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Jie juokėsi, kailNasseris suvalstybino kanalą, bet
Sovietų sutartis su Lenkija

dėl grąžinimo lenkų iš Sibiro
MASKVA, bal. 5. — „Pravda“ nr. 85 paskelbė Sovietų Sąjun

gos sutartį su Lenkija. Sutartimi tvarkoma repatriacija sovietijon 
išvežtų lenkų.

Pagal tos sutarties S 1 turi 
teisę į Lenkiją grįžti visi tie, ku
rie buvo Lenkijos piliečiai prieš 
1939 m. rūgs. 17 d., o taipgi šių 
vaikai, jau gimę Sovietų Sąjun
goje, kurie neturi Sovietų Sąjun
goje tėvų, bet turi giminių Len
kijoje arba kurių grįžimu susi
rūpinusi Lenkijos vyriausybė.

Bus atleisti iš kariuomenės
Tarnaujantieji sovietų armijo

je lenkai ir norintieji grįžti, bus 
iš kariuomenės atleisti ir galės 
grįžti. Asmenys, turintieji teisę 
grįžti, bet esantieji arešto vie
tose, bus laiku išleisti ir repatri
juoti arba perduoti lenkų vyriau 
sybei.

Sovietų Sąjunga išleis į Lenki
ją išvažiubti ir ne Lenkijos pilie
čiui, susituokusiam su lenku, taip 
gi repatriantų vaikams ir tė
vams, bendrai gyvenantiems, 
nors tie asmenys 1939 m. rūgs. 
17 d. ir nebuvo Lenkijos piliečiai 
ir nėra lenkų tautos nariai.

Lenkų vyriausybė jiems teiks 
lengvatas, kokiomis naudojasi 
repatriantai, gaunantieji lenkų 
pilietybę, o taipgi ir tiems, ku
rie atsikeldami į Lenkiją nekeis 
savo sovietiškos pilietybės.

Norintieji grįžti į Lenkiją as
menys savo norą pareikš vietinės 
milicijos įstaigose, patiekdami 
dokumentus, p a t v i rtinančius, 
kad jie priklauso lenkų tautai ir 
yra buvę Lenkijos piliečiai.

Apyskaitą už 1956 m. ir pra
nešimą apie uždavinius tolimes- 

„ . . . , . . . . i nės žemės ūkio pažangos patiekė
ei a e abidvi susitariančios Į Lietuvos komunistų partijos cen 

salys teiks pagalbą repatrijuo- tro komiteto pirmas sekretorius 
jantiems. Išvykstantieji gali be Sniečkus. Esą, pernai metais pa-

Teiks pagalbų

muito parsivežti savo nuosavy
bę. Įvairių specialių profesijų 
žmonės, kaip mokslininkai, gy
dytojai, dailininkai, amatininkai 
galės be muito išsivežti įrankius, 
reikalingus jų profesiniam dar
bui. Išvykstantieji savo palieka- i 
mą nuosavybę patvarkys pagal 
Sovietų Sąjungos įstatymdavys- 
tę.

Išvykstantieji gali savo pini 
gus įmokėti į sovietų banką, ii 
pinigai bus sumokėti grįžus 
Lenkiją.

Raudonasis Kryžius 
talkininkaus

Vaikų, invalidų ir ligonių re
patriacija bus vykdoma talki
nant Raudonajam Kryžiui ir Rau 
donojo Pusmėnulio organizacijai 
SSSR-je.

Tie repatriantai, kurie buvo 
lenkų piliečiai, bet nepriklausė 
lenkų tautai, pagal savo norą ga
li arba ir toliau pasilikti sovie-j 
tų piliečiais, arba ne.

Registracijos data
Repatriantų registracija pra

sidės 1958 m. spalio 1 d. ir turės 
baigtis 1958 m. gruodžio 31 d. 
Visi šio susitarimo punktai, lie
čiu lenkų tautybės žmones, bus 
taikomi ir žydams, kurie 1939 m. 
rūgs. 17 d. buvo lenkų piliečiai.

Berlyne ar Varšuvoje
Abiejų susitariančių šalių at

stovai susitiks Berlyne ar Var
šuvoj spręsti galinčių iškilti 
klausimų. Reikšminga, kad len
kų išsiderėtos lengvatos bus tai
komos žydams, bet apie lietu-j 
vius ar kitas tautybes nieko ne-j 
sakoma.

Tokia sovietų viešai paskelbta 
sutartis. Kaip ją vykdys, paro
dys gyvenimas.

Prioe 5 oents Kaina 5 centai

Sovietai vėl bandė
atominį ginklą

LONDONAS, bal. 5. — Sovie
tų Sąjunga trečiadienį įvykdė ki
tą atominį bandymą, pranešė Bri 
tanijos apsaugos ministerija.

Tai buvo septintas sovietų ato
minis bandymas nuo praėjusių 
metų rugpjūčio mėn.

Britanija turi
savo kelią

LONDONAS, bal. 5. — Brita
nijos užsienio reikalų ministeris 
Selvvyn Lloyd vakar pareiškė, 
kad tarp Britanijos ir Amerikos 
visuomet bus kaikuriais klausi
mais nesutarimų, nes kiekvienas 
kraštas turi savo politiką.

„Mes nenorime būti satelitu 
nė vienos valstybės. Mes kartais 
turime teisę pasitraukti nuo ar
timiausių draugų ir sąjunginin
kų“, pasakė Lloyd.

Žemės ūkio
pirmūnai Vilniuje

VTLNIUS, okup. Lietuva. — 
Maskvos „Pravda“ nr. 85 skel
bia, kad Vilniuje baigėsi Lietu
vos žemės ūkio pirmūnų ir spe
cialistų suvažiavimas. Jame da
lyvavo ir Baltgudijos, Latvijos 
bei Estijos atstovai.

sėlių plotas Lietuvoje padidintas 
beveik 200,000 hektarų. Pieno ga 
myba kolchozuose paaugusi 31 
proc. Tačiau gyvulininkystės ug
dymo tempas, kaip pats Sniečkus 
pažymėjo, esąs nepatenkinamas.

• Kipro sala turi 520,000 gy
ventojų. Žemės plotas 3,572 kv. 
mylių.

KALENDORIUS
Balandžio 6 d.: šv. Celestinas; 

lietuviškas: Zinutė.
Balandžio 7 d.: Kančios sek

madienis, šv. Epifanijus; lietu
viškas: Minvydas.

Saulė teka 5:28, leidžiasi 6:21. 
ORAS

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

Rol>eri Moi-rin, JAV senato vi
daus saugumo |»akomitečio vyriau
sias patarėjas, paneigė, kad gru
pė tiesioginiai tardžiusi Kanados 
diplomatą E. Herbert Norman, 
kuris nusižudė Kaire, Egipte. Sa
koma, kad Norman nusižudęs dėl 
įo vardo siejimo su komunistais.

(INS)

THE

Prezidentas Eisenhoweris sveikina Mrs. Anne Wheflton, kurią jis 
paskyrė Baltųjų Rūmų spaudos sekretoriaus pagelbininke vieton Mur- 
ray Snyd’er. Snyder paskirtas j Pentagoną. (INS)

Kokio tamprumo yra Maskvos 

ryšiai su raudonąja Kinija
Šiomis dienomis išėjusioje knygoje „Moscovv — Pcking Axis“ 

keturi Amerikos spaudos žmonės svarsto pasauliui svarbų klausi
mą: kokio tamprumo yra Maskvos ryšiai su raudonąja Kinija? 
Ar galima tarp jų įvaryti plyšį?

Amerikos valstybės departa- -...... ■ ------
mentas mano, kad, bent šiuo mo
mentu, Maskvos — Pekingo ašis 
neperlaužiama ir joks plyšis ne
įmanomas. Gi Anglijos užsienių 
reikalų ministerija yra kitos nuo 
monės — matanti ir dyglių. Tvir 
tinama, jog ir Pekingas „lenkiš
ku“ būdu atšaltų nuo Maskvos, 
jei tik būtų nuimta draudimas su 
juo prekiauti.

Ašį palaiko idėjų bendrumas
Knygos autoriai mato vidurio 

kelią: mato nesutikimus, bet taip 
pat randa ir kaikurių sutikimo 
reiškinių. Vienas jų (Philip E. 
Mosely) sako: „Ašį palaiko po
litinių idėjų ir siekimų bendru
mas, kuris sucementuoja vieną 
iš stipriausių blokų pasaulyje, 
skatinamą komunizmo siekimų 
plėstis politiniu, kariniu, pramo
niniu ir svetimų žemių užgrobi
mo atžvilgiais“. Vakarai esą be
jėgiai ką nors daryti, nesutiki
mus gilinti ir plyšį varyti, nes 
neturi priemonių silpninti kinų 
raudonąjį režimą ar sutrukdyti 
Sovietų Sąjungos pastangas ug
dyti kinų pramonę.

Anglo nuomonė
Minimuoju klausimu anglų 

valstybinio radijo žurnalas „The 
Listener“ skelbia kelis kartus 
raud. Kiniją ir Sovietų Sąjungą 
lankiusio Anglijos parlamento 
atstovo (darbiečio) Desmond 
Donnelly kalbą. Jis yra pareiš
kęs:

„Per kitą dešimtmetį Kinijos 
santykiai su kitais komunistų 
bloko nariais bus pasauliui vie
nas iš svarbiųjų klausimų. Prieš 
kelerius metus man ties impera
torių rūmais Pekinge bestovint, 
draugas tarė: „Ateis diena, ka
da komunizmo pasaulio galybės 
centras bus ne Maskvoje, bet 
čia“. Tačiau Amerikos senato
rius Knovvland, kuris visa daro, 
kad pastūmėtų raudonąją Kiniją 
lokio prieglobstin, man kalbėjo 
apie didelio nesutikimo galimy
bes tarp komunistinio pasaulio“.

Toliau jis sako: „Iš visų ko
munistinių pasaulio valstybių tik 
Sovietų Sąjunga turi pramonę. 
Chou En - lai savo partijai praė
jusiais metais pranešė, kad ru
sai stato ar vykdo 205 pramoni
nius projektus raud. Kinijai. Už 
šitą industrializaciją kinai, aiš
ku, turi atsilyginti žemės ūkio 
gaminiais ir žaliava. Bet kinai 
yra pareiškę, jog jie vengsią ru
sų padarytų klaidų kolektyvi- 
nant žemės ūkį ir kuriant pra
monę. Tokie pareiškimai malo
nūs Rytų Europos pavergtiems

Ir toliau tardys
VVASHINGTONAS, bal. 5. — 

kraštams, kurie žino rusų klai- [Senato vidaus saugumo pakomi- 
das. Be to, Rytų Europos pramo- Ietis ir toliau tardys Jungtinių
nei Kinija yra plati rinka“.

Tuo tarpu Pekingas nesieks
atsistoti Maskvos vieton ir nuo 
Maskvos neatšals. Gi po 20 ar 
daugiau metų galbūt bus ir ki
taip, — pabrėžę Desmond Don
nelly.

Maskva tolsta

nuo Nasserio?
PARYŽIUS, bal. 5. — Vakarų 

slaptos žvalgybos pareigūnai įsi
tikinę, kad Sovietų Sąjunga, da
bar sukoncentravusi visą dėmesį 
į Siriją, šiek tiek tolsta nuo Egip 
to.

Sakoma, jog Maskva šaltokai 
pradėjo žiūrėti j Egipto prezi
dentą Nasserį, kadangi jis silp
nai pasirodė prieš Izraelį praėju
sių metų spalio ir lapkričio mėn.

Argi jau nauji vejai

JAV užsienio politikoje?
Maskvos tankams iš naujo užgniaužus Vengrijos laisvę ir nau- 

atitvėrus Vengriją nuo Vakarų, Jungtinių Ameri- 
prasiveržia priekaištais spaudoje.

Siekiama susipratimo

jomis vielomis 
kos Valstybių sąžinė 

Žurnalas „Life“ klausė: ar 
mes nieko daugiau negalėjom pa 
dėti laisvajai Vengrijai? Ar tik 
tiek, kiek padarėm? Atsako: ga
lėjom, taip, bet nepadarėm.

Amerikos vyriausybė atidėlio
jusi Vengrijos reikalą tikėdama, 
kad jį išspręs derybos tarp Mas
kvos ir Nagy vyriausybės, kaip 
buvo Maskvos tariamasi su Len
kijos Gomulka.

Tokį atidėliojimą „Life“ veda 
iš pasitikėjimo derybom po to, 
kai Eisenhowerio vyriausybė yra 
apsisprendusi prieš betkokią ka
rinę intervenciją, nes intervenci
ja galinti išprovokuoti atominį 
karą. mą.

t................. ....  n. . ---------------- - -------------------------

Bolševikai jaudinasi
VILNIUS, okupuota Lietuva. 

Pastaruoju metu Lietuvos bolše
vikai dažnai piktai užkabina 
užsienyje esančius lietuvius ir jų 
organizacijas bei spaudą.

Štai Vilniaus radijas kalba 
apie tai, kad „nemaža įniršio iš
lieja ant Lietuvos liaudies lietu
viški pirkliai, dvarininkai, prela
tai ir buvę korikai hitlerininkai, 
dabar besibastą po pasaulį už ta
rybinės sienos“.

Jei jau kalbėti apie „įniršį“, 
tai jį išlieja pati Lietuvos liau
dis ant Lietuvos ir Maskvos bol

Rašytojas ir radijo 
komentatorus bus
JAV ambasadorius

BERNAS, Šveicarija, bal. 5.— 
Henry J. Taylor, ekonominių 
klausimų rašytojas ir radijo ko
mentatorius, paskirtas Jungtinių 
Amerikos Valstybių ambasado
riumi Šveicarijai. Šveicarijos vy 
riausybė pranešė, kad Taylor pa
skyrimas yra jai priimtinas.

Taylor, 54 m., yra respubliko
nas ir gimęs Chicagoje. Jis turi 
artimus ryšius su banko ir in
dustrijos sluogsniais.

Eisenhowerio brolis

vizituos Meksiką
MEXICO CITY, bal. 5. — Mek

sikos užsienio reikalų ministeri
ja pranešė, kad dr. Milton Ei- 
senhovveris, prezidento Eisenho- 
werio brolis, birželio mėn. vizi
tuos Meksiką. Jį pakvietė prezi
dentas Ruiz Cortines.

Amerikos Valstybių diplomatus 
Vidurio Rytuose, kad sužinotų, 
kiek užsieniečiai yra įsijungę į 
komunistinę veiklą Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Australijos ginklai
pagal JAV modelį

CANBERRA, Australija, bal. 
5. — Australija nutarė savo ap
sigynimui naudoti tokios rūšies 
lėktuvus, artielriją ir mažus gin
klus, kad galima būtų glaudžiau 
bendradarbiauti su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis apsigyni
me.

• Visuotinis sveikatos apdrau 
dos planas tebėra svarstomas 
Kanados parlamente ir bus pri
imtas dar šioj sesijoj, kuri baig
sis balandžio pradžioje.

„Life“ sako, kad ryšiumi su 
tokiu Eisenhowerio nusistaty
mu, Chicagos universiteto prof. 
Hans Morgenthau aiškina, jog 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
užsienio politikoje esanti įvykusi 
revoliucija ir jog visi „išlaisvini
mo“ planai esą atmesti ir jų vie
ton siekiama susipratimo su So
vietų Sąjunga, pasidalinant įta
kų sferom.

Tokia politika, sako „Life“, 
priima pusiau laisvės formą, ko
kia rodosi dabar Lenkijoje, kaip 
geriausią dabar galimą sprendi

ševikų, kurie teroro priemonėmis 
laiko tą liaudį sukaustę. Lietu
vos bolševikų jaudinimasis dėl 
Vliko veiklos tik rodo, kad toji 
veikla eina tikruoju keliu. O tos 
veiklos tikslas, kad bolševikai iš 
Lietuvos išsikraustytų.

Butai studentams
BERLYNAS, bal. 5. — Jung

tinių Amerikos Valstybių misija 
Berlyne vakar davė $1 >,750,000 
Vakarų Berlyno universitetui pa 
statyti butus 720 studentų.

Egipto Nasseris dabar turi

219 pilotų Suezo kanale
KAIRAS, Egiptas, bal. 5. — Egipto prezidentas Nasseris šian

dien turi daug didesnę Suezo kontrolę negu praeityje.
Jis nustato kanalo taisykles. 

Anglijos ir Prancūzijos laivai, 
kurie, prieš nepavykusią invazi
ją, turėjo pirmenybę prieš kitus, 
dabar teturi tokias pat teises 
kaip ir kiti. Prieš invaziją Nas
seris bijojo įžeisti anglus ir pran 
cūzus. Šiandien Egipto pareigū
nai aiškina, kad „britų laivai tu
ri mokėti kaip ir visi kiti, nes 
1888 metų sutartis draudžia da
ryti betkokias išimtis“.

Bijojo jėgos
Praėjusiais metais suvalstybi

nus Suezo kanalą, Nasseris įsa
kė praleisti visus laivus be truk
dymų, nes bijojo jėgos. Britai 
ir prancūzai atsisakė mokėti nu
statytus mokesčius Egiptui už 
pravažiavimą Suezo kanalu, bet 
jų laivus vistiek praleisdavo; jie 
už tai mokėdavo savo nuožiūra 
numatytoms institucijoms. Egip 
tas pasiliko sau teisę pareikalau
ti mokesčius iš laivų bendrovių.

Suezo kanalą vėl atidarius, vi
si laivai turi mokėti atlyginimą 
už plaukimą Egiptui Nasserio 
nustatytomis sąlygomis. 
Nasseris stovi „ant savo kojų“

Nasseris šiandien tvirtai stovi 
„ant kojų“, nes jis jau turi savo 
pilotus laivams praplukdyti. Su
ezo kanalą suvalstybinus beveik 
visi 200 pilotų buvo anglai ir 
prancūzai, kurių vyriausybės 
juos atšaukė. Tuo pačiu metu 
Londonas ir Paryžius paskleidė 
propagandą, kad Egiptas be jų 
pilotų nepajėgs operuoti kanalo. 
Suezo kanalo direktorius surin
ko iš viso pasaulio laivų pilotus, 
jų tarpe rusus ir amerikiečius, ir 
nenutraukė susisiekimo kanalu. 
Šiandien Egiptas turi 219 pilotų 
(daugiau negu turėjo senoji Sue
zo kanalo bendrovė). 94 pilotai 
yra egiptiečiai ir visi kiti iš 16 
valstybių. 48 pilotai yra iš ko
munistinių kraštų, 77 pilotai iš 
nekomunistinių valstybių, jų tar 
pe yra 8 amerikiečiai.

Abejotina, ar pilotai yra tiek 
išlavinti, kiek anie. Tačiau poli
tiniai stebėtojai įsitikinę, kad 
Egiptas gali kanalą tvarkyti.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinių Amerikos Valstybių pašto patarnavimas bus su

mažintas, jei pašto departamentas negaus pinigų iš valdžios.
— JAV pašto departamentas prašė kongreso ekstra paskirti 

7/7 milionus dolerių sekančių trijų mėnesių laikotarpiui. Paskirs
tymo pakomitetis trečiadienį patvirtino 17 mil. dolerių.

— Atstovų rūmų paskirstymo komitetas vakar nt formaliai 
patvirtino suteikti ekstra 17 milionų dolerių pašto departamentui. 
Taip pat sutiko svarstyti dėl reikalavimo dar JO milionų dolerių.

— Chicagos pašto viršininkas Carl Rehroedcr pranešė, kad jis 
pasiruošęs šiandien sumažinti paštinę tarnybų.

— Irano policija apsupo garsų banditų Dad, Bhah ir jo bendri
ninkus, kurie prieš savaitę nužndė tris ana rikiečius.

— 1,800 geležinkelio darbininkų šiandien pasiruošė streikuoti. 
Streikas rimtai paliestų Chicagos apylinkės fabrikus, kuriuos tvar
ko U. S. Steel Corp.; daugiau kaip 50,000 darbininkų būtų be dar
bo.

— Trys supykę vyrai, kurie buvo išmesti nuo baro, įmetė ga
zolino „bombų“ į tavernų - l avinę Los Angeles mieste, Calif. Šeši 
asmenys buvo užmušti ir trys sužeisti.

— Amerikos diplomatiniai ir kariniai pareigūnai vakar pra
nešė, kad Jungtinės Amerikos Valstybės neturi plano užpildyti 
„tuštumas“, kurias sudarė Britanija, apkarpydama savo karines 
pajėgas.

— Britanija sumažins ginkluotas pajėgas nuo 600,000 iki 
.175,000 vyrų penkerių metų laikotarpyje.

— Maskvos radijas įspėjo, kad bus naikinančiai atsilyginta 
Olandijai, Britanijai ir Vakarų Vokietijai, jei atominiais ginklais 
būtų puolama Rusija iš jų teritorijų.

— Britų karinės pajėgos visai ištraukiamos iš Jordano, ir 
laipsniškai bus mažinamos karinės pajėgos Libijoje. Iš Korėjos 
britų pasilikę kariai turi būti ištraukti, tačiau pasiliks karinė mi
sija JT kariuomenės štabe.
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Į Piety Amerikos
vyrai tarsis

ASUNCION, Paragvajus, bal. 
5.—Paragvajus, Argentina, Bra
zilija ir Urugvajus gegužės 15 
dieną tarsis Buenos Aires mies
te. Tų valstybių pareigūnai svar
stys pietų Atlanto apsigynimo 
planus.

Japonų pareigūnai 
važiuos vietiniais

automobiliais
TOKIO, Japonija, bal. 5. — 

Japonijos ministerių kabinetas 
šiandie nnutarė, kad jo kariai 
nuo šios dienos važiuos japonų 
gamintais automobiliais.

Kabinetas pranešė, kad vyriau 
sybės įstaigų pareigūnai taipgi 
važiuos Japonijoje gamintais au 
tornobiliais. Daugumas augštų 
pareigūnų dabar naudoja dide
lius Amerikos automobilius.

Penkis pasmerkė
NICOSIA, Kipras, bal. 5. — 

Nieosia specialus teismas šian
dien pasmerkė mirti penkis jau
nus graikus kipriečius už užpuo
limą saugumo pajėgų sargybinio.

Trumpai iš visur
• Vidurio Rytai šiandien yra 

pasaulinė „parako statinė“, kaip 
pirmiau buvo Balkanai. Jei tre
čias pasaulinis karas greitai pra
sidėtų, pirmieji karo šūviai pasi
girstų Vidurio Rytuose. Vidurio 
Rytai yra ne tik svarbūs strate
giniai, bet jie turi du trečdalius 
pasauliui parūpinamos naftos at 
sargų.

• Prieš 20 metų. Prieš dvide
šimt metų ne daug amerikiečių 
buvo susirūpinusių Vidurio Ry
tais, o šiandien Vidurio Rytai 
yra milionų amerikiečių lūpose.

• Egiptas turi 22,934,000 gy
ventojų. Žemės plotas 386,198 
kvadratinių mylių. Ekonominis 
gyvenimas remiasi žemdirbyste.

i
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RIGOLETTO
BALYS CHOMSKIS

Vyrų choro iniciatyva, kovo 
30 ir 31 d. Marijos Augšteanio- 
sios mokyklos salėje, buvo pasta 
tyta pirmą kartą Chicagoje ope
ra : Rigoletto, lietuvių kalba. 
Operos vadovai: dirigentas A. 
Kučiūnas, pastatymas Vlado Bal 
trušaičio, chormeisteris Alfonsas 
Gečas, baletmeisteris Simas Vei

dą muzikos ritme ir dainavimo 
ribose, peržengus tas linijas, ga
lima lengvai pažeisti dainavimo 
ląsteles.

Hercogas (tenoras) neturi ti
piško charakterio. Jo žymės: pa
viršutiniškas žibėjimas, lengvu
mas, gracija su spontanišku tem
peramentu. Partija vokaliniai

basis, režisorius Kazys OželiB, (yra sunki, reikalaujanti gero dai 
meninė'priežiūra Vytautas Vir-] nininko. Voldemaras Šalna, lat

vis, išmokęs operos tekstą lietu
viškai, prisidėjo prie kalbos dar
numo. Hercogo rolėje Šalna bu
vo vokaliniai labai stiprus. Sce
noje laisvas, bet ne hercogo sti
liuje. Arijoje širdys mergelių, 
kardo šveitimas į apsiaustą, yra 
hercogo garbės įžeidimas ir mer
gelių širdžių išniekinimas.

Meilei pabudusi mergaitė
Gildą (koloratūra) —mergai

tė pabudusi meilei. Jai nieko dau 
giau nereikia, tik balso ir geros 
koloratūrinės technikos. Žmo
gaus balsas duoda muzikai tris 
natūrales kryptis: tono erdvė 
mažesnė, kaip instrumentų, su
varžytas skubotumas, ribotas ju 
dėjimas. Koloratūra yra išimtis, 
trelėse ji pereina į instrumentų 
sferą. Gildos partiją dainavo 
Monika Kripkauskienė ir Juzė 
Krištolaitytė. Abi gražiai sceniš
kai atrodė, maždaug vienodo pa
jėgumo su niuansais dainavime 
ir vaidyboje.

Trijulė: Sparafucile — Jonas

kau.
C rarakteriai ir muzika Verdi 

operoje
Operos turinys: Rigoletto, her 

cogo Don Juano juokdarys, re
mia ir padeda savo ponui meilės 
aferose ir tuo tarpu praranda 
savo dukterį. Opera prasideda 
prakeikimo tema, vedama pučia
mųjų instrumentų, būgnų prana- 
šaujantįs virpėjimas: nelaimė. 
Po Monterone prakeikimo vysto
si dramatiškas sąryšis ir operos 
tragiška, pagrindinė nuotaika. 
Arijose ir ansamblio sakiniuose 
yra taiklus, melodijos ir charak
terių, susitikimas. Dramatinis 
svoris glūdi ne tiek daug orkes
tre, kiek danavime, nors vietose: 
klaikioje žudiko Sparafucile me
lodijoje ir audroje yra grynai or
kestrinė sugestija. Sukrečianti 
yra juokdario tema, kuri nusivy
limo kartume ir skausmo širdyje 
turi juokinti dvariškius (2 ak
tas). Turtingos išraiškos yra 
paskutinis kvartetas, kame svar

ŽENKLAI IR GftLftS

Mrs. Eisenhower laiko gėles ir lapą Velykų ženklų, už kuriuos gau
tas pelnas skiriamas invalidams vaikams. Gėles ir ženklus įteikė 5 m. 
berniuką Walter Lash, kuris yra išrinktas šių Velykų ženklų pardavimo 
vajaus berniuku. Už jo stovi Mrs. Priest. (INS)

kantieji vienetai užsispyrusiai kareivišką bajoro nuotaiką. KETURI BOSTONIšKIAI
laikosi archaiškumo. Tad nuo- Priedui buvo V. Kuprevičiaus JAV VALDŽIOJE
širdžiausiai norėtųsi palinkėti “Pamariais”, kuri solinėje tran1 šiuo metu jau keturi bostoniš 
vyrų chorui programon įrašyti skripcijoje yra daug mažiau vul kiai yra labai atsakingose šio 
"Giesmę apie Gediminą", kas gariška, negu chorinėje. Antro- krašto federalinės valdžios pa
būtų svarbu ir reikšminga ne je dalyje solistas davė Br. Bud- reigose. Buvęs Mass. guberna- 
tik choro gyvenime, bet ir vi- rinūno “Oi kas sodai” ir J. Tai- torius Chirstian Herter yra 
sos tremties kultūros gyvenime, lat - Kelpšos “Mano sieloj šian- valstybės sekretoriaus pava 

j Tuo žygiu Bostono Vyrų cho- dien šventė’’, ši pastaroji buvo
į ras ne tik tinkamai atsidėkotų perduotą lygiu, ramiu lyrišku-
savo vadovui, bet būtų ir tikru mu. Priedui — M. Petrausko Lodge, buvę US senatorius, da- 
muzikinės kultūros pionieriumi, i "Prirodino seni žmonės”, liau-' bar atstovas Jungtinėse Tau- 
jos žadintinu, puosellėtoju ir dies daina, kuri solisto buvo per ‘ tose, Cutler — prezidento ka- 
rėmėju’. To jam linkėtina, pra- duota giliai išstudijuotu dėklą- rinis patarėjas ir Amory — 
dedant antrąjį penkmetį. maciniai vaidybiniu būdu ir su-i ČIA viršininko pavaduotojas.

, kėlė didelį pasigėrėjimą. Sta-1
i sys Liepas šį vakarą pasižy-

Choro penkmečio sukaktuves į hiėjo nuosaikiu, išmąstytu, ge- 
gražiai pagerbė prisidėdami prie rai valdomu, nuolat kontroliuo- 
programos solistai — mezzo sop jamu dainavimu. Jis gražiai per 
ranas Stasė Daugėlienė ir bari- davė Gedimino vaidmenį su cho- 
tonas Stsys Liepas

duotoju ir manoma, kad liks 
Dulles vietoje. Henry Cabot

Solistai NUKĖLĖ Nl’O STOGO
19 metų bostoniškis Stanley 

Walker, Kenmore viešbučio tar 
nautojas, turįs kelių savaičių

biausieji solistai su skirtingais Vaznelis, Maddalena — Salomė- 
balso charakteriais, mintimis ir ja Valiukienė, Monterone — sta- 
rūpesčiais. tarpe savęs kovoją, SyS Citvaras atliko rimtai ir są- 
bet sueina į vieną muzikalinę Ii-; žiningai. Jonas Vaznelis keliauja

SO. BOSTONO ŽINIOS
Bostono Vyrų choro sukaktis

niją, sudarydami iliuziją: belyti- 
nę ir beasmenę vienumą. Tuo bū
du, Verdi duoda pasaulio vaizdą: 
priešingos jėgos kuria vienumą. 
Verdi operos yra charakterių 
operos.

Solistai, choras, šokis
Rigoletto (baritonas), herco

go juokdarys, yra operos cen
tras, apie kurį kiti veikėjai juda. 
Jis yra operos energija, visada 
aktyvus, niekad nelieka pasyvus, 
tragiškas ir likimo pasmerktas. 
Raktas į Rigoletto: balsas ir vai
dyba. Išgyvenimo židinys yra bal 
so išraiškoje. Dramatinis veiks
mas atsispindi dainavime, Išvir
šinė artistika yra priedai ir puoš 
menos. Partija yra įdomi ir sun
ki, nedaugelis ją ir įveikia. Rigo
letto dainavo pirmą vakarą Al
girdas Brazis, antrą — Vladas 
Baltrušaitis.

Algirdas Brazis sukūrė dainuo 
jantį Rigoletto. Jo gražus balsas 
su šiltu basbaritoniniu antspal- 
viu kopė laisvai ir lengvai viršū
nėse, kartais suspindėdamas ir 
dramatiškumu: kerštas. Kur dau 
giau dainavimo platumos, ten jis 
geresnis, kur susiduria daugiau 
su recitatyvine forma, reikalau-

į rimtus dainininkus. Be to, pa
sirodė Julius Savrimavičius, Juo
zas Brazys, Bronius Jančys, Va
lentinas Liorentas, Danutė Stan- 
kaitytė, Elena Blandytė ir Kazys 
Skaisgirys.

Choras ir baletas
Verdi choras yra melodijos ne 

sėjas, kaip ir solistas. Dramatur- 
giškai žiūrint: choras yra sava
rankus elementas išviršiniai ir 
skambėjimo veiksme. Vyrų cho
ras naudojamas pasakojimui, są- 
moksliy, ir šnibždėjimui — inter- 
mezzo. Vyrų choras kiek nuste
bino. Iš ko mažiausiai tikėtasi, 
pasirodė darnus ir gyvas kūnas 
operoj. Balsų susiliejimas į har
moningą vienetą, lygus skambė
jimas ir net su vaidybine išraiš
ka. Į muzikalinį operos veiksmą 
yra įtraukti ir šokiai, kuriuos pa 
šoko Simo Velbasio mokinės, at- 
likdamos stilingai ir rimtai.

Dirigentas, pastatymas
Verdi orkestras yra tamaujan 

tis dainininkui, bet ne palydėji
mo prasme, jis veda balsus, duo
da melodijai kūną ir judėjimą. 
Orkestras yra daugiau daininin
ko partneris, negu lydėtojas.

jančia išraiškos ir širdies, ten Tuos du partnerius nuvesti į dar
blankesnis. Tačiau, laikydamasis 
kukliai scenoje, nesigriebdamas 
dirbtinos vaidybos, sudarė sim
patingo ir gero įspūdžio klausy
tojams.

Vladas Baltrušaitis priešin-

numą yra dirigento užduotis. Į 
dirigavimo sferą įeina ir režisū
ra, nes ji ansambliui duoda rit
mą ir dinamiką.

Operą pastatyti ir pravesti su 
mėgėjų grupe yra komplikuotasgai: jo svoris Rigoletto charak .... , , „

t.-ryj, jo jėga - balso 
jo dainavime — charakterio kau
kė. Baltrušaičio Rigoletto: bru
talus ir lyriškas, demoniškas ir 
elegiškas. Antrame veiksme, dva 
ro rūmuose, Rigoletto kovoje dėl 
dukters, Baltrušaitis išvystė tem 
pą į dramatišką viršūnę: bejė
giškumą ir neviltį. Vaidybos me
ne yra glaudus ryšys tarp kūno 
ir sielos; tos dvi išraiškos for
mos sudaro vieną stebuklą: as
menybę; bet operos vaidyba la
bai skiriasi nuo dramos. Ope
ros vaidyba yra suvaržyta, ji ju-

nys: A. Kučiūnas, Vladas Baltru
šaitis ir Kazys Oželis yra svar
biausieji šulai operos realizavi
me. A. Kučiūnas yra gabus diri
gentas ir moka dirbti. Bendras 
operos vaizdas buvo geras, jos 
organika nebuvo sužalota, bet lo
giškai iki galo pravesta. Reikia 
manyti, kad Kauno operos pra
džia, išskyrus Kiprą Petrauską, 
nebuvo geresnė.

Jų abiejų ru- “Grybuose” solisto partija arnžia^ ir jauną žmoną,jų awejų| J.. k 3| d 8UgalvoJO 2udytls jr
užlipo ant viešbučio stogo, rengdainavimas įnešė darnaus įvai-įJam buvo aiškiai per žema, ji

tinka tik tikriems bosams, ir 
Dainininkė pirmu išėjimu pa-Įta* žemiems, šiaip ši daina la- 

dainavo Banaičio harmonizuotą ba* Romiai pa iaryta

rūmo.

liaudies dainą “Ugdė tėve
lis” — reto grožio ir originalu
mo dainą, ir B. Dvariono “žvaigž 
dutė”. Antru išėjimu ji padai
navo N. Rimskio - Korsakovo 
trečiąją Lėlio dainą iš operos 
“Snieguolė”. Rimskij - Korsa- 
kov yra žymus dėl tautiškumo 
savo kūryboje. Šiuo atveju pa
naudotas liaudies motyvas kėlė 
nuostabą savo artumu lietuviš
kajam folklorui. Ch. Gounod 
“Gėlių arija” solistė užbaigė sa
vo programos dalį, priedui pa
dainuodama Schultzo “Pavasa
ris” (Ši kompozicija nebūtų ver
ta koncertinės programos). St. j 
Daugėlienė turi minkštą, platų, 
gerai valdomą mezzo soprano.

Solistams akompanavo kom
pozitorius J, Gaidelis, chorui — 
V. Strolia.

Šiuo koncertu Bostono Vyrų 
choras pasigėrėtinai atžymėjo 
savo sukaktuves. Be abejo šio 
darbo vaisiai didele dalimi pri
klauso ir choro vadovui, kom
pozitoriui Juliui Gaideliui. Jis 
savo darbštumu bei kantrybe ir 
pareigingumu sugebėjo apjung
ti šį gražų vienetą taip kilniam 
darbui. Laukiama tolimesnių 
darbų. Sėkmės Bostono Vyrų 
chorui ir jo vadovui Juliui Gai

deliui! Izidorius Vasvliūnas

DALYVAVO VYČIŲ POSĖDY

damasis šokti žemyn. Gaisrinin 
kų, policijos ir dvasininkų bei 
gail. sesers pastangomis ištisas 
dvi valandas kalbantis jis buvo 
nuimtas virvėmis nuo stogo ir 
nuvežtas į ligoninę protiniam 
stoviui patikrinti.

TRUMPAI
— B. Povilavičius, neseniai iš 

Anglijos į Bostoną atvykęs ga
bus dainininkas, dainavo solo 
Minkų rengtoje talentų popie
tėje ir per radiją; taip pat dai-

(Nukelta Į 5 ausi.)

Sekmadienį, kovo 31 d., 3 vai. “Malonu” — iš oratorijos “Gies Visus pasirinktus kūrinius ji per 
So. Bostono Thomas Park H. mė apie Gediminą”, solo barito-1 - — - -
School salėje Bostono Vyrų nui su choru, J. Gaidelio “Ty-
choras, vadovaujamas žymaus lėk” — įdomus, romantinio po- 
kompozitoriaus Juilaus Gaide-, būdžio kūrinėlis mezzo spora- 
lio, gražiu koncertu atžymėjo; nui su vyrų choru a capella, J. 
savo penkerių metų darbą. i Švedo “Baltos gėlės” — chorui 

Choro užsibrėžtas tikslas — ’r baritonui solo, J. Gaidelio 
puoselėti lietuvišką dainą, ja “Grybai” — vykęs harmoniza

vimas liaudies dainos vyrų cho
rui ir bosui solo, J. Gaidelio 
“Dainininkų maršas” ir priedui 
Dambrausko “Jau žirgelis pa
balnotas”.

- Vr •• . •.
“Giesmė apie Gediminą”

Š. m. kovo 30 d. VVorcestery 
įvykusiame Lietuvos Vyčių Cen- 

davė šiltai, ypatingai pabrėžda-1 tro Valdybos posėdyje iš Bosto- 
ma jų žodinį turinį. Be galo no dalyvavo dvasios vadas kun. 
įdomiu jos dainuotu dalyku bu- A. Kontautas, nariai Ed. Ru- 
vo J. Gaidelio “Tylėk” Fausto. dis. J. Daniels’ “Vyčio” redak- 
Kiršos žodžiams. Vyrų choro ' toriai dr. J. Leimonas ir F. Gren

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BAL DU S
VIETOJE IR Iš TOIJAU

K. EIDUKONIS

gaivinti emigracijoje gyvenan
čias lietuvio sielą, gilinti lietu
viškąją sąmonę, žadinti ir pa
laikyti meilę lietuviškai kultū
rai. Atitrūkę nuo kasdienos 
sunkiųjų darbų, atsisakę malo
naus poilsio pavakary, atsižadė
ję dažną vakarą mielosios šei
mos aplinkos, 38 vyrų būrys 
renkasi kas savaitę porą kar
tų studijuoti dainos meno, ku
riam reikia daug pastangų. Vi
sas choras gieda ir dainuoja sa
vo repertuarą mintinai, o rei
kia įsigilinti į kiekvienos dainos 
dvasią, pabrėžti jos charakterį, 
iškelti jos meniškumą, padary
ti j4 gyva, dinamiška.

Penkerių metų sukaktuvinis 
koncertas įtikino visus jį gir
dėjusius šiuo gražiu choro dar
bu ir pažanga. Šį vakarą cho
ras buvo itin geroje formoje. Jo 
skambesys buvo grynas ir leng
vas, pasigėrėtino švarumo into
nacija, nepaprastas dinaminis 
lankstumas, stebinantis ritminis 
sutartinumas, nuostabi pusiau
svyra tarp balsinių grupių, gal 
su mažu dominavimu bosų gru
pės sąskaiton pirmųjų tenorų 
grupės, bet tai tik ypatingo for 
te vietose. Kas beapsakys tą 
jautrų frazavimą, kuriuo visi 
kaip vienas staigiu diminuendo 
nusmailindavo dažną motyvą. 
Tokį sutartinumą frazuotėje ga
limą atsiekti tik per ilgą ir iš
tvermingą lavinimąsi.

Choro programa

Choro programą sudarė pir
moje dalyje M. Petrausko “Gau 
džia trimitai”, V. Jakubėno 
“Kad aš jojau”, J. Strolios “Ty
kus buvo vakarėlis” (ši daina

Patartina kitoms lietuvių ko- mkampči?p2^PUlar^USi 
„u™ * u tokame tempe, priešingai joslonijoms, nesigailint lėšų, pasi 

kviesti Chicagos lietuvių operą.

DRAUGAS 
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RudeVclia etralpanine talao aaro nuotlflra Neeunaudotų straipsnių ae 
eenro. Juo* grąžina tik 18 anksto sualtarua Redakcija ui skelbimų turte 
u»ata»ho Skelbimą kainos prlatundtamoe

turiniui; čia ji buvo interpretuo
ta ramiai, nuotaikingai, kaip ir 
tinka vakaro tylai); J. Žilevi
čiaus “O, kad išauštų”, J. Gai
delio “Tėviškės vakarai” — gra- 
žj serrnhdinio pobūdžio dai
na; reikia pasakyti, kad varpų 
gaudesio imitavimo nepavyko iš 
gauti — jis turėtų būti daug gi
lesnis ir įtikinamesnis. Toliau se 
kė Br. Budriūno “Ant marių“ 
ir priedui Graužinio “Jau pra
vertos dvaro stonios”.

Programos pabaigai choras 
padainavo Br. Budriūno “Tė
vynei” — pakilaus dramatizmo 
kupinas kūrinėlis, J. Gaidelio

Įdomu pabrėžti, kad choras 
ryžosi duoti nors mažą ištrau
ką iš savo dirigento parašyto 
naujojo veikalo — oratorijos 
“Giesmė apie Gediminą”. Tai 
buvo bene sunkiausias progra 
mos dalykas. Jo sunkumai iš
plaukia iš jo sudėtingos harmo
nijos, greitų ritmų. Tačiau no
rėtųsi sugestionuoti, kad choras 
ryžtųsi ir visą veikalą pastatyti. 
Juk jis specialiai rašytas vyrų 
chorui. Tokio veikalo pastatymu 
choras žymiai praturtintų savo 
pajėgumą. J. Gaidelis nėra ei
linis kompozitorius. Visi jo rim
ti ir stambūs veikalai laukia sa
vo eilės būti išpildomais. Sun
kios tremties sąlygos varžo jo 
kūrybinius polėkius. Nors ne
mažai jau yra prirašęs, tačiau 
sunku jo veikalus išgirsti, iš
skyrus pačius labiausiai prisitail 
kiusius prie elementariausių at-j 
likėjų. Reikia gerai įsisąmonin- j 
ti, kad kiekvienas atlikėjas prog 
resuoja tik sunkius veikalus at
likdamas. Tokių veikalų vengi-, 
mas sulaiko techninę pažangą. 
Tuo būdu mes atsiduriame už
burtame rate: mūsų kompozi
cinė technika progresuoja, ji) 
eina lygiagrečiai su viso pasau
lio muzikine technika, o atlie- 
iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiia  

Jsteikit Lietuvišką šventovę 
Savo Namuose I

Jei Jūs norite, kad Dievas laimi n 
tų Jūsų namui, lAatatyklte Jo buvi
mo ženklą savo namuose. Mums Die
vo gerumą geriausiai primina Jo my
limosios MotlnfllAa Marijos paveiks
las. Marijos Metals save namuose 
įsteikite Marijos Sventovą.

Mums lietuviams Dievo Mot In818 
Itin artima. Mūsą žemS gausi Mari
jos Šventovėms, mūsų tauta pavesta 
Jos Nekalčiausios Širdies globai. Tai
gi steigdami Marijos metų Šventovę 
savo namuose, padarykite ją kartu 
ir lieti;VISKĄ.

Isigykime AuAroa Vartų Marijos 
paveikslą Ir pakabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose.

Pulkų AuSros Vartų Marijos spal
votą paveikslą 18}4xl7tt colių gi. 
lite Įsigyti Šiam tikslui uS 81.00. 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“ORIUfilS”
4545 W. 63 St, Chieago 29, IU.
IHIIIIM1HIIIIIIIHIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUN

fone jos balsas ryškiai atsispin
dėjo, kartu sudarydamas dar
nią visumą. Šis a capella kūri
nėlis yra vertas didesnio dėme
sio ir neabejotinai jis bus po- 
pularus. Solistė jį perdavė la
bai nuotaikingai.

Stasys Liepas davė pirmoje 
dalyje dvi arijas — Borodino I- 
gorio ariją iš operos “Kunigaikš 
tis Igoris” ir J. Karnavičiaus 
Jauno Bajoro dainą iš op. “Gra
žina”. Pirmoj visu gilumu at
skleidė belaisvio kančią, antroj

delytė.

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

2313 VV. 91st St., Chicago, III. 
Tel. PRrescctt 9-2781

PARDUODAMA
BRANGENYBIŲ IR TV KRAUTUVE

Biznio rajone, reta proga laikrodininkams ir TV taisyto
jams. Daug taisymo įrankių ir medžiagos. 
Kreiptis telefonu po 6:15 vai. popiet.

LAFAYETTE 3-8617

Pigi nuoma.

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite 
TAUPYTI 
ŠIANDIEN!

IIH’IĮMMl’njtlllf MIIllilllfflii iii! I
.................... Uii t".
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fed
end Loan Association

2202 W. Cermcfc Road 
'Chicago 8, ILL. 

Vlrginia 7-7747

Chartered and Supervised by the U.S. Government

Aukštesnius dividendus mokėsime nuo 1957 m. 
> sausio mėn. 1 dienos. »

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, je? atnešite 
zsavo banko knygutę. /

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pa 
siųsti (Kištu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS,
' Prezidentas

(STAio-os VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vii. 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai. vakaro
Šeštadieniais -iro 9-«os vai. ryto 
Trečiadieniais visai neatidaroma

:ki 1 valandos po pietų
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Šeštadienis, balandžio G, 1957

MEDICINOS MOKSLAS
i .

Tarp balandžio 21 ir 27 d. Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
minima taip vadinama “Medicinos mokslo savaitė”. Tai duoda 
progą spaudai kiek plačiau padiskutuoti medicinos reikalus ir 
juos atitinkamai įvertinti.

Tiesa, ir be spaudos pagalbos visi gerai suprantame, kokį 
svarbų vaidmenį vaidina gydytojai. Kiekvieną kartą, kai atsi
lankome į gydytojo kabinetą, pašaukiame jį į namus ar kitokiais 
būdais su juo susitinkame, savaime pripažįstame esą skolingi 
medicinos mokslui. Kiekvieną kartą, kai tariamės su specialistu 
vienokio ar kitokio sunegalėjimo reikalu, kai atsigulame į li
goninę, savo šeimos narį ar šiaip jau artimą jon paguldome, 
kai pagaliau neiname į vaistinę su receptu vaistų gauti, sa
votiškai pagerbiame aštuoniasdešimt ar daugiau JAV medici
nos mokyklų.

Bendrai paėmus, drąsiai galima tvirtinti, kad amerikietis 
už savo gyvenimo paskutiniuosius dvidešimt vienerius metus yra 
skolingas medicinos mokslui. Tai patvirtina ir statistikos duo
menys. Jei 1900 metais gimęs žmogus galėjo tikėtis gyventi 49 
metus, tai šiandien gali tikėtis gyventi iki 70 metų. Toks yra 
šiandieninis Amerikos gyventojų amžiaus vidurkis (life expec- 
tancy).

Gyvybes išgelbstį vaistai savo kokybe daro didžiausią pa
žangą. Visur gana sparčiai yra mažinamos užkrečiamosios li
gos. Atominės energijos mokslas ir fizikos mokslininkų veikla 
prakerta kelius naujiems laboratoriniams laimėjimams.

Bot atverskime ir kitą medalio pusę, Ir apie ją truputį už
siminkime. Besididžiuodami šaunia medicinos mokslo pažanga, 
už kurią didele dauguma yra atsakingos medicinos mokyklos, ne
užmirškime jų, nes jos susiduria su stambiais sunkumais. Tos 
mokyklos labai sunkiai verčiasi finansiškai. Ir tai stipriai pa
liečia krašto žmonių sveikatingumą ir gerovę.

Finansiniai nepritekliai medicinos mokyklose išstato į pa
vojų ne vien tik reikalingo kraštui gydytojų skaičiaus paruo
šimą, bet taip pat ir jų potencialą biologinėse studijose, kuriose 
galėtų panaudoti visas naujas galimybes žmonių sveikatin
gumui ir gerovei kelti. ,

Medicinos mokslo savaitės metu Tautinis Fondas kreipsis 
(į prekybininkus, pramonininkus ir visą visuomenę, kad sukeltų 
medicinos mokykloms bent dešimt milionų dolerių. Toji suma 
žymiai papildytų medicinos mokyklų biudžetus ir įgalintų jas 
vykdyti tolimesnį progresą. Be šios paramos visai eilei gabių 
jaunuolių gali būti užkirsti keliai tapti gydytojais, kurių vis 
dar neturime pehdaug. Reikia turėti galvoje dar ir tai, kad, ne- 
paruošus kompetentingų gydytojų, kurie galėtų tinkamai pri
taikyti savo ligoniams naujuosius išradimus medicinoje, ir pa
tys išradimai, nors jie būtų patys efektingiausi ir nuostabiausi, 
neturės pakankamos reikšmės.

Atsižvelgiant į visus čia suminėtus faktus, reikia laukti, 
kad Medicinos mokslo savaitės proga visi būsime dosnūs.

Rimtai įspėja
Šį kartą Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė tikrai 

rimtai įspėjo Vengrijos (Kadaro) vyriausybę, konstatuodama, 
kad ji grąžino visą krašto politinį, kultūrinį ir ekonominį gy
venimą į grynai stalininius laikus ir iš pagrindų perrašo pra
ėjusios spalio mėnesio revoliucijos istoriją, šis įspėjimas yra 
vietoje. Bet, jei jis nebus pagrįstas konkretesniais reikalavimais, 
daug praktiškos reikšmės neturės.

h

Kas yra auklėjimas 
t VYSK. V. BB1ZGYS

degti — būtų tik neplaninga im-Popiežius Pijus XI vienoje sa
vo enciklikoje jaunuomenės auk 
įėjimą taip aptaria: “Auklėji
mo esmė yra ugdyti žmogų to
kį, koks jis turi būti ir kaip jis 
turi elgtis šios žemės gyvenime;, 
kad pasiektų augščiausiąjį tiks 
lą, kuriam jis yra sutvertas”. 
Nėra nė reikalo aiškinti, kad 
patį augščiausiąjį tikslą žmogus 
pasiekia per artesnius tikslus, 
per savo kasdieninį žemiškąjį 
gyvenimą. Kiekvieno mūsų že

miškasis gyvenimas turi savo 
tikslus, kuriuos esame užsimo
ję ir privalome pasiekti dar čia, 
žemėje. Kiekivcnas turime sa
vo luomą, savo profesiją ir su 
jais susijusias kitas pareigas 
bei tikslus. Jie yra svarbiau
sias dalykas visame mūsų gy
venimo turinyje, nepaisant, kiek 
mūsų gyvenimas būtų gausus 
visokiais išgyvenimais.

Kiekvienam žomgui žemiška
me gyvenime atlikti savas pri
valomas pareigas ir sėkmingai 
pasiekti savo tikslus, visa tai 
sujungiant su augščiausiu tiks
lu — tai ir yra gyvenimo turi
nio esmė. Visas būsimas savo 
gyvenimo pareigas, žemėje pa- 
siektinus tikslus, amžinąjį tiks
lą, kelius, kaip visa tai teisin
gai suprasti ir sėkmingai at
likti, kaip visa tai harmoningai 
sujungti į visumą, žmogus turi 
iš kur nors išmokti. Žmogaus 
nei protui, nei širdžiai tie daly
kai patys savaime pilnai neatsi
skleidžia. O tačiau tų dalykų 
tinkamai nepažinti, jų nesupras
ti, jais nepersiimti ir

provizacija ar kartis vien tik 
klajojimas, o ne pilnas žmogaus 
gyvenimas.

Išmokyti jauną žmogų to są
moningojo gyvenimo — tai auk 
Įėjimo esmė. Kur tokio auklėji
mo visai nebūtų ar būtų auk
lėjimas tik antraeiliams užda
viniams, ten auklėjimas būtų ne 
pilnas. Būtų tiek nepilnas, kiek 
jis būtų toli nuo auklėjimo es
mės. Kai kalbame apie jaunimo 
auklėjimą, visi, kam tas reika
las rūpi, savo darbui turinį ir 
planą turime imti iš anos popie
žiaus Pijaus XI auklėjimo ap- 
tarties. Kai gimdytojai kalba 
apie rūpestį ir pastangas su
kurti savo vaikams gyvenimą, 
tai jie turi būti atsargūs nesu- 
vesti tų didelių žodžių tik į siau
rą, tų žodžių nevertą užsimoji
mą. Duoti jaunam žmogui moks 
lą, paruošti profesijai, sukurti 
ar duoti ir ekonominio gyvenimo 
pagrindą, tai dar nėra duoti gy
venimą. Visi anie dalykai yra 
tik priemonės gyvenimui, ir tai 
ne vienintelės. Tų priemonių y- 
ra daug ir kitokių. Nėra dide
lio skirtumo, kuris kurias tų 
priemonių pasirinks, o svarbu, 
ką jomis pasieks. Todėl svar
besnis yra klausimas, ar jaunas 
žmogus žino, kas yra gyveni
mas, koks jo tikslas, kaip visą 
gyvenimą sujungti su tikslu ir 
keliais į tikslą. Auklėjimas taip 
pat nėra mokymas jauno žmo
gaus tik mandagumo. Nuošir
dus mandagumas yra giliai hu- 

dorybė, tačiau vis-neužsi- mantai iška

DTENRASTTS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

PRAEITIS, ATSIMINIMAI IR ... 
DABARTIS

arba priaugančiam jaunimui, da 
bar tik pradedančiam susipa
žinti su nepriklausoma Lietuva 
iš spaudos, visai pagrįstai gali 
kilti klausimas: už ką gi mes ko 
vojame? Už laisvą Lietuvą? Už 
tą visą netvarką ? Už tuos visus 
kriminalus? Ir už tuos visus kri 
minalistus ?

Ir labai teisingai jau pasigir
do spaudoje protesto balsų dėl 
tokio piešiamo Lietuvos vaizdo.

Visa tai atsitiko todėl, kad 
buvo norima atsiskaityti su sa
vo dabarties politiniais priešais, 
panaudojant argumentus iš pra 
eities.

Reikia konstatuoti, kad to ne
buvo atsitikę pirmiau, kada po
litinė vienybė šiaip t£ip bent for 
maliai laikėsi. Praeitį lietuviai 
tremty laikė kaip ir neliečiamą. 
Kaip ten buvo taip, bet tai bu
vo vistiek mūsų Lietuva, nepri
klausoma nuo svetimų.

M.
Paskutiniu laiku tremties lie

tuviškoj spaudoj pasirodė visa 
eilė atsiminimų ir atsiliepimų į 
tuos atsiminimus. Pasirodė ir 
knygų.

Atsiminimų rašymas yra tik
rai pagirtinas dalykas. Lietu
viai bendrai permaža rašo. Bet 
be atsiminimų apsieiti negali
ma. Jie yra pageidaujami. Galė
tų būti jų ir daugiau.

Bet pas ms dabartiniu metu 
jie virto savotiška politine pole
mika, kuri, atrodo, turi tikslą 
ne praeitį atvaizduoti, bet suve
sti sąskaitas su savo dabarti
niais kontrahentais, štai kur 
prasideda visa blogybė.

Lietuvos nepriklausomas tar
pas, trukęs nuo 1918 metų iki 
1940 metų birželio 15 dienos, 
yra jau istorija. Šiandien visi 
lietuviai kovoja vėl už savo val
stybės atstatymą. Tai yra visų 
augščiausias veikimo tikslas. 
Natūralu, kad tarti tikslui ir mū 
sų jėgos būtų nukreiptos. Deja, 
taip nėra.
Kada prasidėjo “atsiminimų” 

rašymas?
Pradėjome eiti išmintingu ke 

liu, bet dalis išsijungė. Išsijun
gė iš bendro darbo ir pradėjo

M.
separatistinę veiklą. Nuo tada 
ir prasidėjo “atsiminimai". Da-į 
bartinies politiniai nesutarimai 
savaime iššaukė senų laikų pri
siminimus, kada buvo kas nors 
negero ar tariamai negero pa
daryta. Ir prasidėjo aitri pole
mika. Iš tos visos virš 20 metų 
nepriklausomos istorijos nė vie
nas laikotarpis neliko šviesus— 
visi išmurzinti. Vieną laikotarpį 
murzino vieni, kitą kiti, kol ben 
dras vaizdas “bendromis jėgo-( 
mis” buvo padarytas murzinu.

“Juodieji” darbai
Ir tik pažiūrėkime.
Pačioj pradžioj pulkininkas 

Grigaliūnas ir Plechavičius' siau 
čia Lietuvoj ir šaudo nekaltus 
žmones.

St. Seimui susirinkus, užvieš
patauja Lietuvoje klerikalai ir 
valtjp kunigai su jų gaspadinė- 
mis, pasišaukdami retkarčiais i 
pagalbą policiją ir karo komen
dantus. Vyksta įvairūs krimina 
lai su Purickio kontrabanda, Pe 
trulio piniginėmis machinacijo
mis, lašinių skutimu ir t. t.

Atėjus liaudininkų — social
demokratų laikotarpiui 1926 
metais, prasideda mažumų vieš
patavimas, vyksta krašte anar 
chija ir šalis rieda bolševikams 
i glėbį. *

1926 m. gruodžio 17 d. įvyk
domas nusikaltimas — pervers
mas, kurį atliko karininkai; jį 
atliko tie, kuriems grėsė teis
mai, kalėjimai ir atleidimai iš 
kariuomenės; be to, prisidėjo 
tos partijos, kurioms grėsė by
los už įvairius nusikaltimus.

Paėmus valdžią tautininkams, 
prasidėjo juodasis Lietuvos pe
riodas, nes valdo fašistai. Val
do jėga. Panaikinta konstituci
ja. Prasideda sauvalė. Žmonės 
be teismo kemšami į kalėjimus 

; ir siunčiami į koncentracijos sto 
vykias. Partijos ir organizaci
jos uždaromos. Spauda cenzū
ros priežiūroje. Kyšiai. Protek
cijos. Malversacijos. Visų luo
mų sukilimai iš eilės. Pagaliau 
ateina valstybinis bankrotas. 
atiduodama Klaipėda vokie
čiams, priimamas lenkų ultima
tumas, įsileidžiamos rusų - bol
ševikų bazės ir galutinai be šū
vio prarandama ir visa Lietu
vos valstybė.

Tai šitaip maždaug atrodytų 
mūsų nepriklausomos Lietuvos 
politika. Pagal vienon vieton su 
trauktus priekaištus ir bendras 
charakteristikas. Tikrai pasibai 
sėtinas vaizdas! I

Už ką kovojame? 1
Žmogui tai neišgyvenusiam,.

3 kambariams visiškai nauji bal
dai $299.95. Įskaitoma saliono 
komplektas, “dinette”, “reeondi- 
tioned” gazo krosnis ir šaldytuvas. 
Lengvom išsimokėjimo sąlygom.

Le-Joy Furniture Mari
5902 SO. Halsted Street

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

tiek jis yra tik viena auklėjimo 
smulkmenų.

Kas Pijaus XI pasakyta apie 
auklėjimo esmę, nėra kažkokia 
vien pietistinė, kunigams ir pa
maldiems misionieriams žinotina 
tiesa. Tai yra teisingumo reika
lavimas kiekvienam, kuris ryž
tasi aukotis jaunimo auklėji
mui ar kokiam nors jo vadova
vimui. Jaunimo auklėjime ir 
mokyme nepaisyti auklėjimo es
mės, o tenkintis tik antraeiliais 
dalykais — būtų aiškus įrody
mas, kad gimdytojai ir kiti ar
ba netiki, kad jauni žmonės tu
ri sielą, augštą gyvenimo tiks
lą. arba jaunus žmones skaito 
tokiomis menkystomis, kad su 
jais verta tik pažaisti, kaip su 
egzotiškais paukščiu kais, bet ne 
verta su jais kalbėti apie augš- 
tus dalykus.

O tačiau tie augšti dalykai y- 
ra ir mažų bei jaunų žmonių ne 
mažesnis reikalas, kaip ir suau
gusiųjų. Kas gaišintų jų jaunas 
dienas, nepadėdamas jiems tų 
didelių dalykų pažinti, suprasti 
ir jais persiimti, tas veltui gai
šintų jiems brangiausią laiką. 
Iš gimdytojų ir Bažnyčios pa
reigų, o visiems kitiems — iš 
meilės darbų didžiausias yra jau 
nimo auklėjimas. Tačiau auk
lėjimas — tik teisingai ir pilnai 
suprastas.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

. 71 tęsinys
Čia Samanė.
Vikaras laukė šio pirmo žvilgsnio. Iš jo matys vi

sa. Bet ji paprasta, nenustebusi, nepradžiugusi. Bal
sas ramus, be melancholiškos gaidos. Keisčiausia, Sa
manė apsirengusi lyg šventadienį. Bliuskutė baltuoja, 
karoliukai žvilga, suknelė raina. Nerami.

Ji paklausia apie atostogas. Vikaras pasakoja 
smulkmeniškai ir vis stebi ją, gal įžvelgs ką įtartino. 
Samanė gi greit atsiprašo ir išeina į virtuvę.

Tėvas patenkintas nykščiu brūkteli per ūsą. Duk
tė jau išgijusi. Žino savo vertę ir vietą. Kunigas lie
ka kunigu, kokia čia gali būti medė! Suprato pati sa
vo kvailystes ir pasitaisė. Ir jų vikaras — puikus 
vyras! Užvažiavo kaip pridera bičiuliams, bet saldu
mu netepa, nesvaido žvilgsnių. Ūkyje gerai nusima
no. Tokiam tik būti klebonu.

Geria jie kvepiančią arbatą, svečiuojasi. Tik iš
važiuojant Samanė trumpam pasirodo. Kunigas aiš
kiai mato: ji ne ta. Jeigu buvo įsimylėjusi, tai dabar 
ataušta. Daug padėjo jo atostogos. Bet kodėl ji taip 
puošiasi? Ar ji nesitraukia iš jo darbo lauko? Tai 
būtų gaila. Kodėl toks raštuotas sijonėlis? Ar ji nėra 
neįspėtas vulkanas?

Parvažiavęs prie durų randa Justiną Linkų. Sto
vi jis po kaštanu su trumpais kailinukais, priplota ke
puraite ir iš tolo šaukia:

— Pagaliau atsiradot! Ar į vyskupus taikėt, kad 
1 taip ilgai skraidėt?

— Atostogos, bičiuli, — vikaras vedasi jį kam
barin.

— Dutki, atostogos! Žinau, kur važinėjai. Tik ak
las sau kelio nesirenka. Į priekį juk visi veržiasi, su 
durim braunasi. Ir gerai, kad užmaišėt naujus planus, 
naujus vaidinimus. Žinau, žinau! — Linkus kikena 
ir lepteli į kėdę.

— Nee, bičiuli.
— Tamsta žmogus kuklus, netrimituoji apie sa

ve. Ir aš kuklus, turiu prisipažinti, — jis susijuokia, 
vikriai suka kepuraitę ant dešinės piršto. — Puikiai 
padarėt, atiduodami vaidinimą buhalteriui. Maniau, 
kad plyšiu iš juoko. Kaip Julius stengėsi, tiesiog kom
presus dėjo ant galvos. Bijojo susidirbti. Vos vos iš
vežė. Bet ir aklas matė, kad ne tas. Pasakysiu atvirai: 
tas Juliukas buvo perdaug išpūtęs, iškerojęs, nežino
jo, kaip besipuošti. Prirūgo per jį čia viskas. Reikia 
pamažu atsisveikinti su ta perzona. Buvot jam ap
karpę ūsus, dabar vėl puikuojasi. Tiesiog nebėra tvar
kos, kai jūs išvažiavote. Aš vienas negaliu. Duokit 
tik ženklą, apminsiu dviratuku visus, sušauksiu. Rei
kia sukrusti.

— Esu užverstas darbu. Jei padėsi įruošti kny
gynėlį, padėsi knygas vežioti po žmones, gal liks lai
ko ir vaidinimams. — Vikaras jau suplanuoja, kaip 
įtraukti šį judrų žmogų.

— Mano paslauga visada! — Linkus greit šoka. 
— Svarbu neapsileisti, vaidinimus judinti, svietą 
maišyti.

Jis išpučia laukan, stveria dviratį ir nudumia. 
Už šventoriaus vartų stabteli.

— Dutki, būčiau pražuvęs. Juliukas kur nutaikė: 
jau su vikaru draugystę burkuoja. Lieku vienas, bet 
manęs taip greit nepalauš. Pamažu,-pamažu!

Nusispjauna siauru ruožu ir nušvilpia į bankelį. 
Ten suka kitą kalbą, siūlo savo paslaugą prie buhal
terio stalo.

3.
nenoromis išmurzinome ir visą 
nepriklausomą Lietuvą. Vieni 
išmurzino mus, mes kitus ir da
bar visi vaikščiojame murzini, 
su pykčiu, su apmaudu ir dargi 
su, kerštu.

Ar nereikėtų visa tai 
sustabdyti?

Valstybės gyvenimas turi sa
vo gražių ir šviesių pusių, turi 
ir juodų. Ir senose valstybėse
” akthtutiŠ" L" ’hhkvm’ATiŠm”*

SkuudiuiUciiiM muskulu uis bei 
Stiuartams

Nauji vaistai skanduotiems raume
nims, Hustyrusiems sąnariams. Sku
biai palengvina paruuduslų, sustyru 
šių bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų, kojų pirštų arba sprando raume
nų ir sąnarių skaudėjimų. Vartokite 
naujus AMHKFOL vaistus. Uiti tab
lečių tik $3.50. Mostis 98c tube. Ga
lima gauti vaistinėje arba rašykite j

Glileago 22, III.

Šiandien virto jau kitaip. Mur 
zindami savo politinius priešus,

MILŽINIŠKAS
IŠPARDAVIMAS

su didele praktika, su giliai įsi
šaknijusia teise ir morale, su di 
dele aparato atranka nuolat ir
nuolat pasitaiko ir nukrypimų, 

NUKELTA f 5 PSL.

•loirs sianici-: stathin 
J«m» Templių, l’rop.

Now is t Iii“ tlme for Spring ’l'une- 
I p. Completc auto servlce. Standard 
Gas — Oi|. | .ubricat ion, Tire and 
Itattery Service. Grcaslng. Completc 
Auto Service.
275H S. Alsi St., eorner California

Avė. (,|t. «l-UtlliK.

PLAUKU KIRPIMO 
MAŠINĖLĖ! PRIEDAS

Bar-iA-Skill palengvina plaukų kir
pimą namuose, ir darbas atrodys 
kaip profesiojonalo atliktas. Ne
galėsite nelygiai apkirti plaukus, 
darbą atliksite greičiau. Plieno kon 
strukeija su super nylon plastiki
nėm šukom. Garantuojama kad 
tiks visų modelių mašinėlėms. Jei 
nebūsite patenkinti grąžinsime 
jums pinigus. Tik $3.00, su prisiun- 
timu. Siuskite čekį ar money or
derį. HUTCHENS INDUSTRIES, 
INU., Bt.K 20, Eau Ulaire, Wis.

Re-Upholsfering 
— Restyling

CtJSTOM MADE FURNITURE 
Completc Home Furnishings 

and Intcrior Decorating Service 
CONVEN’T CREDIT TERMS

STANLEY 
Furniture Co.

STANLEY KAPUSINSKI 
6839 W. Bei moti t

TUxedo 9-9275
W W W W W W W A“Č| X tAf Me -ac

Džiaugkitės kartu su pavasariu Velykų Šven
tės jau čia pat, todėl pasirūpinkite naujais rūbais, 

kurių didžiausį pasirinkimą rasite pas mus.

1 t •*

J

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

Weri<Ung Fnrmals & Citndlil 
Fotografas

Vestuvines nuotraukas darome 
namie, baZnyičoje, vestuvėse 

ir studijoj.
2517 West 6»th Street 

Chicago 29, III.
Telef. REpublie 7-0040

DUODAME KREDITAN,
BE ATSKIRO

I, PRIMOKftJIMO.
Visi mūsų pardavėjai kalba 

lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.

Apsilankykite pas mus šian

dien!

S E I (» A \
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

Jūsų patogumui, mūsų krautuvė yra atdara sekmadieniais 
nuo 10-tos valandos ryto iki 4-tos valandos popiet.

—------- ■ -įR. • j.

Mokyklose prasideda mokslas. Vikaras važinėja 
po kaimus, miestelyje eina apstotas vaikų būrio. Su 
jais neša knygas, krauna į lentynas. Pats namie kar- 
totekuoja. Ant minkštasuolio, kėdžių, stalų vėl gula 
laikraščiai, popieriai.

Kiekvieną dieną po kelis kartus čia užeina klebo
nas, dairosi per akinių viršų, sukrauna popierius į 
krūvą, linguoja galvą, žiūrėdamas į kartotekos lape
lius. Gal per juos ir nesuras Samanės!

Budrus klebonas dažnai pasirodo ir miestelio 
aikštėje, šv. Florijonui kilsteli skrybėlę ir taria pa
slaptingu balsu:

— Gerai! Gerai tu mus užkūrei! Tik neliek dar 
vandens, kol viskas gerai neįsidegė.

Jis nueina tiesiai į bankelį. Ten saugiai gula litai 
į seifą, o į Julių — jausmai. Mato jį pakilusį, skam
bantį. Sutinka čia ir Samanę. Jau ne ta, ne gedulin
gas nokturnas. Linksmumas veržiasi akyse. Štai, ir 
ateina gražus rudenėlis. Vikaro vaidinta komedija, 
kitaip sustatyta, vyksta jų akyse. .

Čia pat klebono vardinės — Mykolinės. Kleboni
joj, pasibaigus vaišėm, grupelė sėdasi prie kortų. 
Lošia proferansą. Klebonas mėgsta retkarčiais pra
siblaivyti. Turi savo tradiciją, pusę išloštų pinigų pa
siima statybos fondui. Niekas ir nesiginčija. Taip 
buvo ,taip visada bus.

Vienuoliktą valandą svečiai išsiskirsto. Išlošęs 
I ir gerai nusiteikęs, klebonas rusi linksniais anekdotais 
I ir paima Juliaus lapą.

— Štai, kur rizika! Juliui nėjo korta, saujoj lai
kė nudžiūvusias silkes. Bet rizika! Prie eglutės trauks 
į tamsą. Ir ką pasakysi: išlošė aštuonis čirvus. Koks 
lobis, lentynas vištų nubraukė. Tada pasikeitė korta, 
negalėjo tūzų atsiginti, katilą nunešė.

Vikaras lošė prie kito stalo. Nūnai varto buhal
terio suraizgytą lapą.

Į B ui da u g i * u 1
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Mes parduome medžiagas, 

kurios vertingos 

LIETUVOJE!

Kadangi dabar daug mui
to už senus rūbus kaip už 
naujus, mes patariame siųs
ti daugiausiai medžiagų lie
kanas, už kurias yra žemas 
muitas

Turiine visokių medžia
gų liekanų: eilutėms, sukne 
lems, paltams, sijonams ir 
kit. apsirengimui.

Atnešę šį skelbimą iš "Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
gausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Telef. HUmboldt 6-3353

o=onoc==a OC3OE

CAMP SALESIAN
OF

St. John Bosco for Boys
CRG\VN POINT, INDIANA 

Only one bloek Irom Cedar lj»ke
Ali Including horse bark

ridinu.
Beimti t'ul spaeioils grounds 

Two (2) 1-ikeH
l’oniloitably accoutmodalc 20(1 boys. 

Ago 8 — 14
Camp op**ns July lst—Closes Auk. 25 

Prlco *25 per week
Write fc.tr Booklet or eall 

Cedar Cake 3101

«Mww:«wi«!*ix:4ii«i*iXMūmi4Mii«w«wwwi

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikor kny 
pitije

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 centu

Ją galite gauti

‘D B A D G P

4545 W. 63 St., Chicago 29, DL

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIUIUIIII
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrguus 7-6640.
(,'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH

Pigiausi maisto siuntiniai į LIETUVĄ per
“O R B I S”

“ORBIS” siunčia siuntinius j Lietuvtj. iš Skandinavų knistų. Siuntiniai 
isisiekia Lietuvi} |ier kelias savaites (iki 311 dieni}). Mūsų prekės geriau
sios kokybės ir pigiausįee. Žemiau pateikiame mėsų maisto produktų 
kainas. Klijentų prašome laikytis kilogramų ir “puskilogramių”, nes 
Įkainavimak daromas kilogramais ir atsiskaitomas taip pat.

Kaina už kg. už sv.Kaina už kg. už sv. Kaina už kg. už sv.
euk *•« ***.72 $((.33 kumpis *3.25 01.60 v,lig. alyva *:
ryžiai (1.35 (i.4!l sūris 2.4o 1.15 popirai juodė
miltai kv. 0.75 0.35 vais. džiov. 2.1 0 1 .00 kava !
taukai 1 1.30 (1.3*1 man. kruop . (*.35 0.45 kakava :
medus 2.25 1.10 pieno inilt. 2.35 1.15 citrinos
bekonas 2.(>(» 1.25 skali*, nruil. 1.06 0.50 šokol. (sal.) :
sviestas 2.62 1.30 margarinas 2.00 0.35 arbata % kg.

1.35 
3.60 1.70
3.90 1.86
1.50 0.70
3.55 1.67

2.75

Šiose kainose yra įskaitytas muitas ir kitos išlaidosi Siuntinys privalo 
būti 9 ar 9% kg. n<-tto, su dėže sveria — 10 kg. arba 21 sv. ir 4 uncijos 
brutto. Prie kiekvieno siuntinio pristatyti reikia *1.50, t. y. licencijos, 
pašto persiuntimo ir kitos išlaidos: »

29 sv. netto cukraus 
20 sv. ” miltų kviet. 
20 sv. ” ryžių 
19 sv. 2 une. tauku

*6.65 plius pers. 6.50 — Viso *13.15
6.95 plius pers. 6.50 — Viso *13.45

6.50 — Viso *15.75
6.50 — Viso *23.60

0.25 plūs pers. 
17.10 plius per.

Glite prisiųsti užsakymus paštu prijungdami Money orderį, 
skirtumo tarp JAV ir Kanados dolerių.

Nedarome

“ORBIS”, 4414 SO. ROCKWELL ST., CHICAGO, ILL., VA 7-2445 
“ORBIS” Centras, 298 Bathurst St., Toronto, Ont. (Canada). EN 4-2810

ATKREIPKITE DĖMESĮ
GAUTA VISA FJLfi NAUJIENŲ:

1. šveicariškų laikrodžių, kainos nuo . .. . .............. $I2°°
2. Foto aparatų, nuo ................... ............................. $|Q.OO
3. Akordeonų ir armonikų nuo . ............................ $30-00
4. Rašomų mašinėlių nuo ......................................... $50-00
5. Siuvamų mašinų nuo ............................................. $30-00
6. Deimantinių peilių stiklui piauti nuo .... .......... $4.00
7. Auksinių plunksnakočių su 14 kt. aukso

plunksna nuo ..................... .................................  $5-00
Šias prekes galite pasiųsti savo artimiesiems j Lietuvą ir 
kitus kraštus.

J. KARVELIS
3322 So. Halsted Street

Chicago 8, III., Tel. YArds 7 0677

GARANTUOJAMI SIUNTINIAI
su apmokėtomis persiuntimo išlaidomis į

LIETUVĄ IR RUSIJĄ
— Įs-r —

EUROPE PARCEL SERVICE
6004 So. Mozart Street * Chicago 29, III., U.S.A

Tel.: WA 5-3829

Mes siunčiame vyriškus, moteriškus ir vaikų kostiumus, žieminius 
paltus, lietaus paltus, kailinius, visokių rūšių batus, čebatus, odą, apa
tiniu., rūbus, pižamas, megsl inius, kojines, skareles, pirštines, antklodes 
ir kaldins, lovų uždangalus, visokias tekstilės medžiagas, pamušalus bei 
impilus, staltieses, vestuvines sukneles ir vėliomis, rankinukus ir kos
metikų, mezgimui vilnafc, siuvamas mašinas, akordeonus, laikrodėlius, 
lotu aparatus, stiklui pjauti rėžtukus su deimantu, visokių vaistų be 
receptų bei eliirui-ginius instrnmentiis, braižybos instrumentų komplek
tus profesionalams ir visokių rūšių maisto.

KAINOS YRA LABAI NUPIGINTOS. PAVYZDŽIUI:
3'4 iar-rl. vilnonės IMnlrearl A'ors»erl iikmcn., “sliockproof”, ruili-
metlžlagos, dvlgulsi plrslo vyriškam magm-tlnlai, nuo ...................... 2H.00
kostiumui........................................ 817..Ml , Stiklui pjauti rėžtukai su
3'/, jarrlo vilnonės mr-džlagos, rlv i-Į deimantu, nuo ............................... 8.50
gulto pločio moter. iraltni .. 15.50, Maisto siuntiniai: 20 sv. miltų,
I jardai rayon medžiagos
moferiškai suknelei ................... 3.IMI
I |Mtm moteriškų Imtų su kailio 
pamušalu Ir su zl|M-rlu .... 11.0b
Akordr-onai nuo .............................45.IMI
Uoto airaratai ‘‘Kodak" nuo ».»«

gr-ria ilsios rūšies ...................... 13.80
2(1 svarų taukų........................... 23.00
.Maisto kainos siuntiniuose vertės 
830.00 ir daugiau:
I sv. cukraus ............................... *0.27
I sv. ryžių . .................................... 0.35

Sveir-ariški rankiniai lallrnslėllai. 17 , I sv. muilo ...................... 0.30 Ir t.t.

Įvairūs daiktai gali būti siunčiami viename pakiete iki 20 bv. 
svorio paprastu arba oro paštu. Pristatymas — nuo 2 iki 3 savaičių. 
Už kiekvieną užsakytą siuntinį mes siuntėjui teikiame kvitą su ga
vėjo parašu. Visi siuntiniai yra apdrausti ir pilnai garantuojami. 
Mes užsakymus priimame laiškais, taippat ir telefonu.

Ofiso valandos: kiekvieną dieną nuo 12 v. iki 9 v. v.—Taip pat 
šeštad. ir sekmadieniais.

DftMERIO: Prašome šį pranešimą išsikirpti dėl palyginimo
kainų su kitų kainomis, ir jūsų pačių patogumui.

PAJIEŠKOJIMAI
U Lietuvos sesuo Navikaitė jieė 

ko savo sesers NAVIKAITĖS ar
ba KLIMATTYTfiS. Jų motinos 
antras vyras buvo Klimaitis, Pa
nevėžio apskr., Truskavos pašto, 
Dvariškių kaimo. Atsiliepti 'ad
resu: Delta Poškus, 5931 North 
Northwest Highway, Chicago 31, 
Illinois.

Jieškomi POVILAS ir AUGUS
TAS BALČIŪNAI, sūnūs jurgio, 
kilę iš Biržų apskr., Krinčino vai., 
židžiūnų kaimo. Malonėkite atsi
liepti arba žinantieji apie juos pra 
nešti adresu: Monika Plečkaitis, 
7718 Linwood Avė., Clevelhnd 3, 
Ohio.

Jieškoma ERINA KLIMANČIŪ- 
Tfi. Jieško jos -teta Marija Jukne
vičienė iš Lietuvos. Atsiliepti ar
ba apie ją žinantieji pranešti ad
resu: Arina Kaziaučūnas, 534 Sher 
wood Avė., Gloueester, New Jer- 
sey.
S. Hermi tage $ve. Zigmas žemaitis, 
gyvenantis Lietuvoje, šakių rajone, 
Ąržuolupių km., Lithuania, jieško 
pusbrolio JONO VAIČEKAUSKO, 
gyvenusio Chieagoj, vėliau San Pran
ei seo mieste; taip pat jieSko KUNI- 
GUNDOS SKERA1TYTES, gyvenan
čios Amerikoj.

C1, A S S1F1E1» AND HELP WANTED A h S
REAL ESTATE REAL ESTATE SEAL ESTATE

MABQUETTE PARKE
Savininkas parduoda 2 butų po 

5 kambarius, mūr. namą. Be to 
2 kamb. rūsy.

Teirautis 6824 So. CampbeH 
Tel. REpublie 7-7309

Prieš pirkdami ar pardu<xlatni 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite imis.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC
2405 West 51 St.
WAlbrook fi-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir seinad.)

D. MONSTAVieiŪS
REAL ESTATE - 1653 W. 108 st 

T« l. BEVERLY S-3848
Nekilnojamu turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tav ruornuitant

SAVININKAS PARDUODA
5 kambarių mūrinį namą 

Gazu apšildomas. 
Pilnas rūsys.

BRIGHTON BARK
4r>th & Albany. 3 butų namas. 2 — 
po 4 kamb. ir t — 2 kamb. Arti mo
kykit,, bažnyčios ir prek. centro.

MARQUETTE PARKE
6 karui*, kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinifnai, ply-

Mūr. 4 k. šild. did. lotas, tik *10.000 
Mūr. (i k. gus. šild., gar-. *17.01*0.

Naujas mūr. (i k., modern. įreng., 
alum langai. Būtinai priverstai! par
duoti - *lš..r>mi
M ar. 2 I*., centr. šild., gar. — *16.9(1(1.

HELP WANTED — VYRAI

Reikalingus OPERATORIUS siūti 
geros rūšies inoterišKus Švarkus— 
jackets. Reikia Būti prityrusiam fab
riko dari,c. CAMP TAI KOKS, 8M5H 
H. Stony Islanil Avė., FAlrfuv 4-8050.

MŪRINIS NAMAS — KRAITI 
VE ir 2 BI TAI. Ant VVestein Avė, 
arti 71st St. lulornincijoms skani
binti HEmlock 4-3211.

Jieškomas PLEVOKAS JUO
ZAS, s. Juozo, gyvenęs Hartford, 
Conn. Jieško sesuo Plevokaitė Ka
zimiera, d. Juozo: Rašyti: S.S.S.- 
R., Gorod Krasnojarsk, ulica Du- 
brovinskaja, dom N r. 5 -20, Tamo
šiūnienė, Kazimiera.

Jieško giminės iš Lietuvos PRA 
NO JURGELEVIČIAUS, sūnaus 
Jono. Gmęs apie 1905 metais, Kuk
tiškių miestelyje, Lietuvoje. Jį 
patį arba žinančius jieškomojo ad
resą prašau rašyt: A. Miliauskaitei 
4035 S. Artesian Avė., Chicago 32, 
Illinois.

Eleonora Krauehūnas - Stabiene 
iš Rygos, dabar gyv. Vilniuje jieš
ko savo brolio PETRO, gim. Rygo
je, 1913 m. Buvo girdėta kad jis 
gyv. San Praneisco, Califomia. Jis 
pats arba apie jį žinantieji pra-

LITHUANIAN GOLD COAST
*19,9(10.(10 perka gražų 5 karui)., 3 

mieg. mūr. Imngalou su pajamom uz 
2 kam b., liūtų rūsy. Modern. Virtuvė 
ir vonia. 2 mašinų mūr. agražas. Ne
toli 63 ir Camireil. 1 minutės atslu 
nuo krautuvių, bažnyčios ir mokyk
los. Bus greit nupirktas, pasiskubink, 
kad būtum pirmutinis pamatyti.

Tclefonuokib Pltospccl 8-88 ii. 
TRAVIS & TRAVIS 

2618 W. 63rd St.
savininkas ištakiu oiia 

(tl.OSiM, ektate).
Turi parduoti 2 Imt. mūr.: I — 5 

kantb. (3 miegam.) ir 1 — 4 karuli., 
b© to 2 kantb. rūsy. Kabinetų virtu
vė. Modernios voni«.< Karšiu vmiil'- 
niu šild. — alyva ir kitame gazo šil
dymas. 30 pėdų sklypas. 3 mašinų 
garažas, j vakarus nuo l’ulaski ne
toli Archer.

Telefonuokil. .lobu ROekwell 
2-3311.

MODERN. MŪRINIS 2-jų butų 
namas, arti 26th ir Kedzie Avė. 
4 r 4 kamb. Spintos virtuvėje. Gu
zu apšild. Nebrangiai, $14,900; į- 
mokėti $4,000. LAwndale 1-703*.

i BUDRECKAS Reaity
i 4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie Califomia g-vės)

MARUI EITE l’A'RKE — 6 kamb.
mūr. buugalotv, 2 automob. garažas. 
Puikioje vietoje. Įkainuotas skubiam 
pardavimui. Tiktai *17,800.00. 

Teirautis —
2935 W. 71 St.

Del sveikatos parduoda marinį 
namą su likerių parduotuve ir ta
verna. Moigičių duoda savininkė, 
arba mainys j kita namų be biznio. 
3529 S. Halstetl Si.

R E A L ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

M \l(()l I.TT 
I liuli Seliool 

0 kamb. banga lovy. Agentų 
nesik reipl i.

PRospect 6-6479

Puik 
lanlm i lamas

Netoli Maria
medinis

prašoma

SOUTH SIDE, ,EXTRA! Arti 56 APLEIDŽIA MIESTĄ. Turi bū- 
ir Austin. 4 kamb. namas. Įskai- ti parduotas, 4 kamb. namas. Ar- 
tomas TV. ir baldai. $8,900; įmo-jū 30th ir Ridgevvay Avė. Garažas, 

šomi atsiliepti šiuo adresu. Helen $2,000, LAtvndale 1-7038. > Pilna kaina tik $7,500. LAvvndale
1 1-7038.Krauehūnas Macas, 5416 S. Fair- 

field Avė., Chicago 32, UI. SPECIAL BARGAIN! Mumis —" ----------
2-jų butų namas. 4 r 3 kamb. Ga-( Hkį'“L, ’£»£'•

prie 7 2 ir Hawy«-r gatvių.
WEST SIDE - 18 kol.

Mūrinis 1 augšt o, krautuvė ir 2 
butai po 5 kamb. Prie 19 ir Ashland 
galvių. Ištisas rū«ys, 5 kiliuli, butas 
iš kiemo su mod. įrengta virtuve ir 
vonia. Namas labai švarus ir gerai 
užlaikytas. Kaina *13.500.

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

SNUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdJovv 5-5960

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. Kaitra numažinta iki 
*17,7 00. Tai jums namas, kurio se
niai laukiate.

Income taksy pildymas
P L E 0 R A S

KEAL ESTAI!
2735 West 71st Street

Visi telefonai: WAlbrook B-8015

BRIGHTON PARKE
2 imtai po 5 kamb., mūrinis na

mas. 2 katuli, rūsy. 50 pėdų sklypas. 
Arti 45th ir H. VVestern Avė. Specia
lus bargenas.

B. R. PIETKIEWICZ 

2555 W. 47th St

HELP WA.\TED MOTERYS

REIKALINGA MOTERIS NAMŲ

RI'OŠAI. Nereikia virti. Prie 2-jų 
suaugusių asmenų. Naujas namas. 
Duodamas kambarys. 5 dien. į savai
tę Maloni atmosfera.

Oltctuird 1-0-188

“ T O W N E”
SEE US FOR OFFICE 

POSITIONS 

No fees

Neighborhood and Loop 
locations

Tel. ST 2-7480
109 N. DEARORN, suite 701

PROGOS — OPPORTUNITIES

67-toje gatv. MAISTO IR M£KOS 
I’AIIIH OTl'Vft. Pelninga krautuvė. 
Turi parduoti prieš gegužės 1 d. Ge
riausias pasiūlymas.

Teirautis —
2835 W. 71 St.

ParrliHNlama TAVERNA IR NAMAS.
2-jų aug.štų — 3 butai. Taverna 

pilnai įrengta. Namas gerai užlaiky
tas, Karštu vand. šildymas; didelis 
rūsys. Garažas. Savininkas daro ge
ra biznį; įsteigta per daug metų. Kai
na prieinama. kaliai gera proga. 
Pardavimo priežastis—apleidžia Chi- 
cagų. 2014 ( aiMilport Avė., Chicago 
18, III.

TAVERNA ir NAMAS parda
vimui. Kambariai ir butas duoda 
$146 į mėnesį pajamų. 2-jų augštų 
mūrinis namas. Garu apšildomas. 
Prie autobuso sustojimo vietos; 
priešais Stock Yards. Jmokėti 
$6,000. 4163 S. Halsted St.

•ntr. šild., 6d p. 
ki;t remonto, kai-

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

zu apšild. Garažas. Apylinkėje 28! įta $15 «,00
ir Lawndale. Turi būt parduotas.! Med. buiig. 7 . karuli., centr. šild., 
Tik $10,900; įmokėti $2,500. LA i garažus, puikus k.imiuir.
1-7038. Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas,

-------- ----------- 30 {i. sklyp.

M.50,0 įmokėdami galite; »«;?
■d gerta„Bi, Anerlko. firmų gązų "^"BfTpront^priek^h Ir . 5%' į

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiaaskas instoliuoja vi-

ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oondltioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicer.
TeL OLyanpic 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

LiIET. APDRAUDOS AGEVTFIIA
Visų rūšių apdrsudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydttni 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
8108 S. Ashland Avė., Chicago 88, III.

Homan. 4 ir 4 kamb. Skolą mokė
ti kaip nuomą. LAvvndale 1-7038.

Brighton Paiko apylinkėje, prie! 
gero susisiekimo, 2-jų asmenų šei-| 
moję, išnuomojamas kambaryj su r 
maistu, rimtam vyrui arba mote
riai. Skambinti VI 7-2149. ■

KAMPINIS MŪRINIS “RANCH" 
STILIAUS NAMAS 

66th PI. ir Lawndale Avė. Didelis 
komb. salionas ir valgomasis, švie
si, saulėta virtuvė ir “breaikfast 
nook”; 2 mieg. kamb. Pilnas rūsys, 

apdraudas kitur, j (;azu apšildomas. "Over hanging” 
plumbingas. 2 autom. mūr. gara
žas. Kreiptis į sav. šeštad. ir sek
madienį LUdlow 5-8899.

stovis, geros pajamos.
Mūr. maisto kraut. ir 5 kamb.

cent. šild., gai’ažas, 60 ped. sklypas.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W, 43rd St„ CL 4-2390
Arti Cit Ii Comi jos ir Bi-os gatvės.

3-jų modernių liūtį} gi-ras namas. 
Pirkite šiandien už m a žian negu 
šla.niMi. N'-dtdskite apžiūrėti .skam
binant lll.pttlilie 7-0232.

RUILDING & KOfODELING

Nauji 
taisymo 
ingį darbai

namai, garažai, įvairūs pa- 
ir pertvarkymo (ramodel-

oooooooooooooooooooooooooo
PLUMBING

Licensed bonded plnmbera 
Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. — REpabHc 7-0844 ar 
WAJbrook 5-3451

oooooooooooooooooooooooooo

BERM'YN. Bargenas. 4 butų mū 
rinis. 6-G-3-3 kamb. Karštu van
deniu alyva apšild. Arti 22nd St. 
$37,900; įmokėti trečdalį. SVO- 
BODA, 6013 Cermak
2-2162.

VACYS PETRAUSKAS
Itril.lHMi CONTRACTOK 

1327 S. ('iiinphell A v., Chiesrgo 32, III. 
Pd BIsh< p YArds 7-8875

—-------- VIKTORAS liMAITIS
2-jų butų GENERAL CONTRACTOK

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen-

S I I I i l I
NAMUS IR
GARAŽUS

ir atliekama visus statybos Ir per 
tvarkymo (mmodsllną) darbus

MASTER BUILDERS
General Contraetlng Co 

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skornbskaa) 
1600 S. 4STH CT„ CICERO 60, ILL. 
Tel. OUyauSo 9-7S81j TO *-41S0

r-J Sfi* f~ .-iŠ—

MALDAKNYGfi

JAUNUOLIU MALDOS
Kurią puruoM

ftan. P. Kirvelaltk
Kaina: 51.50 Ir S4.JSO 

tnhUkyuauu adramoautv
D * A 00 A B 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILL.

GRAŽUS MŪRINIS.
6 ir 6 kamb. Karštu vand. alyva 
apšild. 2 autom, garažas. Geros
pajamos. Tiktai $17,500. Arti Kel-, __lor ir 94tb i duoja planus, išrūpina statybosler ir 24th St. SVOBODA, 3739 Į kreditUfj> Skamb> vak_. y, 7.4220
W. 26th St. LAvvndale 1-7038.

$7,500 PILNA KAINA. 4 KAMB. 
NAMAS. Apylinkėje 31st ir Ham- 
lin. Įskaitoma TV ir baldai. Mo
kesčiai tik $33. Įmokėti $2,500. 

i SVOBODA, 3739 W. 26 St. LAvvn- 
Idale 1-7038.____________________

$2,000 ĮMOKĖTI. 2-jų butų, 4 
ir 4 kamb. Pečiais apšild. Apylin
kėje Savvver ir 28th. Pilna kaina 
$8,600. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St LAvvndale 1-7038.

CICERO. Pajamų bungalovv. Bar 
genas. Arti 23rd r 50th Ave„ 4 
ir 4 kamb. Karštu vand. apšild 
Garažas. Uždari porčiai. .“Repo- 
ssession”. $20,900; įmokėti $5,000. 
BIshop 2-2162.

Narni) tel. BIshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

JTbREIVE and SON
CONSIRUCTION COMPANV

1442 S. 48th Ct.. Cicero 50. Dl

Statome naujus namui ir garažus
Atliekame visokių trobesių i; patai 
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai
šaukite PAnribe 8-2783 nno 8 vai 

ryto iki 7 Vai. vakaro.
Tel. Okympic 2-5121 nno 0 vai.

vakaro Iki i I vai. vakaro

♦
I

CICERO. Mūrinis namas, 2 bu
tai 4 ir 4 kamb. Rūsys. Stipriai pa
statytas. Geriausias pirkinys už šią 
kainą. $21,900. BIshop 2-2162. i

Parduodama TA\ERNA. YraĮ« 
butas. Geras biznis. Marquette Pari^ 
ke. Idealiu naujiems ateviams. Tei-'H 
rautis telef. PRospect 8-9403.

Remkite dien. Draugą!

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MŪRAS
Itnililers Gen. <x»ntractors 

Atlieku planavimo ir ataty-
bos liurlins gydytojų ofisų, gy
venu m uju ir viešųjų pastatų.

N iinu įkainavimas ir įvairūs 
pala rimui nemokamai.

Krelplts šiuo adresu:

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

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chlcagc 29. III.

Marqiu-tte l’arko
2 po 5 kamb. Mūrinis su 3 k. butu 

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

5 kiuri Ir. brmgalovv. Autom, gaz-o 
šildymas. 2 mašinų garažas. *17,000 
Brighton Parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik *20,600.

2 po 4 kamb. mūrinis ir 3 k. butas I 
rūsy. Guzo šildymas. Tik *23,900. |

VARPAS Real Kstate
liksnrano", Notary Public 

5818 So. Western Avė.
PRosp. S-2234 arba HFm. 4-70K5

NAMŲ SAVININKAI!

Tarpininkaujame butų išnuomavi
mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5818 So. Western. PRospect 8-2234

IŠNUOMOJAMAS kambarys. Arti 
63rd ir Califomia Avė.

GRovehill 6-3525

REAL ESTATE

PIRKITE ir parduokite savo ne

kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu pataraa- 
vimu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubllc 7-9400

Šioje nejudomo 
įstaigoje 
sų laukia 
avimai.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2800 W. 58th St. Tel. Proepeot 9-04M

Parduodama TAVERNA IR NAMAS. 
Karštu vand. apšildymas, atokerla.

6 kamb. butas viršuj. 2-jų butų na
mukas užpakaly. Tavernos “leane”— 
nuomos sutartis baigiasi bal. 30 d.

732 W. Cermak Roarl 

Kreiptis į savininką—Ol.ympic 2-0205

4 KAMBARIŲ padidinamas mūrinis,
perkant°ar ikilimuotas. Iškelti nutekėjimai, 

greitaa tr teisingas patar t (*rpiy grindys rūsyje. Aliumini jaus 
langai, visur vėsintuvai. Gazo, su
spausto oro šildymas. Pusantro auto- 
niobiliaus garažas. Kaina 19.000. 

7l36 So. Sawyer Avė.

Brighton Parko apylinkėje, prie
gero susisiekimo, 2-jų asmenį, šei
moj. išnuomuojamas kambarys su 
maistu, rimtam vyrui arba moteriai.

Skambinti VI 7-2149.

BRIGHTON ITt. 43rd and Artesian 
-— 2 būt. po 4 kamb. Isul-brick ap
kaitas. Pilnas rūsys ir pastogė, l’žda- 
ros verandos. Sumažinta kaina.

—o—-
BBIIMIEPOKT. 2 augšt. mūr. 60 pė
dų “frontage”. 2 krautuvės, 4 butai. 
Priede — kepykla — pilnai įrengta. 
Tvirta prekyba. Geras investavimas. 
Neaugėta kaina.

IjF.SNJAK REAIrY 
42((9 Archer 

LAfayette 3-5781/5

MAHtjUETTE PARKE. K) butų 
apartamenlinis. Stiprus namas ir ge
ros pajamos. *67,000.

BRIGHTON PARKE. f> hutų mūr. 
ant plataus sklypo, 5 kmli., centr. 
šild., ikti butai šildomi pečiais. Kai
na *36,000.

KITI'R: 2-jų aug.št.ų 4 bt. mūr. 
2 po 4 kmli. ir 2 po 514. Šildymas. 
*39,000.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAI. 3-3881; LAI. 3-9027

CLUB BACCHANTE
“Pasižymėję liepnojančic kurdo pietumis”
Muzika kas vakarą. BILLY RAYE, Rbythm 

organist
Atsidarė Balandžio 5 d.

THE THREE SUNS
RCA Victor Recording Stars

Chuek-Wsgon Užkandžiai. — Pilni Įlietus, 
$2.50 ir augščiau — Vėlyvus užkandžiai

614 State Line in Calumet City,
Tel. Florence 2-7670

Namų statyba, pnlrūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei nor'te pirkti ar 
užsisakyti namą. kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti Suirkite TErminal 8-5531 

! nuo 5 vnl. p. p. .kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515
Nolton. Wlllow Springs. III.

PARDUODAMAS 2-jų butų po 
6 kamb. mūrinis namas. 4430 So. 
Campbell Avenue. Tel. LAfayette 
3-2180.

ARTI 71ST & WHIPPLE ST. 
Mūr. namas, Lanon akmens prie

kis. 4 kambarių apačioj; 3 kamb. 
viršuj, tušti. REpublc 7-2368.

NEAR NEW BUFFALO, 
MICHIGAN

700 Feet of wooded Rivej- frontage 
10 aeres, 2 modern houses. 11 
rms. & 4 rms. Oil heat. Double gar. 
Young mixed fruit orchard. Red 
and blaek raspberries, garden. 
Beautifully landseaped. Walking 
distance to South Shore bus and 
Lake Michigan. Owner leaving 
town due to illness. Will sacrifice. 

With or without furniture 
Phone Lakeside, Midi., 4194 

MCK 1)1 I>1 AK, Itoute 2 
New Buffalo, Michigan 

or turn right nn (L 8. 12 at J’» 
cafo — 2and house on the right

SVC. PAN. NEKALTO 
PRASIDfiJIMO PARAP.

KAINA NUPIGINTA. Mūrinis 
namas, du butai po 4 kamb. ir 2- 
jų kamb. butas rūsy. Pastogė Ga
ražas. Karštu vand. apšild. Ne
brangus pirkinys. l'/2 bloko iki 
bažn. GRovehill 6-7297.

HELP WANTED — MALĖ

A. O. SMITH
Has immediate opening for

MECHANICAL ENGINEERS 
MACHINE DESIGNERS

fl p p 1 y 
Employment Office

A. O. SMITH CORP.
NO 27th AT WEST NOPKINS 

MILWAUKEE, WISCONSIN
Plenae hrlng prnof of Otizenfthip



Šeštadienis, balandžio G. 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PRAEITIS, ATSITIKIMAI...
(Atkelta U 3 Dael.) [ UŽdirbUS< lletUV’'

ir piktos valios, ir nusižengimų.; Ir gyvenimas plačia prasme 
Vyksta teismai, žmonės atsidu- paėmus, nežiūrint to, koks ir ka

da režimas buvo, augo, kilo ir 
ėjo geryn. Lietuvos žmonės ne
badavo, buvo padoriai apsiren
gę, turėjo darbą, turėjo pasto
gę, turėjo ir gražių vilčių atei
čiai.

Nepriklausomojo gyvenimo 
pliusai

Nepriklausomasis gyvenimas 
turėjo tiek daug pliusų, jog jų 
niekad negali nusverti politiniai 
minusai. Todėl, kalbant apie Lie 
tuvos praeitį ir apsiribojant tik 
vienu politiniu vaizdu, visada 
yra pavojus, kad tas vaizdas iš
eis kreivu šonu. Jis bus netik
ras bei vienšalis. Toks jis ir yra 
atvaizduotas visuose tuose “at
siminimuose”.

Praėjo Vasario 16 diena. At
šventėme. Giedojome “Lietuva, 
tėvyne mūsų”. Giedojome ir gal 
nevienam ašara biro. Giedojom 
ir ....“vienybė težydi”.

Ar neatėjo laikas ne tik apie 
ją giedoti, bet pakalbėti ir ją 
Įkūnyti ?

ria ir kalėjimuose.
Idealas ir tikrovė

Idealas ir tikrovė niekuomet 
nesutampa. Paimkim pvz. ir tą 
kartą, kuri rengė Lietuvą nepri 
klausomybei. Prisiminkime Mai 
ronio pavyzdį. Jis savo poezijoj 
tą savo nusivylimą aiškiai paro 
dė. Jam Lietuva buvo graži sva 
jone, aušros pasaka, ideali vi
suomenė. Ir jis tomis svajonė
mis gyveno dešimtmečius, o su 
juo ir jo amžininkai. Gi kada 
Lietuva tapo valstybe, ji neišė
jo tokia graži, nei tokia patrauk 
Ii, nei tokia ideali. Reikėjo ir po 
licijos, reikėjo teismų reikėjo 
kalėjimų, reikėjo ir partijų, ku
rios grūmėsi dėl valdžios, reikė
jo ir politinės agitacijos, kuri 
irgi nebuvo taip švari, kaip to 
norėtų idealistas. Atsirado ir 
kyšininkų, atsirado nusikaltė
lių, politinių intrigų, protekcijų, 
žodžiu, ir Lietuvos valstybė tu
rėjo ir neigiamų ir teigiamų ypa 
tybių, kokių turėjo betkuri kita 
normali valstybė. Sirgo tomis 
ligomis, kuriomis kitos valsty
bės negalavo šimtus metų.

Politinės rungtynės—normalus 
reiškinys

Valstybėje eina amžinos 
grumtynės tarp įvairių politinių 
grupių už geresnę valstybės 
ateitį bei geresnį susitvarkymą.
Tai yra amžinas procesas. Daro 
klaidas atskiri asmenys, politi
nės grupės, net ir visos tautos.
Bet tai dar nereiškia, kad reikia 
paneigti visą politinį gyvenimą.

Bet šiandien gyvename ypa
tingą laikotarpį — tauta yra pa 
vergta. Ir savos valstybės netu 
rime. Ar dabar yra laikas tas 
visas neigiamas Lietuvos val
stybės gyvenimo puses kelti, 
jas nagrinėti, daryti priekaiš
tus visoms politinėms grupėms.

Ar šiuo metu, kada mūsų jė
gos turėtų būti nukreiptos į ko
vą su okupantu, yra racionalu 
pradėti tarpusavę kovą už pra
eity padarytas tikras ar taria
mas klaidas.

Ar šiuo metu yra racionaiu 
atstumti mūsų jaunimą nuo lie
tuviškosios politikos, kuri yra 
atvaizduota taip nesimpatiš
kai?

Ar šiuo .metu mes nesilpnina
me tais ginčais mūsų viso poli
tinio fronto? Ar tuo būdu near 
dome dar daugiau tos taip rei
kalingos šiuo metu mūsų lietu
viškos vienybės?

Ar savo ginčais susilpninę 
mūsų dabartinės jėgas, nepade- 
dam mūsų pirešui — okupantui, 
kuris kaip tik siekia mus sus
kaldyti ir mūsų dar ir dabar dir 
barnus darbus sustabdyti?

Ar nesame jau pertoli nuėję 
su savo skaldymuisi, kad net ir II Pasaulinio karo ir Korėjos 
Vasario 16 dieną nesugebame
švęsti vienoj salėj, skaldydami 
ir taip mažas aukas mūsų lais
vinimo reikalams?

NUOSTABU IR f DOMI

Bijodamas berniukas žiūri į kaulus ir kaukoles buvusių 300 na-

SO. BOSTONO ŽINIOS
(Atkelta iš 2 psi.5

navo ir Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselių lėmėjų seime. B. Povi- 
lavičius lanko N. Anglijos kon
servatoriją.

— SLA centro veikėjai P. Dar 
gis ir M. Vinikas kovo 31 d. bu-1 
vo atvykę į Bostoną ir dalyva
vo to susivienijimo surengtame 
bankete. Jie taip pat pasakė 
kalbas per “Laisvės Varpo” ra
diją. Tos dienos radijo išlaidos 
buvo padengtos SLA centro.

— Tautinių šokių vakaras ren 
giamas š. m. balandžio Ž8 d. So. 
Boston High School auditorijo
je. Dalyvaus eilės tautų šokėjai. 
Rengia ir vadovauja O. Ivaškie- 
nės tautininių šokių grupė, da
bar turinti apie 100 narių ir 
uoliai besirengianti į tautinių 
šokių šventę Chicagoje. Iš anks 
to ruoškimės eiti į tą svarbų 
parengimą, kurio pelnas skiria
mas šokėjų kelionei į Chicagą.

— Nemokamos plančių nuo
traukos daromos So. Bostone 
gatvėje stovinčioje mašinoje

rių Big Red Hoods kongregacijos, buvusios stipriausio ordino pa
saulyje. Šie kaulai yra Romoje, Tiberio upės salėj, Tiberina. Už mo
ters su vaiku, kuri nešioja tradicinį raudoną šaliką, stovi vienas bro- . ,. . .
-įjos narys. Šiandien ta brolija beturi tik 10 gyvų narių. Brolija bu- Pirmadientais nuo 1 iki 5 vai. p. 
vo įsteigta 1700 m., pripažinta popiežiaus Pijaus VI. (INS) P-» antradieniais ir penktadie-
~ " 1 "" . niais nuo 2 iki 5 vai

VETERANAMS SVARBIAIS
KLAUSIMAIS

ei>. Ši laitis, cicero m..« ’
Apie pensijas veteranams

“The American Legion Maga
zine” 1957 m. kovo mėn. nume
ryje patalpino vertingų informa 
cijų apie pensijas veteranams. 
Čia paduodame pačius pagrin
dinius faktus.

1. I, II Pasaulinio karo Ir Ko
rėjos konflikto veteranai negau 
na pensijos sulaukus atitinka
mo amžiaus. •

2. Pensijas veteranams nule
mia keturios aplinkybės: a) Vi
siškas ar dalinis nedarbingumas 
(veteranams virš 55 metų am
žiaus, amžius turi įtakos į visiš
ko arba dalinio nedarbingumo 
nustatymą; b) Negalėjimas svei 
katos ir fizinių kliūčių turėti 
pakankamai pelningą užsiėmi
mą; c) Menkos kitos įplaukos; 
d) Pakankama ne “dishonorab- 
le” atleidimu užsibaigusi karinė 
tarnyba (mažiausia 90 dienų, iš

svarstymo stadijoje.
New Hampshire: Bonai mo

kami abiejų karų veteranams. 
Rašyti: Adj’t General State Mi- 
litary Reservation, Concord, N. 
H. žadama prašymus priimti tik 
iki 1958 m. liepos mėn. 1 d.

New York: II Pas. karo bonai 
yra mokami ir jiems prašymo 
laikotarpis nėra apribotas. Ra
šyti: N. Y. State Veterans Bo
nus Bureau, 1875 North Broad- 
way, Albany. N. Y. Korėjos bo-

Ar ne laikas būtų pagalvoti?
Kitos — nepartinės—gyvenimo 

sritys
Lietuvos nepriklausomoj val

stybėj be politinio sektoriaus 
egzistavo ir kitos gyvenimo sri
tys: žemės ūkis, pramonė, ama-

VVorcester ir kitos vietovės. Pri
minė, kad metinis remėmjų išva
žiavimas ir šįmet turės būti Dar
bo dieną vienuolyno sodyboje, 
nes nepasisekė gauti kitos vie
tos. Iš VVorcesterio atvykusi 
lietuvių moterų veikėja G. Ka- 
neb gražia lietuvių kalba pa
skaitė kalbą moters pašaukimo 
klausimu, iškeldama eilę aktu
alių minčių. Jos vadovaujamos 
Worcesterio lietuvaitės daininin 

j .Įdės padainavo keletą gražių 
I dainų. Išklausyti skyrių prane- 
i Šimai ir sudėta nemaža aukų. 
Priėmus atitinkamas rezoliuci-1

t

p. p., tre-į 
ketvirtadieniaismeree of Illinois susirinkimas. ^iadieniais ir 

Programoje numatyta jauno lie- nuo 1 vai. p. p. iki 9 vai. vakaro, 
tuvio mokslininko kun. dr. Ray- šiuo metu mašina stovi prie 
mOnd C. Joncausko SJ paskaita te Tūiraf NLfinnol TP Panori
ma: “Dabartinė pinigų politika”. iirst National Store, E. Broad- 
Kun. dr. Jončauskas yra Layolos waY. arti K. gatvės, o nuo ba- 
unversiteto profesorius ir finansų landžio 15 d. persikels į West 

Broadway, prie Supreme Mar-moksle vadovėlio “Money and Ban 
king” autorius. Paskaitininkas sa
vo pranešime žada paliesti visiems 
dabar rūpimus klausimus, k.t. ar 
bus inflacija, ar dolerio perkamoji 
galia kris ar kils, kaip bus su nuo
savybių kainomis ir t.t. Visi, kas 
domisi šių dienų pinigų politikos 
klausimais kviečiami atsilankyti.

įėjimas į paskaitą laisvas ir ne
mokamas,

A.B.
— šiandien, šeštadienį, balan

džio 6 d. 7 vai. 30 min. Lietuvių 
auditorijoj Vytautas Vardys skaito 
viešą paskaitą tema “Lietuviško
sios politikos perspektyvos”. Pa
skaitos tikslas pažvelgti j lietu-

ket.

SESEIJŲ RfiMfiJŲ SEIMAS

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
Kongregacijos rėmėjų seimas la 
bai sėkmingai praėjo So. Bosto
no lietuvių parapijos salėje š. 
m. kovo 31 d. Pamaldas tą 
dieną laikė prel. Pr. Juras. Pa
mokslą sakė kun. J. Steponaitis 
iš Worcester, Mass. Seimo da
lyviai turėjo bendrus pietus, ir 
posėdžiai pradėti 1 vai. prel. 
Pr. Juro trumpa malda ir trum- 

i pu žodžiu. Taip pat sveikinimo

jas. dalyviai ryžtingoje nuotai
koje skirstėsi į savo gyvenamas 
vietas.

TICK-TtM'K Vl'ATCII K EP Ą IK
Taisome visokių firmų laikrodžius. 
Turime gražių dovanų kaip tai 
laikrodėlių, papuošalų ir pilnų pa- 
srinkimą Sunbeam gaminių — ves
tuvėms — shower’ams — sukaktu
vėms — gimtndienanis ir t.t. At
vykite ir įsitikinkite patys. 1253 
W. 18th St., pirrnid. ir šeštai! 
9:30 iki 7 v.v. HA 1-5332

A. A
MYKOLAS F. LICKUNAS 

(l.ickun)
Gyveno 4156 W. May Pole avė,

Mirė bal. 4 d., 1957, 10:00 v, 
vakare, sulaukęs 72 m. aini.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma- 
žeikių apskr., Y laki y parapijos,

Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimi 

žmona Magdalena Augustina Vi
liutė. švogerka Kotryna Pau- 
lauskis ir joa šeima ir daug Ju
tą giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas Petkus 
Sūnus koplyčioje, |410 So.
Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks antrad., ba
landžio 9 d., iš koplyčios X:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Antano parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapines.

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

it-
50

A. A.
EMIIA ANŪKĖMS 

(Andrhiškct irius)

Gyveno 1712 No. \Volcott. St.

Mirė balandžio 5 d., 1$*57,
G: 45 vai. prieA pį< t. sukink* s 
8 0 m. uiiižiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno G u m.
Pa.siliko dideliame nuliūdlrnt
Hunūsi: Mykolas. Pranas ir 

Kdvardas, ib ajiūkii, 21 proa
nūki/ ir kiti Kiminus, draugai ir 
pa žįst am i.

Priklausė sv. Cecilijos I >-jai.
Kurias pašarvotas Satdiaiski 

Eunrral Hom< * kopl\i'ioje, 1735 
Wahansia A v .

Laidotu\ės įvyks piruia<]., ba
landžio S A., iš koplyčios 9;u0 
vai. ryto bus atl> dėtas j Šv. 
Mykolo parapijos baziąrią. ku
rioje įvyks fcedulimms pamal
dos už veliones sielą. pr pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame, visus: 
K>mim*s, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose la idol u\ūse.

N nltūdę: 
Jos šeima.

Žmona, švogi-ika ii

Laidotuvių direktoriai Pet
kus ir Sūnus. Tel. TO 3-2109.

\ i»l idilę: 
proamikai.

Siinii" anūkai

Laidotuvių direktorių." 
charski Luneral Home. 
BR. H-2535.

Kunigą VIKTORĄ DABUŠĮ, 

liūdesio valandoje, jo myliniai mamytei Lie

tuvoje mirus nuoširdžiai užjaučiame

Z. ir P. Pupiai ir J. ir A. Brizgiai

nų reikalu- bilius yra svarstymo viškosios politikos ateitį lietuvių 
stadijoje I Jaunosios kartos įžvelgimu. Jėji-

. v -i v mas visiemas laisvas. VisuomeneOhio: Korėjos bonai yra mo-j kviečiama dalyvauti.
kami. Tuo reikalu reikia paduo- — Marųuette Parko Moksleivių | žodį pasakė vietos klebonas 
ti prašymus iki 1959 m; sausio: Tautinio ansamblio pirmoji repe-1 kun. Pr. Virmauskis. Sudarytas 
1 d. Juos galima gauti rašant: J^ečUdieS’ 7* vaL^Jakare Sausus prezidiumas, kuriam va-
Bonus Commission 293, E. Long Marąuette Parko parapijos salėje.
St. Columbus, Ohio Užsiregistravęs jaunimas kvie-

Rhodc totand: Už Korėjos bo ‘
nų naudojimą buvo pasisakyta į Ansamblio vadovai kviečia taip 
per pereitus rinkimus, tačiau pat užsiregistravusių vaikų gerb.

tėvus atvykti į pirmąją repeticiją 
pasitarimui.šiuo metu dar yra teberuošia-

kurių dalis turėjo būti karo lai- mas teikimo planas.
Pennsylvania: Korėjos bonų 

klausimas dabar yra svarsto-
kotarpyje, mažiau negu 90 die
nų, jeigu atleidimas buvo suriš
tas su tarnyboje patirtu sužeidi
mu).

3. Pensijų dydis: pagrindinė 
suma — 66.15 dol. per mėnesį. 
Jeigu veteranas yra sulaukęs 
65 ar daugiau metų amžiaus ar
ba jis gauna pensiją 10 metų 
be pertraukos — 78.75 dol. Jei
gu veteranas serga sunkia liga 
ir yra reikalingas kito žmogaus 
nuolatinės priežiūros — 135.45 
dol. per rr^ėnesį.

Bonai veteranams
Kaikurios šio krašto valstijos

mas.
Vermont: Čia mokami bonai 

II Pas. karė ir Korėjos konflik
to veteranams. Rašyti: Office 
of Adj’t General, State Office 
Bldg., Montpelier, Vt. Prašy
mo laikotarpis nėra aprėžtas.

VVashington: Mokami Korė
jos bonai, kuriuos prašyti rei
kia iki 1957 m. gruodžio 31 d. 
Rašyti: Application Division, Di 
vision of Veteran’s Compensa- 
tion, Office of State Auditor, 
114 Columbia St., Olympia, Wa- 
shington.

1$ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Sigitas Bobelis, Studentų 
Ateitininkų centro valdybos na
rys, buvo nuvykęs į VVorceste- 
ryje įvykusį Lietuvos Vyčių cen 
tro valdybos posėdį, kuriame 
buvo svarstomos glaudesnės 
ateitininkų ir vyčių veiklos ga
limybės.

— Vytautas Valaitis šiomis 
dienomis buvo VVashingtone D. 
C. Kartu su savo universiteto 
fotografijos skyriaus studen
tais jis dalyvavo ekskursijoje į 
sostinę, kurios pagrindinis tiks-West Virginia: Korėjos bonai

konflikto veteranams moka bo- Į ^us mokami. Prašymus bus ga-, buvo International Photogra 
- - - • Įima gauti nuo 1957 m. liepos1 bnus. Vienose iš jų bonų gavimo1 

terminas yra pasibaigęs, kitose 
dar neprasidėjęs, o trečiose svar 
stymo stadijoje.

Šioje vietoje talpiname nau
jausias informacijas, mininčias 
tas valstybes, kurios tokius bo
nus duoda bei ruošiasi duoti.

Connecticnt: Korėjos bonus 
reikia prašyti iki 1957 m. liepos 
1 d. Rašyti: State Bonus Divi-

mėn. 1 d. Apie tą laiką reikia 
kreiptis, rašant: West Virginia 
Dep’t of Veterans Affairs. Bo
nus Division, State Capital, Char 
leston, W. Va.

dovavo prof. B. Vitkus.
Rėmėjų valdybos vardu kal

bėjo prel. Pr. Juras, kviesda
mas visus padidintu uolumu su 
daryti lėšų seserų koplyčiai 
Brocktone pastatyti. Nurodė 
tam ir konkrečių priemonių. Po 
to motina Anunciata pranešė, 
kad nuo praėjusių metų koply
čios statymo fondas yra kele
riopai padidėjęs ir jau turima 
netoli trečdalio reikalingos su
mos. Bostono arkivyskupas no
ri, kad, prieš pradedant staty
bą, būtų turimi pinigai bent jau 
sienoms ir stogui pastatyti, ir 
tam tikslui neleidžia užtraukti 
jokių skolų. Motina Anunciata 
dėkojo visiems už paramą ir iš
reiškė viltį, kad koplyčios fon
das greitai turės pakankamą su
mą statybai. Priminė, kad ar
kivyskupas nori prie koplyčios 
statyti dar ir papildomą pastatą 
vienuolynui. Kitoje savo kalbos) 
dalyje motina Anunciata, šiame j 
krašte augusi lietuvaitė, puikiai j 
kalbanti lietuviškai, savo kuk
liame žodyje priminė reikalą iš-

, , ... t sion, State Treasurer’s Office,ta., prekyba, kooperacija, ban- R|at(1 office R|d Hartford.
kai, ūkinė3 organizacijos, švieti 
mas su visomis mokyklomis, 
universitetais ir akademijomis, 
gausi spauda su laikraščiais ir 
knygomis, menas su jo įvairio
mis šakomis ir t.t.

Conn.
Illinois: Korėjos bonų pasky

rimas šiuo metu yra svarsto
mas.

Iowa: Laukiama paskiriant
Korėjos bonus apie 1957 m. lie- 

Tegul politiniai reikalai ir tu- į l,os m^n- 1 d. Dėl jų reikia kreip 
visiems kitiems rei- ės, rašant WW2 Bonus Division,

State House, Dės Mainės, Iowa. 
Massaelmsetts: Bonus moka

rėjo įtaką
kalama, bet jie — tie reikalai—
augo, stiprėjo, plėtėsi ir visur „ „, . .. ... II Pas. karo ir Korėjos konflik-buvo matyti graži nesulaikoma r _ _ J;.... . ,. t., to veteranams. Rašyti: Koreanęazanga, kur, yra galuna t,k aa >n(J Com.
Voj nepriklausomoj valstybėj. 
Juk net ir tas pats kyšininkas 
paimtą kyšį kur nors investavo

Iivoj žemėj, o neišvežė į sveti- 
us kraštus. Kas buvo uždirb
ta, tai visa likdavo Lietuvoj. 

Darbo rezultatai likdavo pas jį

monwealth of Massachusetts, 
15 Ashhurton Place, Boston 8, 
Mass. Prašymo laikotarpis nė
ra apribotas.

Minnesota: Korėjos bonų klau 
simas dabar yra svarstomas.

KAS KĄ IR KUR
— Sv. Kazimiero seselių rėmė

jų 6-to skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, balandžio 
7 d., 3 vai. p.p., mokyklos kam
baryje, Prašome nares skaitlingai 
susirinkti. Valdyba

— Vakaras moksleiviams įvyks
ta šį sekmadienį, 3:30 vai. Don 
Varnas salėje, 6816 So. Western 
Avė. Vakaro tikslas: supažindin
ti vyresniųjų klasių moksleivius su 
Chicagos apylinkių universitetais, 
įstojimo, mokslo ir stipendijų ga
vimo sąlygomis.

Apie kiekvieną universitetą pa
sakos jam studijuojąs studentas; 
po pranešimų bus proga su kalbė
tojais asmeniškai pasikalbėti. A- 
pie profesijos pasirinkimą paskaitą 
skaitys D. Laukytė. Kalbės stud

phic Exposition apžiūrėjimas 
Jis yra vienas iš geriausių jau
nos kartos fotografų, kurie me- į auginti daugiau vienuoliškų pa
niškos nuotraukos nuolat puo- šaukimų, nes yra seselių trūku
sią “Ateities”, “Lietuvių Die-imas. Šios kongregacijos sese- 
nų” ir kitų iliustruotų leidinių) les yra beveik visos šiame kraš-, 
puslapius. Šiuo metu gilinasi fo-)te gimusios ir augusios lietuvaf- 
tografijos srityje, studijuoda- tės ir visos moka lietuviškai, 
mas ją Ohio universitete,' Didesnė jų dalis yra mokytojo- 
Athens mieste. mis mokyklose, bet nemažai yra

I darbo ir senelių globojimo sri-, 
— Antikomunistinis Frontas i (

New Yorke šį sekmadienį, ba-| YJKa,bų tarpe g<>liata8 B Povi. 
landžio 6 d. 5 v. p^p. piketuo-. iavjgjug akompanuojant komp.

1 . ........ Prašorna 1*e*' j. Kačinskui, padainavo porą lici
prisidėti ,■ dajnų

Ilgesnį žodį pasakė vienas uo- j 
liųjų seselių rėmėjų, Brocktono

danielius' SLĖNIS
Gyveno 4429 S. Clarissa Avė., Los Angeles 27, California 

Anksčiau gyveno Chicagoje
Mirė balandžio 2 d., 11:40 vai. ryte. Amerikoje \mo 50 m.
Kilęs iš Anykščių parap., Kiškelių kaimo.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anelė, pr tė\ais Kaimiškas, 

dnktė Mary Ann. Taipgi brolis Pranciškus, d\ i .seserys - Martiną 
Varkalienė su šeima, kuri gyvena Los Angeles, Gal., ii- Klz.bieta. 
Soderberg su šeima; ir Lietuvoje liko brolis .įritins >u šeima ir 
sesuo Uršulė Milevieienė su šeima. Amerikoje ir Lietuvoje liko 
pusseserių, pusbrcJių, giminių ir daug pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Jonės Hamrock Čhapel, 731 W. IVasliington 
Blvd., Los Angeles, Gal.

Kūnas bus atlydėtas iš koplyčios j Šv. Kazimiero bažnyčia sek
madienio vakarą 7 valandų, kur bus atkalbėtas rožančius. Kubas 
per naktį išbus bažnyčioje, o pirmadienio rytų 8:30 vai. įvyks 
gedulingos pamaldos, jto kurių bus nulydėtas i Ualvarv kapines. 
Los Angeles, Cal.

Prašome nesiųsti gėlių.
Nuliūdę lieka: žmona Anelė, duktė Mary Ann, brolis Pran

ciškus, seserys Martiną Varkalis, Elzbieta Sodcrberg, o Lietuvoje 
brolis Jonas ir sesuo Uršulė Milevieienė, taipgi daug gimimų ir 
pažįstamų.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga nulis 

rė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą
įsky-

ja "Laisvės” vajų 
tuviška visuomenė 
prie šio piketavimo.

MAIKOZUOJE
— Prancūzijos Lietuvių Ben

druomenės Kra&to tarybos sta
tutų komisija kovo mėn. 18 d. 
buvo susirinkusi pas krašto ta
rybos pirmininką pulk. J. Lans

miesto tarybos narys Ipolitas 
Moncevičius. Nurodė, kad uo
liausias seselių rėmėjų skyrius 
buvo So. Bostone, o po to seka

i1

V. Dudėnas. Po informacinėsg da-1 koronskį aptarti Pr. Lietuvių 
iš Chi- j}.nįa kaikuriuos statuto klau

simus, ryšyje su ateinantį rude
nį įvykstančiais P. Lietuvių 
B-nės krašto tarybos rinkimais.

— Birutė Šlepety tė-Vensku- 
vienė ruošiasi Sorbonos univer
sitete doktoratui, be to, daug 
dirba visuomeninėje veikloje.

lies bus rodomas filmas 
cagos studentų gyvenimo.

J šį vakarą ypatingai kviečiami 
vyresniųjų klasių moksleiviai. Va
karą ruošia Chicagos ŠAŠ drau
govė.

— Paskaita apie pinigus. Tre
čiadienį, balandžio 10 d. 8 vai. 30 

I min. vakare Dariaua ir Girėno ave-
„ . vii tainėje, 4416 So. Westem Avenue,
Montana: Korėjos bonai yra;ivykg Lithuanian Chamber of Com

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WOES stoties — Banga 1190 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—« v. 
N5’O P1RMAD. IKI PENKTAD.

9:45 iki 9:10 vai. ryte 
SESTAD. S:SO Iki 9:»0 ryte 

SEKMAI). S:8O—#:«O y. r. Iš stoties 
tVOPA — 1400 Idl.

Tlh# So MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicsgo >9. III. HEmlnek 4-141 8

A. A.
WILLIAM ŠESKAUSKĄ

Netekome savo mylimo 1956 m., balandžio mėn. 8 d. 
Nora laikas tęaiaai, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už jo sielą užprašėme 3 gedulingas šv. Mišias su egzek

vijomis balandžio mėn. 8 dieną 7:45 vai. ryto, šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje; 1 šv. Mišias Marijonų Seminarijos ko
plyčioje; 1 šv. Mišias — šv. Kazimiero sės. vienuolyno koply
čioje ir šv. Mišią# — šv. Kazimiero kolegijoje Romoje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus Šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a WILLAM SESKAUSKO siela.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai.
3415 S. Emerald Avė., Chieago 16, III.

/
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CTTTCAOO. TLIJNOTS Šeštadienis, balandžio 6, 1957

r/#-

/ muj
X šv. P. Mari .jos Gimimo pa

rapijos bažnyčioje miaijos baig
sis rytoj, sekmadienį, 3 vai. po
piet, pamokslu, Šv. Tėvo palai
minimu, suteikimu visuotinių 
atlaidų ir šv. Sakramento pa
laiminimu. Misijas veda misio
nierius tėv. V. Rimšelis, MIC. 
Klebonas kan. J. Paškauskas 
nuoširdžiai kviečia visus pasi
naudoti misijų užbaigimo Die
vo malonėmis.

X Vysk. V. Brizgys, BALFo 
valdybos nutarimu, 1957 m. ko
vo 18 dieną pakeltas į BALFo 
garbės narius. Atsakydamas į 
šį nutarimą vysk. V. Brizgys 
Balfo valdybai rašo: “Nuo pat 
pradžios, kai tik susitikau su 
BALFo veikla, į BALFą žiū
riu, kaip j augščiausią patrio
tizmo ir krikščioniškos artimo 
meilės veiklą. Jeigu ne visada 
vienodai esu pajėgus auka ar 
darbu paremti BALFo veiklą, 
tai visada širdyje vienodai 
augštai vertinu ir BALFą ir jo 
veikėjus ir visada esu vienodai 
lojalus.

Gerai suprantu, kad mano 
nuopelnai BALFui nė iš tolo 
negali būti lyginami su nuopel
nais tų, kurie BALFą kūrė, jam 
lig šiol vadovauja, jame dar
buojasi. Užtat jūsų gestas — 
mane įskaityti į jūsų bendra
darbių ir draugų tarpą — ma
ne jautriai paliečia ir tai pri
imu su augštu įvertinimu bei 
dėkingumu. Užtikrinu mano 
nuoširdų bendradarbiavimą at
eityje.

Dievas telaimina jus visus ir 
BALFo veiklą.”

X Tėvų Saleziečių jaunuo
menės stovyklavietės statybos 
darbai prie Cedar Lake, Ind., 
ne vien baigti, bet ir vidus iš
dažytas, išklotos grindys, takai 
akmenėliais išpilti, takų pa
kraščiai išgrįsti cementinėmis 
plytomis ir juodžemiu užpiltos 
pievos ir apsėtos žole. Reiškia 
iš kalno yra pilnai paruošta vie
tos 200 berniukų stovyklavi
mui, prasidedančiam š. m. lie
pos mėn. 6—7 d. d.

Stovyklavimui vietos užsaky
mai jau priimami ir. pageidau
tina tuoj tai padaryti, nes, to
liau nudelsus, vietos gali būti 
jau užimtos.

Stovyklavietės adresas toks: 
Camp Salesian of St. J o h n 
Boseo, Crown Point, Indiana. 
Telef. Cedar Lake, Ind. 3101.

X Literatūros bičiuliai ren
kasi šiandien 6 vai. Lietuvių 
auditorijon į Jurgio Savickio 
kūrybos vakarą. Bus nušviesta 
to mūsų originalaus rašytojo 
kūryba, aktorė Z. Kevalaityte 
paskaitys iš premijuoto veika
lo “Žemė dega”. Sesučių Blan- 
dyčių trio ir pačių rašytojų 
skaitomi kūriniai paįvairins li
teratūros vakaro programą. 
Rašytojų draugija kviečia porą 
valandų (nuo 6 iki 8) pagyven
ti literatūrine nuotaika.

X Aurora, III., lietuvių dėme
siui. Tėvai Marijonai lankysis 
jūsų miestelyje, šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje ir klausys 
išpažinčių šeštadienį, bal. 6 d., 
popiet ir vakare, gi sekančią 
dieną, sekmadienį, laikys šv. 
mišias paprastu laiku ir sakys 
pamokslą. Šiais metais lanky
sis kun. Pr. Garšva, MIC, pietų 
Amerikos misionierius.

X Jonas Peldžius, MIC, dir
bąs “Drauge”, po ilgesnio gulė
jimo ligoninėj grįžo ir tikisi 
netrukus pilnai įsijungti į dar
bą.

X Motinu M. Aloyza ir sės. i 
M Augusta atvyko iš Putnumo 
dalyvauti Nekalto Prasidėjimo, 
seserų rėmėjų 15 seime. Jos pa
sveikins seimo dalyvius visų se
selių vardu ir papasakos apiei 

seselių dirbamus darbus bei pla
nus ateičiai. Visi labai kviečia-! 
mi seime dalyvauti. Seimas bus 
pradėtas pamaldomis 10:45 vai. 
Šv. Antano parapijos bažnyčioj 
(Cicero, III., kampas 50th Avė. 
ir 15 Str.). 12 vai. bus pietūs 
seimo dalyviams, kuriais rūpi
nasi uoli Cicero kaealikiškųjų 
veikėja Rainašauskieiiė su sa
vo padėjėjomis. 2 vai. bus pra
dėtas seimo posėdis.

X Alodija Dičiūtė-Trečiokie-
nė, Kauno operos solistė rytoj 
giedos religinės muzikos kon
certe. Jau besimokydama Ute
nos gimnazijoje mūsų solistė 
savo žaviai skambiu balsu gie
dodavo solo bažnyčioje. Baigu
si Kauno konservatoriją ji gi
lino dainavimo studijas Romoje 
ir Paryžiuje. Yra dainavusi 
daugiau kaip 50-je operų. Da
lyvavo koncertuose Latvijoje, 
Estijoje ir Vokietijoje. Šiuo me
tu turi savo dainavimo studiją 
Chicagos miesto centre.

X Religinės muzikos koncer
te, kuris įvyksta balandžio 7 d. 
4 v. p. p. Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčioje, laukiama ne maža 
svečių. Atvyksta Estijos vals
tybės buv. prezidentas iš New 
Yorko, kaikurie rašytojai, mu
zikai ir dailininkai, amerikie
čių kultūrininkai ir Voice of 
America tarnautojai, kurie 
koncertą įrekorduos ir perduos 
tėvynėje gyv. lietuviams. Kon
certe dalyvauja įžymios meno 
pajėgos. Koncertą ruošia Lie
tuvių menininkų klubo valdyba. 
Didesnė pusė kvietimų jau iš
platinta.

X Lietuvių Studentų sąjun 
gos Chicagos skyriaus susirin-i 
kime kovo 29 d. buvo disku
tuota apie keturias didesnią- 
sias religines grupes: budizmą, 
induizmą, judaizmą ir mehome- 
tonus. Apie kiekvieną iš jų re
feratus skaitė Irena Žilinskaitė, 
Daiva Rukaitė, Rimas Vėžys ir

NAUJUOSE RŪMUOSE DIRBANT
Prieš porą metų pradėti pla- rius. vienuolyną ir gražią vie- 

nuoti ir stalyti Tėvų Marijonų nuolyno koplyčią. Kaip žinoma, 
ir "Draugo” pastatai šiandien koplyčia turi įdomius dail. K. 
tapo realybe. į naujuosius na-, Varnelio darbo vitražus ir ori
mus persikėlė ‘‘Draugas’’ su ginalius dail. Marčiulionienės
spaustuve ir į vienuolyną — vi
si marijonai. Dar ne visai viskas

darbo Kryžiaus Kelius. Lanky
tojai ir aukotojai turės progą

Danutė Bartuškaitė. Po to į! galu',nl;“ užbaigta, dar yra į- pamatyti, kas buvo padaryta už 
vairių netikslumų ir trūksta kai jų sudėtus pinigus, kam buvo

vesti takai ir įrengti gėlynai. 
S|>ccialuK leidinys

Namų šventinimo proga ren
giamas specialus leidinys, kuria
me bus išspausdinti aukotojų są 
rašai, sveikinimai, komiteto na
rių pavardės ir visa, kas susi-

REIKALINGA VIRfiJA-PADfiJfi- 
JA. Geras atlyginimas, butas ir už
laikymas. Rąžykite šiuo adresu: 
DRAUGAS Adv. 9441, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, III.
MMtaKhUBAtfUUMI

Gražina Tulauskaitė skaitys savo 
kūrinių šį šeštadienį 6 vai. Lietu
vių auditorijoje įvykstančioje li
teratūros šventėje.

diskusijas, kurioms vadovavo 
J. Liubinskas, įsijungė ir klau
sytojai, pateikdami naujų min
čių.

Bendrai, tiek referatai, tiek 
diskusijos nebuvo augšto ly
gio, kadangi juos skaičiusieji 
ar juose patiektas mintis na- 
grinėjusieji nebeturėjo pakan
kamai žinių kalbėtais klausi
mais. Ateityje, ruošiant pana
šius” dalykus, reikėtų apie tai 
pagalvoti, įspėjant kalbėtojus 
rūpestingiau pasiruošti.

Taip pat susirinkime buvo 
kalbėta ir skyriaus reikalais. 
Susirinkimui pirmininkavo Ri
mas Palčiauskas; sekretore bu
vo Zita Čarneckaitė.

X Eugenija Urbonaitė lan
kosi Chicagoje. Ji yra stambios 
Montrealy, Kanadoj, vaikų rū
bų siuvimo firmos modeliuoto
ja. Firma komandiravo susipa
žinti ir pastudijuoti šios srities 
industriją Chicagoj, St. Louis, 
New Yorke ir kt. Eugenija Ur
bonaitė modeliste jau dirbo ir 
neprikl. Lietuvos amatų mo
kyklose. Montrealy žinias pagi
lino ir prisitaikė šio kontinen
to reikalavimams. Dabar fir
moj'yra viena iš pagrindinių 
modeliuotojų ir jos projektais 
vadovaujamasi.

Chicagoj apsilankymo proga 
Urbonaitė matė operą Rigolet- 
to, kurios pastatymu labai su
sižavėjo ir džiaugėsi nors trum
pą laiką pabuvusi tarp tiek 
daug lietuvių.

X Albina Poškienė, LRKSA 
knygų patikrinimo komisijos 
pirmininkė, buvo išvažiavus į 
tos organizacijos centrą, 
Wilkes-Barre, Pa., kur su kitais 
knygų patikrinimo komisijos 
nariais V. Vakauzu, S. Petruš
kevičių ir iždo globėjais Leoka
dija Donarovich ir V. Abromai
čiu atliko paskirtą darbą. Rei
kėjo tikrinti trijų metų sąskai
tas ir darbas užėmė 6 dienas.

kurių pagerinimų, tačiau faktas, sunaudotos tos nuoširdžios au- 
kad gyvename ir dirbame nau- kos. Be abejo baigiamiesiems 
juose namuose, yra reikšmingas, darbams ir skoloms mažinti dar

CHICAGOJE
Ką rado Marcuso seile
Policija, atidariusi nužudyto 

bankininko Marcus seifą, jame 
atrado $4,850 pinigais, keletą 
deimantų, eilę šėrų, porą val-

siję su naujų namų statyba, stybės bonų ir eilę kitų popie- 
Kaip gražiai bendradarbiavo sta 1 riU- Nieko nerasta, kas padėtų 
tybos komiteto nariai, vykdant atskleisti nužudymo paslaptį.
statybą ir renkant aukas, taip 
tikimasi gražiai bendradar-

Naujieji Tėvų Marijonų vienuolyno rūmai ir koplyčia

“Draugo" naujieji pastatai, kuriuose telpa “Draugo” spaustuvė, Knygos klubo leidykla,, “Draugo”, 
“Kristaus Karaliaus Laivo”, “The Marian” redakcijos ir administracijos.

Šie abeji namai yra pastatyti •----------------------------- ;-----------
tik mielų aukotojų nuoširdžiu daug kartų reikės kreiptis į mie biaus ir leidžiant šį specialų ler
rėmimu ir statybos komiteto 
gražiu bendradarbiavimu. 

Galėsite apsilankyti
Oficialus naujų namų pašven 

tinimas ir atidarymas įvyks š. 
m. birželio 23 d. Tą dieną bus 
didelės iškilmės, kuriose daly
vaus ir Chicagos kardinolas Sa

lus rėmėjus, tačiau, kai matome 
konkretų, jau atliktą darbą, tiek 
prašantiems, tiek aukotojams 
yra maloniau, negu tik pradėjus 
statybą.

Neužmiršta ir išorė 

Naujieji pastatai yra netoli

dinų bei ruošiantis toms šventi
nimo iškilmėms. Kviečiame vi
sus aukotojus, skaitytojus, mari 
jonų bendradarbius ir rėmėjus 
neužmiršti birželio 23 d. datos 
ir ją paskirti tos dienos reikš
mingoms iškilmėms. Visi, kurie 
norės ta proga Tėvus Marijo-

Jo seifas buvo Southmoor ban
ke, kurio pagrindiniu savinin
ku anksčiau velionis yra buvęs. 
Jo seifas buvo didesnis už visų 
kitų. Tarp rastų popierių buvo 
nemažai pakvitavimų apie pa- 

1 skolintus pinigus.
Policija dabar linksta many

ti, kad Marcus užmušimas ga
lėjo būti ir plėšikų darbas. 
Anot ekspertų, profesionalai 
gengsterių žudikai darbą būtų 
“švariau” atlikę. Dabar — jis 
buvo paimtas į automobilį, ir 
tai galėjo palikti policijai daug 
ženklų. Profesionalai žudikai 
bevelija nušauti gatvėje. To
liau, vežant pagrobtąjį atsidur
ta akligatvyje ir iš ten mašina 
apsigręžė ir pavažiavus kitur 
jis buvo nušautas. Profesiona
lai žudikai iš ahksto suplanuo
ja, kur jų mašina turės važiuo
ti. Svarstomos visokios gali
mybės. Tuo tarpu nieko tikro 
nežinoma, nors aišku, kad ir 
padugnių elementas galėjo no
rėti Marcuso mirties, nes ve
lionis į jų darbus buvo įveltas.

Didesni mokesčiai
priemiesčiuose

Mokesčiai už 1956 metus šie
met padidėję net 29-se Chica
gos priemiesčiuose, kaip Ber- 
wyn, Eik Grove, Lemont, Ly- 
ons, Northfield, Orland, Palos, 
Palatine, Stickney ir VVheeling. 
Daugiausia mokesčiai nuo nuo
savybių padidėjo Dės Plaines 
mokyklų distrikte nr. 59. Čia 
vieton 1955 metais mokėtų 
$3.96 nuo kiekvieno šimto nuo
savybės įvertinimo, už 1956 me
tus tenka mokėti po $4.72.

X šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų 8-tas skyrius Marųuettc 
Park rengia vakarienę balan
džio 7 d. 6 vai. vakare Gimimo 
I’an. šv. parap. salėje. Norima 
surinkti pinigų didesnei aukai 
įteikti seselėms Kazimierėtėms, 
kurios šiemet švenčia 50 metų 
jubilėjų.

Šiai vakarienei darbuojasi 
skyriaus pirmininkė N. šatu- 
nienė, K. Sloger, P. Dubinskie- 
nė, J. Klcbauskas ir kitos rė
mėjos.

X Danutės Sakalauskaitės 
darbų paroda bus išstatyta Gy
vosios Lietuvybės akcijos va
kare, kuris įvyksta šį sekma
dienį, balandžio 7 d., 4 vai. p.p. 
Lietuvių auditorijos mažojoj 
salėj ir į kurį įėjimas nemoka
mas. V. Kavolis skaitys paskai
tą.

stątai ir koplyčia bei “Draugo 
namai. Šventinimo dieną sve- 

Wilkes-Barre gyventojai buvolčiai galės apžiūrėti “Draugo” 
surengę kelias vaišes tiems su-SpaustUVę ir mašinas, administ- 
sivienijimo darbuotojams. racijos bei redakcijos kambą-

X National Soccer League ______________________________
šį sekmadienį pradeda pirmąjį 
futbolo pirmenybių ratą. Iš vi
so dalyvaus 48 komandos, pa
dalintos į 6 grupes: Major di
vizija, major div. rezervas, I 
div., 1 div. rezervas, II div. pie
tų grupė, II div. šiaurės grupė.
Lietuviai šiais metais žais I di
vizijoje, I divizijos rezervinėje 
ir jaunių grupėj. Pirmos rung
tynės įvyksta šį sekmadienį 11 
vai. žaidžia jauniai, 1 vai. re
zervinė ir 3 vai. pirmoji. Visų 
trijų komandų priešas bus uk
rainiečių futbolo komandos 
Wings. žaidžiama Marųuette 
Parko aikštėje.

aerodromo, dar nepertirštai ap-;nus . Paikinti ir patekti į tą 
muel Stritch. Ligi to laiko bus Į gvventoje apylinkėje. Įrengiant sPccia1^ leldin*-,turi kreiptis į 
galutiniai įrengti vienuolyno pa- i vidų neužmiršta ir aplinka.)to leldini° redaktorių ir staty-

X Ni.įolė Kazlauskaitė, Jur
gis Prapuolenis ir Algis Rūbas, 
visi trys studentai, išrinkti į 
LB Cicero apylinkės valdybą.

X L. Vyčių 112 kuopa ren
gia velykinius šokius, kurie 
įvyks balandžio mėn. 21 d. Vy
čių salėje, esančioje prie 47 St. 
ir Campbell Avė.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $1.00 
lltekymiiH kartu su pinigais siuskite

•‘DRAUGAS’’
4545 Mest 68rd Street 

Chicago 29. Illinois

Viską stengiamasi padaryti šva
riai ir skoningai.

Apie pastatus yra paliktos 
aikštelės, kurios užsėtos žole. 
Patys pastatai apsodinti mede
liais ir gyvatvore. Baigiami pra-

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pevvtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, UI.

bos komiteto reikalų ved. kun. 
V. Parulį, MIC, 6336 So. Kil-

bourn Avė., Chicago 29, III. Te
lef. PO-7-1688.

Bendrai dirbdami, pasiekėme 
gražius rezultatus ir tikimės to 
pasisekimo gražiaus atžymėji- 
mo. L. Augštys

KAS TURI GERA SKOHĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagnje, išsimo- 

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sektn. 10—5, Kitom dienom 9 — 6

%

SKAITYKITE “DRAUGI"

I). L. KUMGAIKSTIKNRS BIRUTES CHICAGOS SKYRIUS

š. m. balandžio 27 dieną, 8 valandą vakaro.

Westem Ballroom Salėje, 3504 So. Western Avė. 
— Rengia —

KONCERTĄ--BALIŲ
Sibiro Fondui papildyti

Programą išpildys garsioji išraiškos šokių menininkė

JONĖ K V I ET YT Ė
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti RENGftJOS

* V ;. i

-
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LIETUVIŲ MENININKŲ KLUBO
Rengiamas

Retas Religinės Muzikos Koncertas
1957 METŲ BALANDŽIO MĖN. 7 D. 4 V AL. P.P.

Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje

Programoje dalyvauja:
CITVARAS, Stasys, bosas - baritonas, būvąs Rio de Janeiro operos solistas, 
DIčIUTĖ - Trečiokienė, Aliodija, Kauno operos solistė,
KARRISOO, Eedo, estų tenoras, Talino operos ir buvęs Stockholmo valst.

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

ČIURLIONIO VARDO GALERIJA


