norvegijos šaltiniai skelbia, 

kad sovietų grasinimai Skandinavijoms kraštams nėra tušti, nes 
raudonoji armija šiaurės vakaruose laiko sutelkusi dideles laivy
no, oro pajėgų ir sausumos pajėgas.

Savo pasienyje su Vakarų pa
sauliu Rusi ja turi apie 550 aero
dromų, iš kurių 100 vien tik Ko
los pusiasalyje ir buvusioje suo
mių Karelijoje. Tame šimte aero
dromų stovi daugiau kaip 1,500 
lėktuvų, nuo pačių moderniausių 
vidutinio tipo „Iljušin“ bombo-

Kolos pusiasaly yra septynios 
pėstininkų divizijos. Toliau į pie
tus, Ijeningrado srity, stovi dar 
apie 13 divizijų.

Norvegija turi 3,5 mil. gyven
tojų ir priklauso šiaurės Atlan
to pakto organizacijai (Nato)

nėšių ir Mig-19, naikintuvų iki J nors ir neįsileidžia svetimų ka- 
pasenusių Yak-25 ir transporto reivių į savo valstybę, 
lėktuvų.

Bolševikai nepasitiki
lietuviais kapitonais

VILNIUS, okup. Lietuva. —. 
Vilniaus radijas dažnai giria 
Klaipėdos žvejus, kurie Šiaurės 
Atlante žvejoja silkes. Tačiau 
įdomu, kad laivų kapitonų var
dai .dažniausia rusiški, bent jau 
ne lietuviški: Netkovas, Dudi- 
nas, Žirakovskis, Koleckiukas ir 
pan. Juk jei tikra, kad Klaipė
dos jūreivystės mokykla per 10 
metų esanti išleidusi apie 700 jū
reivių (vien tik šių metų laidoje 
esą apie 130), tai ir kapitonais 
jau būtų buvę galima paruošti 
daugiau lietuvių.

Bet matyti, čia veikia dar ir 
kita priežastis: Sovietai lietuvių 
tautybės kapitonais ne labai pa
sitiki, ypač kai laivai leidžiami 
tolėliau nuo Klaipėdos.

Žuvų žibalinis 

skonis
MASKVA. — Sovietų žuvų spe 

cialistas E. N. Pavlovskij „Prav- 
dos“ nr. 81 rašo, kad daugelyje 
vietų sovietuose į vandenis be 
atodairos metamos įvairios pra
monės liekanos ir dėl to daug 
kur žuvys neskanios, atsiduoda 
žibalu.

• Japonai du lta- tus bandė 
kontroliuojamus šovinius, bet 
nepavyko.

Stipri laivyno jėga Murmanske
Pagrindinė laivyno bazė yra 

Murmanske, Kolos įlankoj. Tas 
laivynas susideda iš šešių krei
serių, 50 naikintojų, 85 povande
ninių laivų, KM) torpėdlaivių, 90 
minų jieškotojų ir 10 ledlaužių.

Šią savaitę Bulganinas pasiun
tė Norvegijos ministeriui pirmi
ninkui Einar Gerhardsen grasi
nantį laišką, kuriame ragina šią 
valstybę išstoti iš Nato.

Prieš tai Maskva buvo apkal
tinusi Švediją, kad ši padedanti

Mokytojų klubas 
Ukmergėje

Amerikietė Mrs. AnJta Carrnll 
kurią Irano banditai pagrobė. Ban
ditai nužudė jos vyra Kevin Ca- 
rroll ir Brewster VVilson, Ameri
kos pagalbos specialistus Irane.

(INS)

UKMERGE, okup. Lietuva. — 
I. Šakalys rašo Maskvos „Izvies- 

amerikiečiams šnipinėti Pabalti-1 tijų“ nr. 00, kad Ukmergėj ati-
Toj pačioj Karelijos srityj ir jo kraštuose. darytas mokytojų klubas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Generolas Paris de Bollordicrc, prancūzų karo herojus, pa

sitraukė iš karo vado pareigų Aiži rijoje, protestuodamas prieš 
prancūzų metodus, vartojamus numalšinti sukilėlius A/žirijoje. 
Jis buvo pietiniame Alžire vadas.

— Ortodoksų arkivyskupas Makarios vakar pareiškė spaudos 
konferencijoje, kad. jis nepasiruošęs kalbėtis politiniais klausimais 
su Britanija, kol jis negrįš į Kipro salą iš Seyehelle salą, Indijos 
okeano, kur jis buvo britų ištremtas.

— Jakartos, Indonezijoje, karinė vadovybė jau cenzūruoja vi
sas užsienio korespondentų žinias.

— Jeruzalės šaltiniai praneša, kad Izraelio ministerių kabine
tas nutaręs atšaukti ambasadorių Abba S. Eban iš Washingtono.

— Izraelis kaltina jordaniečius, kad jie vakar užpuolė Izraelio 
prekinį traukinį.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk- 
jold vėl posėdžiavo su septynių vyrų patariamuoju komitetu Nevi 
Yorke apsvarstyti Jungtinių Tautų kariuomenės ateitį ir kaikurių 
valstybių nusistatymą ištraukti savo kareivius iš Vidurio Rytų. 
Sklinda kalbos, kad Hammarslfjold vėl skris į Vidurio Rytus.

— Prezidentas Eisenhoiaeris vakar tarėsi su kongreso vadais 
ir siūlė konstitucijoje priedą, kuriuo būtą sudaryta 10 vyrų komi
sija, vadovaujama viceprezidento. Toji komisija turėtų nustatyti 
kada prezidentas dėl negalavimo nebegali eiti pareigų ir jas pa
vesti viceprezidentui.

— Philadelphijoje vakar dviejuose gaisruose žuvo vienuolika 
vaikų.

— Prezidento Eisenhoįverio specialus atstovas James Ri- 
chards pažadėjo Jungtinių Amerikos Valstybių pagalbą, pagal Ei- 
senhoįverio Vidurio Rytą doktriną, Turkijai, Lebanui ir Libijai.

— Prancūzijos prem jeras Guy Mollet vakar gavo 33-čią kartą 
pasitikėjimą parlamente. Jo politikai parlamento atstovai pritarė 
221 (IBS prieš) balsu.

— Egipto Suezo kanalo pareigūnai nurodė, kad už laivų per- 
plaukimą Suezu mokesčiai turi būti mokami Egipto banke arba 
tarptautiniame Šveicarijos banke, kuriame vokiečiai mokėjo I Pa-

i saulinio karo reparacijų mokesčius.

t
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Kanadoje

STEMPU2IEN6S IR VASYLIŪNO 

KONCERTAS
Kovo 23 d. Prisikėlimo para

pijos salėje, Toronte, įvykęs 
koncertas paliko tikrai rimtą ir 
malonų įspūdį.

Aldona Stempužienė, pirmu iš 
ėjimu, padainavo “Užmigo že
mė” — Sasnausko. “Diemedžiu 
žydėsiu” — Gruodžio, “Šauks
mas” ir “Mano protėvių žemė” 
— Budriūno. Nors programoje 
žymima, jog ji esanti kontral
tas, manyčiau ją aseant mezzo. 
Mezzo turinti labai gerą žemąjį 
registrą, šis įspūdis gauna
mas, atkreipus dėmesį į balsinę 
spalvą. Tikram kontraltui rei
kėtų daugiau tamsumo balse. 
Nuo pirmosios gaidos pianissi
mo išvystyto iki galingo forte, 
klausytojas pajuto, jog ji jau 
yra įsigijusi techniką, pajėgian
čią išreikšti visą dainos vidinį 
dramatizmą ar džiaugsmą. Tai 
nėra lengvas technikinis triu
kas. Reikėjo daug darbo įdėti 
to siekiant, ir džiugu, jog solis
tė tai jau yra pasiekusi. Ji tu
ri gerą kvėpavimo techniką. 
Frazavimas tikslus. Iki galo iš
laikomos ilgos melodinės linijos 
leido pajusti dainos grožį visoje 
didybėje. Malonu buvo stebėti 
5)tempužienę dainuojant forte 
augštame registre. Lengvai, be 
žymių pastangų, neforsuojant, 
tiksli tone (retas dalykas pas

'I

“Piemenų raliavimas”. Įeita į 
dainos charakterį iki detalių. 
Tikslus nuotaikos atkūrimas. 
Visiškas pianissimo šauksmas, 
išreiškiąs kančią, buvo taip jau
dinąs, jog privertė klausytoją 
reikalauti kartojimo.

Monotoniška ir įvairu
Antrąją dalį pradėjo smuiki

ninkas Vasyliūnas Corelli sona
tomis Nr. 12 (D dur) ir Nr. 6 
(A dur). Jos buvo tikrai kla
siškai ir be priekaištų atliktos. 
Niuansavimas, intonacija ir tik
ras kūrinių spratimas buvo per
duoti klausytojui iki smulkme
nų (kartais per didelis preciziš
kumas veda į nuobodulį), todėl 
nenuostabu, jog klausytojai at
sidėkojo ilgu, nepaliaujamu ir 
grausmingu plojimu. Vasyliū
nas, laikydamasis principo nepa 
taikauti publikai, nieko negrojo 
virš programos, nors buvo ilgai 
ir karštai prašytas. Jis taip pat 
visus dalykus grojo iš gaidų, no 
rėdamas būti klasiškai tikslus. 
Grįžtant prie vieno kompozito
riaus dalykų jungtiniame reči
talyje atlikimo, reikėtų pridurti, 
jog Corelli nebuvo nuobodus, dė 
ka gero atlikimo, bet vistik mo
notoniškas dėl pačios progra
mos sustatymo. Mer turime per- 
mažai progų, kad galėtume pa

mušų dainininkes). Tyliosios įtenkinti vien tik sonatos for- 
gaidos — skambios ir nešančios1 ma- Pageidaujamas įvairumas 
į kiekvieną salės kampelį. Dik- pasiliko iki galo.
cija gera. Interpretaciniu klau-Į Pabaigoje solistė Stempužie- 
simu kalbant, pasigendama dau-l nė padainavo ariją iš operos “Le 
giau spalvingumo. Taip pat per Prophete” (Ah, mon fils) ir iš 
didelis “rubato”, norint pade- "Don Carlo” (‘O, don Fatale). 
monstruoti medžiagą, kenkia mu Abu dalykai buvo solistės tiks- 
zikos ritminei idėjai.

rėjo puikius programos atlikė
jus ir gerai parinktą programą. 
Manyčiau, kad visi ruošiamieji 

į koncertai turėtų būti ruošiami, 
norint patiekti tokių vakarų, jog 
mūsų muzikos mylėtojų būrelis

Velionis Povilas buvo kilęs iš Oličauoje 
iržn Daug kas jį pažino Ha- ® ~

Vyčiai veikia

Hamiltone jau nuo pr. metų 
rudens nebuvo nė vieno vaidini- Biržų.
mo. Todėl žmonės yra išsiilgę nau stovykloje, kur dirbo “At- 
scenos meno. Laukiama taip žalyno” teatre. Wellande nesi-
pat svečių iš artimesnių kolo
nijų — St. Catherines, VVellan-

išaugtų į muziką mylinčią ma-ido, Colbourno ir Niagaros bei 
sę. o mūsų muzikos kūrėjams kitų vietų.
(čia turiu galvoje ir atlikėjus) Hamiltono ateitininkų kuopa 

yra visą laiką labai veikli ir pro 
tarpiais duoda kultūringų pra
mogų jaunimui ir senimui. Spėk 
takliu susidomėjimas yra gana 
didelis. Kl. G.

Welland, Ont.'
Mirė Povilas Tamulėnas

; Kovo 17 d. liūdna žinia su
krėtė visą Niagaros pusiasalį. 
Wellande, naktį miegodamas, 
staiga mirė visų mylimas Povi
las Tamulėnas. Paliko liūdesy
je ir bo globos mylimą šeimą: 
du vaikučius, žmoną Jozefiną ir 
senutę. Velionies žmona jau me 
tai, kai yra Niagarą. Peninsula
sanatorijoje. Neseniai turėjo 

vah duos vienintelį spektaklį sunkią plaučių operaciją ir dar 
(855 Barton Str. East); bus su
vaidintas L. Fodoro “Brandos 
atestatas”. Teatro trupėje da
lyvauja pačios stipriosios jėgos, 
režisorius — P. Maželis.

nereikėtų skustis dirvos stoka.
Abiems artistams akompona- 

navo Stasys Gailevičius, kuris, 
nors ir neturėdamas daug laiko 
repeticijoms, buvo be priekaiš
tų.

Koncerto programa buvo kuk 
lutė, bet meniškai paruošta T. Į 
Valiaus.

Salėje susirinko apie 400 klau j 
sytojų. Patrimpu Aista i

Hamilton, Ont.
Susidomėjimas “Brandos 

atestatu”
Ateitininkų kuopa Hamiltone 

yra pakvietusi Clevelando teat
ro trupę “Vaidila”, kuris čia at 
vyksta kovo 31 d. ir vakare 5

gailėjo ląiko nei jėgų visuome
niniam ir kultūriniam darbui. 
Buvo LB apylinkės pirmininku 
ir kitose pareigose. Mylimai 
žmonai patekus sanatorijon, 
nors šeimos rūpesčiai dvigubai 
padidėjo, vistik ryžosi aktyviai 
prisidėti prie Kanados Lietuvių 
dienos organizavimo šiame pu
siasalyje.

Kovo 20 d. iškilmingai palaido 
tas Wellande, katalikų kapinė
se. Laidotuvėms vadovavo kun. 
Juvenalis Liauba, OFM. Daly
vavo taip pat jo buvęs kaimy
nas Lietuvoje klebonas kun. P. 
Ažubalis iš Toronto, kleb. kun. 
dr. Tadarauskas iš Hamiltono, 
velionies žmonos brolis Alfonsas 
Mickevičius iš Chicagos, J. Džen 
kaitis su žmona iš Sudbury, 
Ont., Simonavičiai ir daugiau 
keleto šimtų apylinkės lietuvių.

Nuliūdęs

Kovo 19 d. Vyčių salėje įvyko

i gegužės 19 d. Dievo Apvaizdos 
i parapijos bažnyčioje. Po įvairių 
pranešimų ir nutarimų buvęs 
pirm. Ig. Sakalas pakvietė V.

vyčių sendraugių kuopos meti- ^aukštį perimti pirmininko pa- 
nis susirinkimas, kuriame daly-{ re.*®afNaujasis pirmininkas pa
vavo nemažas skaičius narių. 
Buvo atsilankęs ir dr. Al. Rač- 
kus, kuris visada su vyčiais pa
sidalina gražiomis mintimis ir į- 
domiais sumanymais.

Kuopos nariams buvo praneš
ta, kad kovo 31 d. bus paminėta 
a. a. Kosto Zaromskio trijų me
tų mirties sukaktis. Šv. mišios 
už velionio sielą bus atlaikytos 
Švč. P. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje 10

sižadėjo dirbti kuopai, kiek jo 
jėgos leis. Po susirinkimo buvo 
vaišės, kurias paruošė T. Nor- 
butienė ir M. Paukštienė. Po 
vaišių draugiškai pasikalbėta, ir 
visi išsiskirstė geroje nuotai
koje. ’ K. P.

Jeigu aš turėčiau į vieną sa
kinį sutelkti visą patyrimą, ku
rį įgavau savo darbščiame 

vai. ryto. Po pamaldų visi vyks, •s v,l sėkmingame gyvenime,
ir

j Vyčių salę.
Taip pat buvo pranešta, kad 

a. a. kan. F. Kemėšio mirties 
sukaktuvių minėjimas įvyks ge-

as ją is- 
reikščiau šiais žodžiais: “Pirma 
pareiga, paskiau malonumas!”

—Nasmytli

negreit galės grįžti į namus. 
Apylinkės lietuviai giliai išgy
vena šią šeimos nelaimę ir sku
ba į pagalbą aukomis.

— Kaip biologijos mokslo ne
gali būti be gyvybės, nei fizikos 
mokslo be medžiagos, taip žmo
gus negali būti be Dievo.

— Fulton Sheen

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčių blankas.
• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas.

504 West 33rd Street (netoli Normai Avenne).
Valandos: Kasdien įskaitant šeštad. ir gekm. nuo 9 v.

ryto iki i) v. vak., bet svarbu, kad telefonu susitirtumet laiką Vlctory 
2-3486. 20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMOS KAINOS

Dėl programos pasirinkimo
Izidoriaus Vasyliūno pasirink

toji progr3ma buvo graži ir ori
ginali, bet vargu ar labai popu- 
lari. Keturios Corelli sonatos 
yra didelis reikalavimų staty
mas nevisai patyrusiai publikai 
Ginčytinas klausimas, ar turime 
pataikauti publikai. Iki tam tik 
ro laipsnio manyčiau, kad tu
rime. Nebloškiant principų į 
šalį, išeitis galima. Akademi
niuose parengimuose, kur susi
renka tik tos rūšies specialis
tai, to nereikalaujama. Čia gi 
mes turimo įvairaus plauko klau 
sytoją. Turime jam patiekti, 
kas būtų aišku. įvairu ir leng-j 
va. Sergančiam vaikui, paduo
dant vaistus, jie apiplami cukru
mi. Negalima jieškoti scenoje 
tik sau pasitenkinimo. Čia ne
noriu tvirtinti, jog šio koncerto 
metu buvo jaučiamas šis reiš
kinys, tik metus žvilgsnį į pro
gramą, kurią sudarė keturios 
Corelli sonatos, piršosi ši min
tis. Pirmoje dalyje, pradėjęs so
nata Nr. 1 (D dur) ir tąsa Nr. 
10 (F dur), Vasyliūnas leido pa 
justi šių sonatų melodinį, ritmi
nį ir struktūrinį grožį. Jis su
pranta laiko dvasią ir stilių, to
dėl jos pasidaro tikrai įdomios 
atlikėjo rankose. Tiesa, klausy
tojas galbūt pasigedo gyvesnio 
tempo, bet nustatyti tempai at
skirose dalyse (Grave, Allegro, 
Adagio ir t.t.) nenusako jų tiks
liai (pabrėždami daugiau cha
rakterį). todėl dėl to negalima 
ginčytis. Allegro reiškia sku
biai. Bet kaip skubiai? Links
mai, gyvai, bet koks greitumo 
ir gyvumo tempas?

Po Vasyliūno sonatų Stempu
žienė padainavo “Ei užu go
jaus” — Banaičio, “Piemenų ra
liavimas" — Jakubėno ir “Oi nė 
ra niekur” — Banaičio. Ypač 
tiksliai ir įdomiai padainuotas

liai perduoti. Charakteris, dra
matiškumas, nusivylimas, viskas 
pereita jausmų skale, todėl ir 
nenuostabu, jog klausytojai bu
vo su jaudinti ir prašė vis dau
giau. Splistė nebuvo šykšti ir 
padainavo dar du dalykus iš o- 
perų (Gianni, Schici ir Carmen). 

Gera dirva
Pas mus vyraująs įsitikini

mas, jog rimti koncertai, nesu- 
jungti su šokiu ar kitomis prog 
lamomis, neturės pasisekimo, šį' 
kartą neišlaikė kritikos. Neišliį- 
kė todėl, kad šis koncertas tu-i

Jums ,.. jūsų 
vestuvinėje nuotraukoje 

be abejo!
Jūs . . . spindinti jūsų vestuvi
nėje suknelėje . . . akimirką ku
rią jūs norėsite turėti ... ir 
gėrėtis . . . nuotraukoje, kuri 
bus pagaminta su tokiu pat 
kruopštumu, kaip ir jūsų ves
tuvinė suknele. Dabar pasiskir
kite laiką.
VICTOR STUDIO

VVnldiiiK I'oi iujiIs .V CaiHlid 
Fotografus

Vestuvines nuotraukas darome 
nuinie, bažnylčoje, vestuvėse 

ir studijoj.
2517 Hest 69th Street 

Chicago 29, III.
Telef. KEmiblle 7-0040
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VELTUI... Veltui iki Balandžio pabaigos?
GRAŽIOS ROŽINES” LĖKŠTĖS

Padauginkit esamąs .. .Arba pradėkite naują rinkinį.

VELTUI!
8 indai

Padauginkit savo rinkinį
Šis rinkinys turi šiuos indus: 
grėtinei, cukrui, sriubai (4), 

daržovėms, ir mėsai didelės.

VELTUI!

VELTUI!
16-kos indy rinkinys 

, Patarnavimas keturiems 
Su indeliu $200.00 ar daugiau 

Vienas rinkinys indėliui 

Vienas patarnavimas turi: 

Puoduką, lėkštukę, lėkštę mesi ir dezertui

Arba keturi indai patarnavimui 

Su kiekvienu $50.00 indėliu 

(Tik 4 patarnavimai indėliui)

INSURED

Taupytojai gali padauginti esamas sąskatas 

ar tie kurie užveda naujas sąskaitas, gauna

vieną iš ty dviejų pasiūlymų.

Arba Jūs nalite pasirinkti (A,B,C,D.)
Su kiekvienu $50.00 indėliu:

A. grėtinei - cukrui; B. sriubai (4)
C. daržovėms; D. mėsai (didelis indas) 

Galite gauti iki keturių indu.

Raudonos rožės gražumas atspindi ant skais

čiai balto fono. Kiekviena šeimininkė džiaug

sis gavus tokius skaisčiai gražius indus.

Bus “Skaisti Ateitis” - jei taupysite pas

Cicero Federal Savings and Loan Association
5900 W. CERMAK ROAD
\ :iliimkis. pilni, ii’ nnlr. 9 iki 4 viii. p. p.

treė. 9 vai. r>to iki 12 vai. •

TELEPHONE BISHOP 2-2646
kelvir. ir pciik. !1 vai. rvln iki S vai. vak. 

C .t adiellillis llialil l'v t tl.
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VIDURRYČIŲ PROBLEMOS
Visiems žinoma, kad Artimųjų Rytų problemos yra didelės 

ir komplikuotos. Keliais atvejais jos grėsė platesnio masto karu. 
Daug kas buvo linkę manyti, kad dėl jų gali kilti ir trečiasis pa
saulinis karas. Bet, kaip matome, toki pavojai yra praėję. 'Re
čiau ar dažniau ten gali įvykti lokalinių ginkluotų susirėmimų, 
riaušių, tačiau jų praplitimas bus sulaikytas. Bas triukšmo, bus 
ginčų, bus kalbų ir spėliojimų, bet tuo viskas ir baigsis. Prez. 
Eisenhowerio doktrina ar tik nebus pačiu efektingiausiu didesnio 
karo stabdžiu. Ji bus rimtu įspėjimu neiti į tokius kraštutinu
mus, kurie būtų žalingi pačioms besiginčijančioms ir tarp savęs 
bekovojančioms valstybėms.

Kaip jau dabar atrodo, arabiškųjų tautų ginčas su Izraeliu 
šiek tiek atvėsta ir kilusi krizė, jei ne visai pašalinta, tai bent 
kiek ilgesniam laikui aplopyta. Arabiškosios tauto,s teisingiau 
sakant, jų į kraštutinumus palinkę vadai, svajoję tiek įsigalėti, 
kad atitinkamu laiku galėtų nušluoti Izraelį iš laisvųjų valstybių 
tarpo, yra priversti susivaldyti. Tą patį galima pasakyti ir apie 
Izraleio ekstremistus, kurie buvo ir tebėra užsispyrę praplėsti 
savo sienas. Jie bus priversti susivaldyti, jusdami pašalinę įta
ką, pirmoje eilėje Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybės.

Kilus krizei Art. Rytuose. Sovietų Rusijos diktatoriai ran
kas trynė iš džiaugsmo, manydami, kad sulaukė tos dienos, kuo
met galės įsistiprinti toje svarbioje srityje, kurios reikšmė yra 
stambi ir ekonominiu, ir strateginiu atžvilgiu. Įkėlę ten savo 
koją, bolševikai ir Jungtinėms Amerikos Valstybėms galėtų su
duoti skaudų smūgį. Bet šios progos Kremliui yra sumažėju- 
slos. Jo agentų kurstymo darbas darosi vis mažiau efektingas.

Egjpto premjeras Nasseris taip pat atvėsta, kai pradeda 
šalčiau galvoti apie savo krašto vidaus, ypač ekonominius, rei
kalus. Jam yra reikalinga gauti pajamų iš Suezo kanalo. Ir 
visos kitos arabų tautos turi parduoti žibalą, kad gautais už jį 
pinigais galėtų pirkti įvairius gyvenimo reikmenis. Tik Vakarų 
laivai ir Vakarų gėrybės tegali šiuo atžvilgiu pagelbėti Nasseriųi 
ir visoms kitoms arabiškoms tautoms. Izraelis irgi negali eg
zistuoti be pašalinės, užsieninės pagalbos. Vienu žodžiu, be JAV 
dolerių ir rinkos nei viena, nei kita pusė negali apsieiti. Sovietų 
Rusija, nors ji ir daug siūlosi, kaip ir paprastai, žada, nei ara
bams, nei žydams to duoti negalės. Jai tik rūpi paimti juos į savo 
griežtą ir piktą kontrolę ir panaudoti savo agresijai. Šitą bol
ševikų vadų tikslą ir arabai, ir žydai jau šiandien turi matyti. 
Jei jie to ir dabar dar nematytų ir nesuprastų, turėtų būti akli 
ir didžiausi neišmanėliai.

Galimi pasikeitimai
Vis dažniau kalbama apie galimus pasikeitimus JAV vy

riausybės kabinete. Manoma, kad šių metų viduryje pasitrauks 
gynybos sekretorius Charles Wilsonas. Jo vietai užimti kandi
datais minimi Donaid Quarles ir gen. Alfred Gruenther. Kitų 
metų pradžioje valstybės sekretorius John Foster Dulles jau 
bus sulaukęs 70 metų amžiaus. Jis tikrai atsistatydinsiąs. Jo 
vietai užimti yra ruošiamas Christian Herter, buvęs Massachu- 
setts gubernatorius, o dabar JAV pasekretorius. Kalbama dar 
ir apie kitus galimus pasikeitimus. Bet patys svarbiausieji, ži
noma, yra valstybės ir gynybos sekretoriai.

300 METŲ LIETUVIŲ IŠEIVIJAI 
AMERIKOJE
K. M. VEMBRE

Neseniai (1954 m.) žydai at-ltų New Yorkas, nes čia atplau- 
šventė 300 metų sukaktį nuo' kė laivai ir čia, pirmas lietuvis 
pirmojo Amerikoje žydo atvy-'mindžiojo Amerikos žemę.
kimo į JAV. Už poros rfietų bus 
panaši sukaktis ir lietuviams.

Sim. Daukantas savo knygo
je “Būdas senovės lietuvių...” 
308 puslapy rašo: "Toje pačio
je gadynėje dar ta minavotina 
notis nutiko lituvių tautoje, jog 
daugelis lietuviško svieto išsi
dangino į Ameriką, nes didžtur
čiai Lietuvoje svietą vergė; kur
sai vengdamas tos vergijos mu
ko į Kuršą... Kunigaikštis Jo
kūbas (būdamas lenu Liet. Len
ku valstybės. M. V.) nupirko 
salą, vadinama Tobagu, nuo is
panų karaliaus ir tenai išleido 
atėjūnus naujokyno kurti...' ku
ri paskui anglai išgriovė, o liku
sį svietą (žmones) išvedė į New 
York. Ir taip lietuvių giminės 
yra jau ir Amerikos sviete (že
myne).

Tobago sala randasi prie Ve- 
necuelos, į šiaurę nuo Trinidado 
salos (geografiškai kalbant, 11°, 
15’ S(N) ir 60°, 40’ V(W)). Ji 
yra 26 mylių ilgumo ir 7.5 my
lių pločio. Atrasta Kr. Kolum
bo ir pavadinta “Asumption”. 
Anglai ją užėmė 1580 metais; 
vėliau valdė olandai, prancūzai 
ir vėl anglai 1814 metais.

Tat. sekant Daukantu, reikė
tų manyti, kad kun. Jokūbas ją 
būtų nupirkęs keletu metų anks 
čiau prieš 1580, o lietuviai pra
dėjo tenai kurtis anksčiau, ne-

tj-is šimtus metų mindom Ame
rikos žemę; laimėtume ir politi
niu žvilgsniu, parodydami, jog 
įneš veikiam; gal pasiektume ir 
ekonominių-tautinių laimėjimų: 
žiūrėk, tokia Norvegija turi

Kas reikėtų daryti? Manau, 
jog tiktų pakviesti pvz. admi
rolas Monchy bei kitus pasižy
mėjusius Amerikoje lietuvius.

Kaip atlikti minėjimą? Be 
susirinkimo, eitynių, ansamblio, 
chorų, taipgi turėtų būti sureng 
tos įvairiausios parodos: droži
nių, audinių, paveikslų ir 1.1.; 
jų tarpe turėtų būti Tadas Kos
ciuška su prancūzišku, lietuviš
ku ir anglišku užrašais — "Aš 
esu kilme lietuvis” (Je suis ne 
lithuanien), kaip jis rašė rusų 
carui Aleksandrui I. 1815 m. 
birželio 10 d. Gal suspėtų mū
sų istorikai patikrinti ir K. Pu- 
laskio tautybės klausimą? Nors 
jis gimė Podolėje, Viniarų dva
re (1748.III.4-1779.X.11), bet, 
jaunas būdamas, buvo Kurlan- 
dijos kunigaikščio Karolio tar
nyboje. O kad per porą šimtų 
metų lietuvių valdymo Ukraino
je liko ten mūsų tautiečių, tai 
matome iš kunig. Kaributų, Ga- 
licinų ir kitų faktų.

Suminėtinas ir pirmas Ameri
koje kunigas, givęs visus ku
nigiškus šventinimus — kuni
gaikštis Dimitrijus-Augustinas 
Galicinas (kilęs iš kunig. Gedi
mino giminės) gimęs 177O.XII. 
22. o miręs 1840.V.6 Loretto, 
Penn.

Kuo daugiau prisidėjom prie 
Amerikos gyvenimo sukūrimo?

Montrealis nenori Presley
Bal. 4-5 d. į Verduno didžiąją 

salę Verdun auditorium turėjo 
atvykti Elvis Presley su savo

čiausiai neturime užtektinai po
licijos tvarkyti siuntančioms 
minioms ir visai nenorime tų 
riaušių, kurios įvyko kituose 
miestuose, kur jis pasirodė" 
sarkastiškai pastebėjo vienas 
savivaldybės pareigūnas. Taigi

trupe. Tačiau įsikišo Verduno
apie 3 mil. gyventojų, o UriĮmiesto taryba’ kuri nusprendė, 
teisę imigruoti 3,000; gi Lietu-j ^a^ Elvis Presley čia visai ne
va turi irgi apie tris milionus' pagedaujamas. “Mes papras- Verdune “rock n-roll” nebus 
(3,238,000 — "Pasaulio Liet.
Žinynas”), o teturime vos 386' 
žmones imigracijos kvitai!

P. S. 1922 metais "The school 
of Thinkers” paskelbė, kad a- 
pie 1619-1620 metus protestan
tai iš Lietuvos pasklido po Eu
ropą ir su piligrimais atvyko 
į Ameriką”. 1620 metais atvy
kusiųjų sąraše nėra lietuviškų 
pavardžių; jei atvyko vėliau, 
tai negalime tikrai nustatyti 
atvykimo datos.

Skautės šv. valandoj
Daugiau kaip 10,000 skaučių 

dalyvavo šventose valandose, 
surengtose vienuolikoje įvairių 
Newarko, N. J. bažnyčių.

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 So. Halsted St„ Chicago 8, III.

Tel. CAIumet 5-1064
Yra gantas <li<)/iniisins Ki<*ii|M>|norią išsirinkimas: naujausi raštai, 

augšėiauaia kokybe, šviesai atsparią spalvų, lengvai valcaną. Dažą 
šimtai rūšių: vidaus ir išorįo dažymui, žvilgam-iii, šilkiniu ž.vilgėjimo 
ir matinių.

įvestas naujas skyrius: VIRTUVĖMS: “sinku”, spintelių (kabi
netų) metalinių ir medinių baltų ir spalvotu, VONIOMS JltENGl- 
MAI komplektais ir atskiromis dalimis baltų ir spalvotų, VANDE- 
XII [ ŠILDYTI automatinių gazu šildomų Imileriti nuo 2(1 iki tilt ga
lionų. Kainos žemiau konkurencijos!

Taip pat čia rasite prekių naujausios mados dovanoms ir sau namų 
ruošai ir papuošimui kambarių. Prekės perkamos iš pirmųjų rankų, 
be tarpininkų. Užtat kainos žemos. Ite to yra gauti stiklui pjauti 
rėžtukai su deimantu..

Krautuvė atidara kasdieną įprastomis valandomis ir šventadieniais 
nuo 11 vai. iki 3 vai. po pietų.

J

gu piligrimai atvyko į Plymou-1 Prezidento tai tikrai nebuvo;
thą. Taipgi nežinia, ar 1580 m., 
ar vėliau anglai juos pergabeno 
j New York o valstybę.

Yra tikras dalykas, jog žino
mas lietuvis lotynų kalbos mo
kytojas dr. Aleksandras Karo
lis Cursius (Kuršius, Kuršaitis) 
buvo pakviestas atvykti į Ame
riką 1659 m. balandžio 10 d. ir

gal nė senatorių, bet burmistrų 
tikrai buvo. Miestų gal irgi ne- 
įsteigėm, nors kaikurie miestų 
vardai yra labti panašūs į lietu
viškas pavardes, sakysim, Butt- 
zville (New Jersey), Purvis 
(Missouri), Nesbitt (Missouri), 
Moline (Michigan), Backus (Min 
nisota). Midas (Nevadoje),

CONSTANT ACTION CREATES PROGRESS
RETAIN Republican Candidates 

for
Cicero Town Offices

VOTE 
STRAIGHT 

(x) REPUBLICAN

balandžio 25 dieną buvo patvir- Skarda (New Mexico), Landis 
tintas. Mokytojavo 1659-1661 (N. Carolina), L?nda (N. De-

tilt

xxxc

RETAIN

Fer Town Trustee 

0 FRANK I. KRAL

For Police Magistrate 

0 JOHN B. BERNARD

For Justico of tho Peaco 
(Five to be elected)

g LEROY LAWNICZAK 
g CHARLES J. SOUREK 
[x] LOUIS W. KIZAS 
g FRANK WESOLOWSKI, JR. 
g RAYMOND G. VonDRISKA

For Constablo 
(Five to be elected)

g FRED REHFELOT
g OTTO DANEK
g VVILLIAM HALLER 
g VVILLIAM POLIS 
g FRANK MURIN

For Member of the Library Board 
(Two to be elected)

g FRANK MUNGAI 
g JOHN SVOBODA

FRANK I. KRAL
REPUBLICAN
CANDIDATE

for

TOWN TRUSTEE
During the past four years mora 
action was effected by a progreo- 
aive plan of improvementa than in 
any other likę term in the history 
of Cicero.

FRANK I. KRAL, together with 
hia Republican asaociates, helped 
to aecure such projects as the 
Cicero Centennial Bridge, the 
Public Works Building, the Haw- 
thome Fire Station, the Munici- 
pal Parking Strip and many other 
advancements for the betterment 
of Cicero.

cota), Kinta (Oklah.), Balta 
(N. Dacota), Galva (N. Daco- 
ta), Lapinė (Alabama), Šilas, 
Bylas (Alabam). Aline (Geor- 
gia), Lithonia (Georgia), Mi- 
not (Mass.) ir kiti.

Kas gyvena arčiau minėtų 
vietovių, galėtų patikrinti jų 
kilmę; juk mes turime tokių 
pavardžių, kaip Butvilas, Lan
dis, Landžius, Purvis; o taip 
pat Lapinė, šilas. Alinė, Galva, 
Molinė, Bačkus, Nesbitt-Mis- 
souri, Skarda — New Mexico 
ir t.t. skamba taip lietuviškai...

Sykį po gerai pavykusio kon
certo priėjo kažkoks angliškai 
kalbąs pilietis ir sako: “Ir aš 
esu lietuvis...” Jei minėtas jubi- 
lėjus pavyktų gerai atlikti, tai 
gal nemažai pasisakytų, kad 
"ir aš esu lietuvis”; tokiu at
veju- sustiprėtume, pakiltume 
prieš kitus; pasigirtume, jog 
mes ne nuo vakar dienos, o jau

metais.
Kita banga galėjo atvykti vėl 

tais pačiais metais, nes New 
Yorko gubernatorius Stuyver- 
sant 1659 m. rugsėjo 4 d. krei
pėsi į Olandijos vyriausybę su 
prašymų, kad galėtų apsigyven 
ti minėtuose plotuose išvietinti 
lenkai, lietuviai, prūsai, jutlan- 
dai, flamai ūkininkai. Jie galė
tų būti atgabenti pirmu laivu...”

Taigi tikrai žinoma, kad 1659 
metais lietuvis atvyko į Ameri
ką ir 1959 metais sueina 300 
metų sukaktis lietuviams Ame
rikoje.

Kas turėtų imtis iniciatyvos 
paminėti šią sukaktį? Gal ge
riausiai tai atliktų Lietuvių ben
druomenė, jungianti pavienius 
asmenis ir įvairias sroves.

Kur galėtų įvykti šis minė
jimas? Nors daugiausia lietuvių 
yra Chicagoje ar Pensilvanijo
je, bet labiausiai tam tikslui tik-

::xanEč£tmaExx

Be religinio ir dorovinio auklėjimo nėra

dvasinio auklėjimo
f VYSK. V. BRIZGYS

Kyla klausimas, ar yra žmo- Kalbėdami apie žmogaus pri- 
gui kieno nors duoti gyvenimo' gimtį ir Dievo apreiškimą, sa
keliai, kuriuos jis turi žinoti, va‘me prieiname prie tikėjimo'

, ir dorovės. Tame. ką vadiname sekti ir kurių kitus turi mokyti, ,...., x -. i religija ir dorove, telpa žmogaus 
ar žmogus yra paliktas aklai vįso gyVenįmo kelias. Žmogaus 
laimei į savo tikslą pataikyti ar I dvasinis auklėjimas ir gyveni
ne? mas yra neįmanomas be šių dvie

Savo ir kartu visų dideliam jų sričių pažinimo ir pasisavini- 
džiaugsmui mes turime šiam i mo. Buvo minėta, kad žmogaus 
klausimui teigiamą atsakymą, auklėjimas būtų vienpusiškas, 
Žmogus turi savo prigimtį su jam stigtų pačios svarbiausios 
jos įstatymais ir Dievo apreiš-> dalies, jeigu jis nebūtų auklėja- 
kimą. Juose telpa žmogaus ir mas ir dvasiniai. Kadangi dva- 
žemiško gyvenimo keliai į tiks- sinis auklėjimas yra religinis ir

PAULIUS JURKUS

lą. Jeigu jie yra, tai žmogui yra 
būtina pažinti jų turinį ir rei
kalavimus. juos įsisąmoninti,

dorinis žmogaus auklėjimas, tai 
pilnutinis jauno žmogaus auk
lėjimas be religijos ir be doro-

persiimti ir taikyti praktiškam vės yra visiškai neįmanomas.
kasdieniniam gyvenimui. Tai yra labai praktiška išvada,

. . , _ , saistanti tiek šeimos gimdyto-Ir žmogaus kūno organizmas' . . , ... ,. , .- x jus. tiek mokyklą, tiek visusnėra permatomas vienu trumpu ; - x _,-x- 7 i •. • - » — kas nori turėti santykius su jau-pilkos akies pažvelgimu. Kas no 
ri jį pažinti, turi skirti laiko ir 
dėmesio, o taip pat panaudoti

mmu.
Religijos ir dorovės nemoky-

tinkamas meTži'agjnės technikos i ma3 ar mokykloje nė-
priemones. Juo labiau visa žmo1 ra 'ok3 a'3v?3 P«g«bimas; tai 

, - • • • j 1 nėra bešališkumas, o tik vien-gaus prigimtis—kūnine ir dva-i ... . . v. ...- i ■ pusiskumas ir paviršutinišku-sinc — vienu akies pažvelgimu . . .
nėra nei permatoma, nei supran mas’ lr J®.
tama. Ir j, pažinti reikia lai- ,K“r ’at butų “Plinta,
ko, atsidėjimo ir kilų pagalbos.! bu,>' aP'.’3t“ 2m°Baus 'lva31- 
žmogaus prigimties reikalai 3U "som.s to pa
mai nėra surašyti jo gimimo SP mem,s-
metrikų knygoje. Juos išgirsti Iš dvasinio auklėjimo turinio 

seka dar viena praktiška išva
da, kad religinis bei dorinisf jau- 

vadovavimo. Panašiai yra ir nimo mokymas ir auklėjimas y- 
su kitu žmogaus gyvenimo ke- ra pareiga ir teisė ne vien tik 
lių šaltiniu — Dievo apreiškimu. Bažnyčios, o ir tų, kurie turi 
Jo šaltiniai šiandien kiekvienam pareigą ar imasi jaunimą auk-

ir suprasti reikia proto, širdies, 
patyrusių ir išmintingų žmonių

lengvai prieinami, tačiau be pa
stangų jie lieka nepažinti; be

lėti. Bažnyčios ir tėvų yra so
lidari pareiga pasirūpinti, kad

tinkamo pasiruošimo ir be kitų I jaunimui ir dvasinio auklėjimo 
pagalbos jaunas žmogus jų kaip' būtų laiku duota tiek, kiek jam 
reikiant nesupras. Į jo amžiuje dera gauti.

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

JOHN B. BERNARD
REPUBLICAN
CANDIDATE

for

POLICE MAGISTRATE
The Cicero Police Court activitiee 
were modernized by ordinance in 
1953. Serving as the first Magia- 
trate under the new regulationa, 
JOHN B. BERNARD has raised 
the Police Court upto a high level 
of efficiency. He has demonstrated 
judicial ability and deserves re- 
election on his record.

CICERO TOWN ELECTION-TUESDAY, APRIL 2, 1957
POLLS OPEN 6:00 A.M. TO 5:00 P.M.

CICERO—THE BEST T0WN IN AMERICA
į reikia. Trukdo jai! Jei ji kur išeina, motinai nieko ne- Lina nesupranta, kas jam: ramus, paprastas. 
į sako. Du pasauliai, trejom durim perdalyti. j — Gerai, eik ir dirbk. Džiaugiuos, kad taip pasi-

— Idijotas! — niršta Lina, suspaudžia kumš-| sekė. Man reikėjo nusileisti, tu nepyk. Aš vistiek tau

65 tęsinys
— Žiūrėkit, kaip nusisuko laimės ratas. Tai se

kasi mūsų Juliukui. Bus greit apskrityje ir sėdės augš- 
toje kėdėje, jei šitaip. O tu, balandėli, nevaidini?

— Ne! Taip kunigas norėjo!
— Tai aš į atlaidus nevažiuoju! Reikia rimtai 

smegenim duoti darbo, tvarka pašlijo! Na, kuku! — 
Jis pasispiria koja ir nuvažiuoja.

— Eime iš čia, prašau! — Lina gūdžiai atsidusta.
Už tilto pasuka į dešinę.
— Atleisk man, Viktorai, atleisk. Aš nesu tokia 

purvina, kaip tau atrodau. Leisk įsikibti į tavo ranką, 
man silpna. Viskas maišosi.

Jis nieko nesako, nesipriešina. Čia pat ir jos 
gatvelė.

— Iš kur žinai tuos laiškus?
— Man parodė. Kunigas tačiau negalvoja apie tai. 

Aš iš karto pamačiau tave. Lengva atspėti.
— Gerai, kad vikaras nežino. As daugiau neda

rysiu. Užeikim pas mane.
— Ne. Tau reikia būti vienai. Turi pagalvoti. 

Atleisk, kad buvau per kietas. Užmiršiu. — Jis palie-

Įčius. — Mąstyk vienumoj! Burbulas! Pamokslininkas! 
Iš kur sužinojo?

Žiūri pro langą į kelią. Kažkas praeina. Gal jis, 
tas geradarys, šventuolėlis. Ar jis sėdės vienas na
mie? Kur tau! Kas vienumą išlaiko? Turi ir jis ko
kią plunksną, kuria sau brauko panosėje, turi kokią 
merginą. Klebonijoje juk tarnaičių, grietiene kvepian
čių sijonų pilna. Tegu gretinasi prie sau lygių ši nu- 
šepusi skiedra!

Greit ji rengiasi. Pakeičia rudą suknelę tamsia. 
Užsimauna rudeninius batus, velka juodą apsiaustą 
ir galvą suka pilka skara. Dabar, jei toks gudrus, te
gu sugaudo ją.

Išskubinus lenUia vienišus žingsnius, kad kas ne
pastebėtų. Salėje dar repetuoja. Patvoriais pasiekia 
bankelį. Meistro langai tamsūs. Kam užsidengti šviesą, 
jei kitur merginos žvakigalį pridengia skarelė.

Muzika! Armonika! Iš kur? Iš jo kambario. O 
jau juokiasi, kvatoja ta jo armonika. Skraido polkom, 
kimba į dainuškas, sukasi valsais. Tai pypia, tai šau
kia greitu, rėžiančiu ritmu. Pas jį tamsu, o vistiek 
linksma, ugninga. Lyg būtų gegužinė, lyg kažkas 
siaustų!

o

— Idijotas! — piktai svaido žodžius.
Salės laiptuose suklega. Baigėsi repeticija. Ji 

slenka pamažu ir stebi, kaip vienas šešėlis atsiskiria 
ir eina banko link. Lina slepiasi gonkose ir pasitinka.

— Laukiau tavęs, norėjau užeiti.
— Aš užimtas, Lina, šį vakarą. — Juliaus balse

padėsiu. Kitaip titnagas kunigas nieko nebūtų mum 
davęs. Dirbk! — ji paglosto petį ir prisiglaudus švel
niai pabučiuoja. Išsiskiria.

Gatvėje tamsu, o armonika lange džiūgauja.

24

ka ją prie vartelių.
Linos kambariuose jau bunda mėnesiena. Toli, j nei išsisukinėjimo, nei veržlumo. — Turiu būtinai per- 

už trijų durų, miega jos mama. Durys jas skiria am- skaityti veikalą. Nemaža darbo. Dar nėra langinių, 
žinai. Jei kas ateina, Lina tiesiog grūste išgrūda. Ne- Aną vakarą mus pamatė. Vėliau kada . ..

PRIEŠ JULIŲ komedija — “Jau atėjo rudenėlis”. 
Fiu, kaip ji triukšmingai žengia, vejasi veikėjus: no
tarą, policininką, vaistininkus, merginų glėbį. Neno- 
ramos klega, plaukia per sceną judesiais graikšėiais. 
Tai ne jo spintos dramelė, kurią išlukšteni, gerdamas 
alų. "Rudenėlis” turi pamušale neramų vėją!

Iš rankraščio spirgina vikaro pastabos, surašy
tos pieštuku. Voratinkliu driekiasi, kažkas pina, ryš
kina charakterius. Po šimts pypkių — šita ilgoji su
tana moka!

Rudenėja Juliaus kambaryje. Neramu. Ką dary
ti?! Reikia pasirodyti, kad ir buhalteris išmano. Bet 
gali įkišti galvą kilpon ir pasikabinti ant "Rudenėlio” 
šakos. Čia painu, sudėtinga. Jei scenoje straksėtų Li
na, galėtum nusispjauti. Dabar — Samanė, štai, kas 
verčia Julių rangytis lovoje.

Scena — Juliaus silpnybė. Dar žaliuodamas kai
me, jau buvo “vaidila”. Miestelyje tuoj prisistatė mo
kytojui, kuris valdė salės raktus. Nešė baldus, kalė 
demokracijas, vaidino, pasidarė scenos žiurkė. Kiek
vieną mokytojo pastabą tiesiog įsiuvo atmintin. Metai 
iš metų tobulėjo ir prasiveržė į pirmuosius. Kai mo
kytojas po septynerių metų išsikėlė, Julius užėmė jo 
vietą.

i B ui daugiau!

i
i



DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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• Šeštadienis, kovo 30, 1957

PAMINĖTA PROF. KRIKŠČIŪNO 
SUKAKTIS

Šių metų kovo 24 d. Lietuvių-1 apskrities agronomu, jau per ke 
Agronomų s-ga Chicagoje ir Lie lis rietus padėtis labai page- 
tuvių Profesorių draugija L. rėjo.
auditorijoje suruošė prof. dr. ' ,

Jurgio Krikščiūno 10 metų mir- . K pabrėžė, kad
.. , , . . . . ... kooperatinėje srityje dr. J. K.1ties sukaktuvių viešą pammeji- , . , JJ tenka vadovaujantis vaidmuo. 
m^' Jis “Pieno Centro” tarybos pir-

Minėjimui pirmininkavo prof. į mininkas, koop. “Linas” steigė- 
d. Manelis, primindamas, kad jas ir pirmininkas. Jo užsimoji- 
tą dieną sueina lygiai 10 metų mai dideli (išplėsti, motorizuo-

• UKSINI U UI) HN F w 4 N T F, II 11)S
BOILDING • RKMODKLINL

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo Ir pertvarkymo (remodel- 
Ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BITLD1NG CONTRACTOR Į 

4327 8. Campbell Av., Chlcago 32, III.
YArds 7-9875

REAL ESTATE REAL ESTATE

REAL MlSE’ taij^WANTig> — Vyrai ~

nuo velionies mirties, pareikš
damas užuojautą jo šeimai -ir 
kviesdamas atsistojimu pagerbt 
mirusį už jo nuopelnus.

Pirmojo kalbėtojo, prof. S. 
Dirmanto uždavinys buvo nu
šviesti kilmę, aplinką ir kelius, 
kuriais velionis pasiruošė būsi
mam savo darbui.

Biografinės žinios

Krikščiūnų šeima, iš kurios 
išėjo visa eilė tėvynės mylėto
jų, šviesuolių ir energingų vei
kėjų, atkilo nuo Vilkaviškio į 
Ašmenos kaimą Pakuoniu — 
Prienų apylinkėje. Apsigyvenę 
apleistoje baudžiauninko sody
boje su laiku ir patys patapo 
baudžiauninkais. Greitai iškilo į 
pirmaujančius ūkininkus ir su
maniai tvarkėsi gražioje savo 
sodyboje. Tai gabūs, darbštūs 
ūkininkai, linkę prie mokslo, pa 
žangos.

Dr. Jurgio tėvos Matas pir
mas apylinkėje atsipalaidavo

ti) ir visa savo energija ėmėsi 
jų vykdyti. Nebuvo dogmatiš
kas, o šalininkas tų, kurie krei
pė dėmesio į koop. esmę. Dr. J. 
K. ir panašiai galvojantys pa
kreipė mūsų koop. veiklą taip, 
kad jie, susirūpinę ne vien ko- 
oper., bet ir viso krašto gerbū
viu, liko tokie reikšmingi ne- 
prik. Lietuvos ekonominiame 
gyvenime.

Agr. J. Klevaitis nupasakojo 
Ž. C. Tyrimo įstaigos vystymo
si eigą, jos būtinumą ir svarbą. 
Dr. J. K. teko būti pirmuoju 
jos valdytoju. Nors buvo tvir
tai teoretiniai pasiruošęs, bet į 
gyvenimą žiūrėjo iš praktinės 
pusės, kaip tai buvo būtina anuo 
metu. Kaip įstaigos valdytojas 
pageidavo, kad ir įdomiausi ty
rinėjimai būtų atidedami vėles
niam laikui, o pradžioje būtų 
dirbamas praktinis darbas.

Visuomenininkas ir 
akademikas

Prof. dr. V. Manelis apibūdi-

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 Wast 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCriON OOMPANY 

1442 8. 48th CL, Cicero 50, 01
Statome naajue namu* Ir (snšus 

Atliekame visokią trobesių ir patal
pų įvairina remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.

Raukite DAnnbe 8-17*1 nuo • vai 
ryto iki 7 vai. vakaro.

Tei. OLympte 1-5131 ano S vai 
vakaro Iki II vaL vakaro.

-Marųiatte Parke
2 po 5 kainb. Mūrinis su 3 k. butu 

rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

kamb. biuigalou. Autom, guzo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Brighton Parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20,500.

2 po 4 kamb. mūrinis ir 3 k. butas 
rūsy. Gazo šildymas. Tik $23,9O0.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5010 Ko. VVetttera Avė.
PKohp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 6-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

LIET. APDRAUDOS AtiENTCRA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių flnaDsavtmaa. Notarlataa. Valsty
bes patvlrtlnos kalaoa

Prieš darydttni apdraudaa kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5*71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
8108 S. Ashland Avė., Chicago 8«, III.

nuo dūminės pirkios, pirmas no akademinę veiklą. Dr. J. K.

LIETUVIŲ STATYBOS ( 

BENDROVE
MORAS I

BuUders Gen. Contractors 
7 Atlieka planavimo ir staty- ■ 
; bos darbus gydytojų ofisų, gy- n

veriamųjų ir viešųjų pastatų,
Namų Jkainavimas ir Įvairūs U 

m patarimai nemokamai. *
Kreiptis Šiuo adresu:

JONAS STANKUS |
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 6 I 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus. “

ToL PRospect 8-2018 W 

6800 80 CAMPBELL AVĖ. I
Chkmcfi 29, I1L

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamų tortų per mano įstaigų. 
Naudokitės mane teisingu patams 
vimn

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400

Oloje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų lankia greitas ir teisingas patar 
navtmaa.

NORVILĄ
real estate kales 

2090 W. 5Ptb St. Tel. Proepect 8-5454

Parduodama TAVERNA llt NAMAS.
Karštu vand. apšildymas, stokeris. 

6 kamb. butas viršuj. 2-jų l»utų na
mukas užpakaly. Tavernos “lease”— 
nuomos sutartis baigiasi bal. 30 d.

732 W. Cerniak Itoad 
Kreiptis į savininkų—OLympic 2-02U5

kirtosi didelius langus, pirkosi 
ūkio mašinas,' knygas. Motina 
Agnė Cesėkaitė buvo kukli ir 
darbšti. Jie gražiai užaugino ke 
turis sūnus ir tris dukteris. Dr. 
Jurgis Krikščiūnas buvo prieš
paskutinis vaikas. Gimė jis 1894

1925-44 m. dėstė Dotnuvos Ž. 
Ū. akademijoje visuotinę agro
nomiją, o tremties metu pabal- 
tiečių Pinnebergo un-te Žemės 
Ūkio politikos kursą. Nors spe
cialiai dėstytojo darbui nesiruo
šė, bet kursą skaitė aiškiai, kon

Namų Matyba, įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

MODERNIŠKAS 2-jų butų gel
tonų plytų namas. 4 ir 4 kambarių. 
Karštu vand., gazu apšild. Gara
žas. $21,900; įmokėti $5,000. SYO- 
BODA, 3739 W. 26th St. LAwndale
1- 7038.

BERWYN. 5 kamb. medinis na
mas. Rūsys ir pastogė 30 pėdų 
sklypas. 1 blokas nuo 22nd Street. 
$lš,500. Mokesčiai tik $70. SVO- 
BODA, 6013 Cermak Rd., BIshop
2- 2162.

V. ŠIMKUS

metais. Iš mažens buvo gležnos densuotai, sugebėjo sudominti
sveikatos, ramus, tylus, mėgda
vęs vienas žaisti. Iki šešių metų 
augo tėviškėje. Marijampolėje

studentus. Vadovėlio neišleido, 
bet davė eilę išsamių straips
nių. Jis Ekonominių Studijų

Susitarti šaukite TErminal 0-5531 
nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515 
Noltpn, WUlow Springs. III.

baigė pradžios mokyklą ir gim ’ d.jos organizatorius ir pirminiu 
naziją. Petrapilyje studijavo kag ..žemėg ūkio Vadovo” vy-! 
gamtos matematikos fakultete. rįausias redaktorius, savo skait' 
1918 metais grįžo į Lietuvą. jjngajs straipsniais pasiekęs ir 
Čia padirbėjęs porą metų išvy-'patį ūkininką. Cia būtų 3varbu
ko studijų tęsti į Vokietiją, į paminėti ir mokslinius velionies 
Hallės universitetą, kurį baigė ’ (larbus> bet ncturint medžiago8 
1923 metais, vėliau apvainikuo- po ranka, tai bQtų sunku pada- 
damas agronomijos mokslo dak ryti be to labai praplėstų užsi. 
taro laipsniu. Iš Rusijos mokyk motojo minėjimo ribas. 
los gavo daugiau teoretinių ži
nių, Vokietijoje — praktinių Adv. Sugintas pasidžiaugė, 
ir jas labai gražiai sujungė sa- kad velionis taip aktyviai daly- 
vo darbuose. 1923 metais vedė vaudamas, net vadovaudamas, 
istorikę Oną Petrauskaitę. Mirė įvairiose žemės ūkio srityse, ne 
tremtyje 1947 m. kovo 24 d. II-, užleido ir politinio baro. Visuo- 
sisi Hamburgo kapinėse. j meiliniame gyvenime jis akty-

• , i viai reiškėsi jau gimnazijoje,
Agronomas ir kooperatininkas j Petrapilio unįversitete. Nepri-

Agr. A. Indreika kalbėjo apie' klausomoje Lietuvoje dviem at- 
visuomenės agr. sritis. Dr. J.' vėjais dalyvavo ministerių ka- 
K. pradėjus Šiaulių apskrities binete kaip 2. Ū. ministras. Po

litiniame jo veikime pastebimas 
pastovumas, ištikimybė valstie
čių liaudininkų pažiūroms ir di
delė tolerancija kitiems.

8 I a t t m •

NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekama visus statybos Ir pei 
tvarkymo (remodellng) darbus.

MASTEI BUILORS
General Contractlng Co 

t Sav. V. Sodeika Ir A Skornt>skaa> 
1600 8. 4sTH CT.. CICERO 60. IIJ
Tel. OLympta l-JMli TO R-4

REAL ESTATE
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

ĮSIGYKITE dabar

PARDUODAMAS 2 p<> 4 kamb. 
medinis namas. Apžiūrėti galima šeš
tadienį ir sekmad. visų dienų. 151 I 
K. Talnian Avc., YĄnls 7-7450.

Parduoilama vila Bevcrlv Šliures. 
lntereM,uo.iantiems kreiptis - — K. 
Č'IVIIINSKAS, 4222 Euclid Avė., 
East Chicago, Indiana.

Parduodamus 2-jų butų po 6 kuilį, 
mūr. namas — 4430 Ko. Canipbell 
Avė. ,

Tel. LAfiiyettc 3-2 INO.
Kreiptis vaakrais. "

agronomo pareigas eiti, darbas 
buvo itin sunkus. Laisvę atga
vę mes pasijutome labai atsi
likę per vergijos metus ne tik 
mokslo, bet ir ekonomijos sri
tyje. Teko šuoliais skubėti pir-1 Į minėjimą atsilankė velio

nies našlė, sūnus, dvi dukterys,
rayn. Tam darbu, reikėjo kury.;*^ jr brolig f Mata8 Rri 
binės jėgos ,r kovingumo. TaskWūnas skajtli„gai atstovau- 
ypatybes savyje ka,p t,k junge jr mQ agronomų šeima. 
velionis. Jis ne tik sumanus sa
vo darbe, bet ir mokėjo prieiti Dalyviui, stovėjusiam toliau 
prie ūkininkų, juos sudominti,1 nuo tos srities, ryškiau įsirėžė 
įtikinti, kad visi tie naujumai Į atmintin gabi, energinga asme- 
reikalingi. Todėl, dirbant jam; nybė, labai plačiai aprėpusi ir 
~ . . ~~~ , j sugebėjusi atiduoti savo kraš

tui pačias geriausias savo jė-

KAI>A IK KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Modulinio Drau
dimo (Sočiai Recurlty) įstatymas su 
naujausiais IS58 metų puplldymais, 
būtent: 1) Oficialus pensOų jp pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus. 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(Wockmen’s <<vm|H"nsatl<m), hu len
telėmis, nurodant už kokius kūno sn- 
slžoidimus kiek mokama pašalpos 
Leidinių kaina tik RO centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”

4545 Wmt 6Srd Street 
Chicago 29, Illinois

BRIGHTON PARKH PAJAMC 
NAMAS —— 4 ir 4 kamb.. 2 autom, ga
ražas. 4152. K. Cam|»lM*ll 3-8004.

.MARŲCE'ITE PAltK — NAC.IAK 
2-.IV BIT( NAMAS

4 kamb. apačioje; 3 kamh. vir
šuje. l-anon akmens priekis. Ncpa- 
tvinstantis rūsys. Ąžuoliniai papuoši
mai. Visas namus moderniškas. Ge
ras pirkinys. Pamatyti galima tik su
sitarus. GRoveldll 0-3038.

HISCELLANEOUS

Mūr. 2 bt. šild.. mūr. gar.—$17,000.
Mūr. 4 bt. 3 did. lot., įpėd.. $25,500
Mūr. 3 uugšt. 3 bt., prašo $27,000.
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $28,600.
Mūr. 6 kb. bung., šild. gar.. $17,900
Prie 63 g-vės ir Harlem 4 dld. lo

tai už $4.000.
Patikrinkite; yra sąrašas pigių ir 

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie Califomia g-vės)

BRIGHTON PARKE:
Komb. mūr. med. 4 ir 6 puikūs 

kmb.. dvigubas sklypas, garažas. 
Kaina $19,000.

Nauj. mūr. 1 % aukšt. 4 ir 5 kmb., 
centr. šild.t gražus.

Med. 2 po 5, pečiais šild. $13,800.
Med. 3 butai po 4 kmb. $16,600. 

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šild., 76 dol. 

paj., kaina tik $15,900.
Mūr. 2 po 6 naujas, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 5 kmb., 2 kmb. pastogėje Ir 

atsk. virtuvė skiepe. $18,500.
MARQUETTE PARKE:

Mūr 5 ir 4 kmb. naujas.
Mūr. 4 kmb. gale sklypo.
Mūr. bung. 4 ir 3 kmb. $21,000. 

KITUR:
Mūr. 8 kmb., centr. šild., garažas. 

I’A.IAMl,' NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 kamb., taverna su 

įreng. ir 9 atsk. kmb. $6589 dol. pa
jamų į metus. Nebrangiai.

Mūr. kamp. 6 kmb. ir maisto krau
tuvė.

Mūr. 7 butai, labai gera vieta.
Mūr. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 6.
Mūr. 5 kmb. ir taverna, Gage par- 

ko

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rdSt„ CL 4-2390
MARQUETTE PARKE mūrinis, 4 

po 5 k. Gera vieta ir namas.
Tušti sklypai—50 pėdų ir 60 pėdų.
GAGE PARKE mūrinis su rūsiu 

ir šildymu, 5 ir 6 kamb.
Mūrinis — 2 po 4 kamb.
Medinis su rūsiu, 2 po 6 kamb. Ir

4 kamb.
Medinis su rūstu — 2 po 4 k.
BRIGHTON PARKE mūrinis 6—

5 ir 2 po 3 kamb. Centr. šildymas 
alyva. Liuksusinis butas sav. ir $280 
į mėn. Medinis su rūstu 2 po 4 ir 2 
kamb. Visur šildymas gazu.

Restoranas ir rooming hous<‘ su 
namu. Mažas (mokėjimas. Nebran
giai.

B«‘vcrl.v Shorcs, Imi. Nauja 6 kam. 
vila, gražioje, ramioje vietoje. Karš
tu oro šild. Garažas. Kaina $15.600.

VENTA
4409 SO. FAIKFIKLD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAI. 3-9027

6 kamb. Georgian namas. IV2 vo
nios. (lažu ajišiM. Kilimai, užuolai
dos, krosnis, šaldytuvas. Garažas. 
K įlipti s j sav. — HEmlock 4-2950.

734:! S. \IAPLEWOOl) AVĖ. Šil
tininkas parduoda 5 kamb. mūrinį 
namų. Dideli niiey. kamb. 1V2 vo' 
nios. Duokite įiasiūlymą. Šaukite
REpublic 7-5852, vakarais.

Dėl sveikatos parduoda mUrinį 
namą su likerių parduotuve ir ta
verna. Morgieių duoda savininkė, 
arba mainys j kitų namų be biznio. 
3529 S. HaLsted St.

D. M0NSTAVI4IUS
REAL ESTATE . 1651 W. 103 st 

Tel. BEVERLV 8-3S46
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAS. T*i

40th & CAMPBELL Avė. 6-ftų 
kamb. eottage. Uties* rūsys. 2 au
tomobilių garažas. Moderniška vo
nia ir kabinetai virtuvėje. Apėild. 
aliejumi. Naujas pečius. Privers
tas parduoti dėl persikėlimo.

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

MARQUETTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

.ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tilo) virtuvė ir vonia. Metali
nės vielos tvorelė. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Sawyer gatvių.

WEST SIDE — 18 kol.
Mūrinis 1 augšto, krautuvė ir 2 

butai po 5 kamb. Prie 19 ir Ashland 
gatvįų. Ištisas rūsys, 6 kamb. butas 
iš kiemo su mod. įrengta virtuve Ir 
vonia. Namas labai švarus ir gerai 
užlaikytas. Kaina $13.500.

SNUKIS REALTY
8433 So. PulasU St.

Telef. LUdlow 5-5000

ŠTAI KUR PROGA!
Gera vieta — geras namas — že

ma kaina!
5 didelių kamb. stiprus, gražus 

mūr. bungalow. Arti Maria H. S. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas. 37 pėdų sklypas. Sav. pirko 
apartmentinį namų, todėl šitų turi 
parduoti. Kaina numažinta iki 
$17,700. Tai jums namas, kurio se
niai laukiate.

lncome taksų pildymas

P LEONAS
&BAL B8TATB 

2735 Weet 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-flOiS

GOOD HUMOR
On April lst we will start our 23th 
succeaeful season in the Ckioago- 
land area. Come in now for Choice 
asaignment8!

• NO AGE LIMIT
• NO EXPENSES
• NO EXPER. NECESSARY

Good Humor Ice Cream
2736 W. Armitage DIckens 2-0600 
4825 W. Arthington (900 South) 
_______ (OLUMBIS 1-2272

JANITOR
Age limit u p to 58 years

Mušt be in good health. Able to 
work steady. Hours 7:45 .AM. to 
5:30 P.M.. 47 hour week. Time and 
half over 40 hours. 5 day week. 
Paid vacation. Apply at

NŠTIOMAL SUPPLY 
SERVICE

231 So. Green Street 
3rd Floor

HELP WANTED MOTERYS

Jie&koma nedirbanti vidutinio am
žiaus moteris — kambarys ir mais
tas už prižiūrėjimą mažo buto, dar
bo nedaug. Kreiptis )>o 6 vai. vak., 
šeštad. ir sekmad. visą dieną. S72S 
S. Union Avė., 1-as augštas iš kie
mo.

“T O W N E”
SEE OS FOR OFFICE 

POSITIONS

No fees
Neighborhood and 

locations
Loop

Tel. ST 2-7480 
108 M. DEARORN, suile 701

VYRAI IR MOTERYS

JOE'S SERVICE STATION 
Joe Templin, Prop.

Now is the tlme for Hpring Tune- | g&S. 
Up. Complete auto Service. Standard ,
Oas — Oll. Lubrlcatlon. Tire and Į 
Battery Service. Greasing. Complete Į 
Auto Service.
275S S. Rišt St. , corner CaliCorniu

Avė. tilt. 8-9888.

-A. S.

Remkite dien. Draugą’

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
T**u Marijonų Kongregacija, a. a. Arklvya- 
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
paa aave kandidatus į kunigus Tėvai Mari
jonai darbuojaat Amerikos lietuvių tarpa:
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas: redaguoja laikraščius: 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltOn po Panelės švenčiausios vėliava; 
stokite į Tlvų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite novlclų vedėjui. Laiške pažymėkite klek 
mokslo baigėte, klek amžiaus ir koks svei
katos stovis Lėlikė siųskite žemiau paduotu 
adreso.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kengregaelta kviečia pas save kandidatus į brolius, kuri* 

»tų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse. raAtlnėee. 
bažnyčiose ir kitur l^atišl pageidaujam, mokų kokį amatų. Norintiems
pramokti kokio amato bus sudaryta proga

p....Įlinkite savo Jėgas, gyvenimų ir sveikata Dievui ir Panelei Rv«n
člauslal Tapkite Broliais Marijonais. Nusirašykite su novlcljato vedėju 
oažymėkiO amžių, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus.

MA8TER OF NOV1CES, MARIAN HIIJJ4 REMINABT, 

CLARENDON U1LLH, 1IJJNOIH

tisais šimtmečiais yra pasakę apie 
Marijų? Apie ta, rasite naujai ti 
spaudos išėjusioje poeto A. TymoHo 
paruoštoje Marijos antologijoje, pa
vadintoje:

Aušros žvaigžde
Ola sudėta 68 didžiųjų poetų eilė

raščiai, poetų, atstovaujančių 16 tau
tų. Čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante, Byronae, Ches- 
tertonas, Goethe, Helne, V. Hugo, 
Gertrud von Le Fort, Longfellovr 
Maironis. Mickevičius, Milašius, MII- 
tonas, Gabriel Mistral, Poe. Puški
nas, Kiikn, Šekspyras, Šileris. U na
mu no, Veriaine ir daugybė kitų.

Tai poezijos antologija, kurt ne
sensta, kurios vertė Ir po keliasde
šimt metų bus svarbi, kaip šiandien
Kaina 02.00.
Užsakymus kart” su pinigais dųsktte

DRAUGĄ 
4545 Wmt 63rd Street

CMcaąo 29, IIIiiMvia

ŠILDYMAS
A. StančjauHkas instoliuoja vi-' 

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

1546 S. 49th Court, Cicer. I
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752
JOOOCOC-OOOOOCOOOOOOOOOOOOO

PLU M B I M G
Licensed bonded plumbers

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

Tel. — REpublic 7-0844 ar 
WAlbrook 5-3451

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

IŠNUOMLO4AMA — FOR REN'

AAALDAJkKYUR

JAUNUOUV MALDOS’
Kurio

Kon. P. Klrvelaltie
Kataut: >1.50 ir *-..50 

lišaš/ma anmNiDkit*

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butij išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
50M So. Wcstcrn. i’ttospcct 8-22:11

Išnuom. rūbų valymo ir tais> mo 
biznis. Yra. presas ir visi kiti reika
lingi biznio įrengimai, su 3 kainli. 
imtu užpukuly. Yra karštas vanduo 

1 ir upšildynias. IUO2 Mest ««tli Str.
Gltnvchlll tt-8010.

IŠNUOM. apstatytus kniubu rys. t y
rui ar moteriai. Maruucttc Parke.

2019 W, OOtli SI.
_________ l*l<OS|MH-t «-(W5»______

Išnuom. miega iiinsis kamb. su 
v irtuvės privili gijomis. GItolii v III l>- 
5021, po 4 »al.______________________

NEANKSTI 

DAUG VIETOS 

TVIRTAI PASTATYTI
“NOT SLAPPED UP”
6 kamb. — 3 mieg.

(3 dideli mieg.
5 kamb. ------  3 mieg k.
5 kamb. ------  2 mieg. k.

41/2 kamb. Ranches 
4 kamb. Expandąbles 

(Lengvai perdirbama pastogė) 1 
Matykite mūsų modelius 

šiokiadieniais ir sekmad. 10-7
3706 W. 7 lst St.
3707 W. 7 lst St.

Rinktinės apylinkės 
Naujos parapijinės mokyklos 

Gera transportacija.
Puikios krautuvės.

GUARANTY BLOG. CORP.
Tel. POrtsmouth 7-0553

CICERO. 2-jų butų mūrinis 
$18,600. Gerame stovyje, b ir 6 kum b. 

■Garažas. Arti šv. Antano bažnyčios. 
Hat minkąs — 1318 S. 48th Cunrt. 
2-a> augštus.

APLEIDŽIA MIENT.y. Parduoda 
pilnai apstatytų namų. Arti 30th Ir S. 
ltldgeway. Pilna kaina $7,500. Gara
žas. l,Awnjlulr I-7O3H.

MODI'.RN IhKAH mūrinis namą*. 2 
Imtai - 5 ir 5 kamb. Spintos virtu
vėje. Koklių vonia. Centrinis guzu 
apšild. Uždurl porėtai. 2 autom, ga
ražas. Arti Hawyer ir 2«th. $13,900. 
L/\un<inlo I-7O3H.

MP2.9OO PILNA KAINA. 2-jų butų 
mūrinis namas. Alui laitai gazu ap- 
šllrt. 2tith Ir Hawyer Avc. 4 ir 4 kurni), 
įmokėti $2.800. I.Aumlale 1-7038.

D B A C G A B
4545 West 63rd Street

CIIICACO 29, ILL. 
..-<11, ,1,

$10.900 PILNA KAINA. 2-jų 
bud, mūrinis namas. 4 ir 4 kamb. 
Nauja* “plumbing”. Apylinkėje

--------------------------- ------------------126th ir Spaulding. Mnke«Ai*l tik
I:iNGOMO.IAMAS K.\MI»AK\S. $85. Gerame smvy. Įmokėti $2*1 

500. SVOBODA, 3?39 W. 26th St. 
,WAlbrook 6-4181 ! LAwndaIe 1-7038,

Išatrom. 5 kamb. apšilti, ‘tartas,
Maniuette Parke. natijanu nuim
I'«l lILmltšk 4-3881.

Beverly Shores, Ind. parduoda
ma graži vila Jūratė ir apie hek
taras žemes.

Telefonas:
MIGHIGAN CITY 
TRiangle 2-4911

BRIGHTON PARKE
2 butai po 5 kamb., mūrinis na

mas. 2 kamb. rūsy. 50 pėdų sklypus. 
Arti 4.r>th ir S. Western Avė. Specia
lus bu.rgenas.

B. R. PIETKIEWICZ
2565 W. 47th St.

PARDUODAMI 4 KAMB. BAU
DAI; Knygų spinta, knygos, rašoma
sis stulas, kilimai, antklodės. Ir t. t.
STewart 3-8235.

BEKAVYN. Atdaras apžiūrėjimui 
nuo 1 iki 5 vųl. Moderniškas 2-jų bu
tų namas, bargenas. 5 kamb. ir 5 
kamb. pastogėj. 2339 S. CLAItEN'Cl'. 
AVĖ.

CICERO. Arti 50th ir 22nd. 2-jų 
butų mūrinis namas. 6 ir 6 kamb. 2 
autom, garažas. Tile virtuvė. Naujos 
elektros vėlos. $29,800; įmokėti */į 
dalį. BIshop 2-2102.■ -1 ■ 1 ■■ 1 ....... ■ ■ ——

CIUUKO. Geriausias “eottage” 
pirkinys. 4% kamb. Arti 22nd ir 
57th. Naujas gu^u apšildymas. Užda
ras porėius. švarus. $16,900; arba 
duokite pusiūlymų. BIshop 2-2182.

ATDARAS APZICRĖJIMUI sek
mad. nuo 1 iki 5 vai. Našlė turi par
duoti 2-jų butų mūrinį namų. 4 ir 4 
kamb. Guzu apšild. 3018 8. AVEKS 
AVĖ.________________________________

7-NIŲ BUTŲ MŪRINIS NA
MAS. Apylinkėje Kostner ir 22nd 
St. 6 po 3 kamb. ir 1 4 kamb. Pa
jamų $600 į mėn. $49,900; įmo
kėti $15,500. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

MŪRINIS 4-rių butų. Arti 22nd 
ir Califomia. 4 ir 4 kamb. Gera
me stovy. Skubiam pardavimui, 
tik $15,500. SVOBODiA, 3739 W. 
26th St. LAvvndale 1-7038. 
ATDARAS APZIORJMIMUI nuo 1-6

3817 W. 87th Street 

6 kamb., 3 mieg. k., mūrinis. 42 
pėdų sklypas. Koklių vonia, spintos 
virtuvėj. “Overheod ■ suvers" — ka
nalizacija, autom, apšild. Marųuette 
Parko apylinkėju. I*Os*nm<MStl» 7-8701

REIKALINGI PATIKIMI 
ŽMONES

Vyrai ir moterys ar 
Pensininkai

Aptarnauti Cigarečių Automatus 
Jokio pardavinėjimo ar “soliėit- 
ing”. “Route” jau įsteigta opeta- 
vimui •

Pilną ar dalinį laiką
Pradžiai geros mėnesinės pajamos 

Reikalinga nuo $995.00 iki
$1995.00 grynais

PraSome mūsų negaišinti jei ne
turite reikiamo kapitalo arba ne
sate nuširdžiai pasiryžę prasiplėšti. 
Jei esate pilnai tinkami ir galite 
tuojpat pradėti, tad tuojau rašy 
kitę trumpai apie save, įrašyda
mi savo telefono numerį susitari- 

Imui dėl interviu.

Allied Merchandising, Ine.
7307 Olive Street Road 
Dnlvercity City 5, Mo.

PROGOS — OPPORTUNITHGS

Punluodama TAVERNA IR NAMAS.
2-jų augštų — 3 butai. Taverna 

pilnai įrengtu. Nantas gerai užlaiky
tas. Karštu vand. šildymus; didelis 
rūsys. GaružuH. Savininkas, daro g'- 
rų biznį; įsteigta per daug metų. Kui
nu prieinama. laibai geru proga 
Pardavimo priežastis—apleidžia Cnt- 
cagų. 2014 Canal|N>rt Avė., Chicago 
18, III.

TAVERNA ir NAMAS parda
vimui. Kambariai ir butas duoda 
$140 į mėnesį pajamų. 2-jų augštų 
mūrinis namas. Garu apšildomas. 
Prie autobuso sustojimo vietos; 
priešais Stock Yards. Įmokėti 
$6,000. 4163 S. Halsted St.

jiEAKO būto

2-jų asmenų šeima jieško 3-4 
kambarių buto Bridgeporte, Brigh 
ton Parke ar Marąuette Parke. 
PraSome telefonuot ar rašyt: K. 
Gineitis, 6402 So. Fairfieid Avė., 
Chicago.

Parduodama HARDWARE - GE
LEŽINIŲ DAIKTŲ krautuvė. Ge
rai einąs biznis. Parduoda dėl li
gos ir senatvės. Arc-Roc Hardware 
Store,

3871 Archer Avenue 
PAUL WALLIS, Sav.

Savininkas parduoda GROCERY 
KRAUTUVŲ. Brighton Parke; ant 
kampo. Pilnas pasirinkimas mais
to produktų bei užkandžiam* mė
sos. Svarios prekės. Gera* biznis 
įsteigta* prieš 25 m. Turi parduo
ti — vienas negali apBeit. 4 kamb. 
užpakaly. VIrginia 7-0176.

Skaitykite Drangį”!

ORDER CLERK & FILLERS
In New Supply Division of an International Company. High Suhool 
Education and some clerlcal eocperlence desirablc. Will train. Plėa- 
aant Personality and desire to leam Material Control. Progressive 
Salary, 40 hour week. Company paid Hospitalization, pension, Vaca- 
tion and Holidaya. Permanant positions. — IVRITE OR CALL 
POR 1NTERVTEVV

MR. V. L. HERRON
1500 S. WESTE*N AVENūK. CHICAGO 8. ILL.

T AyUr 9-3984

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Brauką '.
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ATKREIPKITE DĖMESĮ
Geroms sąlygoms galite įsigyti ir taip pasiųsti j Lietuvą 

ir kitus kraštus sekančias prekes:
1. šveicariškus laikrodžius, kainos nuo . . .......... $12-00
2. Foto aparatus Retina ir kitokius, nuo $ | 0.00
3. Akordeonus pirmaeilių fabrikų, nuo ..............  $70.00
4. Rašomas ir Siuvemas mašinas, kainos nuo . . $00.00
5. Plunksnakočius 14 kt. aukso, kainos nuo .... $0.00
6. Peilius stiklui piauti, deimantinius, kainos nuo $0.00
Visko suminėti neįmanoma, ką benorėtumėte pirkti ar 

pasiųsti į Lietuvą. Reikalaukite katalogų ir kitų informacijų
J. KARVELIS

3322 So. Halsted str., Chicago, I1L, Tel. YA 7-0677
J

Los Angeles, Calif.

Dainos ir poezijos rečitalis
Eilėn įdomių kultūrinių pa

rengimų, kurie patraukia losan- 
geliečių dėmesį gavėnios metu, 
įsijungia dar vienas, pasižymįs 
savo originaliu pobūdžiu. Tai 
dainos ir poezijos rečitalis, ku
ris įvyks šeštadienį, balandžio 
6 d., šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Rečitalio pradžia 7:30 
vai. vak.

Rečitalyje dalyvaus du žinomi 
menininkai — dainininkė Floren 
ce Korsak ir akt. Juozas Karibu
tas. Plačioje rečitalio

Teko patirti, jog Moterų Sąjun
gos kuopos veikia beveik kiek
vienoje lietuvių parapijoje. Po 
pamaldų buvo pusryčiai para
pijos salėje. Po skanių pusry
čių į sąjungietes prabilo prel. 
Ign. Aibavičius, kuris nusakė 
šios organizacijos tikslus ir ra
gino kiekvieną narę darbuotis 
ateinančiam seimui, kuris įvyks 
Ciceroje rugpjūčio mėnesį.

Garbė tos kolonijos sąjun- 
gietėms, nes tai antras seimas 
ketverių metų bėgyje. Kalbėjo 
ir antros kuopos pirm. Augusta

Zhicagoje

Posėdžiavo krivuliečiai
Kovo 24 d. Lietuvių Audito

rijoje buvusių Lietuvos policijos 
pareigūnų klubas “Krivūlė” tu
rėjo metinį visuotinį klubo na
rių susirinkimą. Susirinkimą 
pradėjo klubo pirm. Jonas Eige
lis. Susirinkimo pirmininku vien 
balsiai išrinktas policijos vete
ranas Povilas Dirkis, o sekre
toriumi — Kazys Klinauskas. 
Ataskaitinį pranešimą pateikė 
klubo pirm. Eigelis. Iš praneši
mo paaiškėjo, kad klubo veikla 
pagrįsta šelpimu patekusių į 
vargą ir skurdą buvusių Lietu
vos policijos tarnautojų. Todėl 
praėjusiais veiklos metais buvo 
renkamos aukos, kuriomis buvo 
sušelpti Vokieti jos sanatorijose 
ir ligoninėse esantieji buv. Lie
tuvos policijos tarnautojai. Bu
vo perskaityti iš sušelptųjų gau
ti graudūs padėkos laiškai.

Po trumpų ir mažai reikšmin
gų diskusijų buvusios Lietuvos 
policijos istorijos išleidimo rei-

ĮVAIRIOS ŽINIOS Kaulikr** Afrikoje

Vatikano ir Britanijos 
santykiai

Iš Londono paeinančiomis ži
niomis — niekada, nuo pat re
formacijos, nebuvo taip nuošir
dūs santykiai tarp Vatikano ir 
D. Britanijos, kaip dabar; nie
kada Vatikano autoritetas D. 
Britanijoj nebuvo taip augštas, 
kaip dabar, šis faktas iškelia
mas ryšium su paskyrimu nau
jo D. Britanijos ministerio prie 
Vatikano — Marcus Cheke.

Prielankumai Lietuvai
Laikraštis “The Philadelphia 

Inųuirer” rašo, kad kovo mėn. 
3 d. visose Philadelphijos arki- 
diecezijos katalikų parapijose 
buvo maldos už Lietuvą. Tos 
maldos buvo suorganizuotos 
prašant lietuvių kilmės kuni
gams ir pasauliečiams. Pats ar- 
kiv. J. O’Hara, kuris tų maldų 
prašė parapijose, dalyvavo pa-

rijom Vaičiūnienė. Pastaroji
™ „ progra-1 nuoširdžiai kvietė ir prašė kiek- 

moie dainininke Fl. Korsakaite 
atliks margą ir įdomią progra
mą, kurion įtraukti lietuvių kom

Šatkienė ir centro sekretorė Ma i istoriją leisti, o tuo tarpu telkti 
tam reikalui lėšas iri rinkti isto
rinę medžiagą. Tuo reikalu rū

kalų kalbėjo teisin. Bronius maldose. Ta proga daug kur 
Kviklys, buv. “Policijos” žurna- buvo prisiminta apie Lietuvos 
lo redaktorius. Susirinkimas, la j kančias okupacijoje.
bai rimtai išklausęs Kviklio pra 
nešimą, be jokių rezervų nutarė Pagerbė lietuvaičių 

jubilėjų

pozitoriai ir skambios operų a- 
rijos.

Aktorius J. Kaributas atliks 
įdomų mūsų žodžio kūrėjų cik
lą, liesdamas senuosius ir mo
derniuosius autorius. Jis pa
skyrė ypatingą dėmesį atskirai 
dar ir losangeliečiams poetams, 
kurių visų kūriniai bus perteik
ti dalyviams.

Be abejo tas įdomus paren
gimas patrauks dėmesį visų vie 
tos kultūrininkų, kurie išgirs dai 
nos grožį ir poetinio žodžio 
skambumą iš profesionalų me
nininkų lūpų.

Ypatingas dėmesys kreipia
mas į jaunimą, paskyrus stu
dentiškojo bileto kainą tik 50 c. 
šiaip įėjimo bileto kaina 1 dol.

Patogus parengimui laikas ir 
vieta kiekvieną įgalina ateiti, sa 
vo dalyvavimu palaikyti kultū
rinį mūsų kolonijos gyvenimą ir 
paremti/kultūrinio darbo suma
nymus ateičiai. L. R.
Įdomi “Židinio” skautų sueiga

Minint šimtmetį nuo Baden - 
Povvellio gimimo (1857 m. va
sario 22 d.), Los Angeles “Ži
dinio” skautai ir skautės (jam 
priklauso buvę skautai,-ės, da
bar turį daugiau 25 m. amž.), 
Los Angeles mergaičių tuntinin 
kė Sigita Dobkevičiūtė, L. A. 
berniukų tunto atstovas A. Dun 
dzila, L. A. skautų vyčių pirm. 
Vidmantas Variakojis ir eilė ki
tų skautų vadovų.

Pašnekesį — paskaitą apie R. 
Baden - Powellį skaitė židinietis 
Algirdas Gustaitis. Jis pateikė 
visai naujų minčių ir naują po
žvilgį į vadinamos skautijos į- 
kūrėją Baden - Powellį. Paskai
tininko nuomone, skautybės min 
tis yra labai sena ir jos pagrin
dą sudarė kariški vienetai (gran 
dis — skiltis — būrys — drau
govė ir t.t.). Skautas reiškia 
žvalgas, o geri žvalgų būriai 
žinomi senojoje Lietuvos istori
joje, žinomi JAV kūrimosi is
torijoje, vartoti ir britų Afrikos 
bei kituose imperialistiniuose ka 
ruošė. Anglai sugebėjo žval
gų — skautų idėją padaryti tarp 
tautine dėka savo imperijos. 
Laikui bėgant, skautybė tapo iš- 
popularinta ir priimta kitų tau
tų, kaip gera jaunimo auklėjimo 
priemonė.

Po įdomios paskaitos buvo ei
namieji “ŽidiAio” reikalai. P. Ž.

vieną sąjungietę pasidarbuoti 
naujų narių vajaus metu. Šven
tės komisijai nuoširdžiai dėkojo 
48 kuopos pirm. Marijona Ge
nienė. Komisijoje dirbo antros

Baltimorėje leidžiamas laik- 
pintis ir medžiagą rinkti paves- rastis “The Catholic Revievv”
ta Kvikliui.

Susirinkimas perrinko tą pa
čią valdybą, kurią sudaro pirm.

kuopos narės Tekia Cieslak iri «J°nas Eigelis, vicepirm. — Ant. 
Ona Rudinski, 48 kuopos narės Kiselis ir Alb. Valentinas, sek.

Balys Pupalaigis ir kasin. Vinc. 
Lapinskas. Revizijos komisijon 
išrinkti Kazys Klinauskas, Do
mas Žukauskas ir Algirdas Rei- 
vytis.

Alimina King, Anna King, Ruth 
Zilonis, Albina Nodus, Petronė 
Zakarienė ir Marijona Genienė.

, — o —
Trumpai

— Antanas Šliauteris, senas 
vietos gyventojas, buvęs biznie
rius, mirė šiomis dienomis.

— W. Stankus, ilgametis vie
tos gyventojas, L. L. N. Bend
rovės direktorius ir sekretorius, 
neseniai mirė. Tai mirė antras 
iš direktorių. Neseniai mirė J.
Stulgaitis.

— Zigmas šefieris atremon
tavo svetainę nuosavame name,
1500 So. 49th Avė, kurią dabar 
turi Stepas Gobis. ,

— Benys Dunda, 4830 W. 15-
th Str., šauniai atžymėjo savo 
vardo dieną, drauge buvo at
švęstas ir gimtadienis. Ta pro
ga susilaukė nemažai sveikinimų 1 to viso nėra. Tai turi būti tikra 
ir linkėjimų. D.1 meilė — pirma meilė.

Susirinkimas, nors negausus, 
buvo gyvas ir įdomus. P. E.

Turi būti meilė
Tik grįžus iš povestuvinės ke

lionės vyras savo jauną žmone
lę klausia:

— Pasakyk man, brangioji, 
ar tu prieš mane ką jau mylė
jai?

— Ne, brangusis, nemylėjau. 
Tiesa, dažnai traukdavo koks 
vyriškis dėl jo protingumo, in
teligentiškumo, drąsos, mokėji
mo savo reikalus tvarkyti ir dėl 
daugelio kitų savybių. Dabar ši-

Cicero, III.
Graži Moterų Są,ji 

veikla
Kovo 24 d. Šv. Antano pari 

pijos svetainėn susirinko da, 
giau 100 sąjungiečių. Tai bu\ 
antros ir keturiasdešimt aštui 
tos kuopų narės, kurios ėjo 
Šv. Antano parapijos bažnyč 
išklausyti šv. mišių ir bendr 
priimti šv. Komuniją.

Buvo gražu matyti tokį didi 
būrį tos organizacijos • narių.

įsidėjo ilgoką straipsnį apie Šv. 
Kazimiero seseris. Straipsnyje 
paminimas seselių gražus dar
bas Šv. Alfonso parapijoje Bal
timorėje, plačiai aprašomas Šv. 
Kazimiero seserų įsikūrimas ir 
jų šiemet švenčiamas auksinis 
jubilėjus.

Kunigų kraujas berniukams
New Yorko ugniagesių kapi

tono Sullivan penki sūnūs ser
ga hemophilija. Jeigu kokiu

Šiaurinėje Afrikoje iš 70,650- 
000 gyventojų, katalikų yra 2,- 
198,000, taigi—netoli 3%. Šiuos 
katalikus aptarnauja 2,343 ku
nigai, 504 broliukai ir 4,406 
seselės. Didžiausios katalikų 
bendruomenės yra Alžyre. Pas
kutiniu metu dėl augančio ara
bų nacionalizmo susidaro nema 
žų sunkumų katalikų veiklai.

Žydė siunčia į Liurdą
Solistė Edith Mirrelson, žy

dė, dainuojanti scenoje ir per 
radiją, savo koncertų pelną pa
naudoja siuntimui ligonių į 
Liurdą. Per 1955 metus ji parū
pino kelionę į Liurdą trims li
goninis. Tai daryti ji pasiryžo 
aplankiusi nepagydomų ligo
nių pilną ligoninę Anglijoje.

Mirtis Žaliajame Pragare
Po operacijos mirė Maryknoll 

misionierius tėvas Richard Mc- 
Monigal, 38 m. amžiaus, kuris 
dirbo vadinamame Žaliajame 
Pragare, Amazonės augštupyje 
tarp laukinių gyventojų.

Metinės ir darbas
18-ąsias popiežiumi išrinki

mo metines kovo mėn. 2 d. Pi
jus XII praleido prie įprasto 
kasdieninio darbo, šeštadienio 
vidudienį iš savo privačios stu
dijos lango suteikė apaštališką
jį palaiminimą tūkstančiams 
maldininkų, kurie buvo susirin
kę šv. Petro aikštėje. Sukakties 
iškilmingas paminėjimas šv. 
Petro bazilikoje įvyko kovo m. 
12 d., tai yra vainikavimo .me
tinės. Popiežium išrinkimo me
tinėms paminėti Laterno univer 
sitete įvyko iškilminga akade
mija, kurioje dalyvavo visa eilė 
kardinolų, diplomatinis korpu-

ger priešakyje. Tą pačią dieną 
audiencijoje buvo priimti įvai
rių kraštų medicinos mokslinin
kai, vėžio specialistai, kurie yra 
susirinkę į Romą medicinos stu 
dijų dienoms. (V. R.)

PAJIESKOJIMAI
STASYS LIUBECKAS (tėvas) ir 

sūnūs JONAS ir JUOZAS gyven. 
Chicagoje, jieškomi Liubecko Jo
no iš Marijampolės. Atsiliepti: J. 
Sakalienė, 6119 S. 33rd St., Oma
ha, I^ebraska.

Jieėkoma ONA JOCIŪNAITfi - 
ČIŪTIENfi iš Kauno. Pieš II-ą pa
saulinį karą gyveno Argentinoje, 
Buenos Aires mieste. Jieško brolis 
Dominikas iš Lietuvos. Rašyti: J. 
Žemaitis, 649 Brock Avė., Toronto 
4, Ont., Canada.

J ieškomas ALEKSAS ŽVIRB
LIS, s. Vinco, 31 m. amžiaus, gy
venęs Anglijoje. Yra žinių iš Lietu
vos nuo artimųjų. Žinantieji pra
šomi pranešti Z. Prūsui, 667 Allen 
Avė., Chillicothe, Ohio.

Giminės iš Lietuvos jieško ADO
MO VITKAUSKO, s. Liudviko, g. 
1884 m. ir ONOS VITKAUSKAI
TĖS - ŽIURAUSKIENES, d. Liud
viko, gim. 1886 m. Seniau gyven. 
Scranton, Pennsylvania. Juos pa
čius ar jų vaikus prašau atsiliepti 
šiuo adresu: Jonas Bulota, 16 Cen 
tre Avė., Baltimore 22, Maryland.

Jieškomas ALFONSAS URBO
NAS, sūnus Klemo, gimęs 1915 m. 
Kalvių kaime, Joniškio valsč. Jis 
pats arba žinantieji apie jį pra
šom rašyti: Antanas Lange, 827 
Lincoln Avė., Rockford, III. Turiu 
žinių iš Lietuvos nuo motinos ir 
sesers.

P A D F: K A
A., t A

JONAS URENTAS
Mūsų insliinuH vyitiM Ir tėvus 

mirfi l»57 m. kovo mfin. 1» >1. 
tr palaidotas kovo mfin. 23 <1. 
Šv. Kazliai. io kapinėse, Chicu- 
soje.

Mes norim., padėkoti visiems, 
kurio suteikė jam paskutlnj 
patarnavimu ir palydėjo j jo 
poilsio vietiy.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
Kert), kunigams: kun. kieti, 
kan. J. Paškauskui. kun. J. 
Makarui ir kan.V. Zakarauskui, 
kurie atlaikė Kedulinkas pa
maldas už jo sielų. Ypač dė
kojame kun. J. Paškauskut, ku
ris pasakė pritaikintu pamoks
lu. Ir kun. I,. Vušislai, kuris 
palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rio užprašė šv. .Mišias už jo 
siela. Dėkojame visiems, kurio 
prisiuntė velioniui gėlių. Dė
kojame Dr. J. .Starkui už jo 
nuoširdų rūpestingumu ligos 
metu. Dėkojame vurgon. A. 
Giedraičiui. Dėkojame grabne- 
šiums ir visiems, kurie pareiš
kė mums toje liūdesio valando
je užuojauta.

Dėkojame laidotuvių direk- 
riui Mažeika i-Evans, kuris ma
loniu p a t a r n a v i m u atėmė 
mums rūpesčius tose liūdesio 
ir sakusmo valandose.

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

Žmona, sūnus ir sesuo

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chi- 
oago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

nors būdu kuriame iš jų atsiran, sas prie Šv. Sosto ir daug kitų 
da žaizdelė, nepaprastai sunku žymių asmenų, 
yra sustabdyti kraujo bėgimą.
Vienu metu, kai septynerių me-
tų sūnelis neteko dviejų dantu
kų, jam reikėjo įlieti net šešias 
pantis kraujo, kol sustabdė 
kraujoplūdį. Per metus tiems 
berniukams reikia apie 60 pan
čių kraujo. Neseniai net 80 Ma
ryknoll vienuolių—kunigų, klie
rikų ir broliukų davė kraujo į 
specialų kraujo banką, kad bū
tų gelbima tų berniukų gyvas
tis.

Romos gyventojai Pijaus XII 
popiežiavimo sukakties proga 
.miesto pakraštyje pastatytą 
naują ligoninę pavadino šv. Eu
genijaus vardu, tuo norėdami 
išreikšti dėkingumą šv. Tėvui 
už jo rūpinimąsi medicinos mo
ralinėmis problemomis.

šeštadienį popiežius Pijus XII 
specialioje audiencijoje priėmė 
apie 100 kanadiečių kolegijos 
Romoje auklėtinių su Montrea- 
lio arkivyskupu kardinolu Le-

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
jų kovoja. GoefAe

ESSERMAN

1 GERIAUSI PIRKINIAI
AMERIKOJE

1957 , _ JOKIO
DODGES 8i {MOKĖJIMO

PLYMOUTHS <“™n| b* ,kok|—
56 m. automobilj)

, ’52 Buick..........#495
2 Dr. H.T. į

’55 Chev..........#1.195
4 Dr.

’53 Buick.......... $893
4 Dr.

’55 Buick .... #1,695 '
2 Dr. H.T.

’53 Chev........... $725
2 Dr. H.T.

’55 Pontiac .. $1,695
2 Dr. H.T.

’53 Plym...........#535
4 Dr.

’55 Chrysler . . $1,795 1
N.Y. 2 Dr. H.T.

’54 Dodge .... $895
4 Dr.

’55 Olds .... #1.995
88 4 Dr. H.T.

’55 Ford .... $1,045
4 Dr.

’55 Dodces fr. #1J95
4 Dr. ir 2 Dr. H.T.

LIETUVIS PARDAVĖJAS — Richard A. Young

į — Al FREE !N8U^eESSERMAN
6130 CottAc^ Grovc Phone BĮ J 8-3600

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZĖ
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus .siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63 rd Street, ___

Chicago 29, BĮ.

Re-Upholstering 
— Restyling

CUSTOM MADE FURNITURE
Complete Home Fumishings 

and Interior Decorating Service 
CONVENT CREDIT TERMS

STANLEY 
Furniture Co.

STANLEY KAPUSINSK1 
<5839 W. Betmont 

TUxedo 9-9275

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budniko- kn
•’ltėlfi

MARIJOS APSIREIŠKIMAI
tIUJVOJE

J* galite gauti

“D B A D fl F

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

MILŽINIŠKAS
IŠPARDAVIMAS

3 kambariams visiškai nauji bal
dai $299.95. įskaitoma galiono 
komplektas, “dinette”, “recondi- 

, tioned” gazo krosnis ir šaldytuvas, 
i Lengvom išsimokėjimo sąlygom.

Le-Joy Furniture Mart
5902 So. Halsted Street

Kasdien iki 6 v. Sekmad. 11 iki 5 v.

IIIIIIIIIIUNIUlIliUIIIIHIIIIIIIIIIIIinilllllll 
VM Ptttoburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

PittsburgtTo Lietuviu 
Katalikų RadiĮo Programa

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSUI OJAM A 
Kiekviena urknuMrten' mm

1:SO Iki 1:00 <rai p
• utiprios ir GAi.iNOor

PLAUKŲ KIRPIMO 
MAŠINĖLEI PRIEDAS 

Bar--A-Skill palengvina plaukų kir
pimą namuose, ir darbas atrodys 
kaip profesiojonalo atliktas. Ne
galėsite nelygiai apkirti plaukus, 
darbą atliksite greičiau. Plieno kon 
atrakcija su super nylon plastiki
nėm šukom. Garantuojama kad 
tiks visų modelių mašinėlėms. Jei 
nebūsite patenkinti grąžinsime 
tuma pinigus. Tik $3.00, su prisiun- 
t.imu. Siūakite čekį ar mnney or
derį. ĮIUTCHENS INDUSTRIES,
IMA, B(*. 20, Eau <4alre, Wlx

WLOA
RADIJO STOTUOS BRADDOCKF. 

vtaala reikalaut kreipkitSa Kuo adra 
■u: I.TTHt’ANIAN CATHOUC HOUK 

tftaltou WLČJA. fcuaddueiu Ha.

IlilMIlUiliilIlIilIlIHlilUUIIIIilllhlUhilIlIi

Atdara sekmadienį nuo 12-5 vai.

ABSOLIUČIAI NIEKAS
• NEPARDUOS PIGIAU

KAIP BUDRIKAS
3241 So. Halsted Street

DIDELĖ NUOLAIDA ANT 
žinomy išdirbysčių baldų, naminiu reikmenų,

Televizijų Hi-Fi Ponografu, Radijų, 
Brangenybių, Laikrodžių, Deimantę

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

2 gabalų parlor setas ir miegamasis (sleeper) ............. $98.00
2 gabalų parlor setas, patrauklios spalvos ir medžiagos, $8ft 

ir auščiau.
3 gabalų miegamojo setai, riešuto užbaigimas, $89 ir augščiau.
5 gabalų dinette setai, chrome ir spalvoti, $39 ir augščiau.
7 gabalų dinette setai, formica ir chrome, $59 ir augščiau.
9 gabalų mahogany valgomojo setai, $299 ir augščiau.
Innerspring matracai arba Box spring, $19 ir augščiau.
Vatiniai matracai, ............................................................... $9.00
Medinė lova, matracas ir springsai ................................ $27.00
Automatinė skalbykla su pritaikintu džiovintuvu, du už $199.00 
General Electric automatinė skalbykla, $144 ir augščiau.
VYringer skalbykla, $69 ir augščiau.
Gazo ir elektros pečiai po $99 ir augščiau.
7 kubiškų pėdų šaldytuvai ................................................ 129.00
10 kubiškų pėdų General Electric Upright Freezer .... $189.00 
10 kubiškų pėdų Frigidaire, $159, ir augščiau.
Elektriniai Vacuum valytuvai, $29 ir augščiau.
Nešiojami (Portable) Televizijos setai, $79 ir augščiau.
21 colio console Televizijos setai, $89 ir augščiau.

3 greičių phonografai, $16 ir augščiau.
3 greičių Automatic Changer phono. ir radijo kombin. $3900 
Console radijo FM-AM automatinis pphonografas ... $89.00
21 colio spalvota TV, vėliausios mados............................ $444.00
Radijo laikrodžiai ............................................................... $16.00
Stalo radi jos, FM ir AM ................. .................................. $37.00
Vėliausios mados rankiniai laikrodžiai, 17 akmenų

vyriški ar moteriški, su raiščiu (band) ................. $10.00
52 gabalų nerūdijančio plieno sidabriniai daiktai ...... $19.00
52 gabalų pietum servizai (dinnenvare) ........... ............. $12.00
9x12 Linoleum su apvadais (bordered) ............................ $5.00
9x12 Axminster kaurai, $39. ir augščiau.

Mes turime 100x125 pėdų, 3 augštų pastatą pripildytą 
naujais augštoe kokybės baldais.

Kroehler, Diamond, Simmons, Pullman, Douglas, Lloyds, lloover, 
General Electric, Frigidaire, Pbllco, Admiral, Zenith, RCA,

Bule va, Benrus, Coiumbia Diamonds, Bassett United, Joerns, 
Sealy, Storidine, Bigelon, Armstrong.

Vėliausios mados spinet pianas ....................................  $399.00
Vėliausios mados 120 basų piano akordeonai .................. $99.00

Apsimoka mus aplankyti, jei ir gyvenate 200 mylių 
atstumu. Jūs sutaupysite pas

JOS. F. SUDRIK FURNITURE. INC.
3241 South Halsted Street

Atadara pirmadienio ir ketvirtadieno vak. iki 9:30; sekrn. 10—5. 

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais 

dainininkata ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos va
landos vakare. Iš sU>lisa VVliFC, 1450 kilocycles.

~ - ---------&

i
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X Gimimo Švč, P. parapijos 

bažnyčioje misijos lietuvių kal
ba pradedamos sekmadienį, ko
vo 31 d., 7:30 vai. vakare. Jas 
ves kun. V. Rimšelis, MIC. Ry
tais pamokslai bus po 8 vai. 
mišių ir vakarais 7:30 vai. Po 
pamokslo palaiminimas švč. 
Sakramentu, Paskutinę dieną 
misijų dalyviams bus suteikti 
visuotini atlaidai ir Šv. Tėvo 
palaiminimas. Kan. J. Paškaus- 
kas, parapijos klebonas, kviečia 
visus pasinaudoti Dievo malo
nėmis.

X šj vakarą ir rytoj seniai 
lauktoji opera pakelia savo už
dangą. Tai pirmasis įvykis JAV 
lietuvių gyvenime, kada girdė
sime lietuviškai Verdi “Rigo- 
letto”. šiam darbui sujungtas 
didelis būrys žmonių, šalia vy
resniųjų solistų, ateina naujos 
jėgos. Siekiama geriausio1 ly
gio, kokis esamomis sąlygomis 
įmanomas, neturint savo teat
ro. Pžiugus reiškinys, jog visi 
kvietimai išpirkti ir susidomė
jimas operiniu menu didelis. 
Šiandien ir rytoj Marijos salė
je mus pasitiks amžinai ža
liuojanti rūtos šakelė — anų 
laimingųjų dienų Lietuvoje 
prisiminimas, kaip neseniai mū
sų sostinėje Vilniuje, kaip ne
priklausomam Kaune.

X Kliniką (Medical center) 
nuo balandžio mėn. pradžios 
atidaro keletas lietuvių gydyto
jų, 2454 W. 71-moj gatvėj 
(kampas 71-mos ir So. Camp
bell Avė.). Ateityje klinika nu
matoma plėsti. Tuo tarpu, nors 
dar ne visi Įrengimai baigti, 
dirbs dr. Br. Gaižiūnas, buvęs 
V. D. U moterų ligų klinikos 
asistentas iš Kretingos apskr. 
ligoninės .moterų ligų skyriaus 
vedėjas; dr. J. Meškauskas, bu
vęs V. D. universiteto medici
nos fakulteto vidaus ligų pro
fesorius ir klinikos vedėjas ir 
dr. V. P. Tumasonis, buvęs V. 
D. universiteto chirurginės kli
nikos vyr. asistentas ir dėsty
tojas.

X Meluose I*ark, III., lietu
viai gausiai aukoja Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Po gra
žaus ir skaitlingo minėjimo, 
kuris buvo surengtas vasario 
mėn. 16 d. dar papildomai au
kas prisiuntė Kazys Katilius 
10 dol. ir po 5 dol. A. ir V. La
pas, Stasys ir Stasė Bražins
kas, Pijus Pažerūnas ir Puk- 
naičių šeima. Per minėjimą au
kojusių pavardės ir surinktų 
pinigų suma buvo paskelbta 
anksčiau.

X Lituanica-Neeaxa futbolo 
rungtynės įvyksta sekmadienį, 
kovo 31 d., Marąuette Parko 
aikštėje, 6900 So. California. 
Pirmosios rungtynės tarp Li- 
tuanica II-Necaxa II įvyks 1:30 
vai. p. p., po kurių tuojau se
ka pirmųjų komandų susitiki
mas. Necaxa, iki šiol atstova
vusi augštąją Chicagos lygą, 
yra meksikiečių kilmės žaidėjų 
komanda, pasižyminti greitu ir 
gražiu žaidimu, kas pietiečių 
komandoms yra Įgimta.

X John Pakel, Bruno Shotaa 
ir Antanas Gintneris kovo mėn. 
23 d. turėjo posėdį, kuriame bu
vo aptarti visi finansiniai Tau
tinių šokių šventės reikalai, pa
tvirtinti finansų sekcijos na
riai ir numatyta kito finansų 
komisijos susirinkimo vieta ir 
laikas. Susirinkime dalyvaus 
apie 120 žmonių.

“PIRK DABAR, MOKfiK VĖ
LIAU”. Šito populiaraus šūkio lai
kosi ir Gradlnskas, J. O. Televi- 
sion Co., 2512 W. 47th St. Kamba
rio vėsintuvą galima pasiimti šian
die, o pradėti mokėti tik birželio 
mėnesį.

X Kiiii. B. Sugintas nuvyko 
autobusu j Marąuette, Michi- 
gan valstybėje, kur buvo apsi
gyvenęs naujai atvykęs iš Vo
kietijos Antanas Šukelis ir jį 
parsivežė į Chicagą. Jisai tenai 
turėjo blogas pragyvenimo są
lygas ir prašėsi pagalbos. Da
bar jisai apsigyveno pas St. Šu- 
kelį, 4540 S. Wood st. Pats A. 
Šukelis yra Vilniaus krašto lie
tuvis, gimęs Daugeliškuose, 
bet gyvenęs Dūkšte. Porą mė
nesių išbuvęs svetimų žmonių 
tarpe ir dabar patekęs tarp lie
tuvių, A. šukelis jaučiasi pa
tenkintas ir dėkingas kun. B. 
Sugintui už jo parvežimą Į Chi
cagą.

X L. B. Melrose Park apy
linkės valdyba planingai ir ryž
tingai pradeda šiuos darbo me
tus. Kovo mėnesio i24 d. apy- 

I linkės susirinkime patvirtintas 
į valdybos paruoštas gana pla
čios apimties darbo planas.

Šiais metais valdybos pirmi
ninku yra Antanas Joncha, pa
vaduotoju — Vytautas Stan
kus, švietimo vadovu — Aure
lija Lingytė, sekretorium — 
Jokūbas Gražys ir iždininku — 
Kazys Markus.

X šios dienos kultūros prie
de keliuose šimtuose egzemplio
rių parašas po Vyt. Jonyno kli
še sukeistas su pirma eilute ta
me pat puslapy penktoje kolo
noje cituojamo eilėraščio. 
Spaustuvės klaida greit buvo, 
pastebėta ir tūkstančiai egzem
pliorių išėjo jau pataisyti. Dėl 

.šios kaikuriuose egzemplioriuo- 
' se įvykusios klaidos atsiprašo
me skaitytojus ir mūsų daili
ninką.

X Metinė Literatūros šventė 
įvyksta kitą šeštadienį, balan
džio 6 d., 6 vai. vak. Lietuvių 
auditorijoje. Bus pagerbtas ra
šytojas Jurgis Savickis, iš ku
rio premijuoto kūrinio “Žemė 
dega” ištrauką paskaitys akto
rė Zita Kevalaitytė, apie J. Sa
vickį pakalbės Benys Babraus- 
kas. Literatūrinę ir koncertinę 
dalį atliks rašytojai ir daininin
kai.

X Chicagos Suvalkiečių drau
gija jau 18 metų kaip gražiai 
reiškiasi kultūriniame darbe. 
Draugija turi virš 400 narių. 
Nors narių daugumą sudaro 
vyresniojo amžiaus ateiviai, bet 
jų ryžtingumas ir gyvumas nė 
kiek nėra sumažėjęs, tai gali
ma pastebėti dažnuose jų su
sirinkimuose ir kultūriniuose 
parengimuose.

X Jonas Žukas, vargonų mu
zikos virtuozas, kuris Chicago- 
je balandžio mėn. 7 d. 4 vai. p. 
p. Šv. Kryžiaus bažnyčioje iš
pildys dalį koncerto programos, 
balandžio mėn. 5 d. lėktuvu at
skrenda į Chicagą ir apsistos 
pas Lietuvių Menininkų klubo 
pirm. dail. Z. Kolbą, tel. PR 
6-4324.

X Antanas Venys, 5700 So. 
Ashland Avė., kuriam prieš 
mėnesį laiko buvo padaryta vi
durių operacija, jau tiek pa
sveiko, kad buvo parvežtas iš 
South Town ligoninės į namus. 
Ligonis jaučiasi gerai ir pama
žu sveiksta, bet dar reikės apie 
2—3 mėn. pagulėti namuose.

X Vacys Petrauskas, kon- 
traktorius, pasižymi sąžiningu 
ir kruopščiu darbo atlikimu. 
Paskutiniu laiku naujai pasta
tytam kelių lietuvių daktarų 
medicinos centrui, 71 ir Camp
bell gatvių kampas, atliko vi
sus vidaus įrengimo medžio 
darbus.

X Cicero Lituanistinių mo
kyklų Tėvų k-tai rengia bendrą, 
vakarą-pasilinksminimą gegu
žės 11 d. 7 vai. vakaro. Bus 
įdomi programa, gausus bufe
tas, įvairūs žaidimai ir šokiai.

X Lietuvių Menininkų klubo 
atidarymo iškilmės buvo nufil
muotos J. Brazdžionio, 2646 W. 
71 st., tel. PR 8-5374.

X Pirk dabar, mokėk vė
liau”. šito populiaraus šūkio 
laikosi ir Gradinskas, J. G. Te- 
levision Co., 2512 W. 47th St. 
Kambario vėsintuvą galima pa
siimi i šiandie, o pradėti mokėti 

_ tik birželio mėnesį.

PALENGVINTAS EUCHARISTINIS 
PASNINKAS

CHICAGOS ŽINIOS

>1

Kun. Felikso Kudirkos MIC 25

šv. Tėvas išleido naują polvar 
kį, pagal kurį tikintieji bet ku
riuo dienos metu gali priimti Šv. 
Komuniją, prieš tai tris valan-

kiant palengvinti darbininkams 
ir tarnautojams, kurie turi eiti 
į darbą įvairiomis valandomis.

Taipgi primenama, kad van-
das susilaikydami nuo valgymo ‘ dens gėrimas niekad nelaužo eu 
ir valandą nuo kokių nors skys- charistinio pasninko, ir vandens
čių. Taip pat leidžiama laikyti 
šv. mišias popiet ar vakare, jei 
vyskupas randa, kad tai reika
linga "dvasinei gerovei žymes
nio skaičiaus tikinčiųjų”.

Suprastindamas ir palengvin
damas eucharistinio pasninko 
nuostatus, paskelbtus 1953 m., 
Šv. Tėvas skatina visus kuni-

metų laidotuvių sukaktuvėms pa- Sus ir tikinčiuosius, kurie gali, 
minėti Chicagos, Cicero ir Melrose laikytis ankstyvesnių gražių eu- 
.Pr -K-r-t in.o pasninko „nos.aty
Tėvų Marijonų naujojoj koplyčioj
Chicagoj, Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioj Chicagoj ir Tėvų Ma
rijonų seminarijoj Clarendon 
Hills, Illinois. Kun. F. Kudirka 
MIC mirė 1932 m. kovo 24 d., pa
laidotas kovo 30 d. šv. Kazimiero 
kapinėse vienuolių marijonų skly
pe.

X P. Andriukaitienė, gyve
nanti Roselande, įgijo naują 
profesiją. Baigusi specialią mo
kyklą pradėjo dirbti grožio sa
lone ir vakarais namuose savo 
privačiame salone. Andriukaičių

prieš šv. mišias ir šv. Komuni
ją-

Visi, kurie naudosis naujais 
palengvinimais, raginami atsi
teisti už tuos didesnius patogu
mus, tampant krikščioniškojo 
gyvenimo šviesiais pavyzdžiais, 
ir ypač — atgailos ir artimo mei 
lės darbais.

Nauju potvarkiu eucharisti
nis pasninkas tampa toks pat 
prieš rytines šv. mišias, kaip ir 
prieš vakarines, ir nebereikia 
prašyti specialaus leidimo.

Sergančiam dabar nebereikia 
prašyti kunigo leidimo prieš Ko-

galima atsigerti nors ir prieš 
pat Komuniją.

Šie naujieji nuoslatai jau įsi
galiojo nuo Švč. I’. Marijos Ap
reiškimo šventės, nuo kovo 25.

Šiuos naujus nuostatus aiš
kindamas kard. Alfredo Otta- 
viani skelbia, kad akivaizdoje 
pavojų iš materializmo pusės šv. 
Tėvas nori sudaryti patogiau
sias galimybes tikintiesiems jieš 
koti stiprybės šv. mišių aukoje 
ir artėjime prie Eucharistijos. 
Bažnyčia yra griežta, kas lie
čia tikėjimo tiesas, bet. kas lie-

Mergšės eina iš proto 
dėl Elvio

Apsirengęs auksiniais lapais 
išpuošta eilute, kainuojančia

Moksleivių muzikos 
festivalis

Šiandien, kovo mėn. 30 d., 
Opera House patalpose įvyksta

$2,500, ir su auksiniais batais Chicagos katalikų mokyklų mu-
Elvis Presley ketvirtadienio va
kare pasirodė Chicagoje Inter
national Theatre patalpose.

zikos festivalis. Programos pra
džia 2 vai. p. p. Dalyvaus 40 
mokyklų su 1,000 choristų ir

Programą pildė per vieną va- jaunų muzikų. Kard. Stritch 
4 .r minutes ir už tai ga- bus garbės svetys. Pasirodys 

Viena jaunametė jungtinis orkestras, dūdų or- 
sakėsi atvažiavusi 30 kestras ir į tris chorus pada

linti dainininkai. Chorams va
dovaus iš

vo $10,000. 
mergšė
mylių jo pasiklausyti ir norinti 
bent gabelėlį jo drabužių atmi
nimui parsivežti. Viena grūdosi 
prie scenos ir abiemis ranko
mis įsikibusi laikėsi, kol polici
ja ją nutraukė. Iš viso ugnia
gesiai išnešė 13 nualpusių mer
ginų. Elvio paklausyti buvo su-

čia bažnytinę drausmę, labai at- s'r'nk^ 12,000 paauguolių, dau- 
sižvelgia į laiko reikalavimus. gells mok53° už biletą po $3.50.

duktė Aldona studijuoja, o sū-
nŪ\.i°"!tir_^r.?"iUS.- la?k°! Sūniją imti' vaitui nežiūrint ar 

tie vaistai būtų skysčių ar kito
kio pavidalo; taip pat sergą gali 
betkuriuo metu gerti betkokio 
nealkoholinio gėrimo, ir tai ne
laužys eucharistinio pasninko. 
Alkoholinius gėrimus tegalima 
gerti lik tris valandas prieš šv. 
Komuniją. Trijų valandų laiko
tarpis apskaičiuojamas kuni
gams — iki šv. mišių pradžios, 
o kitiems tikintiesiems — iki 
to momento, kada jie priims Šv.

augštesniąją mokyklą ir vaka
rais dirba krautuvėje. Visi su
tartinai dirbdami gali mokytis 
ir siekti augštesnio tikslo. Šei
mos galva Br. Andriukaitis yra 
LB Roselando apyl. iždininkas.

X Rekolekcijas moterims ir 
mergaitėms inteligentėms Chi- 
cagoje šiais metais maloniai 
sutiko vesti vysk. V. Brizgys. 
Rekolekcijos vyks seselių ka
zimieriečių vienuolyno salėje
balandžio 11, 12 ir 13 dienomis Į Komuni^- Triju valandų susi- 
7 vai. 30 min. vakaro. Rekolek-! laikVmas nuo valgio ir vienos 

valandos susilaikymas nuo gė
rimo prieš Šv. Komuniją yra rei 
kalaujamas visada, net ir tada,

cijas organizuoja vyresnės 
giedrininkės.

X Seselių Kazimieriečių nau-
dai Visų Šventųjų parap. salėje! kada.^V' Komunija būtų priima- 
, ‘ • 1 ma vidurnakčio mišiose.
°VO . ’ va ’ renSl<Lfnas Skelbdamas šiuos nuostatus,

parengtas su programa ir gv. Tėvas suminėjo, kad naujie- 
vaisėmis.

X J. Janulcvičiiis iš West- 
field, Mass., užprenumeravo li
goniui Grigaliūnui Baltrui 
Westfield, Mass., “Draugą” do
vanų.

X Alfonsas Gailius, miški
ninkas, gyvenąs Cicero, operos 
reikalams paskyrė 10 dol.

KAS KĄ IR KUR
Religinės muzikos koncertui, kuris 

įvyks š. m. hiilnndžio 7 <1. 4 v. p. p. 
Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 
kvietimus gulima įsigyti:

Bridgeporte — ,1. Karvelio knygy
ne, 3322 S. Halsted St., ir “Terra” 
knygyne, 3333 S. Halsted St.

Marąuette Parke — “.Marginiuo
se”, 2511 W. ti'ltli St.

Town of Lake — St. T'amnnnuskci 
(buv. Urbonų) krautuvėje, 4559 So. 
Ilennitage Avė.

ji pakeitimai daromi ypač sie-

Eueharistinis pasninkas da
bar taip suprastintas, kad už
tenka tris valandas susilaikyti 
nuo valgio bei alkoholinių gėri
mų ir valandą — nuo nealkoho
linių gėrimų. Nebeturi reikš
mės, kada bus einama prie Ko
munijos, kiek toli reikia keliau
ti į bažnyčią ir t.t. Kard. Otta- 
viani kalbėdamas, kad vandens 
gėrimas niekada nelaužo pasnin 
ko, primena, kad vanduo gali 
būti gazuotas ar chemiškai va
lytas; tai nesudaro skirtumo.

Augščiau išdėstytųjų nuostatų 
dabar gali laikytis kiekvienas 
katalikas, kur jis begyventų, kas 
jis bebūtų, ir nereikia jam dėl 
to jokio kunigo atsklausti.

Šv. Tėvas šiuo kartu parodo 
ypatingą prielankumą ligo
niams — jie gali imti vaistus 
bet kada. ir tai nelaužo eucha
ristinio pasninko. Nors kaiku- 
rių vaistų sudėtin gali įeiti ir 
alkoholinių dalių, dėl to ligoniai 
neprivalo tur'ėti skrupulų. Li
goniai gali atsigerti bet kokių 
nealkoholinių gėrimų, nors ir 
nebūtų pilnos valandos prieš Ko
muniją. Ligoniu laikomas bet 
kuris sergantis, nors ir nebūti
nai nuolat gulįs ligos patale.

Washingtono atvy
kęs Katalikų universiteto muzi
kos departamento direktorius 
dr. John Paul.

Milionai medicinos 
mokykloms

Keturios privačios medicinos 
mokyklos Chicagoje iki gegu
žės mėn. 20 dienos iš Fordo 
fondo gaus $6,900,000. Iš tos 
sumos Chicagos Medicinos mo
kykla gaus $700,000, Chicagos 
universiteto Medicinos mokyk
la — $3,100,000, Northwestern 
universiteto Medicinos mokykla 
— $2,200,000 ir Loyolos uni
versiteto Stritch Medicinos mo-

Iš Lietuvos kilęs Dublino 
meras

Dublino meras Robert Bris- 
coe, kilęs iš Lietuvos, atvyksta 
į Chicagą balandžio mėn. 10 d. 
ir čia išbus iki balandžio 12 d.
Su juo bus jo žmona, jo sūnus 
daktaras ir jo padėjėjas Peter 
Dedaney. Jo sutikimo iškilmė
se miesto rotušėje bus garbės kykla — $900,000. 
sargyba, sudaryta iš airių, žy-' karaUeng
dų ir lietuvių kilmes policinin-
kų, nes pats meras atvyksta iš 
Airijos, yra žydas, kilęs iš Lie
tuvos. Svečias Chicagoje pasa
kys keletą kalbų.

Motina išnešė iš ugnies
Mary Dauio, 35 m. amžiaus, 

iš savo degančio namo Chicago
je išnešė savo 10 .metų mer
gaitę, sergančią smegenų suža
lojimu. Kaimynas išgelbėjo ki
tą jos dvejų metų kūdikį. Lieps
nos jau buvo prasiveržusios pro 
stogą ir visi kambariai pripil
dyti dūmų. Gaisras padarė 
$1,600 nuostolių. Buvo kilęs 
dėl blogų elektros laidų.

Ar jau perskaitei P. Kesiūno

IŠ ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Antikomunistinio Fronto

koncertas, kuris įvyko kovo 
mėn. 24 d. Schwaben Hali, 
susilaukė didžio pasisekimo. Ta
me koncerte dalyvavo pirmą 
kartą New Yorke penkių tau
tų meniniai vienetai su 100 ar
tistų. Koncertas sukėlė didį su
sidomėjimą publikoje. Koncer
to metu kalbėjo prel. Balkūnas, 
sveikindamas Antikomunistinio 
Fronto veiklą.

“Kiekvienas lietuvis turi bū
ti antikomunistas, kiekviena 
lietuvių veikla turi būti pagrįs
ta antikomunistiniu darbu. Rei
kia numaskuoti lietuvius ko- 

! munistus pačių lietuvių kultū-

niai buvo išrinkta nauja apy
linkės valdyba, kurią sudaro 
Antanas Stančius — pirminin
kas, Česlovas Vilčinskas — 
kasininkas, Julius Baltakis ir 
Jonas Kraniauskas — nariai. 
Minėtoji apylinkė priklauso LB 
Chicagos apygardai.

— Dr. Kęstutis Valiūnas ir 
žmona Lili išskrido į Filipinus, 
Formozą, Hong Kong ir Japo
niją. Kelionėj išbus apie mė
nesį.

Skclbkiiės “Drauge”!

Įsakė neuždaryti 
geležinkelio

Chicago, Aurora and Elgin 
geležinkelio linijos savininkai 
jau rengėsi uždaryti traukinių 
judėjimą suminėtų miestų ruo
že, nes ta linija atneša nuosto
lius, tačiau teisėjas J. J. Lupę 
uždraudė tai padaryti, kol Illi
nois Komercijos komisija pa
skelbė savo galutinį sprendi
mą tuo reikalu.

Kalėjo nekaltai
Du Chicagos jaunuoliai — 

Jendrzepewski ir Burke — nuo 
vasario 25 d. laikomi kalėjime, 
išleisti į laisvę. Abudu jie 19 m. 
amžiaus. Juos kaip užpuolėjus, 
norėjusius apiplėšti, buvo nuro
dęs sargas Achiel Van Heck, 
tačiau dabar pripažino, kad ji
sai buvo suklydęs.

Illinois grožio karaliene iš
rinkta Virginia Bream, 35 me
tų amžiaus moteris iš Glenview, 
trijų vaikų motina. Gegužės 
7__14 dienomis ji dalyvaus 
JAV grožio karalienės linki
muose Fort Lauderdale, Fla.

Mirė rabinas iš Lietuvos
Weiss ligoninėje mirė iš Lie

tuvos kilęs rabinas Moses Wolf 
Kahn, 70 m. amžiaus, Chicagos 
sinagogose darbavęsis per 33 
metus. Jis buvo laikomas dide
liu talmūdo specialistu.

$210,000,000 mokesčių
Dvidešimt šešiuose šiaurinės 

Illinois dalies apskrityse mokes
čius buvo įmokėję 1,356,792 as
menys, įnešdami $210,243,675. 
Apie tai buvo pranešta trečia
dienį. Visiems piliečiams mo
kesčius reikia įmokėti iki ba
landžio 15 d.

Grąžino $127,000

permokėtos apdiaudos
Sąžiningojo Verslo biuras 

Chicagoje laimėjo net $127,000 
tiems automobilių apdraudos 
mokėtojams, iš kurių firmos 
buvo perdaug paėmusio3. Da
bar ta suma jiems sugrąžinta.

Riklis vadovaus Butler Bros.
Metiniame susirinkime, įvy

kusiame La Šalie viešbuty, Chi
cagoje, Butler Bros. bendrovės 
vadovybėn išrinktas M. Riklis#.

romaną
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje- • • . . . . ,

apie Si romana taip raSo: p. Kcsiii- riniame ir visuomeniniame dar- 
no romanas ‘ Tilrp Žalsvi, palapinių” i be nes jje 4aro gėdą,” išsireiš- 
gražiai ifikelia tą. pasiaukojimo didu- | J ®
mą, kurį beviltiškoje kovoje dėl tau- kė prel. Balkūnas. 
tos laisvės parodė Lietuvos partlza- ‘
nas. tų. Idealizmų, kuriuo degė mfisų 
jaunimas, liedamas kraujų dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kurluoH mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl Sj romanų 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiui žavės jaunimų ir kels jo dva
sių. Sis romanas, atskleidžiųs mūši, 
herojiškai tragiškus epizodus, yra 
Šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

2IMI pilni. Kaina Stt.Oft

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

Koncertas praėjo su gyva pa- 
baltietiška dvasia. Daug prie 
to koncerto surengimo prisidė
jo nenuilstama visuomenės dar
buotoja ir Antikomunistinio 
Fronto pirmininkė Liuda Mi- 
kulskytė drauge su Ignu Povi
laičiu.

— L. B. East St. Louia, III., 
kuriai pirmininkavo Z. Grybi- 
nas, dėl studijų universitete, iš 
aktyvaus darbo lietuvių ben
druomenėje pasitraukė ir nege

ri
KAS TURI GERA SKOMĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ

Prekės be bhokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FUKNITUKE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Ilalsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirl. 9—9:30, Sekm. 10—6, Kitom dienran 9 -6

J

LIETUVIŲ MENININKŲ KLUBO
Rengiamas

Retas Religines Muzikos Koncertas
1957 METŲ BALANDŽIO MEN. 7 D. 4 VAL. P.P.

Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje

Programoje dalyvauja:
GITVARAS, Stasys, bosas * baritonas, buvęs Rio de Janeiro operos solistas, 
DI6IUTE - Trečiokienė, Aliodija, Kauno operos solistė,
KARRISOO, Eedo, esty tenoras, Talino operos ir buvęs Stockholmo valst.

operos solistas,
PAUKŠTYS, Alfonsas, smuikininkas Kauno konservatorijos obsolventas, 
ŽUKAS, Jonas, vargonų virtuozas ii New Yorko,
Stepas SODEIKA ir Antanas NAKAS, mūšy žinomi muzikai, vargonais akom* 
panuos dalyvaujantiems programoje solistams.
Pelnas skiriamas įruošti Chicagoje nuolatinę meno kūrinių

ČIURLIONIO VARDO GALERIJĄ


