
“5;Tx clmnl c,HO« AVĖ. , 

CHICAGO ’7* ,LL’ (1RAT1S
M I'NTEį ° W£ .C5

tr

DRAUGAS
Laidžia Lietuvių Katalikų 8paudos 

Draugijų
2334 So. Oakley Avė., Chlcago 8, Illinois 

Telephone — Vlrginiu 7-(1040-41

Vlenintčlls tautinės Ir tikybinės minties 
lietuvių dienraštis pasaulyje

w

Nr. 105

o T
nt|ra’ Lt,

dil

DRAUGA
ky

Kaina 5 urmai
THE LITHUANIAN DAILY F R I E N D

_______ PENKTADIENIS, GEGUŽĖS (MAY) 4, 1956

DRAUGAS
The I.lthiuuUun Daily Prlend

Publlahrd by the IJthuanlan Catholtc 
Pieaa Sodely

2334 So. Oukley Avė., Chlcago 8. Illinois 
Telephone — Ylrginln 7-IHMO-41

The mo«t lnfluentlal Llthuanlan Daily 
In America

Pnce 5 centb Vol. Ai

IZRAELIS SU KAIMYNAIS ARABAIS SUSITARĖ
Vėl ragins okupuotos Lietuvos 

jaunimą vykti į Sibirą
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Balandžio menes/ Maskvoje buvo sušauktas jaunųjų statybi
ninkų pasitarimas, šitą pasitarimą sušaukė komjaunimo organi
zacija, Visoje Sovietų Sąjungoje turinti 18 su puse miliono narių. ---------- ,__ ,
Lietuvoje komjaunimo eilėse yra 116,000 jaunuolių, kurių vyrau- plėšinines žemes iš Lietuvos pa- 
jančią didžiumą sudaro miestiečiai bei lanką /vairias mokyklas, reikalavę apie 6,000 jaunuolių. 
Vilniškės „Tiesos" pranešimais 1955 metų pradžioje 1,676 kolcho-Atsižvelgiant į bolševikų turimą 
zuose buvusios pirminės komjaunimo organizacijos, turėjusios per keleriopą tikslą vykdant plėšinių 
14,500 komjaunuolių.

Numatytos akcijos palies ir 
Lietuvos jaunimą

Kiek iš viso į plėšinines žemes 
buvo išsiųsta Lietuvos jaunimo 
— komunistinė spauda duomenų 
nepateikia. Tačiau jei bolševikai 
būtų vadovavęsi jaunimo išsiun
timu, atsižiūrėdami gyventojų 
skaičiaus, tuo atveju jie būtų į

Sovietų Sąjungos jaunųjų sta
tybininkų pasitarime kalbėjo ko
munistų partijos sekretorius 
Chruščevas. Savo kalboje jis pa
žymėjo, jog šeštojo penkmečio 
metais fabrikų statyba vyksianti 
prie žaliavų centrų, tai yra „be
kraščiuose Sibiro plotuose“. Nu
matomoms statyboms reikėsią 
daug darbo jėgos.

Numatomos naujos jaunimo 
akcijos

Toliau Chruščevas pažymėjo, 
jog visoje eilėje Sovietų Sąjun
gos didžiųjų miestų, kaip Lenin
gradas, Maskva, Charkovas, Ki
jevas, Sverdlovskas, Odesa ir ki
ti, jau dabar esą „darbo rezer
vai“. Šituos Chruščevo minėtus 
darbo rezervus tenka skaityti be
darbiais, nes jau dvidešimtajame 
komunistų partijos suvažiavihie 
jis užsiminė apie asmenis, „ven
giančius darbo“. Taip pat turima 
duomenų (patikrintų duomenų. 
SM), kad ne tik Sovietų Sąjun
gos didmiesčiuose, bet ir Lietu
voje darbo gauti sunku. Tik kol
chozuose jaučiama darbo stoka, 
tačiau kurio žmonės vengia dėl 
prasto atlyginimo.

Užsiminęs apie nepaprastus 
Sibiro lobius, Chruščevas prane
šime jauniesiems statybininkams 
priminė, jog '„svarbiausioms šeš
tojo penkmečio statyboms reikės 
šimtų tūkstančių naujų darbinin 
kų. Siekdami aprūpinti šias sta
tybas kadrais, partijos ck ir ta
rybinė vyriausybė kreipsis į ta
rybinį jaunimą, kviesdami nu
siųsti geriausius savo draugus 
statyti svarbiausių įmonių“.

Galiausiai Chruščevas paminė
jo, išreikšdamas viltį, jog kom
jaunimo organizacija sugebėsian 
ti „išskirti 300,000 — 500,000 
žmonių“.

Ta pačia proga Chruščevas pri 
minė, jog į rytines šalies sritis 
reikalingi ryžtingi žmonės. Jie, 
atrodo iš tolimesnės Chruščevo 
kalbos, turima tikslo perkeldinti 
įsikūrimui, ne vien darbams, nes: 
„tebūnie tai iš pradžių daugiau
sia vieniši jaunuoliai ir merginos, 
o paskui bendrame darbe jie ge
rai pažins vienas kitą, daugelis 
iš jų apsives, sukurs stiprią šei
mą"...

Jiems teks kęsti šaltį, lietus, 
nepriteklius

Šitos Chruščevo minėtos akci
jos, savaime suprantama, palies 
ir Lietuvos jaunimą. Taip pat 
netenka tikru laikyti minėtą jau
nimo skaičių, siekiantį pusmilio- 
nį. Jis, greičiausiai, bus žymiai 
didesnis. Šitokią išvadą daryti 
duoda pagrindo plėšinių įsisavi
nimo 1954 metais kovo pradžio
je pradėtoji vykdyti akcija. 
Chruščevui skelbiant šitą akciją, 
buvo minėtas jaunimo skaičius 
šimto tūkstančių ribose. Tačiau 
iš 100,000 praėjusių metų pabai
goje plėšiniuose dirbančiųjų skai 
čius jau siekė 350,000, arba tris 
su puse karto daugiau negu buvo 
užsimota.

Plėšinių akcija palietė ir Lie
tuvos jaunimą. 1954 metais ba
landžio 4 dieną Vilniaus teatre 
įvyko atsisveikinimas su 2,000 
lietuvių jaunuolių, išvykstančių

į plėšinines žemes. Taigi nepraė
jus pilnam mėnesiui po plėšinių 
akcijos paskelbimo, jau 2,000 lie
tuvių jaunuolių komunistų par
tijos spaudimo pasėkoje turėjo 
išvykti iš Lietuvos. Vėliau sekė 
visa eilė transportų, tačiau kurių 
apimtis (kiek išvyko), nebuvo 
minima. 1955 mettais kovo 26 
dieną specialiu traukiniu per Vil
nių išvyko per 800 lietuvių jau
nuolių. 1955 balandžio 18 dieną 
sekė naujas transportas į plėši
nines žemes išvykstančio Lietu
vos jaunimo. Per Vilniaus radiją 
išvykstančiųjų darbo sąlygos ši
taip buvo apibūdintos:

„Atsiliepdami į partijos šauki
mą įsisavinti naujas dirvonines 
ęemes, į tolimą Kazachstaną vėl 
savanoriais išvažiavo šimtai Lie
tuvos jaunuolių. Jų laukia sun
kus darbas. Jiems teks kęsti, šal
tį, lietus, nepriteklius“.

įsisavinimo akciją (a — spaudi
mo pasėkoje sutelkti reikiamą 
skaičių darbo jėgos sunkiose kli
matinėse sąlygose, b — nusiųstus 
jaunuolius įkurdinti retai apgy
ventose Sibiro srityse, c — šita 
akcija silpninti okupuotas šalis), 
į plėšinines žemes iš Lietuvos bu
vo išsiųstas kur kas didesnis 
skaičius, negu jis galėtų būti, jei 
okupantas būtų vadovavęsis pro
porcingumo principu.

Be abejonės, kad būsimos nau
jos akcijos taip pat palies tūks
tančius Lietuvos jaunimo. Šitos 
akcijos motyvais į jaunųjų staty
bininkų pasitarimą Maskvon bu
vo pasiųsta keletas lietuvių jau
nuolių.

Komunistų partijos spaudimo 
pasėkoje tasai jaunimas bus iš
plėšiamas iš Lietuvos, kad pra
retintų lietuvių vieton būtų at
keldinti rusai.

Kėsinosi nužudyti Jungt. Tautų 
gen. s e kr. Dag Hammarskjold

JUNGTINĖS TAUTOS, New Yorkas, geg. 3. — Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarskjold šiandien pranešė 
Jungtinių Tautų Saugumo tarybai, kad jis gavo nesišaudymo susi
tarimus tarp Izraelio ir keturių Arabų kaimynų — Egipto, Lebano, 
Syrijos ir Jordano.

Kinai stipriai priešinasi
komunizmo priespaudai

WASHINGTONAS, geg. 3. — Kinijos žmonių pasipriešinimas 
komunizmui yra stipresnis negu manoma užsienyje. Taip prabilo 
diplomatinis pranešimas iš Peipingo.

Daugumas kiniečių, kurie 
džiaugėsi, kad prezidentas Mao 
Tze - tung pasiekė jėgą, dabar 
yra nusivylę. Jie jau ilgisi senos 
sistemos. Kinijoje teroras siau
čia. Žmonės bijo pasakyti, ką jie 
galvoja.

Kiniečiai įsitiikno, kad jų „iš
laisvinimas“ buvo tik pasaka, — 
pažymi užsieninis komentato
rius.

Marš. Montgomery

aplankys Kanadą

OTTAWA, Kanada. — Marša
las Montgomery, Šiaurės Atlanto 
Gynybos sąjungos vyriausiojo 
vado pagclbininkas, gegužės 18 
d. atvyksta į Montrealį. Tą pa
čią dienę jis išskris į Ottawą ir 
ten bus iki gegužės 21 d. britų 
augštojo komisionieriaus Archi- 
bald Nye svečiu.

Kinijos kaimiečius slegia tak
sos. Tarp kiniečių auga bruzdėji
mas prieš komunistinį režimą, 
kuris nepakenčia nė mažiausios 
opozicijos.

Daugumas kiniečių nekenčia 
komunizmo. Kinijoje yra beveik 
600 milionų gyventojų, iš kurių 
9 milionai įrašytų į komunistų 
partiją.

valstybės atstovus praėjusią sa- i Kinijos komunistų partijos 
vaitę. Karalienė Elzbieta priėmė nariai sudaro privilegijuotą kla-

Už arbatėlę
LONDONAS. — Škotų laisvo

ji bažnyčia kritikavo Britanijos 
vyriausybė, jog ši sudarė tokias 
sąlygas, kad karalienė Elzbieta 
turėjusi priimti komunistinės

Sovietų vadus — Nikitą Chruš- 
čevą ir Nikolai Bulganiną — ir 
jiems suruošė arbatėlę.

sę. Taip pat policija ir kariuome
nė Kinijoje sudaro privilegijuo
tas klases.

•
Brazilijos viceprezidentas Joao Goulart atvyko j Washingtoną. IS kai
rės j dešinę: senatorius Williani F. Knowland (R., Cal.), vieeprez. 
Goulart, senatorius VValter F. Georgo (I)., Georgia), viceprezidentas 
Ninon, (INS)

Gen. Curtis Lemay (kairėje), strateginių oro jėgų vadas; niaj. gen.
J. P. McConnell, strateginių oro jėgų pilanų direktorius; ir senatorius 
Stuart Syniington (D., Missouri), senato ginkluotos tarnybos pirmi
ninkas tVashingtone kalbasi oro jėgų klausimais. Lemny pareiškė se
nato ginkluotos tarnybos komitetui, kad JAV ilgos distancijos oro 
jėgos, pagal dabartinę programų, bus žemesnės negu Sov. Rusijos nuo 
dviejų iki keturių metų laikotarpyje. (INS)

Už geležinės uždangos kova
vyksta už tikėjimą ir sąžinę

BERLYNAS, Vokietija. — „Anapus geležinės uždangos vyks
ta kieta, be pasigailėjimo kova prieš visa tai, kuo remiasi mūsų 
kultūra, kova prieš žmogų, prieš visa tai, kas žmoguje yra žmo
giško. Prieš žmogaus dvasią, prieš jo tikėjimą ir sąžinę. Vyksta 
kova ne tik prieš žmogaus fizinę, bet ir prieš jo dvasinę prigimtį. 
Bandoma palaužti jo dvasią, užgniaužti sąžinę ir minties laisvę, 
atimti jo dvasinę nepriklausomybę. Tai kas vyksta anapus geleži
nės uždangos, yra,/demoniškas žmogaus nužmoginimas, yra paver
timas jo mažu pragariškai visa naikinančios valstybės mechanizmo 
rateliu, pavertimas menka būtybe be sielos“.

Taip kalbėjo Berlyne įvykusia
me gausiame visuomenės susirin
kime Tarptautinės Krikščionių 
Demokratų Unijos Kultūrinio ko
miteto pirmininkas, Briuselio 
universiteto profesorius dr. Gla- 
ser.

Kiek rusai pagrobė

japonų laivų
TOKIO, Japonija, geg. 3. — 

Sovietų Rusija pagrobė daugiau 
japonų laivų negu kita kuri vals
tybė pokariniais metais, — duo
menys rodo.

Kyodo žinių agentūra pareiš
kė, jog Rusijos sargybiniai pa
čiupo 446 japonų laivus, daugiau
sia žvejų laivų, ir 3,856 vyrus. 
51 įgulos narys ir 62 laivai tebė
ra sovietų rankose.

Komunistinė Kinija pačiupo 
161 laivą ir 1,943 įgulos narius. 
Visus suimtuosius vyrus paleido, 
bet pasiliko sau 104 laivus. 17 
asmenų mirė nelaisvėje.

Atomo ekspertai
WASHINGTONAS, geg. 3. — 

D. Britanijos atomo ekspertai se
kančią savaitę atvyksta į Jungti
nes Amerikos Valstybes. Jie ap
žiūrės Amerikos atominius įren
gimus.

Nukrito ir sudege

bombonešis
LINCOLN, Neb., geg. 3. — 

B-47 bombonešis nukrito ir sude
gė gegužės 2 d. 10 mylių šiaurės 
vakaruose nuo Lincoln, netoli 
Raymond. Keturi vyrai žuvo.

Beveik prieš mėnesį panaši ne
laimė įvyko netoli Ceresco, kai 
3udužo B-47 lėktuvas. Tada irgi 
keturi lakūnai žuvo.

Rusų automobiliai
BUENOS AIRES, Argentina, 

geg. 3. — Sov. Rusijos automo
biliai ir sunkvežimiai čia pigesnė
mis kainomis parduodami negu 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Europos automobiliai.

Draudžia rūkyti
TAIPEI, Formoza. — Formo- 

zos policija išleido įsakymą, ku
riuo nepilnamečiams draudžiama 
rūkyti ir gerti svaigalus.

Tame pačiame susirinkime Ber 
lyno universiteto profesorius 
Moebus kalbėjo apie dvasinę žmo 
nių padėtį sovietų valdomoje Vo
kietijos dalyje, pavaizduodamas 
komunistinės valdžios pastangas 
griauti pačius krikščioniškos kul 
tūros pagrindus, juos pakeičiant 
Markso ir Lenino teorijomis, o 
jaunąją kartą prievarta surišant 
su komunistinės valstybės orga
nizacijomis ir institucijomis.

Išgirdo balsą
KNOXVILLE, Tenn. — Per te

leviziją buvo kreiptasi į žmones, 
kad kas nors iš jų padovanotų 
savo kraujo sergančiam.

Vaistininkas E. L. White iš
girdo televizijos pranešėjo balsą 
ir nakties metu važiavo 30 mylių 
autobusu iš London į Knoxville, 
kad duotų kraujo sergančiam, ku 
rio jis niekad nėra matęs.

Dag Hammarskjold mėnesį ta
rėsi su Izraelio ir Arabų vadais 
Vidurio Rytų krizės klausimais. 
Šią savaitę jis grįžta į New Yor- 
ką.

JERUZALĖ, geg. 3. — Ne Iz
raelio šaltiniai šiandien pranešė, 
kad Fedaycen ekstremistų grupė
— arabų „savižudžių komanda
— kėsinosi nužudyti Jungtinių 
Tautų gen. sekretorių Dag Ham- J 
marskjold.

Šaltiniai, kurie atsisakė pasi
sakyti savo vardą, pareiškė, jog 
„savižudžių“ būrys norėjo ruo
šiamos žmogžudystės kaltę su
versti ant žydų ekstremistų or
ganizacijos pečių. Žydų ekstre
mistų organizacija yra panaši į 
seną Sterno gengę. Ši organiza
cija laikoma atsąkominga už šve
dų kunigaikščio Folke Bemadot- 
te, Palestinos tarpininko, nužu
dymą 1948 m.

Informatorius sako, jog są
mokslininkai gavo Izraelio kari
nių uniformų, ginklų ir sufalsifi
kuotą pareiškimą hebrajų kalba, 
kad nusikaltimo pėdsakus galėtų 
pakreipti į Izraelį.

Sąmokslininkai susitikę Jorda
no teritorijoje ir planavo įžengti 
į Izraelį ir ten nužudyti Ham- 
marskjoldą.

Šaltiniai sako, kad Jordano 
Arabų legionas susekė sąmokslą, 
bet nepasisekė jam sučiupti są
mokslininkų. Tik pačiupo Izrae
lio ginklus, netikras uniformas ir 
hebrajų dokumentą.

Manoma, kad į sąmokslą nužu
dyti Hommarskjold buvo įtrauk
ti išvietinti arabai.

Trumpai iš visur
• Argentina pradėjo vesti l*/2 

mylios tunelį po Panara upe. Šis 
tunelis sujungs Parana miestą su 
Santa Fe. Tunelio pravedimas 
kainuos daugiau 16 mil. dol.

• Areštavo 1/6 komunistus. 
Argentinos policija Buenos Ai
res mieste areštavo 46 komunis
tus.

• Detroito mieste ugnis gegu
žės 2 d. sunaikino šešių augštų 
pastatą. Ugnis nusinešė 1 milio- 
ną dolerių. Trys asmenys sužeis
ti.

Žuvies pramones darbe yra
daug stambių trūkumų

VILNIUS, okup. Lietuva. — Bolševikai visaip giriasi pasiek
taisiais laimėjimais žuvininkystėje, tačiau tikrovė toli gražu ne
patvirtina tų jų teigimų, štai A. Kairelis, LKP Klaipėdos miesto 
komiteto sekretorius, „Tiesoje“ Nr. 67 1956 nusiskundžia, kad „žu
vies pramonės darbe yra daug stambių trūkumų. Mes neįvykdė- 
me TS kp 19 suvažiavimo direktyvų dėl žuvies sugavimo padidini
mo LTSR.

Silkių žvejybos valdyba yra 
pagrindinė Klaipėdos žvejybinė 
organizacija. Pernai ši valdyba 
liko skolinga valstybei tūkstan
čius centnerių silkių. Laivynas 
labai daug laiko praranda stovi
nėdamas tiek jūroje, tiek prie 
plaukiojančių bazių. Pernai sto- 
vinėjimai sudarė 3,439 laivo pa
ras. Dažni darbo drausmės pa
žeidimo faktai. Tik 1955 m. silkių 
žvejybos laivyba negavo 112,000 
statinių. Iki šiol statinės atve
žamos iš Astrachanės.

Apskaičiuota, kad vien lėšų, 
apmokėtų už statinių pervežimą, 
pilnutinai pakaktų Klaipėdoje 
pastatyti tokiam medinės taros 
kombinatui, kuris pilnutinai ap
rūpintų žvejybinį laivyną stati
nėmis.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Atstovą Rūmų paskirstymo komitetas nubalsavo duoti JAV 

Apsigynimo departamentui $83,635,066,000 naują sumą. Tai yra 
$512,781/,000 mažiau negu prez. Eisenhouteris prašė savo origina- 
liniame biudžete sausio mėn. Komitetas pastebėjo, jog šis sumaži
nimas nepalies specifiniai karinių programų.

— Penkių jėgų nusiginklavimo pakomitetis visais balsais nu
balsavo vakar ištraukti visus baslius iš jų pasikalbėjimų nusigin
klavimo klausimais.

— Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos pavasarinis posėdis 
prasidėjo šiandien Paryžiuje. Prancūzų užsienio reikalų ministeris 
Christian Pineau patiekė ekonominės pagalbos planą.

— Jungtinės Amerikos Valstybės atsisakė tartis su komunis
tine Bulgarija dėl 13 milionų dol. vertės rumunų turto, kuris buvo 
paimtas kovo mėn. Amerikoje. JAV vyriausybė tyli, ar ji priims 
Rumunijos pasiūlymą tartis dėl padidinimo prekybos ir privačių 
’AV jieškinių prieš Rumuniją. Jieškiniai siekia 88’/į mil. dolerių.

— JAV oro jėgos įsakė tuojau pastatyti 1/0 mil. dolerių fabriką 
prie Sorrento, Calif., gaminimui tarpkontinentinių kontroliuojamų 
šovinių.

— Amerikos laivyno mokslininkai, po nepasisekusio raketos 
bandymo gegužės 2 d., bandys gegužės 8 d. naują raketą.

Pernai geriausių silkių žvejy
bos metu po 15—20 tralerių ke
lias paras stovinėdavo prie ba
zių, kol atiduodavo silkes. Atsi
tikdavo ir taip, kad, trūkstant 
tankerių, mūsų laivai stovinėda
vo be gėlo vandens, degalų. Buvo 
daug sutrikimų aprūpinant lai
vus tinklais.

Praėjusiais metais nepatenki
namai dirbo ir tralerių laivyno 
valdyba. Metinį planą įvykdė tik 
64,3 proc. Ši valdyba plano ne
įvykdė dėl to, kad ir čia dar že
ma darbo drausmė. Nesusidorojo 
su praėjusių metų užduotimis ir 
„Pasieniečio“, „Baltijos Auš
ros“, „Bangos“, Baltijos žvejo“ 
kolūkiai“...

Taip konstatuoja patys komu
nistai. Tenka manyti, jog padėtis 
iš tikro yra dar blogesnė, nors 
Kairelis loliau ir giriasi, kad 
Klaipėdos krašto žvejai žūklauja 
Šiaurės Atlante jau ištisus me
tus, o dvi Klaipėdoje veikiančios 
jūrininkystės mokyklos „paruo
šia vis daugiau puikių žvejų“.

Sung perrinko
TOKIO, Japonija, geg. 3. — 

Komunistinė Šiaurės Korėja pra
neša. kad Kim 11 Sung perrinktas 
Darbininkų (komunistų) centri
nio komiteto pirmininku. Komu
nistų partija taip pat jį perrinko 
partijos sekretoriumi.

Kalendorius
Gegužės 4 d.: šv. Monika, naš

lė; lietuviški: Beržas ir Mintau- 
tė.

Saulė teka 5:45, leidžiasi 7:51.
OTas Chicagoje

Chicagoje ir apylinkėje rytoj 
šiek tiek apsiniaukę ir mažas pa
sikeitimas oro temperatūroje.

> j.
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GERA BAIGME ir Laikūnaitė) 3:0. Tenka apgai 
lestauti, kad nebebuvo daugiau

penktame sete nugalėjo Gry
bauską — Mačiulį 21:18. Kitų

įžvalga
Redaguoja JONAS ŠOLICNAS, 1213 W. Main Street, 

Urbaua, Illinois

Ir vėl baigėsi
j. ŠO LIŪNAS

. Kaip ten bebūtų, tačiau vyrų 
tinklinio varžybose dalyvavo 
penketas vienetų, kurių kiekvie
nas nieko naujo ir geresnio ne
parodė, tačiau kiekvienas jų bu
vo geresnis negu pernykščių me
tų meisteris. Je'gu vyrų krepši
nio varžybose įvyko didžiausių 
netikėtumų, tai tinklinio varžy
bos baigtos, kaip ir tikėtasi. Į 
baigmę pateko Neris, nugalėjusi 
energingai sukovojusius kovie- 
čius 2:1, ir Lituanica, laimėjusi 
prieš Žaibą 2:1.

Baigmėje Neris pirmame sete 
mažiau aiškinosi su teisėjais tai
sykles ir lengvai laimėjo 15:5. 
Lituanica, pamačiusi, kad prie
šininkas vartoja tokį metodą 
pati tą ginklą pavartojo. Antra
me sete Neris daugiau ir daž-

vienetų, nors moterų pirmeny-\setų pasekmės: Gvildys —Nei-
bėse dalyvavo gražus skaičius 
(šešiolika).

Gvildys įveikia Grybauską

mantas prieš Grybauską — Ma
čiulį 3:2 (13:21, 21:14, 21:19, 
19:21, 21:18).

Moterų dvejeto varžybose da-

Dr. Nina KRIAU6ELI0MAITE
(Gydytoja ir Chirurge) 

MOTERŲ LIGŲ IK AK11KRUO8
SPECIALISTE 

8760 We*t 71st Strost 
(Kampu 71st Ir C&llfornl*)

Tel. ofiso Ir rez. BEpubUo 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 ▼. ▼. flešt. 1-4 p. p 

PrtSmlmaa tik pagal bu«1 tarlma

DR. J. 1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 W. 63rd St 
Oflao tel. ItKliance 5-4410 

Rezid. telef. GltovcliUl 0-0017 
Valandos: 1-1 p. m. Ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Vyrų vieneto varžybose da- Jyvavo tik dvi poros ir ča ‘ baig

Ron Delany, Villanova universi
teto studentas, pasiskelbia baig
mę estafetiniame bėgime palikda
mas Oxfordo universiteto sporti
ninkus. (INS)

Šiandien verčiame vėl vieną 
mūsų sportinio aktyvumo lapą.
Tad bent keletas žodžių apie 
neseniai įvykusių kamuolio var
žybų aktyvumą tinklinio aikštė
je ir prie stalo teniso stalų. Pra 
ėjusį kartą trumpai žvilgterėjo
me į krepšinio aikštę, dabar su
stokime ir pažiūrėkime, ar mū
sieji tinklininkai ir stalo tenisi
ninkai savo žaidimu ir elgesiu 
neatsilieka nuo mūsų krepšinin
kų. Ar jie bent tiek sugebėjo 
parodyti pažangos, kiek parodė 
krepšinio atstovai.

Geriau vėliau negu niekad

Ypatingai buvo džiugu, kad 
šiose žaidynėse buvo gausu mo
terų tinklinio komandų. Varžy
bose Chicagos Neris ir Clevelan-
do Žaibas išstatė net po dvi ko- niau žingsniavo prie stalo ir 
mandas. Po vieną šešetuką buvo pralaimėjo 15:11. Paskut'niame 
atstovaujami Toronto Vytis ir sete tos pačios taktikos grie- 
Detroito Kovas. i besi teisėjai. Jie mažiau leido

Nuo pačių pirmųjų žaidynių akiems pusėms kalbėti ir jie lai- 
nuolatiniai priešininkai baigmė- mėjo. Beje Lituanica trečią se- 
je yra Neris ir Žaibas. Tiesa, i tą pražiopsojo, nes turėdama 
Neris net kelis kartus keitė var- 13:11 savo naudai visus pasku- 
dą, bet žaidėjos visuomet būda- tinius taškus atidavė be kovos, 
vo tos pačios: trys arba ketu- ir meisteriu tapo Neris. Pas-

jo pirmenybes, kadangi ir Gvil
dys, ir Neimantas kovojo dėl 
kiekvieno taško. Nėra abejo
nės, jog jų trečiojo nario nepa- 
sirodymas jiems suteikė ryžtą 
ir užsispyrimą nepasiduoti. Baig 
mėje jie lengvai įveikė Roches- 
terio Sakalą 5:3. Sakalą atsto
vavo Grybauskas, Mačiulis ir 
Olis.

kutinio seto pasekmė 15:3 Ne
ries naudai. Tenka pastebėti, 
kad šiose rungtynėse visą žai
dimą kenksmingai ardė nuolati
nis taisyklių aiškinimasis. Dėl 
tokio taisyklių aiškinimosi ner
vinosi visi, tačiau daugiausia, 
tai rungtynių pranšėjas, per 
“miki” publikai pareiškęs ne tik 
amerikiečių tinklinio teisėjų nuo 
monę, bet bandęs išaiškinti ir 
taisykles. Deja dėl laiko stokos 
nė jam, nė teisėjams nepavyko 

nę pažangą. Linkėtina, kad ir išalkinti visų taisyklių. Patari- 
torontietėg dirbtų intensyviai. mas ateičiai — aiškinkimės tai-

. . , . „ sykles namuose, o žaidynių me-Stovime vietoje? tu ’

Varžybose labai energingai su 
kovojo Neries II komanda, ta- a'P ’r u*rašykt
č au iš pirmosios buvo tikėtasi Be abejo šiose žaidynėse dau- 
daug daugiau. Ypatingai ži- giausia darbavosi stalo ten sinin 
nant, kad Neries dabartinį vie- kai, kurių prisirinko stebėtinai 
netą sudaro rinktinės buv. Gin- gausus skaičius. Kaip ir pritin- 
taro ir Perkūno tinklininkės, bu- ka ir pagal įsigalėjusius nesvei- 
vo pasigesta darnaus žaidimo ir kus papročius, deja didelė dalis 
kirtimų. Ir tik viena O. Blandy- į stalo tenisininkų žaidynėse šluos 
tė parodė, kad jinai ne tik turi tė dulkes nuo rakečių ir tylomis 
laiko treniruoti jaunąsias tink- skundėsi, kadi gird’ seniai jau 
lininkes nerietes, bet taip pat buvo žaidęs. Na, bet žaidynėse 
ir pati dirba. Žaibo pusėje pir- dar vis norisi dalyvauti ir rasti 
masis penketukas neparodė ge- tokių, kurie dar seniau žaidė, 
resnių kirtimų ir komandinis Taigi šiame fronte nieko nau 
žaidimas buvo vos vidutinis. jo. Tie patys veidai, ta pati žai-

I baigmę pateko Neris I, nu- dimo klasė ir tos pačios pasek-

rios seserys Blandytės ir dar 
dvi. Taigi sunkumų komandos 
sudaryme nebebuvo. Kiek dau
giau keitėsi Žaibo sudėtis, bet ir 
ten rasime tų pačių dalyvių, bu
vusių pirmoje ir šeštoje sporto 
šventėje. Šiemet gi abu viene
tai suteikė progą pasirodyti sa
vam prieaugliui. Sveikintinas 
reiškinys. Tikėkime, kad kitais 
metais tie klubai turės net po 
tris komandas, o jaunasis Det
roito Kovas bus padaręs didės

Moterų komandinėse varžy
bose pasirodė tik dvi komandos. 
Neris (Tonkūnaitė ir O. Blandy- 
tė) nugalėjo Žaibą (šikšniūtė

lyvavo 24 žaidėjai, ir čia be sun
kumų į baigmę pateko, kaip ir 
buvo tikėtasi, GvįĮdys ir Gry
bauskas. Varžybose jokių staig 
menų nebuvo, nors kiek netikė
tai ir pralaimėjo ketvirtuoju iš
statytas Kubil us prieš Neiman
tą. Tačiau pastarasis ne tik 
savo vaidyba, bet ir užsispyrimu 
pasiekė net pusiaubaigmę, ku
rioje betgi turėjo nusileisti Gvil
džiui 3:0. K toje lentelės pusė
je Grybauskas pusiaubaigmėje 
lengvai nugalėję J. Šoliūną 3:1. 
Gvildys neturėjo didelio vargo 
ir baigmėje prieš Grybauską, 
kuris išpešė tik vieną setą. Gvil
dys, laimėjęs 3:1 (21:9, 20:22, 
21:19, 21:14), antrą kartą iš ei
lės tapo žaidynių nugalėtoju. 
Trečioji vieta teko J. Šoliūnui,; 
įveikusiam Neimantą 3:0.

Ir taip toliau

Moterų vieneto varžybose su
sitiko pernai metų baigmės da
lyvės J. Rūtelion'enė ir S. Kas- 
p'eravičiūtė. Pagal tradiciją Rū 

telionienė laimėjo 3:0 (21:12, 
21:7, 21:12). Tenka laukti, kad 
ateityje, nors ir tolimoje, kada 
nors mūsų stalo tenisininkės su
gebės daugiau pasipriešinti Rū- 
telionienei.

Dvejetų varžybose dalyvių 
skaičius buvo negausus, ir tik 
vyrų meisterio vardui išaiškinti 
buvo atkaklių kovų. Yaptingai 
puikios rungtynės buvo baigmė
je, kai atsargiau žaisdami toron 
tiečiai Gvildys — Neimantas

(Nukelta į 4 pusi.)

Tel. ofiso HE 4-opyn, rez. 1*114-78*3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHlitURGAS 

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvlrtad. ir sekmad.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KCDLK1V IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTĄ

T166 South W e steni Avenne
( MEDUJA L, BU1LDING) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. JJeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet.

Ofice t*l. RE. 7-1168
Bes. tel. WAlbrook 6-3766

Ofiso tel. CLiffside 4-2886
Rezidencijos: LAfayctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

t ■ ' " '

15-kos m. sukakties specialus išpardavimas!

Westwood
2441 VVEST 69TH STREET — Tel. PR 6-5951

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenae
Vai.; kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia 
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Re» telef. AYAlbrook 6-6076

Tel. ofiso YA. 7-6657, rez. RE. 7-4866

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 W«rt 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8: S( 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak 
---------------------------------- ,------------- ,—

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-3

Telef. TOwnliall 3-0858 
2534 VVest 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus.
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius 

skambinti CEntrai 6-2284.

DR. IUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ) 
2300 West ’Pvt Street 

Vai. pirm. Ir antr. 10 iki 12 ryto 
21kl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. ir 

penkt. 2 iki 4 ir 6 Iki 9 popiet 8eš
-adlenials 10 Iki t vai. popiet.

Ofiso tel.PItospect 6-1785 
Rez. tel. GRovehlU 6-5003

Tel. ofiso PRospect (1-2240
l’Rospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHtRURGINBP LIGOS 

5700 S. Wood Street
rriSinlmo vai. tik pagal susitarimą, 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. pirniad. ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartj.

Telef. ofiso LAfayctte 3-0048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., pėnkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. JULIJA MONSTAYIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South lfichigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išskirtu trečiad. Šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — rcilman 6-6766 
Buto — ENglewood 4-4878

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-6816

DR. A, NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

6767 South Weatern Avenue
Valandos: plrmadt, trečiad., ketvlrt., 
peųkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

8PEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 VV. 51st Si
Tel. l’Rospect 8-1223 arba WE (1-5677

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak b 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso Hc. 4-2123, rez. I’R. 0-8181

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South VVestern Avenue

VAL kasdien 2—4 n. p. Ir 7—9 vak
Trečiadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

I

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chicago 20, 1U. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublio 7-4800 

Rezidencija: GRovehill 6-8161
-r—--- . I>O»V*.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayctte 3-4849 
Namų — CEdurercst 3-7786

Tel. ofiso PRospect 6-84OO
Rezid. l’Rospect 6-8100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais
ir kitu laiku tik susitarus.

galėjusi Torontą 2:0 ir Žaibas 
I, nuveikusi Neries II 2:1. Baig
minės rungtynės praėjo be di
delio susijaudinimo, ir nerietės 
lengvai laimėjo 2:0 (15:11, 15:- 
4). Tik pirmame sete Clevelan- 
das sugebėjo kiek daugiau pasi
priešinti ir vienu laiku turėjo 
net 11:8 savo naudai. Tačiau at
rodo, jog tada Ža:bas prisiminė, 
kad neverta laužyti tradicijų, ir 
lengvai pasidavė.

Už Nerį I žaidė Puodžiukaitie- 
nė, Kuraitytė, Laucevičiūtė, R. 
Tutlytė, E. Blandytė, O. Blan- 
dytė ir B. Blandytė. Už Žaibą I 
žaidė Barzdukaitė, Orentaitė, 
Šikšniūtė, Staniskytė, Liutkevi- 
čiūtė ir Laikūnaitė.

Teisėjai msfflo, kad...

Kodėl šiose žaidynėse mūsų 
tinklininkai daugiau laiko pra
leido prie teisėjo staliuko, ypa
tingai baigminėse rungtynėse, 
dar nepasisekė išaiškinti. Jeigu 
rungtynės būtų rodomos tele
vizijoje, tai reikalas būtų aiš
kus, bet dabar...

mes.
Vyrų grupės komandinėse var

žybose nė vienas klubas neturė
jo išskirtinai gero vieneto. To
ronto Vytis pvz. pirmenybes 
laimėjo net nepasirodžius jų tre 
čiam žaidėjui. Jie dviese laimė-

FLOR D’AI.PE, Dessert Liųueur, 

originalus Milano likeris $5-89
SKAIDRIOJI, 4 syk valyta degtinė $3.55
WESTWCOD LIQUOR, 5 metų senumo

Kentueky degtinė, 3 bonkos už $1O-0ū
REMY MARTIN, V.S.O.P. prancūziškas

konjakas $6-40
JULĖS HENRY, 3 star prancūziškas

konjakas $4.85
IZARRA, nepaprastas likeris, Benediktino

skonio. Buvo $6.50, dabar parduodamas už $5.50
VERMOUTH, itališkas vynas, didelė bonka $1.30
SCIIVVARZTE KATZE, vokiškas vynas $.90
GRAINBELT, Minnesotta alus, 24 butelių dėžė $3.39
O’KEEFE’S, kanadiškas alus, 24 butelių dėžė $5.50

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornla Avė. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p.“ p., 
išskyrus sekmadienius.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. ■

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437
W. 62nd St., tel. Republie 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2625
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct, Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto ir 6-8 vai. 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso, ir -buto tel. OLynipic 2-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 3l8t Street 
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių) 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatv6) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJASTtR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2436 We8t 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nrio 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Ofioe WAlbrook 6-2670.
Bes. Hllltop 6-1666

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MF.DICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenne 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—8 v. vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4466 So. Califoznia Avė., Ohicago 

Šaukite YArils 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. Ir sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S16O

DR. F. C. NINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA (1-0257, rez. PR 0-8659

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-0058

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6000 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

... . ' r-..--

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis rni pilna ap- 
drauda Pigiu, ir sąžiningas 
patunka vilnas.

R ŠERĖNAS
4546 8. Wood St.. Clilcngn 8,

Illinois, tel. VI 7-2972

Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitumi atskirai. Kilimo 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. I’er 15 metų (sitar- 
iiRvom sąžiningai lietuviams netik iš vietos apylinkės, bet ir iš to
limesnių vielų. Sukakiies proga papiginom gėrimus netik čia išvar
dintas, bet taip pat ir kilus. Yra gaunama krautuvėje: Zubroivka, 
importuota iš Europos; Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos 
ir kilų kraštų vynai ir kiti gėrimai. Yra vyno virs 50 metų senumo. 
Užsakant didesnį kiekį, pristatome j namus. .

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

A. TV ERA S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941

iimiiiiiiiaiiiiiiiiimiimmiimiiiiiimiiiiiimiimimiimiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiii'

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI. GRLCS VESTUVĖMS. LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (OANDOM) STANIULIS

2743 VVest 69th Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais Av. Kryžiaus ligoninę)

iiiiiiiiliillllllillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillililiiiiiiiiiiii

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRALNTOJ Sie.000,000 IŠTAIGOJE. AIKŠCI AUSI AS, N AE JAI PAI»I Dl NTAS OI VIDENDAS U* PAII> L'P IN VE.STMEN- 
’R: SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KALĖDŲ IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IšKEIf'IANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS. VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIČIAM IR 
PARDUODAM VALDUOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MOŠŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAAAUKIT — GROVEHILL 6-7576.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRM. 12 VAL. — S VAL.; ANTRAD. IR PBNKT. 8 Iki 4 VAK.; KET. • IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; ŠESf. S 1JU S POPIET

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RK. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 VVest 62rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 

šešt. uždarytaiki 9 vai.
nuo 

Trečiad. -.ir

Telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALI8T.

PRITAIKO AKINIUS 
alandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
'ueitarimą išskyrus trečiadienius

2422 Weat Marųuette Rd.

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8876

Dft. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURG8

4645 So. Ashland Avė., Ohicago 
Plrmad., antr., ketv. Ir penk. 

6:30—8:30 vai. vakare 
šešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Avė 

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1830

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211) 
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., šeš
tad. Ir sekmad tik pagal sutarti 

Jeigu neatsilieps viršmln<tl telefonai
Šaukite MIdway 3-0001

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko aklnlua 
Kreivas akis

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvč 
756 VVest 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

,0\)R 'Nz>-
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Telefonas RElianee 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3025 VVest 50th Street

VAL. 1—4 .popiet, 6:80—8:80 vak.
Trečiad. pagal sutarti 

Atostogose nuo bal. 22 iki geg. 7 d.

Tel. ofiso ir buto OLYmpic 2-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakaro. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 49th Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KNUKAS
GYDYTO J A'IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.’ 4 r. *
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:tO v. 

TrečUdleuj tik eusibuuA

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrthoiM'das - Protevlstas 

Aparatai-Protezal. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arcb Supports) ir 1.1. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
1RTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB

>860 W. 63rd St Chicago 29, III. 
TCl. PKospeet 6-5084.

A oS

Skelbkitės “Drauge”

2384

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FR1END 

Oakley Avė., Chicago 8, UI. Tel. VIrginia 7-6641; 7-6643
Kntered M Becond-Class Matter March 81, 1916, at Chicago. Illinois 

Undev the Act of March 8, 1879.
Member of the Cathollc Press Ase'n 
Publlabsd dally, ezept Sundaya 

by the
Lltkuantan Cathollo Press Soclety
PRBNUMERATA; 
Chicago J Ir Cicero)
Kitur JAV Ir Kanadoje 
Užsienyje

Metams
»9.no
t8.no

111.00

SUBSCRIPTION RATE8 
tS.OO per year outslde of Chicago 
19.00 per year In Chicago A Cloaro 
18.00 per year ln Canada 
Forelgn tll.00 per year.
H metų 

K.00
14.60
15.60

S m6n.
t»75
t>.60tl.09

m6n11.16
•1.6011.86

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina lik M anksto susitarus. Redakcija ui skalbimą tartai 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą

t
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NAUDINGA AKCIJA
Jungtinių Amerikos Valstybių Kongrese pradedama gera 

ir naudinga akcija, apie kurią šioj vietoj buvo rašyta po Ame
rikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo Komiteto žygio j Washing- 
toną. Tada buvo užsiminta apie senatoriaus Paul H. Douglas 
planuojamą siūlyti pavergtųjų tautų laisvinimui naudingą prie
dą prie užsienio paramai skiriamų sumų. Buvo rašyta ir apie 
tai, kad Atstovų Rūmuose pradedamas sąjūdis panaudoti dabar- pagerėj'mas. Sovietų vadai lan- ninku pramonė ir miestai nebus 
tinių Kremliaus diktatorių vedamą kampaniją visus ligšiolinius kosi užsieny, sako gražiausias sunaikint' ir kol visi gyventojai 
Sovietų Rusijos nusikaltimus suversti į Stalino karstą. Panau- kalbas, šypsosi, glosto vaikus, į nebus nuskurd'nti daugiau ne- 
doti ją ta prasme, kad JAV vyriausybė ir jos sąjungininkai, ypač dalina dovanas. Jie patys keikia gu jo paties vergai. O, kai ten 
anglai, būtų paspausti reikalauti iš Chruščevo, Bulganino ir kitų ir smerkia Staliną, kruvinomis bus visiškas skurdas ir chaosas, 
taisyti tautoms ir žmonėms Stalino padarytas skriaudas. ašaromis prisimena Stalino su-, jis tikėjosi uždėti savo leteną

Tuo klausimu buvo kalbėta su visa eile kongresmanų, kurie šaudytus jų draugus — komu- visam nualintam ir sugriautam

PAVOJINGAS PAGERĖJIMAS
POVIIAS ŽIČKUft, Roaton, Mass.

Klausant radijo žinias ir skai- bet kad t'k jie patys būtų neį-; Jo visi politiniai ėjimai yra ap- 
tant laikraščius, susidaro įspū-Į velti j kaią tol, kol vakariečiai galvoti ir tikslūs. Suteikdamas
dis, kad Sovietų Sąjungoje yra kariaudami su Hitleriu nebus nu 
įvykęs didelis pasikeitimas ir silpę, kol Vokietijos ir sąjvngi-

tokios akcijos reikalą pripažino
Dabar jau matome susirūpinimą, kad tiek Katyno miško 

skerdynių, tiek Pabaltijo valstybių pavergimo ir ten vedamo 
genocido reikalais buvusių kongresinių komitetų pravestų tyri
nėjimų darbai būtų neužmesti, bet visa surinktoji medžiaga 
būtų panaudota patraukti nusikaltėlius atsakomybėn.

Pastebime, kad gegužės 2 d. didelis pavergtųjų tautų drau
gas kongresmanas Daniel J. Flood, buvęs Katyno skerdynių ty
rinėjimo komiteto narys, Atstovų Rūmuose pasakė gerą kalbą,
(kurioje patiekė visą eilę pasiūlymų. Pirmoj eilėj jis reikalavo, 
kad vyriausybė, panaudodama Jungtinių Tautų kanalus, kong
resinio komiteto Katyno Skerdynėms tirti suradimus su visa 
medžiaga perduotų komunistinei Lenkijos vyriausybei, o taip 
pat ir Kremliui. Tokiam žygiui dabar esąs pats laikas. Anot 
jo, J AV vyriausybė dabar turi tikrai geras galimybes panaudoti je tikrai kažkas vyksta, kad vis 
visą tą naująją Kremliaus taktiką ir patiekti savo reikalavimus, i dėlto einama pagerėjimo keliu ir 
Stalinas darė klaidas, Stalinas grobė tautas, Stalinas žudė net Į net laukiama kažkokių stebuk 
savo geriausius draugus, todėl ne kas kitas, bet Stalinas yra 
kaltas ir dėl išskerdimo 15,000 Lenkijos karininkų Katyno miš
ke. Jei tą pripažįsta patys šiandieniniai Maskvos valdovai, rei
kia žiūrėti, kad tuo pripažinimu reikalai ir nepasibaigtų. Rei
kalinga eiti prie skubesnių išvadų. Kongresmanas Flood pabrė
žia, kad Nikitos Chruščevo Stalino darbų smerkimas laisvajam 
pasauliui duoda pačias geriausias progas akcijai. Tokių progų 
neturėta nuo pat bolševikų revoliucijos laikų, ši padėtis rei
kalaujanti iš vyriausybės pusės budrumo, iniciatyvos ir labai 
skubių sprendimų visuose šaltojo karo veiksmuose.

Kongresmanas Flood esąs įsitikinęs, kad jau laikas yra pa
reikalauti iš Maskvos, jog Chruščevo pripažinimas, kad Stalinas 
visą laiką tik klaidas ir skriaudas darė bei žudė, nesibaigtų 
tuščiais žodžiais, paleistais į pasaulį propagandos apskaičiavi
mais, bet tie žodžiai būtų paremti darbais.

Todėl valstybės sekretorius John Fuster Dulles turįs pada
ryti žygių, kad Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kitų bolševikų 
pavergtų tautų žmonėms būtų sugrąžintos teisės į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą.
reikalavimams pritaria ir daug kitų kongresmanų, o taip pat ir 
tuščiai nuskambėjusiu balsu tyruose. Mūsų žiniomis, šitiems 
reikalavimas pritaria ir daug kitų kongresmanų, o taip pat ir 
senatorių.

nistus. Sovietų vergams leidžia
mas susirašinėjimas su užsieniu, 
net siuntinius galima siųsti ne

pasauliui. Bet gyvenimo ratas 
pasisuko daug greičiau ir visai 
kita kryptimi negu sovietai ti-

,tik į jų pavergtus kraštus, bet kė josi; jie buvo įtraukti į karą 
ir į Sibirą bei kitas jų vergų sto-l daug anksčiau negu tikėjosi. Tai 
vykias. Žmonių ekonominis gy-' ir buvo jų pagrindinė kla'da. 
venimas pagerėjęs ir vis gerina- Tačiau jie savo apsukrios politi- 
mas. Pradedama keistis nors ir kos dėka vistiek daugiausia lai- 
nevisai vykusiomis ekskursijo- mėjo iš to karo. Bet ir pats 
mis. Smerkiama jų pačių buvu- Stalinas daug būsimų gėrybių 
si diktatūra ir žiaurumai. O lais žadėjo savo vergams, kad tik 
vųjų kraštų gyventojai, žurna- jie gintų savo tėvynę Rusiją.

BE STALINO

Gegužės 1 dienos parade Maskvoje nebėra Stalino paveikslo Lenino 
dešinėje, kaip būdavo anksčiau kiekvienais metais. (INS)

listai ir net valdžios viršūnės 
džiūgauja, kad Sovietų Sąjungo-

lų iš naujųjų bolševikų vadų.
Ar tikrai yra pagerėjimas?
Geležinės uždangos kraštelis 

pakeltas ir vergams duodama 
šiek tiek laisvės. Ir iš augščiau 
paminėtų duomenų matyti, kad 
yra šis tas naujo.

Kodėl taip yra?
Naujieji sovietų vadai ir ypa

tingai N. Chruščevas yra daug 
gudresni už Staliną. Stalinas 
visą savo valdymo laiką turėjo 
uždaręs visas duris į pasaulį ir 
net užleidęs užuolaidas, kad už
sienis nepamatytų, kas vyksta 
pas juos, ir juo labiau, kad jo 
paties vergai nepamatytų, kas 
vyksta užsienyje ir kaip ten 
žmonės gyvena. Jis pjautuvu 
pjovė ir kūju plakė, kad žmonės 
neturėtų nė noro, nė laiko, nė

Šiomis dienomis Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis jėg?s, Pažvelgti kitur ir pagal
Komitetas ruošia platų memorandumą, kuriame bus paliesti visi 
tie šiandien aktualūs klausimai. Memorandumas bus įteiktas 
valstybės sekretoriui J. F. Dulles.

Taigi ši visa akcija yra reikalinga ir labai naudinga Lietu
vos ir kitų pavergtųjų tautų išlaisvinimo darbanis dirbti.

voti, kad galima ko nors geres
nio tikėtis. Žmogaus dvasia ir 
galvojimas buvo užmušti.

Stalinas ir visa jo klika bijojo 
vienintelio dalyko — karo. Jis 
norėjo ir provokavo karą kitur,

SUNKU DVEJOSE 
SftDftTI

KEDftSEKĄ IVANOVICIUS 
GĄJLVOJA?

Devynerius metus Maskvoje 
išbuvęs Associated Press ko
respondentas Thomas P. Whit- 
mey “New York Times” žurna
le rašo:

“Uždanga rusų revoliucijos 
dramai dar nenusileido ir po 
senoviai pirmojo akto didvyris 
antrame akte niekšas. Po 
Trockio — Stalinas. Po Stali
no — kas? Ką galvoja tos dra
mos žiūrėtojai — milionai mi- 
lionų visokių Ivanovičių? Abe
jojimo nėra: Stalino nuverti
mas viena svarbiausių dramos 
scenų. Daugelis tūkstančių sta
tys tą patį klausimą, kurį 
Chruščevui kas tai suriko, ka
da jis darė pranešimą apie Sta
liną rusų komunistų partijos 
kongresui 24 d. vasario: *0 kur 
tu tada buvai?’

“Svarbu būtų žinoti, ar yra 
Sovietų Sąjungoje kokia nors 
vieša, visuomenės nuomonė? 
Mano patyrimu, ten, kaip pas 
schizophrenia ligonį, greta su
gyvena du žmonės. Vienas vie
šasis tai tas, kurį padaro ko
munistų partija ir spauda. Jei 
jam reikia kasdien kailį išvers
ti — jis vers ir ramiai su pa
kaita sugyvens. Tačiau, yra ir 
kitas žmogus, kuris netiki pir
majam. Atminkime, universi
tetus ir institutus lanko kone 
du milionai studentų, o per 30 
metų visgi priaugo šiek tiek 
inteligentijos. Stalino nuverti
nimas netrukus pasauliui paro
dys, kiek Sovietų visuomenė 
politiniai subrendusi.”

Bostono C. S. 
respondentas iš 
rašo:

“Sekretorius Dulles priva
čiame gyvenime buvo toks ga
bus advokatas, kad jį samdžiu
sios New Yorko korporacijos 
mokėjo daugiau, negu kada 
nors kam kitanū Gabus advo
katas, paprastai, sugeba blo
giausią būklę pavaizduoti kuo- 
geriausia. Tačiau, kasžin ar 
p. Dulles pavyko Azijoje, Thai- 
lande, Filipinuose. Pakistane 
jis, pavyzdžiui, kėlė, kaip Ame
rika ketveriopai padidino savo 
ekonominę paramą joms, po to, 
kaip jos pasirašė kariškas su
tartis. Indijoje ir Ceylon saloje 
tas pats Dulles gi gyrė Ameri
kos ekonominę paramą, duo
damą net tiems, kurie kariškų 
sutarčių nesirašo. Tokiu būdu, 
azijatai jam teisėtai gali pri
kišti šakotą neaiškumą.”

Monitor ko- 
Washingtono

“The

ne-

Europoje niekur nepindo į vy
riausybes. Todėl dabar jie ra
ginami kurti bendrus frontus 
su lengvatikiais liberalais ir so
cialistais. Pakeista taktika ir 
su katalikų Bažnyčia. Tiesio
ginis persekiojimas Vidurio ir 
Rytų Europoje gyventojus nu
teikė kiečiau priešintis. Todėl 
bus išbandoma nauja kryptis. 
Tačiau, kaip gerai sako Ang
lijos ir Valijos vyskupų gany
tojiškas laiškas, nėra ko džiū
gauti, ar turėti vilčių, kad, iš- 
tikrųjų, bus vykdama kas pa
grindiniai naujo.” V.

Kai vakariečiai baigė griauti hit 
lerinę galybę, Vokietijos mies
tus ir pramonę, tada ir sovietų 
vergai pasileido į Vakarus.

Nežiūrint visų padarytų karo 
baisumų ir sunaikinimų, tos mi- 
lionin'ės masės vergų, o kartu 
ir jų kariniai vadai pamatė, kad 
kapitalistinio pasaulio žmonės ir 
visi darbininkai gyvena nepaly
ginamai geriau negu jie. Ir kai 
karvli pasibaigus tos praregėju
sios ..vergų masės, pamatę, kaip 
laisvas žmogus gražiai gyvena, 
turėjo grįžti namo, Stalinas tu
rėjo ištisus dalinius sulikviduoti 
arba pasiųsti į vergų stovyklas. 
Jis “pamiršo” savo duotus pa 
žadus ir vėl tomis pačiomis prie
monėmis — pjautuvu ir kūju 
valdė, kad vėl užmuštų žmogaus 
praregėjimą ir galvojimą.

Stalinas mirė. Į jo vietą atė jo 
kiti, tik daug gudresni. Jie pa
sirinko kitą, daug gudresnį pla
ną. Visiškam varge ir beviltiš
koj padėty gyvenantiems ver
gams sutelkė mažytį ekonominį 
pagerėjimą ir šiek tiek laisvės ir 
vilties, kad tas pagerėjimas vis 
didės. Jie tai padarė ne iš mei
lės žmogui, bet siekdami to pa
ties tikslo, kaip ir Stalinas — 
pasaulio užvaldymo. Ir dar. Jie 
bijojo vergų sukilimo ir patys 
kovojo tarp savęs dėl valdovo 
sosto.

šiek tiek laisvės savo vergams, 
jis juos dargiau patraukė prie 
savęs, be to parodė pasauliui, 
kad jie yra pasikeitę, kad pas 
juos jau yra laisvė.

Pavojus dėl pagerėjimo

Propaganda yra vienas pavo
jingiausių ginklų. O šį ginklą 
sovietai moka labai gerai pa
naudoti. Jų šauksmas, kad jie 
nori taikos, aidi labai plačiai.
Ir tame šauksme yra truputis 
tiesos. Jie provokuoja mažus ka 
riukus, bet karo, kuriame ir jie 
patys turėtų kariauti, jie bijo, 
nes jie dar nėra jam pakanka
mai pasiruošę. Juk ne paslap
tis, kad viso pasaulio mokslinin
kai dirba jiems. Visi naujieji 
išradimai, jų agentų dėka, labai 
lengvai atsiranda pas juos.
Jiems reikia tik kitus nugink- tai televizijoj, ka'p Kremliaus 
luoti, o tada jau viskas savaime valdovai atvyksta į laisvas de-

ŠIURPI TIKROVĖ

KI AUSINIS VIŠTOS 
NEMOKINS 

Anglijos katalikų 
Tablet” žurnalas rašo:

“Chruščevo švaistymaai
reiškia pagrindinio keitimo So
vietų politikos Chruščevo gy
venimą galvoje turint, niekas 
savęs neapgaudinės, paskaly
damas jį vadu liberalinės 
kontrrevoliucijos. Visi šitie pa 
keitimai daromi taktikos i su
metimais. Kas dienas atgyve
no, pavadinama ‘stalinizmu’ ir 
suniekinama. Tokiu būdu, ski
nama kelias naujiems bandy-

spręsis jų naudai. Ir Anglijoj, ir 
pač.'oj Amerikoj jau kyla balsai 
prieš atominius ginklus. Net 
kandidatas į JAV prezidentus 
A. Stevenson šaukia, kad reikia 
sustabdyti atominių ginklų ban
dymą. Kaip tik to sovietai ir 
siekia.

Laisvesnis susirašinėjimas tu
ri du tikslus: viena — pasauliui 
parodomas pagerėjimas, o ant
ra — bus iššifruoti visi tie, ku
rie turi giminių užsienyje ir 
palaiko ryšį su jais, kad reikalui 
esant juos visus galima būtų 
lengvai “susekti”.

Chruščevo ir Bulganino tiks
las — rodyti pagerėjimą, įsigyti 

| daugiau draugų užsienyje ir su
kiršinti jų pačių nedraugus. O 
tuo pačiu sužavėti užsienio ma
ses, nors ir vaikų kilnojimu bei 
glostymu.

Juo sovietai mokės geriau už
liūliuoti vakariečius, juo dau
giau atitolins karo pavojų; juo 
daugiau darys “pagerėjimų”, 
juo laikas daugiau jiems patar
naus. O šis jų pagerėjimas yra 
labai baisus ir pavojingas.

Geriau vėliau

Kova dėl valdovo sosto baig
ta. Juo yra yra ir pasiliks Niki
ta Chruščevas. Kadangi jis yra 
daug gudresnis už Staliną, tai 
jis ir pasiliks tik partijos sek 
retoriumi, bet praktiškai bus 
visiškas diktatorius. Jis galės 
keisti malenkovus, bulganinus ir 
kitus, sumesti jiems visą nege
rovių ir nepasisekimų kaltę, o 
pats, kaip Pilsudskis valdė Len
kiją, būdamas kariuomenės ins
pektoriumi, galės valdyti Rusiją 
būdamas partijos sekretoriumi.

Anglijoje, Hexham mieste, 
stovi sena katedra, kurią 1079 
m. Danijos piratai užpuolė, api 
plėšė ir sudegino. Dabar, kai 
turstai lanko katedrą, vadovas 
vis neužmiršta priminti šio danų 
žygio. Vienas danų turistas, tai 
išgirdęs, svečių knygoje užrašė: 
“Visa širdimi atsiprašau už ma
no protėvių pasielgimą”. Po ke
lių dienų lapo antroje pusėje bu 
vo įrašyta: “Atsiprašymą pri
imame džiaugsmingai. Geriau 
vėliau, negu niekada. Winston 
Churehill”.

Kada per žinių apžvalgą ma- mojo kareivio kapo. Jų kruvino
mis rankomis uždėtas vainikas 
nėra pagarba žuvusiems, o įžei-

mokratines valstybes ir tų vals-. 
tybių valdžios viršūnės juos iš
kilmingai pasitinka, sveikina ir 
pristato savo tautoms kaip did
žiausius svečius, šiurpas ima. 
Nes žmonės, kurie savo darbais 
tiek žalos yra pridarę pasauly
je, tiek daug milionų žmonių 
yra sunaikinę, tiek daug valsty 
bių laiko pavergę, o vienok juos 
laiko dideliais žmonėmis, savo 
valstybės svečiais.

Kai jie buvo Londone, stip
rios sargybos saugomi, užsidarę 
rūmuose tarėsi su Anglijos val
džios viršūnėmis. O aplink tuos 
rūmus susirinkusios žmonių mi 
nios šaukė, — kad tai tie patys, 
kurie išžudė jų tėvus, brolius, 
seseris ir ištisas tautas, o pasi
likusius gyvus baigia žudyti. 
Kad ir jie, gelbėdami savo gyvy
bę, turėjo viską palikę trauktis 
iš savo krašto ir jieškoti prie
glaudos svetur. Toji žiauri tik
rovė ir tų minių balsas turėtų 
ir didžiausiam užkietėjėliui iš
judinti sąžinę ir atidaryti akis, 
kad jie blaiviomis akimis per
žvelgtų, ką tie svečiai yra pada
rę okupuotuose kraštuose ir ku
ria kryptimi su jais turėtų būti 
pradėtos kalbos ir kokius nuta
rimus su jais daryti.

dimas, t. y. išniekinimas kapo. 
Nežiromojo kareivio kapas yra 
simbolis — laisvės ir teisingu
mo. Jis žuvo už tautų laisvę ir 
teisingumą, o ne už vergiją ir 
smurtą. Toks vainiko padėj'mas 
yra lygus žmogžudžio padėjimas 
vainiko ant jo paties nužudyto 
žmogaus kapo.

Kremliaus vadų nusikaltimai 
yra tarptautiniai nusikaltimai. 
Todėl jie kitose valstybėse pa
kliuvę turėtų būti ne priimami 
kaip svečiai, o suimami ir pris
tatomi tarptautiniam teismui. 
Tuo būdu jie būtų pristatomi sa 
vo tautai tokiais, kokie jie iš 
tikrųjų yra; tauta žinotų, kokie 
svečiai įžengė į jų kraštą.

Jeigu šiandieniniai Kremliaus 
valdovai neatitaiso pavergtoms 
valstybėms skriaudų, tai nepa
kanka jų nusikaltimus kelti tik 
spaudoje. Pavergtų tautų repre
zentaciniai veiksniai, esantieji 
laisvajame pasaulyje, turėtų su
daryti teismą ir Kremliaus nusi
kaltėlius nuteisti ir tuos teismo 
sprendimus išsiuntinėti viso pa
saulio vyriausybėms, neaplen
kiant ir jų pačių. Toks teismo 
sprendimas turėtų didesnę reikš 
mę kaip rezoliucijos. P.

Tų minių balsas neturėtų bū
ti slepiamas nuo Kremliaus val
dovų. Jį turi išgirsti, neš tai yra 
teisingumo šauksmas. Nuslėpi
mas tų minių balso, reiškia pri
tarimą Kremliaus valdovų dar
bams. Ar galima pateisinti jų 
svečiavimąsi ir bent kokius pa
sitarimus su jais? Tai yra tei
singumo ir žmoniškumo princi
pų pažeidimas.

Nemažesnis šiurpas sukrečia, 
kada matai, kaip Kremliaus val
dovai deda vainiką ant nežino-

Visuomenė, kuri yra tikrai 
interesuota intelektualinėmis ir 
moralinėmis vertybėmis, — vi
suomenė, kuri nenori nuslysti į 
materializmą, į kurį yra trau
kiama vis didėjančio svorio 
techniškos civilizacijos mecha
niško gyvenimo, privalo paro
dyti pagarbą, kurią turi moky
tojo profesijlai, patikrindama 
jam pajamas, kurios priklau
sytų jo socialinei padėčiai.

— Pijus XII.
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91 tęsinys

Tolimas Nemuno klonys dangstosi vakaro šešė
liais. Upės vanduo atrodo juodas, kaip derva. Tebe- 
liepsnoja tik kalno viršūnė. Raudonas yra vasarojaus 
laukas, raudonas malūno baublys, įsibridęs į kviečius: 
jo šone įpjautos durys ir sąsparų plyšiai. Raudoni yra 
keturi malūno sparnai, nutilę šventvakario ramybėj.

žinau, ar jis dar tebeatsisuka, ar dar tebemojuoja. Nuo 
pievų kyla palšas rūkas, šešėliai, sutemos — mažas, 
pilkas taškas dingsta tarp pakrantės karklų. Jurbarko 
pusėj tūtuoja garlaivis; tuojau jis praplauks pro Kai
melį —■. ir praplauks, ir nuplauks tamsia upe į naktį.

Aš tebestoviu ant kalno. Viena.

Kai išsuku į vieškelį, Sudargo pusėn lėtai stumiasi 
vežimas. Jo viršus apdengtas brezentine būda, prie gar
džių supasi priraišioti puodai, arbatinis ir liktarna. Ša
limais eina moteris ir dvi mergaitės — miestiškai apsi
vilkę, nepanašios į sodietes...

Už valandėlės saulės nebėra.
Mudu tylim. Dvaro pusėj, šlaito medžiuose, ima 

suokti pirmoji lakštingala ir švelnios sambrėškio lūpos 
šnabžda man į ausį tuos pačius žodžius:

— Ko tu laukei ? Ko tu ir šį kartą laukei ?..
Aš ilgai stoviu po egle.
Matau, kaip Andrius leidžiasi taku žemyn, kaip dar 

kartą atsisuka, ir dar kartą...
— Iki kito trečiadienio! — šūkteli jis nuo tako po

sūkio. Ir pamojuoja, ir užsimeta ant pečių švarką, ir 
paspartina žingsnį.

Iki kito trečiadienio...’
Mano gerklėj vėl auga smaugiantis kamuolys, kaip 

tada, ant Italijos gatvės šlaito. Lyg kažkas vyktų prieš 
mūsų valią, kažkas, ko mudu nepajėgtumėm pakeisti, 
sustabdyti ir permaldauti.

Ar man jį vytis, šaukti vardu, ar susigrąžinti?..
Paskui aš pamatau Andrių dar kartą, toli, Nemuno

Aš nusiaunu batus. Einu šiltu smėliu basa ir juntu 
du vėjus glamonėjančius mane pakaitomis: karštą že
mės alsavimą, kvepiantį dobilais, ir kitą — vėsią srovę, 
tyrą nakties oro bangą, dvelkiančią nuo šalto erčios 
dugno, nuo sidabrinių žvaigždžių.

Jau matosi Liaušių girios juoda skiauterė, Taučiū 
nų vienkiemio stogai ir, šalia jų pastatytas, triangulia
cijos punkto bokštas. Teta Antosė jį vadina galgėm. 
Naktį jo didžiulis, augštas trikampis, sukaltas iš baltai 
nuluptų medžių, atrodo, lyg ledlaikio žvėries griaučiai

Virš pakelės beržyno — apleistų maro kapinai 
čių — kyla jaunas mėnuo. Ten nebėra nei kryžių, nei 
supiltų kapų žymės. Tik žydi laukinės sauluotės ir til
tais auga paberžiai.

Po kelių dienų atvažiavo ir mama su tėčiu. Vos tik 
spėję su liaušiškiais atsibučiuoti, nusivedė mane klėtin:

— Ruoškis, dėkis daiktus — rytoj mes visi trys 
einam į Sudargą...

(Iki kito trečiadienio... Iki kito trečiadienio...)
— Mamute, aš nebėgsiu. Eikit jūs abu. Eikit Su- 

dargan, bėkit Vokietijon. Palikit mane čia. Aš negaliu 
išvažiuoti-----------

Bet ir mamos nusprendimas kybojo tik ant plauko. 
Atrodė, jog ji staiga užgirdo savo pačios mintį, žodžius, 
kurie ją kankino per visą kelionę nuo Kauno iki Kaime
lio, ir kurių ji nedrįso garsiai ištarti.

Tik dabar, apytamsėj klėty, mama bejėgiškai sudri
bo ant lovos krašto ir, užsikniaubusi veidą rankom, ėmė 
verkti:

— Juozuti nevažiuokim... Jaučia mano širdis — 
pražūsim mes toj Vokietijoj...

Jos balsas — gailus ir veriantis, nustelbiamas kūk
čiojimo ir sprangdinančių ašarų, ėjo man per visą kūną. 
Per pašiurpusią edą, per gyslas, sąnarius ir kaulų sme
genis — iki pat širdies smaigalio, kurį dabar jutau, kaip 
niekad: lyg krūtinėn įstrigdytą skaudžią rakštį, lyg su
rūdijusios jieties nulaužtą viršūnę. Nuo šitos rėžiančios 
gėlos sopėjo strėnas, nugarkaulį, persmelktus kelius ir 
gyvą mėsą po nagais.

Tai nebebuvo mano motifios balsas, bet paskutinė 
žūstančiojo aimana, paukštės klyksmas ties išdraskytu 
lizdu ir raunamo medžio skundas — plėšiamo iš žemės

Aš nukertu kelio kampą ir einu bryde tiesiai pro ru- su gyvom šaknim.
gius. Visa žolė šlapia — man net užgelia kojas. šį va
karą iškrito šalta rasa. Ir labai gaili.

Taip būna visada prieš giedrią dieną.
• •

mama. Komunistai Vakarų klony, bet jau tik mažą, pilką tašką — —- — Net ne-

Pro praviras klėties duris švietė saulė, mirgėjo ant 
sodo tvoros, ant iškarstytų puodynių ir obelų kamienų, 
o mama jau nieko nebesakė. Tik verkė. Vis tyliau, ir 
tyliau.

(Bus daugiau)
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Kur perka moteris turguj
— Kaina — $20. — Kinų mergaitės išteka 12-kos me
tų. — Gyvuliams ir žuvims išmesti lavonėliai. — Kodėl 
jie miegojo su kojinėmis ant rankų. — Lietuvis leis laik

raštį ir gamins filmus Japonijoje 
JUOZAS PRUNSKIS

Amerikos lietuvis kun. Anta
nas Juozapas Karalev’čius, gi
męs ir augęs Chicagoje, gegu
žės mėn. 19 d. išvyksta į Japo
niją, kur dirbs Maryknoll misi
jose, Kyoto mieste. Tas lietuvis 
misionierius jau dirbo ketverius 
metus Kinijoje, o kai iš ten iš
trėmė raudoniji, tai Japonijoje, 
darbavosi dar trejus metus ir 
tada jam buvo leista atvykti 
atostogų pas savo namiškius. 
Jo tėveliai jau mirę, bet yra pa
tėvis, du broliai ir dvi sesutės, 
kurie gyvena Chicagos pietva
karių daly. Dabar išvykęs į mi
sijas vėl tik po septynerių me
tų galės savuosius aplankyti.

Kun. Karalevičius yra jaunas, 
35 m. amžiaus, gražiai nuaugęs. 
Teologijos studijas išėjęs Mary
knoll, N. Y., įšventintas buvo 
1948 metais.

— Kodėl Jūs pasirinkote mi

sionieriaus kelią? — paklausiau 
ji-

— Aš pirma mokiausi Munde- 
lein seminarijoje. Ten daug skai 
čiau apie Pietų Ameriką ir pa
tyriau, kad tenai labai trūksta 
kunigų. Sužinojau, kad Mary
knoll vienuoliška bendruomenė 
siunčia savo kunigus į Pietų A- 
meriką, tai aš ir įstojau į Mary
knoll bendruomenę. Tai savotiš
ka pasauliečių kunigų organiza
cija, artima vienuoliams, bet ne 
vienuolių. Nors norėjau vykti į 
Pietų Ameriką, bet nusiuntė ma 
r.e į Kiniją, ir aš mielai išvykau.

-— Kokius įspūdžius patyrėte 

Kinijoje?

— Man teko būti Pietų Kini
joje, apie 300 mylių nuo Hong 
Kongo. Žmonės Kinijoje labai ne 
turtingi, tamsūs, nors labai nuo
širdūs ir malonūs. Dauguma jų 
buvo ūk'ninkai, ryžių auginto
jai. Taipgi sodina saldžiąsias bul 
ves. Gyvena iš molio sukrėsto
se lūšnelėse. Stogą uždengę žie
vėmis. Grindų nėra — tik su
plūkta žemė. Po jų trobeles vaik 
što viščiukai, kiaulės ir karvės. 
Valgo tik du kartu dienoje,.dau
giausiai ryžius, jeigu jų turi. Ne 
turtingieji tenkinasi saldžiosio- 
mis bulvėmis ir, kada gaunama, 
ryžių sauja.

Vyrai ir moterys dėvi beveik 
taip pat: kelnės ir marškiniai. 
Taip neturtingi, kad drabužiai 
daugiausiai sulopyti. Neturi jo
kių mūsų įprastų vaistų. Dau
guma turi kirmėles viduriuose. 
Daugelio galvos šašuotos nuo 
parazitų. Potvyniai ar sausros 
dažnai sunaikina derlių ir tada 
kartais tenka skolintis iš netur
tingojo ryžių ir už 100 svarų vė
liau atiduoti 300. Dabar, prie 
komunistų — dar blogiau, nes 
nėra iš ko nei pasiskolinti.

— Teko pastebėti kokių ypa

tingesnių papročių tarp kinų? Į

Jie neturi nei šakučių, nei pei
lių prie valgio. Valgo maistą 
stumdami į burną šakaliukais. 
Vaikšto basi. Dirbti pradeda jau 
maži vaikai. Kelcrių metų vaikai 
vedžioja darbo gyvulius — bui
volus — į vietas, kur daugiau 
žolės. Laidotuvėse galima ma
tyti gimines, barstančius ryžių 
lukštus — nori permaldauti die
vus. Vedybos ten būna labai 
anksti. Mergaitės dažnai išteka 
dvylikos metų, berniukai — 14. 
Dėl to tų kinų tiek daug priau
ga. Dažnai patys neturtingiausi, 
jeigu jiems gimsta mergaitė, 
kurią bus sunku išmaitinti ir 
paskiau aprūpinti vedyboms — 
tai ją uždusina ir išmeta lau
kan; lavonėlį suėda gyvuliai ar 
žuvys.

Moters gyvenimas Kinijoje 
labai sunkus. Vyras yra galva, 
o moteris — daug ir sunkiai dir
ba. į turgų išėjus, galima rasti 
turtingus pirklius, kur e turi iš
statę moterų eilę, ir vyras gali 
nusipirkti žmoną. Už stiprią, ge

rai galinčią dirbti moterį moka
ma po 20 amerikietiškų dolerių. 
Kartais kur miestuose pagrob a 
mergaites, nugabena kur toli to
li, kad jos nebežino kaip sugrįž
ti, ir ten parduoda.

Mes, misionieriai, tą stengia
mės pakeisti. Savo prieglaudose, 
mokyklose stengiamės gerai iš
auklėti mergaites ir berniukus. 
Kinijoje tiek mažai raštingų 
žmonių, kad išmokius skaityti 
ir rašyti, jau gali gauti geresnį 
darbą.

— Kokia padėtis dabar, ko

munistams įsigalėjus?

— Man teko būti dvejus me
tus Kinijoje, kai ten jau įsiga
lėjo komunistai. Metus buvau 
laisvas, kitus metus — namų 
arešte. Mišias tegalėjome laiky
ti tik antrą valandą po pietų, 
kada raudonieji sargybiniai mie
gojo. Tęsė ilgus tardymus. Mais
tui tebuvo skirta — dviems mi
sionieriams — tik trys doleriai 
mėnesiui. Atėmė iš mūsų visus 
daiktus. Blogiausia, kad atėmė 
iš mūsų moskitų tinklą, be ku
rio neįmanoma miegoti. Gulda
vome apsivilkę storai drabu
žiais, su dvejomis kojinėmis 
Pirštinių neturėjau, tai kojinė 
mis apmaudavome ir rankas, 
kad nesukandžotų. Galvą apsi
supdavome su rankšluosčiu, tik 
palikdami skylutę alsuoti.

Blogiausia tačiau — matyti, 
kaip šaudo komunistai geriau
sius mūsų žmones, matyti kaip 
vaikus auklėja nekęsti Dievo 
Vaikai išmokyti šnipinėti net sa 
vo tėvus. Visi gyvena baimėje. 
Neseniai iš Kinijos atvyko mū
sų bendruomenės vyskupas*. Jis 
pasakoja, kad jeigu seniau ne- 
turtingesnieji dar galėjo iš už
sienio atvežtų ryžių nusipirkti, 
tai dabar iš gyventojų tiek iš
spaudžia ryžių, kad net į užsienį 
išveža, atimdami iš žmonių kone 
paskutinį maisto kąsnį. Ameri
kietiškas “Time” žurnalas, pasi
naudodamas pačių komunistų 
šaltiniais, apskaičiavo, kad Kini
joje komunistai išžudė apie 23 
milionus žmonių įr 20 milionų 
uždarė į vergų darbo stovyklas, 
o ir visi gyventojai leidžia die
nas pusiau vergijoje ir dar di
desniame skurde, kaip seniau.

Kun. Karalevičius

gos vidurkis yra apie 40 JAV 
dolerių per mėnesį. Japonai yra 
apsirūpinę būtinaisiais dalykais, 
kad ir negali tikėtis augštos 
prabangos. Katalikybę Japoni- 
jon atnešė 1552 metais šv. Pran 
ciškus Ksaveras. Per 60 metų 
ten katalikų išaugo arti milio- 
no. Tačiau per 300 metų siautė 
dideli persekiojimai — mirtis už 
priklausymą katalikams. Tik 
1890 metais, kada Japonija bu- 
žmon'ų, kad išmokius skaityti 
vo atidaryta užsienio pirkliams, 
atvyko ir misionierių, kurie at
rado dar gerą akaičių katabkų, 
kurie dabar auga ir stiprėja. 
Kai japonai tampa katalikais,

SPORTAS nes nepajėgė surasti žmonių, ne Dai bėriesiems šventės šeimi- 
mokėjo paskirstyti darbų. Ta- ninkams — neriečiams A. Lau
ciau kaip galima sutvarkyti dar raičiui, A. Kikilui, Z. Žiupsniui, 
bus, jeigu pažadėjęs atlikti jam E. Šulaičiui ir kitiems, prisid'ėju 

tė nugalėjo šikšniūtę — Laiku- i paskirtą darbą asmuo... nepasl- siems prie šventės darbo, tenka
naitę 3:0 (21:15, 21:15, 21:12). rodo? Tad pagarba žmonėms, mūsų sportininkų padėka. 

Mišraus dvejeto meisteriais kurie dažnai ir kitų apgauti, su '

meje
(Atkelta iš-2 psl.)
O. Blandytė — Tonkūnai-

tapo J. Rūtelionien’ė — J. Šo- j geba išsisukti iš keblios 
liūnas, baigmėje nesunkiai lai-, ties.
mėję pr'eš S. Kasperavičiūtę — 
Pr. Gvildį 3:0) (21:13, 21:17, 
23:21).
Gera tvarki — puiki nuotaika

Tenka pripažinti, kad šių'žai
dynių rengėjas LSK Neris savo 
darbą atl ko gerai. Prie šventės 
pasisekimo daugiausia prisidėjo 
žinoma įvairių komisijų nariai,

pade

Ir žaidynių iškilminga pra
džia — sportin nkų paradas, 
kun. J. Borevičiaus, SJ, invoka- 
cija, Alto pirm. Chicagoje D 
Kuraičio žodis, LB atstovo Dai 
lidkos sveikinimas ir sportinin
ko pas žadėjimas — viskas pra
ėjo gražiai ir tvarkingai.

RUNGTYNES NEĮVYKS
Šį sekmadienį numatytos fut

bolo pirmenybių rungtynės Det
roite neįvyks. Vietoj to Kovas 
žaidžia draugiškas rungtynes su 
vokiečių sporto klubu Jayne 
aikštėje. Rungtynių pradžia — 
1 vai. p. p.

Skelbkitės “Drauge”!
jie būna labai ištikimi, bet ja- tačiau kartais, toks tvirtinimas 

yra nepilnas ir neryškus. Ir 
š uo atveju visas pagrindinis rū
pestis krito ant Neries klubo vai 
dybos pečių. Kartais mes sako-

ponus atversti sunku.
— Ar išsiilgstate savųjų tiek 

metų būdamas tolimoj Azijoj?

— Nuvykus — savaitę kitą 
būna sunku. Paskui — įsivarai 
į darbą, apsimiršta viskas ir 
džiaugiesi galėdamas savo jėgas

...................... , pašvęsti plėtimui tų idealų, ku-didžiausioji unija yra silpnoj ko rluO3 esi „ kuriuos |ajkai 
mumstų įtakoj. Komunistų pro- ,fo vieninteliu išsi lbėji.
paganda yra taip stipri ir Japo-jmu
nijoje, kad daugelis žmonių ma-l 
no, kad komunistai tėra tik dar 
viena politinė partija, ir nesu
pranta, kad jeigu komunistų 
partija laimės, pateks gyvento
jai į vergiją.

— Iš komunistinės Kinijos pa
siekęs Japoniją, aš interesa- 
vaus, kaip čia su komunizmo pa
vojumi. Yra susirūpinimą ke
liančių re'škinių. Visų pirma, 
mokytojų sąjunga ir darbininkų

me, kad valdyba pati kalta, nes

— Ir pergy venęs komunistų 

areštą Kinijoje, jūs nebijote 

vėl keliauti į Japoniją, kur irgi 

gali susidaryti pavojų?

— Ar yra vilties Kinijai išsi

laisvinti ?

— Tik tada, jeigu ateis pagal
ba iš užsienio. Viduje revoliuci
ja neįmanoma.

— Ką Jūs radote paskiau, tre

jetui metų apsigyvenęs Japoni

joje?

— Ką jums reikės dirbti da

bar nuvykus į Japoniją?

— Visų pirma organizuosiu 
vaizdumo priemones katalikų 
mokykloms ir parapijoms — pa
rūpindamas filmus, įvairius pa
veikslus. Toliau — spaudos dar
bas. Mes leidž'ams savaitinį biu 
letenį visoms katalikų bažny-

I čioms Japonijoje. Taipgi teks rū
— Tai mūsų pareiga eiti ten,'pintis ieidimu, įvairių knygų ir 

kur reikia. Šalia reguliaraus mi- brošiūrų, japoniškų. Toliau — 
sijų darbo, mes Japonijoje sten
giamės sukurti spaudą, kad ga
lėtume pasiprieš nti komunistų 
kreivai propagandai. Japonija 
teikia gerų vilčių, bet laikas bė
ga, ir mes tegalime laimėti, jei
gu JAV žmonės visi talkins ta
me bendrame darbe.

Japonija yra nedidel's kraš
tas — mažesnė net už Kalifor
niją. Dėl kalnų tik apie 20% 
žemės tegali būti naudojama. Ir 
toje žemėje turi išgyventi 88 
milionai japonų. Tai šviesi tau
ta. Apie 98 G gali skaityti ir 
rašyti (geriau negu JAV-se).
Modernus kraštas. Visur yra e- 
lektra, geras geležinkelių tink
las. Turi televiziją. Japonų kul
tūra siekia du tūkstančiu metų, 
ir jie yra šviesūs. Beveik visi 
budistai. Po karo, kai buvo su
krėstas tikėjimas į imperatorių 
-dievą, kai jų turėta pasaulėžiū
ra tapo supurtyta, daugelis pa
linko į medžiaginės gerovės jieš- 
lrojimą, daugelis atviri naujoms 
pasaulėžiūrinėms idėjoms, ką 
stengiasi išnaudoti komunistai.
Daugelis po karo tapo gerais 
katalikais. Kasmet vis yra gau
siai naujų konvertitų. Reikia tik 
d8ug'au žmonių katalikams pa
siekti, ir geriausia priemonė — 
spauda, nes Japonijoje beveik 
visi skaito.

Japonija turi labiausiai išplės
tą pramonę visoje Azijoje. Al-

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

Plrmad., antrad., penktad. Ir 
ftcStad, 9 vai. ryto Iki 4:30 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
Kctvirtad. 9 vai. Iki 8 vai. vak.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
MSI So. OaMej Avenue Tei. Vinie 1-321*

MES PARC PINAM E KELIONES LĖKTUVAIS, GF.I AK RIJAIS 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti | užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

1956 ©

darysime filmus, judomuosius 
paveikslus japonams, stengsi
mės ką geresnio parinkti iš ame 
rikietiškų filmų Japonijoje de
monstruoti. Evangelijos tarny
bai norime panaudoti pačias mo 
derniškiausias priemones, — pa 
šakojo lietuvis, Japonijos misio
nierius.

Prieš išvykdamas kun. Kara
levičius gegužės mėn. 6 d. 2 vai. 
30 min. Gimimo Šv. P. Marijos 
parap'jos salėje (Marąuette par 
ke) rodys filmus apie Kiniją ir 
Japoniją. Visi gali atvykti pa
sižiūrėti. Įėjimas nemokamai.

Nuvykęs į Japoniją jisai su
sitiks kitus lietuvius misionie
rius — kun. Edmondą Šembarį 
(iš Waterbury, Conn.) ir kun. 
Joną Puišį (iš Chicagos).

STATYBAI 
IR NAMŲ

... .... PATAISYMUITik pas mus pirkdami gausit pristato m
• Nemokamai 3-jų m6n. pilną garas Visokių Rūšių 

tiją — darbas ir dalys.
» Nemokamai vidaus anteną Ir lustą 

llavlmaa.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos us 

Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi ledijai, rekordą

rimo aparatai, lempos, baterijos, ds 
lys Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radie
PARDAVIMAS IR TAISOMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlnmet 5-7252 

PRANAS KERMB IR 
PAULIU8 F. ENDZELI8

=10001

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI

“MIKE” McCARTHY
MOTOR SALES

Authorized MARK II CONTINENTAL 

Lincoln - Mercury DEALERS
Also “SAFE BUY” USED CARS

for the “BEST DEAL” be S U RE 
Klauskite

RICHARD P. ZELIS
(Lietuvis Atstovas)

6515 So. Western Avė. HEmlock 4-8400

MEDŽIAG4

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien n no 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

,MES PRISTATOME ANGLIS BEI^ig)
PEČIAUS ALIEJŲ

^HELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 

'kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. i
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas* 

'mus. Turų daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS 
1146 jB^Hoyn» Annue Tel. Vlrginie J.JOGlj 

iiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiijfiTjĮ;

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRonticr 6-1882

SINCLAIR Gazolino Stotis
ii PAGALBA"

Sav. Ant. Stanevičius
Taisome automobilių .motoms. Lyginame įdaužimus ir 

įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, pribūname sn vilkiku į įvairias vietas. 
Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9S42, Nainy tel. WAIbrook 5-5934 

-—4.................................... •

JONAS GRflPINSKflS
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 

RADI-IAI-PATEFONAI 

J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%.

NAUJAUSI

1 MIDLAND
1 Savings and Loaniaiy, 

Association

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

Į, PELNINGIAUSIA 

• TAUPYMO 
' BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prezidento.

J?

Roosevelt Furnifure Miegamo Rakandų Išpardavimas!1 i f-
II gabalų — tiktai už $169.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springs'ai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 3 - 4711

FeUx Raudonis, sav. Ir menadžerla 
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:>0.

NARIAI LIETUVOJ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SI0,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St._______________ Chicago 32, m.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8,I1L

ST. ANTHGNY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.___
1800 S. Halsted St. Chicago 8, 111.

IS TOLI IR ARTI
NAUJI DIDELI TBOKAI-NAUJAUSI KMUSTmO (SfANK/AI 

IL&U METŲ MTTNIMAS- PIGUS IP SĄŽININGAS AMMNAWMAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIkmek 5-9209

■M
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APIE PAVOGTĄ TAUTODAILĖS 
RINKINĮ

Vincės Jonuškaitės tautodai
lės rinkinys, apkeliavęs tūks
tančius mylių, dingo vienoje sa
vo trumpiausių kelionių, gali
ma sakyti, namie, nes pakeliui 
iš New Yorko į Patersoną, 
N. J.

Užpereitą sekmadienį, kai pa
ti Jonuškaitė, tie asmens, kurių 
automobilyje čemodane sukrau
ti gulėjo reti tautodailės ekspo
natai, ir šimtai kitų newyorkie- 
čių smagiai linksminosi Jokūbo 
Stuko koncerte, vagys išmušo 
automobilio langą ir išsiėmė tą 
čemodaną.

Patersoniečiai, kurie tą dieną 
buvo atvykę pasiskolinti Jonuš- 
kaitės rinkinio jų mieste ruošia
mai amerikiečiams parodai, sa
vo automobilį buvo pasistatę

Policija barėsi, kam tie daik
tai nebuvo apdi austi, bet buvo 
išaiškinta, kad, kai paprasta 
apdrauda tokių daiktų neapima, 
tai buvo tenkinamasi kiekvieną 
kartą parodos metu juos ap
draudžiant. Kad geriau jieško- 
tojai orientuotųsi, jiems buvo 
pristatyta ir tų daiktų nuotrau
kų iš pastaruoju metu Elizabe- 
the vykusios parodos.

Po parodos Patersone, tie 
daiktai būtų keliavę į Washing- 
toną, kur birželio mėn. vyksta 
didelė tautodailės paroda ry
šium su tautininkų sąskrydžiu.

Bendrai imant, tie Vincės Jo- 
nuškaitės rink'nio eksponatai 
jau tiekoje parodų dalyvavę, jog 
net pati jų savininkė nebegali 
tų vietų surašyti, o svarbiau-

netoliese koncerto salės. Kai grį šia — jie jos pačios buvo su-
žę važiuoti namo, pamatė išmuš
tą langą ir nerado to čemodano, 
visi paliko be žado.

Painformuota policija žadėjo 
daryti visus reikalingus žygius 
vagims surasti. Dabar kalbama, 
kad vagystei susekti darbuojasi 
detektyvai.

Didelis klausimas, ar jiems 
pavyks ką sušniukštinėti. Ka
dangi tie tautodailės dalykai 
paprastam pirkėjui jokios reikš
mės neturi, prileidžiama, kad 
vagys gal bus juos arba kur 
nors numetę arba pardavę ko
kiam antikvarui.

Pavogtųjų daiktų tarpe dau
giausia buvo prijuostės, juostų 
(net trisdeš'mt devynių) kili
mas, spalvota senoviška staltie
sė ir kt.

rinkti Lietuvoje ir per Vokieti
ją atkel'avo į Ameriką.

Pavogtieji daiktai, nors ir ne
sudaro viso jos rinkinio, bet yra 
žymi, jo dalis, ir todėl visiškai 
suprantamas skausmas, kuriuo 
Jonuškaitė sutiko žin ą apie jų 
dingimą.

— Pradžioje buvau rami, ro
dos, net užjaučiau moteriškę, ku 
ri kitame telefono gale, verk
dama man pasakojo, kaip vis
kas įvyko. Tik jau paskui paju
tau, kad per širdį užgėlė, — pa
sakojo Vincė Jūsų koresponden 
tei, — o dabar tiesiog negaliu 
nubūti, rodos, nutrūko paskuti
nis mano siūlas su Lietuva, ro
dos, nakties gilumoje girdžiu 
iuos šaukiant, kaip gyvus, 
tęsė ji.

JAV ATLEIDO ĮVAŽIAVIMO 
VARŽTUS

Pereitais metais lapkričio■ me rašoma: “Laike paskutinių-
mėn. pabaigoj ir gruodžio pra
džioj JAV Senatas apklausinė- 
jo įvairias JAV organizacijas, 
norėdamas patirti jų nuomonę 
d'ėl imigracijos įstatymo pakei
timo. Dėl to įstatymo pakeitimo

Trachoma po 8 metų i Ačiū Gildos RėmėjamsPUTOTO NAAI.fi

Praeita s metais Iowos vals- 
nys susirgo trachoma. Iowos 
Sveikatos Departamento parei
gūnai praneša, kad tai esąs pir
mas trachoma susirgimo atve
jis po 8-nių metų. Užkrečia
mųjų ligų skyriaus direktorius 
dr. R. Heeren sako, kad. tra
choma nebėra viešosios sveika
tos reikalų problema, kaip an
ksčiau yra buvę.

Negydant nuo trachomos a? 
pankama arba susilpnėja regė
jimas. Dr, Heeren nuomone, 
antibijotikais trachoma išgy
doma per 20 dienų. Apsikre- 
čiama dažniausiai per tiesiogi
nį sąlytį, todėl daugiausia su
sirgimų įvyksta šeimos aplin
kumoje.

Isteiktt Ltetnviikę šventovę 
Savo Namuose !

Keturioliktasis Nek. Pr. Seserų 
Gildos seimas tikrai gražiai pra-, 
ėjo. Už jo pasisekimą esame giliai!
dėkingos musų Gildos Apskrities Je, j<». norite, kad Dievas lalmin 
Valdybai, skyriams bei atskiriems tų jftsų namus, lSstatyklte Jo buvi- 
naraims ir Kongregacijos bičių-1 n*o ženklų savo namuose. Mums Die-

Apie 36% virš 65 metų am
žiaus amerikonų jokių nuosavų

Mrs. Lee Hali, United Air Lines lėktuvo piloto našle, klausosi bylos pajamų neturi, 
teisme, kuriame kaltinamas Gilbert Graham, įdėjęs bombą į lėktuvą, 
kuris susprogdino lėktuvą užmušdama įgulą ir keleivius. (INS) S3tSSSSSS3SSS3SSS368K3S883SSSS8SS383S3S3SSS3KSSSS9i

“Perskirtos šeimos emigran
tas (vyras ar žmona), kurs yra 
apsunkintas džiova, turi pasi
kalbėti su konsulu ir pare'kalau 
ti instrukcijų, kurias jis turi 
pasiųsti perskirtojo vyrui ar

išemigruoti asmenų ir jų šeimų 
narių, gyv. JAV.

Pagal Mr. Terrillon ir liute
ronų pagalbinės org. laiškus su
sidaro įspūdis, kad surasta iš
eitis įsileisti apsveikusiems tbc

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

žmonai JA Valstybėse. Šios in- ligoniams, nepakeičiant JAV

jų dviejų mėnesių JAV Viešo
joje Sveikatos Tarnyboje pasi
reiškė sprendž'amai naują link
mę įgaunąs pasikeitimas, liečiąs 
džiovą. Daugelis iki šiol dėl džio 
ros atmestųjų dabar gavo lei-'b^”>

strukcijos iš perskirtos šeimos 
nario, gyv. JAV, reikalauja įro
dymo, kad pacientas bus priim
tas į kokią nors sanatoriją JA 
Valstybėse ir kad yra tam pa
kankamai pinigų, jog ši našta 
nekristų ant Viešojo Aprūpini
mo”.

“Kai tokios informacijos bus 
išpildytos, jos bus perduotos 
konsului. Konsulas jas tučtuo
jau siunčia JAV Valstybės De
partamentui. Valstybės Depar
tamentas tuomet pareikalauja 
iš Kongreso Komiteto specialų 
leidimą įvažiavimui į JAV to
kiems perskirtų šeimų nariams. 
Tokių leidimų jau yra buvę iš
duota ir to pasėkoje jau yra 
nevienas perskirtų šeimų, narys 
atvažiavęs į JAV pas savo ant
rąją pusę, turinė ą JAV piliety-

imigracijos įstatymo. Tos ži
nios pasitvirtina jau ir prakti
koje. Paskutiniu laiku staiga 
praleidžiama iš Vokietijos į 
JAV įvažiuoti daugeliui buvu
sių tbc ligonių, kurie iki šiol 
buvo griežtai atmetami. Jų tar
pe yra ir lietuvių. Perskirtų šei
mų draugijos sukelta akc’ja, at 
rodo, tam naujam posūkiui tūrė
jo nemažos įtakos. ('ELI)

Namų daržininkavimas JAV 
padidėjo sekančiai: 1940 m. 
daržininkavimo išlaidos buvo 
211 milionų dolerių, o 1950 m. 
— 689 mil. dol.

daug vilčių dėjo pasilikę Vokie- dimą įvažiuoti. Pagrindin's gy-
tijoje buvę ligoniai-džovininkai, 
nes iki šiol tokiems asmenims 
įvažiavmas buvo bevek neįma
nomas. Nežinia, kokie to apklau 
sinėjimo daviniai, nes apie tai 
viešumai nebuvo leista patirti. 
Tačiau reikia manyti, kad tie 
daviniai tbc lgoniams nepalan
kūs. Nelabai senai JAV senato
rius Clifford P. Case pranešė 
perskirtų šeimų draugijai Vokie 
tijoje, kad imigracijos įstaty
mas, atrodo, nebūsiąs pakeis
tas tbc ligonams teigiama pras
me. Jis pats esąs vienas iš tų, 
kurs tokio paketimo norėtų, bet 
yra daug kitų, kurie tam prieši
nasi. Jis apgailestauja, kad tu
rįs pranešti tokią nemalonią ži
nią, tačiau mano, kad prot'n- 
giau yra pasakyti tiesą, kaip 
žadinti nepagrįstas viltis.

Kitos žinios yra palankesnės 
ir vėl sužadina nelaimingųjų vil
tis. Nelabai senai perskirtų šei- j 
mų (dėl emigracijos) draugi
jai parašė laišką kitas žymus as 
muo. Tai Mr. Terrilon, Jungti
nių Tautų Augštojo Komisaro 
pabėgėliams įstaigos Muenchene

liams.
Šių metų seimas įvyko Šv. Jur

gio parapijoje. Nuoširdžiai tat dė
kojame Gerb. Prelatui Urbai ir 
Gerbiamiems jo asistentams už 
malonią seimo globą.

Didį dėkingumą reiškiame J. E. 
Vyskupui V. Brizgiui ųž Seimo 
atlankymą ir padrąsinančius žo
džius, Gerb. Kun. St. Ylai už pa
mokslą, Gerb. Kun. Dr. J. Pruns- 
kiui už puikų seimo pravedimą, 
Dvasios Vadui Kun. Dr. A. Juškai, 
p. J. Keruliui, p. V. Gečienei, Dr. 
O. Labanauskaitei, p. S. šatrai- 
tienei, p. B. Vaišnorienei, p. V. 
Matikiūnui ir visiems žodžiu, raš
tu ar darbu parėmusiems šį jseimą.

Nuoširdų ačiū tariame Bridge- 
porto šeimininkėms su jų vadove 
p. Juškiene, už gražias vaišes sei
mo dalyviams.

Ypatingas dėkui piiklauso vi
siems aukotojams, amžiniesiems 
nariams ir organizacijoms.

Nors oras pasitaikė lietingas, 
tačiau mūsų uolieji rėmėjai gau
siai atsilankę nuoširdžiai parėmė 
mūsų vienuoliją. Tuo būdu suma
žindami mūsų naujosios koplyčios 
skolų naštą. Viešpats tegu atlygi
na Jums visiems!

Su malda ir dėkingumu,/
N«k. Pr. Švč. M. Marijos Seserys

vo gerumą geriausiai primins Jo my
limosios Motinėlės Marijos paveiks
las. Marijos Metals savo namuose 
įsteikite Marijos Šventovę.

Mums lietuviams Dievo Motinėlė 
Itin artima. Mūsų žemė gausi Mari
jos Šventovėms, mūsų tauta pavesta 
Jos Nekalčiausios širdies globai. Tai
gi steigdami Marijos metų Šventovę 
savo namuose, padarykite jų kariu 
Ir LIETUVIŠKĄ.

įsigyk line Aušros Vartų Marijos 
paveikslų Ir pakabinkime garblngbtu- 
sAoje vietoje rnūsų namuose.

Puikų Aušros Vartų Marijos spal
votų paveikslų 13$4xl7*4 colių gu
lite įsigyti šiam tikslui už $1.00. 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“0RAB8AS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. Illinois

Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 
vaizduojančių 4 metų dalis

$1.00
Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

LIETUVIŠKOS GAIDOS
#10.00 VERTES UŽ $4.00

dytojas Paryžiuje, kurs iki.sį>'l sk^"a“ . ........ .„„„u „„.n,,. .,. T«u.,-Kr„-.
nuspręsdavo apie džiovininkų seimų utaugljai, Kaa J1, Apvesdinkite ir Mane. » veiksmų operetė. M. Petrauskus ..

tuo reikalu painformuotų visusįsileidimą, pakeistas. Naujas gy 
dytojas džiov'ninkams yra daug 
palankesnis, prisitaikant prie 
imigracijos įstatymo. Kiek 
mums yra žinoma, dabar visi 
atmestieji atvejai bus automa
tiškai perduoti išspręsti Pary
žiaus Komitetui”.

“Tačiau jeigu ir Paryžiaus 
Komitetas dėl džiovos įvažiavi
mo leidimą atsakytų, tuomet 
siūloma tokia procedūra, pagal 
kurią persk'rti vedusieji ir ma
žamečiai vaikai galėtų vėl į vie
ną vietą susieiti, tačiau tik tuo 
atveju, jeigu JAV gyvenantie
ji perskirtieji vedusieji ar tėvai 
turi JAV pilietybę. Ta procedū
ra tokia: ‘

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

M WOtC8 stoties — Banga 1890 
NUO PIRMA D. IKI PENKTAD 

8:46 ivl 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTA D 8:80 Iki 9:80 ryte

PTRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v
RIKAI). 9:30 v. r. Ii stotie*

WOPA — 1490 kll. vedėjas. Tame laiške jis priminė, ■‘bicago 29, u. .HEmiock 4-24D 
kad perskirtų šeimų draugi jos 7121 80 ROCKWELI bt. 
jam patiektą narių, norinčių iš
vykti pas savo šeimas JA Vals
tybėse, sąrašą pasiuntęs augš- 
tesnėms įstaigoms. Drauge ra
šo, kad Jungt. Tautų Komisaro 
pabėgėliams atstovas New Yor- 
ke praneša, jog “vasario 15 d , 
amerikiečių Viešoji Sveikatos 
Tarnyba patvirtino žinią apie 
naują parėdymą dėl patikrini
mo or atmetimo įtariamų ser
gant atvira džiova. Daug norin
čių įvažiuoti asmenų, kurie anka 
čiau buvo atmesti ar išskirti, 
atrodo, dabar gaus leidimą įva
žiuoti j JAV. Tai privalėtų tu
rėti įtakos ir jūsų sąraše pa
tieks perskirtų šeimų nariams”.

Šias Jungt. Tautų žymaus pa
reigūno užuominas dar ryškiau 
papildo liuteronų pabėgėliais 
rūpintis organizacija New Yor- 
l;e savo laiške iš kovo 23 d. Ju

1rj(Htš)j 1 V.RADtO SUl
(LEMPOS -DALYS -BATERIJOS)

/V TAISYMAS-^ , 
inamuosechrbtuvėse] 
k —100% --— 1 

^ARANTllA

ĮZENlTl [GE1

diDami

jlLUTELEVISlON
| fsav. inž. A. Šemėnas)| 

, 3130S.H«l$ted-0A6-8887j

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PREC1N PHOTO STPDIO

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius Sįelbtia “DRAUGE

. Jeigu dar neturite, tai bū
tinai įsigykite 

DR. JUOZO KAŠKELIO 

KOMUNIZMAS BE 
KAUKĖS

Tai yra gyvai parašyta 
knyga, kurioj teigimai pa
grįsti dokumentais ir dau
gybe dar nežinomais fak
tais. Knyga naudinga kiek
vienam.

Kaina $1.50. Gaunama 
“DRAUGE”.

perkraustymus ir pervežimua 

iš tolimų ir artimų atstumų. 

TeL BĮ 7-7075 arba 

RE 7-9842

apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

\^r

st.oo
______ ____ .2.50
Atsisveikinimus su giria. Mišriam chorui. St. Šimkus ...............................$1.00
Atsisveikininuts su tėvyne. Mišriam chorui ir solo balsams. St. Šimkus $1.50
Aš ims Tėveli Ir Močiute Mano. Chorui. J. Tallat-Kelpša ................. 73c.
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzlenas. Chorui. J. Tallat-Kclpša ................. 75c.
As|>crgcs Me. Trims halsams sif vargonais. J. Tallat-Kclpša ................. $1.00
Bernužėli, Neviliok. Variacijos pianui. J. Gruodis .................................... $1.50
Brolybės daina. Chorui ir tenorui. .1 Gruodis ............................................. $1.00
liahiok, Tarne, Žirgų ir Kareivių Daliui. Chorui. J. Tallat-Kclpša . . $1.00
■turtai. Solo augštam balsui. J. Gruodis ...................................................... $1.00
Čia Kraštas l/iūdnas ir Gaudžia Aukso Varpus. M. chorui. J. Žilevičius $1.00

-----  Dovanojo. Solo halsui M Petrauskas ................................................................ $1.00
Darbininko daina .Mišriam chorui. Stasys Šimkus .................................... $1.00

«*********:«************** l-'.i, Jaunieji. Mišriam chorui. J. Gruodis ......................
Idlsiu į l«irelę ir Vi, Ti, Dieve. Mišriam chorui. J. Tallat-Kclpša .. $1.00
Eglė. žalčio ir Gulbės Dievaičio duetas. M. Petrauskas ....................... $2.00
Gerk, Girtucįklėlt. Vienam balsui. A. Kačanauskas ............................... $1.00
Gėriau Dienų, Gėriau Naktį. Vienam balsui. A. Kačanauskas ............ $1.00
Impromptu. I*iano solo. J Tallat-Ketpša ..................... •.............................. $1.00
Jūra ir Mergos. Solo tenorui. J. Gruodis ...................................................... $1.00
Keturi suktiniai, Piano solo. J Tallat-Kelpša............................................. $1.00
Kareivių daina. Vyrų dairai. Stasys Šimkus ............................................. $1.00
Kaip Bailia Paukštelė. Solo sopranui. Stasys Šimkus............................... $1.00
Kur Bakūžė Samanuota,' Plaukia Sau Imivelis, Pamilau Vakar,

Ant Marių. Solo so]n-anui ar tenorui. St. Šimkus ............................ $1.50
Karvelėli Mėlynasis, Aš Išėjau Į Girelę. Cliorui. A. Vanagaitis .... 50c.
Kur sapnų Grožybė. Chorui. A. Vanagaitis.................................................. 5lįe'
Iz-isktt į Tėvynę- Chorui ir solo halsui V. Paulauskas..........................$1.00
leiskit į Tėvynę. Chorui. A. Vanagaitis ...................................................... 75c.
Lietuvaitė (Mazurka). Solo pianui. S. Navickas ......................................... 75c.
lakštingalėlė. Solo sopranui. A. Kačanauskas ............................... ............. 75c.
» liaudies Dainos: Solo pianui. J. Tatlat-Kclpša .................................... 73c.
3 Liaudies Dainos: Mušė Mane Vyras, Kaip pas Močiutę Buvuu,

Motulė Mano. Mišriam cliorui. Kim. T. Brazys ............................... 75c.
Lietuvių Himnas. Clioruk A. Kačanauskas .................................................. $1.00
Lietuviais Esame Mes Gimę. Mišriam chorui. St. šiliukus ...................... $L00
Nuliūdimo Valaiula. Solo sopranui. J. Žilevičius .................................... 75c.
Nuplasnok. Solo sopranui. J. Taliai-Kelpša .................................................. 75c»
Ne Margi Sakalėliai. Solo tenorui. J. Tallat-Kelpša ............................... 75c.
Op, Op. .Mlšram chorui. J. Gruodis .................................................... .. $1.00
O, Kaip Miela išgirst. Solo U-norul. A. Kačanauskas ............................... $1.00
Oi, Kas? Solo žemam balsui. Stasys Šimkus .................................................. 75c.

savo narius; kad užmegstų ar
timą ryšį su pagalbinėmis orga
nizacijomis, ka.'p LWF, NCWC 
ir kitomis, ir kad suteiktų joms 
atitinkamus sąrašus norinčiųjų

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikoe kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti
“DBA U G E”

2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL.

*************
wr,.7iWr j:,wr

NUO UŽSZSENftJUSIŲ 

SKALDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
aegalt

OI, Greičiau. Solo sopranui. Stasys Ši įtik ils ............................................... .. 75c.I. Stasy
Pirmyn į Kovę. Chorui. A. Alcksls ..................................................................... 75c.
Putinėli, Haudonasis. Mišriam cliorui. Kun. T. Brazys .......................... 75c.
Putino Daina. Mišriam chorui. J. Naujclls...................................................... 75c.
Pasaka, Plano solo. J. Tallat-Ketpša ..............................................................$1.00
Pasaka. Augštam balsui. M. Petrauskas ...................................................... 75c.

miegoti, nes Jų užaisenėjusios žaizdos 1 Pirko Senis. Chorui. J. Gruodis ..............................................................
Mėžti ir skauda. Kad pašalinti t, ; Kfiia. Žemam balsHl solo. J. Gruodis ................... .. ..............................

Itūpinosi Motinėlė. Solo sopranui. J. Tallat-Kclpša . ..^..............
Saulelė Raudona. Solo augštam halsui. J. Tatlat-Kclpša............
Sudiev, Lietuva. Mišriam cliorui. A. Kačanauskas ........................
Septynios Lietuviškos Giesmės. <:|ioru4. St. Šimkus ..y..............
Tėvužėll, Sengalvėll, Sakė Mano šiokia

___  ____ Augštam balsui solo. J. Tallat-KH|iša .................................................. $1.00
dilų nudegimu. Ji'"taipgi pasalina I ž Klystančius Žmones. Arioso tenorui. A. Kačanauskas ...................... 7'»c-
nležėjioią llgoe varlinamos TSORIA Vasaros Naktys. Mlšram chorui. J. Naujalis ................................................. $iJMi

" Vasaros naktys. Mišriam chorui. A. Vanagaitis ............................................ 75c.
Vėjavaikis. Žemam Ir augštam halsui solo. J. Gruodis .......................... $1.00
Vakaras. Solo sopranui. E. Stanck-14Uimen.skl<-nė .................................... 75c.
Vanagienė Polka. Planui. A. Vanagaitis .................................................... .. 50c.
Vyčių Himnas. Mišriam chorui. A. Alcksanitravlčlus ............................... 73c
Viso Pasaulio žalčių Karalius, žemam balsui solo. A. Kačanauskas. $1.00 
Vai Gudri, Gudri, Daina Apie Veliuoną, Pavasarėlio trumpa

Naktužė. Cliorui. Stasys Šimkus ............................................. .. ................ $1.00
Vytauto Garbei. Mišriam Chorai. A. Vanagaitis ........................................ $1.00
žalioj Gln-lčJ. Koks Ten Lengvas Poilsėlls. Solo sopr. J. Tallat-Kelpša $1.00 
Kinkinys Lietuviškų Liaudies Dainų Ir šokių pianui (13 kūrinėlių) . $1.00

Ir
ramiai sėdėti Ir naktlmle

niežėjimą Ir skaudėjimą. eenų atvi 
•ų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvina JOsų skaudėj), 
m, ir galfislte ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ji taipgi nuo skau-

Taipgi pnSalina perftėjtmą llgot 
vadinamos ATHLETE'8 FOOT, su 
■rtat.do džiovinimą, odos Ir pcrplyftimą 
-arpotr-Sčių, Yra tinkama vartoti nuc 
džlūstančioa, suskilusios odos dedir 
vintų, odos l&bSrtmų ir t. t., talpg 
lnkama vartoti vaikučiams, kada ps 

sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
<lų. Ji yra gera gyduolė nuo ii 
virftlntų odos ligų. L«
tūlo Olntment yra 
oardnodama po 76 
vt.. 81.26. Ir 88 60.
Pirkite valstlnSseChl 
nagoj ir apylinkėse—
MlltvaukMi, Wlsc..Oa 
-y. Ind ir Detrolt, Ml- 
:blgan arba raėykl- 
>e Ir atsiųskit* Mo- 
nsy ordsr į

LEGULO, Department D.

561B W. Kddy St. Chicaco 34, III.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

j?

SELF
W SERVICE

L'iąuor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202
GEGUŽIO 3, 4 ir 5 d. d.

73c. 
. 75c.

. $1.00 

. $1.00 
. 75c.

. $$2.00

šias lietuviškas gaktas skelbiame paskutinį kartą- Klimčiann- ir paštu 
Kas prisius $4.00. tas gaus gaidų už $10.00 vertės. Perkant už mažiau— 
kaina, kaip nnnslyta. Gaktų katalogų m-tiirinic ir ncslimčlame. 1 išaky
dami ganias, siųskite kartu Ir moiii'y onlerj. COD gailių nešiuuč-lamc 
prisluiithno lėšas nns uptuokaine.

JOS. r. BUlRIk FURN1TK INC.
3241 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

REMY MARTIN V. S. O. P. COGNAC Fifth $5.89
ASBACH URALT Flfth $5-59
CHARTREUSE (Green), IK) Primf

$6&9
GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth 84-89
KIJAFA WINE . 5th $1-69
CINZANO VERMOUTII

8weet or Dry Fifth $1.39
1952 VINTAGE, Imported Bordeaux

Red or WMte Wincs Fifth 69c
CHERRY MEERING Fifth $549
W(JRZBURGER, Case of 24 botMes Case $7S0
CH0ICL OF PABST, SCHL1TZ, HAMM8 

OR MILLMl BLER, Cmc of 24 cans Case

A

83.89

SE

NAAI.fi


1 I

mėnraštis draugas, chicago, illtnois Penktądienis, gegužės 4, 1956

DETROITO ŽINIOS jaunimas turėtų progos pabuvo
ti lietuviškoje pastogėje ir tuo 

__  pačiu geriau išlaikytų lietuviŠ-
LIETUVIŲ NAMŲ STATYBOS REIKALU I kurną.

Ar Jūsų nuomone neprisidedą 
V. KUTKITS Detroit, Mich. prie Detroito Lietuvių Namų

statybos tautiečiai, kurie mate
rialiai yra pajėgūs, turėtų būti 
kokiu nors būdu paskelbti Det
roito visuomenei?

Aš manau j tų pasiturinčių
jų lietuvių duris reikėtų dar kar 
tą ir dar kartą belstis, kol ge-

Vajaus proga Detroito Lietu
vių Namams statyti komitetas 
prašė manęs, kad pasikalbėčiau 
su Detroito lietuvių parapijų 
klebonais bei didžiųjų grupių 
(įeinančių į Alto centrą) pirmi
ninkais ir patirtus įspūdžius 
perduočiau jums. Malonu, kad 
visi sutiko atsakyti į mano pa
tiektus 4 klausimus, kuriuos čia 
ir perduodu,
SV. ANTANO PARAPIJOS 
KLEBONO KUN. DR. I. BO- 

RElšIO ATSAKYMAI

Ką Jūs galvojate apie Detroi
to Lietuvių Namų Statybą?

Aš manau, kad Detroito lietu
viams savi namai yra reikalingi 
ir jų statybai pritariu.

Ar Jūs patariate savo para- 
piečiams pirkti Detroito Lietu
vių Namų aJtcijas?

Aš būčiau blogas lietuvis, jei 
tam reikalui nepritarčiau. Tai 
būtų išėjimas iš lietuviškos va
gos ir pasitraukimas iš lietu 
vių tarpo, nes tai yra kiekvieno 
lietuvio pareiga.

Koki Jūsų linkėjimai Detroi
to Lietuvių Namų statybos ko
mitetui?

Linkiu, kad nebūtų pakarto
tos tos pačios klaidos, kurios 
buvo statant Lietuvių svetainę
(dabar Hispanos Unidos namai iguoti atsišaukimą į visas Det- 
— V. K.). Būtent, kad kiekvio-! roito organizacijas ir joms iš-

AMERIKOS LIETUVIŲ TAU
TINES SĄJUNGOS DETROITO 
SKYRIAUS PIRM. VIKTORO 

GRISESNIO ATSAKYMAI

Ar Detroitą Lietuvių Namai 
padės mums išlaikyti tautišką 
susipratimą, ypač jaunosios 
kartos tarpe?

Labai prisidėtų. Tai būtų pats 
realiausias būdas prieiti prie 
jaunimo, suteikiant jaunimo ir 
kitoms organizacijom3 pastogę, 
kur lietuviškoje aplinkoje jis ga 
lėtų leisti laisvalaikius.

Ar Jūs matote kokių nors ne
tikslumų vykdant Detroito Lie
tuvių Namų statybos akciją?

Taip. Ar ne geriau būtų šį 
klausimą išspręsti per vyskupi
jas, gaunant iš jų paskolas irf . ... , ..-I vius, kurie neprisideda ir atei-panaš. ir iš karto statant baz- , . ’ » _ .». . ., , . , . , j'tyie nežada nusidėti prie Dėt-nyčią su salėmis ir kt, kaip kad 
daro pranciškonai Toronte? Tik 
tuo būdu lietuviai iki šiol pa
sistatė savo sales ir namus.

skirtumų, turi įsijungti į Detroi 
to Lietuvių Na-.nų statybą?

Naudingiau statyti namus vi
sų pažiūrų žmonėms, tuo dau
giau apjungiant visus lietuvius, 
ypač Detroite, kur sugyveni
mas tarp visų lietuvių yra gra
žus.

Kokių lietuvių Jūs pasigenda
te, neminint pavardžių, akcijas 
pasižadėjusiųjų pirkti tarpe?

Tų, kurie nepriklauso jokioms 
organizacijoms

rumu ir švelnumu gausime jų | nuo lietuviško gyvenimo.
Ar visos draugijos ir organi

zacijos turėtų savo narių tarpe
pasižadėjimus pirkti akcijas.
TAUTINĖS LIETUVIŲ SAN
DAROS DETROITO KUOPOS 
PIRMININKO FELIKSO MO

TUZO ATSAKYMAI '

Ar Jūsų organizacija prisidės 
ir rems Detroito Lietuvių Na
mų statybą?

Taip. Mes remiame ir remsi
me Detroito Lietusių Namų 
statybą 100%.

Kaip Jūs žiūrite į tuos lietu-

Kokiu būdu visos Detroito 
lietuviškos organizacijos galėtų 
daugiau prisidėti prie šių namų 
statybos?

Detroito Lietuvių Namams 
statyti komitetas dar kartą tu
rėtų kreiptis į visas lietuvių or
ganizacijas, nors ir mažiausias, 
kad prisiųstų savo atstovus į 
komitetą. Be to turėtų sureda-

na akcija turėtų lygų balsą, bet 
ne kiekvienas žmogus. T. y. kas 
pirks šėrus, turi turėti ir penkis 
balsus, o kas pirks vieną Še
rą, turi turėti tik vieną balsą 
ir panašiai. Taip pat patariu, 
kad šėrai būtų išmokami tik vi
sas namo skolas apmokėjus.

Ar Jūs sutiktumėte įeiti į De
troito Lietuvių Namams statyti 
garbės komitetą, jei toks būtų 
sudarytas?

Taip. ’
DIEVO APVAIZDOS PARAPI
JOS KLEBONO KUN. MYKO
LO KUNDROTO ATSAKYMAI

Kaip jums patinka Detroito 
Lietuvių Namams statyti komi
teto numatyta vieta Šiaurės va
karų Detroite?

Aš manau, kad numatyta vie
ta yra gera. Tai yra švarus ra
jonas, geras susisiekimas su vi
su Detroitu, daugumoje namai 
nauji. O be to, juk tai tas pats 
rajonas, kur yra mūsų parapi
jos bažnyčia, todėl manau, kad 
ir mano parapiečiams numatyta 
vieta patiks.

Ar prie Detroito Lietuvių Na
mų statybos turėtų prisidėti 
tiek seniau, tiek ir naujai atvy
kę lietuviai?

Senieji lietuviai, kuriems dar 
svarbūs lietuvių kultūriniai bei 
tautiniai reikalai, turėtų prie 
tų namų statybos prisidėti, o 
naujieji, kurių atmintyje dar te
bėra gyvi tėvynės prisiminimai, 
savaime į tų namų statybą tu
rėtų įsijungti.

Ar Detroito Lietuvių Namai 
prisidės prie tampresnių ryšių 
Ir didesnės draugystės palaiky

mo lietuvių tarpe?

Aš manau, taip.
Ar Jūs sutiktumėte įeiti į De

troito Lietuvių Namams statyti 
garbės komitetą, jei toks būtų 
sudarytas?

Prieš atsakydamas į šį klau
simą didžiai gerb. klebonas no
rėjo daugiau informacijų apie 
Lietuvių Bendruomenę. Patyręs, 
kad ji JAV buvo suorganizuota 
prelato Balkūno vadovybėje ir 
kad JAV Lietuvių Bendruome
nės Taryboje 27 narių tarpe y- 
ra prelatas I. Albavičius, prel. 
J. Balkūnas, prel. Juras, kun. 
St. Yla, kun. dr. A. Juška, kun. 
B. Sugintas ir kanaun'nkas V. 
Zakarauskas, t. y. net septyni 
dvasiškiai, sutiko būti Detroito 
Lietuvių Namams statyti gar
bės komitete.

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
BEAL ESTATE

APYLINKĖJE 23r«l PI. ir levnllt
St. savininkas parduodu narnų. — 
krautuvei patalpa ir G karui), butas 
su vonia užpakaly. Pilnas rūsys Ir 
pastogė. 2 autom, garažas. Uždaras 
porėtus. Pajamų tirti j nišncsj. Sku
biai parduodamus — IG.Gim llton- 
tler <1-1777. .

BEIUVIN — SOUTH. Shlnglo na- 
nas 2-jų butų — G Ir 4 kamb. pas
togėje. 2 autom, garažas. 4 2 pėdų

ir StOVl toliau sklypus. Apylinkėje 35th ir Itidge- 
land. S 10,500. SVOBODA, 0013 C'T- 
n lak lt d. Blshop 2-2102.

pravesti Detroito Lietuvių Na
mų šėrų pirkimo akciją ir kokiu 
būdu?

Kadangi namai statomi vi
siems Detroito lietuviams ir or
ganizacijoms, tai organizacijų 
vadovybės tam turėtų būti prie
lankios ir savo tarpe atsiklausti 
visų narių ir juos paraginti p:.rk 
ti akcijas. ALRK Federacija 
Detroito Lietuvių Namų staty
bą remia ir rems.

Kai Jūs galvojate, st ALRK 
Federacijos steigiama stovykla 
nepakenks Detroito Lietuvių Na 
mų statybai?

Stovykla yra vidurio vakarų 
Amerikos lietuvių reikalas, ne 
vien Detroito. Ji bus pritaikinta 
vasaros reikalui. Tie lietuviai

roito Lietuvių Namų statybos?
Apie tuos žmones, kuriems 

trūksta idealizmo ir niekur ne
prisideda, geriau visai nekalbė
ti.

Kokią naudą lietuviškiems 
reikalams duos Lietuvių Na
mai?

Palaikys organizacinį gyveni- kurie iki šiol aukojo stovyklai, 
mą, jaunimą, lietuvybę. Savi jau aukojo ir Detroito Lietuvių

siuntinėti, kad jos savo susirin
kimuose turėtų progos šį klau
simą apsvarstyti ir pravesti ak
ciją narių tarpe.

Kaip Jūs galvojate, ar Detroi
to lietuviai pasistatys savo na
mus?

Priklausys nuo to, kiek lietu
viai prie to reikalo prisidės, bet 
pravedug gerą akciją ir aplan 
kius visus Detroito lietuvius, 
reikiama namams pastatyti su
ma turėtų būti sukelta, nes dar 
daug Detroito lietuvių prie šio 
reikalo prisidėtų. Mano nuomo
ne, detroitiečiai pasistatys savo 
namus.
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄ
JUNGOS DETROITO KUOPOS 
PIRMININKO JUSTINO PIL

KOS ATSAKYMAI

Ar Detroito Lietuvių Namai 
patys save išlaikytų?

Mano nuomone, namai turėda
mi savo svetainę tikrai išsilai
kytų, nes praktika rodo, kad 
ir Detroite daug tokių klubų iš
silaiko.

Ar Detroito lietuvių organiza
cijos turėtų per savo įvairius 
parengimus reklamuoti Detroi
to Lietuvių Namų statybą ir pla 
tinti akcijas?

Taip. Jos visos turėtų būti 
kviečiamos į talką, nes joms pa
čioms tie namai bus reikalin
giausi. Kai daugiau žmonių per 
organizacijas platins akcijas, 
tai daugiau jų ir išplatins.

Kokią naudą Detroito Lietu
vių Namai duotų mūsų jauni
mui?

Tie namai kaip tik didžiausią 
naudą neštų mūsų jaunimui, nes 
jis čia galėtų sportuoti, daryti 
vaidinimų bei tautinių šokių re
peticijas, susirinkmus. Iš viso

namai Detroito lietuviams būti
nai reikaEngi ir jeigu jų nepa- 
sistatysime, detroitiečiai greit 
pakriks.

Kiek daug vilčių Jūs dedate 
į Namų Komiteto skelbiamą ak
cijoms platinti vajų balandžio 
ir gegužės mėn., kurio metu bus 
aplankyti visi
viai?

Ta akcija padės sukelti dau
giau pasižadėjimų akcijas pirk
ti, bet aš manau, kad mes ga
limai greičiau turime eiti prie 
Detroito Lietuvių Namų Akci
nės bendrovės inkorporavimo ir 
pačių akcijų, bet ne pasižadėji
mų, platinimo bei pačios namų 
statybos.
AMERIKOS LIETUVIŲ RO
MOS KATALIKŲ FEDERACI
JOS 4-TO SKYRIAUS PIRM. 
ANELĖS AMBRASIENĖS IR 
SEKR. BRONIAUS POLIKAI- 

CIO ATSAKYMAI

Namams. Sutapimas yra atsi
tiktinis ir namų statybai nepa
kenks. Be to stovykla gali ir 
padėti Lietuvių Namams ta 
pragme, kad jaunimas pamatęs 
kaip gera stovyklauti savųjų 
tarpe vasarą, norės tarp lietu
vių leisti laiką ir ž emą, todėl 

Detroito lietu-1 Patys Pirks ir vyresniuosius pa- 
Į ragins pirkti.Detroito Lietuvių 
Namų akcijas.

BUILDING & BEMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 09 st. Ohicago 29, I1L,

Pltospcekt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedSjas
Lietuvių Statybos Bendrove:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus.
• atlieka remonto darbus,
• {rengia aluminijaus langus ir 

duris.

V. ŠIMKUS
įvairūs pataisymai ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namų 
Auris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa 
kyklte pas

Susitarti šaukite REllance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

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

BEAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 |»o 5 (.'t mieg.), centr. du

jomis karšt, vand. šild. fili js'dų 
sklypas, gruž. namas.'

GAGE PARKE
Mūr. bung. (i kamb. ir vienas pn-' 

stogėje, kabiuet virtuvė. Ccut ralinis 
karšt. vand. štoke riti šild. 33 p. skly
pas, garažas.

MARQUETTE PARKE
Naujas mūr. 2 po 5 (2 miegam.)- 

Centr. karšt. vand. šildymas. Graži 
apylinkė.

Mūr. bung. 5 knrab. (3 mieg.) ir 
3 kamb. skirtie, garažas, namas 4 
metų.

Mūr., 4 butai: 2 po 4 ir 2 po 3. 
Labai gražus namas, Marąuette Par
ko centre.

Mūrinis, 4 butai: 2 po 4 ir 2 )<o 3 
kainb., centr. šildymas alyva, .300 
pajamų ir sav. butas.

Turime dar daug kitų*namų. 
Parūpiname paskolas

ŠIMAIČIAI
Realty, Buihlers, Insurance
2737 W. 43 St., CL. 4-2390

HELP WANTED MOTERYS

šeimininkė ir virėja reikalingos 
klebonijoje; labai geras atlygini
mas su ypatingomis privilegijo
mis. Adresas: 1431 So. Aust i n 
Avė., Cicero, Ilk, arba skambinki
te OLympic 2-2112.

HELP YYANTED — VYRAI

EXPERIENCED
MACHIN1ST WANTED

ECONOMY TOOL & 
GAGE CO.

4632 W. Lawrenee
Reiklilingus angliškai kalbantis vy

resnio nmž. vyras dažyti ir lopyti 
tinka 2 7 apart menti, namo. Mis. 
Kreis. , MiUtt

UO44 Blaekstone Avė.
Ml'snnn 4-1010

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTOBS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiu3 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
BEAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

ĮJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
= LIETUVIŲ STATYBOS | 
= BENDROVE =

I MŪRAS I
= BUILDERS, INC. =
E Stato gyvenamuosius na- = 
E mus, ofisus ir krautuves pa- = 
E gal standartinius planus ar = 
E individualinius pageidavimus. E 
= Įvairūs patarimai staty- = 
E bos bei finansavimo reika- E Į 
= lais, skiciniai planai ir na- E 
= mų įkainavimas nemokamai. E 
= Statybos reikalais kreiptis E 
= į reikalų vedėją šiuo adresu: E
slONAS STARKUS |

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St — M Al. 5-6015
2-jų augštų mūrinis namas, ak

mens priekis. 6 ir G kanib. Atskiri 
centriniai apšildymai. Garažas. Tuo
jau galima užimti. Arti visi, trans- 
portacijų. Prieinama kaina. Apylin
kėje Keeler ir Cermak.

CRavvforil 7-7005.

Baigdamas šį reportažą ap
gailestauju, kad šį kartą su šv.
Petro parapijos klebonu, jam 
sergant, negalėjau asmeniškai
pasikalbėti. Linkime jam erei- 5 kasdien nuo 4 vai. popiet S 

|= TeL PRospect 8-2018 =
Ktl = 6800 80. CAMPBELL AVĖ, =čiau pasveikti.

Apie 70 procentų šiandien 
vartojamos gumos yra sinteti
nė, padaryta iš alyvos ir gazo.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškomas giminė JUOZAS 

MARGEVICIUS iš Virbalio. Tu
riu žinių iš Lietuvos. Jis pats ar
ba apie jį žinantieji atsiliepti šiuo 

, .. . . . ..... ... adresu: M. švelniūtė Litwaitis,to hetuviai, neziunnt pažiūrų i932i Hamburg Avenue, Detroit
Ar Jūsų nuomone visi Detroi-

Chicago 29, Illinois 
nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'F.

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Buihlers - Insurance 

2737 Wcst 43rtl Street

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SESTĄ ?

ROMANO KONKURSĄ

PETER SAKINSKAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplewood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

ĮSIGYKITE DABAR!

Marųuette Parke reikalingas 
REGISTERED PHARMACIST 

VAISTINISKAS 
Geras atlyginimas. Geros valandos. 

PRospect 6-4363
SHIPPING AND RECE1VING 

CLERK
Strong yonng man to work tvitli 

printing fina. Expcricncc hclpful 
būt not nccessary. Noar loop loca- 
tion. Many company benefits. Good 
starting salary, 5 day week.

Call — HA 7-1076

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. atskiru įėjimu kambarys 
naujame name. 4634 S. Kilpatrick 
Avė. Tel. LUdlow 5-6685, skambint 
po 6 v. v.

AUTOMOBILES — TItUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS 

Trijų augštų mūrinis namas su 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 
jom krautuvėm; yra didelis mūri
nis garažas; lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos; virš $700.00 pajamų į mė- VIKTORO KOŽICOS 
nesį; prieinama pirkimo kaina. Uetuvlžka Btotu auto
Skambinkite Blshop 7-7864 arba taisymas
rašykite DRAUGAS Box 4641, Atitekami motoro remontai, lyginimo, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. | dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

Parduodamas 3-jų butų namas.1 
Del informacijų skambinkite SEe- 
ley 3-4248.

Parduodamas namas su krautuvės 
patalpa ir 4 kamb., 1 kamb. vir
šuj. 2 autom, garažas. Gazu apšil
domas. 2530 W. 47th St. LAfa- 
yette 3-9397.

3-jų augštų mūrinis NAMAS 
ir TAVERNA. Priešais Mer- 
chant Shippers. Gerai einąs biz
nis. 1853 S. Western Avė.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTF.RN AVĖ.. PR 8-953S

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA TAVERNA. Se
niai įsteigtas biznis. Ekstra paja
mų iš 2-jų apstatytų butų viršu
je. Galima pirkti išsimokėjimo są
lygom. 3517 S. Halsted St. Vlr- 
ginia 7-8112.

Nėra įdomesnės knygos už kelionių 
aprašymus

VLADO RAMOJAUS

LENKTYNES SU KETONU
yra Lietuvos batalijono karo kelio 
aprašymai, labai noriai skaitomi ir 
jaunimo ir užaugusių.

Knyga papuošta modernišku dail. 
V. Virkau viršeliu, turi 292 pusi., 
kaina $3.00. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys.
Užsakymus Ir pinigus siuskit* 

‘‘DRAUGAS’’

2334 South Oakley Avenue 

Chic&go 8, Illinois

Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

1. Dienraštis "Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL
3. Jury komisiją sudaro: Petras Balčiūnas, Viktoras Mariū- 

nas ir Mykolas Venclauskas. Kiti du komisijos nariai bus paskelbti 
netrukus. •

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

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
"Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

DARBO TEISEI ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. Bulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI IŠSIREIŠ
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

šiame ŽODYNĖLYJE telpa tU 
anglų kalba žodžiai bei lšalrelfiklmat 
kurie yra Įgavę apeclallnę reikimų; 
kai kurie paimti iš veikiančių Jsta 
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba Ir patiekti platūs paaiškinimai 
dėtuvių kalba.

Leidinys 116 pusi. Kaina fl.00.
Pinigus su užsakymais siųsti:

“DRAUGAS”
S. Oakley Ava,

Chicago S. UL

Groserių ir mėsos krautuvo. Mo
derniška “selfservice” krautuvė. 
Įvertinta $6,000; parduodama už 
$3,000. Nori skubiai parduoti. Gera 
“lease” sutartis. Butas. Geras biz
nis. VI. 7-9345.

PARDAVIMUI

Alyva ir gazu kūrenamas kombi
nuotas pečius, firmos “Monogram”. 
Puikiame stovy. $50. Tel. FRontier 
6-1713 po 6 v. v. Anthony Pečeliū
nas.

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, . 
WAlbrook 5-5A71

INTERSTATE INSURANCE AGENOY 
5900 S. Ashland Avė.. Chicago 30, III.

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INST7R. BROKERIS

LIETUVIŲ AUDITORIJA
3133 So. Halsted St.

Pk. DAnube 6-1791 
Padeda plrkltl - parduoti namus, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

ŠILDYMAS
A. Stanėiamkaa Ir A. Lapkui

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieku visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel OLympic 2-9311 nuo 8 vai 

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

2-6752 Ir OLympic 2-8492

3OI
Ar girdėjote ką nors apie

AUKSO KIRVI?
Ar matšt, ar akaltčt šitų nuosta

bių gražiausių lietuviškų pasakų 
knygų?

Būtinai nuslptrklt! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems Ir mažlema

Platintojams dldelš nuolaida. Su
krauta:

Knyga Iliustruota, dailiai Išleista Ir 
pigi — tik $2.50.

DRAUGAS 

2334 S. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Pirkit Apsaugos Bonus!

d c, m e s i o i

“TĖVYNĖS G ARS V”
Valandėlė transliuojama per WDOK 
stotį, banga 1290, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.

Klubo pirm. J. STEMPUŽIS
1293 E. 74TH STREET 

Clevelaad 3, Ohlo, tel. EX 1-2296

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka 
Ulsakymus su pinigais siųskit*:

959 psl, kates *2.50 
DRAUGAS, MS4 S. Oakley Ave^ 

Ohk»<o 8, 11L

šios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personažus šitaip (vertina ra
šytojas Gliaudą: “...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sųvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
Skaistumo Ir nesuvoktus Jo ssmls, 
d rusus bs drųsoa, nsSuprantųs pa
vojaus bepruiSJlmo proces*”.

I» ...... .... .III ...l.l . ............. .
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Penktadienis, gegužės 4, 1956

“SEKMINIŲ VAINIKAS“

Gegužės 19 d. Clevelando at
eitininkai, užbaigdami šio pava
sario parengimų sezoną salėse, 
stato Antano Gustaičio “Sekmi
nių vainiką’’. Tradicinis pava
sarinis ateitininkų vakaras į- 
vyks naujai atremontuotoje lie
tuvių salėje. Po programos — 
šokiai ir vaišės.

MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAI

turima daugiau 1,300 parašų. 
Be ligšiol naudotų būdų para
šams rinkti bus panaudotos LB 
apyl'nkės seniūnijos.

— Muz. Pr. Amhrazo ir Ju
liaus Kazėno jaunųjų mokinių 
koncertas įvyksta šį sekmadienį 
5 vai. va k. Šv. Jurgio parapijos 
salėje. ,. Visi kviečiami atsilan
kyti ir pasidžiaugti jaunųjų pa
siektais rezultatais ir tuo pačiu 
paskatinti jaunimą ir toliau uo
liai dirbti.

— Viktoras Palūnas, dirbąs
Gegužės 6 d. naujosios para-| Babcock & Wilcox bendrovėje

NAŠLĮ LAIDOTUVĖSE

Susigraužusi Mrs. Barkley daly
vauja pamaldose metodistų baž
nyčioj Washingtone, kurios laiko
mos už senatorių Barkley. (INS)

pijos labdarybės draugija ruo
šia Motinos dienos minėjimą. 
Narės per 10 vai. pamaldas eis 
bendrai prie šv. Komunijos, o 3 
vai. parapijos salėje bus korta- 
vimo vakaras.

Gegužės 13 d. ateitininkai už
prašė šv. Mišias už visas lie
tuves motinas, išblaškytas po 
platųjį pasaulį, šv. Mišios bus 
atnašaujamos šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje.

Gegužės 20 d. lietuvių salėje
Motinos dienos minėjimą rengia | įos pastatai

braižytoju — tikrintoju, kompa 
nijos buvo pasiųstas aplankyti 
tris didžiuosius tos bendrovės 
fabrikus Barbertone, Beaver 
Falls ir Aliance ir susipažinti 
su darbų eiga. S. G.

STOVYKLAUK ŠIĄ VASARĄ
Tikime, kad šią vasarą mūsų 

jaunimas jau galės stovyklauti 
ALRKF įsigytoje stovykloje.

Artmiausiu laiku jau bus pra
dėti statyti svarbesnieji stovyk-

Clevelando ateitininkiškasis jau
nimas.

GYDYTOJAI REMIA UTUAN. 

MOKYKLA

Lituanistinei mokyklai parem 
ti dr. Kazimieras Pautienius pa
aukojo $15. Džiugu pažymėti, 
kad visų lietuvių gydytojų vai
kai lanko lituanistinę mokyklą 
ir jų tėvai nuoširdžiai ir dos
niai remia šią instituciją.

TRUMPAI 
— Amerikos Lietuvių Tary bos

metinis susirinkimas įvyksta ge
gužės 13 d. lietuvių salėje. Vi
sos organizacijos prašomos at-

Stovyklai remti dosnių šir
džių vis atsiranda. Štai dr. Juo
zas Skrinska ir ponia stovyk
lai paaukojo 250 dol.

Būtų malonu, kad anksčiau 
pasižadėjusieji aukoti po 100 
dol. pagal išgales jau dabar pra
dėtų įmokėjimus.

Patogiausia aukas įmokėti Su 
perior Savings banke šiam rei
kalui specialiai atidaryton są- 
skaiton Nr. 14833, kurion kiek
vienu laiku galima įmokėti.

kai! Kai Lietuvoje buvo ruošia
mi spektakliai, jiems nereikėjo 
reklamos. Buvo laikraštyje vai
dinimų tvarkaraščiai, laikas, 
kainos ir ėjo žmonės teatro rū- 
muosna ir pirko biletus iš an
ksto ir džiaugėsi gavę dar jų. 
Jaunimas užpildydavo “galior- i 
ką” ir kitas pigesnes vietas. į 
Ėjo lietuviai lyg į sumą, su pa- | 
kilusia nuotaika ir su dėkingu
mo pilnomis širdimis tiems, ku
rie tas progas ruošė.

Dabar gi... Sunku betikėti, 
kad tai ne anekdotas. Pašonė
je vaidinimas — lietuvių pasta
tytas, parinktas, gerai sureži
suotas, gali sakyti — istoriš
kas ir socialines problemas ke
liąs, pilnas humoro ir travikos !IŠLAIKĖ EGZAMINUS

Dipl. teis'ninkas Povilas Mik
šys, gyv. 1096 E. 141 Str., te- 
lef. LI 1-8758, išlaikė nekilnoja-

siųsti po tris atstovus. Bus pa- mo turto (real estate) pirkimo savo valia užsikrovę — susilai
ko nuo lietuviško teatro lanky-tiekti pranešimai ir renkama ir pardavimo egzaminus bei pra- 

valdyba. Susirinkimo pradžia — dėjo verstis praktika pas bro
li :30 vai. kerį Ed. Kovac, turintį tam dar-

— Vienybės Sąjūdis Cleve- į bui daugiau 20 metų patyrimą.
landė balandžio 29 d. išsirinko 
naują valdybą, kuri pareigomis 
šiaip pasiskirstė: Žydavičius — 
pirm., V. Mariūnas — vicepirm.

Jo ofisas yra 960 E. 185 Str., 
kampas Neff Rd., telef. KE- 
1-5030.

Suinteresuotieji nekilnojamo
ir J. Stempužis — sekretorius, turto pirkimu ar pardavimu ma- 

— Jaunimo Peticijos parašų i loniai prašomi kreiptis augščiau
rinkimas vyksta sėkmingai. Jau nurodytais adresais.

mo. Ir eina kviesliai vienas po 
kito, ir lenkiasi, ir prašo...

Popiežius dovanojo
Tere&ei Neumannaitei 
šv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman- 
naitei.KANADOJE

Toronto, Ont.
. Be priestato statybos, kuris 

jau yra baigtas, visuose na
muose daromi pagrindiniai per
tvarkymai bei pagerinimai. Iš 
stambesnių darbų pažymėtini 
šie: apatinės salės praplėtimas, 
nugriaunant retai kada naudo
jama scena su užkulisais, rūsio

Apie Teresės Neumanaltes gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri- 

visuomeninių reikalavimų, ta- u
čiau norima juos padaryti jau-1 jog), įg kurių teka kraujas — 
kiais ir patraukliais, priduo- plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
j . j v . i iparašytoj knygoj TERESE NEU-dant daugiau lietuviško cha- i{įAN^ITJft Knygoje yra daug 
rakterio bruožų. nuotraukų su Teresės Neuman

Priestato vidurinis augštas naitės pergyvenimais. Gražus J.
,» • , Kelečiaus viršelis. Knyga dideliomanoma pavesti grynai kultu-| formato, 268 pus. Kaina $3.00. 

reikalams, įrengiantrimams
lietuvišką seklyčią, kurioje bū
tų biblioteka, skaitykla ir vi-

naujų suomeninių bei kultūrinių or- į
ganizacijų būstinės. Šių visų 
užsimojimų įvykdymas kartu 
su priestato statyba apseis 

Patys namai iš 
mokant už na-

virtuvės atnaujinimas, 
laiptų į antrą augštą įrengi
mas, antro augšto koridoriaus 
praplėtimas, muzikos studijos 
patalpos pertvarkymas, tuale-1 apie 9000 dol
tų pertvarkymas bei praplėti-1 savo pajamų, 
mas, elektros šviesų patobuli- mus skolą ir nuošimčius, šių 
nimas ir daug kitų smulkesnių naujų išlaidų nepajėgs padeng- 
pagerinimo darbų. Prie žymes- ti ir reikės visuomenės para
mų darbų, dar tenka pažymėti mos, atseit telkti nauji šėri- 
“Paramos” Bankui mūrinio ninkai. Tam tikslui iš valdy- 
seifo banko patalpoje įrengi- bos tarpo yra sudaryta Šerų 
mas, panaudojant anksčiau bu- vajaus komisija, kurion įeina 
vusio Nova Scotia Banko palik- Kl. Dalinka, K. Grigaitis ir St. 
tais namų rūsy seifo įrengi- Banelis.
mais. Šiame seife tilps ne tik Lietuvių namai per savo ke- 
fcanko vertybės, bet ir Lietuvių tūrių metų gyvavimo tarpą 
namų archyvas. lietuvybės bare yra išvarę gi-

Salių ir kitų patalpų dekorą- lią vagą ir jų nauda lietuvybės 
vimui projektus paruošti ir jų išlaikymo veikloje yra neabc- 
vykdymą prižiūrėti pakviesti jotinai didelė. Todėl, reikia ti- 
šios srities žinovai - dailinin- keti, kad Toronto lietuviškoji 
kai ir architektai, įtraukiant į visuomenė įvertins jų, kaip lie
tą talkos darbą ir jaunąsias pa- tuvybės židinio, svarbumą mū- 
jėgas. - sų gausingos kolonijos gyveni-

* Nors Lietuvių namai dėl jų me ir neliks nei vieno tauraus 
nepakankamo erdvumo negali lietuvio neparėmusio Šerais 
pilnai patenkinti visų mūsų ne- šios tautinės tvirtovės — Lie- 
mažos kolonijos kultūrinių bei tuvių namų. Ils.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

malonės. Viskas paruošta, tiki ten mes turėsime teisės tarti vadovaujami režisorės J. Jarie- 
ateik, atsisėsk ir žiūrėk. Juk kritišką žodį .tačiau, kad tai nes, rengia vakarą su vaidinimu

I turėsi darbo po to — skanaus galėtume padaryti — turime ' Programoje — 3 veiksmų ko- tomobilistam 150 mil. kelių 
ir madingo — piktai išknisinė-1 nueiti į Sokolų salę gegužės 5 mediją "Inteligentai”. Po vai- žemėlapių, kurie kaštuoja 10

— 6 dienomis ir pamatyti pa
skutinį Petrulio “Prieš srovę” 
pastatymą. Vien už giesmę

ti kiekvieną, jieškoti būtinai ko 
nors neigiamo, griaunančio.
Bet vis tiek ateik! Tokie nuo
laidūs tie kviesliai. O mūsų lie- “Pulkim ant kelių”, kurią gie- 
tuvninkai atkakliai santūrūs dame kas sekmadienis bažny- 
atsako: tai gal kitą kartą, mie- čioje, A. Strazdelis vertas pri- 
las tautieti... Bet šį kartą kito siminti. Atiduokime duoklę 
karto nebebus. Tai paskutinis pasišventusiems kulturinin- 
Petrulio “Prieš srovę ’ pastaty- kams ir paimkime iš jų rankų 
mas, — gailėsies, jei dar vis tai, ką jie mums duoda, 
būsi užsispyręs. Tad ateik. Pa
sižiūrėk, kam tie ujamieji akto- KcflOslia W^1S. 
riai, profesionalai ir mėgėjai,
po darb0 dirbtuvėse prarėkia I>arengimas su ‘ Inteligentais 
savo gerkles ir poilsio valandas „, Ateinantį sekmadienį, gegu-

žės 6 d., 4 vai. p. p. Šv. Petro pa-
„. z-. , x j-i i j * • rapijos salėje (5108 Seventhpučia. Gal todėl, kad tas vaiz- . , T. / . _

dingas žodžio ir minties perda- _ _________________ _
vimas yra jiems būtina savo
žmogiškumo išlaikymo sąlyga, 
nežiūrint kokia kaina tas pa
siekiama. Išsilaikyti augštumo- 
je: virs rietenų, materializmo 
slogučio ir žlugdančios kasdie
nybės ir atnešti deguonies lie
tuviškai visuomenei.

Ir A. Strazdelis kūrė nepa
taikaudamas, dažno užsipuola-

lyg pienės nužydėjusį žiedą nu-

(HICAGO.JF,
Daugiau deguonies 

lietuviškai visuomenei
Iš tikrųjų, kaip keičiasi lai- mas, kritikuojamas ,pajuoxia-

mokėjo, mažai kur pritapo, nes 
nekentė veidmainiauti.

Žinoma, ne su kiekvienu jo 
polinkiu reikštis mes galime 
absoliučiai sutikti; tai čia tai

GEGUŽES MENESIO 
PASISKAITYMAS 

APIE MARIJA
PAŽVELKIME Į MARIJA. Nuo

stabus švč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi- , 

(tos, Marijos Agreda, sės. Katarinos 
Emmerich ir kt.). 260 pusi. Knyga Į 
talpina 31 pasakojimų su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.00. Šių puikių knygų 

mas. Kūrė, nes kitaip negalg- Į parašė prel. dr. P. Bartkus.
jo, buvo tiesus, nes meluoti ne-i marija mums kalba. švč. Ma

rija laiko bėgyje apsireiškė Įvairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J. Kuzmickls, šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette, Lurde, JTa- 
timoje; apie Stebuklingąjį Medalikė- 
IĮ ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto Švč. Marijos Nekal
čiausios širdies kultų ir iškelia Ma 
rijos kaip malonių Tarpininkės vaid
menį. Knyga turi 159 psl., paveiks
luota, įrišta į kietus viršelius ir kai
nuoja $2.00.

AUŠROS ŽVAIGŽDE. 15 tautų U 
58 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 

' žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m.Į žybtelėjusius rašytojų perlus iš įvai- 

j rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty- 
1 ruolls. Tai knyga apie Marijų, kuri 
j turėtų rastis kiekvienuose namuose 
| 110 psl. Kaina $2.00.

KNYGA, KURI VISADA JDOMI 

. IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
. , . pasakos, su paveikslais. Jas mielaiir daugybe kitų aspektų turtin- [skaito Ir suaugę Įę jaunieji. Labai 

tinka lietuvių kalbos pamokoms. L-gas, o lietuviai — vyresnieji ir 
jaunieji lyg gavėnios pasninką

viso 73 pasakos. Kaina $2.50. Pla- 
tlntojams didelė nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS“ 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

TELEVIZIJOS
ir Radi. Aparatų Taisymai
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad po sunkios ir ilgos ligos mirė š. m. 
gegužės 3 d.

A. -j- A.

ALBERTAS TARAŠKEVIČIUS
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 5 dieną, 

8:30 vai. ryto iš Mažeikos-Evans koplyčios, 6845 
S. Western Avė., į Švenč. Panelės Gimimo parapi
jos bažnyčią, po gedulingų pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti ir anūkai

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS”.

2334 S. Oakley Avė.. 
Chicago 8, III. 
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nniAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETO.IE IK IS TOLIAU

K. F.IDUKONIS
i'unu naują didelį sunKvežim) 

ir apdraudas
2313 W. 91st St. Chicago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

Duonų Ir |vuirla<t skoningas 
boikotus kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 Š. Lituanica Avė. 

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatome į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia į visus artimuosius

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), \ Ice-Pre.sldent

6819 So. VVestern Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

«/>
£

<0

ims ai fonu »,.y n,, . </>

J paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportąciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. popiet.
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais. 

IASIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

Amerikoje gazolino stotys 
per metus dovanai išdalina au-

dinimo svečiai galės linksmin-; mil. dol.. 
tis ir šokti, grojant smagiam 
orkestrui iš Rac:ne. Veiks bufe
tas ir lietuviška virtuvė.I

Visi vietos ir apylinkės kolo
nijų lietuviai maloniai kviečami 
į šį parengimą atsilankyti. A t 
silankę sutiksite draugus ir pa
matysite šią puikią komediją, 
kuri bus suvaid'nta mūsų pačių 
jau gerai pagarsėjusių aktorių.

GUDAUSKŲ
BEVERLY HILLS GfiLINYČIA

Geriausios gčlčs dčl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST 63 RD STREET 
Tel. PRospcct 8-0833 ir PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. HELSOH,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West Ulth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef —- CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

LIODĖSIO VALANDOJ 
šaukit*

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDFIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Jlff ^e8 ^ur^me koplyčias
vimaa dieną ir nak- Chicagoa ir,
tį, Reikale šaukite Roselando dalyse Ir

mua- tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-57X1

ALFREDAS VANCE
177 H'OODSIDE Rd., Riverdde, III. Tct OLymplc 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228,

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1139 į

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO. OI. Tel. OLympic 2-1008 {

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpnbile 7-121? i
2814 W. TSrd PLACE Virgin ta 7-0672,
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X L. B. Chicagos Apygar-| X Dramoje “Prieš Srovę”, 
valdybos iniciatyva balandžio kuri pakartotinai statoma ge- 
įnėn. 27 d. Lietuvių auditorijoj

X L.R.K.S.A. sukaktuvinis
straipsnių konkursas jau užsi
baigė. Petras Ličkus, Švietimo 
komisijos narys, visus jam at
siųstus straipsnius perdavė tei
sėjų komisijai, susidedančiai iš 
kun. Ciniko, MIC, K. Kleivos 
ir A. Poškienės. Dabar tik ten
ka laukti tos komisijos spren
dimo. Plačiau apie gautuosius 
straipsnius netrukus pasirodys 
aprašymas LRKSA organe 
“Garsas”.

X Dr. Zigmas Rudaitis, ži
nomas chirurgas ortopedas, 
ruošiasi persikelti j savo namus, 
prieš Šv. Kryžiaus ligoninę, 
2745 W. 69 st. Ten pat bus ir 
gyvenamas butas. Linkėtina 
daktarui ir šeimai naujose pa
talpose sėkmės.

X šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje misijos prasideda 
sekmadienį, gegužės 20 d. Pa
mokslus sakys kun. A. Spurgis, 
MIC.

X Kunigaikštienes Birutės 
D-jos visuotinis metinis atsto
vų suvažiavimas, pirmas trem
ty, įvyks š. m. birželio 30-ir lie
pos 1 dienomis Chicagoje, Ha- 
milton viešbučio patalpose. 
Laukiama gausaus birutininkių 
atsilankymo.

X Chicagos vyč'ai pradėjo 
ruošti Vyčių namuose Youth 
Centre, 47th gatvė ir Campbell 
Avė., gražų kambarį visokios 
rūšies naudingiem žaidimam ir 
sporto įrengimam. Tam tikslui 
dvi Vyčių kuopos, 24 ir 99, ren
gia gražų vakarą šį šeštadienį, 
gegužės 5-tą dieną, 8:30 vai. 
vakare Vyčių svetainėje, 2453 
W. 47th St.

X Mrs. Sally Butkus, laido
tuvių direktorius, 1446 S. 50 
Avė., Cicero, III., ALRK Fede
racijos Jaunimo stovyklai pa
aukojo 100 dol.

X Gimimo šv. Panelės Mari
jos parapijoj 40 vai. atlaidai 
prasideda sekmadienį, gegužės 
6 d., sumos metu. Rytais šv. 
mišios bus laikomos 5 vai. 30 
min. Suma 9 vai. ir pamokslas. 
Vakare 7 vai. 30 min. iškilmin
gi mišparai ir pamokslas.

X Didžiausio pasisekimo su
laukusi drama “Prieš Srovę” 
paskutinį kartą statoma Soko- 
1ų salėje gegužės 5-6 dienomis. 
Nauji sceniniai pertvarkymai 
ir nauji kostiumai, šeštadienį, 
gegužės 5 d., pradžia 7 vai. Po 
vaidinimo šokiai ir baras. Sek
madienį, gegužės 6 d., pradžia 
3:30 va!. Kvietimai atpiginti ir 
iš anksto gaunami J. Karvelio 
prekyboje, 3322 South Halsted, 
Marginiuose, 2511 W. 69th St., 
Royal Blue food store, 3459 S. 
Campbell Avė., ir Ramanausko 
krautuvėje, 1439 So. 49th Avė., 
Ciceroje.

X Konsulas dr. P. Daužvar- 
dis su Ponia maloniai sutiko 
vadovauti Skaučių Seserijos ba
liaus bičiulių-rėmėjų komitetui, 
į kurį įeina visiems gerai žino
mi mūsų visuomenininkai, kul
tūrinių reikalų rėmėjai ir lietu
viško jaunimo bičiuliai: p. Ba
čiūnai, dr. St. Biežis su Ponia, 
p. N. Gugienė, p. Kazanauskai, 
p. Kuraičiai, kun. J. Prunskis 
ir “Margučio” vedėja p. L. Va- 
nagaitienė. Baliaus komitetas 
ir Skaučių Seserijos Vadija 
nuoširdžiai kviečia visus atsi
lankyti ir paremti sunkų jauni
mo auklėjimo darbą. Balius bus 
geg. 5 d., Western Ballroom 
salėje.

E. Tukaitė, 6421 So. Lock- 
wood, už 13 dienų sugaištą na
muose ligoje iš Leonardo Jan
kausko gavo $86.66 čekį.

susirinko Chicagos miesto apy
linkių pirmininkai, leidyklų ir 
organizacijų atstovai. Susirin
kimui pirmininkavo dr. Bajer- 
čius. Buvo svarstomi spaudos 
mėnesio pravedimo techniškie-

gužės mėn. 5 ir 6 dienomis So- 
kol salėje, vaidina: Janina Mon- 
kutė, Julius Balutis, Stasys 
Petkus, Juozas Raudonis, Ed
vardas Radvila, Vacys Macie- 
ža, Zigmas Moliejus, Valerijo
nas Steponavičius, Viktoras

ji klausimai. Diskusijose daly-| Petrikonis, Elena Blandytė, Ni- 
vavo: kun. V. Bagdanavičius,t, kodemas Micius, Valerijonas
V. Civinskas, J. Kreivėnas, A. 
Gintneris, Žadeikis, Ignatonis, 
Žilys, Griškėnas, Sinkevičius, 
Breivč, Melrose Parko įgalioti
nis ir kiti asmens.

X Kazys Gasiūnas, žinomas 
moteriškų rūbų siuvėjas, Skau
čių Seserijos reikalams paau
kojo 5 dolerius.

X Kazys Jonaitis, Skautų 
S-gos Tarybos Pirmi jos sekre
torius iš Worcester, Mass., ke
letą dienų svečiavosi Chicago
je. Su juo kartu buvo atvykusi 
jo žmona ir dukrelė.

X Kun. dr. A. Deksnys, S.
Louis lietuvių parapijos klebo
nas, ir kan. V. Zakarauskas 
šiais metais birželio mėn. šven
čia savo kunigystės 25 m. jubi- 
lėjų.

X Motina Aloyza ir seselė 
Augusta iš Putnamo buvo • at
vykusios į Chicagą ir lankėsi 
Draugo redakcijoje.

X Už tėvo St. Rimkevičiaus, 
S. J., buv. Kauno Studenčių- 
Inteligenčių Moterų Sodalicijos 
dvasios vado, sielą šv. Mišios 
bus atnašaujamos ateinantį 
sekmadienį, gegužės 6 d., 11 v. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje (5541 
So. Paulina St.). šv. Mišias už
prašė kelios sodalės, gyv. Chi
cagoje. Jos kviečia ir visus a. a. 
kun. St. Rimkevičiaus, S. J., 
prietelius ateilankyti į pamal
das ir pasimelsti už jo sielą.

X LB Chicagos apygardos
vadovybė sukvietė visus apy
linkių pirmininkus į Lietuvių 
auditoriją balandžio mėn. 27 
d. ir supažindino su daugeliu 
reikalų, kurie dabar dirbami. 
Pirmiausiai patiekė suvažiavi
mo rezultatus Clevelande pats 
dr. J. Bajerčius, kaip tai įstatų 
pakeitimą, Kultūros Fondo sta
tuto priėmimą, pasaulio lietu
vių seimo sušaukimu ir daug 
kitų reikalų aptarimą. Dabar 
pasilieka Chicagai pravesti di
deli ir svarbūs uždaviniai: Dai
nos diena ir Kultūros kongre
sas. Čia reikalinga talka ir pa
sišventimas ne tik piniginiu at
žvilgiu, bet ir darbu, kurio pra
šė visų apylinkių talkininkavi
mo. Plačiai pasisakė atstovai 
visais klausimais ir žadėjo pa
remti visais reikalais.

X Jonas Gradinskas savo di
džiulėje ir gražiai meniškai su
tvarkytoje krautuvėje nuo pra
ėjusio sekmadienio pradėjo de
monstruoti įvairiausio tip0 bu
tų ir kambarių vėsintuvus. La
kai įdomu pamatyti ką šioje 
srityje yra pasiekę paskutinie
ji technikos išradimai bei pato
bulinimai. Daugiausia žmonių 
prisirenka vakarais.

X Adv. dr. K. Šidlauskas
pakviestas ir sutiko būti Bro
lių Šimaičių Realty įstaigos ad
vokatu. Dr. Šidlauskas yra bai
gęs teisės mokslus Lietuvoje 
ir Vokietijoje, o taip pat yra 
gavęs magistro laipsnį ir čia. 
Dr. Šidlauskas yra vienas iš ne
daugelio lietuvių naujai atvy
kusių teisininkų įsigijęs advo
kato teises Illinois valstybėje.

X Kun. St Kantaras, Balfo 
apskrities pirmininkas Chica
goje, stipriai peršalo ir keletą 
dienų turėjo gulėti lovoje. Jisai 
negalėjo dalyvauti ir Balfo 
skyrių atstovų susirinkime ba
landžio mėnesio 26 d. Holly- 
woodo salėje. Jį pavadavo vice
pirmininkė O. Krikščiūnienė ir 
susirinkimą uždarė viena iš 
Balfo direktorių — P. Gribie- 
nė. Pirmininkavo K. Braižas ir 
sekretoriav0 P- Bičiūnas.

Kanišauskas, Sergiejus Gad- 
liauskas, Stasys Lukoševičius, 
Juozas Tarnas, Stasys Berna
tavičius, Feliksas Krištopaitis, 
Kazys Juodelis, Šarūnas Zaba- 
rauskas, Ona Lukoševičienė, 
Rūta Lukoševičiūtė, Konstan
cija Roželienė.

Režisūros asistentas Bronius 
Macevičius. Scenovaizdis dail.' 
Jurgio šapkaus.

X Lietuvių Jaunimo Petici
jos lapų yra išdalinta daugiau 
50,000 parašų. Visi paėmę la
pus prašomi juos pilnai užpil
dyti. Lietuvių Jaunimo Petici
ja yra visų lietuvių gyvybinis 
reikalas. Turime parodyti JAV I 
prezidentui ir visuomenei, jog j 
yra didelė grupė žmonių, kurie ' 
sielojasi bei rūpinasi Lietuvos ’ 
ir išvežtųjų lietuvių likimu.

X Red. L. Šimutis, LRKSA 
pirmininkas, dalyvaus Lietuvių 
R. K. Susivienijimo Amerikoj 
15 kuopos sukaktuviniame pa
rengime gegužės 6 d., 6:30 vai. 
vakare Šv. Jurgio par. salėj.

X Z. Dailidka, vienas Va
jaus komiteto narių išleisti 
anglų kalba dr. A. Šapokos 
knygą “Vilnius Lietuvos gyve
nime”, kalbės tuo .reikalu per 
S. Barkus radijo valandėlę ge
gužės mėn. 7 d. ir 7 vai. vak.

X Petras ir Ona Šilai, anks
čiau gyvenę 18 kolonijoje, įsi
gijo iš Adolfo ir Martos Gydų 
namą ir maisto produktų krau
tuvę Brighton Parke. Tiek se
nieji, tiek naujieji šeimininkai 
yra mieli ir apylinkės gyvento
jų mėgiami.

X Dr. jur. Vladas Šimaitis
jau prieš kurį laiką yra priim
tas į amerikiečių teisininkų 
tarptautinės teisės draugiją, 
kurios centras yra Vašingtone. 
Dr. Vladas Šimaitis yra baigęs 
teisės mokslus Lietuvoje, įsigi
jęs teisių daktaro laipsnį Vo
kietijoje ir kiek sąlygos leidžia, 
gilina savo žinias JAV teisėje, 
skirdamas daug dėmesio tarp
tautinei teisei.

X Už Marijonos Mackevičie
nės sielą, mirusios 1956 m. ba
landžio b. 5 d. Lietuvoje, šv. 
Mišios bus atlaikytos š. m. ge
gužės m. 5 d. (šeštadienį) 8 v. 
15 min. Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Giminės ir pažįsta
mi prašomi dalyvauti šv. Mi
šiose.

Mergaitė kambary laikė 

gyvatę
Bryn Mawr kolegija įsakė sa

vo studentei čikagietei Ma- 
rianne McDonald, gyvenančiai 
tos mokyklos bendrabutyje, iš 
savo kambario pašalinti aliga
torių, du vėžliu ir gyvatę (ne
nuodingą). šiuos gyvulius ji 
laikė, turėdama m?žą “zoologi
jos sodą. Studentė turi 19 m. 
amžiaus, yra duktė Zenith Ra
dijo bendrovės prezidento.

SENATORIAUS GYVENIMO VAIZDAI

Vaizduose matomas senatorius Barkley. Viršuje jis i Vidurinėje nuotraukoje Barkley po išrinkimo į 
stovi Lexington, Va., prieš pradėdamas studen- į Senatorius 1926 m., ir žemai kairėje paskutinė jo 

tams kalbą, kairėj sveikinasi su Trumanu 1948 m. nuotrauka daryta balandžio 30 Washingtone. Se
po rinkimų; žemai grįžta iš povestuvinės kelionės, natorius palaidotas vakar. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Policininkas — kalėjimanPeržiūri slaptus archyvus

Chcagoje peržiūrimi slapti 
dokumentai, surinkti 'Nusikal- 
mams Tirti komiteto. Norima 
susekti, ar tarp tenai suminė
tųjų asmenų nėra tokių, kurie 
būtų nusikaltę iždo skriaudimu 
mokant valstybinius mokes
čius.

. G/
Chicagą atstatys per 

25 metus
Chicagos universiteto socio

logas Philip M. Hauser savo 
kalboje pareiškė, kad Chicagos 
suskurdę rajonai per 25 metus 
bus naujai atstatyti; miestas 
1980 metais turės apie 7,900,- 
000 gyventojų. Iš jų ketvirta
dalis ar penktadalis bus negrai. 
Profesorius kalbėjo Chicagos 
univ. alumnų parengime.

Moteris mūrinasi namą
Negrė moteris Almus Dunn, 

56 m. amžiaus, pati savo ran
komis mūrinasi namą 3057 W. 
141 str., Blue Island. Jau ji iš
mūrijo sienas, padarė durų ir 
langų įstatymui medį, užsidėjo 
stogą ir dabar daro grindis ir 
vidaus darbus. Namas turės 
keturis kambarius. Savo namą 
statytis ji pradėjo 1954 m. spa
lio mėnesį. Ji tegali dirbti tik 
ketvirtadieniais ir šeštadie
niais, kada ji yra laisva nuo 
patarnautojos pareigų pas vie
ną Šiaurinės Chicagos advoka
tą. Kaip maišyti mūrijimui me
džiagą, kaip atlikti staliaus 
darbą ji prasimokė iš knygų. 
Medžiagą perka iš savo algos 
ir kai pastatys — visas jos na
mas bus išmokėtas. Ji sako: 
“Aš visada norėjau savų namų, 
ir juos dabar statydama, ti
kiuosi ir kitiems nęturtingiems 
parodysiu, kad ir jų svajonės 
gali išsipildyti.”

Suspenduotas policininkas 
Tomas Torpey, 30 m. amžiaus, 
nuteistas penkioms dienoms į 
kalėjimą už tai, kad jis, būda
mas girtas, paleido šūvį į dvi 
padavėjas ir nuvažiavo. Pasky
rus jam kalėjimo bausmę, nuo 
policininko pareigų atsisakė.

Mirė išgėręs gazolino
Netoli Chicagos esančioje 

vietovėje — Fox River Heights 
— dviejų metų berniukas Mi- 
chael Lavvrence išgėrė gazoli
no iš skardinės dėžės, stovėju
sios pašiūrėje už namų ir mirė 
nugabentas į ligoninę.

Vaistai nuo proto ligų
Dr. Linus Pauling, chemijos 

profesorius ir direktorius che
mijos departamento Illinois 
Technologijos institute, pareiš
kė Amerikos Phichiatrų drau
gijos suvažiavime Chicagoje, 
kad beveik visos protinės ligos 
žmoguje kyla daugiausia dėl 
sutrikimo biocheminės pusiau
svyros organizme. Jis yra tos 
nuomonės, kad už 50 .metų jos 
beveik visos bus galima išgydy
ti naujais išrastais vaistais.

$380,00 mokyklai
Pasaulio Karalienės parapi

joje, 72 gatvė ir Hamlin, Chi
cagoje, statoma stambūs mo
kyklos rūmai, kuriuose yra 
įplanuota ir bažnytėlė. Iš viso 
kainuos $380,000.

58 metai už nušovimą
Louis Brown, 49 m. amžiaus, 

nuteistas 58 metams kalėjimo 
už tai, kad, susiginčijęs su kai
mynu Black, šovė į jį ir mirti
nai nušovė jo ant rankų laiko- 
mą pusantrų metų dukrelę.

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Kazimiero Seserų Rėmė

jų dr-jos 8-tas skyrius turės susi
rinkimą šį penktadienį, geg. 4,

1 1956 vakare, tuojau po pamaldų, 
I parapijos salėje. Prašom visas na
res atsilankyti ir išgirsti raportą 
iš vajaus vakarienės.

Valdyba

J. A. VALSTYBĖSE

— Pabaltijo Moterų Tarybos
prezidiumas iš savo būstinės 
New Yorke, kaip kasmet, išlei
do atsišaukimų į amerikietes 
moteris ryšium su Baisiojo Bir
želio sukaktimi. Atsišaukime 
kreipiamasi į amerikietes, kad 
jos paveiktų savo vyrus ir sū
nus ir pačios veiktų per savo 
organizacijas Pabaltijo kraštų 
išlaisvinimui.

Daugėja automobilių
Per pirmus keturius šių me

tų mėnesius Chicagoje išduota 
miesto leidimų automobiliams, 
turintiems 35 arklio jėgas ir 
daugiau, 262,197 (1955 m. per 
tą patį laiką — 197,961); ma
žesnių arklio jėgų automobi
liams per tą laiką leidimų iš
duota 534,502 (1955 m. —
572,380). Taigi — Chicagos gy
ventojai įsigyja daugiau auto
mobilių su stipresniais moto
rais.

Sutraiškė neatsargų 
berniuką

Dvylikos metų berniuką To
mą Costello, gyvenantį 8057 
S. Stewart. Chicagoje, mirtinai 
suvažinėjo sunkvežimis. Ber
niukas, važiuodamas dviračiu, 
prisikabino ranka prie sunkve
žimio. Jo dviratis atsidaužė į 
duobę grindiny, berniukas ne
teko pusiausvyros ir buvo mir
tinai suvažinėtas.

Policininkas peršovė 
sužadėtinę

Policininkas Robert dės Jar- 
dins, 25 m. amžiaus, peršovė 
savo sužadėtinę Audrey Wa- 
terman, 20 m. amžiaus, gyve
nančią 8055 S. St. Lavvrence. 
Policininkas pasakoja, kad jis 
su mergaite susiginčijęs dėl ve- 

1 dybų dienos ir atėjęs išspręsti 
ginčo. Mergaitė jo neįsileidusi, 
sakydama pametusi raktą. Jis 
norėjęs revolveriu išmušti stik
lą duryse ir atsidaryti. Tačiau 
tuo metu revolveris iššovęs. 
Kulka sužeidė mergaitės alkū
nę ir vidurius. Sužeista mergai
tė atidarė duris ir policininkas 
ją nugabeno į ligoninę. Po to 
jis buvo areštuotas. Mergaitė 
yra biletų pardavėja Midway 
aerodrome, tarnauja Trans 
World Air lines lėktuvų linijo
je.

Butelio viršelis gerklėje
šeši Evanstono policininkai 

ir ugniagesiai darbavosi 45 mi
nutes, kol buvo išimtas butelio 
viršelis iš 14 mėnesių vaikučio 
gerklės. Tas viršelis buvo apie 
pusės dolerio platumo. Polici
ninkai jį pasiekė pirštais gerk
lytėje, bet negalėjo išimti. Kū
dikis ėmė mėlynuoti. Tada, gai
vinant jį dirbtiniu alsavimu, 
buvo nugabentas į ligoninę, 
kur jį gydytojas išgelbėjo.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $l.C0
Užsakymus kartu su pinigais siųskite;

‘ ‘ D R A U G A S ’ ’ 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, UI.

MARIJOS MfiNESĮ PRALEISKI-
ME GEGUŽINIU PAMALDŲ 

DVASIOJE

Gegužinių pamaldų dvasia yra to
kia gili, tokia maloni ir tokia 

lietuviška
Ši dvasia yra puikiai išreikšta 

Jo Ekscelencijos 
Vyskupo Vincento Brizgio 
gegužiniuose skaitymuose:

MARIJA DANGUJE 

IR ŽEMĖJE
Tai yra trisdešimt vienas skai

tymas, pritaikintas kiekvienai ge
gužio mėnesio dienai. Mąstymai 
parašyti atsižvelgiant ne tik į di
džiąsias marijines tiesas, bet ir į 
mūsų laikų rūpesnius.

Knyga papuošta puikiu dail. J. 
Pilipausko viršeliu. Ji turi 144 
psl. ir kainuoja tik $1.50. Ją iš
leido Lietuviškos Knygos Klubas.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8 TLL

MENO VADOVYBE

Meno vadovas
BALYS PAKŠTAS

Montažo režisorė
S. PIPIRAITfi-TOMARIENft

Kanklių vadovų
A. KIRVAITYT®

MOTINOS DIENA - LIET. MOTINOS PAGERBIMAS
Nauja meno programa, kurią duoda lietuvius suįdominęs

Moksleivių Tautinis Ansamblis
Ansamblis be lėšų negali išsiversti. Įeinant aukojamaTautinių šokių vadovės 

o. blandyT®
S: Vieta LIETUVIŲ AUDITORIJA, 3133 So. Halsted St.
Akompanatoriai 
J. KUTKUVIEN® 
P. KUNTSMANAS

Laikas SEKMADIENĮ - geg. 6 d., 4 vai. p. p. punktualiai.
Visus kviečiamo dalyvauti MOKYKLOS BIČIULIAI

MENO PROGRAMOJE
S. Pipiraitės-Tomarienės paruošta 
eilėraščių, dainų ir šokių pynė — 
VAINIKAS MOTINAI, Choras su 
naujomis dainomis. Tautiniai šokiai, 
Kanklių muzika.


