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KOMUNISTAI GABENA GINKLUS S KOREJON
Sovietų politine propaganda, 
o ne teisingumo atstatymas
VATIKANAS. — Vatikano dienraštis ,,L’Osservatore Roma

no“ rašo apie šiuo metu komunistų pavergtuose kraštuose vyks
tantį „rehabilitavimą“ visos eilės asmenų, kurie anksčiau buvo pa
smerkti už įvairius „nukrypimus“ ar tariamą išdavimą.

Taip buvo rehabilituotas mar
šalas Tukačevskis, buvęs Vengri
jos vidaus reikalų ministras 
Rajk, iš kalėjimo paleistas buvęs 
Lenkijos vicepremjeras Gomulka 
ir kiti. Toks sovietinių teismų 
sprendimų, o dažnai ir jau įvyk
dytos mirties bausmės, atšauki
mas visu ryškumu įrodo, ko yra 
vertas sovietinis teisingumas.

„L’Osservatore Romano“ at
kreipia dėmesį į tai, kad teisin
gumas pas sovietus yra tik jų po
litikos įrankis. Visuose viešuose 
komunistų teismuose kaltinamie
ji paprastai prisipažįsta prie vi
sų jiems primetamų nusikaltimų 
pagal stalininės baudžiamosios 
teisės kūrėjo, buvusio sovietų ge
neralinio prokuroro Višinskio nu
statytą tvarką. Šiandieniniais 
anksčiau save apsikaltinusių as
menų rehabilitavimais sovietai 
parodo tikrąją visų anų prisipa 
žinimų vertę, parodo, kad jie bu
vo netikri, kad buvo prievarta iš
gauti.

Politinės propagandos tikslai
Jau seniai visi žinojome, ko 

buvo verti sovietinių teismų „pri
sipažinimai“, — rašo toliau Vati- jęįas dienas 
kano dienraštis. — Argi negirdė
jome, kaip vienas kardinolas ir 
visa eilė vyskupų patys save ap- 
sikaltino niekad nepadarytais nu 
sikaltimais? Štai dabar patys 
komunistai skelbia, kad jų teis-

jų, kurie kenčia komunistų kalė
jimuose ar ištrėmime. Teismai 
prieš dvasininkus ir apskritai 
prieš katalikus yra dar neteisin- 
gesni už kitus, tačiau toks ne
teisingas tikinčiųjų pasmerki
mas šiandien yra naudingas ko
munizmo užmačioms, kaip tam 
pačiam tikslui pasirodė naudin
gas kai kurių ankstesnių aukų 
rehabilitavimas. — Visa tai dar 
kartą parodo pasauliui, — daro 
išvadą Vatikano dienraštis, — 
kaip ciniškai teisingumą supran
ta komunizmas, kuris visuomet 
pasilieka ištikimas sau pačiam. 

Diktatorius Tito

atvyko j Paryžių
PARYŽIUS, geg. 7. — Jugo

slavijos diktatorius Tito šian
dien atvyko vizitui į Paryžių. 
Prancūzijos policija griebėsi vi
sų saugumo priemonių apsaugoti 
Tito gyvybę. Apie 80 jugoslavų 
tremtinių Prancūzijoje pastiųsta 
atostogų į Korsiką ir policija 300 
jugoslavų tremtinių stropiai se
ka.

Tito Prancūzijoje viešės pen-

Kulkos paleistos

AFL—CIO unijos 
yra priešingos
kolonializmui

BOMBAY, Indija, geg. 7. — 
The American Federation of La- 
bor (AFL) ir Congress of Indus- 
trial Organizations (CIO) kovo
ja, kad būtų betkur panaikintas 
kolonializmas, — pareiškė Ir- 
ving Brown, AFL — CIO atsto
vas, Indijos amatininkų unijai/

Kalbėdamas čia unijos 8-toje 
konferencijoje, Brown pastebėjo, 
kad Amerikos unijos priešingos 
„senam besmunkančiam Vakarų 
kolonializmui“ ir „naujam, kylan 
čiam Sovietų kolonializmui“.

Atsižvelgiant į šios politikos 
liniją, Brown pareiškė: AFL -4- 
CIO palaiko savistovų apsispren-*- 
dimą žmonių, gyvenančių pran
cūzų dominuopančioje šiaurės 
Afrikoje, britų valdomoje Kipro 
saloje ir portugalu Goa kolonijo
je.

Sužalojo globusą
DAMASKAS, Syrija, geg. 7.

— Keletas Syrijos universiteto 
studentų užpuolė Amerikos vy
riausybės suoruoštą atomo tai
kos tikslams parodą ir sužalojo 
didelį globusą, kad ant jo buvo 
vardas „Izraelis“.

Orine stotis
JACKSONVILLE, III., geg. 7.

— Apie 14,000 asmenų vakar da
lyvavo Jacksonville areodromo

į procesiją
NEWT0N, Mass., geg. 7. —

mai tai buvo tik vaidinimai, no-j Buvusi Rumunijos princesė Ilea-
rint patarnauti komunistų užma
čioms.

Svarstydami tuos motyvus, ku 
rie paskatino sovietus atidengti 
tikrąjį komunistinių teismų vei
dą, „L’Osservatore Romano“ pri
taria tarptautinės politikos žino
vų nuomonei, kad Rajk, Gomul- 
kos ir kitų rehabilitavimu sovie
tai siekia tik politinės propagan
dos tikslų, o ne teisingumo atsta
tymo. Nėra jokio pagrindo lauk
ti, — rašo toliau laikraštis, kad 
panašiu būdu būtų rehabilituo
tas kardinolas Mindszenty, vys
kupas Groesz ir su jais daugybė 
kitų vyskupų, kunigų ir tikinčių-

na pareiškė gegužės 6 d., kad vy
ras, kuris paleido šūvius į vely
kinę procesiją New Yorke gegu
žės 5 d. naktį, „norėjo nužudyti 
mane arba kunigą, arba abu 
mus“. •

Princesė, kuri gegužės 6 d. va
kare grįžo namo į Newton, taip 
pat pasakė, jog slapukas — žmog 
žudys galbūt yra „komunistų 
įrankiu“.

Šūviai buvo paleisti, kai žmo
nės susirinko švęsti Velykų šv. 
Ųumitru rumunų ortodoksų baž
nyčioje. Bažnyčios sargas žuvo 
nuo paleistų kulkų, penki sužeis
ti.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

Jungtinių Tautų generalinis rekretorius Dag Hammarskjoll (kairėje) 
ir Egipto premjeras Ganiai Abdel Nasser šypsosi ]«> pasiekimo pasi
šaudymo sutarties tarp Egipto ir Izraelio.' Dag Hammarskjold jau 
grįžo į New 'i orkų iš Vidurio Rytų, kur taikė Izraelį su Arabu vals
tybėmis. (iNSi

"Garuojantis katilas" atsirado
Jordano Arabų legione

JERUZALĖ, geg. 7. — Jordano Arabų legione kovoja keturios 
frakcijos ir ši kova gali karalių Hussein numesti nuo sosto, — in
formuoti šaltiniai kalba.

Užsieniniai stebėtojai Jordane 
pareiškė: varžybos dėl pirmeny
bės vyksta tarp Egipto, Brita
nijos, Irako ir Jordano Bedouin 
grupių. Visos gfupės banao sa
vo kandidatus pastatyti į svar- 

atidaryme. 50 karinių ir privačių 1 bius legiono tuščius postus, kai 
lėktuvų skraidė virš areodromo karalius Hussein išstūmė britų 
iškilmių metu. Į karininkus iš legiono.

Sionistai Jeruzalėje sako,
kad arabai plečia blokadą

JERUZALĖ, geg. 7. — Dvidešimt ketvirtas Pasaulinis sionis
tų kongresas gegužės 6 d. priėmė rezoliuciją, kuria pasmerkiamas 
Arabų ekonominis boikotos prieš Izraelį kaip „ekonominė agre
sija“ ir „laužymas pagrindinių žmogaus teisių“ ir Jungtinių Tautų 
principų.

Sionistų kongresas, su „tūkstančius sionistų iš sovieti-
legatų iš 60 kraštų, kaltina Ara
bų valstybes, kad jos plečia pa
saulinio masto boikotą prieš Iz
raelį ir žydus ,ir naudoja gąsdi
nimo ir šantažo metodus per boi
koto komitetus.

Taip pat dar pridėta, kad Ara
bai praktikuoja blokadą, kuria 
pažeidžia laisvę jūroje, oriniame 
susisiekime ir prekyboje, ypač 
pažeidžiama laivų kelionės laisvė 
per Suezo kanalą ir Elathą (Iz- 

jūros uos
tas).

— Milwaukee Road keleivinis traukinys vakar nušliaužė nuo 
bėgių ir užsidegė netoli Duplainville, Wisc. Pranešėjas vakar po' į-a-elio Raudonosios 
pietų pažymėjo, kad buvo žmonių lavonų palei geležinkelio bėgius.

— Jungtinių Tautų gen. sekretorius Dag Hammarskjold vakar 
pradėjo žygius Arabų — Izraelio nesišaudymo susitarimus įvesti į 
pastovią Vidurio Rytų taiką. Dag Hammarskjold sekmadienį grįžo 
į New Y orką. Jis jau yra numatęs pasikalbėjimus su JAV ambasa
doriumi Henri Cabot Lodge, Britanijos delegatu S ir Pierson Dixon,
Sov. Rusijos delegatu Arkady A. Sobolev ir kitais Jungt. Tautų 
Saugumo atstovais, Arabų ir Izraelio diplomatais.

— Tarp Alžiro sukilėlių ir Prancūzijos kariuomenės vyksta 
smarkios kovos.

— Popiežius Pijus XII kalbėjo per radiją Italijos Eucharisti
niam kongresui, įvykusiame Lecce. Popiežius Pijus XII pabrėžė 
reikalą gyventi taikoje ir broliškume.

— Jaeob Berman, Lenkijos komunistinio premjero pagelbinin
kas, pasitraukė iš pareigų dėl „klaidų“ — praneša Maskvos radijas.

— Jugoslavijos diktatorių Tito vakar iškilmingai sutiko Pran
cūzijos augšti pareigūnai Paryžiaus Stotyje.

— Sovietų Rusija įsakė savo ambasadoriams ir konsulams vi
same pasaulyje, kad jie įtikintų vietos komunistus, jog jie turi pa
likti savo krašte ir ten kelti visokius neramumus, o ne vykti į Sov.
Rusiją.

Antroji rezoliucija pasmerkia 
„priešžydišką propagandą, veda
mą Arabų pranešėjų, įskaitant 
diplomatinius atstovus užsienio 
valstybėse“.

Trečioji rezoliucija kreipiasi į

nių kalėjimų“.♦
Sionistų kongresas čia uždaro

moje sesijoje pareikalavo Rusi
jos ir Rumunijos leisti žydams 
vykti į Izraelį.

Taip pat sionistų kongresas pa 
prašė Sov. Rusijos vyriausybės, 
kad ši „atstatytų žydų piliečių 
normalias gyvenimo teises“ ir 
leistų atidaryti žydų mokyklas.

Kita rezoliucija protestuoja 
„prieš Jordaną, kad šis paneigęs 
žydams lankyti šventas vietas“ 
Jeruzalės mieste.

Izraelio armija praneša, kad į 
Izraelio policiją buvo paleisti šū
viai netoli Kfar Saba, trys mylios 
nuo Jordano pasienio. Vyrai iš 
Jordano taip pat susprogdino ne
gyvenamą namą prie Yaavetz

Sov. Rusiją ir prašo paleisti kaimo, netoli Natanaya.

— Tarp Arabų ir Izraelio vakar įvyko maži nesusipratimai, 
nors JT gen. sekretorius Dag Hammarskjold parsivežė įJJcw Yor- 
ką jų nesišaudymo susitarimus.

— Alžiro sukilėliai užpuolė europiečių ūkius vakarų Alžire. 
20 europiečių ūkininkų nužudyta.

Šiaurės Atlanto Paktui dar 
reikalinga gero maisto

PARYŽIUS, geg. 7. — Šiaurės Atlanto Sutarties organizacijor 
(Nato) penkiolika užsienio reikalų ministerių praėjusį sekmadienį 
išvyko namo. Jie kartu su savim išsivežė Jungtinių Amerikos 
Valstybių pasiūlymą, kad komitetas ar kabinetas sudarytų koordi
nacinį ekonominį ir politinį planą.

Praėjusio sekmadienio ryte 
dar posėdžiavo Amerikos Valsty
bės sekretorius John Foater Dul- 
les, Britanijos užsienio reikalų 
sekretorius Selwyn Lloyd ir Pran 
cūzijos užsienio reikalų ministe- 
ris Christian Pineau. Jie sutarė, 
kad Jungtionių Tautų Saugumo 
taryba yra tinkamas vežimas nu
vežti taiką į Vidurio Rytus.

Du'les pareiškė ministeriams 
posėdžiavusiems Paryžiuje, kad 
prezidentas Eisenhoweris įsitiki
nęs, jog augšto rango generalinis 
štabas yra reikalingas spręsti ša 
tojo karo problemas.

Dulles praėjusį sekmadienį lėk 
tuvu atskrido iš Paryžiaus į Wa- 
shingtoną. Jis patenkintas Š. At-

"Mes turime rasti atsakymą" 
komunistų užmačioms — Radford

WASHINGTONAS, geg. 7. — Admirolas Radford įspėjo Jung
tinių Amerikos Valstybių kongresą, kad gal nebeilgai galima bus 
gyventi pagal Korėjos karo paliaubų nustatytas sąlygas.

Jungtinių vadų štabo viršinin
kas pareiškė Atstovų Rūmų už
sienio reikalų komitetui, kad 
„mes turime rasti atsakymą“ ko
munistų laužymui paliaubų su
tartį Korėjoje.

Radford balandžio 17 d. žodis, 
šiandien pasirodęs viešumon, už
sienio reikalų komitetui aiškiai 

/pabrėžia, kad komunistai gabe
na moderniškus ginklus, įskai
tant lėktuvus, į šiaurės Korėją, 
nors 1953 metų paliaubų sutar
tis draudžia tokius veiksmus.

Radford pareiškė, kad JAV 
santykiai su sąjungininkais silp
nėja, ir dalinai dėl to pakaltino 
Amerikos spaudą.

Jis pareiškė, kad Sov. Rusijos 
propaganda čia yra kalta, bet 
taip pat nurodė, jog JAV laisvo
ji spauda įneša daug neaiškumų 
laisvajame pasaulyje, kai šališ
kai nupiešia kaikuriuos politinius 
įvykius. Radford nėra spaudos 
kontrolės šalininkas, bet rašant 
apie pasaulio įvykius prašo dau
giau objektyvumo.

Dėl to Arabų legionas, — skel 
bia pranešėjas, — padėjo „garuo 
jantį katilą“ ir gali įvykti per
versmas. Arabų legioną į savo 
rankas paims ta grupė, kuri jau
sis turinti užtektinai jėgų.

Legiono karininkai yra susi
skaldę.

Pranešama, jog legiono vadas 
Radi Enab atšauktas iš savo mi
sijos į Egiptą suorganizuoti ka
rininkų būrį ir pašalinti „užsie
ninius“ elementus.

Taip pat skelbiama, kad Jor
dano karaliaus Hussein įsakymu 
areštuota daug Arabų legiono ka
rininkų.

Žinių šaltiniai pastebi, kad pro 
egiptietiškai grupei legione vado
vauja Ali Abu Nawar, Enabo šta
bo pagelbininkas. Nawar pir
miau vadovavo Arabų legionui 
Jeruzalėje. Jis yra populiarus 
Jordane ir palaiko gerus santy
kius su karaliumi Hussein.

Proegiptietiški elementai Jor
dane reikalauja, kad būtų grą
žintas pulk. Abdullah EI Tel, ku
ris vadovavo Jordano jėgoms Je
ruzalės apylinkėje Palestinos ka
ro metu, ir Amin EI Husseini, bu
vęs Jeruzalės didysis mufti. Abu 
dabar yra Kairo mieste, Egipte.

Stambus veikalas
apie kankinius

MADRIDAS, Ispanija. — Grei
tu laiku Madride išeis iš spaudos 
stambus veikalas apie Ispanijos 
Katalikų Bažnyčios kankinius. 
Jajne istoriniais dokumentais 
bus pavaizduojamas civilinio is
panų karo laikotarpis nuo 1936 - 
39 metų, kuriame raudonieji iš
žudė 7,229 kunigus, seminaris
tus ir vienuolius.

Laivai susidūrė
NORFOLK, Va., geg. 7. — Ka

ro laivas Wisconsin vakar susi
dūrė su naikintuvu Eaton 50 my
lių nuo Virginia iškyšulių, kai 
siautė didelis rūkas. Nelaimėj 
metu nebuvo sužeistų ir žuvusių

Dėl spaudos objektyvumo sto
kos Radford pareiškė:
----Kitose valstybėse susidaro

įspūdis, kad JAV nežino, ką jos 
nori, o kai tuo tarpu Sov. Rusi
ja nupiešiama labai stipri ir pa
rodoma jos vadų sumanumas.

Olando žodis
AUGSBURGAS, Vokietija. — 

Augsburgo vyskupijos parapijo
se Vakarų Vokietijos garsusis pa 
bėgėlių globos organizatorius 
olandas kunigas Warenfried Van 
Straaten sako pamokslus apie 
„Bažnyčią anapus geležinės už
dangos“. Pamokslų ciklas užsi
tęs mėnesį.

Trumpai iš visur
• Londone Religinis Angliko

nų Laisvės kovotojų sąjūdis savo 
suvažiavime visais balsais priė
mė rezoliuciją, kuria pareiškia
mas „nepasitikėjimas Anglikonų 
Bažnyčios veikla Chruščevo ir 
Bulganino Anglijoje lankymosi 
proga“. Rezoliucija buvo įteikta 
Canterbury anglikonų arkivysku 
pui. Joje tarp kitko tvirtinama, 
kad Anglikonų Bažnyčios primas 
neatliko savo pareigos, neįspėda
mas britų tautos saugotis tiesai 
priešingo sambūvio.

• Padegė žibalą. Iš Jakarta, 
Inodnezijos, pranešama, kad Da
rai muzulmonai sukilėliai padegė 
didelį žibalo sandėlį šiaurės Su
matroje. 2 mil. dolerių vertės ži
balo sudegė.

• Bazilika Santa Maria Mag- 
giore atiduota globoti redempto- 
ristams. Ši bazilika yra iš ketu
rių didžiųjų Romos bazilikų. Ši 
bazilika yra laikoma daugiau 
Italų vyriausybės ir tautos šven
tovė, kurioje atliekamos įvairios 
tautinės šventės.

• Indonezijos keturiolika mu
zulmonų vadų išvyko į komunis
tinę Kiniją švęsti muzulmonų 
Naujų Metų gegužės 12 d. Jie iš
vyko į Peipingą.

• Netiki į burtus. Kimball, S. 
D., mėras Ray Brooks netiki į 
burtus. Jo 1956 m. automobilis 
turi leidimo numerį: 13 -1313.

'• Ncw Yorko miestas dabar 
turi 260,000 puertorikiečių balsų.

Bolševikine ka irę nežino
ką daro N

I • ••dešinioji

lanto Sutarties organizacijos po
odžiais. Bet grupė ministerių 
įsitikinę, kad Nato karinis apsi
gynimas dar tebėra silpnumo sta 
dijoje ir jam reikalinga gero 
maisto.

VILNIUS. — Rytų Berlyne leidžiamas laikraštukas „Už grįži
mą į Tėvynę“, kurį ruso Michailovo vadovaujamas specialus Komi
tetas siuntinėja daugeliui laisvajame pasaulyje gyvenančių lietu
vių, šių metų penktame numeryje rašo apie eilės bažnyčių okupuo
toje Lietuvoje restauravimą. Bažnyčiose — anot šio leidinio — net 
restauravimo metu nesą nutraukiamos pamaldos.

Restauruojamų bažnyčių tar- —— •. —.....
pe minima ir Vilniaus bazilionų 
bažnyčia. Ta proga prisiminki
me, ką prieš vienerius metus tie 
patys komunistai rašė apie Vil
niaus bazilionų bažnyčią.

Štai praėjusių metų „Literatū
ra ir menas“ laikraščio septinta
jame numeryje buvo rašoma, kad 
Vilniaus bazilionų bažnyčia yra 
paversta vyno sandėliais, nuo 
drėgmės permirkęs tinkas, irs
tančios gipsatūros.

Tame pačiame laikraštyje pra 
ėjusiais metais buvo rašoma, kad 
Vilniaus katedroje stūgauja vė
jas. Ta proga buvo priminta, kad 
ten numatyta įrengti muzėjų.

Šiemet bolševikai kitaip kalba.
Jie įtikinėja laisvajame pasauly
je gyvenančius lietuvius, kad Vii 
niaus bazilionų bažnyčioje vyks
tančios pamaldos, kurios nenu
traukiamos net ir restauravimo 
metu. Tačiau laisvojo pasaulio 
lietuviams skirtoji komunistinė 
spauda nė vienu žodžiu neužsime
na, kad toje pačioje Vilniaus ba
zilionų bažnyčioje praėjusiais me 
tais buvo įrengti vyno sandėliai,
— taip rašė savaitraštis „Litera
tūra ir menas“, — kurių sukelta 
drėgmė prisidėjo prie vertingų 
gipsatūrų irimo.

Seniai visiems žinoma, kad lais 
viešiems užsienio kraštams ski
riama komunistų propaganda la
bai skiriasi nuo tos, kuri skirta 
pavergtiesiems žmonėms anapus 
geležinės uždangos. Pavergtoje 
Lietuvoje išeinančioje komunis
tinėje spaudoje iki šiol nė vienu 
žodžiu neužsimenama ne tik apie 
Lietuvos bažnyčiose vykstančias 
pamaldas, bet taip pat nė apskri
tai apie pavergtųjų Lietuvos ka
talikų religinį gyvenimą. Taip 
komunistai „skaitosi“ su giliau
siais pavergtųjų tautų įsitikini
mais.

Kalendorius
Gegužės 8 d.: šv. Juozapas; 

lietuviški: Gintis ir Dainora.
Saulė teka 5:40, leidžiasi 7:56.

Oras Chicagoje

Oro biuro pranešėjas sako, kad 
I rytoj Chicagoje ir jos apylinkėje 
bus šiek tiek apsiniaukę ir šil
čiau.

• Pusė svaro kiaušinis. Mrs. 
William Cook, gyv. Newtown 
priemiestyje, praneša, kad viena 
jos vištų padėjo pusę svaro kiau
šinį. Mrs. Cook gyvena prie 
Round Bottem kelio.
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Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32

Fibrositas
Reikia atskirti fibrositą nuo, daktarą išpjauti tuos guzuliu-

dinių uždegimas, pasižymįs di
deliu skausmu tose vietose, ku
riose skaidulos (gijos, fibra) 
jungia raumenis su kaulais.

Reikia askirti fibrositą nuo 
bursito, arthrito, myosito, nev- 
rito, osteito, osteoarthrito, os- 
teomyelito ir spondylito. Kiek
viena šių skausmingų ligų turi 
skirtingą etiologiją . (priežastį, 
kaltininkus), todėl ir gydymo 
priemonės kiekvienai skirtingai 
ligai privalo būti tinkamai pri
taikomos. Gi kiekvienam turėtų 
būti aišku, jog tom s pačiomis 
priemonėmis, kuriomis gydomas 
fibrositas, kuris nieko bendro 
neturi su “klepu”, nepagydysi 
gonorejinio reumatizmo, kurio 
priežast'mi yra kūne Įsigalėjęs 
“klepukas”. Bet nežinantieji vi
sokius sąnarių, raumenų, nervų 
ir kaulų skausmus pavadina

kus lauk, gelbėti jj nuo mirties. 
Nesąžiningam šarlatanui to tik 
ir tereikia; be reikalo išpjauna 
tuos fibrosito induracinius “tu- 
moriukus” ir paskui visiems gi
riasi, kad jis žmogų “išgelbėjo 
nuo vėžio mirties”, pasamdo bo 
beles, kad apie tokį “stebuklą” 
ir apie jo “moksliškumą” visur 
šnekėtų, ir net laikraščiuose pa 
skelbia “išgelbėto žmogaus ne
va padėkos laišką... kad dau
giau prisiviliotų tokių naivių 
aukų.

Fibrosito gydymui tinkamas, 
poilsis yra būtina sąlyga. Sėk- 
mingesniam gydymui reikia stro 
piai tirti ir atskirti fibrositą 
nuo Pažeto ligos, nuo kaulo ma
žų fraktūrų, nuo arterinio trom 
bozo, nuo flebito arba angio- 
spastinių sutrikimų, nuo trichi- 
nosinio myosito ir nuo reuma- 
todinio artrito. Be to dar rei
kia nesumaišyti fibrosito su ne 
uropatija ir psychalgija. Beje 
reikia žinoti, kad Rentgeno (X-Į 
Rąy) peršvietimai fibrosito ne
parodo. Fibrosito ar kitų fibro- 
situi panašių ligų diagnozės nu
statymui reikia, kad ligonis lai
kytųsi gydytojo nurodymų. Jei 
ligonis vykdys gydytojo įsaky
mus, tai jam bus daugiau vil
ties sėkmingai pasveikti.

MVLIOS REKORDININKU

, ■ V ,*?-<

yra pareiga prie šito kultūrinio 
darbo aktingai prisidėti. Pla
tintojai gaus atatinkamą nuo
šimtį. Patartina į darbą įtrauk
ti moksleivių organizacijas ir 
pavienius asmenis. Reikalinga 
aplankyti kiekvieną lietuvio 
šeimą namuose ir pasiūlyti lie
tuvišką knygą. Gegužės mėnuo 
— knygų platinimo mėnuo ir 
spaudos atgavimo simbolis.

200 svarų kiaulė turi 21 sva
rą petienos.

Tel. ofiso HE. i-ncrt. re*. m6-7863

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

Šeštadieniaia nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
ISakyrua ketvirtad. Ir sekmad.

Dr Nina KRIAUOELIŪNUTE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

M>mCKV LIGp IR AKUŠERIJOS
S1'W’1AL1HTE

1750 West 71st Street 
(Kampa* 71st Ir Callfornia;

TeL ofiso Ir rez. REpubUc 7-4146 
Vai. 11-1 Ir 6-9 v. v. š-st 1-4 p p 

PrlSrnlmas tik pairai susitarime

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Ctilrurg®) 

KOD1KIV IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

TIKO South Western Avenue
(MEDICAL BUILDINO) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fieštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofloe t»l. RE. 7-1168
Rea. U-L WAlbrook &-37A6

DR. I. J. SIMONAITIS
-vr.VTOJAS IR CHIRURGAI 

N'-niaa adresas 425fi W. 63rd Si 
Ofiso u-l Rl'.llanee 6.4410

Rezid. telef. GRovelilU 6-0617 
Valandos; 1-8 p. m Ir 6-8 o n 

tik po pietų.
pasai sutarti

Penktad. 
frečlad (r šeštad

Ofiso tel. CLiffsIde 4-2886 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 471 h Street 
(Kumpas 47tb ir Herinitagc)

Val.j nuo 2 lkl 4 lr 6 iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 lkl 8 vai., lšskyr. sek

DR. ANNA BALIUNAS
IRIŲ, AUS 

GERI
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-8 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas; P R 8-322*
Ros telef. WAlbrook 6-5076

tusu, NOSIES IR 
IKJLfiS LIGOS

Tel. ofiso YA. 7-6667, re*. RE. 7-4*66

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1051 W«rt 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:30 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOu-nliaU 3-U959 
2584 VVest 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susltarna 
Telef, HEmlock 4-7080, neatsakius 

skambino CEntral 6-2294.

vienu žodžiu “reumatizmas”, ir 
neišmintingai trikdo savo skilvį 
ir sveikatą, bevartodami viso
kius patentuotus “humbukus” 
neva reumatizmui gydyti. Bet 
grįžkime prie fibrosito.

Pastebima, kad nuo fibrosito 
žmonės dažniausiai kenčia pa
vasarį. Mat pavasarį žmonės 
kasa daržus, valo kiemus, dažo 
namus, neša ar tempia iš vienos 
vietos į kitą visokius griozdus.
Kur tu žmogus iškęsi pavasa
rėlio sulaukęs! Besitriūsdami 
daugelis savo apglebusius rau
menis pervargina, pertempia, są 
narius nepatogiai pasuka. Tai ir 
yra fibrosito priežastys. Apsi
moka būti atsargiems, nepersi
tempti ir nepavargti.

Pavasarį oro temperatūra ne- ,. , , , . .
pastovi - tai šilta, tai vėsu - dls Plaka taiP Pamfza- kad n“ 
ir visokį vėjai pučia. Staigi oro ausi™ls Sakma &irde> nei Pl
atinama, staigus vėjo perpūti- ®0 ^čiuopti tac au žmogus yra 
mas išprakaitavusį ar per kaitų- ”e mlr^s’ gyvas. Lemau 
eį gali būt: kita pradmenine fib- au? ° ių »e ar^° uzmi-
rosito priežastimi. Kodėl? Ke- ^sių gyvų zmomų palaidodavo 
liais žodžiais medicinos pagrin- . naf ® ei*1}*1 a ai pana- 
dų nežinančiam sunkoka išaiš- "US .^ra 20 ^..^P1. ePs’Ja’ S1 ePp 
kinti, bet reikia žinoti, kad mm lepSiJa hetuvlskai vadinama nuo

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsakymas R. Č. — Kaikurie 
narkolepsiją vadina letargija. 
Bet tai ne visiškai teisinga. Le
targija yra žmogaus užmigimas 
taip, kad jis išviršiniai atrodo 
kaip numiręs, nealsuoja ir šir-

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 VVest Street

Australietis John Landy pralaimi vienos mylios lenktynėse savo tau
tiečiui Jim Bailey Los Angeles stadione. Baley mylią nubėgo per 
3:58.7 min. , (INS)

JAUNIEJI KNYGNEŠIAI CHICAGOJE
A. GINTNERI3, Chicago, III. vai. pirm, jr antr. 10 iki 12 ryto,

, . __ ti 1 v 21kl * lr 6 lkl 9 popiet; ketv. lrLietuvių Bendruomenes va- cius labai sumažėjo. Reikalinga penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet 

dovybė, kaip kultūrinių reika- pakelti pirkėjų nuošimtį. Tai; ta4lenJ5^1Jei pnLpect 6-1795 
lų organizatorė, jau paskelbė padarysime knygos platinimo tel. GRovehui 6-6608
gegužės mėnesį, kaip lietuviš
kos knygos platinimo ir spau
dos mėnesį. Ji išleido atsišauki
mą į lietuvių visuomenę. Tokį Pasilieka tik platintojų parin- 
raginimą parėmė ir Kultūros į kimas, nuomonių suvienodini- 
Fondo vadovybė Chicagojie. mas ir aktingas darbas apylin- 
Dabar pasilieka jo įgyvendini- kėse. 
mas per sąmoningą lietuvių vi
suomenę. Tuo reikalu jau yra 
paragintos LB Apylinkės, kad 
jos nariai aktingai pritartų ir 
padarytų vietoje, kas įmanoma 
padaryti tuo reikalu.

mėnesį, kurio priemones susi
rinkome aptarti. Katalogai jau 
baigiami ruošti, ir spausdinti.

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

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

TeL ofiso PRospeet 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PEC. CH1RURGINBS LIGOS 

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien lr nuo 6 iki S 
vai. pirmad. ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South llichigfin Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
Išskirua trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.
* Tel.: Ofiso — PUllman 6-6766 

Buto — ENglewood 4-497*

Ofiso lr buto tel. HEmlock 4-6818

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Aveniu
Valandop; pirmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų..

DR. VYT. TAURAS- 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tol. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečiad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. lr 
šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, re*. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. d. lr 7—9 vak

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Atstovai turi žodį

Nuomonių suvienodinimas

Toks nuomonių suvienodini 
mas įvyko ’ Lietuvių Auditorijo-

Jų atsirado keletas, kurie 
pasisakė už toki sumanymą. 
Reikalinga dirbti ir buvo jieš- 
koti būdai, kaip sėkmingiau 
būtų galima tai atlikti. Žino
ma, kad buvo ir nusiskundimų 
vietos spauda, kuri mažai krei
pianti dėmesio* į svarbesnius

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western Avenue 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubUc 7-4900

Rezidencija: GRovehlU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
VDYTOJAS Ht CHIRURGAI 

4157 Archer Avenue* i Vv • - .*■ j t j i i, 4j o i Arcner ■ tvv^hu©je balandžio men. zT d., kur da- gyvybinius reikalus. Kiti pata-i ofiso vai.-, nuo 2-4 ir nuo 6-8:80
lyvavo leidyklų atstovai, LB , j-ė perdaug nesijaudinti ir žiū- 
Apylinkių pirmininkai ir kiti ; pgti gyvenimo įvykių ir tikro-

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.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrcst 3-7786

Tel. ofiso I’Ilospect 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

staigios temperatūros permai
nos oda pašiurpsta, raumenys 
mažiau ar daugiau nesuvaldo
mai virpa.

Fibrosito patogenezei palan
kią dirvą paruošia viskas, kas 
tik žmogaus kūną susilpnina. O 
žmogaus kūno pajėgas silpnina 
ne tik fizinis persitempimas, bet 
ir visokį rūpesčiai, išgąstis, min 
čių įtampa, protinis nuovargis 
ir visoki [f/venimo nemalonu
mai.

Senatvėje žmogus bendrai ne 
taip pajėgus ir gajus, kaip jau
nystėje. Metaboliniai sukriki
mai, vidujinių liaukų nenormali 
veikla, bloga kraujo apytaka, 
vitamino E stoka taip pat gali 
būti daliniais fibrosito kaltinin
kais.

Dažniausios vietos, kuriose 
fibrositas atsiranda, tai spran
das, pečiai, mentės, krūtinės ša

mano liga.
Atsakymas V. J. — Taip, nuo 

išgąsčio ir nervuotumo gali at
sirasti tūlos šašuojančios odos 
ligos. Tokias odos ligas vien 
tik mostelių tepimu nepagydy
si ir tik nereikalingai pinigus 
bei laiką eikvosi. Patariu tams
tai eiti pas savo šeimos dakta
rą. Kiekvienas medicinos dak
taras yra kompetentingas gydy 
ti visas odų ligas. Odos ligų spe 
cialistų (dermatologų) gadynė 
ir mada jau baigiasi Amerikoje, 
nors jie tarp negrų dar tebesi
laiko

asmens. Čia kalbėjo pirmuoju 
Kultūros Fondo pirmininkas J. 
Kreivėnas, kuris nušvietė kny
gos vargus ir nurodė būdus, 
kaip ją būtų galima ilgiau iš
laikyti mūsų tarpe. Pirmoji są
lyga, kad ją skaitytų ir pirktų 

' mūsų tautiečiai. Kitaip leidyk-

vės akimis. Nėra .taip bloga, 
kaip kalbėtojai aiškino, tik rei
kalinga pasistengti ir toje sri
tyje pasidarbuoti. Numatyti to
limesni darbai apylinkėse ir 
būdai, kaip knygas reikėtų pla
tinti po butus, įstaigas ir įmo
nes. Aplankyti .kiekvieną lie-

mk šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-8R67

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr Calltornla Avė. 

VAL.; 2—4 lr 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—5 vai. vak.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. ir aekmad. tik susitarus

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR dURURflAP 

1407 So. 49th Ct.. Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto lr 6-8 va) 

vak. šeštadieniais 10-J 
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

Tel. ofiso Vlctory 2-1681
,, ,, Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
'RYTOJAS IR CfflRURnar 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių; 

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

Pasižymėjusių veikėjų 

paskaitos
Iš Rytų kilusiems ar nuo bol

ševizmo pabėgusiems dvasinin
kams remti sudaryta organizaci
ja „Ostpriesterhilfe“ Koenigstei- 

nai, strėnos ir šlaunys. Fi’.ro- ne/Taunus išleido „Persekioja- 
sit.as rečiau nasitaikn xelvie. mos Bažnyčios“ serijoje trečiuo

ju leidiniu referatus, skaitytus 
per 5-jį minimosios organizaci
jos suvažiavimą Koenigsteine 
1955 m. rugsėjo 12—15 d. d. Lei
dinys pavadintas „Bolševizmas 
— religijos pakaitas“. Duoti pa

sitas rečiau pasitaiko kelyje, 
kojų nikste ar raktikaulyje.

Fibrosito požymiai daug kuo 
yra panašūs į visokius reuma
toidinius simptomus, bet visgi 
daug kuo skiriasi. F'brositą at
pažinti gali tik prityręs gydyto
jas. Pačiam žmogui pažinti fib- įžymėjusių veikėjų ir bolšcviz
rositą ne taip jau lengva. Fib
rosito kamuojama vieta yra su
stingusi ir labai skauda judi
nant ar ranka paliečiant, kar
tais mėšlungis raumenį triuko. 
Skausmas ir sustingimas yra

mo žinovų: dr. Davido iš Zueri- 
cho, prof. Wetterio iš Romos, 
Friedlando perein. stovyklos ka
talikų kapeliono dr. Krahės, di
delio lietuvių bičiulio prof. dr. 
Kindermanno ir kt. referatai, nu-

aršesnis rytmečiais, paskui die-jšviečią bolševizmo esmę ir jo 
nos metu atlyžtą, o vakarop pa- ypač vedamą su religija kovą.
vargus vėl padidėja. Ligonir 
kartais skundžiasi, kad jam oda 
dilgčioja, ar paliestoji vieta yra 
“apmirusi”, arba smilksta ir 
trūkčioja, jei patinusi ar sukie
tėjusi vieta spaudžia nervo lie
menį. Pirštais dažnai galima 
užčiuopti “šratinius” guzuliu- 
kus po oda ar giliai raumenyse 
susiformavusius. Kada tokius 
“tumoriukus” ligonis užčiuopia, 
tai smarkiai išsigąsta ir pama
no, jog tai yra vėžys... ir prašo

Ketvirtuoju paskelbtas Inf. Tar
nybos valdytojo M. Gelžinio re
feratas „Bolševizmo satanokra- 
tija“.

Atsilankė 200,000 
jūrininkų

Per praėjusius metus apie 
200,000 jūrininkų aplankė kata
likų laikomus jūrininkų klubus 
įvairiuose JAV uostuose. Apie 
tai praneša jūrininkų apaštala
vimo draugija.

les turės užsidaryti, nes pasku- ; tuvį jr jam pasiūlyti nupirkti 
tiriiu laiku knygos pirkėjų skai-! bent po vieną ar dvi lietuviš- 

__  kas knygas per gegužės mėne
sį. Vietoje sudaryti organiza
cijų komitetus ir t. t.

Chicagoje ir Amerikoje

Knygų katalogas jau suda
rytas. Jisai yra bendras visai 
Amerikai. Knygas gauna apy
linkės vadovybės, kurių turi
ma JAV apie 60. Kiekvienos

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitei 
$v. Kryžiaus relikviją

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

Apie Teresės Neumanaltfes gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Bu r k aus 
parašyto j knygoj TERESE NEU- 
MANAITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

“DRAUGAS”,
2334 S. Oakley Avė..

Chicago 8, IU.
F3

Ofiso tvief. YArds 7-1106
Rezidencijos — 8Tewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t S5th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvš) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S16<

DR. F. G. WIRSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Duoną ir (vairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanlca Avė. 

Tel. Cliffaide 4-6376
Prlstatoni« | visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčia i visus artimuosius 

miestus.

Z30C20GL «^Š=IOEaO1C

1956 0

Ofloe WAlbrook 6-2670.
Rea Hllltop 6-1660

Dr. Alezander J. Javolt
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
R6ARQUETTE MEDICAL CENTER 

6182 South Kedzie Avenue
Yal. 2—4 p. p. lr nuo 7—D v, 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti
Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, (LIETUVIS GYDYTOJAS)

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

(i 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSIS

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marųuette Rd.

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

keičia stiklus ir rėmus.
4465 So. Oalifornia Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad.* 

10 vai. ryto iki 4: trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

TeL oftso CL. 4-0263, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURQ« 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad., antr., ketv. Ir Denk. 

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

• Rez. 8053 S. Cnmpbell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rea PR 6-193C

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. lr sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršminStl telefonai
šaukite MIdway 8-0001

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių lifišlų 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS I,ITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nuo

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

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pat mus pirkdami gausit
• NemokaniAl 8-jų m6n. pilną garau 

tiją — darbas lr dalys.
a Nemokamai vidaus anteną lr lnsta 

llavlmas.
9 Iki 1100.00 lr daugiau nuolaidos už 

jOsų seną televiziją.
Be to, vieoklausl radijai, rekordą

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da
, lys lr kitų firmų televistjos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAI
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Streel
Telefonas CAliunet 5-725? 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS r ENDZELIS

aoEaoBsacsaasaoBaoi

Telefonas REIlance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIU GYDYTOJAS)
8925 West 69th Street

j VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:80 vak 
Trečiad. pagal sutart)

■, Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4166
DR. R. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—8 v. lr 6—8 ▼. vakare.
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1626 Ho. 49tli Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 pople'

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2888

DR. EMILY V. KRUK1S
GYDYTOJA IR CHIRURGt

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. i 
Vak pirm., antr., ketvlrt. 8-8:10 v. I

Trečiadieni U6 susitarus į

« P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthnpcdas - ProtezLstas 

Aparatai-Protozal. Med. ban-
f dažni. Spcc. pagalba kojom 

(Arch Supports) tr 8.8.
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2860 W. 63rd 88. Chicago 26, UI. 
Tel. PRospec8 6-6084.

Tel. ofiso UA 6-0257, rez. PR 6-6059

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6659
Rezid. 6000 S. Artesian Ava'

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas lr akinių dirbtuvS 
756 VVest S5th Street

nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tra- 
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 te 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs zo40*
Vai.
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NE VIETOJ SUSIJAUDINIMAS

Girdėjome, kad dėl mūsų vedamojo straipsnio praėjusį šeš
tadienį kai kas labai jaudinosi ir matė reikalą dėl to pulti mus, 
Vliką ir net Altą tam tikromis komunikacijos priemonėmis.

Kodėl?

Todėl, kad “Draugas” konstatavo faktą, jog oficialųjį Lie
tuvos pasų pripažinimą Italijos užsienio reikalų ministerijoje 
yra išrūpinęs Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Koimtetas.

Tam tikrais kanalais mums buvo priminta, kad, girdi, Ita
lija Lietuvos pasus yra pripažinusi jau prieš keletą metų.

Mums labai gaila, kad mes apie tokį pripažinimą ligšiol ne
same girdėję. Jei ir lig šiol atskirais atsitikimais Italijos kon
sulatai užspausdavo ant Lietuvos paso vizavimo antspaudą, tai 
dar nereiškia, kad Italijos užsienio reikalų ministerija buvo da
vusi ar paskelbusi oficialų tuo reikalu dokumentą. Tai būdavo 
atsitiktini dalykai, susieti su tam tikrais apsunkinimais.

Ligšiol, įvažiuodami į Italiją ar iš jos išvažiuodami, Lietu
vos piliečiai prieš gaudami italų vizą turėdavo kiekvieną kartą 
preventyviai atsiklausti atitinkamas įstaigas. Dėl to reikėdavo 
sugaišti nemažai laiko. Lietuvos pasus pripažįnus oficialiai, kitų 
įstaigų atsiklausimo nebereikės ir tai vistik bus stambus pa
lengvinimas tiems Lietuvos piliečiams, kurie norės įvažiuoti j 
Italiją ir ten ilgiau ar trumpiau gyventi.

Kokia prasmė yra jaudintis, jei šitą palengvinimą išrūpino 
Vlikas ar jo patikėti žmonės. Jiems už tai priklauso padėka ir 
pagarba. Reikia turėti galvoje ir tai, kad tasai laimėjimaę turi 
ne vien tik praktišką, bet ir didesnę politinę reikšmę tarptauti
niu požiūriu.

Pagaliau, jei Vlikui pavyktų laimėti pripažinimą (kokio p. 
Lozoraitis vis dar neturi) Lietuvos pasiuntinybės Romoje ir at
gauti Italijos fašistų valdžios (1940 m.) konfiskuotus ir Sovietų 
Rusijai atiduotus Lietuvos pasiuntinybės rūmus, jo atsiekimas 
būtų dar didesnis ir dar labiau sveikintinas.

Nebaugi ir prieš šitokį laimėjimą p. Lozoraičio draugai pa
sišiauštų?

Mes esame tikri, kad ir Vlikas, ir Altas, ir mūsų dienraštis 
būtų laimingi ir nuoširdžiai džiaugtųsi, jei p. Lozoraitis atgautų 
tokias teises Lietuvos pasiuntinybei Italijoje. Ir jis be abejo su
silauktų visų mūsų padėkos ir pagarbos.

Ta pačia proga mes norime pakartoti šį savo įsitikinimą:

Norint pasiekti tokių ar kitokių didesnių laimėjimų Lietuvai, 
reikia daug ir rūpestingai dirbti. Reikia turėti ir bendradarbių, 
ir draugų. Pirmoje eilėje reikia mokėti sugyventi su Lietuvos 
išlaisvinimo darbą dirbančiais veiksniais. Visi veiksniai turi 
dirbti koordinuotai ir vieningai.

r
Pagaliau lietuvių visuomenė norėtų laikyti atitinkamoje pa

garboje visus buvusius Lietuvos valdžios likučius, visus buvu
sius ir tebesančiuos savo postuose diplomatus, tačiau ir ji turi 
teisę tikėtis tam tikro korektingumo iš jų pusės.

Ar ne laikas būtų užmiršti tuos laikus, kuomet vadistiniai 
režimai vienybę suprasdavo pritarimu jų politikai, nepaisant, 
kaip bloga ir daugumai krašto žmonių nepriimtina ji būtų. Bet 
žinant, kad mūsų visuomeninis ir tautinis gyvenimas tvarkomas 
demokratiniais pagrindais, reikia ir eiti demokratiniu keliu — 
siekti susitarimo, bet ne vien pritarimo. Tai vienintelis laidas 
šiandien taip reikalingai vienybei atstatyti.

"AŠTUONI PUNKTAI"

I.

Pirmasis punktas, padiktuo- 
tuotas šefo Vlikui, taip skamba: 
“Vlikas atsisako nuo pretenzijų 
atstovauti Lietuvą tarpvalstybi

niuose santykiuose".
Ligšiol visi lietuviai žinojo, 

kad Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, trumpai va
dinamas Vliku, kalbėjo paverg
tos lietuvių tautos vardu, ir nie
kam nė į galvą neatėjo protes
tuoti. Kad tik jis kalbėtų, kad 
jo balsą kas išgirstų! Ir jis 
kalbėjo ir rašė. Rašė pats tie
sioginiai, rašė per Lietuvos už
silikusias atstovybes.

Ir jo raštų nei memorandumų 
niekas iš svetimų valstybių ne-

DR. I. M. BAJORAS

rioje jis dirba jau 13 metų. , užs'likusių kelių diplomatų tar-
Atsakymo nėra; jo neduos ir j pe. Bet ne Lietuvai ir ne lietu- 

tas, kuris parašė pirmąjį punk- vių tautai. Prie visos pagir
tą. Galima tik spėlioti. Ir šis, bos mūsų diplomatams reikia 
spėliojimas veda prie kitų klau-1 aiškiai pasakyti, kad, jei jie sė
simu — o kas atstovaus “Lietu-jfą supras, kaip e n-’ntį Lietuvos 
vą tarpvalstybiniuose santykiuo vyriausybės oareigas, tai demo- 
se”? 'kratiniai lietuvių tautos sluogs-

Aišku iš viso, kad atsakymas niai niekad su tuo nesutiks. Ir1 
būtų sekantis: diplomatijos še-1 su tuo kovos, 
f 3.S f Į Mums yra reikalinga turėti ir 

Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvini-Įgaliojimų klausimas
O kas jį įgaliojo kalbėti Lie- mo Komitetą, ir Lietuvos diplo-

.. j „ „ ...... matus. Ir jiems visiems darbotuvos vardu? Kur jo įgalioji- , , , • , • \ -Ave„i v,^,ibU8 pakankamai; kovojant uz
Lietuvą, niekad nebus padaryta 
perdaug.

mai'r Aktai, telegramos, kurių 
niekas nematė ?

Ir ne teisininkui, ir ne politi
kui, ir ne diplomatui yra aišku, 
kad šefas neturi jokių formalių 

grąžindavo. Reiškia — priim- įgaliojmų kalbėti Lietuvos var
davo, pasiskaitydavo, ir jei ne- du. Jeigu turėtų, per 13 metų 
sielgė taip, kaip buvo prašoma, buvo daug progų juos parody- 
bet vistik Lietuvos byla tapo ti pasauliui. Dabar niekas jųI čo esmė yra šefo asmenyje, ku-

Mes galime reikalauti tik dar
numo jų darbuose. Nevalia pa
neigti diplomatų, bet nevalia 
paneigti ir Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto. Šito gin-l

GftLftS PREZIDENTIENEI

Aštuoniametė mergaitė iš Detroito įteikia puokštę gelių poniai Eisen- 
hower Washingtone, ryšium su 28 National Hearing savaite, gegu
žes 6-12 d. (INS)

žinoma visoms demokratinėms' nematė ir niekas nežino. Ir

KIEK NAUJO VYNO SENOSE 

BONKOSE?

“New York Times” sovietinių, 
reikalų ž'novas Harry Schwartz
rašo:

“Kiek kolektyviškumo nau
jame sovietų vadovybės kolek-

IDfcJOMIS MŪSŲ NEĮVEIKS

Anglijoje einąs žymus “Man- 
chester Guardian” rašo:

“Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris gerai pasakė: ‘Jei bus 
kova idėjomis, ir teisingai veda
ma, tai mums nėra ko bijoti ir

tyve ? Kaip šis kolektyvas at- nebijome nieko’. Sovietų Sąjun 
sirado? Kiek ilgai gyvens? So- ga mgto savo idėjas visuose pa- 
vietiški pareiškimai teigia, jog šaulio kraštuose. Čia ilgainiui
Kremliuje dabar veikia du auto
ritetingi kolektyvai: kasdieni
nius reikalus sprendžia partijos 
centro .komiteto prezidiumas, 
kurį sudaro 11 suvažiavimo iš
rinktųjų narių, bet pagrindines 
linijas nustatanti visa c. k. pil
numa, posėdžiaujanti kas trys 
mėnesiai. Aišku, kad čia propa
gandos pasaka. Praktiškai per 
paskutinius 3 metus po Stalino 
mirties visas linijas kėlė pirma 
Malenkovas, dabar Chruščevas, 
ir jos būna be ginčų ar pasiprie
šinimo visų priimamos. Niekur 
neiškilo įrodymų, kad c. k. ar 
betkuris jo narys būtų kada 
nors kur sugalvojęs kokią mintį 
ar liniją.

Tačiau ir c. k. prezidiume ne 
visi lygūs. Dar nežinoma rolė 
‘kandidato’ maršalo Žukovo, bet 
Chruščevas kalba, tartum būtų 
visas prezidiumas. Penki nauji 
išrinktieji prezidiumo nariai yra 
Chruščevo bičiuliai.

Iš to viso tenka spėlioti, kad 
rusų masėms jau tiek Stalino 
diktatūra buvo įgrisusi, kad nau 
jieji diktatoriai dankstosi ‘ko
lektyvo’ skraiste, kad paslėptų 
tą patį diktatoriaus faktą. Jei 
nebus didelės krizės užsienyje 
ar krašto viduje, gal šitoks ko
lektyvas ilgėliau pagyvens, bet 
stipri krizė sukrės ir prezidiu
mą, ir c. k., ir visą partijos dik
tatūrą".

Vakarai laimės. Tiesa, sovietai 
turi gerų ginklų. Jie šaukia 
‘taikos’, jie smerkia ‘kolonializ
mą’, jie purkščia prieš atomines 
bombas. Bet visur kyšo silpny
bė — sovietų nenuoširdumas. 
Juk jie šaukė ‘taika’, kada blo
kavo Berlyną, kada kurstė tar
pusavio karą Graikijoje, kada 
ūžė karas Korėjoje. Ir dabar 
jie šaukia ‘taika’, o parduoda 
ginklus arabams. Gi kalbos a- 
pie ‘kolonializmą’ springsta gerk 
Įėję didžiausios šiuo metu kolo
nijinės imperijos, kuri pavergė 
ištisus kraštus Europoje bei A- 
zijoje ir išdeportavo tautas į 
Sibirą, pakirsdama nepriklauso
mybės viltį ne tik Pabaltijo vals 
tybėse, bėt Sibiro uzbekuose. 
Vakarai darė klaidų, bet visgi 
niekas negali jiems prikišti ne
nuoširdumo. Pasaulis juk žino, 
kiek anglai deda ir dėjo pastan
gų savo kolonijas išauklėti ne
priklausomam gyvenimui. Par
lamentai, visuotinis švietimas, 
lygus teisingumas visiems yra 
brangios dovanos, kurias Vaka
rai davė pasauliui. Smagu, kad 
daugelis naujai iškilusių tautų 
jas taip pat brangina. Mask
va atsisako jas duoti savo pilie
čiams, nes jais nepasitiki. Ka
dangi šitos dovanos auklėja 
žmonijoje pasitikėjimą ir pakan 
tą, jos yra Vakarų civilizacijos 
širdis”. ’ V.

valsybėms, jų vyriausybių de
legatams ar įgaliotiniams.

Ir ar tai buvo bloga? Ar tuo 
buvo nusikalstama Lietuvos rei
kalams? Niekas negali ir šian
dien pasakyti, kad Vlikas, at
stovaudamas lietuvių tautą tarp 
valstybiniuose santykiuose, bū
tų pakenkęs Lietuvos bylai. Ži
nodami vakariečių neryžtingą 
politiką su sovietais, žinodami 
jų minkštumą ir vengimą aštrin 
ti santykius su Rytais, negali
me norėti, kad Vliko kovos bū
tų davusios geresnius rezulta
tus.

Lietuvos byla yra nebaigta
Lietuvos byla vakariečių nė

ra laikoma baigta. Ji yra atvi
ras klausimas visoje Vakarų po 
litinėje kovoje su Rytais. Reiš
kia, kad Lietuva iš tarptautinio 
gyvenimo nėra išnykusi. Prie 
to yra prisidėjęs ir Vlikas.

Tad jis, mano manymu, nėra 
padaręs tokių žygių, už kuriuos 
jį reikėtų smerkti ar diskvalifi
kuoti. Jis pats save laiko lietu
vių tautos vyriausiu organu ko
voje už Lietuvos išlaisvinimą. 
Ir lietuvių tauta jį tokiu pripa
žįsta. Balsavimui šio klausimo 
atiduoti negalime, bet absoliuti 
dauguma tai pripažintų. Kas gi 
prieš balsuotų? Nenorima čia 
daryti sugretinimų, bet tai sa
vaime aišku. Ir šitas sugretini
mas būtų kai kam labai nemalo
nus. Bet kieno tai kaltė?

Taigi ir reikia konstatuoti, 
kad Vlikas, kalbėdamas tautos 
vardu, turi pagrindą tai daryti. 
Ir niekas negali jam užmesti, 
kad jis tuos įagiliojimus būtų 
panaudojęs piktam, būtų panau
dojęs negerai, būtų Lietuvos 
reikalą apleidęs.

Tad ir kyla klausimas, kodėl 
Vlikas turi nustoti kalbėti lie
tuvių tautos vardu? Kodėl jis 
neturi jos atstovauti “tarpvals
tybiniuose santykiuose”? Kas 
dabar yra pasikeitę? Kodėl jam 
reikia uždrausti tą veiklą, ku-

kokia čia paslaptis? Ir nuo ko 
slėpti? Nuo savo tautiečių?

Pagaliau prileiskime, kad jis 
telegramą šefauti Lietuvos pa
siuntiniams gavo. Tai ar to už
tenka, kad jis galėtų “atstovau
ti Lietuvą tarpvalstybiniuose 
santykiuose” ?

Niekas negali nieko pasakyti 
dėl mūsų — Lietuvos — pasiun 
tinių, kuriuos pripažįsta JAV vy 
riausybė, Anglijos vyriausybė, 
Vatikanas, Prancūzijos vyriau
sybė, Pietų Amerikos kelios vy
riausybės. Bet tai ir viskas. 
Nė vienas lietuvis neginčijo jų 
teisių nei jų kompetencijos. Prie 
šingai, visi džiaugiasi, kad jie 
dar yra, kad juos pripažįsta. 
Joks komitetas jiems niekad ne
pavydėjo ir nesistengė mažinti 
jų rolės. Kiek žinoma, ir Vlikas 
stengėsi palaikyti santykius ir 
vystyti bendradarbiavimą. Ir, 
kiek žinoma, konfliktų su jais 
nėra buvę.

Reikalaukime darnumo

ris užsimanė būti Lietuvos vy
riausybe. Tai jau perdaug. Nie
kas jam tų teisių nesuteikė, nie
kas jam tokių įgaliojimų neda
vė. Ir tai jau kvepia diktatū
ra. Mes nenorėtume kelti praei
ties klaidų. Bet šefo ultimatu
mai kelia iš karsto visas nema
lonias dulkes, kurios graužė a- 
kis lietuviams paskutinius 13 
metų nepriklausomoje Lietuvo
je. Ir štai tremtyje vėl tos ata 
rūgos ateina. Vieton to, kad vie 
nijus lietuvišką emigraciją (nes

pati tauta šiandien yra nepajė
gi kovoti), vienijus visas kovo
jančias institucijas ir visus už
silikusius valstybinius postus 
šioje svarbioje tautai kovoje — 
norima vienam atsistoti kovos

gų Kongregacijos dekretas ba
landžio 26 d., kuriuo leidžiama 
daryti viešąjį dokumentų nuo
rašą. Dekretas buvo tuoj pat 
įteiktas Kancleriui, kurs paža
dėjo tą reikalą skubiai atlikti.

Kai bus atidaryti dokumen-

STAMBŪS VEIKSMAI BEATIFIKACIJOS 
. BYLOJE

vyskupas Traglia ir xiti Teisė
jai apžiūrėjo tiek originalius, 
tiek dokumentų nuorašus, ati-

Laukiama bylos viešojo 

nuorašo
Pustrečių metų tęsėsi antroji 

įžanginė Dievo Tarno arkivys
kupo Jurgio Matulaičio beati
fikacijos byla, kuri nagrinėjo 
Dievo Tarno Jurgio šventumo1 
garsą. Prasidėjo 1953 m. spa
lio 31 d. ir buvo baigta 1956 m. 
bal. 18 d. viešuoju Teismo po
sėdžiu. J posėdį atvyko visi 
Teisėjai: Romos Generalvikaro 
Jo Em. kardinolo Klemenso 
Micara pavaduotojas arkivys- 

Mon-

Ir pasiuntinio rolė yra aiški.
Neaiški rolė yra tik šefo. Ir 
jo teisių, jo kompetencijų. Nie
kam nėra aiškūs ir jo norai, nes 
jie keičiasi kas sezoną. Jei pa
sekti visą bylą, tai kasmet šefo 
užmačios vis auga. Ir tik pasi- *kupas Aloyzas Traglia, 
rodžius jo “8 punktams” išryš
kėjo ir galutiniai tikslai. O jie 
yra aiškūs dvejopa prasme: 1) 
kad Vlikas nustotų būti tuo, 

kuo jis buvo ligšiol. Kaip žino
me, jis ligšiol mūsų visų buvo 
pripažįstamas lietuvių tautos vy 

riausiuoju organu kovoje už Lie

tai, reikės svetimomis kalbomis 
priešakyje, paneigiant visus k:-I rašytieji aktai versti į oficialią 
tus. | kalbą, perrašyti, duoti advoka-

I tams susipažinti su visais sun
kumais ir Tikėjimo Gynėjo ga
limais ; užmetimais,! atspausti 
visų atsakymų 100 egz. ir siek
ti augštesniojo Teism0 sprendi
mo. Tam reikalui skubiai rei
kia paremti Postulatorių ir mal
domis, kad Dievas laimintų, ir 
gausesnėmis aukomis, nes pra
sideda nepaprastai didelės iš
laidos. Jei tik Postulatorius pa
jėgs laiku apmokėti advokatų, 
spaudos darbininkų sąskaitas, 
byla gali labai palankiai vys
tytis.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC.
Marian Hills Se.minary, Claren- 
don Hills, Illinois.

davė Tikėjimo Gynėjui pada
ryti pastabas, bet jam neturint 
ką sakyti, arkiv. Traglia pa
skelbė jog Proceso Aktai yra 
autentiški, kad jų nuorašai į- 
teiktini bylos Postulato riu i, 
kuris privalo juos pristatyti 
Šventajam Sostui tolimesnei 
bylos eigai vykdyti.

Čia pat paimta iš Postulato- 
riaus priesaika, kad jis pasirū
pins pavestą pareigą ištikimai 
padaryti. Tuomet Teisėjų pat
varkymu buvo pridėtas šio pa
skutinio Teismo posėdžio pro

F A O e K A
Negalėdamas kiekvienam asmeniš

kai padėkoti, naudojuos dienraščiu 
pareikšti padėką.

Ypatingai dėkoju p. .Knreebkai, 
Mutual kompanijos agentui, kuris

signorai: Marcelis Maglioc-
chetti, Mykolas Federici, Ma- 
rianus Strojny, tikėjimo Gynė
jas msgr. Augustinas Grego,
du Notarai: Pijus Dominicis, . . , .................... .
miviius Sacchetti GeneralinisI dokumentai sudėtl 1 paruostą S.ydnmns ją issimumu .r kada mane suvijus saccnetti, uenerannisi ... j-- -u tinkamai bgos nelaime aš pio pasmau-Postulatorius kun. K. Rėklai- dokumentams dėžę, ji tinkamai . . ...........

uždaryta, raudonais kaspinais
aprišta ir užantspauduota bei 
įteikta Postulatoriui. Tuomi ši 
byla baigėsi.

Tą pat balandžio 18 d. kun.
K. Rėklaitis, MIC., įteikė šiuos 
visus dokumentus šv. Apeigų 
Kongregacijai kartu su savo 
prašymu, kad būtų leista ant
spaudus nuimti, dėžę atidaryti 

Notaras pristatė Teismui at-| įr padaryti viešąjį dokumentų 
liktojo Proceso visus dokumen-j nuorašą. Į tą Postulatoriaus

. tiotr anksčiau dar prieš mane ištikusį nc-tokolas, lydimieji tiek arkivys^ lnimingą atsitĮkimą n. ,ig() maJ jti. 
kupo, tiek Teisėjų laiškai, visi. kino paimti apdraudę. Aš jo paklnu-

tis, vyskupas V. Padolskis, 
tuvos išlaisvinimą. Dabar pagal kun. d-ras V. Balčiūnas, Lietu-
šį reikalavimą Vlikas turi pasi
daryti eiliniu politiniai — visuo
meniniu komitetėliu, kokių mes 
daug turime.

2) Kad Lietuvą gali atstovau

ti tik šefas, o mums atrodo, 

kad Lietuvą gali atstovauti Lie
tuvos vyriausybė, jeigu jau rem 
tis kontinuiteto samprotavi
mais. Bet šefas kontinuiteto ne

vių Kolegijos dvasios tėvas, 
kun. Vin. Mincevičius, Italijos 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas, Marijonų Vienuolijos 
Vyriausias Vadovas, kun. L. 
Mroczek ir geras Romoje esan
čių Marijonų būrys.

turi. Jis yra tik šefas mūsų! tus. Teismo pirmininkas arki- prašymą buvo duotas šv. Apei-
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Šventas išpažinties ženklas, nuodėmklausio patepi
mas yra ant mano lūpų, burnos ir liežuvio.

Tik vieną kartą Diedukas mane pertraukia. Tyliai 
ir atsargiai:

— Tai jis... buvo ženotas?
Ženotas... Šitas paprastas seno kunigo žodis mane 

nukrečia staigiu šiurpu. Aš pirmą kartą matau mote
riškę. ' Vyrą ir moteriškę. Du baltus kūnus, lyg du ber
žus, neatplėšiamai suaugusius į vieną kamieną, lyg dvy
nes žvaigždes, susikabinusias aštriom savo briaunom.

Aš jų neperdalinau.
Aš dar nepavirtau nei pleištu, nei kardu tai dviejų 

kūnų mistiškai vienybei. Tačiau — ne savo pastanga.
Lemtingas valandos ketvirtis išrišo lauktąjį tre

čiadienį —
Ir juntu Dieduko ranką ant savo galvos, ir girdžiu 

tylius žodžius:
— Vaikuti, tu mano...
— Dominus noster Jesus Christus te absolvat et 

ego — autoritate Ipsius te absolvo... — šnabžda Diedu
kas, o mažutė tetos Antosės stubelė auga, plečiasi į di

=st
džiulę, aidinčią bažnyčią: su raktais, balzamu, myra ir 
aliejais, su atleidimo galia ir šventa dvasios ramybe.

Diedukas sulanksto stulą ir, atsidaręs stalčių, iš
siima seną savo maldaknygę.

— Aš tau, vaikuti mielas, norėčiau ką nors pado
vanoti. Važiuoji tolimon kelionėn. Važiuoji iš Lietu
vos... — kalba jis, kretėdamas galva ir vartaliodamas 
maldaknygę.

— Va, imk tu mano šventąjį Joną, — ir atkiša 
man seną, nublukusį paveiksliuką.

Aš sugriebiu abiem rankom šikšninės Dieduko lie
menės skvernus ir, įsikniaubusi jo senon sutanon, imu 
kūkčioti balsu. Ir girdžiu, kaip Diedukas pro^ašaras 
kartoja, bučiuodamas mano plaukus ir glostydamas pe
čius:

— Būk laiminga... Būk laiminga..,
Kai mūsų vežimas jau išsuka pro vienkiemio var

tus, kai jau važiuoja pro galges, aš vis dar tebematau 
Dieduką. Jis stovi ant trobos slenksčio ir žegnoja, ir 
žegnoja, ir žegnoja — kelią, artėjančias sutemas ir va
karų šalies dangų.

Prie vartų dega raudoni šermukšniai ir visi vien
kiemio klevai — augšti, tiesūs, iškėlę ausines savo ša
kas — šviečia pro miglas, lyg didžiulės, geltonos grab
nyčios.

Aš žinau, kad Diedukas mirė.
Nėra laiško, nėra žinios — bet aš tikrai žinau.

dojau. Per mano ligos laikotarpį Irt 
niėn. jis man išmokėjo per snvo 
kompaniją $2,000. Tad dar kartą ta
riu jam ačiū, ačiū.

Širdingai dėkoju savo giminei 
Pilueluį (?) šeimai, ypatingai savo 
širdinga padėka Dr. VI. Leliiii-Lele- 
vičiui už užsakytus 3 laikraščius, 
kuriuos mielai skaitydavau būdamas 
ligoninėje.

Dėkui mieliems Hartfordo vieti- 
ninkijos skautams ir skautėms už 
prisiųstas gėles būnant man ligoni
nėje.

Didelis dėkui mieliems draugams 
ir prieteliams už dažną manęs lan
kymą ligoninėje.

A. Mockus-Mokkevičius

DIDYSIS ŠEŠTADIENISI
Pieta.
Penkios žaizdos dega, lyg didžiulės, juodos 

saulės:
Jo delnai yra du balti balandžiai, kurių krūti

nes pervėrė vylyčios.
Jo kojos — dviejų lelijų palaužti žiedai...
Jo atvertas šonas sklidinas, lyg krajo taurė —

iki pat kraštų.
Jo kūnas kvepia smilkalais, lyg permaldavimo 

auka.

Pieta.
Motin, Motin, be žodžių tebūna tavo rauda — 

žemė ir jūros rauda be žodžių.
Alyvmedžiai suklaupia vakaro maldai; pro 

karsto angą pralekia tamsios paukštės----------
Tau nepraeis nei vienas kalavijas, Motin:
Jų septynios rankenos žėri prietėmoj, lyg aš

trus liepsnų vainikas.
Ateina naktis ir žvaigždės tyliai suka nesibai

giantį ratą. Aplink mirtį — amžinąją savo ašį.
Pieta...

Vėl jie švilpauja. Vėl strazdų švilpavimo pilnas 
oras. Aš girdžiu juos net pro miegą ir net pro miegą 
žinau, kad šitų paukščių niekad negalėsiu ramiai klau
sytis. Jie man visuomet primins Dancigo griuvėsius.

(Bus daugiau)



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PAVERGTOS TAUTOS ŠAUKSMAS
Šiemet gegužės 13 dieną, 

kaip ir kiekvienais metais, yra 
švenčiama viso pasaulio lietu
vių MALDOS IR ATGAILOS 
DIENA už nusidėjėlių atsiver
timą, Lietuvos laisvę ir pasau
lio taiką.

Žmogaus egzistencija pri
klauso nuo amžinosios buities 
šaltinio Dievo. Tie patys dės
niai galioja tautoms ir valsty
bėms, nes ir jų likimas yra to 
paties Kūrėjo rankose. Bet, de
ja, žmonės šiandien labai daž
nai tai pamiršta.

Tragiška dabartinė pasaulio 
ir mūsų tautos būklė nekaltų 
vaikų ir motinų ašaros verčia 
kiekvieną lietuvį giliau susi
mąstyti ir prašyti mūsų tautai

žodis, ir kviečiame suruošti di
delę atgailos ir Dievo permal
davimo dieną už nusidėjėlių at
sivertimą, Lietuvos laisvę ir 
pasaulio taiką. Tam tikslui 
prašome visus organizuotus ir 
neorganizuotus lietuvius:

1. Gegužės 13 dalyvauti šv. 
Mišiose aukojant jas augščiau 
minėta intencija.

2. Priimti tą dieną Šv. Ko
muniją, kaipo atsiteisimo Ko
muniją;

3. Grupėmis budėti prie iš
statyto Šv. Sakramento bent 
12 valandų ir be pertraukos 
kalbėti rožančių;

4. Pasiaukoti Nekalčiausiai 

Marijos Širdžiai ir kiek išgalės

ir valstybei pagalbos iš tikrojo leidžia vykdyti Marijos prašy- 
gyvybės šaltinio Dievo. O tai muB pasakytus Fatimoj; 
galima pasiekti tik per maldą, į 5. Ypač kviečiame šeimas 
atgailą ir kiekvieno atsinaujini-: kiekvieną mėnesį eiti prie šv.

, mą Kristuje. Gi atsinaujinti 
Kristuje, reiškia gyventi tikė
jimu, dora ir meile savo arti
mui ir priešui.

Kaip žydai, būdami ištrėmi
me, nedrįso pakelti akių į Je- 
ohvą, bet juos užtarti siuntė 
savo pranašą Mozę, taip mes 
lietuviai šaukiamės Visatos Ka
ralienės, kad Ji šiandien užtar
tų mūsų tautą pas savo Sūnų. 
Fatimoj Marija pažadėjo grą
žinti pasauliui taiką, jei Jos 
prašymai bus vykdomi, t. y. 
jei žmonės darys atgailą ir dau
giau nebeįžeidinės šv. Jėzaus 
Širdies, kuri yra begalinė mei 
lė ir gailestingumas ir kuri lau
kia nusidėjėlių grįžimo. Ji to
kia pat meile atleidžia nusidė
jėliui kaip pirmąją, taip ir pa
skutiniąją nuodėmę, jei tik 
nuoširdžiai atgailaujama.

Mes kreipiamės į visus lie
tuvius, kur tik pasiekti mūsų

Sakramentų ir kiekvieną dieną 
kalbėti rožančių.

PreL J. Balkūnas

LRK Federacijos Dvasios V-as 
Kun. Pr. Juškaitis 

LRK Moterų S-gos Dvasios 
Vadas

Kun. Al. Kontautas

Vyčių ir Mėlynosios Armijos 
Lietuvių Sąjūdžio Dvasios 

Vadas
Kun. Alfa Sušinskas

Moksleivių Ateitininkų Dvasios 
Vadas

Prel. Pr. M. Juras

. J Ateitininkų Sendraugių Dvasios 
Vadas

Kun. J. Kidikas, S. J. 

Studentų Ateitininkų S-gos 
Dvasios Vadas 

Kun. J. Vaišnys, S. J. 

Skautų Dvasios Vadas 
Kun. P. šakalys 

Sodalicijos Dvasios Vadas

SKUBIAI NUKELIA

Sugedęs helikopteris nusileido ant povandeninio laivo ir dabar iške
liamas į krantą. (INS)

Alfred Krupp’as

Trumpai paminėti tenka Al- 
fred’ą Krupp’ą. Jis yra gimęs

pradžioj Bremeno m. Kruppas 
pradeda įvairių rūšių bombone
šių ir lengvųjų kovos lėktuvų

po pralaimėto karo atsidūrė 
Perono valdomoj Argentinoj ir 
organizavo to krašto karo avia
ciją ir konstruavo karo lėktu
vus.

Bremeno Krupp’as pradžioj 
numato dviejų rūšių sprausmi- 
nių karo lėktuvų gamybą — 
kiekvienos rūšies po 50 kas mė
nesį. Krupp’o firma, pagal su
tartį su JAV, aprūpins karo 
lėktuvais Šiaurės Atlanto Pak
to organizacijai priklausančias 
tautas. Be to, šios rūšies gink
lų gamybą Krupp’as numato 
išvystyti ir už Vokietijos sienų 
(kur — tuo tarpu nežinia). 
Kalbamų karo lėktuvų gamini
mui Krupp’as numato naudoti 
naują, plunksnos lengvumo me
talą (titanium). Vakarų Vokie
tijos sunkioji pramonė tikrai 
atkuto. Šios rūšies specialistai 
teigia, jog Vokietija jau įžen
gė į naują industrijos klestė
jimo periodą. Krupp’o gamy
binis progresas Vakarų Vokie
tiją įkėlė į Vakarų pasaulio žy
miausių industrijos valstybių 
tarpą.

Alfred Krupp’as išėjęs iš ka
lėjimo, o Tank’as sugrįžęs į Va
karų Vokietiją iš Argentinos 
vėl dirba savo tėvynės garbei. 
Tank’as ir kiti žymūs vokiečių 
mokslininkai bei konstrukto
riai išradėjai prikėlė V. Vokie
tiją iš griuvėsių, skurdo ir ba
do... Bet čia negalima nepami
nėti visos darbščios ir energin
gos vokiečių tautos nuopelnų.

plieno bei mašinų gamybos 
įmonės perėjo Alfred’o Krupp’o 
nuosavybėn.

Kaip .matome V. Vokietija 
ima vėl ginkluotis ir vis spar
čiau ginkluosis. V. Vokietija 
atsiginkSuodama įžengia į 
sprausminės aviacijos amžių.

INSURtD 
UPTO-

FEDERAL 
5AVING1__________
LOAN ' ASSN

k?

1812 ir mirė 1887 m. Tai nepa-' gamybą. Vokiečiai patys ap-i Vakarų alijantai pagaliau 
prastų gabumų vokiečių inži- sirūpins moderniausios kons- Į pasirasė su Alfred Krupo u su-
nierius ir išradėjas. Jo rūpės-1 trukcijos sprausminiais lėktu- 
čiu Essene buvo įsteigtas plr- vais.

VOKIETIJOS ATSIGINKLAVIMAS
VLADAS MINGftLA, Detroit, Mich.

.masis artilerijos pabūklų fabri
kas pradžioje buvo tik kalvė. 
Po kiek laiko jame jau dirbo 
20,000 darbininkų. Kr^pp’is — 
tai pasauly žinomas artilerijos 
pabūklų gaminimo karalius.

Dr. Kurt Tank’as

Dr. Kurt Tank’as žymiausias 
šių dienų Krupp’o kompanijos į 
direktorius ir lėktuvų kons
truktorius. Tai tas pats 
Tank’as. kuris konstruavo Hit

tartį, kuria visas jam priklau
sęs turtas: — plieno liejyklos, 
ginklų gamybos fabrikai, ang
lies bei geležies kasyklos ir kt.

vieną karą Krupp’o ginklų kal-
Taip vadinamas vokiečių ktatinės laisvės; šiandien, tur-jv®s suvaidindavo Vokietijos 

strategų “Blitz Krieg”, 1939 būt, visi, o ypač Europos, kariuomenės ginklavime labai 
kontinentai būtų apjuosti krau- 8varb4 vaidmenį. Ypač Krupp’o

Vėliau čia buvo gaminami ir, Įerj0 Vokietijos karo lėktuvus 
įvairiausių dydžių tankai. Kiek- jr va{jovavo jų gamybai; kuris

rugsėjo 1 d. suliepsnojęs neti
kėtai ilgai užtruko, iki 1945 m. 
gegužio mėn. Tuo metu Vokie
tija buvo perblokšta ir privers
ta besąlyginiai kapituliuoti. 
Ant Vokietijos griuvėsių ali-

ju srūvančios, mirti nešančios 
raudonos Sovietų Rusijos — 
vergijos ir nelaisvės vėliavos.

To ir Dievas neleido. Kad ir 
užmigusi pasaulio valdovų są-,antai lsd.dz.al .akele pergales galbūt „avi „ tatink.

vėliavą. Tac.au reikia atomu.-. tQ veJamai t tį , a 
u, jog toji pergalė pasiekta la- hj mj ima busti yj.
bai brangia kaina. Žmonija s0 tQ jiva<Joje 8ąjunslninkai 
prarado daugiau kaip 36-37 pamatė Sovletų Rusijos ukras
milionua gyvy tų žmonių polįtineB aspiracijas — pasau-
aukų. Pasaulyje atsirado virs kaina
36 milionų pobtln.ų pabėgėlių, i keičiamą nusistat b=i 
benamių ir tremtinių. Įvairių pasiryžima _ ėmė tolti nuo sa- 
pastatų sunaikinta virs 50 m.-, vjžudijk03 koegzisteneinės po-

1 litikos beprotiškumo. Nors ir - 1,033,281,000,000 dolerių. n(jpilna8 ypa_ AngUjos prare_
Prieš Vokietiją kariavo kuo gėjimas betgi jau duoda gerų 

ne visas pasaulis: išskyrus Is- vaisių.
oaniją, Italiją ir Japoniją. Po Į pQ n PasauBr/o karo
karo tačiau ėmė aiškėti, jog . . . ^. . *..
U-rasis Pasaulinis karas neap- ^ra &lm JU8,OB ° ie ’JOS va‘ 
simokėjo. Visus laimėjimus ^.^tena1 buvo pakar- 
JAV ir Didž. Britanijds politi
kai be jokių skrupulų atidavė 
Sovietų Rusijai. Jie dar geriau
padarė — be jokio sąžinės grau 
žimo pardavė Sovietų Rusijai 
daugybę tautų vergijon ir 
mirčiai. Į jų tarpą pakliuvo ir 
mūsoji Lietuva. •

Bet po karo griuvėsių Vokie
tija, — bado Vokietija pasida
rė tuščia erdve Europos žemy
ne. Iš seno yra žinoma, jog 
gamta tuštumų nemėgsta. So
vietų Rusija pavergusi daugy
bę tautų siekė sukomunistintos 
raudonos Vokietijos idealo. Ne
pavyko. šiandien betgi turime 
dvi Vokietijas: Vakarų demo
kratinę ir Rytų komunistinę —

ti. Vokietija buvo nuginkluo
ta: fabrikai išmontuoti ir iš
vežti į Sovietų Rusiją repara
cijų sąskaiton. Vokietija buvo 
tuo laiku numatyta tik amžina 
žemės ūkio šalim. Sunkioji pra
monė turėjusi būti Vokietijai 
amžinai uždrausta. Bet... prare
gėję Vakarų pasaulio politikai 
susiprato, jog be Vokietijos, 
be stiprios ir ginkluotos Vokie-

vaidmuo buvo pakilęs Hitlerio 
vedamajame kare. Šiuo metu 
pasaulinė spauda mini įdomų 
Krupp’o kompanijos pasiūlymą 
— statyti m o de r n i a u s ius 
sprausminius (jet) karo lėktu
vus. Konkrečiai — 1957 m.

GEGUŽES MENESIO 
PASISKAITYMAS

APIE MARIJA
PAŽVELKIME I MARIJA. Nuo 

itabua Svč. Marijos gyvenimas, pa
radytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos, Marijos Agreda, sės. Katarinos 
Bmmerieh ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimų su "nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.00. šių puikių knygų 
parašė prel. dr. F. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. ftvč. Ma 
rija laiko bėgyje apsireiškė įvairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygoš au 
torius Kun. J. Kuzniickls, šalia mū 
■ų lietuviškų šventovių aprašo ir kl 
tur žinomus. Dievo Motinos apsireig 
kimus, kaip: I.a Salette, Lurde, Ea 
timoje; apie StobuklingųJJ Medallkė- 
1} Ir kt. įžangoje Ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto Švč. Marijos Nekal 
Siaustos širdies kultų Ir iškelia Ma 
rijos kaip malonių Tarpininkės vald 
menj. Knyga turi 159 psl., paveiks 
luotą, Jrlšta J kietus viršelius Ir kai 
nuoja $2.00.

AUŠROS ŽVAIGŽDE. 15 tautų I) 
5$ didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m 
žybtelėjusius rašytojų perlus iš Jval 
rlų kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty 
molis. Tai knyga apie Marijų, kur 
turėtų rastis kiekvienuose namuose 
i 10 psl. Kaina $2.00.tijos bei Japonijos demokrati

nio ir laisvo pasaulio išsilaiky- Į Užsakymus kartu su pinigais siųskite 

mas neįmanomas.
Po ilgų kliūčių Vokietija 

(vakarų) jau turi bent'šimto 
tūkstančių vyrų ginkluotą pa
jėgą — kariuomenę. Tikrumo
je: tai būsimos kariuomenės

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

diktatūrinę. Gerai dar ir tas, kadrai. Įvairius šių dienų gin- 
ką šiandien turime. Gerai, kad klus pristato JAV. Bet įdo- 
JAV ir Didž. Britanija nepriėjo miaukia, kad Esscn’o garsieji 
prie dar didesnio absurdo ir Krupp’o ginklų fabrikai (kur
dvasinio bankroto — kad ne
atidavė visos Vokietijos bol
ševizmo suvirškinimui bei su- 
komunistinimui. Jeigu taip bū
tų įvykę, šiandien, turbūt jau 
būtų užgesę visos Vakarų pa
saulio šviesiai degančios demo-

buvo gaminami nuostabiausi 
sunkieji ginklai nuo XIX a 
pradžios: įvairių kalibrų pa
trankos — pabūklai, tankai ir 
t. t) šiuo metu vėl įjungiami 
apsiginklavimo uždaviniams 
vykdyti.

T. V. Service 

£2.95

Aišku, kodėl
— Kodėl termamentro gyvsi

dabris kyla augštyn, kai tik 
pamerkiame jį į karštą vande
nį? — klausia mokytojas ber
niuką.

— Kad jam ten apačioje per 
karšta, pone mokytojau.

VIUTUAL FEDERAL 

SAV ING S

pataria:

1 Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 
Taupykite nors dalį

2 Pinigams padėti nereikia važinėti 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas

3 Planingas tai pymas visados moka 

gerus dividendus.

2202 WEST CERMAK ROAD 

Tel. Vlrginla 7-7747
JOHN J. KAZANAUSKAfl. Prea 

Chartered and Supervised by the U. S. Government 
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 6 vai. po pietų. Ketv 
nuo 9-tos vai. ryto Iki g vai. 'vak. šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairią rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyręs auto specialistai

NUO UŽSISENEJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ
negali ramiai sėdėti ir naktimis
miegoti, nes jų užaisenėjustos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau- 
ižių nudegimu. Ji taipgi pašalina 
nležėjt.iių ligos vadinamos PSORIA- 
318. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su- 
itabdo džiovinimų odos Ir perplyšimą 
tarpplrščių. Yra tinkama vartoti nuo 
Įžiūrančios, suskilusios odos dedir- 
vlnių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
,Įrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo Iš 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, ir $3 60.

SIUNTINIAI f LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė OVER- 
SEAS CARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
^iuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garantija 
— pilnas draudimas. Visus rei
kalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjui mokėti nieko 
nereikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos, tad labai P,;kne vaistinėsecw 
greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

MES PRISTATOMI ANGLIS 
PEČIAUS ALIEJŲ

□ĮDĖLIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS !į’
Mes taipgi per kraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

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

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097į

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tei. YArds 7-3278

OVERSEAS CARGO OO. 

4426 S. Rockwell St.

Chicago 32, III.

Tel. YArds 7-4337

cagoj ir apylinkėse— 
Mllwaukee, Wisc.,Ga 
ry. Ind.Ir Detroit, Ml- 
ohlgan arba rašykl- 

i te Ir atsiųskite llo- 
ney order |

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELZKELLAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

“Samstąs nmnAustrS
1$ TOLI IR ARTI 

NAUJI OiDCU TROKAI-NAUJAUSI KNAUSTM) (PAKK/AI 
ILGU Mirų PATUPIMAS - PIGUS IK SPININGAS NJAPNAPNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W- 69 St. CHICAGO 36, ILt. Tel. V/Altaok 5-9209

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St Chicago 34. I1L

KĄ GALI JUMS

JURJONO BENDROVĖ
3524 So. Halsted St. Tel. BIshop 7-3371 CHICAGO 9, Tl-T, 

pasiūlyti? O gi štai ką:
SIENPOPIERIŲ:

pnlriuitMų ?|»ahų, pulklaiiKhM rūšies, naujauaioH laidos, nrndedant nno 
2O«i Ucntisi) voleli.

DAŽŲ:
Žvilgančių, pusiau žvilgančių (šilkinio žvilgėjimo), maliniu iš vidaus 
Ir is oro dažymui, pradedant nuo ŲI.V3 gal kimi.

NAMŲ RUOŠOS REIKMENŲ:
Pietų, kavos Ir arbatos srrvy/.ų, |M>r<s*1ano Ir fajanso virtinių Ir Impor
tuotų. Kopimui formų, blokų Ir rlrktrinių indų kaina žemiau koukn- 
ivnrljosl

DOVANINIŲ PREKIŲ:
įvairioms progoms: vestuvėms, gimtadieniams, vardadieniams Ir bet 
kokioms sukaktuvėms. IIIHLTfts ir DARIAI S-I.IIlf.Ml &OKOLADI- 
MV SALDAI Ml .

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vokiškų kišeninių pluksnakoėlų, prmledant nuo $11.50 vienetas, tempe
ratūrai matuoti termometrų t' A !•' iMulaliiiimų, pradedant nuo gi.10 
vienetus, krištolo dirbinių Ir ebroinlnlų padėklų su puikiausiais vaiz
dais ant stiklo dugno, pradedant nuo vienetus ir

DAUGYBĘ KITŲ PREKIŲ,
tiu'|,'tl< lu n’,*n,un<’mu Išvardinti. Reikia pačiam užeiti, pamatyti ir |si-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

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

Telefonas '— FRontler 6-1882
illlllllllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllltllllltllllllllllllllltlllllllllllliilliillllini'i

ALL MARES 

COLORED 

T. V.’s

•FURNITURE-CARPETING-APPLIANCES-TELE VISION 
1800-02 W 41& 3-7771.2,34

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

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Plrtiind., antrai)., ppiiktad. Ir 
šeštad. 9 vai. rytu iki 4:30 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
Ketvirtai!. 9 vai. Iki 8 vai. vali.



Antradienis, gegužės 8, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SUKČIAVIMAS LIETUVOJE
Okup. Lietuvoje kiekvienas 

žingsnis sekamas sovietinio 
saugumo ir partinių. Ten pri
leista tiek daug visokių patvar
kymų, įsakymų ir bolševikinių 
įstatymų, jog eiliniam piliečiui 
susidar0 dažnai neaišku, kas 
galima ir kas ne. Pasirodo pa
galiau nekartą nesusigaudo ir 
patys sovietiniai organai. “Ko
munisto” Nr. 2./1956 paskelb
tas sovietinio Lietuvos proku
roro Bacharovo straipsnis, ku
riuo reikalaujama dar daugiau 
“pakelti vietinių tarybų vaid
menį kovoje už tolesnį socialis
tinio teisėtumo sustiprinimą”. 
Bacharovas nurbdo, kad 1955 
m. “prokuratūros organai už
protestavo 708 neteisėtus kolū

kių valdybų nutarimus”, drau
ge pažymėdamas, kad dar 
“prokuratūros, milicijos bei 
teismo organai neleistinai silp
nai kovoja su socialistinės nuo
savybės grobstyto jais”. Bacha
rovo pareikkimu, “respublikos
prokuratūros, teismo ir milici- j priežiūros nusprendė bausti ne 
jos organų esama nemaža pinigais, bet “30 dienų patai-
stambių trūkumų tiek vykdant 
priežiūrą, kad būtų tiksliai 
vykdomi įstatymai, tiek ir ko
vojant prieš nusikalstamumą ir 
socialistinio bendrojo gyvenimo 
taisyklių pažeidimu”... Pats i 
Bacharovas pripažįsta, kad 
pvz. Šiaulių prekyboje, buv. 
prekybos valdybos direktoriui 
Amitinui darant nuolaidas, il
gą laiką “darbavosi grobstyto- 
jų gauja”, kuri padarė valsty
bei daugiau kaip 290,000 rublių 
nuostolių. Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos prekyb. organizaci
jose pasitaiko faktų, kai pirkė
jai apgaunami, nusukama nuo 
jų matuojant, besveriant, pai
mama iš jų per daug pinigų. Ir 
visa eilė kolūkių valdybų urmu 
ir neteisėtai taiko administra- 
tyvines priemones, apdeda kol- 
chozininkus piniginėmis baudo
mis, nurašo daugiau išdirbtų 
darbadienių, negu numatyta įs-

t&tais, etc. Kai kurių įmonių 
įstaigų vadovai, skundžiasi to
liau Bacharovas, I “pastaruoju 
metu susilpnino kovą prieš pra
vaikštas, savivališką išėjimą iš 
darbo ir kitus darbo drausmės 
pažeidimus”.

Kauno autobusų takso mo
torų parko direktorius Ostani- 
nas gavo daugiau kaip 100 ke
leivių skundų, kuriuose buvo 
nurodyta, kad transporto dar
buotojai laužo darbo drausmę, 
šiurkščiai elgiasi su keleiviais 
etc. Bet parko vadovybė į 
šiuos skundus reikiamai nere
aguoja. Kitur pasitaiko net ir 
tokių atvejų, kur pvz., Vievio 
rajono vykd. komitetas įparei
gojo rajono ligoninės vyr. gy
dytoją išlaikyti iš ligoninės šo
ferio Strasevičiaus darbo už
mokesčio 4,643 rublius padeng
ti jo tėvui įsiskolinimui mokes
čiams ir valstybiniams prista
tymams)... Daugų vykd. Komi
tetas už laikymą gyvulių be

sos darbų pavidalu”... Kai Šiau
lių rajone per daug susidarė 
administracinių komisijų pro
tokolų, tai komisijos pirminin
kas — milicijos viršininkas Ge
nys ir komisijos sekret. Janu
laitienė juos paprasčiausiai su
naikino, ir tiek.

Bacharovas už visus pana
šios rūšies “nusikaltimus” kal
tina kitus, bet užmiršta apkal
tinti pačią komunistinę siste
mą, kuriai daugiausia tenka 
kaltės dėl šios rūšies nusikal
timų...

— Šilutėj, Klaipėdos krašte,

lygiai kaip ir A visuose kituose 
Lietuvos kaimuose ir mieste
liuose žydų nėra. Atrodo, kad 
jie vengia kolūkių ir MTS sto
čių. Rajonų miestuose tepama
tysi vos vieną bei kitą žydelį. 
Taip Raseiniuose pereitais me
tais pastoviai tegyvenę du, o

BOKSININKAS GRIŽO

Boksininkas Man-iano iškilmingai sutinkamas savo mieste Brockton, 
Mass. ' , (INS)

Naumiestyje keturi. Už tat žydus nuo šaligatvių .išjungda-1 
daug jų matosi Kaune, o Vii- vo juos iš prie krautuvių be- 
niuje, atrodo, lyg susitelkę vi- laukiančių eilių, neleisdavo jų į
si. Tai 1941 metais su bolševi
kais pasitraukę žydai, kurie 
1944 rudenį vėl grįžo. Prie jų 
dar prisidėjo rusiškų žydų, ku
riems geriau patinka gyventi 
Lietuvoje. Jie visi dirba preky
boje ir maža dalis amatų arte
lėse. Taip, pav., pusė Vilniaus 
kirpėjų yra žydai. Kadangi vi
si, palyginamai su rusais, už 
juos geriau gyvena, tenka abe
joti ar jie tai gali iš algų. At
rodo, kad jie daugiau negu kiti 
moka privačiai juodu bizniu 
verstis, nors juos, sučiupus, 
bolševikai baudžia taip pat 
žiauriai kaip ir kitus speku
liantus. Suareštavus 1950 m. 
Tauragės vartotojų koperaty- 
vų sąjungos vedėją žydą Gla- 
zerį jį nuteisė 18 metų darbų 
stovyklos, kurion jis nebepate
ko, nes mirė kalėjime.

Žydai beveik visuomet kalba
si rusiškai ir laikėsi su rusais 
— iki Berijos mirties. Suėmus 
1953 m. žydus gydytojus, visoj 
bolševikijoj buvo komunistų 
partijos inspiruojama stipri 
antisemitinė banga, kuriai pa
sidavė rusai, komunistai ir ke
li padėtyj nesusiorientavę lietu
viai. Šitas elementas stumdavo

omnibusus ir apšaukdavo juos 
viešai “žydais” ir “parkomis ’. 
Tuomet daugelis žydų susi
griebė, kad rusai jiems ne 

draugai ir dabar vėl pradėjo
Į. lietuvius orientuotis. Antise
mitizmas vėl atslūgo, bet už 
koliojimą “žydu” niekas atsa
komybėn nebetraukia.

Seni klausimai

Teta: Nagi kaip pavyko Pra
nukui istorijos egzaminas?

Senelė: Nelabai gerai. Bet 
argi jis, angelėlis, kaltas, kad 
jie liepė papasakot apie tokius 
įvykius, kurie įvyko tada, kai 
Pranukas dar nebuvo gimęs.

PIGLU IR SAPGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
tunu naują dideli sunkvežimį 

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

Tel. PRescott 9-2781

Geri tapytojai

Du dailininkai giriasi savo Į barą užėjęs žmogelis iš 
kūriniais. Vienas pasakoja: karto paprašė pripilti 4 stikliu-

— Kai aš nutepiau gėles,1 kus degtinės.
taip jos buvo natūralios, jog) — Lauki dar trijų draugų? 
žiūrintis į paveikią jautė gėlių ‘ — paklausė padavėjas, 
kvapą. — Ne! Bet aš nepratęs vie-

— Tai niekis — pareiškė 
antras. — Kai aš vienam klien
tui nupiešiau šunį, tai to žmo
gaus namuose pradingdavo 
dešra.

Vaistus plaka
Mama: Jonuk, ko tu dabar 1

PHOTO STUDIO
vaistus prieš išgerdamas.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARUOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti

“D R A U G E”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, n .T,

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”.

Vis ne vienas

nas gerti, — atsakė tas.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

MOVI
A. BENIULIS atlieka įvairiu: 

perkraustymus ir pervežimu’ 

iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel BĮ 7-7075 arba 
. PR 8-9842

1 MIDLAND
1 Sdvings and Loan „..J 

Associafion
rįl N S U R t D p

4038 Archer Avenue Tel. LA3-67i» 

AUGUST SALDUKAS Prezidento.

JONAS GHAŪINSKflS
NAUJAUSI V0K,ŠKI ULTItA HI-FI J RADIJAI-PATEFONAI

J. G. TELEVISION COMPANY

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

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U WQES stotie. — Banga UBO 
NUO PIRMAI?. IKI PENKTAD. 

8:45 1*1 »:80 vai. ryte 
SESTAI? 8:80 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAU. H:»O—V:80 v. r. U Motha 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29, U. HEmlock 4-2418

7181 So. ROCKWELI ST.

TVį(Ht.F0[ 

.RADIO su r
(lempos-dalys-baterijos)
/v TAISYMAS 
[namuosedirbtuvėse]

100% — 
L24RANTCA

ĮzenithĮKGP1

diDoino.

LUJ TELEVISION
(sav. inž. A.SernėnasH 

[3130S. Halsted-DA6-68871

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

’, i

■

8

Tai yra populiariškiausia 

Kentucky Whiskey “brand 

kuri bet kada buvo 

pagaminta

Daugiau žmonių yra pirkę Sunny 

Brook negu bet kokios kitos 

"brand of Kentucky whiskey”

Jūs rasit Sunny Brook's populiarumo prie
žastį pačiam bonkes turiny, tai Kentucky' 
whiskcy toks švelnus, toks skanus, jog 
jūs jį pamčgsitc vien tik paragavę.

Lc ■
L*

S<JMr»TV
Brook.RAMO

KENTUCKY STRAIOUT 
BOURBON VVIIISKEY

kentucky blknpep 
VVIIISKEY

$469
4/5 Qt.

$430
.4/5 Qt.

Also Atiiilahlr 
i.\ hom>—100 •it< m»p

NARIAI LIETtIVIŲ TAUP. IR SK0UN1M0
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAH ASSH.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, I1L

CRANE SAVIHGS & LOAN ASSM.
2555 W. 47th St.____________ Chicago 32, PI.

DISTRICT SAVIHGS & LOAH ASSH.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, IU.

ST. AHTHONY SAVIHGS & LOAH ASSH.
1447 S. 49th Ct, Cicero 50, Ilk, Tel. TO 3-8131-32

UMIVERSAL SAVIHGS A LOAH ASSH.___ _
1800 S. Halsted St. Chicago 8, III

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų IšpardavimasJ
11 gabalų — tiktai už $169.00 1 LZaSBU 1 fr- i

I šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, 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 netma- 
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 S-4711

Fellx Knudonle, »▼. Ir tnenadlerle 
Krautuvf atidaryta aeknridlenlate nuo 11 Iki

.........■n..—............... ■
4:80

TAUPI

010 SUNNY BROOK CO., DIViSION OF NATIONAL DISTILLERS PROO. CORP., LOUISVILLE. KY. 
BOTH 86 PROOF. KENTUCKY BLENDEO VYHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS

11
SIN C LA IR Gazolino Stotis

PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatoriua, padangas ir kt. automobilių dalie.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Nainy tel. WAIbrook 5-5934

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublIe T-1941

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
K0RSA2AI, CELES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 691h Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais S v. Kryžiaus ligoninę)

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

v*..

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

SS

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI. 

TE TVIRTAI, APDRAUSTO.! SIS,000,000 fHTAHUMK. AIKACI APSIAS, \ At.lAI PADIDINTAS DIVIDENDAS t:* PAID I P INVI.NTMEN-
_ _ __ __ ____ __ BONIH, KAEft l»V IR VAKACI.IV SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IK PER 1JURKP8. HIT-

TAI'PYKITE IŠLAIDAS IAKKICIANT OEKIVH UI APMOKANT VISOKĮ ALSIAS BILAS. VEI/TII PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIČIA M IR 
1 PARDUODAM VALDŽIOS BONIIR. NAMV PAHKOUOH PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. StZINOT MCSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ (B KITAS IN- 

EOKMAt lJAM PASAI KIT — OROVKHIUI,

\KIL ________ __________________ __________________
1 Tll SĄSKAITAS, KITI TAI TYMO SKYIUAI: OPTION Al“----— — - — —- - - _ .

PIRM.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
19 VAU —S VAU: ANTIMO. IR PKNBT. • Iki 4 VAK.: KFT • IKI H vai. vak.| Trr*. PADARYTA VISA IMRNĄi SMST. • IKI • POPIET



JOL bffiKRASTIs bhAUČAš, CfflCAGO, fLLINOfŠ AntradiPrtifl, gegužės 8, 1956

MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.
24 MILIONAI DOLERIŲ PER 

55 METUS

Philadelphijos Lietuvių Ban
kas, šiuo metu besivadinąs Li
berty Federal Savings and 
Loan Association, balandžio 
mėnesio 29 dieną atšventė 55 
metų veiklos sukaktį. 1901 me
tais balandžio 29 d. trisdešimt 
du Philadelphijos lietuviai su
dėję po porą dolerių įsteigė

niai skyriai, rudens metu su
rengti didesnio masto su gera j 

menine programa vakarą ir i 
eventualiai įvykdyti rytinių 
valstijų Fronto Bičiulių šuva- į 

žiavimą.
STEIGS KULTCRO3 FONDO 

SKYRIŲ

Phila. Bendruomenės valdy
bos paskutiniame posėdyje 
svarstytas Kultūros Fondo 
steigimo klausimas. Iki šiol

1956 M. MOTINA

“Pirmąją Philadelphijos Lie- Philadelphijos lietuvių bendruo 
tuvių Statybos ir Paskolos meni0 gyvenimo kultūrinio po- 
Bendrovę”. Pirmasis aštuonias- būdžio klausimus Bendruome- 
dešimt dviejų dolerių sudėtas nes Valdybai padėjo spręsti 
“kapitalas” turėjo tikslą suda- Kultūros Taryba. Su ja bus 
ryti pagrindą klubo įsigijimui, sprendžiamas ir Kultūros Fon- 
Indėliai palengva augo ir poI <įo skyriaus steigimo klausi- 
metų, tai yra 1902 m. lapkričio mas. B. R.
mėnesio pradžioj buvo duota1
pirmoji paskola pirkti klubo 
namams. Po to įsteigtoji ben
drovė pradėjo davinėti pasko
las namams pirkti imdama mi
nim alinį procentą. Tokiu būdu 
palengva augdama ši skolinimo 
bendrovė po 25 metų pasiekė 
2 milionų kapitalą. Užėjus di
džioji depresija palietė ir šią 
lietuvišką finansinę įstaigą: 
bankui teliko pusė miliono do
lerių. Kongresui išleidus indė
lius saugančius įstatymus ir į-

Linden, N. J.
Pasisekęs vakaras 

Vyčių 113 kuopa, talkininkau 
jant Moterų Sąjungos 53 kuo
pai, surengė pirmą nepaprastą 
lietuviškų valgių bei prieskonių 
“Smorgasbord” vakarą, kuris 
praėjo dideliu pasisekimu. Va
karas buvo specialiai surengta- 
tas parėmimui trijų bažnyčių, 
kurias Lindeno lietuviai katali
kai priversti lankyti, nes lietu
viai savo bažnyčios čia neturK

steigus Federal Savings & Loan Pelno gauta arti trij-ų šimtų do_
Insurance Corp., kiekvienas in
dėlis iki dešimt tūkstančių do
lerių buvo apdraustas. Tai pa
tikino šiai finansinei įstaigai 
pasisekimą ir 1942 metais ga
vus federalinį charterį ir pasi-

lerių, kurie buvo lygiai padalin
ti Šv. Petro ir Povilo parapijai 
Elizabehte, Šv. Teresės ir Šv. 
Elzbietos parapijoms Lindene. 
Į vakarą atsilankė net aštuoni 
kunigai ir daug svečių iš apy-

vadinus Liberty Federal Sa- linkės miestų.
vings & Loan Association, ka- Rengimo komisiją sudarė vy-
pitalas pradėjo nuostabiai grei
tai augti. Šiuo metu sukakties 
dieną, kapitalas jau peršoko 24 
milionus dolerių. Dabar banko 
skolinamąja paslauga naudoja
si apie 4 tūkstančiai asmenų. 
Apie 12 tūkstančių žmonių šia
me banke laiko savo santaupas. 
Ilgus metus šiai finansinei lie
tuvių suorganizuotai įstaigai 
vadovauja simpatingas ir susi- 
praves Amerikos lietuvis adv. 
Ch Cheledin, talkinamas visos 
eilės lietuivi.ų direktorių bei 
tarnautojų.

Ši trumpa ir sausa apžval
gėlė neparodo, kokią stiprią 
įtaką ši įstaiga turi Philadel
phijos lietuvių gyvenime. Tai 
darosi aišku praminus, kad 
prieš trejetą metų bankui pasi
stačius' naujas modernias pa
talpas, buvo įrengta jauki su
sirinkimų salė, kurioje nuola
tos vyksta visa eilė įvairiausių 
susirinkimų bei posėdžių, 
sprendžiančių tiek atskirų or
ganizacijų, tiek visos Philadel- 
phiijos lietuviu 'bendruomenės 
problemas. Todėl šiuo metu šis 
lietuvių vadinamas “mūsų ban
kas” yra tapęs bendruomeninio 
gyvenimo centru.

LF BIČIULIAI EINA Į 

GYVENIMU

Philadelphijos LF Bičiulių 
skyrius neperseniausiai išsirin
ko naują valdybą, kurią sudaro 
pirm. B. Raugas, sekr. A. Gai
galas ir ižd. A. Šmulkštys. Nau 
joji valdyba yra sudariusi savo 
metinės veiklos planą, kurį 
vykdydama gegužės mėnesio 
19 ir 20 dienomis rengia pilnu
tinės demokratijos studijų sa
vaitgalį Gegužės 19 yra nu
matyta skirti jaunimui, į kurį 
kalbės LF Bičiulių centro val
dybos narys inž. A. Sabalys. Po 
to seks pašnekesiai ir vėliau 
linksmavakaris. Sekmadienį, 
gegužės 20 d. po LF Bičiulių 
susirinkimo Liet. Banko susi
rinkimų salėje įvyks LF B cen
tro valdybos pirmininko prof. 
J. Brazaičio paskaita apie pil
nutinės demokratijos pagrin
dus. Paskaita skiriama visai 
lietuvių visuomenei.

Be to, LF Bičiulių Philadel
phijos skyrius savo veiklos 
metiniame plane yra numatęs 
suorganizuoti vasaros išvyką, į 
kurią bus kviečiami kaimyni-

čiai V. Guzevičiug ir Juozas Sab 
le bei sąjungietės Adelė Krotu- 
lienė su K. Šukiene.

L. Vyčių 113 kuopos valdybą 
šiemet sudaro pirm. J. Sable, 
vicepirm. S'. Bundonis ir V. Gu- 
zevičius, fin. rast. Ed Pribu- 
šas, prot. rašt. Aida Čėsnavi- 
čiūtė ir ižd. Ag. Dobilienė.

B. Vytė
Moterų S-gos kuopos veikla

Linden ir Elizabeth kolonijų 
94 moterys ir merginos, susi
spietę į vieną Moterų S-gos 53 
kuopą, minės Motinos dieną.

Tai bus sąjungietėms atmin
tina diena, nes po 37 metų kuo
pos gyvavimo visos šios koloni
jos sąjungietės turės turės pro
gą pirmą kartą susėsti prie vie
no stalo.

Vietos vyčiai ir sąjungietės 
gražiai gyvuoja. Vieni kitiems 
parengimuose talkininkauja-. To 
dėl viena ir kita grupė visuomet 
turi pasisekimą.

— o —

— Adelė Krotulienė, kuopos 
choro narė ir N. Y. — N. J. ap
skrities iždininkė, sugrįžo į Lin- 
deną pas savuosius iš atostogų 
Floridoje.

— Stasės ir Jono Strazdų sū
nus Įeit. Edvardas grįžo iš Eu
ropos su žmona. Edvardas su 
situokė Ispanijoje. Jiems su
rengta povestuvinė puota, da-

Amerikos motina 1956 m. išrink
ta Jane M. Pritcharda, Deti-oit, 
Mich., 67 m. amžiaus. Ji turėda
ma savo vieną vaiką įsūnijo dar 
10 ir dar globojo 34 vaikus. 17 
vaikų iš 34 dabar gyvena su ja. 
Pritchard Motiną 1956 išrinko A- 
merikos Moterų Komitetas.

(INS)

lyvaujant giminėms ir gausiam 
būriui svečių. Jaunieji buvo gau 
šiai apdovanoti.

— Strazdų šeima yra liūdesio 
apimta, nes mirė Jono brolis A- 
nicetas, Mildos Lelešienės tėve
lis. Stasė Strazd.enė gavo iš 
Lietuvos liūdną žinią, kad mirė 
jos tėvelis Klemensas Gutaus
kas. Motina ir du broliai Gu
tauskai išvežti Sibiran.

— Gertrūda Traskaitė susi
tuokė su Henriku Naumaiskiu 
ir apsigyveno Lindene. G. Nau- 
maiskienė yra duktė gerai žino
mos veikėjos Anelės Traskienės, 
kuri buvo viena Moterų S-gos 
53 kuopos organizatorių ir jos 
pirmoji pirmin’nkė. Vestuvių 
puota įvyko Lindene. Tarp kitų 
žymių svečių svečių dalyvavo 
iš Washingtono ministeris P. 
Žadeikis su dukrele ir “Voice of 
America” štabo narys Alf. Pet- 
rutis. Jaunieji gausiai padova
noti; 53 kuopa įteikė gražią do
vaną.

— Kuopos pirm. K. Šukienei
ir Adelei Krotulienei jų gimta
dienio proga kuopos choro na
rės surengė šaunią pagerbimo 
puotą. Abi apdovanotos bran
giomis dovanomis. Šukienė prieš 
kiek laiko buvo susižeidusi.

— Agnietė Dobilienė, buvusi 
“reception'st” Likely Dancing 
School, šiomis dienomis pakel
ta į šios mokyklos reikalų ve
dėjas. Mokykloje mokosi dau
giau 250 baleto mokinių.

— Leok. Dambrauskienė po 
ilgos ir sunkios ligos atsiskyrė 
su šiuo pasauliu. Dalyvaujant 
giminėms ir gausiam būriui pa
žįstamų, velionė palaidota Wood 
bridge kapinėse iš Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių bažnyčios Eliza- 
bethe.

— Kuopos choro narės paau
kojo 10 dol. paremt “Lietuvos 
Atsiminimų” televizijos progra
mą. Kviečia ir kitus kiek galint 
aukoti šiam gražiam tikslui.

— Kuopos choro susirinkime 

nutarta padaryti repeticijų per
trauką iki rudens. Choro vedė
ja Marijona Čižauskienė visas 
choristes pavaišino.

— Mot. S-gos 68 kuopos va
karienėje Newarke dalyvavo Šu. 
kienė, Ašmontienė, Atutienė, Se- 
beckienė, Plunglenė ir M. Či
žauskienė. S.

Šviesa smegenyse
Vienoj New York gatvių san

kryžoj automobilistas ilgokai 
laukė kol raudona signalinė švie 
sa pasikeis į žalią. Taip jam 
belaukiant pasidarė užpakaly di
delė eilė kitų automobilių; tuoj 
atsirado policininkas ir jį areš
tavo už judėjimo trukdymą gir 
tame stovyje. Paaiškėjo, kad 
toj sankryžoj nebuvo jokių švie
sos signalų! Mat, jam degtinė 
raudonai švietė smegenyse.

Skanus Eui-opietiškas Kaimo sūris — primina jums jūsų 
gimtąjį kraštą. Šis sūris parduodamas Chicagoje, jūsų apy
linkės krautuvėje. Krautuvei jo neturint, jums pareikalavus, 
galėtų tuoj užsakyti.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ

Skelbtb “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiem*.

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis..

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE KKAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 (3 iniog.J, centr. du

jomis karšt. vnnd. šild. 51) pėdų 
sklypas, graž. namas.

GAGE PARKE
Mūr. bung. (i knmb. ir vienas pa

stogėje, kabinot virtuvė. Centralinis 
karšt. vand. stokeriu šild. 33 p. skly
pas, garažas.

MARQUETTE PARKE
Naujas mūr. 2 i»o 5 (2 miegam.) 

Centr. karšt. vand. šildymas. Graži 
apylinkė.

Mūr. bung. 5 knmb. (3 mieg.) ir 
3 knmb. skiepe, garažas, namas 4 
metų.

Mūrinis, 4 butai: 2 po 4 ir 2 po 3 
knmb., eentr. šildymas alyva, 300 
pajamų ir sav. butas.

Turime dar daug kitų namų. 
Parūpiname paskolas

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 W. 43 St., CL. 4-2390

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

MARQUETTE PARKE 
23-jų hutų mūrinis aiuiriiiinenti- 

llls, kumpinis namas parduodamas 
už 614 metines nuomas. Dideli butai. 
Gera proga.

Geras kampinis mūrinis 4 butų. 2 
po 5 ir 2 po 4 k. Centralinis išlily- 
mas, stokeris. Visi laitai švleSŪs. Ga
ražas. Raina $42,50(1.

BRIGHTON PARKE
.Mūrinis — 2 po 4 kamb. Centra

linis šild. alyva. Rūsys ir pastogė.
Mūrinis — 2 po 6 kamb. ant pla

taus sklypo. Centralinis šildymas —• 
stokeris. Kaina $23,000.

Mūrinis — 2 po 4 kamb., krautu
vė ir didžiulis garažas. 5 pėdų skly
pas. Nuomos $24o j mėnesį. Kaina 
$20,900.

GAGE PARKE
Didelei šeimai! Ant plataus skly

po 8 kamb. mūrinis su rūsiu ir šil
dymu. Kaina tik $13,700.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881

VVANTED
llnusek(‘C|Mir uud eook for Iloe- 

tory in Beoriu Diocese — 2 priests. 
Rel'erenees reepiired. Apply —

815 Schuyler St., Peru, Illinois 
Tel. La Šalie 718

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P*. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

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
nesį ; prieinama pirkimo kaina. 
Skambinkite BIshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, UI.

MARQUETTE PARKE 
GERIAUSI PIRKINIAI

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
2 iki 5 vai.

7212 S. Ta Ima n Avė. De. Iuxe re
zidencija. U kamb. apačioj, 4 kamb. 
viršuje. Modern. “den” rūsy, Gazu 
apšild. Kad įvertinus reikia pama
tyti vidų. Duokit pasiūlymų. .Maty
kite p. Auston.

Gražus 5 kamh. bungalovv. Dideli 
kamb. Gazu apšild. Geram stovy. 
Tik $16,300. Matykite p. Zcliraitj.

7052 S. iMapl<-w<Mxl Avė. Mūrinis 
—2 po 4 kamb. Alyva — karštu van- 
den. apšild. 3 m. senumo. Tuojau už- 
imkite, 1-as augštas dabar tuščias, 
laibai prieinama kaina. Raktai mū
sų ofise. Matykite p. Mikšį.

Meilinis 2-jų butų — 6 ir 4 kamb. 
Tik $15,000. Matykite p. įMikšį.

St. Kitos ]ųu-apijoj mūrinis 6 kam. 
bungalow. Gazu apšild. Garažas. Tilo 
vonia Tuščias, tuojau užimkite. Tik 
$17,500. Matykite p. Mikšį.

E. T. MITCHELL REAL ESTATE 
2501 West 69th St. 
WAlbrook 5-5431

BUILDING & REMODKLING

KONTRAKTO RIU S 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Chicago 2tt, Iii.,

PRospeckt 8-3722 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

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

duria.
V. ŠIMKUS

Įvairūs pataisymai ir pardavimas.
jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
kuris būtų gerai Išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite REIiance 5-8202 
nuo 6 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė. 

CHICAGO 3 2. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

Berwyne 5 kamb. bungalow arti 
Ridgeland ir 35tli St. Naujas guzo 
apšildymas. Garažas. Labai švarus 
namas. $16,900. SYOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

SAVININKAS PARDUODA 2-jų 
butų namų. Brighton Parke, 2422 W. 
46th St. Pastogė. Garažas. Aluminum 
“avvnings", žieminiai langai, siete
liai ir durys. Automatiškai gazu ap
šild. (šildytuvai sienoje). Veneciškos 
užuolaidos, spintos. Kaina $1 2,500.

l’Kontier 6-2O51

HELP VVANTED — VYRAI

SHIPPING AND RECEIVING 
CLERK

Strong young man to work vvith 
printing firm. Expcricnce belpful 
būt not necessary. Nwir loop loea- 
tion. Many company benefits. Good 
starting salary, 5 day week.

Call — HA 7-1076

REIKALINGAS BUTAS

Vienam asmeniui (vyrui) reika
lingas Marąuette Parke butas be bal
dų iš: dviejų kambarių, virtuvės ir 
prausyklos (su vonia). Pageidauja
mas garažas. Rašvti šiuo adresu: 
“Draugas”, Box 4704, 2334 S. Oak
ley Avė., Chicago 8, III.

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: Aldona Augustinavičienė, Petras 

Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

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 romaho 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.

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

Tel. — HEmlock 4-5881

yiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiu
SS LIETUVIU STATYBOS
s BENDROVE

s MORAS
E BUILDERS, INO.
s Stato gyvenamuosius na-
s mus, ofisus ir krautuves pa-
s gal standartinius planus ar
s individualinius pageidavimus.
s Įvairūs patarimai statyt-

bos bei finansavimo reika-
lais, sklciniai planai ir na-
mų įkainavimas nemokamai.

= Statybos reikalais kreiptis
J reikalų vedėją šiuo adresu:

JONAS STANKUS
kasdien nuo 4 vai. popiet.

TeL PRospect 8-2013
<800 SO. CAMPBELL AVĖ,

Chicago 29. Illinois =
Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!7.

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. III 7-3340. Kreiptis —

SI M A I C I A I 
Realty - Buildcrs - Insurance 

2737 West 43rd Street

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

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

AUTOMOBILEh — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lletnvlžka gazolino stotis Ir anto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos daira

CALL-ME-MOTORS C0.
B759 g. WBSTERN AVB., PR 8-9HB11

Reikalinga moteris namų valymo 
durimi bei skalbimui. .3 dienas sa
vaitėje. $8.00 į dieną ir kelionpini
giai. WHitehall 4-1188.

EDIPHONE
TRANSCRIBERS

Experienced on eleetromatie 
typewriters & ediphone trans- 
cribing eųuipment.

5 day week. Many employee 
benefits.

Modern air-conditioned office
Across from Northwestern 

Station.
CHERRY-BURRELL

CORP.
427 W. RANDOLPH 

lOth floor1 a________
MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS. 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, Iii.

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. Ir INSUR. BROKERIO 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Ph. DAnube 6-1793
Padeda plrkltl - parduoti aamui 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

ŠILDYMAS
A Stančiauskas ir A. Lapkui 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Teief. nuo 5 vai. vak.: OLympi
2-6752 ir OLympic 2-8492

Licensed, bonded plumbers
Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
(laukite dabar. Kalbame lietuviškai

PLU M B I N G

Tel. REpublic 7-0844

WAlbrook 5-3451

HELP VVANTED — MALĖ

£ ... .
Opportunities in Electrical Industry

MACHINE OPERATORS 
CASTING GRINDERS

Rates of pay above average — Day or Night Shift 
WILL TRAIN

Increases after 30, 60 and 90 days 
Free Insurance and other Company Benefits

DELTA STAR Electric Division
2437 W. Fulton St.

1 BĮ. We8t of Western Avė., 1 BĮ. North of Lake St.
,  6

CLEAN-UP--DON T BURN UP

NATIONAL iOARD OF FIRC UNDERVVRITENS

CELLARS, ATTICS AND CLOSETS ARE OFTEN CATCH-ALL 
SPOTS FOR COM""'T‘R'E »UBBKH CtEAN THEM OUTI
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J. KREIVĖNAS, Cicero. III.

Senu lietuvišku papročiu Moks 
leivių Tautinis Ansamblis Chi- 
cagoje Motinos dieną atšventė 
pirmąjį gegužės mėnesio sekma
dienį — gegužės 6 d.

plono akmopanimentu choro 
klausyti malonu.

A. Kirvaitytės vadovaujami 
kanklininkai pagrojo darniai, 
nors susidarė įspūdis, kad ne-

Atsidarlus scenai pamatėme prisitempė prie praėjusiais me- 
mokyklinio jaunimo chorą gra- tais turėto lygio. Š s menas ne-
ž'ais tautiniais drabužiais ap
rengtą. Programos lapelyje pa
rašyta, kad tai 94 asmenys — 
pridėta pavardės. Iš ūgio atro
do, kad jų tarpe nemaža dar ne
sulaukusių dešimties metų, bet 
yra peržengusių ir keturiolika.

šioje vietoje dera ne tik po 
sceną, bet ir po salę pasižval
gyti, ne3 viena — pirmąjį prog
ramos dalyką — giesmę “Mari
ja, Marija” — gieda ir choras, 
ir publka, o antra — progra
mos metu pasigirsta tik savais 
reikalais susirūpinusių vaikų 
šauksmų. Kiek paūgėjusių bū
rys gražioje eilėje sustoję ra
mūs laiko nosytes ant pat sce
nos kiašto. Salė apypilnė žmo
nių. č.'a daugiausia tėtės ir ma
mos. Žinoma dalyvauja ir kun. 
dr. J. Prunskis. Kažkur salėje 
sėdi Jaunimo Teatro vadovas A 
Dundulis, balkone — Lietuvių 
Mokytojų Sąjungos pirm. Mozū- 
raitis, salėje — keli jo valdybos 
nariai, sudarytum kokias pora 
dešimčių ir suaugesnio jaunimo 
atstovų. Šios margos publikos 
tarpe, nors scenoje moksleiviai, 
gaila, bet nematyti kaikurių li
tuanistinių klasių mokytojų.

Po giesmės, atliekama progra
ma, kurios pirmoji dalis pritai
kinta Motinos dienai. Labai aiš
kia ir taisyklinga kalba A. Ši
maitienė skaitė laišką motinai.

susilaukia mūsų kompozitorių 
dėmesio ir nuo lengvutės liau
dies melodijos į niekur kitur ne
randa kelio. Kaip ir kiekvienam 
orkestro d rigentui būtų riesta, 
jei metai po metų teturėtų re
pertuaro pasirinkimui tik savas 
kompozicijas, taip lygiai su sun
kumais susiduria ir kanklių va
dovė. Bendrai imant, viso šio 
ansamblio pagrindinė bėda yra 
ta, kad juo per mažai domimasi.

O. Blandytė, B. Blandytė - 
Laurušonienė ir 8. Pipiraitė ren
gė tautinius šokius. Jų buvo S. 
Pipiraitė8 veikale, o atskirai pa
sirodė dar septyni. Čia likimas, 
dėkingesnis, nes atsiranda kai
kurių galimybių. Šioje progra
moje matyti “Pas močiutę au
gau”, “Malu, malu viena”, “Prū 
sas” iš tiesų yra stilizuoti ir 
prie tautinio šokio priartinti žai
dimai. Jie ir atliekami dainuo
jant. Įdomu, kad šiuo keliu pa
sileido ir meninė saviveikla oku
puotoje tėvynėje. Gi mūsiškio 
ansamblio programoje kaikurie 
šių žaidimų buvo tikri perliu
kai. Iš šokių ypač nuotaikingi 
buvo "Žiogelis”, “Polka” ir “Len 
ciūgėlis”. Pastarajame šokyje 
pažymėtina mergaitė, šokusi ber 
niuko rolę.

Iš 94 sąraše ansamblio daly
vių skaičiaus tik 28 berniukai. 
O ir tie 28 kažkaip paskendo,

PRINCAS IR GRACE PERKA

Princas Rainier III su žmona Grace vaikšto po kratutuves Palme de 
Mallorca, Balerae saloj. (LNb)

Tai buvo duoklė specialiai tik jog ir kaikuriuose šokiuose mer 
suaugusiems. Toliau girdėjome gaitėms teko šokti ir berniukų
ir matėme S. Pipiraitės - Toma-! 
rienės nupintą eilėraščių, dainų 
ir šokių vainiką motinai. Tai 
lyg montažas. Nesinaudodama 
nei dekoracijų, nei šviesos efek
tais, autorė sugebėjo prisitai
kinti pire ansamblio pajėgumo 
ir išvengė šios rūšies monta
žams charakteringo nuobodu
mo. Pasirodo, kad, mokamai 
naudojant žodį, dainą ir šokį, 
montažą galima sudaryti gyvą 
ir viena mintimi tik eilėraščių 
ir dainų tekstais.

Po nepertęstos pertraukos pen 
ketą dalykėlių pagrojo kankli
ninkai, penkias dainas — choras 
ir kanklininkai, septynis šokius 
pašoko šokėjai. Choras su sve
čiais programą užbaigė tradici
ne “Lietuva brangi”.

Apie atskirų šio ansamblio

partijas. Akompanavo J. Kut- 
kuvienė ir P. Kunstmanas, bu
vo girdėti fortepiono, akoTdeono 
ir smuiko balsai.

Prieš keletą metų, kai šis an
samblis pradėjo savo veiklą, su
sidarė įspūdis, kad bus darbai 
plečiami, bus įjungiamos vis nau 
jos meno jėgos ir platesni bū
riai jaunimo. Deja bėga laikas, 
ansamblio veikla darosi vis bū
tinesnė, o darbininkų ratas ne
didėja. Ansamblis tes'rodo tik 

į du kartus per metus. Visą rei
kalą atkakliai laiko labai ne
gausus tėvų ir menininkų būre
lis.

Grynu lietuvišku žodžiu ir lie
tuviškos dvasios persunkta me
nine veikla savo darbą pagrin
dęs jaunojo mokyklinio jauni
mo ansamblis tur teisę būti vi-

mleji pažadėję savo talką. Šio 
nelengvo darbo talkininkais tu
ri likti visi Chicagos lietuviai.

Pasidžiaugta, jog chorai 
gaus kelionės papiginimus. Dai
nų šventės pajamos atleistos 
nuo mokesčių. Pirmajai Ame
rikos ir Kanados lietuvių Dai
nų šventei atženklinti ruošia
mas specialus leidinys.

Dainų šventė pareikalaus di
delių išlaidų. Aukų plaukimas 
dar nėra patenkinamas. Jau 
pradedamas biletų platinimas. 
Visuomenė kviečiama biletus 
įsigyti iš anksto ir tuo palen^ 
gvinti finansų komisijos darbą. 
Finansų komisijai pirmininkau
ja žinomas finansininkas ir i 
Amerikos lietuvių veikėjas Mr. 
Pakel. Jam talkininkauja Alb. 
Dzirvonas. Finansų komisijos ! 
pirmininkas užtikrino ligi 1000 | 
dol. paskolą. “Pinigų jums su- j 

rinksime, tik jūs atvežkite ir 
parodykite lietuviškas dainas”, 
atverdamas jautrią širdį lietu
viškai da nai tarė Mr. Pakel.

VI. Butėnas kantriai ir pasi
šventusiai vadovauja visam 
Dainų šventės informaciniam 
darbui. Darbo jau daug atlikta, 
bet didžioji šienapjūtė dabar 
prasideda.

Plenumo posėdžiui pirminin
kavo nuolatinė pirmininkė Ali- 
ce Stephens, sekretoriavo Agnė 
Jasaitytė. St. Dns.

Daugiau krikštų ir 
moksleivių

Philadelphijoje praėjusiais me 
tais buvo 17,955 krikštais dau-

Vokiečių delegacija Rusijoj
Tarp Sov. Sąjungoj ertodok- 

sų bažnytinės vadovybės ir vo
kiečių evangelikų Rheino kraš- 

j to vadovybes yra užmegzti 
. tampresni santykiai. Numato- 
I ma, kad į Vokietiją (Boną, 
Wuppertals ir Muensterį) bus 
atsiųsta keletas rusų ortodok
sų docentų į studijų savaites, 
per kurias bus šnekamas! apie 
ortodoksų bažnyčią ir jos 
mokslą. Šiemet vasaros semes
tru numatyta keistis teologi
jos studentais su Rheino ir 
Westfalijos kraštu ir suorgani
zuoti tos rūšies “teologinės li
teratūros pasikeitimą”. Vokie
čių delegatams buvo pareikšta, 
kad ortodoksų Latvijoje esą 
apie 140 parapijų ir 120 dvasi
ninkų bei 150,000 tikinčiųjų. 
Liuteronų Latvijoje nesą dau
giau kaip 100 dvasininkų. Vo
kiečių delegacija Sovietų Są
jungoje matė ir “neįprastų 
vaizdų” — kaip moterų kolo
nos tiesia plentus ,kaip Kijeve 
“piligrimai” prie ortodoksų 
bažnyčių kramtė tik duonos 
riekutes ir kt.

nyčią nuo žemės paviršiaus’,, 
nors šiuo metu susilaiko nuo 
tiesioginio įsikišimo ir tenkina
si daugiau ateistine propagan
da.

Apreiškimas mus moko gilių 
tiesų apie žmogaus kūną; tų1 
tiesų neįstengia nei gamta-J 
mokslis, nei menas atskleisti. 
— tiesų, kurios kūnui suteikia 
naują vertę ir kilnumą, ir tuo

i pačiu — daugiau motyvų jį 
! gerbti. — Pijus XII

WORK NEAR HOME!

This i» your chance to save tlme! 
Needed at once:

POTTERY WQRKE<iS, 
CASTERS & DLAZERS

Good starting salaiy, 5 day 40 hr. 
week. Apply:
CHICAGO PORCELAIN ART 

COMPANY
1142 West 63rd Street 

Tel _ PR 6-1866

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef CEdarcrest 3-6335
Vokiečių “Rheinischer Mer-giau, kaip 1954 metais, o auk- Rur„ Nr lg5g Rad

lėtinių aka Siu. katalikų mokyk vokie4ių evangeiikų vadai> ]an.
lose pašoko iš 148,000 į 245,000.

flcnikitc dien. Drauge

kęsi Sov. Sąjungoje, nepaste
bėję to, ką pastebėję amerikie
čių evangelikų delegacijos na
riai, būtent: Sovietų vyriausy
bė aiškiai siekia “nušluoti baž-

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

TOvvnhall 3-2109

vienetų kokybę kalbant, reikia suomenėje branginamas taip, 
kaip sava akis.

Moksleivių Tautinio Ansamb
lio buvimas yra lyg šviesa į lie- 

stengėsi pririnkti rečiau girdi-j tuvybės išlikimo tamsą. Rem- 
mų dainų. Su kanklių ir forte-' kime jį visomis jėgomis.

pasakyti, kad choras dainuoja 
gana darniai, bet tik vienu bal
su. Meno vadovas B. Pakštas

DAINŲ ŠVENTE ATSKUBA ŠUOLIAIS
Pirmoji ir didžioji Amerikos 

ir Kanados lietuvių Dainų 
šventė, tas didysis pragiedru
lis lietuvių kultūriniame gyve
nime. ne tik diena po dienos 
pastėbimai artėja, bet risčia 
atbėga. Ligi Dainų šventės ne
beliko nė pilnų dviejų mėne
sių. Dainų šventės garbė ati
tenka Chicagos lietuviams, ly
giai kaip jiems krinta ir visa 
sunkioji darbų našta. Daug 
darbo atlikta, daug didelių rū
pesčių ir jautrios širdies lietu
viškai dainai parodyti, bet dar 
nemažiau darbo ir didelio pasi
šventimo reikia ir reikės ligi 
paskutinės minutės.

Neseniai įvykusiame Dainų 
šventei ruošti plenumo posė
dyje peržvelgti atlikti darbai, 
sutiktos kliūtys, pasiekti lai
mėjimai ir kas pirmoje eilėje 
darytina tuojau pat, kai Dai
nų šventė jau šuoliais atskuba. 
Dainavos, Chicagos Vyrų ir 
Alice Stephens chorai neseniai 
su lietuviška daina lankėsi Ka
nadoje ir New Yorko apylinkė
se. Visur patirta, jog tolimes
nieji chorai dirba su dideliu 
ryžtu ir meile lietuviškai dai

nai. Ilgas kelias ir kelionės 
išlaidos nešaldo dainuojančios, 
širdies. Tolimosios vietovės 
lieka gražiu pavyzdžiu. Karš
tesnės ugnies reikia Chicagai. 
Kai kurie chorai Chiiagoje ruo
šiasi visu rimtumu, bet kai ku
rie dar lūkuriuoja.

Dainų konkursas gražiai pa
sisekė. Konkursui atsiųsta per 
20 dainų. Speciali muzikų ko
misija pirmąją premiją pasky
rė scs. M. Bernardai už dainą 
mišrĮam chorui “Vakaras ty
lus” (Dainuotinė). Žodžiai Ber
nardo Brazdžionio. Antroji 
premija atiteko muzikui Bertu
liui už dainą “Pabuski pasauli”. 
Pirmoji daina įtraukta į reper
tuarą.

Aktualus pasidarė nakvynių 
klausimas. Iš tolesnių vietovių 
atvyks šimtai choristų. Chica
gos lietuviai, kurie svečiams 
visada vaišingi, turės juos pri
glausti. Netenka abejoti, jog 
Chicaga atvykstančių neapvils 
ir pasirodys verta lietuviško- 
aios sostines, vardo. Nakvynių 
reikalams tvarkyti sudarytas 
specialus komitetas. Lietuvių 
Bendruomenė ir skautai pir-

A. A
STEPONAS KRAUCHUK

Gyveno 1821 S. Hulstcd St.
Mirė gegužės 3 <1., 1956, 

3:45 vai. popiet, .sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Rusijoje.
Amerikoje išgyveno 4(1 m.
Pasiliko didciiuinc nuliūdi

me draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas l’otro 

Gurskio koplyčioje, 659 W. 
18th St.

Laidotuvės įvyks kol v., geg. 
10 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, <1 raugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

laiidotuviij direktorius Pet
ras Gurskis. Tel. K Pele v 3-5711

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gSISa <181 vevtuvlų, banke- ! 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

3418 WEtrr (IBRD OTREET 
tet. PRospe<-t 8-0S3S Ir PR S-OftJH

Pirkit Apsaugos Bonus!

WALTER PAUL (Palubinski)
Gyveno 10900 S. Ridgewny Avė.

Milė gegužės (May) 5, 1956, 12:30 p.p., sulaukęs pusės aniž.
Gimė Ciheagaje.
Pasiliko didaM* nuliūdime žmona: AatoMtctto-al 1 ><> tėvais Dau- 

taraitė), sūntiiŪAVąltcr, jr., dvi sėsėrys: ATieė Betz.kė ir jos vy
ras Herbert, Aėpbanie’ VYilliams ir jos vyras. Louis ir jų šeima. 
švogCris Anthony Dautaras, jo žmona Adeline, švogerkaiį: Fran
cas Owens ir jos vyras Elmer, Barbora Conrad ir jod vyras Jobu, 
ir Sue Lukas ir vyras Connic ir jų šeimos ir daug kiti giminių 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Jobu Eudcikio koplyčioje, 4605 S. Hermitage 
Avė.

Laidotuvės įvyks gegužės 9 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Šv. Kryžiaus jmrapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnų?, seserys ir giminės.
Laidotuvių direktorius John Eudeikis, Tel. YA 7-1741.

LIODĖSIO VALANDOJ 
šaukite

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jflsų namų.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Viec-I’resldcnt

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South Callfornia Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

J
-g

M OTIkA ?»*V fu. .

J paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. popiet.
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais. 

1AKIRINKITK DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ’

V. Adamkeričtaus apianka 
Ctoakymuji eu pinigais siųskit*:

ase pal., kabia |2.fiO 
DRAUGAS, 3S8I S. Oakley Ava.,

Uhloaffo S, UL

Šios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personalus ftltalp Įvertina ra- 
irtojas Oliauda: “...YTelsaa — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama. Tatjana- nesuprantantl ate 
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Jultua.. pasiilgę* 
Skalatumo ir nesuvokiąs jo ssmSa 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa 
▼o jaus beprutSjlmo procese*’.

- . 

Perskaitę dienr. “Drangą”, duokite jį kitiems

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I Ambulansų patarna- jgt Mee turime koplyčias
rimas dieną Ir nak- visose Chicagos Ir

| W Roilude Saukite Roselando dalyse Ir
mua- uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CAL1FORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUAMCA AVĖ. Tel. VArda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
650 Weet 18th STREET Tel. SEeley 3-6711

~ ALFREDAS VANCE
177 nOODSIDE Rd„ Rlvenlde, m. TeL Ol.jmple 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS “
8354 S. IIAIJSTEI) STREET Tel VArda 7-1011

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 a M1CH1GAN AVĖ. Tel COnunedore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 a LITUANICA AVĖ. Tel VArda 7-1138-11301

VASAITIS — BUTKUS
1445 8. 50th AVF,., CICERO, III Tel OLyraplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1040 W. 40th STREET VArda 7-0781

STEPONAS C. LACKAW1CZ
2424 W. 69th STREET KEpaMto 7-1215 i

2514 W tSrd PLACE Vlrglnia 7-M72
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/ mus.
X Nauji profesionalai vaisti

ninkai. Birželio mėnesį baigs 
daugiau negu 3,500 jaunų vais
tininkų farmacijos mokslą. Šia
me sąraše randam ir lietuvių: 
Zinnia T. Cicėnas, duktė Ed- 
wardo ir Paulinos Cicėnų, baigs 
U. of III., Alex B. Struckus, 
Joseph V. Vaiknoras Mass. 
College of Phcy., Stasys Eiva 
(Eitavičius). Kiek žinoma, St. 
Eiva yra pirmas tremtinis, ku
ris kartoja farmacijos mokslą

X Lietuvių Enciklopedijos 

VIII tomas jau baigiamas 
spausdinti. Jei neatsiras kokių 
ypatingesnių kliūčių, apie ge-

CHICAGOS ŽINIOS
Gen. Anders apie Kruščevą

Chicagos lenkai sekmadienį
gūžės pabaigą ar birželio pra- šventė savo tautinę šventę — 
džią jis jau numatomas išsiun-U79 metų konstitucijos priėmi

mo. Iškilmės buvo Humboldt 
Parke, kur susirinko apie 50,- 
000 žmonių. Pagrindinis kalbė
tojas buvo gen. Anders. Jis 
perspėjo nepasitikėti nauja so-

tinėti prenumeratoriams, šį to
mą suredagavo prof. Pr. Čepė
nas. šiais .metais dar išeis IX 
tomas, kurį redaguoja dr. J. 
Girnius, ir X — redaguojamas 
pref. dr. J. Puzino. šiuo metu 
visu spartumu jau spausdina
mas ir Lietuvos žemėlapis, ku
ris savo laiku buvo užkliuvęs 
įvairiose ekspertų komisijose 
(kalbininkų, istorikų, politikų). 
Žemėlapiui paruoštas išsamus 
Lietuvos vietovardžių vardy
nas, kurį sutvarkė prof. dr. A. 

i Salys, šis žemėlapis yra taiko-
JAV, mat 1948-49 buvo baigęs, mas ypatingajam Lietuvos to
Bonnos un-te farmaciją, o da
bar baigs New England College 
of Phcy. Algirdas Gamziukas, 
kaip gabus studentas, gavęs

mui, kurį redaguoja prof. dr. 
V. Maciūnas. Šių darbų vykdy
mas reikalauja ne tik protinių 
pastangų, bet ir piniginių iš-

Drug Co.. stipendiją, baigs teklių, kuriuos, kaip visi gerai 
Univ. of Buffalo. Stella Kam- Į žinome, sudaro tik pačių pre

numeratorių mokestis už išėju
sį tomą. Todėl LE Leidykla, 
negalėdama bespausdinti turi
mų savo prenumeratorių pini
gais enciklopedijos

GEGUŽĖS MĖNESIO GĖLĖ

Apvogė graikų bažnyčią
Piktadariai antri .metai iš ei

lės apiplėšė Šv. Andriejaus 
graikų ortodoksų bažnyčią, 
psančią 5658 N. VVinthrop. 
Praeitais metais iš/ogė nesu
skaitytus Velykų rinkliavos pi
nigus, kurie galėjo s ekti apie 
$7,000. Šiemet tos bažnyčiosvietų vadų linija. Apkaltino r , . .....

.. , , ,. .t n . vadovai nutarė imtis ypatingųKruščevą, kad šis II Pasaulin.o . . .

radzius, turbūt pirmutinė lie
tuvaitė studijavusi radijo ak
tyvius vaistus, baigs Phila.
College of Phcy. and Science, 
ir Bernard M. Backus baigs 
Univ. of Wisconsin.

X Kanados lietuviai iš To
ronto ir Hamiltono yra pirmie
ji, kurie užsisakė biletus į Dai
nų šventę liepos 1 d. Biletus 
gali užsisakyti paštu visi, ku
re gyvena ne Chcagoje. Jie tik 
turi prisiųsti piniginį orderį 
Dainų Šventės Komiteto vardu, 
kartu pranešant kokios vietos 
biletus nori gauti. Užsakymus 
siųsti šiuo adresu: Dainų Šven
tės Komitetas, c/o Mrs. Putri
mas, 6600 So. Laflin Avė., Chi- 
cago 36, III. Chicagiškiai yra 
prašomi biletus nusipirkti pla
tinimo vietose, kad nesusida
rytų persiuntimo išlaidų. Pažy
mėtina, kad iš kitų miestų jau 
gausiai plaukia biletų užsaky
mai.

X Antano Nako fortepiono; ««*• mokyklos patalpose. 32 i 

muzikos studijos mokinių kon
certas įvyks š. m. gegužės mėn.
27 d., sekmadienį, 3 v. 30 m. 
p. p. Western Ballroom salėje,
3504 So. Westem Avė.

karo metu išdeportavo apie 
500,000 lenkų į darbo stovyk
las. Kruščevas kaltina Staliną, 
tačiau ir jis pats nėra be kal
tės. Lenkija savo laisvės viltis 
sudeda į Dievą ir į JAV pagal
bą, — kalbėjo gen. Anders.

Lenkų Susivienijimo pirmi
ninkas Rozmarek savo kalboje 
skatino atmesti Yaltos susita
rimą, dėl kurio tapo pavergta 
Lenkija ir kiti satelitiniai kraš
tai. Senatorius Dirksenas pa
brėžė, kad nepaisant, ar bus at
mestas Jaltos susitarimas, ar 
ne, JAV-bės niekada nesutiks 
su Lenkijos ir kitų kraštų pri
verstinu įjungimu į Rusiją. Me
ras Daley paryškino mintį, kad 

atsar- jokia tauta negali jaustis pil
nai laisva, jeigu kokia nors ki
ta pasaulio tauta yra pavergta.

gas nežinomiems prenumerato
riams, yra verčiama tokių at
sargų spausdinimą nuo VIII to
mo nutraukti. Tad kurie nema
no likti be savosios enciklope
dijos, prašomi tuojau, kol dar
yra Siek tiek užsilikę pirmųjų Raws0” Ben“et kad,at’
tomų, kreiptis j pačią LE Lei- ^yje bus išrasti ektuvai, ku- 

nais bus galima leistis } toli-

Erdvių lėktuvai, varomi 
saulės

Laivyno tyrimų vadas adm.

dyklą ar į LE Atstovybę šiuo 
adresu: Domas Velička, 7838 
So. Green St., Chicago 20, III.
Tel. VIncennes 6-7624.

X Gražus būrys sesių daini
ninkių naujai įsijungė į jungti
nį moterų chorą, kuris dainuos 
Dainų šventėje. Dar yra pro
gos ir kitoms sesėms, mėgstan
čioms lietuvišką dainą, įsijung
ti į chorą, šį trečiadienį 7 vai. 
vak. vėl įvyksta jungtinio mo
terų choro repeticija Marijos j gOje

1 kambaryje. Repeticiją praves 
muz. A. Stephens. Kviečiamos 
visos sesės atvykti ir savo bal
sais dar skaitlingiau papildyti 
-jungtinį moterų chorą.

Koncertas skiriamas Mo- 
zarto 200 m. gimimo sukakčiai 
paminėti ir jame dalyvaus apie 
40 studijos mokinių, kurie at
liks lietuvių ir kitų kompozito
rių kūrinius vienu ir dviem for- 
tepionais. Šiam koncertui pa
pildomai parūpintas antras 
koncertinis fortepionas Stan- 
way.

X Kun. K. Matulaitis kalbės 
Dievo Tarno arkivyskupo Jur
gio Matulevičiaus beatifikaci
jos reikalais Tėvų Marijonų 
Bendradarbių 10-to skyriaus 
susirinkime, trečiadienį, gegu
žės 9 d. 8 vai. vakaro Šv. Jur
gio klebonijos patalpose. Kvie-

X Gegužės mėnuo — tai 
spaudos mėnuo. Bendruomenė 
ir Kultūros Fondas nesitenki
na, kad šitas mėnuo būtų spau
dos mėnuo tik šiemet, bet sie
kia, kad tai būtų pradžia tra
dicijai, kas metai gegužės mė
nesio proga prisiminti lietuviš
ką žodį, taip sunkiai iškovotą 
knygnešių ir mūsų patriotų ir 
taip lengvai pamirštamą dabar 
tautiečių. Tokiais tradiciniais 
mėnesiais gilina ir plečia net 
tokios didelės ir laisvos tautos, 
kaip ispanai, nėra abejonės, 
kad šios tradicijos įgyvendini
mas būtų didelis dalykas ir 
mums.

X Lietuvių Jaunimo Peticijačiami skyriaus nariai ir sve- 
gįaj j Chicagoje galima pasirašyti se

kančiose lietuvių verslavietėse: 
X Jos F. Sudrik, Ine., 3241 -perra knygyne< Lietuvių Pre-

S. Halsted St., Chicagoje, pa
aukojo Balfo Chicagos apskri
čiui auksinį vyrišką rankinį 
laikrodį. Ši dovana bus paskir
ta pikniko dalyviams š. m. bir
želio mėn. 10 d. Bučo darže, 
Williow Springs, Illinois.

X Jonui Petraičiui ir Anta
nui Ceglauskui Draugo redak
cijoj yra laiškas iš Lietuvos. 
Abu laiškai iš Jurbarko.

X Chicagos lietuvių jūrų 

skautai ir skautės maloniai 
kviečia visuomenę atsilankyti 
į ruošiamą vakarą “Jūros Dug
ne” š. m. gegužės 12 d., šešta
dieny. Bus įdomi programa su 
naujomis dekoracijomis. Vaka
ras įvyks Lietuvių auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Pradžia 
7:30 vai. vak. šokiams gros 
visiems jau gerai žinomas Balio 
Pakšto orkestras. Staliukus ga
lima užsisakyti paskambinant 
tiesiog į Lietuvių auditoriją 
VIctory 2-6172.

kybos Namuose, J. Karvelio 
prekyboje. Margutyje, televizi
jos firmoje Daina, p. Babickų 
maisto parduotuvėse, Šimaičių 
Real Estate įstaigoje, p. Gylių 
valgykloje, V. Vijeikio spaus
tuvėje, ir B. Klemka statybos 
ir kontr'aktoriaus raštinėje.

X A. a. Vladas Juknžs, kuris 
Buvo palaidotas pirmad., geg. 
7 d., iš Aušros Vartų parapi
jos bažnyčios, buvo vienas tarp 
seniausių tos parapijos narių. 
Velionis daug metų dirbo Mc- 
Ccrmick fabriko geležies lie
jykloj, o per pastaruosius ke- 
lioliką metų dirbo dvi tris va
landas kasdien prie klišių lieji
mo “Draugo” spaustuvėje. 
Tarp kitų liūdinčiųjų liko ir jo 
sūnus Viktoras, uolus Aušros 
Vartų parap. komiteto narys 
su savo šeima.

Remkite dien. Draugą!

miausias erdves ir jie bus va
romi saulės ir žvaigčdžių spin
duliuojančios energijos. Jis taip 
pat numato, kad jau 1960 m. vi
si didieji laivai bus varomi ato
mine energija. Pasakojo apie 
naujus karinius išradimus, kaip 
nepaprasto greičio amfibinius 
laivukus invazijai į pakrantes, 
lekiančias bombas, galinčias pa 
siekti taikinį už 1,500 mylių. 
Tuos dalykus pasakojo Laivy
no Lygos konferencijoje Chica-

IŠARTI IR TOLI
ITALIJOJ

S'
— Elta-Press nuo gegužės 

mėn. bus leidžiama itališkai. 
Tam tikslui Inf. Tarnyba susi
tarė su kun. V. Mincevičium 
Romoje, kad jis imtųsi redaga
vimo darbo. Itališkai leidžiama 
Elta turi labai didelį pasiseki
mą. šis biuletenis, kaip ir vo
kiškoji Elta, siuntinėjamas vy
riausybės nariams, partijų va* 
dovybėms, spaudos agentū
roms, svarbiausiems laikraš
čiams, radiofonams, svetimų 
kraštų atstovybėms, parlamen
to ir senato nariams, politi
kams, pasižymėjusiems veikė
jams etc. Yra buvę atsitikimų, 
kad informacijos iš itališkosios 
Elta-Press vieno mėnesio bū
vyje būdavo panaudojamos 
apie 200 kartų. Ir jos pareika
lavimas dar vis didėja. Pasaky
ta jai daug gražių komplimen
tų tiek iš US Information Ser
vice Romoje, tiek iš italų mi- 
nisterių kabineto apsaubos biu
ro ir kitų institucijų. Pasitai
ko, kad, pašte dingus ar suply- 
šus kuriam numeriui, kiekvienu 
atveju suinteresuotieji papra
šo kito egzemplioriaus, kuriuos 
nori susidėti į rinkinį.

Ir daugelis italų žymių agen
tūrų pasinaudoja Elta-Press 
skelbiamomis žiniomis. Stambi 
jų agentūra Dies neseniai pa
darė pasikalbėjimą su Elta- 
Press redaktorium V. Mincevi
čium apie dabartinę Sovietų 
politiką lietuvių atžvilgiu ir 
jos pasekmes pavergtajam 
kraštui.

Italų kalba Elta-Press suvai
dina taip pat svarbų vaidmenį 
atremti per toli einančias len
kų pretenzijas į Rytų Lietuvą 
ir panašiais atsitikimais. Dėl 
to teko leisti net ekstra leidi
nį, kuriuo buvo atžymėtos lie
tuvių teisės į Vilnių ir Vilniaus 
kraštą.

atsargumo priemonių. Nebelai
kydami velykinės rinkliavos pi
nigų kur bažnytinėse patalpo
se, suvyniojo į popierinį maišą, 
įdėjo į automobilio bagažninką 
ir nuvežė į bažnyčios iždininko 
George J. Marles namus Evan- 
stone. Markso žmona nakčia 
pamatė įtartinus žmones atvy
kusius prie automobilio. Pašau
kė policiją, kuri rado išdaužtą 
mašinos langą, vagių įeita į au
tomobilį, išimta užpakalinė sė
dynė ir iškraustyti pinigai — 
$5,700. Detektyvai stropiai 
jieško vagių.

Dvynukas Rodney į namus
Rodney Dee Brodie, dvynu

kas, kurs sudėtingos operaci
jos keliu buvo 1952 metais at
skirtas nuo savo broliuko, su 
kuriuo gimė galva suaugęs 
draugėn, iš ligoninės šypsoda
masis parvyko į namus. Dabar 
jis turi 4 metus amžiaus, daug 
laiko praleido Illinois universi
teto Tyrimų ir studijų ligoni
nėje Chicagoje, kur jis buvo 
gydomas ir stebimas. Buvo at
siradęs pavojingas kraujavi
mas pas berniuką, bet tai jau 
sustabdyta ir jisai visiškai iš 
ligoninės išleistas, tik sekantį 
mėnesį turės atvykti vienai 
dienai pasitarimui. Berniukui 
dar reikalinga pagalba vaikš
tant. i;i, -

Negerai augštas ar žemas 
spaudimas

Illinois universiteto profeso
rius dr. A. Beąųmont Johnson 
skelbia, kad apopleksijos prie
žastimi £ali būti ne tik augštas 

- kraujo spaudimas, bet ir perže- 
mas, kada gyslos susiaurėja, 
kada smegenys negauna 'pakan
kamai maisto ir deguonio. Augš 
tas kraujo spaudimas esąs pa
vojingesnis. Labai žemo krau
jo spaudimo žmonėms jis pata
ria daugiau judėti ir mankštin
tis.

Nuostoliai tuneliuose
Apie 40 pėdų po žeme Chica

goje yra tuneliai, kuriais palai
komas susisiekimas 45 mylių 
nuotolyje. Bendrovės, kurios pa 
laiko prekių judėjimą tais tu
neliais, pareiškė turinčios $667,- 
685 skolų.

į^5Į

, r

Mokinys peršovė mokytoją
Prevatee, 15 m. mokinys, peršovė 
mokytoją (viršuje) Cameron, Ma- 
ryland Park augš t mokykloj, Seat 
Pleasant, Md. Mokytojas kritiškoj 
padštĮ. (INS)

KAS KĄ IR KUR
—Tėvų Marijonų Bendradarbių

10-to skyriaus susirinkimas įvyks 
trečiadienį gegužės 9 d. 8 vai va
kare, t.y. tuojau po gegužinių pa
maldų. Kalbės svečias kun. K. Ma
tulaitis, M.I.C., Arkivyskupo Jur
gio Matulevičio beatifikacijos rei
kalais. Kviečiami visi skyriaus na
riai, o ir ne nariai bei svečiai.

Valdyba
—Lietuvių Prekybos Rūmų mė

nesinis susirinkimas. Trečiadienį, 
gegužės mėn. 9 d. 8 vai. 30 min. 
vakare Dariaus ir Girėno svetai
nėje, 4416 So. Westem Avė., įvyks 
paskutinis šiame sezone Lithua- 
nian Chamber of Commerce of 
llinois mėnesinis susirinkimas. Pro 
gramoje numatytas Cunard Gar
laivių Bendrovės atstovo Mr. B. 
Evans pranešimas apie užsienio 
turizmą. Bus parodytas filmas: 
Kelionė laivų BR1TAN1CA į Vi
duržemio jūrą. Po programos visi 
dalyviai bus pavaišinti kava ir už
kandžiais. Visi lietuviai, kurie no
rėtų arčiau susipažinti su rūmų 
veikla ir savo tautiečiais verslinin
kais kviečiame atsilankyti. Įėjimas 
visiems laisvas ir nemokamas.

A. B.

— Susivienijimo IJetuvių Na
mų Savininkų, Bridgeporte, mėne
sinis susirinkimas įvyks antradie
nį, gegužės 8 dieną, Chicago Lie- 

Chicagos Parkų distriktas skelbia, kad gegužės mėnesio gėlė yra pa- | tuvių auditorijoje, 3133 So. Hal- 
rinkta gėlė iš Pietų Jūros salų, populiariai vadinama Screw-Pine, ka- sted St. 7:30 vai. vakare. Visi na- 
dangi jos lapai sukasi apie kamieną. Jos lapai išmarginti baltais ir
žaliais dryžiais.

Šilkinės kojinės banditai

Chicagos policija likvidavo 
banditų gaują, pavadintą Šilki
nės Kojinės gauja: jie plėšikau
davo veidą užsirišę šilko koji
ne,, pro kurią plėšimo metu 
gerdavo alkoholį. Areštuoti 
William Bolton, 27 m. amžiaus, 
sugautas netoli savo namų 
7922 S. Ellis, ir Bruno Skir- 
mont, 37 m., gyvenąs 6429 So. 
Talman. Vienas jų — dažyto
jas, kitas — kirpėjas, abudu 
buvę kaliniai. Per paskutinius 
du mėnesiu jie su savo sėbrais, 
kurie dar jieškomi, įvykdė apie 
tuziną apiplėšimų, pagrobdami 
apie $16,000 pinigais ir apie 
$12,000 brangenybėmis. Juos 
atpažino Elena Gercas, iš ku
rios tavernos 6800 S. Archer 
jie balandžio 23 d. pagrobė 
$5,485. Skirmonto namuose 
rasta 8 revolveriai.

Teisėjas apie juodukus ir 
baltuosius

Katalikų Tarprasinė taryba 
sekmadienį turėjo pusryčius 
Morrison viešbutyje po savo 
metinių pamaldų ir šv. Komu
nijos. Dalyvių buvo apie 1,500. 
Kalbėjo pirmas New Yorko 
Augščiausiojo teismo teisėjas 
— negras Harold Stevens. Jis 
priminė, kada apie trys ketvir
tadaliai pasaulio žmonių “spal
voti” ir dėlto ypatingai svarbu 
•— kaip rasinės problemos bus 
išspręstos JAV-se. Teisėjas 
augštai vertino pastangas pa
naikinti rasinę diskriminaciją.

Buvęs komunistų kalinys Ki
nijoje tėvas Ridney savo kalbo
je pasidžiaugė, kad jisai buvo 
nustebintas radęs didelę pažan
gą rasinių klausimų sprendime 
grįžęs į Chicagą. Chicaga daro
si vadovaujančiu miestu spren
džiant rasinio sugyvenimo pro
blemas.

2 tonų akmuo užmušė 
praeivį

Nuo antro augšto namo 649 
N. Clark nukrito 2 tonų sunku
mo kertinis ornamentinis ak
muo, užmušdamas gatvėje ties 
tuo namu stovėjusį ^Villiam 
Hickney, 55 m. amžiaus. Jis mi
rė Henrotin ligoninėje dėl dide
lių sužalojimų: jam 'buvo su
laužyti kojų, dešinio peties, 
kryžiaus kaulai, padaryti vi
daus sužalojimai.

6 mirtys, 17 sužeidimų
Sekmadienį Chicagoje ir ar

timoje apylinkėje susisiekimo 
nelaimėse buvo užmušta 6 žmo
nės ir sužeista 17. Žuvo du ka
riai, kai jų automobilis atsi
trenkė į užpakalį kito automo
bilio ir nušokęs nuo kelio, dau
žė į medžius. Tai įvyko netoli 
Marengo, kelyje nr. 20.

riai kviečiami dalyvauti.
A. Kaulalds, rašt.

111 gerų berniukų
Už įvairius gerus darbus ir 

pasižymėjimą 111 Chicagos 
berniukų skautų gavo erelio 
laipsnį — augščiausią skautų 
atsižymėjimą Amerikoje. Pora 
iš jų net gyvastis yra išgelbė
ję. Vieno berniuko tėvą buvo 
nutrenkusi elektra. Nors jis 
manė, kad tėvas miręs, bet vis- 
tiek su juo per 15 min. atliki
nėjo dirbtinį kvėpavimą, kol 
atvyko ugniagesiai ir tėvą at
gaivino. Kitas berniukas dirbti
niu kvėpavimu išgelbėjo gyvas
tį prigėrusio 6 m. vaiko.

Nesuranda mergytės
Net ir helikopteriu buvo jieš- 

koma 12 metų mergytės Mary 
Eilėn Jensen, gyvenančios 2011 
N. Sawyer, Chicagoje, kuri, 
manoma, yra nuskendusi Dės 
Plaines upėje. Ji yra dingusi 
nuo antradienio, kada išjojo 
arkliu pasijodinėti ir kada 
draugėms pasakė, kad josianti 
į upę. Aštuoni savanoriai na
rai taipgi išjieškojo upę, ir 
jiems nepavyko rasti.

Paliko $6,580,900
Spaustuvės vadovybės narys 

Thomas E. Donnelley, miręs tu
rėdamas 87 m. amžiaus, paliko 
$6,580,900. Iš tos sumos $2,- 
459,741 eis mokesčiams, $1,- 
210,000 — labdarai ir švieti
mui, gi likusieji — jo dviems 
sūnums ir dukteriai.
Sugriebė moters užpuolėją

Joseph Diaz, 37 m., gyvenąs 
1547 W. 47 str., Chicagoje, ku
riam užstatas paskirta $5,000, 
laukia teismo. Viena sekretorė 
nurodė, kad jisai ją buvo už
puolęs ir nuskriaudęs.

Dvi čikagietės olimpiadoj
Dvi čikagietės išrinktos at

stovauti JAV 1956 m. olimpi
niuose žaidimuose Australijoje. 
Jos abi yra studentės — Joyce 
Racek ir Jackie Klein.

14 metų už žmonos 
pasmaugimą

Kriminalinis teismas Donaldą 
Kristoffersen rado kaltu nu
smaugus savo žmoną, 35 metų 
amžiaus, ir jį nubaudė 14 metų 
kalėjimo bausme. Žudikas yra 
36 m. amžiaus, per savaitę už
dirbdavo po $130.

Gaisras nuo kukurūzų 
sproginimo mašinos

Vienuolika nuomininkų su 
baime išbėgo iš namų 4321 W. 
Roosevelt, Chicagoje, kai kilo 
gaisras dėl perkaitintos kuku
rūzų (popcorn) sprogdinimo 
mašinos. Nuostolių padaryta 
apie $1,000. *

Laimėjo 15 metų jojikė
Arklių parodoje, įvykusioje 

sekmadienį, Park Ridge, dien
raščio “Sun-Times” taurę lai
mėjo 15 metų amžiaus jojikė 
Marčia Davis iš Waukegano.

MARIJOS MĖNESĮ PRALEISKI-
ME GEGUŽINIŲ 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:

MARljA DANGUJE 

IR ŽEMfiJE
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 siuskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8 ILL

Sveikinimų Korteles 

visoms progoms!

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

• • D R A U G A S ’ ’ 
2334 S. Oakley Are., Chicago 8, III.

10
Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 

vaizduojančių 4 metų dalis

91.00
Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS

2834 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.


