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DŽIAUGSMINGŲ ŠVENTŲ VELYKŲ!
TYLA, SUSIMĄSTYMAS 

IR SUTARIMAS

Vienuma — tai didvyrių tėvynė! Mūsų mokėjimas tylėti 
rodo mūsų sugebėjimą veikti. Dideli darbai nekelia triukšmo, 
o triukšmas nepadaro nieko gero. Tyla visada yra didelio 
šventumo papuošalas.

Kaip yra pagerbiama svarbi tautos istorijos sukaktis, 
Nežinomojo kareivio atminimas? Ogi visi tyli vieną ar tris 
minutes. Tačiau ši tyla lydi pergalę, o gerai suprasta ir my
lima tyla veda į pergalę. Pasauliui pakeisti Šventasis Raštas 
reikalauja tik vieno dalyko. Ne didelio karo vado, ne pulko 
įstatymų leidėjų, ne stebinančių užsimojimų. Ne, Šventasis 
Raštas tereikalauja tik pusvalandžio tylos.

— Kaip? Tik tiek, daugiau nieko? Kaip gali pusvalan
džio tyla pakeisti, iš pat pagrindų atnaujinti pasaulį?

Tikrai gali. Proporcija tarp pusvalandžio tylos ir pasau
lio atgimimo yra. Žmogus nesikeičia, nepasitaiso dėl to, 
kad nemąsto. Jei mąstytų — nė minutės nepasiliktų toks, 
koks yra. Evangelijos vėjavaikis, kol nebuvo priverstas mai
tintis kiaulių jovalu, nemąstė. Bet kai neturėjo ką daugiau 
į burną dėti — nenoromis pamąstė. Ir kai tik pamąstė — štai 
tą pačią akimirką jis pakyla ir grįžta pas savo tėvą. Nė mi
nutės negalėjo ilgiau pakęsti savo gyvuliškos būklės.

Pasaulis nėra toks pasaulis, koks turėtų būti, tik dėl 
to, kad nepažįsta vienumos, kad jame nėra beveik nė 
vieno kuris iš širdies mąstytų.

Kasdien kelias minutes vienumos savo širdyje — štai 
mano pasiryžimas Velykų rytą, kad prisikeičiau naujam gy
venimui.

Neužtenka vien laukti. Blucherio atvykstant; belaukiant 
reikia, kaip Wėllingtonas, ištvermingai kovoti (Sam. Smiles).

Atsimenu Napoleono mūšį prie Wdterloo. Napoleonas jau 
beveik triumfuoja. Waterloo tuojau liks jo didžiausios per
galės vieta- * ūgiai veikiai trauksis. Generolas Blucheris 
nespės atvykti. Bet ne. Blucheris atvyko. Tačiau kas jam 
leido atvykti ir anglų pergalę užtikrinti ? Wellingtono p a- 
tvarumas.

Labai lengva pasitikėti kitais, paliekant jiems rūpestį 
karą laimėti. Tačiau svetimų pagalba man nebus galima ar 
bent nesėkminga, jei pirma aš pats nepadariau tiek, kiek ga
lėjau padaryti. Napoleono legenda pasakoja šį gražų atmini
mą. Prancūzai apsupti Austrų Genevos mieste. Jiems trūksta 
maisto. Austrai tai žino ir siunčia vieną savo parlamento na
rį pasiūlyti, kad pasiduotų. „Jūsų užsispyrimas,” — kalbėjo 
tas pasiuntinys generolui Massenai, — „jus pražudys. Matote 
patys, kad neturite ko valgyti. Pasiduokite!” — „Neteisybė!”
— atrėžė Massena — j,mums nieko netrūksta. Kas iš jūsų 
kenčia alkį?” Ir, atsisukęs į užpakalį, paklausė vieno seno 
kareivio: „Sakyk drąsiai, ar kenti alkį?” — „Ne, generole”,
— atsakė veteranas ir pargriuvo ant žemės iš bado.

Kai aš išmoksiu tiek ištverti, man tikrai ateis Dievo 
pagalba. O kai pajusiu pagundą mesti viską į šalį ir pasi
duoti, prisiminsiu šventojo Pauliaus žodžius: „Dar nesiprie
šinote iki kraujui” (Žyd. 12,j).

Didžiausia pasaulio draugija — zyzlių draugija. Aš į tą 
draugiją nesirašysiu. Nesakau, kad aš viską turiu girti, vis
kam pritarti. Ne. Aš nebūsiu vienas iš tų optimistų, kurie 
visur mato gera ir padaro išvadą, kad jiems nereikia niekur 
kištis. Bet, antra vertus, dėl ko turėčiau vien bloga visur 
matyti? Tai ir savotiška liga, daugumo liga.

Pabambėdavo, teisybė, ir Napoleono kareiviai. Bet jiems 
dovanotina. Jie bent nemąstydavo, kad bambėdami — dirba. 
Pazyzdavo, bet ir į karą eidavo. Šiandien ne taip: tie, kurie 
tik zyzia ir kritikuoja, dažniausiai nieko neveikia.

Tikras veikėjas ne nuolat uja, bet myli savo laikotarpį. 
Be abejonės, jis mato savo gyvenamojo laikotarpio klaidas 
ir ydas, ■ bet kartu moka iškelti ir jo vertybes. Ir jam tiek 
užtenka: jis veikia, deda pastangas, kad išnyktų ydos ir ne
būtų dėl ko teisingai dejuoti.

Dejavimai nieko gero neduoda, neatneša jokios pažan
gos; priešingai, tik užslopina mūsų pačių ir mūsų bendradar
bių drąsą.

Aš geriau būsiu, kaip tas kareivis, kuris patrankos šo
vinio skeveldros sužeistas, staigiai išsitraukė iš kišenės ska
relę ir užsikimšo burną. „Ar į burną sužeidė?” paklausė 
draugas. „Ne, tik dėl to, kad nesuklykčiau: kiti išsigąstų”. 
Tokių karių, tokių darbininkų mums šiandien reikia!

Subatai praėjus, Marija Magdalena, Marija Jokūbo mo
tiną ir Salome nusipirko kvepalų eiti Jėzaus patepti. Labai 
anksti pirmą savaitės dieną jos atėjo pas kapą, saulei už
tekėjus. Jos kalbėjosi tarp savęs: Kas mums atris akmenį 
nuo kapo angos? (Mork. 16, 1-4).

Šiandien lietuviškąją visuomenę slegia didelis nesusikal
bėjimų akmuo. Kas gi šį akmenį pašalins iš mūsų veiklos 
kelio. Gi mes patys. Ir reikia truputį tylos, o po 'to apsimąs- 
tymo ateis sutarimas. Nors rūsčiai skamba žodžiai: tu pri
valai, bet pridėk prie jų aš noriu, ir gausi — aš galiu.

1

Prisikėlimas.

GUSTAVE DORE (1833-1883)

Angelas prie Kristaus kapo

JAV ATSTOVU RŪMAI GYNYBOS REIKALAM 
SKIRIA $ 47.8 BIL.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai užvakar visais 388 
dalyvavusių balsais be jokių 
pataisų priėmė prezidento Kęn- 
nedy pasiūlytą gynybos biudže
tą — $47,839,491,000. Tai di
džiausia suma iš bet kada taikos 
metų biudžete numatytųjų kraš
to gynybos reikalams. Tas At
stovų Rūmų priimtas įstatymo 
projektas persiunčiamas sena
tui. Gynybos pakomisijos pir
mininkas George H. Mahon pas 
tebėjo, kad išdalinus tą sumą

Didžiausias taikos meto krašto apsaugos biudžetas, priimtas 
visais balsais

visiems 185 milijonams JAV gy metų gynybos biudžetą, tada 
ventojų, kiekvienam išeitų po buvusį rekordiniu; taip gi nau- 
8258. ijasis biudžetas yra $7,541,834,

Priimtasis įstatymo projek-: 000 didesnis negu paskutinis Ei-

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS PRIPAŽINO 
NAUJA ARGENTINOS VYRIAUSYBE

WASHINGTONAS. — Jung
tinės Amerikos Valstybės už
vakar formaliai vėl pradėjo pa
laikyti diplomatinius santykius 
su nauja Argentinos vyriausy
be.

Santykiai buvo suspenduoti, 
ginkluotoms jėgoms kovo 29 d. 
nuvertus prezidentą Artūro 
Frondizi ir jį įkalinus.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasadorius Robert McClin- 
tock, instruktuotas Valstybės

Nicaragua, Panama, Haiti ir i nuoja žygiuoti į La Plata gegu-
Honduras. 10 Vakarų Europos 
valstybių, septyni Rytų Euro
pos kraštai, įskaitant Rusiją ir 
penkias valstybes iš kitų pasau
lio dalių, pripažino naują ar
gentiniečių vyriausybę.

Įsakyta uždaryti 
peronistų įstaigas

LA PLATA, Argentina. — 
Federalinės valdžios pareigūnai

departamento, vizitavo užsienio j užvakar Buenos Aires provinci- 
reikalų ministeriją Buenos Ai- J joje uždarė visas peronistų įstai 
res mieste, kad formaliai pri-, gas įr uždraudė bet kokią atei- 
pažintų prezidento Jose Maria i tyje peronistų ar neoperonistų 
Guido instaliaciją; Jungtinės A-1 veiklą visame regione, 
merikos Valstybės apie tai bu-1 Tai yra pirmasis oficiaius smū 
vo oficialiai informuotos. įgig peronistams _ galininkams

„?ablr:„J.^JalįS.dUOti Gui_ nuverstojo diktatoriaus Perono 
— federalinei vyriausybei pra
dėjus kontroliuoti provincijas,1 
kuriose peronistai laimėjo rin-1

dos vyriausybei ekonominę pa 
galbą. Pirmoje kovo mėnesio 
savaitėje prezidentas Kennedy 
pranešė, jog yra pasižadėta duo i kimuose \ovo 18" dieną. 
ti Argentinai 150 milijonų do- ’ 
lerių, vykdant sąjunginę pažan 
gos programą. Baltieji Rūmai 
nebuvo atšaukę šio pasiūlymo.

*

Prieš peronistus įsakymą iš
leido federalinis komisionierius 
Buenos Aires provincijai Rober 
to Etchepareborda.

j Medvilnės unijos vadas And-
Mažiausiai septynios Lotynų res Framini, Perono leitenantas, 

Amerikos vyriausybės jau pa. buvo išrinktas didelės provinci- 
laiko santykius su Argentina — jos gubernatorium balsavimuo- 
Kolumbija, Čile, EI Salvador, .se kovo mėnesį. Peronistai pla-

žės 1 d., kad jam būtų užleistas 
gubernatoriaus postas.

Pašalino ministerį dėl
paauksuotos lovos

ACCRA, Ghana. — Preziden
tas Nkrumah atleido iš pareigų 
Ghanos pramonės ministerį Kro 
bo Edusei, kuris šiom dienom 
buvo smarkiai kritikuojamas, 
kai jo žmona nusipirko $8,400 
vertės paauksuotą lovą Londo
ne. Apie tai vakar pranešė Gha
nos žinių agentūra.

tas numato sumas apmokėti ka
riškiams, vyrams ir moterims, 
pėstininkuose, laivyne ir avia
cijoje, taipgi sumas raketoms, 
lėktuvams, laivams, karių ap
ginklavimui, kariškių raštinių 
reikalams ir t.t.

Turint galvoje atskirus dali
nius, įstatymu numatoma išlai
kymas 960,000 žmonių armijos, 
kuriai skiriama $11,546,567,000; 
— laivynui ir jūrų pėstinin
kams, savo žinioje turintiems 
383 laivus ir šimtus lėktuvų, 
skiriama $15,081,570,000; — a- 
viacijai, turinčiai daugiau kaip 
15,000 lėktuvų ir ištisus rake
tų eskadronus, skiriama $19, 
177,634,000.

Jokių pataisų į pasiūlytą įsta 
tymo projektą Atstovų Rūmuo
se nebuvo įnešta; niekas nekė
lė abejonių ar klausimų dėl ka
riškių pareikalautų gynybos su
mų, Tik Atstovų Rūmų sąma
tos komitetas įnešė kai kurių 
pataisų į prezidento pasiūlytą 
biudžetą — padidindamas kai 
kurias pozicijas bendra $184, 
292,000 suma ir kitas pozicijas 
sumažindamas $456,210,000.

Dabar Atstovų Rūmų priim
tas' gynybos biudžetas yra $1, 
344,535,000 didesnis už praeitų

senhowerio gynybos biudžetas.

Naujausios
žinios

— Popiežius Jonas XXIII va
kar konsekravo 12 kardinolų 
vyskupais; dabar visi kardino
lai bus ir vyskupai. Šv. Tėvas 
velykinę kalbą pasakys rytoj 
1 vai. p. p. (Chicagos laiku).

— Sovietų komendantas Rytų 
Berlyne gen. Konev grąžintas į 
Maskvą, o jo vieton vėl atvažia
vo pulk. gen. Jakubovski.

— Katangos prez. Tshornbe 
vakar grįžo į savo sostinę Eli- 
zabethvillę iš Leopoldvillės, iš 
kurios centro kongiečių vyriau
sybė nenorėjusi jį išleisti namo. 
Tshombe dabar giria Jungtinių 
Tautų kareivius, nes jie pagel
bėjo jam išskristi iš Leopoldvil
lės, centro Kongo sostinės.

— Britų premjeras Macmilla^ 
nas vakar pranešė, kad Brita
nijos bendruomenės (Common- 
wealth) valstybių ministeriai pir 
mininkai susirinks į Londoną 
rugsėjo 10 dieną aptarti Angli
jos įstojimą į Europos Bendrą
ją Rinką (ekonominę bendruo
menę) .

— Australijoje kovo mėnesio 
gale sumažėjo 11,157 bedarbiai. 
Dabar Australijoje esą 101,093 
bedarbiai.

KALENDORIUS
Balandžio 20 d.: Didysis Penk 

tadienis, šv. Teodoras, Seibutis.
Balandžio 21 d.: Didysis šeš

tadienis, šv. Anzelmas 
nis.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago-

Kinijos raudonieji vėl peržengė 
pasienį

Roma perspėjo Bidault
ROMA. — Italų pareigūnas 

pranešė, jog Georgės Bidault, 
buvęs Prancūzijos premjeras, 
“būtų sulaikytas ir ištremtas”, 
jei būtų surastas Italijoje.

Šis pareiškimas buvęs paskelb 
tas, kai pasklido gandas, kad 
Bidault slaptai įžengęs į Italiją, 
įsijungus jam į slaptąjį sąjūdį 
prieš prezidentą, Charles de 
Gaulle.

Buvęs premjeras buvęs paste-

NEW DELHI, Indija — Mi
nisteris pirmininkas Nehru va
kar parlamente pranešė, jog ki
nai komunistai įvykdė naujus

Darge- įsibrovimus į šiaurinį Ladhaką 
prie Kinijos - Indijos pasienio.

Nehru nepasakė, kada tai įvy
. . . ................ ko, bet Indijos vyriausybė pa-

bo™".,eJC s]ancden siuntė Peipingui protestą, pra
šydama išvesti kinų karinius 

Į dalinius.
Indų vadas pareiškė, jog bū

sią panaudotos reikalingos prie 
monės apginti teritorijas, ku
rias “kinai neteisėtai okupavę”.

apie 60 laipsnių; rytoj — šil
čiau, galimas lietus.

Saulė,teka 5:03, leidžias 6:35

NAUJA KRIZĖ KIIUSI ARGENTINOJE
Kariniai daliniai iš provincijų pasiųsti į Buenos Aires

BUENOS AIRES, Argentina. , tai stovįs prieš karinį reikala-
Kovai apginkluota kariuome

nė pastatyta Buenos Aires gat
vėse vakar, užsiliepsnojus nau
jai Argentinos krizei. Mat, pre
zidentas Jose Maria Guido susi- Vldaus reikah* ministeris *<> 
kirto su kariniais vadais, ku- dolf0 Martlnez atsistatydino
rie jį iškėlė į valdžios viršūnę j teigdamas, kad vyriausybė pla-

vimą, bet jo naujoji vyriausy
bė pradėjusi trauktis spaudžiant 
kariškiams.

Vyriausybė, — pasakė jis,. — i betas netoli San Rėmo, italų
i ieško taikių būdų pasiekti savo 
tikslo.

Rivieroje prie prancūzų pasie
nio.

prieš tris savaites.
Kareiviai ir policininkai buvo

pastatyti svarbiausiose vietovė
se sostinėje prieš peronistų ne
ramumus. Kariniai vadai spau
džia Guido’s vyriausybę, kad ji 
vėl išstumtų eksdik&atoriaus Pe 
rono šalininkus iš politinių ba
rų. Dar 5,000 karių buvo pa
siųsta iš provincijų į Buenos 
Aires.

Pasak pranešimų, Guido tvir-

| nuojanti nepaisyti konstitucijos 
ir paimti provincines valdžias. 
Darbo ministeris Oscar Guig- 
gros taipgi ketinąs pasitraukti 
iš posto.

*

Kariai ir policija Buenos Ai
res mieste iškrėtusi peronistų 
ir kairiojo sparno partijų būs
tines.

Kanados ambasadorius Arnold D. P. Heeney atsisveikino su prezidentu Kennedy, atvykęs į Baltuo
sius Rūmus. (UPI)
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NERIES TINKLININKES 
LAIMI

LSK Neries mergaičių tinkli
nio komanda laimėjo pirmąją 
vietą Illinois AAU mergaičių 
tinklinio varžybose, kurios įvy
ko Chicagoje. Pirmenybės buvo 
remiamos Chicago Sun-Times 
dienraščio.

Nerietės pajėgė laimėti 7 
rungtynes ir tuo pačiu meiste
rio vardą. Varžybose Neries 
komanda tepralaimėjo 2 setus. 
Dalyvavo 24 komandos.

Baigmės rungtynėse nejrieb 
tės laimėjo prieš Foster Par
ko šešetuką 15:13, 13:15 ir 
18:16.

Nerį atstovavo D. Moskoliū
naitė, T. Prunskytė, G. Juškai
tė, I. Kavaliauskaitė, E. Doc- 
kutė, L. Milvertaitė, N. Stan- 
čiūtė ir J. Yaro. Komandai va
dovauja Zigmas Žiupsnys.

Po laimėjimo visos nerietės 
buvo apdovanotos auksiniais 
medaliais ir komandai įteiktas 
varžybų kamuolys. Teresė 
Prunskytė buvo išrinkta geriau
sia tinklininke (mergaičių kl.). 
Dalia Moskoliūnaitė buvo pami
nėta kaip viena iš geriausių. 
Abi nerietės buvo atitinkamai 
apdovanotos.

Moterų klasėje Illinois meis- 
teiro vardą laimėjo Chicagos 
Rebels komanda. Šiame šešetu
ke matome net tris lietuvaites: 
O. Blandytę, D. Dambrauskaitę 
ir A. Balow (visos Neries).

Šis nemažas laimėjimas bu
vo atžymėtas ir Chicagos dien
raščiuose.
SKAUDUS PRALAIMĖJIMAS

Sekmadienį, Hanson parke, 
LFK Lituanica, žaisdama prieš 
Maroons, 1961 m. Chicagos 
meisterį, pralaimėjo net 8:1. 
Maroons, būdama viena iš stip
riausių Chicagos komandų, pa
siekė spalvingą pergalę, kuri 
pagal žaidimo eigą turėjo būti 
daug kuklesnė. Lituanica, ves
dama apgalvotą žaidimą ir su
organizavusi kietesnį gynimą, 
galėjo iš susitikimo išeiti ma
žiau “nukentėjusi”. Buvo klai
dinga pasiduoti spartai ir be- 
atodairos pulti Maroons var
tus, paliekant gynimą prieš Ma
roons puolikus likimo valiai. 
Maroons puolimas, vadovauja
mas vieno iškiliausio Amerikos

rinktinės žaidiko — Murphy, 
staigiais prasiveržimais pasiekė 
lengvus įvarčius, iš kurių bent 
ketvertą Lituanicos gynimas ar 
vartininkas turėjo lengvai lik
viduoti.

Mūsų puolimas turėtų progų 
neišnaudojo ir vidury aikštės 

'vykęs apilygus žaidimas baigė
si skaudžiu, bet ir pamokančiu 

' pralaimėjimu. Garbės įvartį 
įšovė H. Jenigas, vienintelis Li- 

ituanicos puolikas, iki šiol sura
dęs priešininkų vartus.

Lituanicos eilėse išskirtinai 
i sužaidė H. Gavėnia ir J. Pal- 
! čiauskas. Pirmąjį jau seniai ži- 
I nome, kaip vieną iš atkakliau
sių gynikų, o Palčiauskas, nese
niai dar žaidęs už rezervą, pa
darė tokią pažangą, kad jį ga
lima jau laikyti vienu Lituani
cos tūzų.

Per atvelykį įvykstančiose 
futbolo rungtynėse prieš Eag- 
les, Lituanica turės susiimti ir 
parodyti, kad ir ji kietas rie
šutas. Eagles — vienas iš kan
didatų į Chicagos meisterius, 
tačiau Lituanica neturėtų taip 
lengvai supasuoti, kaip kad įvy
ko prieš Maroons.

FUTBOLO MAJOR LYGA 
CHICAGOJE

R. t. į.s.
1. Schwaben 3 6 18—1
2. Lions 2 3 4—2
3. Eagles 1 2 3—0
4. Maroons 2 2 9—4
5. Lituanica 3 2 2—9
6. Hansa 2 1 0—7
7. Kickers 0 0 0—0
8. Fortūna 3 0 1—14
Pastaba. R — rungtynės,

t. — taškai, įv. s. — įvarčių
santykis.

Pasekmės
Balandžio 15 d. Fortūna - 

Lions 1:3, Hansa - Sehwaben 
0:7, Maroons - Lituanica 8:1. 
Rezervai: Maroons - Lituanica 
0:2.

žaidžia
Balandžio 29 d.: Hansa : Ma

roons, Lions - Schwaben, Eag
les - Lituanica — Winnemae 
Stadione (Foster ir Leavit kam 
pas) 1 vai. p. p., Kickers - For
tūna.

PLAUKIMO IR STALO 
TENISO PIRMENYBES

XII-jų š. Amerikos Liet.

JAV rinktinės futbolininkas E. Murphy valdo kamuolį Maroons- 
Lituanica rungtynių metu. Lituanicos Jonas Žukauskas mėgina 
kamuolį atimti. (Nuotr. J. Grigaičio)

LSK Neries tinklinio komanda laimėjusi Illinois AAU Junior tur
nyre pirmąją vietą. (Nuotr. Z. Degučio)

Sportinės plaukimo ir stalo te- dangi yra abejotina, ar Rytų
niso 1 pirmenybės įvyko balan
džio 7—8 d. Detroite. Pasek
mės tilpo bal. 13 d. Draugo SA 
skyriuje.'

XII-sios žaidynės pravedamos i dalyvauti, 
nauja tvarka, t. y. pagrindinės j 
sporto šakos yra išskirstytos.
Plaukymas ir stalo tenisas Det
roite,' krepšinis Chicagoje, tink
linis Clevelande ir t. t.

apygardos atstovai dalyvaus 
šioje jaunių klasėje, yra mano
ma, kad Ateities jaunieji krep
šininkai žaidynėse turės progos

Detroite įvykusios pirmeny-

— Detroito LSK Kovas už
registravo jaunių A klasės krep 
šinio komandą XII krepšinio 
žaidynėm.

— LFK Lituanicos valdyba

ras. Pradžia 7:30 vai. vak. Pel- 
! ną rengėjai skiria sportuojan
čiam jaunimui.

— ASK Lituanica, Velykų 
sekmadienį, balandžio 22 d., ren 
gia savo tradicinį pavasario šo
kių vakarą Lietuvių Auditorijoj. 
Gros Clevelando Neolituanų or
kestras. Pradžia 7,30 vai. v. Vi
si kviečiami.

« P. LILEIKIS* 0, P.
Ortliopedas. Protezistas 

Aparatai-Proteza*. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskicd, Išskyrus trečiad. Ir šeštad.
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278 Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6

» vai mrrčlad. tr įeit. uždaryta

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak. 
Treč. Ir sekmad. tik< susitarus

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

Valandos 9 
susitarimą.

Ibės buvo pirmutinės ir reikia;gavo kvietim^ ^toti į Midwest 
tikėtis, jog šis naujas žaidynių!Soccer Footba11 Promotion As- 

I planas bus teigiamai priimtas , S0Ciatl0n’ Siai organizacijai pri- 
''mūsų sportininkų. 1 klauso šeši Chica-os klubai:,
i Nors plaukyme ir nebuvo di-! Schwaben. Fortūna, Rams, j 
dėsnio iškilumo, buvo matyti Green’White, wanderers ir Ki-'

DR. ANNA BALIUNAŠ
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.- kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dlen uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229
Rez. telef. TVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford' Kasdien 10-12 ir 4.7 Treč ir 
Medical Building). tel. LU 5-6446 ^Aik
Valandos pagal susitarimą,. Jei ne-

| atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.; 3241 Wcst 66th Place 
Tel.: REpubllc 7-7868

D r. S. B I Ežį S

-12 ir 7- 
išskyrus

9 v. v. pagal 
fcfečiadiėnius.

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
šeš-

i gražios Toronto Aušros pastan- 
1 gos. Aušros jauniai ir mergai- 
| tės aiškiai dominavo B klasių 
varžybose ir rodė klubo deda
mas pastangas “auginti” spor
tininkus.

Stalo teniso varžybos praėjo

C "H I R U R G A S
ckers. Lituanicos valdyba kvie- j Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. i
timą priėmė.

— LFK Lituanicos - Hansa 
rinktinė žais su Eagles - Schwa- 
ben rinktine gegužės 13 d. Po 
šių rungtynių bus Šiaurės Vo
kietijos rinktinės — Chicagos

ypatingai tvarkingai ir sklan- rinktinės futbolo rungtynės.
džiai. Apleistas stalo tenisas 
mūsų tarpe atgijo nauju “žy
dėjimu”. Pagaliau ir stalo teni
sininkai sugebėjo pritraukti 
gražų skaičių jaunių ir mergai
čių į savo “veteranų” gretas. 
Ypač pagirtinas yra Omahos 
Lituanicos ir Toronto Vyties 
pasirodymas.

Geriausias pasisekimo ar ne
pasisekimo barometras yra at
siliepimas pačių dalyvavusių 
sportininkų. Po šių pirmenybių, 
tiek plaukikai, tiek stalo teni
sininkai pagyrė rengėjų tvar
ką ir varžybų parinktas sales 
bei baseiną.

Pirmas žaidynių žingsnis bu
vo sėkmingas. Sekantis bus 
Chicagoje: XH-ju krepšinio
žaidynių pravedimas balandžio 
28—29 d. Reikia manyti, kad 
krepšinis taip pat duos teigia
mų atsiliepimų. Laukiame.

SPORTO KRONIKA

1962 m. ŽAIDYNIŲ 
PROGRAMA

Balandžio 28-—29 d. Chicago
je — visų klasių krepšinis.

Gegužės 5—6 d. Clevelande
— visų klasių tinklinis.

Gegužės 5 — 6 d. Clevelande
— vyrų komandinis stalo teni- ; 
sas.

Birželio 30 — liepos 1 d. To
ronte — lengvoji atletika.

Birželio 40—liepos 1 d. To
ronte — lauko tenisas.

Birželio 30 — liepos 1 d. To
ronte — futbolas.

uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais ; 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California 

Vai. ka& ’len nuo 6— 8 vai. vak.
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti- 
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. VVAlbrook 5-3048

DR. G. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo takų chirurgija 

Tėl. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą 
rel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., i.ešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

— Šokių vakaras, ruošiamas

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. BEI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51 st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija)

ASK Lituanicos, įvyks Velykų į n' įkuV^ V’
šeštad, 10 v. r Iki 1 p. p. Ligoniussekmadienį, balandižo 22 d., 

Lietuvių Auditorijoje, 3131 S. 
Halsted St. Gros populiarus 
Clevelando Neolituanų orkest-

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI

— Lietuvių Bendruomenės Cotnmuilitv
Chicagos Apygarda paskyrė '
$50 XII-tom krepšinio žaidy
nėm — dovanų fondui. LB su
tiko globoti ir remti XII-sias 
žaidynes.

— Toronto Aušros klubas už- 
, registravo penkias krepšinio 
komandas, kurios atvyks į Chi
eagą XII-tom krepšinio žaidy
nėm, balandžio 28—-29 d. Auš
ra užregistravo vieną vyrų, po 
vieną jaunių A ir B klasių ir 
moterų bei mergaičių kl. ko
mandas.

— Cicero Ateities klubo val
dyba įteikė prašymą Vid. Va
karų komitetui, prašydama 
teisės dalyvauti XII krepšinio 
žaidynėse (B. klasėje). Ateities 
naujai suorganizuoti krepšinin
kai apygardos pirmenybėse ne- 
sikvalifikavo ir oficialiai žaidy
nėse negali dalyvauti. Bet ka-

Vaistineje

Kazimierai Kareckas, K. Ph., vais 
tinęs savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

GOMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistine)

5000 Wes» I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837 

J. ir Pr. Bičiūnas
9

Chicago 8, Illinois

priima pagal susitarimą.

DR. J. G. BYLA ■ BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, Ilgos

2737 WEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Namu PR 8-6900

DR. E. DEGKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN*EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

6182 S. Kedzie Avė. WA 5-2670.
Jei ne- 
3-0001.

Valandos pagal susitarimą,, 
atsiliepia, skambint) MI

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Speeialybč akušerija Ir moterų Ilgo*

2454 West 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai - kasdien i—R Ir 6—8 vai vak 
šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.. 
šeštad. nuo 12:80 Iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
’• Igonlns priima nagai Buaita.rima

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKSA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 YVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies)
756 West 35th Street

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vakarais 7-9. šeštad. 10-2.

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street 

Spfec. ORTHOPEDINftS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine.

VAL.: Pirmad., antr., . ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubllc .’T-žaoo.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaljco akiniu* 

keičia stiklus Ir rSmus 
1455 S. California Avė. vą 7-7381
Vai.: lo ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v.' r?iki 2 p. p. 

Rez. tel. PR 9-0503, Rei.' pr 9-0730

Dr.W. Ross Dr.L.Seibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Avė tel 
Gtt 6-0091; 392 E. 159th St, Harvey; 
Ui., tel. EDison 8-4383.; 80 n Mi
gau Avė.. Suite 808, tel. CE el.7764 

Valandos pagal susitarimą
Tel.: REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

Vai • Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

ei, ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th St„ Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak 1 

išskyrus trečiadienius
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tėl.- -LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, UI. 

Telef. PU 5-2020.
Valandos pagal susitarimų. Jeigu 

neatsiliepia skambinti ,TĘ [Ū-1071.

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—s vai. 
vak. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
gydytoja ir chirurge
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7166 South VVestern Avenue 
l’lrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo ii vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

vai. ryto Iki 3 vai p. P.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. VVAlbrooL 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8USITA.RIMA.

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. i. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

SpeclalybS — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai., kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LTGO9 

5430 SKedzie Avenne 
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie 
ją., išskyrus trečiadieni.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, BĮ 

Telef. offiso; PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St.
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. Ir 6-8
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St,
Vai. Antrad. ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W.63d. St.
Ofiso tel. REliance 5-4410' 

Rez. tėl. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m.

Penkt. tik 1—8 p. m. 
Trečiad. Ir šeštad, pagal sutarti.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. YVAlbrook .5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika Ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekviena diena ’ 2-^-4 ir 
6 ?< vaL, vak> Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą.. šeštadieniais nue 
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. VYT, TAURAS
GTDTTOJAS IR CHIRURGAS) 

BENDRA PRAKTIKA Ir MOTERŲ
LIGOS V

Ofisas Ir rez. 2652 W, 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8
biuru Sešt 2-r* v; kltulaiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGĄ^

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

P o1, ovaIandos skambinkit tel.: HE 
^72128.xn,uo 1 ,kl 8 val- P0Piet, kas
dien, Išskyrus trečiad. tr šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-282S

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

LIGOS
aaxAdS?; .nuo lr 6*8 TOk.šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6248 Sonth Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4: 6-8 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. G. W!NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 W. Marqnette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. Ir 7 iki 8 v. v 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Arteslan Avenne 
Vai.: 11 v. ryto Iki S vi p.p„ 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IK CHIRUKGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), gaukite telefono — 
434-6967 nuo 2 valandos po piety 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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Švenčiame

AR TIK PARADUOJAME
LIETUVIU TAUTINE ŠVENTOVĖ WASHINGTONE

Pasikalbėjimas su vysk. V. Brizgiu

Priešvelykinis laikotarpis nė 
ra tiek daug sukomercintas, 
kaip prieškalėdinis. Gal būt, 
dėlto, kad Velykų šventės kas 
metinis datos pasikeitimas y- 
ra to priežastis. Prieš Kalė
das galvotrūkčiais lakstoma po 
krautuves dovanoms pirkti, 
kuo pelnosi ir džiaugiasi viso
kios rūšies prekybininkai, tuš
tindami žmonių pinigines ir 
dažnai visai užmiršdami tikrą
ją Kalėdų prasmę. Prieš Ve
lykas tokio sąjūdžio nejaučia
me.

Tiesa, daug kas ir prieš Ve
lykas turi kai ką nusipirkti: 
naujus kostiumus, moterys 
naujas skrybėlaites. Ir čia nie 
ko nėra blogo. Net gražu ir 
kilnu, jei, pasipuošus naujais 
rūbais, einama į bažnyčią, tu
rint gryną intenciją nusilenk
ti ir pagarbinti iš numirusių 
prisikėlusį pasaulio Išganyto
ją. Bet, jei tai daroma tik tuo 
(tikslu', kad pademonstruoti^ 
savo paviršutinius papuošalus 
žmonių akyse, tuo pasikeliant 
į puikybę, kad jis ar ji yra 
mandri.au velykiškai pasipuo
šę, negu jų kaimynai, negu vi
si kiti. Tai jau būtų ne krikš
čioniška, bet pagoniška, tada 
jau nešvėnčiama Kristaus Pri 
sikėlimo šventė, bet, ja prisi- 
dangstant, tik paraduojama.

Brooklyn, N. Y., diecezijos 
laikraštis “The Tablet” teisin
gai rašo, kad dažnai užmirš
tama ir tai, kad velykinės puoš 
menos turi savo prasmę, turi 
religinę prasmę. Iš senų seno
vės buvo paprotys per Vely
kas vilkėti ką nors naujo.

¥
Katalikų Bažnyčios pačioje 

pradžioje naujai pakrikštytieji 
vilkėdavo baltus lininius rū
bus. Tasai paprotys ne visai 
išnyko. Laikui bėgant, įsigy
veno tradicija, kad tikintieji 
per Vgįykas pasipuošdavo nau 
jais rūbais, lyg naujo gyveni
mo simboliu, kurį atnešė tikin 
tiems Kristus savo iš numiru
sių prisikėlimu, nes “Kas gi jį 
priėmė, tiems jis davė galios 
būti Dievo vaikais, būtent 
tiems,' kurie tiki į jo vardą, ku 
rie yra gimę ne iš kraujų, nei 
iš kūno valios, nei iš vyro va
lios, bet iš Dievo” (Jon. 1,12 - 
13).

Be to, šv. Povilas yra pasa
kęs: “Krikšto pagalba mes bu
vome palaidoti drauge su juo, 
kad taip, kaip Kristus prisikė

Spaudoje ir gyvenime

ŠIURPUS LIETUVOS ŪKININKŲ 
IŠNAUDOJIMAS

lė iš numirusių Tėvo garbėje, 
mes irgi vaikščiotume gyveni
mo naujume. Nes jei mes bu
vome susijungę su juo jo mir
ties panašumu, mes būsime 
taip panašiais ir jo prisikėli
mu” (Rom. 6, 4-5).

Maltos saloje, kurią yra ap
lankęs šv. Povilas, žmonės te
bevykdo užsilikūsį paprotį, kad 
Prisikėlimo tiesą laikytų gyva 
savo gyvenimo dalimi. Velykų 
dieną tos salos kaimų gyven
tojai neša Išganytojo statulą 
iš bažnyčios į aukščiausią jų 
apylinkės kalną ne iškilmingo
mis procesijomis, ne paradavi- 
mu, bet skubiai lipdami į kal
ną, tai laikant prisikėlimo ženk 
lu.

*
Mes ne tik matomais, išvir

šiniais ženklais švęskime Pri
sikėlimo šventę, bet pasisten
kime, kad Prisikėlimas domi
nuotų mūsų viduje, mūsų šir
dies gilumoje. Šitaip elgdamie
si, mes būsime tikresni, kad 
neužsitrauksime Išganytojo pa 
smerkimo ,nes nebūsime kaip 
tie, kurie, kaip pabaltinti kars 
tai, iš lauko atrodo gražiai ir 
patraukliai, bet viduje yra pil
ni mirusiųjų kvapo.

Taigi, vilkėkime per Velykas 
nauju rūbu, bet vilkėkime juo 
ne tuščiam paradavimui ir sa
vo tuščios garbės demonstra
vimui, bet giliu susikaupimu 
išreikšti džiaugsmą, kad, mirtį 
nugalėjęs, Kristus, mūsų Išga
nytojas, visiems į Jį įtikėju
siems atidarė vartus į amžiną
jį gyvenimą. Vilkėkime nauju 
velykišku rūbu ir puoškimės, 
nė vienai sekundei neužmirš
dami, kad Kristaus Prisikėli
mo šventė yra pati didžiausia 
šventė ne vien tik krikščioniš
kojo pasaulio gyvenime, bet 
ir visoj žmonijos istorijoj.

Mūsų gilus, velykiškas susi
kaupimas, gyvas tikėjimas į šį 
didįjį įvykį — Kristaus Pri
sikėlimą — nustelbs gyveni
miškas, žemiškas smulkmenas, 
sumažins ir palengvins kasdie
ninius vargus ir rūpesčius, su
keldamas prasmingo, nesibai
giančio gyvenimo viltis.

Gilus ir prasmingas Prisikė
limo šventės minėjimas suteiks 
daugiau vilčių ir mūsų tautos 
pastangoms išsilaisvinti iš a- 
teistinio komunizmo vergijos 
— padės prikelti Lietuvą lais
vam ir nepriklausomam gyve
nimui.

Lietuviams susidaro galimy
bė menišku paminklu įamžinti 
savo tautos vardą pasaulio sos
tinėje — Wasliingtone, kur yra 
planas įrengti lietuvių koplyčią 
didžiojoje paminklinėje Ameri
kos šventovėje. To sumanymo 
centrinis asmuo ,yra vysk. V. 
Brizgys. Į jį kreipėmės su eile 
klausimų.

Kaip susikristalizavo idėja 
lietuviams įruošti paminklinę 
šventovę Wasbingtone?

-— Amerikoje kai kurie žmo
nės turėjo tą mintį nuo to lai
ko, kai pradėjo statyti tą Nekal 
tai Pradėtosios baziliką Wash- 
ingtone, tačiau nė vienas ne
drįso imtis iniciatyvos.

Po bazilikos pašventinimo, ku 
ris įvyko prieš porą metų, visa 
eilė įtakingesnių žmonių, kaip 
prel. Mendelis, kun. Karalius, 
kun. Čepukaitis, inž. Rudis, kai 
bėdavo man, kad ką nors rei
kia daryti. Galutinai susitarę — 
Kunigų Vienybės pirm. prel. Pr. 
Juras, prel. J. Balkūnas ir aš 
— nuvykome apžiūrėti vietoje.

— Koksai įspūdis buvo ap
žiūrint?

— Manau, kad, jeigu mes šią 
progą praleisime, nebeturėsime 
kitos tokios progos, kur būtų 
galima tokioj viešoj, iškilmin
goj vietoj lietuvių vardą įam
žinti.

,— Kaip kitos tautos šiuo klau 
simu apsisprendžia?

— Kai kurių tautų, kurių žmo 
nių yra čia Amerikoje, net jų 
tėvynės ėmėsi iniciatyvos įtai-. 
syti savus paminklus. Yra me
no kūrinių iš Italijos, Ispanijos, 
Argentinos — dovanos švento
vei, pagamintos iš tų kraštų 
marmoro ir kt. Tačiau tautos, 
kurios iš savo tėvynės negali 
nieko sulaukti, daro pačios čia.

— Kokie atsiliepimai į Eksce
lencijos šiuo klausimui išsiunti
nėtą laišką?

— Neigiamo atsiliepimp nėra 
gauta nė vieno. Pirmiausia no
rėjau gauti atsiliepimą organi
zacijų vadovų ir klebonų. Kurie 
atsako, visi atsako teigiamai. 
Kai kurie rašo su entuziazmu, 
kad reikia tą idėją realizuoti. 
Iš atsiliepusių daugiau negu pu 
sė pasisako už koplyčią bažny
čioje. Ji kainuotų apie $350,000. 
Už tai, kad lietuvių paminklas 
būtų kriptoje, už mažesnę koply 
čią, pasisako 11, už didesnę krip 
toje — 1. Bažnyčioje koplyčias 
yra pasirinkę lenkai, slovakai, 
ukrainiečiai.

— Ar galima turėti vilties su
rinkti tokią stambią sumą pi
nigų?

— Jeigu grupė lietuvaičių — 
Šv. Kazimiero seselės — įsten
gia pastatyti net trečią milijo
ninį pastatą, jeigu Putnamo se
selės įstengia suorganizuoti šim
tus tūkstančių vertą projektą, 
jeigu viena parapija įstengia pa 
statyti milijoninės vertės baž
nyčią, tai kodėl mes šio pro
jekto pabūgtume?

Jeigu mes iš kiekvieno są
moningo lietuvio paprašytume 
tik po dolerį, tai, man rodos, 
per visas generacijas mes visgi 
turime apie 350,000 lietuvių A- 
merikoje...

— Ar galima tikėtis stambes
nių aukotojų?

Į — Iš dabar atsakiusiųjų, jei- 
! gu imtumės įrengti viršutinėj 
| bažnyčioj koplyčią, tai vienas 
duoda 10,000 dol., o kitas — 
'6,000 dolerių. Ligi šiol vajaus 
dar nėra skelbta, ir tai jau su
siranda aukotojų. Kai vajų pas
kelbsime, manau, atsiras ir pa
sauliečių, galėsiančių paskirti 

į ir po šimtą, ir po kelis šimtus
dolerių.

I
— Kaip vyksta kitoms tau

tybėms surinkti tokiam tikslui 
aukas?

— Meksikiečiai tikisi tokią 
sumą surinkti ir turi stambių 
aukotojų iš pasauliečių. Slova
kų pagrindines sumas sudaro 
centrinės organizacijos, o liku
sią dalį — parapijos. Lenkai 
per 5 mėnesius gavo 600,000 do 
lerių ir vajų sustabdė, nes rei
kėjo tik 350,000 dol.

— Kiek bus galimybės toje 
koplyčioj© turėti ką lietuviško?

— Koplyčios stilius, supran

Dijtribulcd by King Fcaturcs SyndicaM

Didysis penktadienis. Jėzus, paragavęs acto, tarė: Atlikta ir, nu
lenkęs galvą, atidavė dvasią. Jono 19, 30.

tama, turės derintis prie bendro 
bažnyčios stiliaus, bet vidaus 
įrengimas bus lietuviškas, toks, 
kokį mes patys pasirinksime. 
Lenkai, pvz., daro Čenstakavos 
Dievo Motinos koplyčią, meksi
kiečiai — Guadalupės Dievo Mo 
tinos. Mes turėtume galimybę 
įamžinti mūsų Šiluvą, taipgi šv. 
Kazimierą Vilniaus siluetų fo
ne, mūsų tylos Bažnyčią su lie
tuviais tremtiniais Sibire ir pa
našiai.

I — Kaip Ekscelencija manote 
I toliau šį reikalą vystyti?
Į

— Visų pirma, surinkus nuo- 
1 mones, teks apsispręsti, sūda- 
| ryti organizacinį komitetą. Jį 
: sudaryti planuojama plačiausia 
| baze — visų Amerikoje esan
čių lietuvių vardu. Slovakų — 
stato jų susivienijimas, lenkų — 
vyskupai. Mums reikėtų visų 
Amerikos lietuvių bendro ko
miteto, ir prie to numatyta ei
ti. Būtų įvairios komisijos, jų 
tarpe pvz. meno, finansų, pro
pagandos ir kitos. Reikės susi
siekti su kitų tautų komitetais 
ir, ką galima, pasisavinti iš jų 
patirties. Reikės daryti parapi
jose komitetus. Surašant auko
tojus, bus lyg lietuvių registra
cija — surašytos pergamente jų 
pavardės galės būti padėtos lie
tuvių paminklinėje koplyčioje.

a. Pr.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio mėn. 20

Kristaus kančia medicinos 
mokslo šviesoje
Dvasiniai ir fiziniai jo skausmai 

DR. J. MIKELIONIS

PAKRIKŠTIJO 68,236

Kolumbano misijų tėvai per 
praeitus metus Filipinuose pa
krikštijo 68,236 asmenis. Ko- 
lumbanų tėvų vedamose mokyk
lose Filipinuose dabar yra 32, 
611 mokinių.

(Tęsinys)

Vėl yra neteisybė, jeigu kas 
vaizduojasi po mirties Kristų 
su pakelta galva arba pravira, 
pražiota burna. Galvai esant 
visai sulenktai ir smakrui pri
spaustam prie krūtinės, burna 
prasižiojusi būti tikrai negalėjo, 
nebent tik trumpais momentais, 
pakeliant galvą aukštyn dar 'Są
monės atgavimo laikotarpiais. 
Kristui mirus, ji vėl turėjo bū- 

i ti uždara ir galva vėl pilnai nu
svirusi žemyn. Jeigu liežuvis bu 
vo atsitiktinai pakliuvęs tarp 
dantų, jis po Kristaus mirties 
turėjo būti tarp jų suspaustas. 

‘Galvai nusvirus visas krūtinės 
j ląstos ir pečių svorio centras, 
į neišlaikęs pusiausvyros, turėjo 
'gerokai palinkti į priekį, o pe- 
: čiai — dar gerokai atsilošti nuo 
‘kryžiaus medžio tik pastyrusių 
rankų palaikomi. Akys galėjo 
pasilikti tik pusiau praviros ir 

! purvinos nuo žemių susimaišiu- 
J šių su krauju. Veidas išsekęs ir 
1 taip pat aptekęs žemėtu sudžiū
vusiu krauju. Nosis greičiausiai 

i iškreipta, sulaužyta, sudarkyta,
Į dar beplakant ir bekumščiuo- 
i jant. Liežuvis visai sausas ir 
Į išdžiūvęs, apveltas sukepusiu 
i krauju ir ištinęs. Plaukai vėl 
i žemėti, pilni kraujo ir erškėčių, 
apkritę daugiausia šonais.

Šitoks iš tikrųjų Kristus tu
rėtų būti vaizduojamas ant kry 
žiaus. Tikrumoj vaizdas daug 
baisesnis, negu mes pripratę jį 
matyti paveiksluose ir bažny
čiose ant kryžiij.,

Atveriant šoną Kristus buvo 
jau miręs; Jo kūnas suvibravo 
be gyvybės ženklo. Ištryškęs 
kraujas iš širdies ir krūtinės 
ląstos liejosi visomis kryptimis 
žemyn.

Dėl baisaus troškulio, bendro 
silpnumo ir sausumo burnoj, o 
ypač apsivėlusio liežuvio Kris
taus pasakyti žodžiai negalėjo 
būti aiškūs ir turėjo skambėti 
keistai, o toliau esantiems nuo 
kryžiaus arba visai nesupran
tami arba blogai interpretuoti. 
Tačiau dažnai pasitaiko, kad 
prieš pat mirties momentą ne 
retas atgauna sąmonę, aiškiai 
pasako ką nors ir staiga mir
tinai užgęsta.

Vis dėlto netenka abejoti, kad

3

tam tikri Kristaus posakiai ir 
išsireiškimai, ypač Jam bemirš- 
tant, buvo pasakyti dieviška ga
lia.

Kristaus kančia buvo. didelė 
ir dėl to niekas negali ginčytis, 
dėlto Jo meilė žmogui, dėl ku
rio Jis atėjo, yra dar didesnė. 
Laimingas tas, kuris ja tiki ir 
kuris jos nusipelnė!

Reikia lengvinti Kristaus kančią
Baigdamas, nors ir nukryp

damas kiek nuo tiesioginės te
mos, noriu dar pabrėžti, kad 
mes, turėdami didelį paskutinių 
jų istorinių įvykių ir jų raidos 
patyrimą, gyvendami čia ir ki
tur išsisklaidę po visus žemės 
kampus ir būdami praktiškai 
kalbant, tų įvykių gyvi liudi
ninkai — negalime nė komuniz
mo priimti kitaip, kaip tiktai 
Visagalio leistos bausmės pa
sauliui.

Nenuostabu todėl, kad kata
likiškasis pasaulis pramato per
galę tik maldos, pasiaukojimo 
ir ryžto ginklų pagalba. Nei 
krikščionis, nei rimtas savąją 
gyvenimo filosofiją turįs žmo
gus iš to juoktis negali.

Iš tikrųjų, jeigu dar kam nors 
iki šiolei neatrodė tikra, tai da
bar vis labiau aiškėja, kad gink
lais nugalėti komunizmą darosi 
kas kart vis sunkiau, ir dažnam 
atrodo, kad jau yra iš viso per- 
vėlu.

Nereikia’ tad pamiršti Šv. Ma
rijos nuolat kartojamų ragini
mų siųstų iš Dangaus visai žmo 
nijai per Liurdą, Fatimą ir kt., 
kad ji laikytųsi Dievo įsakymų 
ir pasitaisytų, nes antraip dide
lis bausmės galinčios ją ištikti. 
Argi tie visi įvykiai nėra dabar
tiniai! Jeigu tikinčiajam nė ma
ži gyvenimo dalykai nevyksta 
be Dangaus valios, kaip tada 
galima netikėti, kad tokie didie
ji, istoriją keičią reiškiniai, kaip 
karai, būtų be Dievo žinios! Jei
gu jie iš Dievo valios pareina, 
tada ir krikščionybė turi teisy
bę, ieškodama kitų ginklų, daug 
geresnių ir kilnesnių, komuniz
mui nugalėti.

Mes esame taip pat gyvieji 
liudininkai dar vieno svarbaus 
vyksmo, būtent užuomazgos

(Nukelta j 4 pūsi.T

Okupantai Lietuvos ūkininkams 
įvedė kietą baudžiavą ir pasauly ne
girdėtą išnaudojimą. Dabar išnau
doja valstybė, ir vargšui Lietuvos 
kaimiečiui niekur nėra galimybės 
ieškoti teisybės- Štai įsidėmėtinas 
faktas: pati okupantų Vilniuje lei
džiama “Tiesa” Nr. 81 (bal. 6 d.) 
paskelbei kad “Žibikų” kolūkyje, 
Akmenės rajone, valstiečiai už dar
bo dieną gavo po du svaru (0,8 
kg.) grudų ir po 40 kapeikų. Reiš
kia, už kietą darbo dieną Lietuvos 
ūkininkas šiandien gauna tik skur
džius centus. Kaip jis gali išmai
tinti šeimą, gaudamas per diena 2 
svaru grūdų ir 40 kapeikų? Tą fak 
tą žinant, suprantama, kodėl oku
pantai visokiomis priemonėmis 
trukdo Lietuvą lankantiems JAV 
lietuviams nuvykti pas savo namiš
kius provincijoje. Okupantai gėdi
si parodyti iš užsienio atvažiavu
siems, kaip skursta Lietuvos vals
tietis.

Ir tas išnaudojimas vyksta visais 
frontais. Štai naujausiame oku
pantų leidžiamo humoro laikraščio 
“Šluotos” (kovo mėn.) numeryje 
skaitome: “Įdomų dalyką sugalvo
jo Jiezno rajono Butrimonių apy
linkes taryba bei “Pirmūno” kolū
kio valdyba. Naujųjų 1961 metų 
proga buvo atidaryta pirtis. Prau
sėsi ir džiaugėsi kolūkiečiai šiuo iš
radimu iki kovo 8-ios. Vėliau nu
liūdo, nes pirtis buvo uždaryta- ir 
čia apsigyveno vadovų karvės. Žiū
ri karvės pro pirties langus ir šyp
sosi iš mūrzinų kolūkiečių”.

Suprantama, jeigu kolūkio vado
vams savos karvės labiau rūpi kaip 
kolūkio žmonės, ko gi galima tikė
tis. Nepriklausomoj Lietuvoj kiek
vienas ūkininkas, jei tik norėjo, tu

rėjo nuosavą pirtį. Bet tie laikai 
praėjo...

Ir miesto darbininkams ne pyra
gai. Štai toje pačioje “Šluotoje” 
skaitome: “šaulių Statybos valdy
ba Nr. 13 įrengė gelžbetonio ga
mykloje dušus darbininkams. Du
šai, esantieji antrajame aukšte, pa
sirodė labai praktiški: kai tik dar
bininkai pradeda juose praustis, 
drauge su jais prausias ir pirma
jame aukšte esančioje valgykloje 
bepietaują draugai. Mat, hidroizo- 
liacija, kurią statybininkai jau tris 
kartus keitė, sulaiko viską, išsky
rus vandenį. Dėl šios nereikšmin
gos jų savybės pirmajame aukšte 
nusilupo nuo lubų ir sienų visas 
tinkas. Gelžbetotfiečiai ketina kurią 
dieną atvesti valgyklon statybinin
kus ir pasodinti juos po lašais. Gal 
tada jie įrengs hidroizoliaciją, ne
praleidžiančią vandens...”

J. Žvilb.

KVAKERIAl STUDENTAI 
PAS TRAPISTUS

Dešimt Kvakerių kolegijos stu 
dentų atliko savaitgalio reko
lekcijas New Melleray trapistų 
vienuolyne Iowoje. Jiems vado- 

(vavo Canby Jonės, kolegijos 
Religijos ir Filosofijos depar
tamento dekanas. Jis pareiškė, 
kad tos rekolekcijos nekatali- 
kams studentams pas trapistus 
padės susitelkti ir geriau pažin- 

i ti katalikų vienuolynų vidaus 
I gyvenimą.

Po žalią ir auksinę Ameriką
VALERIJONAS JAKAS

Užgesę ugniakalniai
Netoli Arco miestelio yra 75 kv. mylių plotas, 

nusagstytas 60 užgesusių ugniakalnių - kraterių, pa
vadintų mėnulio kraterio tautiniu paminklu, kuris 
yra valdžios priežiūroje. Prieš kokius 1,500 m. toje 
vietoje žemės pluta buvo labai minkšta ir ten buvo 
vulkaninių išsiveržimų, kurie sustojo tais laikais, kaip 
spėjama, kai Kolumbas atrado Ameriką. Dabar tas 

'visas plotas yra nuklotas juodos lavos liekanomis, ak- 
Įmenimis ir yra panašus į teleskopinį mėnulio pavir- 
Įšių. Kai kur virš lavos auga medžiai, krūmai ir žydi 
j laukinės gėlės. Aplink kraterius galima matyti su 
(raudonu ar mėlynu atspalviu lavos tunelius, kuriuose 
vanduo užšalo ir dabar ledas laikosi ištisus metus.

Prie šio tautinio paminklo yra muziejus, kuris, 
kaip pats tautinis paminklas, yra gausiai lankomas 

I turistų, nes tai vienintelė vieta, kur galima pamatyti 
įsunkiu, tamsių ir kietų vulkaninių lavos akmenų. Ir 
| keisčiausia, kad, aplankius tas vietas, susidaro tokia 
iliuzija, jog rodos, tik vakar tie vulkaniniai išsiverži
mai yra įvykę.

Sun Valley ir Hemingtoa/y
Jei kas mažiau yra girdėjęs apie kitas Idaho 

įdomybes, tai daugeliui labai žinomas Sun Valley 
vardas, kuris yra garsus žiemos sporto centras. Čia 
ypatingas rojus slidininkams, nes purus ir gilus snie
gas labai ilgai išsilaiko, o gruodžio mėn. pabaigoje 
čia prisninga iki 6 pėdų sniego. Čia yra garsi slidi
ninkų mokykla, turi 8 elektros operuojamus keltuvus 
pasikėlimui į kalnus. Be slidinėjimo čia yra prakti
kuojamas čiuožimas, važinėjimasis rogėmis, o ypač

pakinkius šunis. Maudytis čia galima ištisus metus 
šiltame baseine. Visas gyvenimas koncentruojasi Sun 
Valley Lodge.

Vasara čia populiarus golfas, tenisas, jodinėji
mas, dviračių sportas ir kt.

Nepertoliausiai nuo Sun Valley - Ketchun yra 
tragiškai mirusio rašytojo Hemingway kapas, kurį 
aplankė ir pr. metų lapkričio 25 d. Draugo kultūrinio 
priedo laidoje labai įdomiai aprašė Z. Umbražūnas.

Kodėl Idaho vadinama brangenybių valstybe?
%

Šis klausimas mane įdomavo. Pirmai progai pa
sitaikius valstybės sostinėje Boise klausiu turistiniais 
reikalais besirūpinantį pareigūną. Jis tuoj man pa
aiškina: „Nuo aukso atradimo mūsų valstybėje jau 
iki šiol jo pardavėme už 200 mil. dolerių. Už miško 
medžiagą gauname apie 150 mil. dolerių į metus ir 
daugiausia parduodame baltosios pušies, kurios gau
sumu kitos valstybės negali mūsų pralenkti”. Baigęs 
šį paaiškinimą, jis man įteikia spausdintos informa
cijos apie Idaho valstybės žemės ūkį. Toje informaci
joje skaitau, kad jų žemės ūkis yra vienas iš pir
maujančių, nes irigacinės sistemos ir derlingo su la
vos priemaišomis dirvožemio dėka galima sėklines at
mainas auginti. Žemės ūkis progresuoja ypatingai slė
niuose, o dirvožemis su lavos priemaišomis yra der
lingas, kai gauna pakankamai drėgmės. Tai yra pa
grindinis dalykas jų pasisekimui, nes Idaho valstybė
je yra pakankamai vandens, tik reikėjo geros ir gau
sios irigacijos. Bet pasirodė, kad ji yra gausi ir yra 
net pravesta 5 tūkst. irigacinių projektų ir dėl to ne
dirbama žemė paversta dirbama.

Čia puikiai auga javai, ankštinės daržovės, noks
ta vaisiai, vietomis matyti ir apynių, bet visų žino
miausias produktas yra Idaho bulvė, kuri, išaugusi su 
lavos ir pelenų priemaišomis dirvožemyje, yra skani 
ir tinkama kepimui.

Chicagietis tapo milijonierium iš bulvių.
Dinamiškas italas emigrantas, žinomas Chieagos 

restoranų savininkas Toffenetti, kuris jau šiais me
tais mirė, turėdamas 6 restoranus Chicagoje, 1 didžiu
lį New Yorke ir kitą Floridoje, taip mokėjo šią Idaho 
bulvę išreklamuoti, kad iš jų pardavinėjimo tapo mi
lijonierium... Jis jas reklamavo poetiškais žodžiais, 
jos plaukė iš Idaho vagonais, ir žmonės greit buvo 
įtikinti, kad tos sunkesnės kaip svaras bulvės yra 
su visais reikalingais vitaminais ir mineralais. Rek
lamai aiškino, kad geros sveikatos išlaikymui ją rei
kalinga valgyti... Jos, keptos Toffenetti restoranuose, 
parduodamos po 30 centų. Su gera sviesto porcija 
tokios bulvės pietums užtenka dietos besilaikančiai 
damai... Pigu ir sveika...

Žinoma, už šį nuopelną jis nebuvo Idahos valsty
bės pamirštąs. 1957 m. Idaho universitetas įteikė jam 
teisių garbės daktaro laipsnį už nuopelnus, pagerinant 
darbdavių ir darbininkų santykius...

Klasiškas kapitolis
Valstybės sostinėje Boise yra vertas dėmesio ka

pitolis, kuris yra Washingtono kapitolio atitikmuo ir 
įyra' kainavęs 2,300,000 dolerių. Tai 210 pėdų aukščio 
I pastatas iš akmens su kolonomis ir baigtas statyti 
1920 m. Pastato grindys ir laiptais yra iš Alaskos, o 
sienos iš Vermonto marmuro. Taip pat kapitolyje 
yra laisvės varpo atitikmuo. Pati sostinė apaugusi 
medžiais, o nepertoliausiai nuo sostinės yra vasarvie
čių su mineraliniais šaltiniais, kaip Lava Hot Springs, 
Thousand Springs, o prie pat Boisės vienas minerali
nis šaltinis, turįs net 170 laips. F.

Valstybė didžiuojasi savo 7 užtvankomis, kurios 
Suka elektros jėgaines arba surenka vandenį irigaci- 
jai. Didžiausia valstybėje užtvanka yra American 
Falls, kuri užtvenkia net 1 mil. 700 tūkstančių akrų 
plotą. Browuled užtvanka yra aukščiausias žemės 
pylimas JAV.

(Bus daugiau)

mandri.au
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NYKSTA PAVERGTOSIOS 
LIETUVOS ISTORINIAI 

PAMINKLAI
Svetimieji trukdo jų apsaugojimą 

VLADAS MINGĖLA

“Iš praeities tavo sūnūs te kais Lietuva buvo tokia didelė, 
stinpybę semia” ... Šiuo patrio kad joje galėjo sutilpti Prancū- 
tiniu idealu V. Kudirka norėjo zija ir Vokietija kartu paimtos.
pažadinti lietuviuose istorinės 
Lietuvos meilę. Jis didžiavosi 
Lietuvos karalių ir kunigaikščių 
diplomatine išmintimi, jų didvy 
riškais karo žygiais ir laimėji
mais. Jis žadino pavergtoje tau 
toje svetimųjų užmigdytąją są
monę ir tautinę savigarbą, im
damas pavyzdžius iš gilios pra

Bet vėliau, ypač po 1795 m.
Lietuvos — Lenkijos padalini
mo, didžiuliai lietuvių gyvena
mieji plotai atkrito. Liko vieto
vardžių ,ežerų, upių, piliakalnių nam lietuviui tapo lyg tautos pan. O piliakalniai ir pilių griu-' į*; B' Brocktono apylinkė ge
lietuviškumas. Tie tikrieji seno- ----- x----  * v--.-*.- sTižėa 12 d 2 v r> n ren™ bo

vės paminklai liudija, kad ir da 
bartinėje Gudijoje, Ukrainoje 
gyventa lietuvių. Panašus liki-

eities, kada Lietuva buvo laisva, mas ištiko mūsų kraštą ir Ma-
ir galinga valstybė.

Mūsų tautos prisikėlimo dai
nius Maironis savo jautria poe
zija nori prikelti bent vieną gy
vą senelį ir išgirsti iš jo lūpų is 
torinių tiesų apie didingą Lietu
vos valstybę, apie jos nueitą 
gyvenimo kelią, apie karo žy
gius ir kultūrą.

Jis jausmingai byloja:
Aš norėčiau prikelti nors vie

šojoje Lietuvoje: Klaipėdos 
krašte, Karaliaučiaus, Tilžės, 
Gumbinės ir Įsrutės apylinkėse. 
Liko tik piliakalniai, kasdien vis 
labiau nykstą ir amžių dulkėmis 
užpilami, bet primeną mums 
tautos didingą praeitį.

Garsieji piliakalniai

Prisimintini labiau garsūs se-l 
novės piliakalniai — jų griuvė- 

/ną senelį šiai: Kauno pilis, 1030 ar 1362 
Iš kapų milžinų i m. pastatyta, Naujapilė (Nau-
Ir išgirsti nors vieną, bet gy- gardukas) Minsko gubernijoj.

/vą žodelį Didysis Lietuvos kunigaikštis
Iš senųjų laikų

Svetimieji rašė apie mus

Senų senovės galingoji Lietu
va kūrė savąją kultūrą, ugdė 
civilizaciją, ir ekonomiją, statė 
miestus ir su priešais vedė ne- 
atlaidžią kovą. Kokie raštai pa
siekė mūsų gyvenamąją erą? 
Ogi tik svetimųjų istorikų kro
nikos ir jų melai, — tai ir vis
kas. Teisingi būdami, net savo 
karalius vadiname kunigaikš

Erdvila šią pilį pastatė po to
torių kariuomenės sutriuškini
mo (apie 1241 m.) ir šias vie
toves su miesteliu prijungė prie 
Lietuvos valstybės. Kai kurie 
istorikai tvirtina, esą, šioje pi
lyje Lietuvos karalius Mindau- į 
gas buvo pakrikštytas, o vėliau ! 
ir Lietuvos karaliumi vainikuo
tas (1251-1252 m.).

Štai, Lydos pilis. Šią pilį pa
statė D. L. K. Gediminas dar 
1323 m. Joje nekartą lankėsi

Chruščevas uždraudė 
“feodalinių liekanų atstatymą”

Nerūpi šiandien Sovietijos 
valdovams ir Lietuvos okupan
tams neįkainuojami archeologi
niai lobiai ir jų apsauga. Sunai 
kinti Karo muziejų supę pa
minklai ir jo viduje saugomos 
tautinės relikvijos. Naikinamos 
bažnyčios arba paverčiamos 
komunistiniais muziejais. Dau
gybė senų istorinių kapinių su
naikinta, paverčiant tas vieto
ves pasilinksminimo parkais ir

tų tikrą tiesą apie Lietuvos ka
ralius, apie lietuvių gyvenimą, 
apie karus ir laimėjimus, apie 
lietuvių tautos kultūrą.

Lietuvos teritorijoje, lietu
viai ėmė kurtis prieš daugelį 
tūkstančių metų. Čia kryžiuoja
si visi svarbieji Europos keliai. 
Ši padėtis patogi susisiekimui 
ibei prekybai, bet kartu toji ne
lemtoji kryžkelė nekartą Lietu
vai kainavo nepriklausomybę. 
Vokiečiai ir rusai prieš 700 me
tų veržėsi į Lietuvą. Net užjū
rio' žvedų širgai trypė Lietuvos 
žemę. O Vytauto Didžiojo lai-

Kristaus kančia
(Atkelta iš 3 psl.) , 

krikščioniškojo pasaulio vieniji
mosi, pradėto dabartinio popie
žiaus. Krikščionybės vienybė bū 
tų didžiausias ginklas, kurį žmo 
nija galėtų pastatyti prieš viso
kius pavojus.

Iš didžiosios Kristaus meilės 
palengvinsime Jo kančią ant 
kryžiaus, remdami šitą susivie
nijimą su didžiausiu entuziazmu 
ir malda. Tai yra didelis įvykis, 
kurį tik ateitis galės pilnai į- 
vertinti. Jis anksčiau ar vėliau 
atvers visai naują istorijos lapą 
žmonijai!

(Pabaigai

ATLYGINIMAS UŽ 
INFORMACIJĄ!

Jieškomi JURGIS IR PETRO
NĖLE LIOTEKA bei jų įpėdiniai. 
Anksčiau gyvenę Bridgeporto apy
linkėje. Prašomi atsiliepti arba 
apie juos žinantieji pranešti — 
Morgan M. Finley, tel. LA 3-3222

čiais arba didžiaisiais kunigaikš Algirdas ir Kęstutis, Vytautas 
čiais tik dėl to, kad juos sveti- Didysis ir Jogaila. Čia buvo pri 
mieji kronikininkai taip vadino, glaustas totorių chanas Toch- 
Užtat ir šaukėsi Maironis tų , tamiš ir Hadži Gira. Paskuti- 
milžinkapiuose amžinu miegu nysis net kurį laiką ėjo storas- 
miegančiųjų senolių, kad išgirs ■ tos pareigas: iš čia jis išvyko 

ir sėdo į totorių chano (kara
liaus) sostą, šią pilį ir tvirtovę 
išgriovė švedai 1710 metais.

Krėvos pilis. Čia gyveno D. 
L. K. Algirdas, prieš paimda- j 
mas Lietuvos sostą. Šioje pilyje, J 
padavimai byloja, 1382 m. buvo 
pasmaugtas Lietuvos valdovas 
ir didysis teisingumo riteris D.

: L. K. Kęstutis.
Liškuvos pilis. Šios griuvėsių 

trupiniai užsilikę ant kairiojo , 
Nemuno kranto netoli Druski
ninkų. Spėjama kada senovėje, 

i buvo vadinama Naujapilė. Tvir- i 
tovę ir pilį sugriovė kryžiuo- j 
čiai, komtūro Kūno Hatten- ! 
šteino vadovaujami ,apie 1381 

j metus.
' Naujųjų Trakų pilis. Tai Lie
tuvos karalių ir D. L. K. gyven 
vietė ir rūmai. Šią pilį supo ne
nugalimi įtvirtinimai, o aplin
kui skalauja krantus Galvos 
ežeras. ‘Šioje pilyje gimė Vy
tautas Didysis.

Mednikų ar Medininkų pilis. 
Tai D. L. K. Algirdo vasarinė 

į rezidencija. Kryžiuočiai ją iš- : 
griovė, didž. mistro Konrado I 
Zolner v. Rotenstcino vadovau
jami, 1385 m. Šioje pilyje buvo 
palaidotas (istorikų teigimu) 
šv. Kazimiero, Lietuvos karalai 
čio, kūnas (1484 m. kovo 14 d. 
iki 1636 m. rugpiūčio), t. y. iki 
jo palaikų perkėlimo į iVlnių.

Gelgudiškių pilis — Gelgudų 
p. ties Nemunu, netoli Jurbar
ko; spėjama, pastatyta Ulricho 
v. Jungingeno.

Visi, kurie tik buvo koją įkė- 
lę į Vilnių, negalėjo nematyti 
Gedimino kalno ir jame užsili- 
kusios pilies griuvėsių, o ypač 
bokšto, kuriame laisvos Lietu
vos laikais plevėsavo trispalvė 

! vėliava. Gedimino pilis kiekvie-

tos nė vario skatiko. Chrušče-
Kristaus mirtį ir prisikėlimą minėdami, pripildysime mal- vas supykęs koliojo Lietuvą vai 

dos namus. Sąžinėse nužengsime į savo gyvenimo gelmes, minti-! daneius komunistus, kad jie iš
mis ir širdimis kilsime ne tik ligi kryžiaus, bet ir ligi dangaus, drįsę prisidėti prie istorinių pa-

Nuo kryžiaus Kristus žvelgė į visą žmoniją, mirė ir kėlėsi minklų apsaugos, o dėl to, esą, 
iš mirties už visą žmoniją. Turėkime drąsos ir širdies kiekvienas nukentėjo gyventojai ir paši
uro savo reikalus ir rūpesčius pažvelgti į žmoniją ir pamatyti reiškęs butų trūkumas. 
visus mūsų laiko kankinius, visus esančius dvasios tamsybėse, .
medžiaginiame skurde. Už juos visus pasakytas Kristaus žodis: • ° ’° 10 avs raus Pu0 imo le
„Gaila man minios”. Už juos visus Kristaus mirtis ir prisikėli- valdančios komunistų par
mas. Už juos paliktas mums Kristaus žodis: “Jūs turite duoti Wos pareigūnų kitiems me- 
jierns valgyti”. tams šustabdyti bet kokie isto-

: rinių paminklų atstatymo bei
Kiekvieno mūsų džiaugsmas Velykų šventėse bus tiek dide- i 

lis, kiek bus širdyje meilės Kristui, mūsų broliams lietuviams 
ir kiekvienam Kristaus atpirktam žmogui. Jūsų džiaugsmas te
būnie pilnas.

Nuoširdžiai linkėdamas visiems Kristaus palaimos 

Vysk. V. BRIZGYS

iiinniiHiiiffliraaniun^^ .

MOS KOLONIJOSE

Brockton, Mass.
Lietuviška popietė

vėsiai kasdieną nyksta. Ir kada 4 3 p' pcrengia lie’
buvo iškeltas projektas sustip- / S'eSr7lmeJe 

• m , ... . . , . p bus atžymėta Motinos diena. Ta
rin i ra ų pi j ir jau kiek tą prOga sutiko žodį tarti L. B. 
darbą pradėjus, komunistų par , Tarybos narys inž. Vytautas 
tijog suvažiavime Maskvoje Izbickas. Trumpą meninę dalį 
pats Sovietuos diktatorius įtū- atliks vietos jaunimas. Po mi- 
žusiai puolė Lietuvos komunis- nėjimo seks pramoginė dalis: 
tus už “feodalinių liekanų at- lietuviška muzika, vaišės, šo- 
statymą”. ^iai, kupletai. Bus atskiri sta

lai ir pramogos jaunimui ir vai-
Jo manymu tokios “Feodali- kams.

šventovėj o tas bokštas laisvės 
simbolį vaizdavo ne tik Lietu
voje, bet ir viso pasaulio lietu
viams. Prisimintina Punia —
Pilėnai ir ten žuvę mūsų didvy
riai Margis su savo kariais.
Daug yra Lietuvoje piliakal

nių: visų neįmanoma ir paminė
ti. Tik, paminėdamas kai ku
riuos noriu pabrėžti, kad 
laisvos Lietuvos vyriausybė bu 
vo įsteigusi tam tikras inst'tu- , nės Lietuvos” liekanos 
cijas tokių pilių ir piliakalnių j 
priežiūrai; jų kasinėjimai r tų 
istorinių brangenybių sustipri- t 
nimui bei atstatymui buvo ski- i 
riamos nemažos sumos pinigų, j 
Archeologai planingai, dideliu 
atsargumu ir atsidėjimu tokius , 
kasinėjimus vykdė. Buvo rasta 
senovės Lietuvoje vartotų įran
kių, ginklų, puošmenų, indų, na 
mų apykovos dalykėlių. Šios 
rūšies archeologiniai radiniai 
buvo visu atsidėjimu ir atsargu 
mu saugomi, padedant tas isto
rines brangenybes į muziejus.

never- Kviečiama visi vietos ir apy-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime visiems savo klientams ir draugams

MIDWEST SERVICE STATION
2335 S, Western Avė., Chieago, III. VIrginia 7-9758
Phillips. “66’ Products — Motor Oils — Range and Fuel Oils

Harry Seigan šeima ir visi krautuvės tarnau
tojai linki visiems draugams ir klientams

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

SEIGAN CO.
VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ

Visi pardavėjai kalba lietuviškai 
4630 So. Ashland Avė. Chieago, Iii. 

Telef. YArds 7-1272

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

Irano karalienė, pasipuošusi ge
lėta kepuraite, lankosi Ncw Yorke.

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
' pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO. 
DR 3-3683

(24 V AL. TARNYBA) 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

MOVI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto. baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toJJ- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. m 5-8063* ♦ 4

VALYMAS
KILIMAI. APMUŠTI BAIDAI

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

,10%, 20%, 30% pigiau mokėsite® (

Iuž apdraudą. nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

320834 West 95th Street 
’Jhicago 42, Illinois

S Tel.: GA. 4-8(154 ir GR. 6.4330.

BISŲUIT 3 Star Cognac .........
CHERRY Herring Liqueur .........
CHATEAU Antoine Champagne .. 
GOLUROE France Imp. Liqueur .. 
AMBASSADOR Vermouih ...........
GERMAN Wines: Schwarze, Kafz, 

Lisbfraumilch, May Wine.......

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki • 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue.

linkės lietuviai atvykti ir savo 
dalyvavimu padėti sukurti lin
ksmą lietuvišką nuotaiką. Pa
rengimas įvyks Romuvos parko 
galėję Brocktone. K.

tiKADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
l’ardttvimai-Ulisyuial Sek. uždaryta

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkime visiems savo klientams ir draugams

O. ir P. Petkevičiai, maisto krautuve
1301 So. 50th Ct. Tel. OL 6-1298, Cicero 50, III.

NEW LIFE LIQUORS
3234 S. HALSTED ST.

(Importuoti ir vietiniai gėrimai, spec. nuol. parengimam)

Telef.: CAlumet 5-4555
LINKIME

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Marija ir Juozas Rimkai, sav.

B U I C K ’ A S - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
Šis vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu,
Kaina tik ... . $2,227.85

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUI 
907 W. 35th Street. Chieago 9, III., Tel. LA 3-2022

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotų automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantijų. ,

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Western Avenue, Chieago 36, III. 

Telet. WAIbrook 5-5121

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Balandžio 19, 20, 21 dienomis

HILLS BROS. COFFEE ................... 2 Sv. $1.15
GRYBŲ (kelmučių)..................... Kvorta $1.19
GRYBŲ (kelmučių) dėže .... 12 kvortų $12.89 

Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro
tų* uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių. 

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 414%

Chieago 36, Illinois GRovehill 6-7575



PAULIAUS AUGIAUS 
PARODA

Pauliaus Augiaus grafikos 
darbų pomirtinė paroda, įvyku
si Clevelande balandžio 14-15 
dienomis čiurlioniečių namuo
se, sutraukė arti 200 žiūrovų, 
kurie gėrėjosi mūsų didžiojo 
grafiko menu.

Parodą atidarė Juozas Stem- 
pužis, pakviesdamas Aldoną 
Augustinavičienę tarti žodį apie 
iliustracijos meną bendrai ir P. 
Augiaus kūrybą.

A. Ąugustinavičienė, liter. 
magistrė ir puiki kalbėtoja, 
gausiems svečiams Paulių Au
gių pristatė' kaip vieną didžiau
sių lietuvių iliustratorių. Nors 
P. Augius didelę savo gyveni
mo dalį praleido užsieny, mo
kėsi Paryžiuje, bet išliko įtakų 
nepaliestas, savitas ir lietuviš
kas. Paryžius grafikui davęs tik 
naują lietuviškumo mostą. Au
gius suprato mūsų liaudies kū
rybos mistiką. Jis sugebėjo iš
eiti į savo laiką ir žmones. P. 
Augiui nieko nebuvę taip mie
la, kaip žemaičių, buities žmo
nių ir jų vaizdavimas. Ir savo 
iliustracijoms todėl jis pasirin
ko Žemaitę, vysk. Valančių, S. 
Nerį ir V. Mačernį.

Per anksti miręs menininkas 
buvo radikalus naujų formų 
ieškotojas, bet kartu labai tau
tiškas ir sugebėjęs panaudoti 
liaudies genijų. Bet menininko 
tautiškumas netrukdo jam būti 
ir universaliu.

Mirusiojo dailininko svajonė, 
išauginus gražią šeimą, buvo 
pasišvęsti kūrybai. Deja, Aukš
čiausiojo buvo kiti planai.

Parodoje buvo išstatyta per 
50 P. Augiaus grafikos darbų. 
Paroda globojo Juozas ir Aldo
na Augustinavičiai.

LIT. MOKYKLOS 
KONCERTAS

Tradicinis Vysk. Valančiaus 
mokyklos vakaras — koncertas 
įvyks naujai atremontuotoje šv. 
Jurgio parapijos salėje balan
džio 28 d., šeštadienį, prieš At
velykį.

Programoje: B. Sruogos “Ge
dimino sapnas, kurį atliks I-jo 
skyriaus mokiniai, skambins du 
būreliai kanklininkių, šoks dvi 
grupės šokėjų, jaunieji daini
ninkai, pritariant kanklėms, dai 
nuos, bus jaunųjų duetas. An
trąją programos dalį išpildys 
Čiurlionio ansamblio moterų 
choras ir kanklių orkestras, va
dovaujami muz. Alf. Mikulskio 
ir O. Mikulskienės. Jaunuosius 
programos dalyvius šiam vaka
rui ruošia kanklininkių vadovė 
mokytoja O. Mikulskienė, tau
tinių šokių mokytojos Ingr. Sta 
saite ir N. Gelažytė, dainų mo
kytojai Pr. Butkuvienė ir Pr. 
Karalius ir lit. mokytojas J. 
Stempųžis.

Po programos bus šokiai, 
grojant Neolituanų orkestrui, 
laimėjimai ir bufetas. Vakarą 
— koncertą rengia mokyklos 
tėvų komitetas ir mokytojai.

Visa Clevelando visuomenė 
maloniai kviečiama atsilankyti

CLEVELAND, OHIO

BALTIC BAKERY
(BALTIC KEPYKLA)

Pranešame savo malonių klijen- 
tų dėmesiui, kad nuo š. m,.balan
džio mėn. 4 d. savo produktų į 
Baltie Delicatessen (6908 Superior 
Avė.) krautuvę nebepristatome.

Šiame rajone mūsų produktai 
gaunami šiose krautuvėse:

6502 Superior Avė.
6510 Superior Avė. ir 
7031 Superior Avė.

(lietuvio krautuvė)

į šį pavasarinį koncertą, pasi
džiaugti mūsų jaunųjų progra
ma, pasigėrėti čiurlioniečių dai 
nomis ir smagiai praleisti lai- 

j ką. Savo atsilankymu taip pat 
paremsite šią svarbiąją lietu
viškumo išlaikymo instituciją.

MISIJOS ŠV. JURGIO 
PARAPIJOJE

Visą Didžiąją savaitę vyksta 
misijos Šv. Jurgio bažnyčioje. 
Jas veda tėvas pranciškonas 
Modestas Stepaitis iš Kenne- 
bunk Port, Maine. Pamokslinin 
ko pasirinktos temos, gražiai ir 
vaizdingai sakomi pamokslai 
gausių rekolekcijų lankytojų 
nuoširdžiai klausomi. Misijos 
baigsis Didįjį šeštadienį.

Prisikėlimo mišios bus 6 vai. 
ryto. 

i • ..
į PAREMKIME DAINAVĄ

Šiuo metu vykdomas pinigi- 
! nis vajus Jaunimo Dainavos 
; stovyklai. Vajus baigiasi balan- 
1 džio 29 d., kada Detroite pa
aiškės ir laimingieji. Dalyvau
ją šiame vajuje ir turį paėmę 
bilietų, maloniai prašome gra
žinti vienam iš Dainavos Glo
bos komiteto narių iki balan
džio 24 d. V. R.

DAINIAUS MAIRONIO 
MINĖJIMAS

Balandžio 29 d. Lietuviai Bu- 
džiai Čiurlionio namuose ruošia 
Maironio minėjimą. Programą at 
lieka mūsų jaunimas. Progra
moje trumpas Maironio apta
rimas, jo raštų iliustracija ir 
vaidinimas — ištrauka iš dra
mos “Vytautas pas kryžiuo
čius”. Mūsų didžiojo dainiaus 

1 dainas atliks specialiai iš Chi
cagos atvykus solistė G. Anta
naitytė. Solistė neseniai baigus 
Chicagos dainavimo konserva
toriją ir savo baigimo rečita
liu Chicagoje, jau gerai užsi
rekomendavo savo gražiu bal
su. Clevelandiečiams bus proga 
pasiklausyti ir pasidžiaugti 
nauju kylančiu dainos talentu.

Maloniai kviečiame lietuviš
ką Clevelando visuomenę ir, 
ypač, jaunimą, atsilankyti į 
mūsų brangaus dainiaus minė
jimą ir pasiklausyti jo kūrinių. 
Pradžia 3 v. p. p. Įėjimas ne
mokamas.

Rudžiai

CLEVELANDO RAMOVĖNŲ 
VEIKLA

Kovo 25 d. 12 vai. Lietuvių 
salėje įvyko L. V. S. Ramovės 
Clevelando skyriaus metinis 
narių susirinkimas. Susirinki
mą atidarė skyriaus pirm. L, 
Leknickas. Išreiškė apgailesta
vimą, kad iš skyriaus ramovė- 
nų tarpo mirtis ištraukė pulk. 
Kostą Žuką, buvusį Lietuvos 
Respublikos Krašto Apsaugos 
ministerį. Jo žmonai Bronisla- 
vai Žukienei išreikšta užuojau
ta susikaupimo valandėle.

Į prezidiumą susirinkimui 
vesti buvo pakviesti: pirm. A. 
Jonaitis, sekr. Z. Tarutis.

Skyriaus pirm. L. Leknickas 
pranešė, kad senoji valdyba: 
pirm. L. Leknickas, vieepirm. 
V. Jokūbaitis, sekret. V. Apa- 
nius, ižd. Pr. Mainelis ir kult. 
r. vad. J. Nasvytis sudarė me
tinį veiklos planą ir jį įvykdė. 
Apie ramovėnų nuveiktus metų 
bėgyje darbus buvo skelbta 
spaudoj.

Ramovėnų skyriaus nariai 
ųgliai prisidėjo ir talkininkavo 
rengiant Vasario 16 šventės 
minėjimą, Pavergtųjų Tautų 
Savaitės minėjime, Lojalumo 
parade, tragingųjų birželinių 
minėjimo rengime, 1941 m. Lie 
tuvos Laisvės sukilimo minė
jime. Kariui paremti buvo su
rengta gegužinė ir gautas pel
nas $200 persiųstas Kario ad-

Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos II-sis skyrius su mokytoja B. Astrauskiene.
Foto A. Garlos

ministracijai. Skyrius iš savo 
kuklių lėšų parėmė materialiai 
sportininkus, jaun. organizaci
jas ir pavienius asmenis. Lie
tuvos Laisvės Karo invalidų 
sušelpimui pravesta aukų la
pais rinkliava ir surinktos au
kos $ 336.40 persiųsta L L K I 
Draugijos pirm. Tvarkunui. Ra- 
movėnai nepamiršo ir susirgu
sių. Juos lankė ligoninėse.

Susirinkimas po pareikštų 
diskusijų, buvusiai valdybai pa 
reiškė padėką. Pajamų ir iš
laidų apyskaitas patvirtino.

Į naują valdybą išrinkta: K. 
Budrys, Pr. Mainelis, G. Gudė- 
nas,, V. Knistautas ir Z. Taru
tis. Į revizijos komisiją: L. 
Leknickas, A. Tamulis ir K. 
Morkūnas.

Naujai valdybai palinkėta 
geros sėkmės skyriaus veiklo
je. L. Žvirkalnis

ALTO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

1 Balandžio 29 d., sekmadienį, 
tuoj po sumos pamaldų 11:30 
v., Šv. Jurgio liet. parapijos są- 
Įėję šaukiamas Amerikos Lie
tuvių Tarybos Clevelando sky
riaus metinis atstovų susirin
kimas.

Darbotvarkėje — skyriaus
! valdybos metinis apyskaitinis 
1 pranešimas, revizijos komisijos 
pranešimas, diskusijos dėl pra
nešimų, naujos valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai, ei
namieji reikalai ir kt.

Prašome organizacijų atsto
vus į susirinkimą atvykti ir 
nesivėlinti. Organizacijos, ne
susimokėjusios metinio nario 
mokesčio prašome tą pareigą 
atlikti per savo atstovus at
vykstančius į metinį susirinki
mą. Vaidyba

kąsias radijo programas, Alg. 
Dragunevičiaus vedamas. Jų pas 
tangomis gyvuoja lietuviška dai 
na, muzika ir teatras. Padėka 
jiems, pašvenčiantiems savo lai 
ką ir lėšas kultūrinio gyvenimo 
išlaikymui.

Mokyklos draugus režisuoja 
akt. V. Žukauskas, Nevvyorkie- 
tis. Vaidina J. Raškys, Vyt. Zda 
nys, P. Simanauskas, Vyt. Tre
čiokas, Regina Strubytė, Sima- 

į nauskienė, Navasaitienė, Šlio- 
1 gerienė ir M. Palubinskas. VMK 
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TELEVIZIJAS

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuves darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.
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— Labdaringumas yra didžiau
sias pasireiškimas augančios 
mumyse Dievo Meilės.

—J. Bosco

— Laimės branduolis glūdi 
kietame kentėjimo kevale. Kas 
pirma nemoka pralaužti kevalo, 
tas nepasieks laimės. —Klug

SKIP’SServ.ce
Liąuor Store

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
APRIL — BALANDŽIO 19, 20, 21 D. D.

E L F

BARON VON KLUEG 10 yr. Old 
GERMAN BRANDY Fifth $3-69

ST. ANNE 80 PROOF CALIFORNIA
BRANDY Fifth $2-98

B1SUUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
GRA1N ALCOHOL 190 PROOF

U. S. P. Fifth $4-89
IMPORTED OLD ST. CROIX RUM

Lite or Dark Fifth $2-98
POPULAR BRAND OF LONDON

DRY GIN 90 PROOF Fifth $2-69
CHERRY HEERING LIQUEUR Fifth $6.39

MŪSŲ KOLONIJOSE

I. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a. PK (1-1063

Tiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiimm

Elizabeth, N. J.

Mirė lietuvė

Balandžio 12 d., sulaukusi 78 
m. amžiaus, mirė Julija Budni- 
kienė, giliai tikinti katalikė ir 
ilgametė Elzabetho Lietuvių 
Bendruomenės skyriaus narė. 
Per ištisus dvylika metų, kiek 
tik sveikata leido, ji uoliai daly
vavo lietuvių susirinkimuose ir 
parengimuose. Galima tvirtinti, 
kad nebuvo susirinkimo į kurį 
ji nebūtų atsilankiusi. Ypatin
gai mėgo vaikų parengimus ir 
kiek galėdama rėmė Balfą.

Velionę gausus artimųjų bū
rys palydėjo į Šv. Gertrūdos 
kapus. Iš šeimos pasiliko sūnus 
Vaclovas su žmona Elizabethe, 
su kuriais velionė gyveno, Ve
ronika Vaičiene su šeima Ko
lumbijoje, Pietų Amerikoje.

Naujas pirmininkas
Naujoji L. B. Elizabetho apy 

linkės valdyba pirmininku išsi
rinko Joną švedą. Valdybos ar
timiausiu rūpesčiu yra šį rude 
nį surengti Maironio minėjimą. 

Hartford, Conn.

Laukiam lietuviško teatro
Vietos lietuvidf baigs savo žie 

mos - pavasario sezonų kultūri
nės veiklos darbus, pastatyda
mi komediją “Mokyklos drau
gai” gegužės 5 d. ir choro kon
certu gegužės pabaigoj. Nedi
delė vietos lietuvių bendruome
nė gražiai reiškiasi kultūrinėj 
veikloj. Mūsų kultūrininkų bū
reliai, kad ir negausūs, bet gra
žiai dirba, išlaikydami kultūri
nį gyvenimą gyvą.

Čia turiu mintyje liet. chorąĮ 
klubo teatro grupę ir lietuviš-

............. -----------

M O VI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

SOPHiE BARČUS RAKIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki ll vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo S iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Avė., 

Chicago 29, Iii.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IK 
ĮURŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUS U SPEC i AI. V Ii U.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated)
EDVARDAS UdS, sav.

LiiDoino ELKTROniCS
TV-RADIOAI -OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PUOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 

EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI
Viskam temlausics kainos Ir garantija

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkiu visiems savo klientams ir draugams

KAZYS ČESNAUSKAS
KONTRAKTORIUS 

6928 So. Maplewood Avė., Chicago 29, III.
HEmlock 6-2812 ir GIbson 8-4938

3321 S. Halsted St.- CLiffside4-5665

M OVI NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime mūsų taupytojams 

ir draugams

CONTINENTAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
1642 W. 47th St. Tel. YArds 7-0145 

V. P. PIEKZYNSKI, prez. 
LOKAINE BEC'ZAK, sekr.-ižd.

4% % pelnas
ant visų investav. sąskaitų. 
Federalinės Valdžios apdrau- 
da iki $10,000.00.

NEW YORK STATE CIIAMPAGNE 
PINK CIIAMPAGNE, or SPARKLING 
BURGUNDY Fifth $-J .98

COEUR DE FRANCE IMPORTED LIQUEUR
BLACKBERRY, CHERRY or APRICOT Fifth $2.98

GERMAN WINES 1959 VINT Ą G E '
SCHWARZE KATZ, LIEBFRAUMILCH 
or MOSELBLUEMCHEN $16,95 Case. Fifth $ .59

t^EEŽ

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Ąede/ial Savings
anl rJ2oan H/lssociahon

Chartered and Supervised by the United States Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

IHSURfD

......................... ................... ..................... .......... A
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5.
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

6211 South Western Avė. krautuvė
--------- --.................. &

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

Naujas ankštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
1/AI Aunnc. PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.VMLMnUUd. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. .... 9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
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Linksmu šv. Velykų CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Kanados žinios
Hamilton Ont. 25 metų kunigystės jubiliejų.

Kun. dr. J. Tadarauskas yra 
Rekolekcijos baigęs Telšių kunigų seminari-

Per visą savaitę trukusios Ha fa 1^37 m. Vėliau dirbo peda- 
miltono lietuvių Bažnyčioje re- darbą Klaipėdos, Kretin-
kolekcijos balandžio 15 d. pasi- , ir Mažeikių gimnazijose. Ka; 
baigė iškilmingomis pamaldo-' r<> įvykių pasėkoje buvo atsidū-' 
mis, šv. Tėvo palaiminimu. Pa- res Švedijoje, iš kur atvyko Ka- 
rapiečiai, klebono kun. dr. Ta-, nadon ir Hamiltone įkūrė lietu- 
darausko paraginti, nepaprastai vių Vilniaus Aušros Vartų pa- 
gausiai rekolekcijose dalyvavo, i raPU4- . Kl.
Vien šv. Komunijos išdalinta 
per 1,200, kada visoje parapijo
je yra tik 1,000 lietuvių, įskai
tant senus ir mažus. Rekolekci
jas vedė tėv. Vaišnys, S J, iš 
Chicagos. Jo gražiais ir turinin
gais pamokslais visi buvo pa
tenkinti.

Sniegas ir šalta
Balandžio 16 d. Hamiltone iš

krito gana daug sniego. Kai kur 
iki vakaro sniegas nenutirpo. 
Visi labai skundžiasi šaltu pa
vasariu, nes balandžio 16 d. nak 
tį vėl Hamiltone ir apylinkėse 
buvo 24 laipsniai Farenheito. 
Visą laiką pučia šiaurinis vė
jas.
Paminės kun. dr. Tadarauską

Birželio 17 d. hamiltoniečiai 
minės savo populiaraus klebo
no kun. dr. Juozo Tadarausko

f

B E A L ESTATE BEAL ESTATE

AL. VAITIS

MARQUETTE PARKO CENTRE
15 tikrųjų geras namas. 2 butai— 

7 ir 3 kamb. Naujas gazu šildymas. 
Alūmln. langai. Apsauga nuo potvy
nio. Garažas. $18,400.

6 metų mūras. Naujas mūro ga
ražas. Modernūs 5 kamb. Karpetal. 
Geležine tvora. Alumin. langai. Pla
tus sklypas. $20,500.

$400 nuomos. 4 butų mūr., 2 auto. 
garažas. Alyva šildymas. $20,000.

0 butų mūras. $7,200 nuomos. 
Šviesūs dideli butai. $63,000.

0 kamb. modern. mūras. Įrengtas 
baras rūsy. Apsauga nuo potvynio. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. Kar
petai. $21,000.

Tuoj galite užimti. 4 kamb. mū
ras. Gazu šildymas. Platus skly
pas. Gage Parke. $12,500.

Visai naujas mūras. 5% kamb. 
Ąžuolo medis. Moderni tvirta sta
tyba. $19,800.

Pajamų mūro namas. 2 butai — 
6 ir 3 kamb. Alyva šildymas. Gara
žas. $18,900.

3-jų butų namas. 50 p. sklypas. 
Garažas. Atskiri gazu šildymai. 
$23,500.

3-jų aukštų mūras. 5 butai po 4 
kamb. Atskiri šild. $3,600 pajamų, 
įmokėti $4,000.

•»-1ų butų mūro namas. 6 ir 5 k. garažas M. parke? 
Gazu šildymas. Garažas. Prie mo -----------
KyKlų. $28,000,

2- jų aukštų mūras. Viršuj mo
dernus G kamb. butas. Žemai didelė 
taverna ii 4 kamb. butas, šalia lo
tas mašinoms. Naujas alyva šildy
mas. Mūro garažas. $35,800.

5 kamb. medinis. Aluminum ap
kaltas. Karštu vand. — alyva šildy
mas. Garažas. $13,900.

3- jų butų medinis. 6 kamb. ir 2 
po 8 kamb. Gražiai sutvarkytas na
mas. $17,800.

0 metų, 2-jų butų mūras. Moder
ni išvaizda ir statyba. Puikus Skly
pas. Daug priedų. $37,000.

Keli blokai į rytus. 2 geri namai 
— 4 butai. Apie $5,000 nuomos. Įmo
kėti $4,500.

Elegantiška 6 kamb. (i metų rezi
dencija. Įrengtas rūsys. Karpetai. 
Ąžuolas.

$35,900 mūrinis 9 metų — 2 butai 
po 3 mieg. kiekvienas. M. parke.

$24,300 mūrinis namas su taverna 
ir visais- įrengimais arti mūsų.

$10,900 mūrinis 3 mieg. ant 80
p. loto, M. arba G, parke.

$11,300 medinis 4 kamb., rūsys,

$33,800 mūras prie pat mūsų įs
taigos, butas sav. ir 3 nuomos.

$12,000 medinis 5 kamb., 35 p. lo
tas, rūsys. Gage p.

$18,500 visai naujas. > mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild., geri plasteriai, 1% blo
ko nuo Maria High.

$23,900 mūrinis 2 po « garažas 
80 p. lotas, Gage d.

$15,500 medinis, 2 po 4, Brighton 
p„ 2 blokai nuo mokyklos.

$19,500 naujos mūrinis. M. p. su
aukšta pastoge, imokėti tik $1,500.

$17,000 medinis 4 butai Brigthon 
p. Geroj vietoj.

$28,500 medinis 6 butai Gage p„
garažas, 2 lotai.

$25,900 mūrinis 3 butai, garažai, 
Gage p.

$13,000 mūrinis 5 kamb., 12 m., 
garažas, mažas Jmokėjimas.

$14,000 medinis 5 ir 6 kamb. bu
tai. 2 lotai, 4 garažai,

$20,500 mūrinis 2x5, platus lotas, 
garažas, Gage p.

$21,000 už medinį pajamų namą 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

<18.500 mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

<in.uoo medinis 4 kamb., rūsys, ga
ro sild.. arti mūsų.

PILDOME ĮVAIRIŲ RCŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 Wesf 69fh Street Tel. 436-5151

MAROUETTE PARKE Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Prie šv. Kryžiaus bažn. medinis nlflr- bung., garažas—$18,900

namas, du butai, salė parengimams ^x5 ir 2 kamb., gar.—$^9,500
Keramika. Plieno dvigubi į ir taverna. Su visais Įrengimais. ^e(L 2xo, gar., aid. lotas—$16,900

langai. Garažas. $27,000.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7lst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME VISIEMS

MŪSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

Mr. and Mrs. Anthony B. Petkus

PRIE MARQUETTE PARKO
2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 

Mūr. garažas. Arti 60-os ir Rockwell. 
Už netikėtą kainą—tik $22,900.

4 butų mūrinis, Brighton Parke. 
Atskiras šildymas gazu. $295 mėn. 
pajamų. Tik $27,500.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Apsėmimo kontrolė. 
Arti 66-os ir į vak. nuo Kcdzie. Tik 
$17,900.

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61,500.

0 kamb. mūr. 1 % Vonios. Gazu 
šildymas. Garažas. Arti 65-os ir 
Gairfield. $16,900.

Mažas įmokėjimas. Kaina 
$16.500.

Prie Marąuette Parko bažnyžčios 
mūrinis, 4 butai po 5 kamb. Geras 
namas ir nebrangiai.

Prie 07-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $25,500.

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

tik Didelis pnsirin*. gen) Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

ir

Rūbų valykla ir gražus butas su 
namu. Patalpos galima panaudoti ki- taksai, 
tam bizniui. Lengvos sąlygos šeimai, 
ypatingai žmonai norint padidinti 
metines pajamas apie $5,000 esant 
namuose. Brighton Parke. Tik 
$14,800.

2 BUTAI — $15,500 
5 ir 4 kamb. Brighton Parko, me

dinis namas. Gazo šiluma. Žemi

MOS KOLONIJOSE 

Waterbury, Conn.
Ekskursija į Washingtoną

Pas mus kiekvieną pavasarį 
yra ruošiama ekskursija į Wash 
ingtoną, D.C., pamatyti jo pa
vasarinių grožybių. Šiemet eks
kursija buvo balandžio 6 d. Jo
je dalyvavo ir ALRKM sąjun
gos 43 kp. pirmininkė M. Digi- 
mienė su drauge. Grįžusios pa
sakojo, kad aplankė daug įdo
mių vietų. Susižavėjo japonų 
vyšniomis, kurių žiedų grožio 
nematęs negali įsivaizduoti.

M. Digimienė kuopos susirin
kime draugėms prižadėjo su
ruošti ekskursiją pas Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seseles Put 
name, Conn., vasaros gegužinės 
metu. Waterburiečiai prašomi 
ruoštis linksmai kelionei, nes 
seselės visus labai maloniai su
tinka. Water.

Mr. and Mrs. Donald A. Petkus

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL- PROSPECT 8-2233

iiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Sč Co.
BUILDERS

2523 West S9th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

I)IIIIHI1H1I1IIHIIHHIHI1HII)I1HIIIIII1I!'HI!

Velykų staigmena Marąuette

2 AUKŠTŲ MŪRAS 
Marąuette Pk. Pirmam aukšte — 

maisto produkti} krautuvė ir 2 kmb. 
butas; antrame — 7 kamb. butas.
Geras namas. Pasiteiraukite!

« KAMB. MŪR. BUNGALOAV
ąuette PkŽIS>3 šild^vSyk$°l8,oSr ' Parko nebrangus geram

biznis — $3,000. stovy, labai geroj vietoj apart-
Graži dovanų ir sveikinimo korte- mentinis .mūras.

lių krautuvė prie didelės mokslo 
įstaigos. Į kainą ieina visi įrengi
mai bei prekės.

$240 MfiN. PAJAMŲ 
Ir savininkui 4 kamb. butas! 2 

aukštų med. namas geroje apylin
kėje — truputį už Kcdzie Avė., ne
toli 63-či0S. $23,700.

VASARVIETf!

Metinių pajamų 
apie $21,500. Savininkas gali pa
imti jūsų namą įmokėjimo sąskai
tom LU 1-0401.

Daug džiaugsmo ir laimės 
PRISIKĖLIMO ŠVENČIŲ PROGA

linkime visiems

K. VALDIS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

REp. 7-72002815 W. 71st St.

LINKSMŲ ŠV. VELYYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKI SAVO KLIENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIES

LAPKUS BUILDERS
ALEKSAS LAPKUS, Sav.

IR COLUMBUS REALTY C0.
6440 So. Pulaski Road. Telef. LU 1-0400, Chicago 29, III.

DAKTARAI IŠVYKO Į 
DŽIUNGLES

jVyras ir žmona daktarai 
John ir Marie Babich iš Sacra- 
mento, Calif., išvyko į Guate- 
malos džiungles misijų stotyse 
teikti mediciniškos pagalbos 
puslaukiniams vietiniams. Jie 
taipgi įtraukė dar du to miesto 
gydytoju — dr. J. Clyde Ralph 
ir dr. W. R. Murphy vieno me
nesio darbui tose džiunglių mi
sijose. Daktarai patys apsimo
kės kelionę ir pragyvenimą bei 
kitas išlaidas, kad tik galėtų 
padėti ligoniams toje srityje, 
kur yra apie 200,000 džiunglių 
gyventojų. Organizuojant to
kias daktarų išvykas trumpes
niam laikui, tikimasi jų dau
giau susilaukti.

NAMAI BENAMIAMS

Ispanijoje 1952 m. eucharis
tinio kongreso metu katalikų 
įkurta Butų taryba jau pastatė 
5,000 butų benamiams. Dabar 
pradėjo statyti dar 3,000 butų, f 
kurių vertė bus $8,300,000.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkiu visietas savo buvusiems ir naujiems klientams

VACYS RUTKAUSKAS
RAINBOYV LIETUVIŠKA UŽEIGA

658 West 35 Street Tel. FR 6*1562

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linki savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

EUGENIJA IR BRONIUS BLINSTRUBAI, Sav.

TULPĖ VALGYKLA
2447 West 69th Street

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkiu visiems savo klientams ir draugams 

PETRONIS RESTAURANT
ČESLOVAS IR GENOVAITE PETRONIS, Sav.

3331 So. Halsted Street Tel VI 7*9014

K

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkiu savo klientams, draugams ir pažįstamiems

LIETUVIŲ KLUBAS
Chicago 8, III.3130 So. Halsted St.

Tel. 225-1168
Sav. KUNIGUNDA KONČIENE

f
z?

PAJIEŠKOJIMAI
jieškomas DOMONICK PIWA- 

RONAS, gyv. Chicagoje. Turin
tieji žinių apie jį prašomi tuojau 
pranešti — Dennis Dine, 9137 S. 
Ashland Avė., arba skambinti — 
PRescott 9-7400. Skubus reikalas 
dėl nejudomo turto — real estate.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linki visiems klijentams

GAPS FUEL COMPANY
Kai orui atšilus nereikės kūrenti, bus pats laikas peržiūrėti 
kūrenimo įrengimus. Pašaukit ir pasitarkit su mūsų ekspertais 

kas reikia padaryti, kad Jūsų apšildymas tiksliai veiktų.

Neatidėliokite, pašaukite mus.

2735 W. 63rd St., Chicago 29, III.
PRospect 6-6677

PROGOS-OPPORTUNITIES

Išnuomojama Lietuvių Auditorijos 
taverna arba visa auditorija. Gerai 
įrengta, naujas baras su šaldytu
vais. 3133 So. Halsted St. Teirau- 
tis tel, CA 5-3016 arba DA 6-1345.

Išnuomojama taverna, arba par
duos- Savininkas nori eiti pensi
jon, išbuvęs vienoje vietoje 29 
metus. Maža sale ir 5 kamb. Arti 
47th St. ir Ashland, YA 7-5967.

Parduodama taverna su sale. 
Geras bizniu, Brighton Parke. 

W7-84'65

Per 4 m. galite išmokėti šią nuo
savybę; 2 mūr. namai, 23 išnųomųo- 
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. WA 5-5030

Savininkas parduoda 4 metų se
numo, 5 kamb., 3 miegamų namą. 

Su baru ir ‘restoranu* Be verly Sho- ! “Overhead sewers, sump pump & 
res Ind. (Sandūnuosc). $12,000 gry- , drainage tile”. Garažas. 2518 W.

69th St. Susitarimui skambinti 
HEmlock 4-3098

IŠNUOMOJAMA

Išnuom. kambarys, didelis, švie
sus, su atskiru įėjimu ir visais ki
tais patogumais. 7143 S. Talman 
Avė. GR 6-3069.

Išnuomojama patalpos tinkamos 
bizniui ar ofisui, išplanuotos pagal 
jūsų reikalavimus, naujame pasta
te — 2848 W. 63rd St. Skambinti 
GRovehilI 6-6628.

Išnuom. 5 kamb. butas, 1-me 
aukšte. Sav. duoda gazą, elektrą 
ir apšild. 277-9625, po 6 v. v.

Išnuom. 4 kamb. butas su apšil. 
$90 mėn. 10513 S. Edbrooke Avė. 
Kreiptis Hllltop 5-8512.

Išnuom. 5 kamb. butas, 3 mie
gamieji. Brighton Parke.

FRontier 6-5999

Med. 2x4 modernizuotas su gar. 
$15,000.

Mūr. 2x5 gražus namas Brighton 
Park. 827,500.

Med. 3x4 geros pajamos. Marąuet
te Parke. $18,500.

Med. 1 % a. 5x3 Centr. šild. Gage 
Parke. $15,000.

Mūr. 4 meti} 6 k. cottage North- 1 
lake, III. Viskas modern. $1.6,000.

Med. 6 k. bung. ir 3 kamb. rūsy. 
Brightn Park centre. $15,250.ŠIMKUS

FOR RENT Real estate, notary publio
4259 So. Map!ewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Gage Parke. Mūrinis 3 ir 2 kamb. 
30 p. sklypas. Naujas garažas. Idea- 

| lu vionam ar dviem asmenim. Kaina 
tik $13,000.

Marąuette Parke. Modern. mūri
nis, 2 po 6 kamb. su ekstra sklypu 
šalia.

D e M E S I O i

no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Pirkite JAV Apsaugos 

B o n u s I

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. 69th St., Chicago

V. ŠIMKUS
Statybos tr Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4208 ir TE 8-65S1
_________________________

Medinis. 2 butai — 5 ii 4 kamb. ' 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. ' 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. i 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pašto- j 
gė. $16,900.

Turime daug ir Įvairių namų vi- I 
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarlzuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St.
I

CL 4-2390

CICERO—BERWYN
J

1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie
nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tik 
$18,500. į

2. Parkliolme mūrinis 4 butų: 3— I 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas 1 
$32,500.

1STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir staty- B

i
bos darbus, gydytojų ofisų, A 
gyvenamųjų ir prekybos pa- g 
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro- - -------------- -------- - -

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties P,°, „6(^is kamb-’ mūrinls garažas. I A. Stančiauskas instaliuoja vi-
3. Parkholme mūrinis 2 butų: 2

ŠILDYMAS

4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. geriausių Amerikos firmų gazu 
padieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. Garažas $12,900 j u* alyva kūrenamus pečius_ (fur-
I po pietų. Parduodama: Vėliausių 2-2. jnkfiž 500 i naces> v,sų dydžlų oro vesintu-
pasaulinių žinių santrauka ii ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
dutes pasaka. Programą veda 7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas.

3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji).
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž. $28,500.

8. Parkholme beveik naujas 5 
kamb. bungalow. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

WLYN, 1360 bangos, veikia sek-

Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadtvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas’’

iiiiiiiiiiiiiiimiiiimaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai iri 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii

6. Du po i kamb. 45 pėdų sklypas. - vys bei Air Conditioners ir atlieka 
šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo- ‘ 
keti.

visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 West 15 Street, Cicero 
Tel.: OL 6-4980, OL 2-8907

OL 2-9589

HELP WANTED — MOTERYS

Wanted Woman 
MAGMINE OPERATOR

i
. Davies Cleaners, Drapery Dept. 

Will train. Call Mr. Knox 
CAlumet 5-4204

Heating Contractor
Greit, sąžiningai ir garantuotai 
Įrengia naujus, perstato senus 
įvairių rūšių gazu, alyva lr ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) lr kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Western AveM 
Olticago 0. DI.
TeL VI 7-S447

Reikalinga angliškai ir lietuvis-11 BUILDERS «Cį - g
kai kalbanti SEKRETORĖ:. ! “SjkjSS R

3261 S. Halsted St. ! vartojant geriausias medžiagas.
“ Turime dar keletą sklypų Chicagoj. 

6440 SOUTH PULASKI RD.
RE 7-6630 arba LU 1-0400Platinkite “Draugę’".

Perskaitę "Draugą", duoki- Skelbkitės “Drauge”. | Remkit dien. “Draugę” 
I te jį kitiems pasifkaityti. ----------------------------------- -----------------------------------

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinaml ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš laukt. 
■'Tuckpolnting". Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei aekmadle. 
nfais.

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vando- 
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers). air conditioners, ry- 
nos (gutters) Iki 8 metų išsl- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, £ 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGĄL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-0703 OL 7-2094 Chicaeo, IU.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE* 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamos.



NAUJI IŠRADIMAI
Artimoje ateityje turėsime 

daug patogesnius telefonus. 
Pvz., išvykdamas kur į svečius, 
prieš tai savo namų telefone 
pasukdami atitinkamus nume
rius, galėsime padaryti, kad 
mums skirtas telefono pašauki
mas telefono būtų automatiš
kai nukreiptas į tuos namus, 
kuriuose svečiuosimės. Jei, kai 
bedami su savo draugu, norėsi
me, kad dar trečias įsijungtų į 
mūsų pasikalbėjimą ,bus gali
ma ir jo telefoną įjungti. Tie 
telefono numeriai, kuriuos daž
niau šaukiame, bus suprastinti 
ir vieton septynių ar kiek skait 
menų, tereikės išsukti nurody
tus du. "•

hydrologinių ekspertų grupe 
New Mexico Kasyklų ir Tech
nologijos institute, esančiame 
Socorro, N. M., mieste išvystė 
elektroninį aparatą, kurio pa
galba galima surasti požeminio 
vandens šaltinius. Tuo aparatu 
jiems pavyko surasti požemi
nes versmes Corrizonzo mieste, ; 
netoli White Sands, kur anks
čiau darytieji gręžimai nebuvo 
davę jokių rezultatų, o gyven- ■ 
tojai buvo dideliuose sunku- ! 
muose, neturėdami vandens.

3,000,000 išradimų

NCWC—CRS davė Balfui rūbų

Šiemet daugiau nei kitais me 
tai siunčiant rūbų siuntinius 
Lenkijon Balfo rūbų sandėliai 
žymiai tuštesni. Balfo vadovy
bė kreipėsi į NCWC — užsie
niam šelpti JAV Katalikų Cen-

Į DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio mėn. 20

Ieško skiepų nuo dantų gedimo
Vaikų ligoninėje Miami mies

te ieškoma skiepų ar vaistų, 
kurie apsaugotų nuo dantų ge
dimo. Tyrimai parodė, kad dan 
tų gedimas vyksta ne dėl lacto- 
bacilli bakterijų, kaip iki šiol 
manyta, bet kad to priežastimi 
gali būti kai kurios streptoko
kų rūšys. Pirma daromi tyri
mai su gyvuliais, o paskiau — 
su žmonėmis, siekiant nustaty
ti, kurios bakterijos yra dantų 
gedimo priežastimi.

JAV-se jau yra užpatentuota 
3,000,000 išradimų. Garbingą 
trimilijoninį numerį gavo paten 
tas elektroninio įtaiso, galinčio 
skaityti bankų čekius. Pirmas 
JAV įstaigos suteiktas paten
tas buvo duotas 1790 metais, 
bet patentų dabartinė numera
cija prasidėjo tik nuo 1836 me
tų, kada buvo išleistas specia
lus patentų reikalus pertvar
kąs įstatymas.

Tas išradimas praktikoje bus 
galimas naudoti 1962 m. 

Elektros bangomis skaldo uolas
Montanos kasyklų mokyklose 

sudarytas įtaisas, kuriuo elek
tros bangomis skaldomos uolos. 
Tas įtaisas yra panašus į mažą 
radijo siųstuvą, kurio bangos 
nukreipiamos viena siaura kryp 
timi. Paleidus į uolą, tos ban
gos siaurą uolos ruožą įkaitina, 
tas ruožas nuo karščio plečiasi 
ir skelia visą uolą.

Elektrokardiogramos persiųs 
telefonu

Išoperavo kraujo krešulį iš 
plaučių

Dr. Denton A. Cooley, Baylor 
universiteto profesorius Hous- 
ton mieste, atidarė 37 m. am
žiaus moters pagrindinę plau
čių arteriją ir čiulpimo įtaisu 
bei replelėmis išėmė kelis krau
jo krešulius. Moters kvėpavimą 
operacijos metu pavadavo spe
ciali “plaučių-širdies” mašina. 
Tokia operacija — pirmoji me
dicinos istorijoje.

Elektra šildomos kojinės
Kojinės, kurias elektros ba

terijos gali įkaitinti iki 110 
laipsnių šilimos, yra išrastos 
Taylor Sales bendrovės, Way- 
ne, Pa. šilimai gauti naudoja
mos dvi standartinės 6 voltų 
baterijos, kurias nešiojama 
prie diržo.

Kiek benzino naudoja mašina?
Ongaro Dynamics bendrovė 

Columbus, Ohio, mieste išrado 
įtaisą, pavadintą “Drivemas- 
ter”. Jis parodo, kokį kiekį ben

trą — ir gavo 50,000 sv. gata
vai supakuotų drabužių, kurie 
šiomis dienomis 'bus nugabenti 
j Vokietiją.

Chieagos baltininkai žada pri 
siųsti. į Centrą savo vajaus der

bių — 20,000 svarų. Tačiau ir 
j Centro apylinkės lietuviai galė- 
į tų savo spintas pravalyti ir Bal 
fui šį tą atvežti. Vienas iš ge
rų darbų yra “Nuogą prideng
ti”. Kas neturi rūbų, galės tam 
pačiam tikslui penkinę paauko
ti, tiek maždaug kainuoja vie
no siuntinio pasiuntimas paštu.

Gaila, kad daugelis paskirų 
asmenų ir net organizacijų ne
pasitiki Balto darbu ir patys 
siuntinius siunčia Lenkijon, tuo 
būdu dvigubindami be reikalo 
šalpą, kai Balfas ne visus pra
šymus dėl jų gausumo gali pa
tenkinti. Balfas gauna prane
šimų iš Lenkijos (nurodytos pa 
vardės ir adresai) apie šeimas, 
kurios per vienus metus iš JAV 
lietuvių gavusios po 10-20 siun 
tinių. K. L. J.

Kai kūnas subyra j dulkes, dar 
lieka gyventi taurus vardas.

Fr. Schiller

ANDREI# MIKASHUS
Gyveno 8934 So. Lowe Avė.

Mirė bal. 1S d., 1962, 12:50 
v. r., sulaukęs 46 m. amžiaus.

Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Florentinc (Daus), 2 
sūnus Lar.ry ir Andrews, Jr., 
tėvas Jonas, brolis Jonas, bro
lienė Olga ir šeima, sesuo Stel
ių Prasco, švogeris Edward ir 
šeima, dėde Jonas Komoski, 
kiti gimines, draugai ir pažį
stami.

Kūnas pašarvotas 
Phillips koplyčioje,
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks 
21 d., iš koplyčios 9:30 vai.
ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę. žmona, sūnūs, tė
vas, brolis, sesuo ir kiti gimi
nės.

Antano M. 
3307 So.

Laidot. direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel. YArds 7-3401.

Mielam Bičiuliui
JONUI SKEIRIUI ir šeimai,

jo mylimai mamytei Lietuvoje mirus, gilią užuo 
jautą reiškia

B. Bakas

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
1443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams .Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — GEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

-I. F. EFDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS«

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS .

O 4665-07 South Herntifage Avenue
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852■ .X-

AMBULANCF PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Sveikojo ligos
JAV Sveikatingumo tarnyba 

nustatė,, kad ir sveikas žmogus 
vidutiiftfkSi per metus serga 16 
dienų ir iš jų apie šešias dienas 
praleidžia 'besigydydamas lo
voje. Dėl susirgimo moterys 
dažniau negali atlikti savo pa
reigų, Jsaip vyrai, ir vyresni 
kaip 45 iri. amžiaus dažniau 
serga negu jaunesni.

Elektroninis įtaisas požeminiam 
vandeniui surasti 

Dr. Paul R. Kintzinger su

A. -Į- A.
SOPHIE KATAUSKAS

(AUGUSTINAITE)
Gyveno 3157 S. Emerald Avė.

Mirė bal. 18 d., 1962, 9:10 vai. ryto. Gimė Lietuvoje. Kilo 
iš Tauragės apskr., Kaltinėnų par. Amerikoje išgyveno 49 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime giminaičiai: Sophie Sheimitis 
su šeima, Jonas ir Petras Adomavitz ir jų šeimos, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko sūnus Antanas su 
Šeimą.

Priklausė Tėvų Marijonų Rėmėjų, Šv. Kazimiero Seserų 
Rėmėjų, Šv, Pranciškaus Seserų Rėmėjų, šv. Petronėlės ir 
Teisybės Mylėtojų Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., bal. 23 d., iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę GIMINĖS
Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips. Tel. YArds 7-3401

Mūsų mjdima žmona, motina, uošvė ir senelė

A. -J- A.
MARIJA SKEIRIENĖ

atsiskyrė su šiuo pasauliu š. m. kovo mėn. 19 d. Lietuvoje iškil
mingai palaidota Kamajuose.

Dideliame liūdesy liko: Vyras Antanas Lietuvoje. Amerikoje 
sūnus Jonas Skeirys, nuarti Vera, anūkai Gediminas ir Linas, 
gyvenantieji Gary, Ind.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME N<_i J-LE. 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lsf St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAI SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

VSLYKOS — DIDŽIOJI
ŽMONIJOS PRISIKĖLIMO 

ŠVENTE

Pakyla saulėj prašneka sugrį- 
žusieji paukšteliai, sprogsta me
džiai ir sužaliuoja darželiai. 
Kiekvienas jaučiame artėjančią 
šią prisikėlimo šventę.

Linkime mūsų taupytojams, 
draugams ir visiems lietuviams 
linksmai atšvęsti ŠVENTAS 
VELYKAS!

PAREIGŪNAI
THOMAS S. JANULIS, 

direktorių tarybos pirm.
ALBERT J. AUKERS, 

prezidentas
JOHN BUDRICK, 

viceprezidentas
JOHN T. JANULIS, 

sekretorius
EMU L. DESWIK, 

iždininkas
JOSEPH H. ST1LLER, 

teisių patarėjas
JOSEPH P. VARKALA, 

auditorius

William (Boleslovas) Shimkus
Gyveno 10747 South Indiana Avenue, Chicago, Illinois.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Šiaulėnų parapi- 

kęš 74 metų amžiaus.
Mirė balandžio 18 d., 1962 m., 1:15 vai. popiet, sulau- 

jos, Batkūnų kaimo. Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime krikšto duktė Helen Szy.m- 

borski su šeima, artimi draugai: Melvina Waitkus, John Lev- 
gaudas ir Stella Brazaitis ir jų šeimos, ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Chieagos Lietuvių Draugijai.
Kūnas pašarvotas L. Bukausko koplyčioje, 10821 So. 

Michigan Avenue. Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 21 
dieną. Iš koplyčios 9:15 valandą bus nulydėtas į kapines.

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

Nuliūdę lieka: Krikšto duktė ir draugai.
Laidotuvių direktorius — Leonardas Bukauskas, Tele

fonas COmmodore 4-2228.

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVB.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDlTlONED KOPLYČIOS

MASINOM! VISTA
REpubHe 7-8600 BBpnbtte 7-8801

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS G. LACKAWIGZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpubliė 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

ALBERT J. AUKERS
Prezidentas ir menedžeris

DIREKTORIAI 
TOMAS S. JANULIS 
STANLEY STANEVICH 
ALBERT J. AUKERS 
JOHN BUDRICK 
JOHN T. JANULIS 
DR. ALGERT W. PRŪSIS 
EDWARD GAMMIE 
ALEX M. KEZES 
EMIL L. DESWIK

DISTRICT SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

3430 S. HALSTED ST.
CLiffside 4-0104

Mūsų brangiam ir mylimam sunui, broliui, švogeriui ir dėdei

A. -f- A.
STASIUI GUDINSKUI mirus,

dėkojame kun. Dr. J. Tadarauskui jį lankius namuose, ligo
ninėje ir aprūpinus Šv, Sakramentais. Atsilankymą į koplyčią 
ir Rožinio kalbėjimą. Bažnyčioje gražiai sutvarkius gedulin
gas pamaldas ir jas atlaikius.

Dėkojame kun. Dr. J. Gutauskui jį lankius Simcoe ligo
ninėje, namuose ir Hamiltone. Už gedulingas pamaldas, paly
dėjimą ir tarus jautrų atsisveikinimą kapuose.

Dėkojame kun. B. Sugintui už atsilankymą į koplyčią, 
Rožinio kalbėjimą, gedulingas pamaldas, atsisveikinimą bažny
čioje ir palydėjimą j lietuviškus kapus.

Dėkojame kun. P. Ažubaliui už. kantrybę mums paren
kant vietą, ir kun- B. Pacevičiui už velionies pasitikimą ka
puose. Dėkojame Dr. Onai Valaitienei įdėjusiai motiniškos 
širdies ir sumanumo juo rūpinantis namuose ir ligoninėje.

Dėkojame visiems jo sunkios ir ilgos ligos metu lankius 
namuose ir ligoninėse. Už linkėjimus pasveikti, dovanas ir gė
les. Dėkojame visiems velionį lankius koplyčioje, užprašius 
šv. mišias, atsiųstus gėles ir vainikus. Mums visiems pareikš
tas užuojautas žodžiais, laiškais, telegramomis ir spaudoje.

Dėkojame visiems dalyvavus gedulingose pamaldose ir 
palydėjus į amžino poilsio vietą. Taip pat esame visiems labai 
dėkįngi bet kuo prisidėjus prie gražesnio paskutinio patarna
vimo.

Nuliūdusios šeimos vardu ačiū.
• TĖVAI ONA IR PRANAS GUDINSKAI

<*348 S. CALIFORNIA AVĖ,
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.

3354 S. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN ĄVE. Tel. COmmodore 4-222?,

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympiė 2-1003

..
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i X Ignas Kazlauskas, Lietu
voj buvęs Panevėžio apygardos 
j teisėjas, balandžio 15 d. atšven
tė 60-ties metų amžiaus sukak
tį. Sukaktuvininkas yra gimęs 
Žemaitijoje. Baigęs Vytauto 
Didž. universitetą, dirbo Aly
tuj, Mariampolėj ir Panevėžy. 
Nuo bolševikų pasitraukęs į 
Švediją, vėliau atvyko į JAV ir 
su šeima gyvena Cicero, III. Vi
są laiką aktyviai reiškiasi atei
tininkuose ir kt. katalikų drau
gijose, ypač globodamas jauni
mą.

X ALRK Moterų sąjungos
46 kp. balandžio 14 d. pagerbė 
savo globojamas moteris lietu
vių senelių prieglaudoj, kurios 
neturi nei giminių nei artimų. 
Joms įteikė gėlių, dovanų ir su 
ruošė programėlę. Svečių tarpe 
buvo Šv. Kazimiero seselės ir 
viešnia Ona Macijauskaitė-Ste- 
wart iš New Yorko. Vaišės bu- 

|vo suruoštos Šv. šeimos vi
loje.

X Solistai Pr. Biokienė, Gen. 
j Giedraitienė ir Al. Brazis suti
ko padainuoti, ALRK Vargoni
ninkų sąjungos 50 m. sukakties 
minėjimo koncerte, kuris įvyks 
birželio 3 d. Marijos Aukšt. 
mok. salėj.

X šv. Vardo dr-ja, Šv. Kry
žiaus Lietuvių parapijoj, gegu
žės 5 d. 8 v. v. parapijos sa
lėje rengia šokių vakarą. Va
karo tikslas pagelbėti kun. kle
bonui A. Linkui sumažinti mo
kyklos skolą. Gros Johnnie 
Bomba orkestras. Gros muzi
ka apatinėj salėj. Bus vaišės. 
Šv. Vardo draugijos pirm. — 
Jonas (Sprainis, dvasios vadas 
kun. Leonas Petkus, šokių va
karo vedėjas Silvestras Navic
kas, pagelbininkai Leonas Gus- 

(tas ir Vladas Serauskas. Ren
gėjai prašo visus atsilankyti— 
nesigailėsite.

X LB Town of Lake apylin
kės valdyba ir Lituanistikos mo 
kyklos tėvų komitetas rengia 
nuotaikingą pavasarinį pasilinks 
minimo vakarą balandžio 28 d. 
7 vai. vak. Stanley Urbas nau
jai išdekoruotoje salėje, 4523 
S. Wood St. šokiams gros pui
kus lietuvių orkestras. Veiks 
bufetas, bus dovanų. Įėjimas— 
laisva auka atžymima lape. Pel 
nas skiriamas Town of Lake 
Lituanistikos mokyklos išlaiky
mui — paramai. Visi vietos ir 
platesnės apylinkės lietuviai 
yra kviečiami šiame pavasari
niame pasilinksminime daly
vauti.

X Jonas Skeirys gavo iš pa
vergtos Lietuvos liūdną žinią, 
kad Kamajų v., Skeirių kaime, 
kovo 19 d. mirė jo motina a. 
a. Marija Skeirienė, sulaukus 
82 metus. (Pr.)

X Draugo Velykų numeris iš 
leidžiamas šiandien, penktadie
nį. šeštadienį Draugas išeis 
kaip paprastai, su kultūriniu 
priedu. Pirmadienį, antrą Ve
lykų dieną, Draugas neišeis, bet 
administracija ir redakcija 
dirbs. Didįjį šeštadienį Draugo 
redakcija ir administracija ne
dirbs.

X šv. Kazimiero Seselių Rė
mėjų seimas įvyks gegužės 6 
d. Marijos Aukšt. mok. salėj. 
Centro rėmėjų didžiausias rū
pestis yra sutelkti aukų 
paliegusių seselių namo staty
bai. Prašoma visų skirti aukų 
dės. Mačiau adresuotus laiškus 
minėtam reikaiui. Seime kvie
čiami dalyvauti draugijos ir 
paskiri asmenys.

X Irena Gečiūtė, gyv. 3551 
W. 64 PI., 3 metų amžiaus, su 
tėveliu pristačiusi Alvudo kon
kurso parodai savo piešinį — 
tris grybus, — pasakė, “gal aš 
plemiją gausiu”. Irena ir prog
ramoj pasirodys, kur dainuos ir 
deklamuos per Šeimos šventę, 
kurį įvyks balandžio 28 d. Jau
nimo Centre. Alvudo valdyba 
prašo kontestantų paskubėti ir 
pristatyti savo darbelius į raš
tinę, 2319 W. Garfield, Chicago 
36, III.

X Lietuvių Demokratų Ly
gos, Cook apskr. direktoriato 
posėdis įvyko balandžio 18 d. 
adv. Charles P. Kai raštinės 
patalpose, kur dalyvavo Lygos 
pirm. K. Žirgulis, vykd. sekr. 
J. Jatis, adv. A. Prei'bis, Prei- 
bienė, Donna Kamm ir Pr. Šu
las. Nutarta Liet. Demokratų 
Lygos 25 metų sukaktį pami
nėti banketu ateinantį rudenį. 
Tai sukakčiai atžymėti nutarta 
išleisti specialų leidinį, kurio 
technišku darbu pavesta rūpin
tis pirm. K. Žirguliui ir Pr. Šu
lui. Adv. Kai pavesta sudaryti 
delegaciją ir aplankyti miesto 
merą D. Daley, kad išaiškintų 
lietuvių kandidato pastatymą į 
aldermano postą Marąuette 
Parke.

X Richard J. Daley, Chica
gos miesto meras, atsiuntė Chi 
cagoš Lietuvių Operai telegra
mą, kurioje siunčia ne tik svei
kinimus “Aidos” pastatymo 
proga, bet ir linkėjimus visam 
operos personalui sėkmingai 
tęsti operinį darbą, pabrėžda
mas, kad tuo pačiu opera sva
riai kelia miesto gyventojų kul 
tūrinį lygį ir estetinį suprati
mą.

X Kun. dr. A. Juška, eks
kursijos organizatorius Euro
pon, praneša, kad galutinai 
sudarytas ekskursijos tvarktaš- 
tis, susitarta dėl viešbučių, 
kaip ir žymesnių vietų apžiū
rėjimo. Ekskursija įvyks nuo 
liepos 29 iki rugpiūčio 19 d. 
Sustojama Madride, Romoje, 
kur bus audiencija pas Šv. Tė
vą, ir dalyvaujama visų katali
kų emigrantų kongrese, po to 
Genevoje, Koelne, Paryžiuje ir 
Londone. Registruotis pas. W. 
Raščauskas, 9535 W. 95 Str., 
Wide World Travel, telef. BE 
3-1104. (Pr.)

X Jaunimui, o taip pat ir tė
vams, bus gera proga pamatyti 
Marąuette Parko Lituanistinės 
mok. mokinius vaidinant D. 
Augienės “Žvaigždutę” gegu
žės 5 d., 7 v. v. Cicero parapi
jos salėje. Vaidinime gėrio ir 
blogio problema yra meniškai, 
o kartu ir jaunimui supranta
ma forma sprendžiama. Rei
kėtų, kad kiekvienas jaunuo
lis, kuris šio veikalo nematė, 
jį pamatytų. (Pr.)

KANADOJ
— II. Rickienė išvyko su sū

num pasigrožėti saulėta Cali- 
fornija ir aplankyti savo brolio, 
Viktoro Sukienicko, Tarptauti
nių teisių profesoriaus, kuris 
neseniai atvykęs iš Londono, 
Anglijos, įgavo darbą garsiam 
Stanfordo universitete, San 
Francisco, Calif.

H. Rickienė yra žinomų Ha
miltone Janinos Narušienės ir 
Alinos Žilvytienės motina.

— Šv. Jono Kr. parapijos 
bažnyčioje Toronte, Kanadoje, 
Verbų sekmadienį, bal. 15 d. 
buvo suruoštas religinis koncer 
tas ryšium su rekolekcijų užbai 
girnų. Rekolekcijas pravedė 
kun. V. Rimšelis, MIC, Draugo 
moderatorius.

Po koncerto žodį tarė ir su- 
' teikė palaiminimą Švenčiausiuo 
ju klebonas kun. P. Ąžubalis. 
Žmonių buvo pilnutėlė bažny
čia.

Lietuvių Dantų Gydytojų draugijos valdyba su talkininkėmis daro gėles savo metinei šventei. Iš 
kair. j deš.: V. Ruibytė, G. Kriaučiūnienė, P. Vaitaitienė, Ruibienė, Rimkienė, Matulionienė, Ba- 
činskienė, Starkienė, Šimkienė, Didžiulienė, Tijūnienė ir Mačiuikiene. (Nuotr. A. Gulbinsko)

Chicagoje ir apylinkėse
BALFO APSKRITIES 

REI KAIAI

Balfo Chicagos apskrities nau 
jai išrinktoji valdyba turėjo 
savo susirinkimą balandžio 11 
d. Jaunimo Centre, kurį atida
rė kun. dr. A. Juška ir sekr. 
P. šilas. Balfo piknikas įvyks- 

I ta birželio 17 d. Bučo darže, 
į Willow Springs. Tuo reikalu bu 
vo ilgokai pakalbėta ir sutar
ta, kad šių metų pikniko lan
kytojams dovanų paskirstymas 
yra taikomas visai Amerikai ir 
kvietimai bus platinami per vi
sus skyrius. Su tokiu sumany
mu yra sutikęs ir Balfo cent
ras. Svarbiausieji dovanų lai
mėjimai jau gauti. Kiti bus su 
rinkti vietų skyriuose. Tarpe 
dovanų bus ir žemės sklypas 
Floridoje iš verslininkų. Paskir 
ti pareigūnai barui, virtuvei, 
tvarkai, mašinų statymui ir t.t.

Rūbų sandėlis randasi pas J. 
Kerulį, 2421 W. 45 st. Čia bu
vo atvežti rūbai iš Roselando, 
Cicero, Brighton Parko ir kitų 
skyrių. Prel. Mozeris pridėjo 
iki 800 svarų rūbų, todėl viso 
buvo supakuota apie 1,800 sva
rų. Siuntoje buvo ir O. Biežie- 
nės surinktų iš gydytojų vais
tų už 8150 ir mok. S. Tomarie- 
nės aukotų naujų knygų Vasa
rio 16 gimnazijai Vokietijoje 
už $120. Sunkvežimis buvo pa
siųstas tiesiai į Brooklyną, Bal 
fo CV, nes reikėjo visus rūbus 
skubos keliu išsiųsti į Vokieti
ją, kadangi vokiečių vyriausy
bė nuo liepos 1 d. panaikina to
kių šalpos siuntų nemokamą 
siuntinėjimą per vokiečių teri
toriją. Rūbus padėjo supakuoti 
J. Kerulis, Bernotai, kun. St. 
Šantaras, J. Jasaitis, J. Gudas, 
V. Šimkus ir kiti, kurie tuo lai
ku buvo susirinkę vietoje. Pa
dėka priklauso V. Šimkui, ku-

IŠ ARTI IR TOLI
Ta pačia proga bažnyčioj bu 

vo išstatyta parapiečių pasižiū
rėjimui parapijos naujai įsigy
toji monstrancija.

Monstrancija padaryta pagal 
dail. T. Valiaus projektą. Tai 
yra kuklus ir paprastas kūri
nys, bet tame paprastume glū
di jos grožis ir didingumas. 
Monstrancijos pastatomoji da
lis — jos papėdė — išpuošta 
lietuviškų rūtų šakelėmis ir Ge 
dimino stulpais. O į viršų šau
nančios tiesios linijos vainikuo
jamos lyg Aušros Vartų Mari
jos karūnos spinduliais.

Parapijai monstracija kaina
vo $800, kurių pusę yra jau 
geradariai suaukoję. Tikimasi, 
kad atsiras geradarių, kurie ir 
antrą pusę suaukos. (Pr. Alš.)

— P. Brasas, R. R. 2, Sel- 
kirk, Ont., Kanada, vyresnio 
amžiaus našlys ieško darbo pas 
ūkininką vasaros laikui. Gali 
vaikus pamokyti lietuvių kal
bos.

ris darbininkus pavaišino ir ge
rai nuteikė.

Apie pinigus kalbėjo ižd. Ign. 
Daukus. Jisai pasakė, kad pi
nigų buvo likę kasoje iš perei
tų metų $2,158, buvo gauta au
kų $379, išmokėta $479. šaltis 
trukdė normalų aukų ir kitų 
pajamų Balfui įplaukimą. Buvo 
priminta, kad skyriai jau pra
dėtų tartis su vietos klebonais 
dėl rinkliavos Balfui prie baž
nyčių leidimo ir tinkamo pra
vedimo, kaip būdavo ankstyves 
niais metais. Kitaip truks lė
šų Balfo sąmatai išpildyti. E. 
Markūuienė pranešė apie sėk
mingą North Sides Balfo sky
riaus pramogą ir surinktas au
kas. Kalėdinė rinkliava numa
tyta vietoje nedaryti. Tokią 
viešą rinkliavą laiškais žada 
daryti pats Balfo centras po 
visą Ameriką.

Lapkričio 10 d. Jaunimo 
Centre jau yra užsakyta su
rengti Balfo Chicagos apskri
ties rudeninį koncertą - vaka
rienę, todėl skelbiant šį nutari
mą, prašoma kitų organizacijų 
susilaikyti nuo didesnių paren
gimų, kad netrukdyti šalpos 
darbo.

Sudaryta atskira komisija 
kartotekos patikrinimui ir tiks
lesnių adresų sąrašo sustaty
mui.

Lapkričio 10 d. Balfo vaka
rienės metu kalbėti nutarta pa 
kviesti gyv. Vokietijoje dr. J. 
Grinių, kuris tuo laiku atva
žiuoja atstovu į Kultūros kon
gresą. A. Gihtneris

GRAŽUS PANEVĖŽIEČIŲ 
KLUBO POBŪVIS

Balandžio 14 d. Jaunimo 
Centre įvyko Panevėžiečių klu
bo gražus pobūvis su trumpa 
menine programa ir vakariene. 
Dalyvavo apie 100 svečių. Po
būvį pradėjo klubo p-kas dr. 
S. Biežis. Įneštos salėft Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos, kurias 
parūpino Panevėžiečių klubo 
valdyba. Dr. S. Biežis apibūdi
no vėliavos reikšmę bei pobū

Aviacijos kapt. J. P. Kauffman, 43 m., yra išlydimas iš kariuo
menės teismo IViesbadene, Vokietijoj, kur buvo nuteistas 20 m. 
kalėjimo už perdavimą karinių žinių Rytų Vokietijos komunis
tams. z----- ‘ (UPI).

Lietuvos 
knyn • .ų'

vio tikslą ir paprašė tautiniais 
rūbais pasipuošusias Brazdžio- 
nytę — 7 m, ir Juodviršytę— 
8 m. sugiedoti Amerikos ir Lie 

j tuvos himnus. Po to įteiktos 
i vėliavos Jaunimo Centro direk
toriaus pavaduotojui kun. Rai
bužiui, kuris padėkojo ir primi
nė, kad tai simbolinga ir graži 
dovana.

i. Meninę dalį ir vaišes prave
dė klubo sekr. Juodviršis. Kau- 
lėnienė įspūdingai padeklamavo 
Maironio baladę Čičinską, susi
laukdama gausių aplodismentų. 
Taip pat deklamavo Brazdžio- 
nytė ir Juodviršytę.

Po trumpos ir kuklios meni
nės programos J. Masilionis, 
Panevėžio monografijos redak
torius, supažindino dalyvius su 
knygos turiniu. Po to Panevė
žio klubo narės, vadovaujamos 
Biežienės, pradėjo susirinku
sius vaišinti savo paruoštais ga 
miniais. Vaišių metu surinkta 
knygai aukų. Stambiausias su
mas knygai išleisti aukojo: dr. 
Biežis — $100, J. Kazanauskas 
— $100, Milaknienė — $50, A. 
Rukuiža — $50, B. Brazdžio
nis $50, V. Liubartas — $30 ir 
ištisa eilė mažesnėmis sumo
mis. Prie knygos išleidimo au
komis prisdeda net ir nepa- 
nevėžiečiai; p. Karnauskienė 
iš Chicagos — 10, B. Šalkaus- 
ikienė iš Toronto — $4 ir t. t.

Klubo valdyba dėkoja vi
siem aukotojam, vaišintojam ir 
svečiam. Pov. Dirkis

Baigiasi DP įstatymo 
terminas

Prel. Jos. P.- Fizgerald pra
neša, kad įstatymas (85-648),

’ leidžiąs pabėgėliams atvykti į 
j JAV, baigiasi 1962 m. liepos 
11 d. Norį pabėgėlį atsikviesti 
i sponsoriai turi paskubėti. Rei- 
i kalingų formų galima gauti 
prel. Fizgerald vadovaujamoje 
įstaigoje: Bishop Rešettlement 
Committee, 228 N. La Šalie st., 
Chicago, III., tel. ANd. 3-7080.

PLAUČIŲ UŽDEGIMO 
SUKĖLĖJAI

Amerikos mokslininkams pa
sisekė laboratorijose atskirti ir 
auginti mikrobus, kurie sukelia 
plaučių uždegimą. Tie tyrimai 
ateityje padės geriau nustaty
ti diagnozę ir rasti geresnes ko
vos priemones prieš tuos mik
robus.

PARDAVĘS PAKĖLĖ 
KAINĄ

Dennis Thull, automobilių 
pardavėjas, 1132 W. Diversey, 
policijos suimtas už sukčiavimą. 
Jis pasiūlė Marijai Pagen 1959 
metų Fordą už $1,140. Ji įmo
kėjo $300. Vėliau ji gavo sąskai 
tą už $2,160.

NEGALI ĮRODYTI, KAD 
VEDĘS

Robert Jacobs, 65, 2710 So. 
Argyle, parko distrikto yra iš
leidžiamas pensijon. Kai jis no
rėjo užrašyti savo žmonai po
mirtinius mokesčius surištus su 
pensija, iš jo pareikalavo ve
dybų įrodymų. Jis vedė žmoną 
prieš 39 metus New Yorke, bet 
ten neranda, kad jo vedybos 
būtų buvusios! užregistruotos. 
Juokaudamas, jis sakosi nežadąs 
iš naujo vesti savo žmoną.

FILMAS APIE LENKIJĄ
“Lenkija”, spalvotas filmas, 

bus nemokamai rodomas Chica 
gos Istorijos muziejuje bal. 21 
d. 2:30 v. p. p. Plačiau yra 
parodomi Biscopin, Posnanė, 
Marlborks, Krokuva, Gdanskas 
ir Varšuva.

40 LIKO BE NAMŲ
Vienas vyras žuvo, keturi bu 

vo sužeisti ir 40 žmonių liko 
be pastogės, kai gaisras sunai

Paryžiaus dailininkų

Kasmet gavėnios pradžioje 
visi tikintieji pelenais pasibars- 
to galvas prisimindami, kad 
mes esame dulkės Dievo ran- 

’koje. Ta proga ir pasaulio did
miestyje Paryžiuje gausūs me-

■ nininkai meldėsi bendrai nauja
■ malda. Ją sukūrė prancūzų dai- 
1 lininkas Willette ir galutinai 
I suformavus liturgijos žinovams 
j ji buvo kardinolo Feltin apro
buota. Toje maldoje gražiai 
atsispindi mūsų laikysena, ku
rios iš kiekvieno krikščionies 
reikalauja Pelenų trečiadienio 
nuotaika. Gavėnios pradžios su 
sikaupimui mes duodame tos 
maldos lietuvišką vertimą: “Vie 
špatie, mirčiai paskirti mes sto 
vime prieš Tave pelenų dieno
je. Meg žinome, kad esame dul
kės ir dulkėmis pavirsime. Žmo 
gus kaip lauko gėlė — tik kele
tą dienų težydi. Mirtis nuskins 
ją už mūsų kaltes. Tačiau mes 
norime čfaryti atgailą už savo 
nuodėmes, kuriomis Tave iš 
piktumo ar silpnybės užgavo- 
me. Bet mes tikime kartu, kad 
mirtis yra tik pasikeitimas. 
Gavėnios gale mes švęsime Ta
vo Sūnaus Jėzaus Kristaus mir 
ties ir Prisikėlimo šventę — 
Duok Viešpatie, kad visi mūsų 
darbai, mūsų džiaugsmai irmal 
dos Tave garbintų ir mūsų bro
lius stiprintų. Ir kai ateis pa
skutinio teismo diena, leisk 
mums stovėti Tavo dešinėje,

Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 03rd St.. Chicago 29, III. 

Tel. 434-4060
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

TVOROS- (CHAIN LINK FENCES)
BE ĮMOKEJIMO IKI 36 MĖN. IŠSIMOKĖJIMUI 

KOSTO BUTKAUS namų pagerinimo b-vė parduoda betarpiai namų 
savininkams fabrikų kainomis sekančius aluminijaus išdirbinius: 
namų prieangius; lauko sienų apkalimus (sidings); laiptų turėklius; 
dekoratyvinius stulpus; stogelius; rynas; (gutters); duris; 
langus ir kt. Nemokamas įkainavimas ir pavyzdžių parodymas jūsų 
namuose. Teirautis:

PRospect 8-2781 arba GRovehill 6-1760

kino 3-jų aukštų apartamenti- 
nį namą, 333 E. Garfield blvd. 
Raudonasis Kryžius rūpinasi 
'benamiais.

POLICIJOS REFORMOS 
ILGAI TRUKS

Chicagos policijos galva O. 
Wilson pasakė, kad užtruks 25 
metai, kol policijos departamen 

i tas pilnai persiorganizuos. Tiek 
laiko truktų, kol personalas pil 

1 nai persikeistų. Ir dar užtruktų 
kitą “kartą”, kol Wilsono nu
rodyta linija būtų tvirtai įgy
vendinta.

IŠGERIAMA DAUG PIENO
Kasdien Chicagoje išgeriama 

2,500,000 kvortų pieno. Sako
ma, jog pabrangs pienas gali
mai iki cento už kvortą. Jei 
kaina pakiltų tiktai pusę cento, 
metų gale tai sudarytų $4,562,- 
500.

BULIUS PABĖGO IŠ 
SKERDYKLŲ

Brahmos bulius, sveriąs 1,- 
675 svarų, pabėgo iš skerdyklų 
ir po penkių laisvės valandų 
buvo pagautas Keeshing Trans 
port sunkvežimių vietovėje, 
prie Racine ir 35-tos gt. Apie 
35 vyrai vijosi bulių, kol jis bu 
vo sugautas. Bulius aplamdė ke 
lėtą sunkvežimių, padarydamas 
apie $1,500 nuostolių.

PIRŠTŲ NUOSPAUDOS
NURODO SILPNĄ PROTĄ
Amerikos gydytojų sąjungos 

žurnalas (21.IV) skelbia, kad 
iš tyrimų prieinama išvados, 
jog iš pirštų nuospaudų galima 
nustatyti, a.r žmogus turi silp
naprotiškumą, schizofreniją, e- 
pilepsiją ar mongolizmą.

malda

kad kartu visi galėtume džiaug 
tis amžinojo gyvenimo džiaugs
mais ir dieviškuoju grožiu. A- 
men”.

Naujas šventasis

Vatikane, dalyvaujant pačiam 
Šv. Tėvui, Apeigų kongregacija 
svarstė palaimintojo Vincento 
Pallotti šventuoju paskelbimo 
bylą. Tuo tikslu išnagrinėta du 
stebuklingi pagijimai, įvykę Vin 
cento Pallotti užtarimu, kuriuos 
ir Kongregacijos medicinos spe 
cialistai pripažino stebuklin
gais. Tuo būdu artimoje ateity
je galima laukti Vincento Pal
lotti paskelbimo šventuoju. Vin 
centras Pallotti yra įkūręs gar- 

' šią Katalikų Apaštalavimo kon
gregaciją, kuri yra išplitusi vi
same pasaulyje palotiniečių var 
du.

GRAŽI DOVANA BET KADA!
Tėvai, įsigykite ir duokite savo 

viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENĖS pasakų knygą

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois




