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PILIETINIS KARAS GAI^I KILTĮ KIPRO SALOJE
Tik apie ketvirtadalis lietuvių 

sudėtų pinigų paliks Lietuvoje
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Šių metų gegužės 14 dieną Lietuvoje paskelbtoji Sovietų Są
jungos valstybinė „paskola liaudies ūkiui išvystyti“ duoda progos 
žvilgterėti, kuri šios paskolos dalis, dirbančiųjų lietuvių sudėta, 
paliks Lietuvoje. ;

Lietuvos Taupomųjų Kasų ir“
Valstybinio Kredito valdybos vir 
šininko Genio pareiškimu „j šių 
metų respublikinį biudžetą pagal 
valstybinę paskolą įplauks 82,- 
720,000 rublių“.

Tačiau Lietuvoje bus sudėta 
kur kas didesnė paskolos suma, 
nes kiekvienas dirbąs bus „įpa
reigotas“ rašytis paskolos lakš
tus maždaug vieno mėnesio atly
ginimo sumai.

Skaičiuojama, kad Sovietuose 
esama 100 milionų dirbančiųjų, 
įskaitant tarnautojus, pramonės 
darbininkus ir kolchozuose bei 
sovchozuose dirbančiuosius. Tuo 
tarpu balsuoti turinčiųjų teisę, 
pačių Sovietų duomenimis, yra 
su viršum 120 milionų. Taigi apie 
vienas šeštadalis suaugusiųjų, va 
dovaujantis šitais duomenimis, 
nedalyvauja darbo procese. Vieni 
dėl senatvės, kiti — lanką mo
kyklas. Lietuvoje 1955 metų į 
Augščiausiąją tarybą duomeni
mis balsuoti teisę turėjo (apvali
nant Skaičius) 1,650,000. Skai
tant, kad ir Lietuvoje tas pats 
procentas suaugusių, kaip ir So
vietuose, nedalyvauja darbo pro
cese, tektų skaityti, jog dirban
čiųjų Lietuvos pramonėje, įstai
gose ir žemės ūkyje turėtų būti 
apie 1,375,000 asmenų.‘ t.

Šiais metais Sovietų paskelb
toji paskolos suma yra 32 bilionų 
rublių. Šią sumą paskirsčius ly
giomis kietkvienam dirbančia
jam tektų mokėti po 250 rublių.
Taigi Lietuvoje dirbantieji, labai 
atsargiai skaičiuojant, šiais me
tais valstybei (Sovietų valsty
bei) „paskolins“ apie 364,375,000 
rublių.

Kadangi tik 82,720,000 rublių 
iš tos sumos pateks į respublikinį 
biudžetą, kaip skelbia Taupomų
jų Kasų viršininkas, tai Lietuvo
je dirbančiųjų sudėtos sumos 
apie ketvirtadalis paliks Lietu- 

, voje. Kita paskolos suma, sudėta 
komunistų akcijos pasėkoje, ati
teks Sovietų Sąjungos iždui. Tai
gi ir valstybinėmis paskolomis 
yra vykdomas respublikų apiplė
šimas. Sovietų Sąjungos paverg
tose šalyse prievartos būdu su
telktų pinigų tik dalis palieka va
dinamajam „respublikiniam biu
džete“. Didžiuma tenka atiduoti 
Sovietų Sąjungos biudžetui.

Turimais duomenimis ne tik 
vadinamieji laisvieji Sovietuose 
įpareigojami rašytis paskolos 
lakštus. Valstybei skolinti ir ją 
tuo būdu stiprinti kas metai įpa
reigojami ir dirbą priverčiamųjų 
darbų stovyklose, žodžiu, Sovie
tuose nėra dirbančiojo, kuris iš
vengtų neskolinęs valstybei vals
tybinių paskolų paskelbimo atve
jais, kurie kartojasi metai iš me
tų.

• Kalendorius

Arabų legiono

naujas vadas
AMMAN, Jordanas, geg. 24. — 

Lt. pulk. Ali Abu Nuwar, 33 me
tų, turįs jėgos už karaliaus sos
to, paskirtas Jordano armijos, 
Arabų legiono vadu.

Karalius Hussein Abu Nuwar 
paskyrė armijos — legiono vadu 
ir suteikė majoro generolo laips
nį.

Abu Nuwar užima vietą maj 
gen. Radi Ainnab, kuris buvo pa
skirtas vadovauti 20,000 vyrų 
legionui, kai karalius atleido 
Britanijos lt. gen. John Bagot 
Glubb iš pareigų kovo mėn. Gen. 
Ainnab išėjo į pensiją.

Didesnių jėgų
WASHINGTONAS, geg. 25. — 

Armija geg. 24 d. įpylė naujo alie 
jaus į tarptarnybinį ginčą, pa
reikšdama, jog ji reikalinga nau
jos oro jėgos, daug didesnės ne
gu dabar leista veikti.

Amerika įspėjo
raudonuosius

WASHINGTONAS, geg. 25. — 
Baltieji Rūmai praneša, kad pra
dėta akcija prieš Sovietų Rusijos 
pareigūnus Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kurie laužo azilio tei
ses, kurios suteiktos pabėgusiem 
iš komunistinės priespaudos.

Senato vidaus saugumo pako
mitetis konstatavo, kad penki 
rusai jūrininkai balandžio 7 d. So 
vietų Rusijos agentų prievarta 
buvo išgabenti iš JAV į Rusiją, 
ir dar akivaizdoje imigracijos pa
reigūnų, kurie beveik nekreipė 
dėmesio.

JAV garantuoja teises svetim
šaliams, pabėgusiems iš bolševi
kinės priespaudos, ir saugos juos 
nuo užsieninių vyriausybių agen
tų, kurie prievarta bandys pabė
gusius grąžinti namo.

Panaudos gamtines 
dujas

VILNIUS. — Ateinančiame 
penkmetyje bolševikai skelbia 
gazifikuosią dalį Vilniaus mies
to, panaudodami gamtines dujas 
Dašava — Minskas — Leningra
das. Numatyta atstatyti dujų ga
myklą Klaipėdoje. Iki 1960 m. už
planuota gazifikuoti 11,000 butų 
Vilniuje ir 2,000 Klaipėdoje. 

Vykdąs didelį 
užsakymą

Tai nebuvo jokie 
laisvosios Vakarų
spaudos atstovai

MUENCHENAS. — Iš sovie
tinės spaudos pranešimų matyti, 
kad atgabentieji į Lietuvą susi
pažinti su „pasiektąja pažanga“ 
tariamieji „užsienio žurnalistai" 
nebuvo jokie laisvosios Vakarų 
spaudos atstovai, bet greičiau ko 
munistiniai laikraštininkai, kaip 
belgų „Drabeau Rouge“, italų 
„Unitą“ ir kt. Jau patys vardai 
pasako jų spalvą ir „objektyvu
mą“. Bolševikai tik tokius tedrįs- 
ta atsigabenti į Lietuvą, kurie 
aiškiausiai girtų Vakarų kraštų 
bolševikinėje ar bolševikams pa
lankioje spaudoje „nuostabius 
lietuvių tautos laimėjimus“...

Tiems „svečiams iš užsienio“ 
buvo aprodytas Kauno miestas, 
tuo metu vykusios tarp Lietuvos 
ir Latvijos komandų bokso rung
tynės, Marijampolės rajone Čer
niachovskio vardo kolūkis, Vil
niaus un-tas, visa eilė įmonių ir 
kt. Taip pat „turėjo progą susi
tikti su inteligentijos atstovais“ 
ir gegužės 1 d. „iš tribūnos ste
bėti Vilniaus įgulos dalių paradą 
ir sostinės darbo žmonių šventi
nę demonstraciją“..

Svarstomas pensijos
MASKVA. — Sovietų Sąjun

goje šiuo metu svarstomas pen
sijų įstatymas. „Izvestijas“ net 
iš Vilniaus paduoda žinią, kad 
pensijų įstatymo projektas sutin
kamas palankiai. Pensijos, ku
riomis vakarų pasaulyje jau se
niai naudojamasi, Rusijoje tik 
dabar susilaukė platesnio dėme
sio. Pensijos numatomos senat
vėje, invalidume ir mirus šeimos 
maitintojui. Nesakoma, kad bus 
pensijos tiems šeimos nariams, 
kurių maitintojai išvežti prievar
tos darbams į Sibirą...

Darbo klausimų kolumnistas Victor Riešei, apakintas, kai rūgštį kas
tai sviedi* į jo veidą balandžio 5 d., bučiuoja sesers Mary Fintan ran
ką, išeidamas iš Sv. Klaros ligoninės, New Yorke. Jis pareiškė: “Aš 
eisiu tęsti darbą — kovoti prieš raketierius.” (1NS)

Prancūzai rezervistai nenori
•>

kariauti Šiaurės Afrikoje
PARYŽIUS, geg. 25. — Prancūzai rezervistai, pašaukti ka

riauti Šiaurės Afrikoje prieš sukilėlius, nenori ten važiuoti. Jie 
net aiškią opoziciją parodė tai tarnybai, sulaikydami traukinius ir 
mesdami šūkius prieš vyriausybę.

Amiense demonstracijos tęsės 
vieną valandą ir baigėsi tuo, kad 
policija sugaudė rezervistus, su
varė juos į traukinį, be sužeidi
mų ir be areštų.

• GuatemaĮps valstybė dar yra 
karo padėtyje su Vokietija. Jai 
kariauti „apsimoka“, nes gali ir 
toliau pasilaikyti vokiečių kavos 
plantacijas, sukonfiskuotas karo 
metu. Jų vertė — 11 milionų do
lerių.

• JAV lenkai padarė ekskur
siją į Lenkiją. Tai pirmas toks 
vizitas. Lenkijos komunistinė 
valdžia stengiasi sudaryti įspūdį, 
kad geležinės uždangos suvaržy
mai mažinami.

Kremliaus vadų šypsenos
sukelia ašaras Vakaruose

PARYŽIUS, geg. 25. — Jei Jungtinių Amerikos Valstybių oro 
jėgų augšti vadai vyks į Maskvą dalyvauti metinėje oro jėgų pa
rodoje birželio 24 d., tai ir kiti šiaurės Atlanto Sutarties organiza
cijos nariai padarys atitinkamas išvadas.

Sov. Rusijos kvietimas Ameri

baldų
giriasi

KAUNAS. — Kauno 
kombinato kolektyvas 
vykdąs didelį užsakymą Maskvo
je statomam Lužnikų stadionui, 
kuriame šiemet vasarą bus Sov. 
Sąjungos „spartakiada“. Kauno 
baldų gamintojai įsipareigojo už-

Gegužės 26 d.: šv. Pilypas Ne
ri ; lietuviški: Algimantas ir Ma-
l°nė’ .. x n j Įsakymus padaryti iki birželio 1Gegužės 27 d.: šv. Beda Gar- J ,LJA__d. Gaminamos kėdės, minkšti fo 

teliai, spintos, sofos sportininkų 
poilsio vakarams, restoranui etc.

Dingo lėktuvas
GUATEMALA, geg. 25. — 

ir apylinkėje šiandien bus dalinai j Lėktuvas su parašiutininkais ir 
apsiniaukę ir švelni oro tempera-, mediciniška pagalba jieško Gua- 
tūra, rytoj — galimas mažas lie- temalos keleivinį lėktuvą, dingu- 
tus. sį su 31 keleiviu.

bingasis; lietuviškas: Vyrgau- 
das.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:13. 
Oras (hlcagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje

kos jėgų štabo viršininko Na- 
than B. Twjning į Maskvą turi 
tikslą parodyti, jog Sov. Rusija 
netūrinti nieko slėpti ir kad esą 
viskas tvarkoje, ir sudaryti drau 
gišką atmosferą, kuri skelbtų, 
jog karo pavojaus nesą.

„Jei nėra galimybės karui, tai 
kam mes mokam generolams?“ 
— pastebėjo Š. Atlanto Sutarties 
organizacijos (Nato) sąjunginis 
attache. „Bet jei karo galimybė 
yra, kam tada apgaudinėjama 
publika keistu pikniku, ruošiamu 
konkurento augštiems JAV va
dams?“

Aišku, kad augšti JAV vadai 
nieko daugiau neatras toje oro 
jėgų parodoje, ką ekspertai ste 
bėtojai pamato tokiose oro jėgų 
parodose.

• Amerikos karinių vadų atsilan 
kymas į Maskvą uždėtų antspau
dą visoms panašioms gero drau
giškumo demonstracijoms tarp 
Sov. Rusijos ir kitų S. Atlanto Su 
tarties organizacijos narių.

Kad ir kažin kaip Kremlius 
bando rodyti draugiškumą Jung
tinėms Amerikos Valstybėms ir 
kitoms valstybėms, bet vistiek 
Chruščevo ir jo sėbrų Rusija ne
atsisako nuo tikslo pasaulį pa
vergti. Sov. Rusijos vadų rodo
mas draugiškumas Amerikai ir 
kitoms Vakarų valstybėms turi

tikslą pasėti nedraugiškumą tarp 
Š. Atlanto Sutarties organizaci
jos narių.

Reikalaujama piktos 
laisves profesinėms 

organizacijoms

BRIUSELIS. — Tarptautinė 
Krikščionių Darbininkų Sindika
tų Federacija, kurios centras vei 
kia Belgijos sostinėje Briuselyje, 
gegužės pirmosios proga paskel
bė atsišaukimu, kuriame viso pa
saulio krikščionių demokratų var 
du reikalaujama pilnos laisvės 
profesinėms organizacijoms. At 
sišaukime Federacija griežtai pa
sisako prieš partijos diktatūrą 
komunistų valdomuose kraštuo
se ir prieš sindikatų monopolį 
kai kuriose demokratinio pasau
lio valstybėse. Toliau pareiškia
mas krikščioniško sindikatų są
jūdžio įsitikinimas, kad reikalin
gos plačios esminės reformos 
ekonominėse įmonėse, atskirų 
kraštų tautinėse ekonomijose ir 
tarptautinėje ekonomijos siste
moje, norint apsaugoti darbinin
ko asmens netliečiamumą ir pa
skatinti bendruomeninių santy
kių vystymąsi tinkama krypti
mi.

• Sudane kilo civilinis karas.

Tačiau 25 asmenys buvo su
žeisti, kai demonstrantai ir po
licija susikirto Antibes stotyje, 
Riveroje.

Aktyvią kampaniją prieš Pran 
cūzijos vyriausybę dėl Alžirijos 
kovų veda Prancūzijos komunis
tų partija. Komunistai apsimeta 
dideliais taikos šalininkais, o vi
sada ginklą kišenėje nešioja.

Bar - le - Duče jau buvo visai 
rimtos demonstracijos. Ten 300 
rezervistų privertė vietos parei
gūnus iššaukti ginkluotą polici
ja

Toulone irgi buvo neramu, kai 
atvyko 200 rezervistų iš Nice po 
pakartotinų traukinio sustabdy
mų. Toulone buvo mestas šūkis: 
„Alžirijoje turi būti taika“. Taip 
pat girdėjosi balsų: „šalin prem
jerą Mollet“.

• Maskva paskelbė akciją už 
’/o miliono komjaunuolių perkėli
mą į Sibirą.

Alex&ndr& Tolstoy, buvusi Rusijos 
kunigaikštienė, kuri Šio titulo atsi
sakė 1939 m., kai atvyko į JAV, pa
reiškė Senato vidaus saugumo pako
mitečiui, jog mažiausia 15,000 rusų 
atbėgusių j JAV, gyvena baimėje, 
kad gali būti deportuoti, kadangi jie 
į JAV atvyko auklastuotaig pasais.

Turkai ir graikai išėjo į
kovą su akmeniu ir lazda

NICOSIA, Kipro Mala, geg. 25. — Turkai kiprieČiai, apsiginkla
vę akmenimis ir lazdomis, gegužės 24 d. keršijo graikams kiprie- 
čiams Nicosia ir Lam&ca miestuose.

Turkai supyko, kai gegužės 23 
d. turkas policininkas krito nuo 
kulkos Polis miestelyje, 60 mylių 
nuo Nicosia miesto.

Komsomolas - ne
su gyvenimu

MASKVA. — Kompartijos or
ganas „Pravda“ nr. 132 pirmame 
puslapyje, vedamajame, skun
džiasi, kad komsoraolo (komunis 
tų jaunimo) organizacijoje, kas 
liečia idėjinį - auklėjamąjį darbą, 
yra daug šablono, nuobodaus 
sauso pasakojimo, politinio skys
tumo. Propagandinis darbas daž
nai vedamas be ryšio su gyveni
mu, silpnai jaunime teauklėja- 
jyias darbo pamėgimas.

Taipgi nusiskundžiama, kad 
silpnai vyksta darbas tarp stu
dentų. Studentai užsidarą savi- 
tarpyje ir nepalaiką ryšių su ga
mybos kolektyvais ir kaimo jau
nimu.

Ko Mikojanas vyksta
į Pietų Ameriką?

NEW YORKAS. — Per vasa
rio mėn. komunistų partijos su
važiavimą smarkiai puolęs Sta
liną Mikojanas yra buvęs vienas 
iš Stalino favoritų. Jis vadovavo 
Stalino opozicijos valymui Kau
kaze 1922 - 23 m. ir jis skaitomas 
vergų kruvino darbo pirkliu.

Laikomas žymiausiu biznie
rium Sov. Sąjungoje. Mikojanas 
vykdo gyvenime Sovietų iš JAV 
pasiskolintą vad. „Keturių punk
tų“ imitaciją — teikti pinigus, 
kreditus, mašinas ir specialistus 
į pramoniškai mažai išvystytus 
kraštus Azijoje, arabų Vid. Ry
tuose, Afrikoje ir Pietų Ameri
koje. Teikiant paramą, siekiama 
išplėsti Sovietų įtaką ir pasauly 
sumažinti JAV prestižą.

Stalinas Mikojaną asmeniškai 
iškėlė partijoje. 1936 m. Mikoja
nas buvo pasiųstas į JAV — stu
dijuoti ametrikiečių metodų mais 
to srity (konservavimas). Miko
janas prisitaikė prie naujo reži
mo Sov. Sąjungoj ir dabar yra 
Chruščevo draugas.

Dabar Kremlius jį siunčia į 
Pietinę Ameriką, kad įvairiais 
pažadais ir „pretkybinių santy
kių sustiprinimu“ padidintų ten 
Soviettų įtaką. Svarbiausia šiuo 
metu Sovietų centrinė propagan
dos įstaiga yra Urugvajuje.

Nicosijoje būriai vyrų apmėtė 
akmenimis graikus ir sužalojo jų 
nuosavybes. Viena grupė net gin
klus pavartojo, apšaudant iš tak
si.

Britanijos kareiviai, apsigink
lavę su ašarinėmis bombomis, at
skyrė turkus nuo graikų spyg
liuota viela, bet keletas graikų 
automobilių pateko ne į tą pusę, 
dėl to barikada buvo griaunama 
akmenimis. Vienas graikas su
žeistas susišaudymo metu ir 
daug asmenų nugabenta į ligoni
nes.

Larnaca uoste, 23 mylios nuo 
Nicosia, būriai vyrų ir moterų 
skubėjo didžiąja gatve ir daužė 
graikų krautuvių langus. Policija 
bandė išsklaidyti riaušininkus, 
bet nepavyko. Ti'k vėliau riaušės 
aprimo, kai keletas sunkiai su
žeistų asmenų gulėjo gatvje.

Kipro saloje turkus viršija 
graikai: keturiems graikams ten 
ka vienas turkas. Dėl to turkai 
nenori, kad britai pasitrauktų iš 
Kipro salos. Bet jei britai pasi
trauktų — turkai norėtų valdyti 
salą.

Kipro salą Turkija perleido 
Britanijai 19-tame amžiuje, pas
kui kaip kolonija buvo aneksuo
ta I Pasaul. karo metu.

Trumpai iš visur
• Suomių dienr. „Uusi Suomi“, 

rašydamas apie sovietinius pla
nus apie 100,000 pabaltiečių jau
nimo, daugiausia vyrų, perkelti 
anapus Uralo, pirmoj eilėj — į 
Altajaus kraštą ir Kazachstaną, 
pastebi, kad juos ten norima „pa
stoviai įkurdinti“. Švedų „Svens- 
ka Morgenbladet“ rašo, kad sov. 
įstaigos gavusios įsakymą vengti 
„pagal galimumus“ panaudoti 
prievartą tais atvejais, kur tek
tų vaikus atskirti nuo tėvų.

• Statyba. Jau pradėta „vers
linės kooperacijos tarybos kultū
ros namų statyba“, o kartu su ja 
ir Tauro kalno Vilniuje sutvarky
mo darbai.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
B

— Britanija bijo, kad nekiltų civilinis karas Kipro saloje tarp 
turkų ir graikų. Kipro saloje yra 100,000 turkų ir 1,00,000 graikų. 
Graikai kipriečiai reikalauja prisijungimo prie Graikijos, o turkai 
yra priešingi.

— Prezidentas Eisenhoioeris, priimdamas garbės mokslinį 
laipsnį, vakar pasakė kalbų, kurioje pasmerkė komunizmą.

— Beveik 30 milionų italų rytoj rinks miestų ir miestelių sa
vivaldybių pareigūnus. Italai rinks pareigūnus 7,11,3 bendruomenė
se. Šie rinkimai parodys, kiek stipri yra krikščioniška dvasia Ita
lijoje.

— Daily News užsieninis korespondentas Wiūiam Stoneman iŠ 
Paryžiaus rašo, kad JAV kariniams vadams neapsimoka vykti vizi
tui į Maskvą.

— Sov. Rusija vėl pradėjo kalbėti apie nusiginklavimą.
— Savdi Arabijos karalius Saud reiškia pasitenkinimą, kad 

Egiptas pripažino raudonąją Kiniją.
t

— Prancūzijos kariai kovojo su nacionalistais Maroke ir Tu
nise.

— Argentinos vyriausybė užgniaužė transporto darbininkų 
streiką Buenos Aires mieste.

— Bomba vakar CMcagos šiaurėje išsprogdino vyrą, kuris 
nešė bombą išsprogdinti kitą asmenį.
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SU DAINA NUO JAUNŲJŲ DIENŲ... 
(Pasikalbėjimas su p J. Pakel)'

Šiomis dienomis vyksta pa
skutiniai paruošiamieji Dainų 
šventės darbai. Pagrindiniai 
reikalai sutvarkyti, Dainų 
šventei pamatai padėti, gi pa
čius Dainų šventės rūmus lie
pos 1 d. pastatys ir apvaini
kuos dirigentai, dainininkai ir 
klausytojai. Kiek tie rūmai 
gražūs ir didingi bus, pamaty
sim patys, nes nuo mūsų visų 
geros valios ir pastangų pareis 
jų grožis ir didybė. Dainų 
šventės vykdomasis komitetas 
padarė viską, ką tik galėjo ir 
privalėjo padaryti. Buvo dienų 
šiurpių, krečiančių. Prieš ruo
šiamą milžinišką įvykį, prieš 
maždaug penkiolikos — šešio
likos tūkstančių dolerių išlai
dų sumą atsistota neturint nė 
cento. Pirmoji atėjo į talką L. 
B. Chicagos apygarda su 
1500 dol. auka ir dar vienas ki
tas pavienis aukotojas. Bet tuo 
finansiniai reikalai dar nebuvo 
išrišti. Reikėjo jieškoti įtakin
go žmogaus, kuris atsistotų fi-

Ta proga J. Pakel daviau 

keletą klausimų

— Tamsta esat didelis lietu

viškos dainos mylėtojas ir en

tuziastas.. Kas tamstą taip su

artino su lietuviška daina?

— Manot, kad anais mano 
jaunystės laikais Lietuvoje 
mes nedainavom? O kaipgi, 
dainavom. Atvykęs Amerikon 
dainavau kun. Švagždžio veda
mam chore Paterson, N. J., 
dainavau “Birutės” chore Chi- 
cagoje, dainuoju visur, kur tik 
susirenkam. Dažnai dainuo
jam ir automobilyje ilgesnes 
keliones* atliekant. Ypač su 
Dan Kuraičiu ir kitais. Pasi
taiko, kad ir bendrakeleiviai 
draugai amerikiečiai klausosi 
mūsų dainų ir patenkinti bū
na.

— Ar lietuviška daina kad ir 

Chicagoje smagiau ir plačiau 

skambėjo • tamstos jaunystės 

laikais, ar dabar?

— Seniau lietuviški chorai 
buvo daug skaitlingesni ir to-

1056 M. TftVAS t- *

Adv. Joseph Welch (kairėj) kalbasi su šen. J. McCarthy. Weloh Tė
vo dienos komiteto Newyorke bus paskelbtas tėvu 1956 m. (INS)

Leidžiama steigti
darbovietės unijas

JAV Federalinio Augščiausio 
Teismo (Supreme Court) nuta
rimu, darbdaviams susitarus su 
unijos vadovybe, leidžiama įve
sti darbovietės unijas (Union 
shop).

Ta proga tenka išsiaiškinti 
kas tai yra unijos darbovietė. 
Unijos darboviete .laikoma to
kia darbovietė, kurioje iš nau
jai priimamų į darbą darbinin
kų reikalaujama, kad šie per 
nustatytą laikotarpį įstotų į 
uniją ir visi įstojusieji būtų iš
tikimi nariai; priešingu atveju 
darbininkai negauna arba nus
toja darbo. Susitarusi su darb
daviais dėl unijos darbovietės 
įvedimo, unija įteikia darbda
viui tam tikrą pažymėjimą 
(Union shop card), kuriuo tvir
tinama, kad ši įmonė dirba pa
gal unijos nustatus.

Kas yra unijos apsauga 
(Union security) ? Unijos ap-

==? sauga tai yra sutarties sąlygos, 
kiši, kad tuo visus laisvinimo kurias išsidera unija tam tik- 
veiksnius šioje uždangos pusė--ras lengvatas (privilegijas). Šių 
je padarys ne tik beprasmiais,' darboviečių darbininkai priva- 
bet taipgi gal būt įkinkys juos lo priklausyti unijai ir mokėti 

nustatytus mokesčius.

PLYWOOD
FIR HARDWOODS

Įvairaus medžio lentos 

GARY LUMBER COMPANY
Service in Materials ąince 1906

I Itto & Madison
GARY, INDIANA

ACME

Tel. TU 6-7421

-P

DECORATING CO
(INCORPORATEO)

Dažai, Tapetai (Wallpaper) ir 
Dažytojų reikmenys bei stiklas

Mes rekomenduojame ARMSTRONG dažus

nansų komisijos priešakyje ir dėl, kad visi lietuviai laikyda-
vykdomajam komitetui palen
gvintų sunkius finansinius rū
pesčius.

Tą dieną, kai Chicago Sa
vings and L6an Association

vosi krūvoje, mažiau pažinčių 
su svetimtaučiais turėjo. Bet il
gainiui lietuvių gretos tirpo ir 
sklaidėsi, daugelis įsiliejo į 
amerikiečių masę ir pametė ry

prezidentas, ž^mus’ mūsų fi-1šius ™ savaisiais. Džiaugiuo 
si, kad atvykę tremtiniai smar
kiai pagyvino pradėjusią gęsti 
lietuvišką dainą ir kad ją daž 
nokai dar pabando užtraukti ir 
čia gimęs bei augęs jaunimas.

— Kas tamstą paskatino 

taip nuoširdžiai įsijungti į Dai

nų šventės organizacinį darbą?

— Pirmasis kaltininkas yra 
Albinas Dzirvonas. Beto dar 
ta didelė meilė lietuviškai dai
nai. Darbais esu perkrautas, 
nuo visuomeninio darbo dėl lai
ko stokos dažnai tenka atsisa-

nansininkas J. Pakel mielai su
tiko vadovauti Dainų šventės 
finansų komisijai, Dainų šven
tės organizatorių veidai pra
šviesėjo. Po pirmojo posėdžio 
visi įsitikino, kad J. Pakel ne
įdomu sausi posėdžiai su ištęs
tomis diskusijomis ir filosofa
vimu, protokolai ar kitokie ša
bloniški formalumai. Jo pasiū
lymai buvo labai konkretūs: 
reikalas svarbus, renkam au
kas savo pažįstamųjų tarpe, 
per asmeniškas pažintis sklei- 
džiam bifetus amerikiečiams, 
einam
menę. Pakel savo pažįstamųjų 
tarpe jau yra surinkęs šimtinių 
ir dar daugiau jų numato gau
ti, nes jo pažintys plačios. Bi-

kyti. Bet nuo talkos lietuviš-

platynį žio7e7T^dįllkai dainai’ tai gražiąi Uetuviš* 
kos dainos šventei negabu pa
sitraukti.

— Koįtią reikšmę skiriat 

šiai Dainų šventei?

— Dar nepertoli likę tie lai-

riuomenę. Bet laisvasis pa
saulis įtaria, jog tą kariuome
nės “mažinimą” Maskva vyk
dys perrengiant kareivius civi
liais drabužiais ir pristatant 
juos dirbti ginklų įmonėse, ar
ba laikinai perkeliant tokius 
kareivius į MKVD dalinius.

Maskvos tvaiku atsiduodu ir 
mus liečiantieji gandai, tai ne
va besirengimas Lietuvai ir ki
toms Pabaltijo valstybėms leis
ti tapti suvereninėmis valsty
bėmis.

Kaikurių abejojama, kad ta
sai gandas yra tiksliai paleis
tas iš Maskvos, patirti laisvo
jo pasaulio reakciją. Mat 
Maskvos valdovai dėjo visas 
jiems prieinamas pastangas, 
kad gavus Pabaltijo valstybių 
užgrobimo pripažinimą. Me
lais, prasimanymais, falsifika
tais jie stengės tą laimėti, bet 
tas jiems iki šios nepavyko ir 
beabejo jie nenumato-- -galimy-

vakariečių pripažinimą gauti. 
Gal .būt jie tikisi nutildysią 
visas kalbas apie tų valstybių 
laisvę, nepriklausomybę, joms 
padarytas skriaudas ir nu
kreips veiksnių dėmesį 
komunistinių užsimojimų.

nuo

Kas yra union referral? Tai 
yra darbininkų samdos būdas, 
pagal kurį unija rekomenduoja 
darbdaviui darbininkus.

Kas yra union organizer? Tai
Be- j yra unijos atstovas, kuris jieš- 

to, susidarius ten vyriausy- ko unijai naujų narių arta sten 
bėms iš jiems .pataikaujančių giasi įkalbėti bet kurio fabriko 
žmonių, maskviečiai jpareigo- {personalą sudaryti savo uniją 
tų juos jieškoti vakariečių pri-' arba prisidėti prie esamos uni- 
pažinįmą, diplomatiniais atsto- jos. '
vais pasikeitimą. Tam pavy
kus, būtų galima jiems reika
lauti atiduoti tų valstybių įšal
dytą turtą užsienyje. 0 vėliau 
jų atstovus įvesti Tautų Są- 
jungcn, kur tuomet komunisti
nis blokas trimis atstovais sa
vuosius padaugintų.

Jei tik tokius planus ponai 
maskviečiai Lietuvai turite,

Norintieji turėti daugiau ži
nių apie darbo teisės sąvokas, 
gali informacijų rasti neseniai 
išleistoj knygelėj Darbo teisės 
terminai, gaunama “Draugo” 
administracijoj.

AR ytRTA?
etas, 1 kad uttlalRiu

bių tą pasiekti. Tuo tarpu lais-jpasilaikykite juos sau. Lietu-j sUakne
$2.00 j ifietūs.'R'ad užl&lRiua gražius 
plaukus. Mėgink NKW--ERA — per

1240 Breadway, Tel. 2-6127
GARY, INDIANA

SCHREIBER ELECTRIC
COMPANY

Elek. laidų įvedimas - Fixtures - Reikmenys

1450 Adams St. Gary, Ind. Tel. 2-1766
A. C. SCHREIBER, Mgr.

Pabalti jos Valstybių Pašto Ženklai
mano specialybė. Vidutinės kainos. Taip pat turime pašto ženklų ir 
kitų Europos kraštų; ir kaikurių retų ženklų. Dėl kainų sąrašo ra

šykite: Mr. E. VILNIS — Stamp Shop, 7 Beaconsfield Terrace Rd.,
Hammersmith, London, W. 14, England.

letai taipogi, visų nustebimui,
smarkiai perkami iš anksto. Į* k»da am®r“ec“ 
Taigi, pradžioje buvus be cen

varne pasaulyje vis garsiau vįų tauta jais nesidomi ir viso- 
kalbama dėl Pabaltijo valsty- į mįg jėgomis nuo jų kratysis. 
bių likimo. Jungtinių Ameri- t :„a.>frt’
kos Valstybių specialės Kon-
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r.

Pearl
BITAUTAS 
St., Denver, Colorado

to, dabar jau atsirado šioks 
toks finansinis pagrindas, iš 
kurio galima degančias sąskai
tas apmokėti.

Šiandien mes nebe paliokai

Pirmadienio vakare kartu su 
vykdomojo k-to vicepirminin
ku finansų reikalams A. Dzir- 
vonu aplankėm J. Pakel jo 
darbo kabinete. Rytų augštaičių 
tarme kalbąs J. Pakel buvo 
linksmas ir malonus. Vos įėjus 
ir pasisveikinus, jis pats pir
mas prašneko Dainų šventės 
reikalu. Parodė glėbį kvieti
mų. Kokius du šimtus vokų. 
Ruošiąs vaišes savo pažįsta
miems lietuviams finansinin
kams, biznieriams, visuomeni
ninkams ir Dainų šventės ple
numo nariams. Tam, kad pla
čiau paskleistų Dainų šventės 
garsą, kad visus tuos svečius 
dar arčiau supažindintų su tuo 
reikšmingu įvykiu, ir kviečiąs 
arti dviejų šimtų svečių.

lietuvių nuo lenkų ir mus lie
tuvius laikė “paliokais”. Kad 
šiandien amerikiečiams lietu
viai žinomi kaip senos, garbin
gos ir kultūringos lietuvių tau
tos asmenys, didelis nuopelnas 
priklauso lietuviškos dainos ir 
kitoms lietuvių * kultūrinėms 
šventėms. Mano manymu la
biausiai nusipelnė tie, kurie lie
tuvių koncertus iš mažų lietu
vių kolonijų šabų sugebėjo 
perkelti į didžiąsias sales, į pa
tį vidurmiestį, kur susirenka 
daugiau amerikiečių ir didžio
sios spaudos atstovai. Todėl 
ir ši milžiniška lietuviškos 
dainos šventė, rengiama vieno
je iš didžiausių Chicagos salių, 
yra labai svarbi ir reikšminga, 
— baigė malonų pokalbį p. J. 
Pakel, tas didelis optimistas ir 
lietuviškos dainos entuziastas, 
kuria Dainų šventei aukoja ne 
tik laisvalaikio valandas, bet ir 
plačias pažintis, ir pinigus ir 
savo jaukių šeimos namų šilu
mą su milžiniškų vaišių stalu.

Vladas Butėnas

specialės 
greso komisijos tyrimai oficia
liai nustatė Sovietų Rusijos mybės

Lietuvių tauta reikalauja ir 
reikalaus Lietuvai pilnos ir vi
siškos laisvės ir nepriklauso-

. ~— Tą maskviečiai
smurtą Pabaltijo valstybes pa- padaryti ištraukdami iš

MASKVOS GANDAI
(Iš Lietuvos konsulo Dr. J. J. Bielskio kalbos, pasakytos 

per radijo Los Angeles, Calif., š m. gegužės 20 d.)

Maskvos valdovų paleistos 
gandų arba pareiškimų staig
menos jau nebedcmina laisvąjį 
pasaulį. Jų elgesiai praeityje, 
įrodė, jog visi jų pareiškimai i 
dėliai pasikeitimų, pagerinimų, į 
lengvatų ir panašiai, buvo tik į 
paprasta propaganda savo 
grobuoniškus tikslus paslėpti. 
Mirusiojo iStalino degredacija 
yra tik jų pastangos savo vie
tas bolševikų rėžime stiprinti. 
Laisvame pasaulyje pasireikš
ta prieš kominformą, todėl 
Maskvos ponai paskelbė, kad

toji įstaiga panaikinama, žino
dami gerai, kad niekas to pa
tikrinti negalės. Jie paskelbė 
leisią darbininkams laisvai dar
bovietę keisti, bet juk gerai 
yra žinoma, jog ten yra tik 
vienas darbdavys, tai Sovietų 
Sąjungos valdžia. Darbininkas 
žino, jei jisai pasitrauks nuo 
darbo prieš komisaro norą, ki
tur darbo negaus, na, ir ba
daus.

Kadangi visur kalbama apie 
nusiginklavimą, tai MAskva 
skelbia mažinsianti savo ka-

grobiant, ir įrodė Sovietų me
lą būk tos valstybės laisvu no
ru Sovietų Sąjungon įstoju
sios.

Didžioj^ , laisvojo pasaulio 
spauda kas kart garsiau pasi
reiškia prieš agresorius. Lais
vų kraštų vyriausybių sluogs- 
niuose vis dažniau pasisakoma 
prieš Sovietų Rusijos smurtą 
ir už Lietuvos ir kitų išlaisvini
mą. Jungtinių Tautų įvairiose 
komisijose kas kart dažniau 
gaunama įvairūs organizacijų 
memorandumai, protestai, pa
reiškimai. Kaikurių valstybių 
atstovai Tautų Sąjungoje yra 
viešai pasisakę už Pabaltijo 

I valstybių laisvę, ir griežtai pa
smerkė Sovietų Rusiją už žvė
riškus elgesius tuose kraštuo
se.

Tuo tarpu laisvoje geležinės 
uždangos pusėje pabaltiečiai 
vis geriau organizuojasi, savo 
veiklą plečia, derina ir kas 
kart didesnius laisvojo pasau
lio sluoksnius pasiekia. Toji jų 
akcija neduoda ramybės Mas
kvos ponams, kur jie bebūtų.
Jie mato, kad toji nuskriaus
tųjų akcija didėja ir tampa 
sėkmingesnė.

Maskviečių pastangos pri
kalbinti tremtinius grįžti savo 
tėvynėn ir tuomi sumažinti 
priešininkų skaičių šioje gele
žinės uždangos pusėje ir gal 
būt papildyti vergų stovyklas, 
pageidaujamų vaisių jiems ne
duoda. Priešingai, tos Sovietų 
pastangos dar labiau paskati
no laisvinimo darbą tremtinių 
tarpe.

Tad, tas viskas leidžia ma
nyti, kad tie vėliausieji gandai 
apie Pabaltijo valstybių “lais
vę” yra tiksliai paleisti iš 
Maskvos. Matyti tie ponai ti- Ik

gali 
Lie

tuvos savo kariuomenę, polici
ją, komunistiniifs agentus ir 
ten atgabentus burliokus. Vė
liau leisdami grįžti Lietuvon 
kalinamus ir vergų stovyklose 
laikomus lietuvius. Taipgi grą
žindami Lietuvai išvogtus bent 
kultūrinius turtus, tuomi nors 
truputį atitaisydami jų pada
rytas milžiniškas skriaudas 
Lietuvai.

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis) 

Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. paretudmams kreiptis į 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PRo 
spect 6-6584.

REL1ABLE PACKAGE 
SERVICE

3351 M. Davison (arti Dexter) 
DETROITO GYVENTOJAI

Mes persiunčiame siuntinius jū
sų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, ir t.t.
Skubus ir tikslus patarnavimas!
Dėl informacijų šaukite:

TO 8-4658

Our lOth Year — Thousands satisRed customers
100% INSURED - RECEIPTS 

FURNISHED .t8,**’"ithin 10—12 days.
(rlfT PARCELS oi Food and Clothing to Lithuania, Latvia, Esto- « 
nia aud all parts oi tlict'SSR. Mcdicincs sent by air niail (7-8 days) I
We also sbip y our own self packed parcėls with food, nevv 

and used dotbing.
A L L DUTIES P K EP A I D

1)1 TY FKEE PARCELS to YVcst and East Gcrniany, Poland, lluii- 
gary, Y ugoslavia, etc. Iamv <1 uty parcels to Czcchoslovukia. Ask for 
our detailed prie© lists,

GRAMERCY SHIPPING COMPANY
pų 777- Lezingfon Avė., New York 21

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

Universal Savings and 
mą ir gražų pelną.

I.oan Association užtikrina saugu-

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Skanus Europietiškas Kaimo sūris — primins jums jūsų 
gimtąjį kraštą. Šis sūris parduodamas Chicagoje, jūsų apy
linkės krautuvėje. Krautuvei jo neturint, jums pareikalavus, 
galėtų tuoj užsakyti.

Stay neat, f.csh and dainty all-year 
long with a lady Su.ibeam Shave- 
tnaster. Its gentie, aure performance 
will alway. •afiguard your per
sonai, feminine eliarm. Thij elcctric 
shaver is espcrially designed to serve 
thc nęeds of woraen. The Lady Sun- 
be a m shaves both legs and under- 
arms with equally pcrfcct rcsults. It 
is small—no larger than a compact. 
Ends mus. and luss, nieks and euts 
of soap and blade. Wonderful rt 
honie, or for travdling. 514.50

duimd 

ktfekfėdi

U)(»KGK,

SHAVEMASTEft
Mas a shavlng head with ono 

edgo cspecially ground to ahave tho Segs, and the 
other edge especially ground for underarm ūso

FOR SHAVING

! u?:cEr./.aMS

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th St. 1746 W. 47di St.

Tel. VI 7-0700 Tel VI 7 3377
Chicago, Illinois
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SOVIETINĖ LAISVĖ

ENKAVEDIStĮT RAŠTAS KAN. ŽITKAUS VARDU
Komunistų laikraštis “Laisvė” Nr. 99 (gegužės 22 d.) įsi

dėjo tariamą kan. Žitkaus laišką iš Lietuvos, kuriame pasako
jama, kaip laisvai veikia kunigų seminarija Kaune, kuri dabar 
turinti ir teologijos fakulteto teises, galinti duoti mokslo laips
nius ir 1.1. Joje, pagal tą laišku, tnokosi studentai iš visų šešių 
Lietuvos vyskupijų. Jiems teikiatni licenciato ir -net daktarų 
moksliniai laipsniai.

Tuo laišku norima pademonstruoti religinę laisvę Lietu
voje, bet labai ryškiai matyti, kad prie jo atsiradimo yra prisi
dėjusi pašalinė enkavedisto ranka. Visų pirma, keistai paduo
damas tariamo laiško autoriaus titulas: “Kanauninkas K. Žit
kus, Kauno miesto Kunigų Seminarijos rektorius”. Jeigu ta 
seminarija aptarnauja šešias Vyskupijas, tai ji bažnytiniame 
gyvenime jokiu būdu negali būti vadinama “Kauno miesto” se
minarija. Ji gali būti Lietuvos Kunigų seminarija, Kauno se
minarija, bet ne Kauno miesto, nes ji ne miestui tarnauja.

Toliau rašoma: “Seminarijos sudėtyje, Apaštalų Altoriui 
patvirtinus, yra teologijos fakultetas”. Sakinio pradžios kons
trukcija aiškiai rusiška, o jau terminį “Apaštalų Altoriui pa
tvirtinus’’ tegali išgalvoti tik enkavedistas, jokio supratimo ne
turįs apie katalikų Bažnyčios santvarką. Yra terminas “Apaš
talų Sostas”, kuriuo turima galvoje Vatikanas, šv. Tėvas su 
savo įstaigomis, tačiau tą instituciją pavadinti “Apaštalų Alto
riumi” tegali tik visiškas ignorantas bažnytiniuose dalykuose. 
Joks kunigas tokios klaidos nepadarys, juo labiau — seminarijos 
rektorius, kurio vardu skelbiamas šis laiškas.

Toliau rašoma: “1955 metų rugsėjo 11 d. Panevėžio ka
tedros bažnyčioje buvo įšventinti į vyskupų titulą Telšių vys
kupijos valdytojas kanauninkas Petras Maželis ir Švenčionių de
kanato Adutiškio dekanas, klebonas, teologijos magistras Ju
lijonas Steponavičius”. Minimi asmenys buvo įšventinti vysku
pais, o ne “į vyskupų titulą”. Tokį posakį tegali vartoti tik 
koks atėjūnas iš Rusijos, o ne lietuvis kan. Žitkus.

Toliau laiške randama: “Gruodžio 18 d. pačioje Bazilikoje 
djakonai buvo įšventinti j kulto tarnus”. Ir šio sakinio konstruk
cija išduoda enkavedisto ranką, nenusimanančią bažnytiniuose 
dalykuose. Juk diakonai jau yra savaime kulto tarnai, tai kaip 
juos dar galima įšventinti “į kulto tarnus”, kad jie jau nuo 
mažesnių šventimų yra tokiais. Turėta galvoje mintis, kad jie 
įšventinti kunigais, bet nei to enkavedistas nemoka pasakyti. 
Įdomu, kad ir diakono žodis rašomas su raide “j”, visiškai iš 
rusiško (panašiai, kaip djačok).

Ir kita terminologija išduoda autorių nesant labai susipa
žinusį su bažnytine tvarka. Pvz. rašoma: “Kauno arkivyskupi
jos kancleris dvasininkas P. Bakšys, Telšių vyskupijos kancle
ris daktaras Pr. Barauskas, Panevėžio vyskupijos kancleris J. 
Antanaitis”... šitokiu atveju neįprasta vartoti “dvasininkas”, 
o tiesiai sakoma kuriigas ar kanauninkas — pagal reikalą; kaip 
lygiai neįprasta po vyskupijos kanclerio titulo tuoj dėti pa
vardę, nepasakant, ar tai kunigas, ar kanauninkas; šitokias sti
liaus klaidas tegalėjo, daryti pašalinis žmogus, ne seminarijos 
rektorius..

Toliau pranešama, kad kan. Juozas Stankevičius už diser
taciją ‘Kristaus dieviškumas šventojo Povilo laiškuose” gavo 
teologijos daktaro laipsnį ir dabar jis esąs Kauno arkivysku
pijos, Vilkaviškio ir Kaišedorių vyskupijų valdytojas, o Telšių 
vyskupijos valdytojas — kan. P. Maželis': Reiškia, kad mums 
žinomų arkiv. Reinio, vysk. T. Matulionio, vysk. Borisevičiaus, 
vysk. Ramanausko — tikrai nėra Lietuvoje; jie ištremti, kai- 
kurie žuvo kankinami. Tai kokią čia Bažnyčios laisvę bandoma 
tuo klastotu laišku įrodyti?

Kodėl neleidžiama lietuviams iš JAV nuvykti ir patiems ta 
laisve įsitikinti ? Kodėl neleidžiama Lietuvos žmonėms į JAV 
atvykti, žodžiais galima daug malti, o kokia tikroji leisvė — 
darbai parodo. j. pp.

SUVALKIEČIAI MIRŠTA UŽ TEISYBĘ
(Įvykiams prieš 20 meti, prisiminti)

Spaudoje pasirodė žinutė, kad Byla sudaryta 15 ūkininkų T 7 
1936 m. gegužės 23 d. Kaune,1 nubausti nuo 2 iki 5 metų kalė- 
VI forte, buvo sušaudyti keturi1 jimo. Apie policijos elgesį bu- 
ūkininkai — Alf. Petrauskas/vo pranešta teisingumo minisle-
K. Norkevičius, Br. Pratasevi- 
čius ir P. Šarkauskas. Toks bū

riui Šilingui.
Veiverių ūkininku tarpe žuvo

vo karo lauko sprendimas, ku- Jz. Gustaitis ir St. Veiverys, 
riam pirmininkavo VI. Braziule-' Sunkiai sužeisti 7 ūkininkai, ku-
levičius. Prezidentas nepasigai
lėjo, ir .mirties bausmė buvo }- 
vykdyta. Kitiems trims ūkinin.

rie buvo paguldyti Kauno mies
to ligoninėje. Tuomet Šilavoto, 
Šaltupio ir Veiverių byloje buvo

kams — A. Valinskui, Jz. Leo- f kaltinami 39 ūkininkai it dau- 
navičiui ir V. Aleksai — mirties gumas jų buvo nubausti kalėji-

Aušros Vartų Švč. Panelės paveikslas jubilėjų 
švenčiančios par. bažnyčios didžiajame altoriuje.

bausmė pakeista kalėjimu iki 
gyvos galvos. Kiti ūkininkai, 
kaip K. Šiugžda, Pr. Maladaus- 
kas ir K. Liesūnaitis — iki gy
vos galvos, O. Gerhardas — 15 
metų ir Br. Šiugždai 12, bet 
kaip nepilnamečiui — 6 metai 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Visi 
buvo Pajevonio apylinkės ūki
ninkai ir kaltinami už atsišau
kimų nešimą ir platinimą ūkinin 
kų streiko metu Suvalkijoje.

Kita didelė byla buvo Gražiš
kių apylinkės ūkininkų. Pradžia 
prasidėjo dėl pamaldų organi
zavimo už žuvusius Veiverių ū- 
kininkus. Policija pradėjo areš
tuoti ūkininkus. Tuomet ūki
ninkai susiorganizavo ir išlais
vino savo draugus. Iškviesta 
policija iš Vilkaviškio ginklu nu
ramino ūkininkus: vieną nušovė 
ir 15 areštavo. Žuvo Liepalotų 
kaimo J. Abromaitis ir Vartų 
kaimo Andriuškevičius tapo in
validu. Policija buvo girta ir 
šaudė be jokio įspėjimo. Ūki
ninkai buvo žiauriai sumušti.

mu. Už tai streikas tuojau iš
siplėtė po visą Suvalkiją.

S. Kalvarijoje, 'Liudvinave, 
Kriokialauky ūkininkai Stipriai 
pasireiškė prieš valdžią. Nieko 
nevežė į m estą parduoti. Daug 
įtakingų asmenų buvo Areštuo
ta. Važiavo delegacijos į Kauną 
su prašymais, bet niekas su ūki 
ninkais nesiskaitė. Reikėjo sa
vo teises ginti pasipriešinimu ir 
boikotu. Tos apyl'nkės vadas 
ūkininkas A. Mauru šaitis žuvo 
kalėjime. Jis buvo nunuodytas 
dujomis, kaip pirmoji naujo iš
radimo auka.

Sintautų, Lukšių ir Šakių a- 
pylinkės ūkininkai organizuotai 
dalyvavo streiko metu. Jie irgi 
skaudžiai nukentėjo, bet mirties 
sprendimų nebuvo įvykdyta, 
nors 10 buvo nubausti mirties 
bausme, o mažesnių bylų buvo 
labai daug.

Apie Suvalkijos ūkininkų ju
dėjimą reikalinga parašyti at
skirą studiją. J. St

AUKSO JUBILEJUS AUSROS VARTUOS

Viešojo gyvenimo dokumentacija
Lietuvių Dienų žurnalas atei- ėmimas nulėmė spaudos kultū- 

tyje bus nepamainomas šalti- rinės kreivės pakilimą. Tik po
nis lietuvių kultūrinto gyveni- litinėse diskusijose nusileidome 
mo istorijai pavaizduoti. Tiek į 1926-1922 m. politinių riete- 
daug čia svarbių nuotraukų, nų lygį.
Kad ir naujausiame (gegužės — Kylam, — rašo arch. E. 
mėn.) numeryje — randame: Arbas. — Čia ypač tektų ver- 
lietuvaitės (Pr. Bičkienė) pas tinti mūsų jaunąją kartą. Jie 
šv. Tėvą, Vliko ir Vykdomo- gražiai reprezentuoja mūsų tau 
sios tarybos pirmininkai pas tą svetimųjų akyse. Jie sugeba

Aušros Vartų parapija, ku
rioje yra ir dabartinė “Draugo” 
spaustuvė bei redakcijos ir ad
ministracijos patalpos, šį mėne
sį švenčia savo auksinį jubilėjų.

Šį šeštadienį, gegužės 26 d., 
6 vai. parapijos salėje bus jubi- 
lėjinis banketas, kuriame daly
vaus vysk. V. Brizgys, buvusie
ji šios parapijos klebonai ir 
daug kitų garbingų svečių.

mokslas, tik lituanistinis, des
peratiškai jaučia stagnaciją.

Šviesesnes viltis matydamas 
moralinėje stiprybėje, poetas 
savo žodį baigia:

— Ar laisvėje, ar nelaisvėje 
— tauta gyva didvyriškumu ir 
didvyriais, aukomis ir pasiau
kojimu. Kai tūlas laukia tik iš 
kito aukos, o pats nesiaukoja, 
yra gerų darbų deklamacija. 
Čia derėtų prisiminti Vaižganto 
žodžius: kitiems darydamas ge
ra, pats tapau laimingas.

Dr. P. Raulinaitis žiūri viltin
gai, prisimindamas, kad ir il-

Birželio 10 d. įvyks bažnyti
nės jubilėjaus iškilmės, drauge 
ir mokslo metų užbaigimas pa 
rapijos mokykloje. Pamaldos 
bus 9:45 vai. Šv. Mišias atna
šaus vysk. V. Brizgys.

Parapijos steigėjai

Pirmieji parapijos organizato
riai buvo Antanas Radomskis 
(atvykęs Chicagon 1881 m.) ir 
kun. Jurgio Kolesinskio (pirmo 
Šv. Jurgio parapijos klebono) 
giminaitis Bern. Vabrinskas, ku 
rie jau 1904 m. sutarė vadina
moje West Sidėje steigti lietu
vių parapiją. Akstiną jiems da
vė tais metais leista pradėti sta
tyti šv. Kryžiaus lietuvių baž
nyčia kaimyninėje Town of La
ke Chicagos dalyje. Jie susira
do lietuvį kunigą V. Bukavecką, 
ir buvo pradėtos lietuviškos pa
maldos (iš pradžių šv. Pijaus 
bažnytėlėje).

Šis kunigas neilgai tebuvo. 
Lietuviams pavyko surasti kitą 
kunigą — Kazimierą Abromai
tį. Jis su West Sidės atstovais

parapijos susirinkimas įvyko tų 9 d. Jos klebonas kun. Serafi
nas pats įstojo į Tėvų Marijonų 
Kongregac ją, kurios du nariai 
nuo 1913 m. pradėjo darbuotis 
Chicagoje.

Parapijai naujo gyvumo įnešė 
dienraštis “Draugas”, kurį nuo 
1920 metų perėmė tėvai marijo' 
nai, duodami laikraščiui šiuos 
plačiai pažįstamus kunigus, kaip 
kun. V. Kulikauskas, kun. dr. I. 
Česait's, kun. dr. K. Rėklaitis, 
kun. dr. K. Matulaitis, kun. Br. 
Bumšas, kun. A. Miciūnas, kun. 
P. P. Cinikas, kun. V. Bagdana- 
vičius ir kiti, kurie, dirbdami 
dienraštyje, drauge talkino ir 
parapijoje. Ypatingos įtakos bu 
vo vysk. P. Bučio talka.

Parapijoje buvo gyvai plati
nama spauda, ir čia gražiai pa
sižymėjo marijonai broliukai VIa 
das Cibulskis, Jonas Peldžius, 
Tadas Margis, Pranas Jančius 
ir kiti. Iš Aušros Vartų parapi
jos plačirfi sklinda po visą lie
tuvišką pasaulį “Drauge leidžia
mos knygos ir tėvų marijonų 
leidžiami lą’kraščiai “Laivas” 
ir “The Marian”.

Lygiai prieš 30 metų šioje pa-

metų sausio 19 d., o jau rugpjū
čio 1 d. buvo įgytas sklypas ir 
rudenį pradėti kasti pamatai bei 
vykdyti statybos darbai. Para
pija tada neturėjo nė tūkstančio 
žmonių, bet visi tą reikalą rė
mė, ir 1907 m. rugsėjo 15 d. į- 
vyko naujos bažnyčios ir mokyk 
los pašventinimas. Parapijos 
skolos bestatant ir pravedant 
vidaus įrengimus 1909 m. pa
siekė $42,185.85.

1913 m. buvo statoma klebo
nija, o 1925 — 26 metais — se
selių mokytojų namas. Visos 
parapijos skolos buvo išmokėtos 
1944 metais.

Parapijos vadovai

Aušros Vartų parapijoje kle
bonavo kun. K. Ambrozaitis, 
kun. P. Serafinas, kun. Pr. Meš 
kauskas, kun. F. Kudirka, kun 
L. Draugelis, kun. J. Mačiulio- 
nis, kun. M. Urbonavičius, kun. 
J. Vaškevičius, kun. J. Damb
rauskas, kun. M. Jodka, kun. P. 
Skrodenis, kun. J. Kuprevičius, 
o dabar nuo 1954 m. klebonau
ja kun. Petras Malinauskas.

gas laikas nėra sutirpdinęs anks 1906 m. sausio 17 d. gavo iš
arkiv. Quigley leidimą kurti 
naują parapiją. Steigiamasis

tybesnjų ateivių.
— Dr. J. Daugpilis

Kun. S. Jonelis švenčia 
25 metų sukaktį

Šalia savo tiesioginės parei
gos, lietuviška parapija Ameri
koje daug nusipelnė lietuvybės 
išlaikymo štilyje. Ypač pirmo
joje Amerikos lietuvių organiza
vimosi ntadjoje ji buvo beveik 
lietuvių kultūrinės veiklos cent
ras ir š rd's.

Lietuvių parapijų organizato
riai ir pirmieji jų dvasios vadai 
daugumoje yra atvykę iš Lie
tuvos. Tačiau lietuvių parapijos 
ateit s visdėlto yra čia gimusios 
lietuvių kartos rankose. Taip 
vadinamoji antroji lietuvių kar
ta sudaro lietuvių parapijos A- 
merikoje branduolį. Čia gimę 
lietuviai kunigai pala'psniui per
ima tų parapijų vadovavimą. 
Tad jiems tenka sunki ir atsa
kinga pareiga tęsti savo pirmta- 
kūnų taip gražiai pradėtą dar
bą.

Pirmuoju Aušros Vartų parapi- rapijoje lankėsi i f šv. Mišias at
jos vikaru buvo kun. J. Klioris. 
Dabar vikarauja kun. Antanas 
Kelpšas.

Aušros Vartų parapiją tė
vams marijonams pavedė arkiv. 
Mundelein 1918 m. lapkričio

A. a. kun. F. Kudirka, M.I.C., pir
masis Tėvams Marijonams (1918) 
pavestos^ Aušros Vartų par. kle
bonas ir pirmasis T. Marijonų pro
vincijos Amerikoje viršininkas.

našavo būsimas lietuvių šven 
tasis arkiv. Jurgis Matulevičius. 
Parapijoje veikia 12 l'etuviškų 
draugijų. Jau 48 metai, kai čia 
veikia lietuviška mokykla, ve
dama šv. Kazimiero seserų. 

Gimė 3,922, mirė 1,601

Dabar parapijai priklauso 290 
šeimų ir 85 paskiri asmenys, iš 
viso — apie 1,200 asmenų. Per 
50 metų Aušros Vartų parapi
joje buvo 3,292 krikštai 4r 1,601 
laidotuvės. Mokyklos pastato 
išlaikymui išleista $65,057.50, 
neskaitant mokytojų ir mokyk
los sargo atlyginimo.

Iš šios miesto dalies nemažai 
lietuvių išsikelia, kas parapijai 
sudaro nemažas problemas, ta
čiau energingas klebonas kun. 
P. Malinauskas moka naujus 
žmones patraukti ir palaikyti. 
Parapija viena pirmųjų įvedė 
vakarines šv. Mišias pirmą mė
nesio penktadienį. Jaučiama 
daug energijos ir gyvumo, todėl 
ši katalikybės ir lietuvybės tvir
tovė ilgai gyvuos.

Kun. S. Jonelis
Vienas tokių antrosios kartos 

lietuvių yra kun. Stasys Jone
lis, Šv. Baltrmiejaus lietuvių pa 
rapijos Waukegane klebonas, 
šiemet švenčiąs savo kunigavi
mo 25 metų sukaktį. Yra gi
męs 1904 m. liepos 24 d. Šv. Juo 
zapo parapijoje, South Chicago. 
Baigęs St. Mary of the Lake se
minariją, kurigu įšventintas 
1931 m. gegužės 30 d. Sekan
čią dieną aukojo savo pirmąsias 
šv. Mišias Visų Šventųjų para
pijos bažnyčioje Roselande. Švč. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo para 
pijoje, kur buvo jo pirmasis pa
skyrimas, išbuvo net 9 metus. 
Toliau vikaravo Šv. Jurgio, Šv. 
Kryžiaus, Dievo Apvaizdos, Šv. 
Petro ir Povilo ir Šv. Baltramie
jaus prapijose. Pastarojoje iš
buvęs 3 metus vikaru, 1955 m. 
liepos 1 d. tapo paskirtas šios 
parapijos klebonu. Visur buvo 
žinomas kaip pareigingas, darbš 
tus ir draugiškas kunigas. Jo 
pamėgtas posakis “niekam ne
užminti ant kojos” gražiai cha
rakterizuoja jubiliato toleran
ciją.

Kun. Jono tėvelis, vienas Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos So. 
Chicago  j steigėjų, yra žuvęs fa-

(Nukelta į 4 pusi.)

įvairius diplomatus, lietuviai 
Medeline, Ateities redaktoriai ir 
administratoriai, T. Zikaro 
skulptūra, Chicagos rašytojai, 
vaizdai iš Pabaltijo universite
to Pinneberge.

Iš dedamo pasikalbėjimo su 
buv. to universiteto prezidentu 
prof. Vladu Stanka, matyti, 
kad iš viso tame universitete 
1946-1949 m. buvo skaityta a- 
pie 70,000 paskaitų. Mokslą bai 
gė daugiau kaip 50 studentų, 
arti 200 studentų pasiekė ge
resnių galimybių pereiti į kitus 
universitetus; j|rofesor|ai per 
tą laiką išleido daugiau kaip 
60 spausdintų mokslinių darbų.

Ar. mes kylam kultūriškai?
Žurnalas Lietuvių Dienos ši

tuo klausimu patiekė anketą' 
mūsų kultūrininkams. Susilauk
ta įvairiausių nuomonių. Štai ke 
lėtas jų:

— Smarkiai pakito spauda, 
— rašo dr. K. Alminas, — Stip
rių žurnalistinių jėgų įsilieji
mas ir bendrinės r&šyboi pri-

veikti ne tik lietuviškose organi 
žarijose, bet reiškiasi ir gry
nai amerikiniuose sambūriuo
se. Net ir didžiojoje spaudoje 
nereta užtikti gražių lietuviško
jo jaunimo veiklos įvertinimų.

Humoristas Ant. Gustaitis ir 
čia žiūri pro satyrinį spektrą:

— Ir kaip galėtume smukti, 
jeigu ir tos, taip vadinamos, mū 
sų kultūrinės vertybės regimai 
didėja? Nuosavų namų dau
giau, automobilių daugiau, ant- 
valandžių daugiau, bąnko kny
gelėje — daugiau, partijų dau 
giau, prakalbų daugiau, jose 
angliškų žodžių daugiau, vlikų 
daugiau, šefų daugiau, žmonų 
daugiau, o riebalų ant skilvio 
—■ daugiausia...

APIE LITERATŪRĄ
Vertindamas tremties litera 

turą Faustas Kirša sako:
— Dailioji literatūra, mano 

manymu, laikosi Laisvos Lietu
vos lygyje, jei ne gausumu, tai 
bent pastangomis. Tuo tarpu

109 tęsinys

— Žmonės, žmonės, bijokit Dievo! — dejuoja ma
ma. — Ar šitaip aš tave, vaike mokiau? Seną žmogų 
plūsti!..

Ir mes visi nutylam. O vežimas rieda tolyn. Į nak
tį, į juodą naktį.

Tačiau po valandėlės vėl prasideda. Vėl nuo Vlado. 
Dabar aš nesakau nieko. Dabar netikėtai prašneka Vy- 
gos tėvas:

— Motin, jei tu dar bumbėsi, aš nueisiu. Paimsiu 
kurią naktį, ir nueisiu. Tu net nežinosi kur...

Ir, sunkiai atsidusęs, priduria:
— Suėdei tu man šitaip visą gyvenimą...
Ir jis tikrai nuėjo.
Tą baisią naktį, kai mama pradėjo klejoti. Mes 

buvom ėję penkias paras, nemigę, išvargę, vilkomės 
dabar šalia vežimo, kaip šmėklos. Staiga mama ėmė 
pasakoti apie kažkokią kanarėlę:

— Duokit jai kanapių... Ji labai, labai čiulbės... — 
šypsosi mama, kMmpdama per sniegą. — Juozuti, pa
berk jai kanapių...

Aš, turbūt, dar nesuprantu, 'kas darosi. Bet tėtis 
stipriu judesiu išsuka vežimą šonan, nušoka nuo pasos
tės ir, pribėgęs, prie mamos, pastveria ją už rankos. Tik 
dabar aš pamatau jos akis. Jos vaikiškai giedros: be 
liūdesio, be rūpesčio — be išraiškos. Ir nežinau, kodėl

kia labai toli — lekia už nepažįstamų akiračių, kuriuos Dabar ir mane apima beprotybės baimė... 
jau mato tikrai ji viena. •

Netoliese stovi kažkokios trobos ir mudu su tėčiu, Kai grįžom atgal, prie vežimo, Vyga ėmė maldauti 
sugriebę mamą už parankių, nubrendam per sniegą jų savo motinos:

— Mama, užleiskit savo pataliukus Pranei. Tegul 
ji bent šią naktį pamiega...

Senė piktai nuslinko į šiaudus ir mes paguldėm ant 
pataliukų mamą. Bet tuojau pat ir vėl prasidėjo rie
tenos. •

Kitą rytą Vygos tėvo nebebuvo.
Kada jis dingo, niekas nepastebėjo. Aš jį vis dar 

mačiau, einantį šalia vežimo, paskui užmigau — turbūt, 
tada jis ir nuėjo. Atsiliko ir nuėjo. Taip, 'kaip buvo sa
kęs. Dingo, nežinia kur.

man taip baisu. Gal kad tas klaikiai tyras žvilgsnis sis- verktų.

link.
Čia pilna žmonių. Mes prasigrūdam tik iki virtu

vės durų. Turbūt, ten pakurta krosnis, didžiulis, vokiš
kos mados 'kakalys, kad taip karšta ir tvanku. Žmonės 
stovi, susispaudę kaip silkės; visa priemenė prikvėpuo- 
ta, pridflsauta, pilna dūmų ir džiūstančių rūbų drėgmės.

Mama daugiau nieko nebepasakoja. Atsiremia į 
tėtį ir užsimerkia. Man rodos, ji ima snausti.

— Užmigo?... — sušnabžda tėtis, bijodamas pa- 
Bukti galvą ir pajudinti petį.

Aš linkteliu galva.
— Dabar klausyk, vaike. Toliau mes niekur neva- 

žiuosim. Pasiliksim čia ir lauksim rusų.
— Ne! — sušunku ir tuoj pat prisidengiu burną 

ranka. — Ne, tėti, ne...
Ir matau, kad tėčio smakras trūkčioja.
— Galėjom bėgti tik mudu, Birute. Mamą mes 

turėjom palikti Lietuvoj. Argi tu nematai, kas darosi?
Aš žiūriu, lyg apstulbusi, į tėtį. Jo įkritusiais 

skruostais, jo apžėlusiu veidu, rieda, ašaros, kaip pu
pos...

— Vaike, vaike, aę tu žinai, kokie man buvo dvi
dešimt ketvirtieji metai?...

Jis vis tebestovi tiesiai, nepasukdamas galvos, ne
pajudindamas peties, ant kurio pasirėmusi miega ma
ma. Jis vis dar stovi tiesiai, sukandęs dantis ir — 
veikia.

Aš niekad nebuvau mačiusi, kad mano tėvas

Kartais man atrodo, kad mes einam tom pačiom 
vietom. Kad čia jau esam buvę, kad praėjom vakar, kad 
tik sukamės užburtame rate. Kažkokie tušti miesteliai, 
kažkokie tiltai, kažkokie žmonės dalina Tilžės sūrius ir 
rharmeladą, kažkokie barakai, kur mes vėl nakvojam. 
Už barakų stovi užstrigę traukiniai — mudvi su Vyga 
rausiamės vagonuose: plono, olandiško audeklo rieti
mai, kristalo išdirbiniai, Sevro porcelanas — niekam 
nereikalingi daiktai...

Kai kitą "rytą išvažiuojam iš barakų, ant kryžkelės 
stovi lengva mašina ir trys vokiečių karininkai. Aplink 
juos grūdasi žmonės, tylūs, nusigandę, susirūpinę vei
dai. Prieinu ir aš. Visi trys vokiečiai apsivilkę baltais 
žiemos apsiaustais, baltom kepurėm — vienas kažką 
aiškina, baksnodamas pirštu karišką žemėlapį, patiestą 
ant mašinos nosies.

Ir aš jau žinau, kas įvyko.

(Boa daugiau) ,
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JŪDŽIO Cicero Skyrius rengia Unksmę pavasarinį

GEGU2INĘ-PIKNIKĄ

Programa įvairi, veiks gėrimų ir užkandžių bufetas. 

Visi maloniai kviečiami atsilankyti į gegužinę ir jau

kiai , medžių pavėsyje, praleisti laikę.

Pradžia 1 vai. p. p.

LAS Cicero Skyrius
J

MŪSŲ KOLONIJOSE
New York, N. Y.
MCSŲ GINČAS SU LENKAIS 

TARPTAUTINES TEISES'

ŠVIESOJE

Šiokia tema gegužės 19 d. 
Politinių Studijų Klubo pakvie
stas kalbėjo buv. Vilniaus kra-1 
što žinomas veikėjas ir dabar 
besirūpinąs lietuviškųjų rytų 
žemių apjungimu Lietuvos sie
nose adv. Antanas Juknevičius. 
Jis išsamiai peržvalgė Vilniaus 
bylą iki II-ojo Pasaulinio karo, 
Įvertino dabartinę padėtį ir su
stojo prie Lietuvos — Lenkijos 
ateities santykių, iškeldamas 
lenkų emigracijos vis dar ne
baigtus išgyventi svaičiojimus 
apie naują Vilniaus užgrobimą, i 
Prelegentas to priežastį įžvel
gė pačioje lenkų psichikoje, ku
ri gyvenanti hiperbolėmis ir 
stokojanti realybės suvokimo. 
Kai prelegentas Bostone jau 
buvo besuorganizuojąs lietu
vių - lenkų klubą, viskas su
griuvo dėl to, kad lietuviai no-Į 
rėję klubo įstatų deklaracijoje' 
pažymėti Vilnių Lietuvos sos
tine. Kaikurie numatyti klubo 
6teigėjai lenkai ryšium su tuo1 
pareiškė, kad ‘ sutikdamas su Į 

Vilniaus atsisakymu lenkas iš-į 
duotų pačią Lenkiją. Apskritai 
lenkų emigracija dažnai ir žo
džiu ir savo leidiniuose vis pri
simenanti Lenkijos 1939 m. sie
nas su Lvovu ir Vilniumi. ' Iš 
šitokių lenkų emigracijos nuo
taikų prelegentas linkęs daryti 
Išvadą, kad Lietuvos — Lenki
jos ateities santykius planūo- 
jant neverti pasitikėjimo lenkų 
žodžiai apie jų palankumą Lie
tuvai. Jei tik Lenkija turėsian
ti progą, ji vėl organizuosianti 
ką panašų į želigovskiadą. Tei
sė neparemta jėga lenkų nega
lėtų sulaikyti. Todėl savo san
tykiams su Lenkija tinkamai
išspręsti Lietuva turinti jieško- 
ti sąjungininkų. Natūraliausias 
sąjungininkas, kuris taip pat 
gurės sąskaitų, esąs Ukraina. 
Pabaigoj prelegentas iškėlė 
mintį, kad Rytų Lietuvos lie
tuviai, lygiai kaip kad M. Lie
tuvos lietuviai, tūtų atstovau
jami veiksniuose.

Diskusijose pasisakė kon. 
Budrys, V. Rastenis, B. Nemic- 
kas, J. Kaminskas, J. Pažemė- 
nas, K. Bielinis, V. Vaitiekūnas, 
J. Gudas, M. Brakas, A. Trima
kas. Rastenis priminė, kad J V

KUN. S. JONELIS
(Atl elta iš 3 pusi.)

briko nelaimėje, jubiliatui tebe
sant vaiku. Motutė (dar gyva, 
einanti 87-tus metus), likusi 
našle, paj’Zgė išauginti ir išmoks 
linti keturis sūnus ir dvi dukte
ris, kurių viena — Sesuo Cla ri
ta — yra Šv. Kazimiero Kong
regacijos vienuolė, o antroji — 
Marija Malinauskienė — yra 
kun. Jono Malinausko (Malin), 
Marijos augštenn. mokyklos ka
peliono, motina.

Jubilėjinės iškilmės įvyks sek 
madieniį, gegužės 27 d., Šv. Balt 
ramiejaus parapijos bažnyčioje, 
Vaukegane. Iškilmingas šv. Mi
šias celebruos pats jubiliatas, o 
asistuos jo mokslo draugai kun. 
P. Katauskas, kun. V. Černiaus
kas ir kun. Jonas Malinauskas.

Nuo 12 iki 4:39 vai. parapijos 
klebon'joje bus priėmimas, o 5 
vai. — iškilminga vakarienė Lic 
tuvių auditorijoje, 9th Str. ir 
Lincoln Str. Z. R.

pilietis Tureckis, besirūpinda
mas savo žmonai, 'gyvenančiai 
Vilniuje, JV vizą rėmėsi tuo, 
kad jo žmona esanti Lietuvos 
pilietė ir Valstybės Dep-tas su 
tuo sutiko ir vizą davęs. Savo
tiška staigmena buvo kon. Bud
rio pareiškimas, kad buv. len
kų okupacijoje Vilniaus krašto 
gyventojams tenkančiais JV 
palikimais rūpinasi Lenkijos 
konsulai, nors 1945 m. sutarti
mi Lenkija yra sutikusi su sa- 
v0 dabartinėmis sienomis ry
tuose. Jei tai nėra koks nesu
sipratimas, tai .mūsų diplomatų 
būtų pareiga atitinkamais ka
nalais atitinkamose įstaigose 
reikalą įstatyti į teisingą kelią.

Diskusijose vieningai buvb 
pabrėžtas reikalas nevengti kon 
taktų su lenkų atstovais, nes 
Lenkija yra vienas iš didžiųjų 
Lietuvos kaimynų ir vienas iš 
svarbesnių Lietuvos nepriklau
somybės veiksnių. Lietuvių emį 
gracijos santykiai su lenkų emi 
gracijos sluogsniais, kurie ak
centuoja Lietuvos nepriklauso
mybę ir pasisako už taikingą vi
sokių tarpusavio nesusiprati
mų sprendimą, ilgainiui gali 
pamažu keisti ir tas kaikurių 
lenkų sluogsnių imperialistines 
nuotaikas Vilniaus atžvilgiu. 
Izoliacija į kaimynų sugyveni
mą niekad neveda, o veikiau 
antagonizmą skatina. Ne Lie
tuvos interesas gilintis ar ska
tinti Lietuvos — Lenkijos san
tykiuose antagonizmą. Tas ne
reiškia, kad lietuviai turi nuty
lėti lenkų skleidžiamą netiesą. 
Atvirkščiai, lietuviai kiekviena 
proga turi pareikšti ir lenkams 
ir visiems kitiems, kad ginčo 
tarp Lietuvos ir Lenkijos dėl 
paties Vilniaus su apylinkėmis 
daugiau negali būti ir kad šia! 
prasme yra tuščios kaikurių! 
lenkų svajonės. Išskyrus vieno [ 
diskusijų dalyvio truputį de
magoginį pamušalą, diskusijos 
vyko studijinėje klapsimo plot
mėje.

Kor.

Los Angeles
PENKIOLIKA DINAMIŠKŲ 

METŲ '

1951 metais pasirodė puoš
nus Los Angeles Šv. Kazimiero 
Lietuvių parapijos leidinys: 
Dešimtmetis, 1941—1951.

Tai buvo rašytinis paminklas 
tai vienintelei lietuviškai para
pijai prie Pacifiko dešimtine*- 
čiui pažymėti.

Nespėta atsidūsti, o jau, štai 
rengiamasi švęsti tos parapijos 
penkiolikos metų sukaktį. Pa
rapijos augimas ėjo tokiais ste 
bėtinai sparčiais žingsniais, kad 
smulkmeniškai registruoti vi
sus parapijos laimėjimus laik
raščio skiltyse nėra įmanoma.

Iš kuklutės užuomazgos iš
augo lietuviška religinė ir tau
tinė institucija, kurios turtas 
vertinamas per 300,000 dolerių.

Naujos modernios statybos 
bažnyčia, naujas parapijos na
mas, vienuolynas, salė, šešta
dieninės mokyklos veikla, vai
kų darželis ir aplink parapiją 
besiburiančios organizacijos — 
viskas tai sudaro stiprų pagirn- 
dą lietuvybei Los Angeles mie
ste.

Kodėl tokia dinamika? Kodėl 
toks šiltas ryšys amonių su sa
vo parapija?

Parapijos kūrėjas prel, J. 
Macijauskas 1946 mt. kovo m. 
pareiškė: norint gelbėti Lietu-

PASAUIJS YRA MAŽAS

Lankydamas Neapolį buvęs prez. Truman susitiko savo pusbrolį brig. 
gen. Lewis B. Truman. (INS)

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

vą, reikia visų pirma gelbėti, 
pabėgėlius iš Lietuvos ir juos 
patraukti į Ameriką, ir antra: 
auklėti savo vaikus lietuviškai, 
kad jie .mokėtų ir lietuvių kal
bą, ir mylėtų Lietuvą, kitaip 
senesniems mirus, lietuviai pra 
nyks Amerikoje.

Ar nebus parapijos augimo 
sėkmės priežastimi įkūrėjo tas 
sakytinio testamento posmas, 
cituotas augščiau. Parapija, 
stengdamasi duoti lietuviui tė
vynės tradicijų gaivumą: reli
ginę praktiką savo kalba fr vi
suotinį palankumą tautinei veik 
lai, sudarė neatskiriamą dalį 
vietos kolonijos religinėje, tau-' 
tinėje ir intelektualinėje sri-' 
tyse.

Todėl — verta džiaugtis kar
tu su parapijos darbininkais,' 
fundatoriais ir pavieniais eili
niais nariais jos pasėkimais ir 
plėtotė.

Kaip parapijos organizuoja-: 
ma “Lietuvių Diena” sutraukia 
Po du tūkstančiu lietuvių iš 
plačių pietinės Kalifornijos ėr-! 
dvių, taip ir parapijos penkibli- 
kos metų minėjimo sukaktis 
bus nepaprastos' iškilmės.

Iškilmingos pamaldos it ban
ketas parapijos salėje. Bankete 
svarbiausiu kalbėtoju bus lOs- 
angeliškių mylimas kun. L. 
Jankus. Puošnioje programoje 
pasirodys sopranas, ėperos so
listė Elena Bartush-Swaggart 
ir muz. B. Budriūno vedamas 
vyrų kvartetas. Sukakties Mi
nėjimas bus birželio mėti. 3 d.

Tačiau penkiolika dinarniškų 
metų nesustoja ties penkiolikos 
metų slenksčiu. Jau gauti pla
nai plėsti parapijos salę, pato
bulinti ją, pritaikinti dešimte
riopai paaugusios kolonijos rei
kalams, padaryti salę tokią, 
kurioje nebūtų gėda priimti 
augštuosius kviestinius iš ame
rikiečių, o ir patiems pasi
džiaugti leidžiant laiką gražio
je aplinkoje.

Per metus parapijos salėje 
ne tik įvyksta beveik visi lietu
viški kolonijos parengimai, pra
dedant nuo Vasario 16 min. iki 
vaikų vaidinimų, bet salės pa
talpose sueina daug žmonių or
ganizacijų posėdžiams, paskai
toms ir 1.1. Viso per metus bū
na virš 200 tokių parengimų. 
Bet salė per 10 metų necuvo 
taikoma vis didesniems reika
lavimams.

Tuoj šeštadienio mokyklos 
sezonui pasibaigus, salė bus pa 
didinta vienu augštu, kuris at
siras iškasus rūsio patalpas po 

Į visa sale. Tai]? atsiras milžiniš

ka valgykla, bufetas ir papildo
mos patalpos šokiams. Tada 
viršutinė salė liks tiktai scenos 
parengimams.

Nenorint apsunkinti parapi
jos biudžeto, viskas bus daroma 
didžiausio taupymo keliu, ats
kira sąskaita. Turint galvoje 
nepaprastą reikmę tos salės lie
tuvių kolonijai teprašoma pa
aukoti po 10 dol. nuo dirban
čios šeimos. (Jau gauta aukų 
ir po 50 dol.).

Salės praplėtimiv- bus atžy
mėta penkiolikos rfietų sukak
tis parapijos gyvenime.

Grįžtant prie parapijos kūrė
jo a. a. prel. J. Macijausko 
1946 mt. lapkričio mėn. pareiš
kimo spaudoje, kartojame jo žo
džius: labai prašyčiau savo ge
radarių, kad prisiųstumėte sa
vo vardą ir kiek žadate paauko
ti naujai bažnyčiai... ir toliau: 
nors aš ir nesulaukčiau to mo
mento, kada bus šventinama 
naujoji bažnyčia, bet norėčiau 
kuo greičiau pašventinti pama
tus. Pradėtąją statybą užbaigs 
mano pagclbininkas kun. Jonas 
Kučinskas, kuris turi daug su
manumo ir energijos.

Dešimčiai metų po tų žodžių 
praslinkus, kun. klebonui J. Ku- 
čingiui vedant parapiją, taip to
li nueita pirmyn, kad kuklus 
kūrėjo linkėjimai apvainikuoti

didelių statybų ir plataus orga
nizacinio gyvenimo.

Gyvenimiškai imant tai vi
sa — stiprus ryšys tarp parapi
jos ir parapiečio, ištikimai, kaip 
pageidavo parapijos kūrėjas, re
miamas lietuvišku patriotizmu 
padarė stebuklus.

J. G.

LIETUVA RADIJO 

PROGRAMOJ

Sekmadienį, gegužė's mėn. 13 
d., per didžiulę radijo stotį KNX 
—Columbia Broadcasting Co.— 
buvo kalbama apie Lietuvą ir 
kitas Baltijos valstybes. Atpa
sakota dabartinė Lietuvos padė
tis ir kokiose aplinkybėse Lie
tuvos pasiuntinybė ir konsulatai 
veikia šiam krašte. Pastebėta 
apie Maskvo3 agentų pastangas 
suvilioti išvietintuosius grįžti 
Lietuvon. Nurodyta, jog tam 
naudojamasi specialiai leidžia
mu laikraščiu Rytų Vokietijoje 
ir įvairiais laiškais. Priminta, 
kad iki šiol tos bolševikų pas
tangos veltui. Tasai pranešimas 
buvo po tos stoties atstovo in
terviu su konsulu dr. J. Biels- 
kiu. Galima pastebėti, kad po 
sakyto pranešimo, kai kurie 
Hollyvvood vadovaują žmonės 
teiraujasi apie galimybes kai 
kuriuos įvykius parodyti per 
televiziją. Draugo Report.

Racine, Wis.
Gyvojo Rožančiaus Draugijos 

46 metų sukaktis
Geguž's 27 d. Gyvojo Rožan

čiaus Draugija minės 40 metų 
sukakti. Ta proga parapijos sa
lėje 5 vai. vakare bus didžiulė1 
vakarienė. Per visą laiką Gyvo
jo Rožančiaus Draugijos nariai 
yra daug gero padarę savo pa
rapijai. Neseniai draugija pa
skolino parapijai net 1,000 dol.

Birželio {Vykių minėjimas
Altas birželio 10 d. minės 

mums visiems zn^mus birželio 
įvykius. Bus pamaldos bažnyčio
je ir minėjimas parapijos salėje. 
Be to kalbės kongresmanas 
Lawrence Smith.

Trumpai "
— Parapijos piknikas bus bir

želio 17 d. Minkauskio darže, 
kuris yra arti kelio į Kenoshą. 
Jau .parduodami dovanų paskirs 
tymo biletai. Paskirtos labai 
gražios dovanos.

— Gražus bfjys mūšų tau

tiečių iš Racine buvo nuvykęs 
į Milwaukee pasiklausyti Daina
vos ansamblio iš Chicagos. Tik
rai buvo ko prisiklausyti ir pasi
žiūrėti. Kas nuvyko — džiau
gėsi.

— Maldos Apaštalavimo Dr- 
jos piknikas bus birželio 3 d. 
prie parapijos salės. Bus įvai
rių pramogų.

— Kun. dr. V. Andriuška,
MIC, gegužės 26 d. vyksta ą 
Melrose Park, 111., suteikti mo
terystės sakramentą Petrui Met- 
rickui.

— Genev. Smith ir K. Gūdaus 
kas iš East Chicago, Ind., susi
tuokia gegužės 26 d.

— M. ir V. Kasparaičiai šio
mis dienomis džiaugiasi, kad jų 
duktė Danutė susilaukė dvynu
kų t— Petro ir Jono.

— P. D. Leonard sveiksta po 
ilgos ligos.

— Parapi.os choras paskyrė 
iš savo iždo 100 dol. padengti 
išlaidoms, kurios susidarė per
kant naujas užuolaidas scenai.

— Jonas Sinsinas yra veiklus 
mūsų parapijoje. Vis rando lai
ko ir visuomenės gyvenime pasi 
reikšti; pvz. Motinos dienos m - 
nėjime pasakė eiles. Dar ir sa
vo namą vienas pats tvarko ir 
perdirba. p. z.

ŠELPKIME VAIKl'čl'IS
Lietuvių pabėgėlių vaikučių Vo

kietijoje yra dar apie 2000. Jų 
dauguma tebegyvena skurdžiuose 
barakuose, po 5 ir 7 asmenis vie
name kambaryje. Dėl šių sąlygų 
jie išbalę, suvargę. Juos reikia iš
vežti ben vasaros metu į miškus, 
į tyrą orą. Todėl skautai ir ki
tos veikiančios lietuvių organiza
cijos, rengia jiems vasaros sto
vyklas. Šioms stovykloms išlaiky
ti ir tinkamą maistą paruošti rei
kalinga lėšų. Vaikučių ilr rengė
jų vardu nuoširdžiai prašau lietu
vių geradarių skirti auką ir sių
sti į Balfo centrą: 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y.

Tas aukas Balfo Vokietijoje pa-, 
skirstys proporcingai visoms ren
giamoms vasaros stovykloms.

Vaikučiai už geradarius pasi
mels ir visi paramą gavusieji au
kojusiems betarpiai padėkos.

Kn. dr. J. B. Končius 
Balfo pirmininkas

FOR THAT IMFORTANT DAY 
OF YOUR LIFE!

YOUR WEDDING
FLOWERS From

PEOPLE’S FLORIST 
1850 W. 47lh Si. LA 3-1786

(Bob & Shirlee Bandyk)
• Specializing in Corsages and artistic florai

jguaiJda

OfiATOO
NOBIS

PREMIJL/OTAS' ROMA MAS

Įdomiausias romanas!

Gyva Intriga ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. R. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

AM dalys vienoje knygoje 
♦48 pat — tik $4 00

Užsakymus siųsti:

“ftRAUGAS’’ 
2334 U. Oakley Aminą 

Chicago 8, Ultaoli

PADEKIME ARiTMIESIEMS

LIETUVOJE IR SIBIRE

Siunčiame į Lietuvą, SSSR 
teritoriją ir visą Europą pilnai 
apmokėtus angliškų medžiagų, 
avalinės, maisto ir vaistų užsa
kymus, parinktus iš katalogų, 
taip pat išsiunčiame ir įkainuo
jama vietoje siuntėjo supakuo
tus siuntinius. Labai pigūs pas 
mus užsakomi vaistai. 60 gm 
steptemycino ir 50 cc pencilino 
tik $37.30 siunčiant expresu iš 
Anglijos. Lietuviškas ir sąži
ningas patarnavimas.

Dirbame 6 d.: 9—6 vai.

PATRIA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 

Chicago 23, III.

Tel. JRawford 7-2126

Vyras 42 m. amž., vidutinio ūgio, 
pasiturintis, nori susipažinti su mo
terim 30 iki 40 m. amž., vedybų 
tikslu. Atsiliepti — DRAUGAS, Rdx 
No. 4920, 2334 S. Oakley Avė., Chi
cago 8, I1L

3000000000000000-000-00-00000
Comptometro - Mašinraščio 

Mokykla
P. Kesiūno vadovaujama, persikė
lė j Gage Parką ir priima naujus 
kursantus.

Ten pat galima išnuemuoti ar 
ba nusipirkti ir comptometrą.

Dabartinis Mokyklos adresas*
5548 So. Albany. Tel. WAlbrool 
5-4315.

FREE FROM ARTHRITIS7 
RHEUMATISM7 — 
OTHER AILMENTS?

If not, send today for the HYUS 
STORY and literature — FREE!

Write now to:

HYUS CORPORATION, D-13, 
Boise, lda*w

Pirkit Apsaugos Bonus!

BERNIUKŲ VASAROS STOVYKLA
PRIE ATLANTO MAINE. GARSIAJAME 

ATOSTOGŲ KRAŠTE
Tėvų Pranciškonų priežiūroje, Kennebunkport, Maine. 

Stovykla prasideda liepos 7 d. ir baigiasi rugp. 5 d. Norintieji 
gali pasilikti ir ilgiau. •

Berniukai priimami nuo 7 m. iki 16 metų.
Stovyklą lietuviškoje dvasioje praveda prityrę vadovai 

Užsiregistruoti iš anksto šiuo adresu:

FRANCISCAN MGNASTERY, Kennebunkport, Maino
4*

CATHOLIC BOYS CAMP
LIBERTYVILLE, ILL.

OPEKATKD BY FRANCISCAN FATHERS

EOR BOYo 8 to 14
SEASON: JUNE 24 — AUGUST 26 

KATES: $15 PER WEEK 

Eor Information, write 
Rev. Pasekai Wodek, O. F. M. 

LIBERTYVILLE, ILL.

DIDELIS PAVASARINI 
ISPARDAVIMAS
GAUTAS DIDELIS KIEKIS NAUJŲ PAVA

SARINIŲ Rf BŲ IR BALTINIŲ,

vyrams, moterims, vaikams Ir namų reikalams, 
kaip: paklodžių, užvalkalų, rankšluosčių ir kilų.

SUMAŽINTOMIS KAINOMIS

PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 
KRAUTUVĖJE *

Joseph’s l)ry (ioods Store
3218 SO. IIAIJSTED STREET

CHICAGO 8, ILLINOIS

___ :———----&_=.—  .  ___ ___
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PLEASE G1VE THIS RAGE TO A SICK FRIEND

Answer
to

Cancer Relief !!!Or Money 
Back, Sensational Guarantee

* Yes, that is correct. This guarantee certainly is sensational. Būt it is 
not sensationalism. Nor is it coinmercialism — no one gets a profit from
Spears Chiropractic Hospl- 
taL It to sineere—made by 
one of the world’s largest, 
most famous and most suc
cessful cancer research and 
treatment centers.
' Its sole purpose is the sav- 
ing of many lives now in 
great Jeopardy — lives of 
mothers, fathers, helpless lit
tle children, of thousands 
vvho ha ve lošt hope—thou
sands who are štili desper- 
ately see’dng help — and 
thousands vvho may ha ve 
some disease rapidly pro
gressing Into cancer and 
don’t knovv it

We wiU probably be criti-

DOES YOURS?
O»k 400 Insurance companles 

recoguize Chiropractic. Does 
yours? Con tac» your eompany at 
oncu and demaitd this protection, 
thu tam* as medical and turglcal.

Ton uever luiow whee you wlll 
oeod Chiropractic, for lt h now 
helpiug thousands ovory day. Full 
coverage, including Chiropractic, 
will cost oo mere.

dzed for this guarantee by 
those who oppose chiroprac
tic. Fine. Unjustified criti- 
cisms from the šame source 
are responsible for this guar
antee. They may call it un- 
ethical. Būt vve are sure vie
tinis of cancer are more in- 
terested In relief than ethics.

Scientists and Iaymen alike 
are invited to vvatch the re- 
sults of this guarantee. We 
make no claims we have not 
already proved vvith results.

Cancer patients s h o u 1 d 
challenge our erities to make 
the šame guarantee—not by 
their vvords būt “by their 
vvorks ye shall know them 
Superior results are the only 
proof of superiority. Almost 
every other produet and 
Service is guaranteed—vvhy 
not the šame fairness in 
health produets and Serv
ices? This is the vvay—and 
probably the shortest vvay— 
to real results and real prog- 
ress in the healing Sciences.

We do not claim to have 
the only vvord or the lašt 
vvord. Būt the excellent re
sults we are getting pn thou

sands of “hopeless” cases, 
vvrecked by cancer or wrong 
treatment, certainly merit 
investigation.

We Accept the Challenge 

of Cancer

Chiropractič is in the 
cancer fight. And results 
indicate that the new dis- 
coveries made at the 
Spears Chiropractic Hos
pital have given chiroprac
tic probably the most uni- 
versally accurate diagnos- 
tic tęst and the most logi- 
cal and successful preven- 
tive and relief vveapons in 
existence.

Our greatest problem is 
not the relief of cancer, 
būt to overcome the ter- 
rible damage so often 
done by vv r o n g or un- 
skilled treatment before 
patients reach us.

Cancer Sufferers Finding New 
Hope Through Recent Discoveries

Polio Treatments 
Free ai Spears Ifnless 
Results Are Satisfactory

Happy results on thousands of cancer patients treated 
at the Spears Chiropractic Sanitarium ana Hospital, Den- 
ver, Colo., indicate that we have found the -major causes 
Of cancer. And, the new 2,150-bed cancer unit now under 
construction will probably make this the largest private 
hospital and cancer centet in the
world. Well-authenycatea liter- 
ature r>xplaining our research 
findings and results in cancer, 
arthritis and rheumatism, polio, 
multiple selęrosis, cerebral palšy, 
heprt and other diseases is yours 
for the asking. We believe the 
public is entitled to know the 
great strides we have made both 
in our research and treatment 
of the problem ss well as other 
diseases.
Amazing Diageostic Cancer 
Tęst Perfacted

For many years, scientists all 
over the world have been desper- 
ately searching for a simple diag- 
nostic tęst by which cancer and
Credispositions to cancer could 

e easily deteeted. The search 
elsewhere is štili going on. Burt i 
Spears has perfected probably 
the most accurate tęst yet dis- 
covered—one tha. has scored in ( 
more than 11,000 examinations a 
99% success record in grades 3 
and 4 cancer, 97% in grades 1 
and 2, and 94,6% in grade O and 
non-cancerous cases. It is, how- 
ever, only one of the Severai 
highly-developed fnethods of di- 
agnosing used at Spears.
Whot Is Cer.cer

Cancer may be a malignant 
growth or an eating sore, inside 
or outside the body, in which na- 
ture has lošt control of growth, 
repair and other body funetions.
It receives its name from its lo- 
cation, malignancy and type of 
tissue involved. Some types grow, 
some eat or destroy the tissues.
Some cancers are a combination 
of the two types. Some have įvell- 
defined blood vessels; in others 
the blood filis the tišsues, likę 
watėr in a ‘sponge. Some are en-

Or. Leo Spears

elosėd in a tough tissue capsule; 
others are intermingled with the 
cells of vital organs, bones, 
nerves, museles or other tissues 
Where and In Whom De*s 
Cancer Meti Often AppearT 

Cancer is no respecter of per
sona. It attaeks the old and the 
young, the malė and the female. 
We are constantly treating can
cer in humans of all types and 
ages, from tiny babies to near 
centenarians. Of the hundreds of 
cases we have treated, only about 
one cancer out of every 25 showed 
on the outside of the body. The 
others were some place inside, 
and mostly in Vitai 
glands.

organs or

Wkat Caases Cancer 7
While others have searched foi 

s eause of cancer originating out- ' 
side the body, we have sought the | 
cause inside the body. iA idb 
others contended that lome <erm 
or irritation waa probably at 
fault, we felt that disturbed bodj 
funetions were generally to 
blame. One of the most impor- 
tant of our discoveries was that 
cancers do not result from any j 
one cause. Regardless of their 
type, they appear to have three 
or more causes. These we have 
found to be:
(1) Interference with nerve sup- 

ply to the area affected;
(2) Body wastea — poisons — re- 

sulting from poor elimination 
from one or more of the 
eliminative organs;

(3) Wrong foods and food com
binations, which cause vita- 
min imbalances and over- 
stimulate the growth of can-

• cer cells;
(4) Trauma—injuries or irrita- 

tion of tissue cells;
(5) Hormonai imbalances, result- 

ing from some hormone- 
forming glands manufactur- 
ing too much and others too 
little of their natūrai secre- 
tions;

(6) Enzyme imbalances, result- 
ing from Chemical alterations 
in digestive juices, and body 
metabolism;

(7) Imbalances of vital comhina- 
tions between hormones’en- 
zymes and vitamins, result- 
ing from Chemical alterations 
in these substances.

(8) Pathogens and malignina — 
poisonous excretions thrown 
into the blood stream from 
the diseases progressing in- 
to cancer and the first and 
succeeding lesions of cancer 
itself.

What Relntion Is Cancer 
Te Other Diseases? •

We have found that cancer Is

THE GUARANTEE
If given time for maximum results, 

Spears Hospital guarantees a refund of 
treatment costs to all cancer patients 
accepted under this plan who do not re- 
ceive a eure, arrestment, relief, prolonga- 
tion of life or other satisfactory results.

seldora a se para te and distinet 
disease. It is usually the end 
produet of other diseases and 
often flourishes in combination 
with other diseases. The major 
problem in diagnosing early can
cer lies in the difficulty in dis- 
covering where certain other 
pathological or cancerogenic con- 
ditions end and cancer begins. 
The diseases which often finally 
end in cancer are usually of the 
in/lammatory or “itis” types. Al- 
though cancer is thought by 
many to be a separate and dis
tinet morbidity, we have found 
itisactually a combination of the 
disease from which it stemmed 
and its own malignant pathology.
Cancer Is the Lašt Stoge of 
Certain Other Diseases

In certain organs it may be so 
much a part of other diseases 
that it is hardly recognizable as 
to type or pathology. Some can
cers are only recognizable as 
such after they reach a death- 
produeing or terminai stage. This 
makes cancer prevention more 
important to the human race 
than cancer eure. It also indi- 
cates that the best way to han- 
dle cancer is to relieve cancer- 
produeing diseases before their 
malignant stages are reached. 
Since everj disease that can ut- 
timately end in cancer is cancer

ogenic, all such diseases should. 
be recognized and treated accord- , 
ingly, even in their earliest 
stages. We now know what these 
diseases are.
Cancer End Produet of
Inflammatory Diseases

The “itis” diseases which most 
freątfently pass from mild or in
flammatory functional ailments 
to chronic and pathological 
stages ending in cancer are those 
that affect the stomach, colcn, 
liver, spleen, lungs, breasts, 
mouth, throat, bones, lymphatic 
glands, malė and female repro- 
duetive organs, bladder, prostate, 
kidneys, and skin. The best way 
to insure against ultimately hav- 
ing cancer in these and other 
parts is to have such diseases re- 
lieved by chiropractic measuree 
before they can possibly end in 
malignancy.

Since health is the most pre- 
cious of all things, and since you 
have būt one life and one body, 
protect and preserve them con
stantly through natūrai means.

For further Information, see 
your local chiropractor and 
write Spears Chiropractic 
Hospital, Denver, Colo., for 72 
pages of Pro’jf of Chiropractic 
results—free. And send us 
narnės of friends you want to 
have our liierature.

How can vve afford to do this? This has been a stand 
ing offer by the Spears Chiropractic Sanitarium and 
Hospital, Denver, Colo., for a iong time. Yet, not one re- 
fund has been reęuested. Wby? Because Spears makes 
no claims its results vvill not justify.

tvvisted spinal jolnts forced out 
of line by falis, s tralus or other 
accidents. The location of fhe 
paralysis depends tipon wliat 
nerves are strangnlatcd.

2. Stasis or congestion in tlie 
spinal cord and mutor nerves 
supplying the affected museles.

So, in order to extend the 
benefits of our treatment to 
thousands of polio vietims des- 
perately seeking relief—at rea- 
sonable rates and with assurance 
their efforts and money will not 
be wasted, we make the following 
offer, in which we believe most 
chiropractors will join us: Your 
money's worth or your treatment 
money back.

Because polio is such a wasting 
and crippling disease, it naturally 
takea longer for optimum results 
than in most diseases. Būt after 
examination the minimum time 
reęuired under our offer will be 
given each patient. If our rules 
are observed and if reasonable 
results have not been obtained in 
such minimum time, the treat
ment cost will be refunded. This 
does not apply to meals and room. 
Prevention Benai Than Cura

Chiropractic is also extremely 
effective in preventing polio. 
One treatment per month during 
polio season is all that is neces- 
sary. Chiropractic in every home 
for prevention and relief of poliu 
would help wipe out this scourge.

This is one of a series of 
Spears' reports on research find
ings and gratifying results in 
the treatment of polio, multiple 
aclerosis, cancer, cerebral palšy, 
arthritis and rheumatism, heart, 
epilepsy, tuberculosis, museular 
dystrophy. myasthenia, asthma, 
rheumatic fever, headaches and 
other problem diseases.
Whot Ii Poliomyeliris?

“Polios” means gray; myel, 
cord; itis, inflammation. Thus, 
poliomyelitis means inflamma- 
tion of the gray anterior col- 
umns of the spinal coTd, which 
are composed of the nerves that 
mostly control the musele povver 
of the body and especially of the 
arms and legs. It is an affection 
of the spinal cord and nertes 
vvhich often results in paralysia 
of museles of the limhs, spine or 
organs of breathing.
Who» Causes Poliomyeliris?

Likę many other problem dis
eases, Severai factors vvhich may 
properly be termed causes are 
involved. Our research indicate* 
that the most (mportant of these are:

1. PresBure on the spinal cord 
and nerves, caused by slightly

How Basic and Supplemenlary 
Causes Combine to Bring Abaut Folio

Pressure on or irritation of a 
nerve, before or after it leaves 
the spinal cord, congests and in- 
terferes with the flow of nerve 
energy and other life factors 
through such nerve. This lowers 
body resistance and brings about 
paralysis and impoverishment 6f 
the musele? and tissues supplied 
by that nerve. Su p ple m en ta ry 
causes which often help bring on 
polio when body resistance is low, 
are: <1) Exhaustion, (2) getting 
too hot or too cold, (3) an ac- 
cumulution of excess body waste,
(4) virus created by body waste,
(5) over-eatmg, (6) incompatible 
food combinations and (7) Severe 
emotional upsets. •
Aceldnan Ofrcs at Foott

Bicycles damaged by apparent- 
ly harmless accidents are taken 
to the shop for repairs. Būt, un- 
less there is some obvious injury, 
the children ridina them are al- 
lowed to go witnout attention. 
VVeeks, nionths or years later 
these children become diseased in 
body or mind, būt the parents 
have forgotten the bicyele acci- 
dent and injuries vvhich later re- 
sulted in these aihnents. Had 
they, at the time of the accident, 
taken their children to a chiro 
practor and had their epines ex- 
amined, they migiu have avoided 
polio and other distress in later 
years.
Body Heols Sėli

Were it not for the -ahility of 
the hutnan body to often repair 
ita own damage, being negleeted 
as it asually is after accidents 
it would be left in a worse con- 
dition than the damaged auto- 
mobiles and bicyclea which are 
immediately taken to the repair 
man. This se'f-repairing ahility 
of the body is not only forlunate, 
būt almost miraculous. In many 
cases, hovvever, the damage re- 
sultinįt from accidents is such 
that it cannot be corrected or 
repaired by nature vvithout some 
assistance from a doctor schooled

WHY DO WE ADVERTISE?
How else could "hopeless" siek folks 

learn about our work before it is too 
late? Our government advertises salva- 
tion of freedom—>our churches advertise 
salvation of the soul—Chiropractic ad
vertises salvation of life. Medicino ad
vertises—??------- most of all.

in body mechanics, as are chiro 
practors.
Why I, Polio More Prevalėaf 
In thn Summcr7

The reason is the call of the 
outdoors with its inducemenls for 
tree-climbing, bicyele riding, 
wrestling, diving, leap frog and 
other games through vvhich spinal 
injuries, exhaustion, and over- 
exposure originate. Its low in- 
cidence in winter is the result of 
the youngsters being cooped up 
in schools and in their homes 
most of the time.
Why Are Some Peeple 
Immane fe Polio?

Because some do not sustain 
the fype of injuries that result in 
polio; others are strong and 
nealthy enough to resist or over
come spinal injuries and other 
poiio-causing factors to which 
weaker and lesa healthy bodies 
would succumb. When only one 
child in a large family, school 
or neighborhood gets polio, more 
than likely the child had a fall or 
sustained some type of injury 
which the others did not. When 
a number of children in the šame 
family, school or neighborhood 
get polio, a check will probably 
show that they had eaten the 
šame incompatible foods, engaged 
in the šame exhausting games, 
swam in the šame chilly waters 
or shared in some other injuriout 
or energy-redueing adventure. 
Of the hundreds of cases of polio 
handled at the Spears Chiroprac
tic Hospital and the Spears Out- 
patient Clinics, about 95% had at 
some time sustained definite 
spinal injuries.
lt There Aey Hope for Polio Vlctlmt?

Yes. With proper chiropractic 
measures, most polio vietims, re- 
gardlegs of the parts affected or 
the severity or chronicity of the 
disease, have a good cbance for 
complete recoveiy or gratifyrng 
relief. Thousands of acute and 
badly crippled cases recover un> 
der chimpractic care—by chiro
practors everyvvhere—each year. 
Research at the Spears Hospital 
has resolted in recent discoveriea 
which hdve been extremely effec 
tive in the relief of polio.
Warnleg to Polio PoHoot*

To našume there is no eure or 
relief for polio Is foolish. And it 
is traglc when such assumptinn 
results in faiture to seek better 
treatment when one fails to bring 
desired results in a reasonable 
time. To resign oneself to a life 
on erutehes, in braces or a wheel- 
chair, vėithout giving chiropractic 
a fair trial, is (llogical. And it is 
good judgment to seek chiroprac
tic first ivhen poasible. Polio 
musele* degenerate *o rapidly 
that treatment that does not shovt 
definite improvement almost from 
the start, even though free, may 
prove expensive and regrettabl*— 
too late.

For further Information, 4ee 
your local chiropractor and write 
Spears Chiropractic Hospital 
Denver, Colo., for 72 pakei 
of authentic, documented Proof o1 
result* in score* of different dis
eases—free. Also send name* of 
friends you want to get our lit
eratūra.

Multiple Sclerosis Being Mastered Through Research ai Spears Hospital

Arthritis and Rheumatism Being 
Conquered by Rew Oiseoveries

Intensive research into the rausės and corro-tinn c' 
the crippling and killing’ diseases has been (jutetly ?omg on 
at Spears Chiropractic Sanitarinm and Hospital, Denver, 
Colo., for several years. During this time discoveries have 
been made vvhich are proving extremely valuable in the
relief of such conditions as mul
tiple sclerosis, cancer, polio, cere
bral palšy and mental deficiency, 
arthritis and rheumatism, tubėr- 
culosis, epilepsy, museular dystro
phy, headaches, asthma, rheu
matic fever, heart and nnmerou3 
other stubborn diseases. This ar- 
ticle relates to multiple sclerosis, 
būt documented proof of the 
amazing results being gotten at 
Spears Hospital, and by compe- 
tent chiropractors everyvvhere, on 
many problem diseases is avail- 
able without cost.
Whot I* MsIHpte Scleroih?

Health is harmonious funetion-
ing of the body. Disease results 
from disorganized funetioning. 
Multiple sclerosis is disorganized 
funetioning of the muselės. It 
usually starta as a leg weakness 
and loss of balance, vvhich slowly 
grovvs- and spreads until its vie
tini is unable to walk, tum over 
in bed, feed himself, swallbw or 
talk. In the advanced stage, the 
limbs jerk and shake, the kidneys 
and bowels get out of control, 
visloti fails and the museles waste 
away. With a good heartį patients 
may4ive in this unfortunate statė 
for many years.

terniptOd ROrve Flow Baile Caoso 
,It has Iong been beliėved that 

the crippling effects of this dis
ease and its severtrl cėugins 
known by such narnės as amyo- 
trophic lateral Sclerosis, Iateral 
sclerosis, cerebral spinal sclerosis, 
disseminated sclerosis, etc., were 
the result of a Progressive sclero- 
sis (hardening - degeneration) of 
multiple (many) cells of the 
brain and spinal cord.

Research at Spesri Hospital, 
and experience with hnndėeds of 
multiple sclerosis patiems, indi- 
este that the hssic or originsl

Nutritionat energy comes from 
food and reaches the cells through 
fhe blood, lymphatic and inter- 
cellnlar circolatory channels. Any- 
thing that retards the flow, or 
prevents proper usė of these vital 
elementą causefc disease. The gra
tifying results being obtained at 
Spears Hospital confirm the fact 
that chiropractic measures, vvhen 
properly administered, are the 
sučcessfol answers to these prob
lema.
How Does th* Spine and 
Its Cord Sestais Ifttttf?

Injuries result irom fails, blows, 
automobilė or other accidents; or 
strains from running, jumping, 
tussling, lffling, etc. Sometimes 
they arise from sitting or work- 
ing in one poįrtion for years, or 
from other factors which appear 
to be too slight to cause trouble. 
Such injuries often cause no dis
tress at the time and are there- 
forę soon forgotten. Būt case 
histories, x-rays and other testą 
have almost invariably rėvealed 
some type of spinal twist in the 
many multiple sclerosis cases 
treated at Spears. These are 
typicai: one feil from a horse 
one was Kurt playing leap frog 
one was injured while wreatling 
one fėll whilė Skating; one htfrt 
his nėck diving; one tvvisted the 
pėlvis giving birtb to a child. 
NOrVo* Carry LNo Eoergy to 
Ali Body Part*

One reason why multiple sclero
sis has successfuHy resisted treat
ment in the past is that hardening 
i* one of the wor*t types of nerve 
degeneration. Even when the 
primaTy strangulating nerve pres
sure has been completely removed, 
nature finds it extrertie)y diffienlt 
to changė the hardened cetls 
back into normai nerve tissue, 
capable of transmitting life- 
giving nerve impulses as before. 
Th ’ “ ' ‘ ~

We have latel.v issued reports on our valuable research 
findings and exceHent results in the treatment of cancer, 
maltiple sclerosis, polio, cerebral palšy and mental defi
ciency, heart diseasės and arthritis at the Spears Chiro- 
pratic Hospital, Denver, Colo. As a result, thousands of
"hopeless” and discouragcd peo- 
ple who knew little about this in- 
stitution or chiropractic have 
found new hope and blcssed re
lief from these and many 6ther 
types of disease.

Reports are now in the making 
on our latest research findings 
and gratifying results in tuber
culosis, epilepsy, museular dys- 
trophy, neauaches, and other 
problem ailments. Although this 
artiele deals specificaliy with ar- 
thritrs and rheumatism, you are 
invited to write us for free In
formation on the great relief be
ing given here, and by competent

jolnts, rausing congestion and in
terference with the flow of nerve 
energy to the joints or other 
parts affected.

2. Inefficient funetioning of 
the organs of digestion, assimila- 
tion and elimination, and the set- 
tling of body poisons in jointsx 
and tissues weakened by an im- 
proper nerve and neutrative sup- 
ply.

3. An Imbalance of pooerfut 
natūrai hormnnes necessary to 
normai body funetioning brntight 
about by an over-produetion by 
some glands and under-produc- 
lion by others.

$100.000 CHALLENGE
cause or.d oiefkod oi pro- 

kral Palšy and Munral Dofl- 
eloocy lu rtioir early stages. $100,000 i* oHered to anyono wko can 
dispreve tkl* to th* rrorld. This techirfgue h now i* slėiplo, highty 
illustratod—and oasy to apply—book form to pOronts can oHsctlvoly 
troat their ovirn babies—$5.00 to mothors and prospectivo mothors 
ako can pay—Iro* to Mieto Whe eomtot pay. Every home should 
kovo tbls book. Ordor today. lt may meon the difforonco betweeu 
health and happinest or o IH* of torture for your baby.

definitoly dltcovered the 
ventlng. detoeting aod correctlng Cerobri

Spears kas

cause of multiple nelemti* asunlty 
•tems from some injury to the
spine and spinal cord nhich rd- Though discoveries at Spears 
salt* In eord and nerve pressurea. have greatly aided our progresą, 
These pressure* interrupt the we are gtjĮ| n(rt happy with our 
flow of nerve force and nntrition- results on extremely advanced 
ai elementą to the leg, srm and caaea of multiple aclerosis, even 
other museles. Interference mth though a goodly poftion of those 
the flow of nerve energy cause* patjent* do go home pleased. We 
musele groups, individus! museles are happy, hoįvever, that we have 
and the milliona of individual proved thaft multiple sclerosis is 
fihres forming the museles to not unconęuerable, and that our 
work agąinal one another inslead regn|ts are generally tory gratify- 
of together, rrhieh resulta in a in_ u our patients.
loss of musele and power. | Fortunately our findings in tl'is
Interference wrth the ftow of nu- djgeaga our progresą in the 
tritional elementą eau*ea nutri treatment of practically all other 
Ilonai impoyerishment of the types of paralysis, including polio, 
brain, spinal cord, ner*ea aml cerebral palšy, dtrokes and many 
muselei, whieh resulta in a pro- oth#r crippiing and dii.
greamve ahrinkage and aeakness eagM.

chiropractors everywhere, from 
these and many other diseases in 
patients of all ages.
Whot Is Arlhrltls—Rheumalhm?

These are general terma a; 
plied to a painful and destruein 
inflamniMlory pmceas whieh ai 
fecta jointa, museles and some 
times other tissues of the body 
Rheumatism” is the more gen

4. Pathogens and malignina— 
disease poisons and virulent fer
mentą thrown into the system 
from joints, organs, glands or 
other tissues where rtegenerative 
or ihalignant conditions are ai 

' resdy active.
Is Akfhrlrl* Relotod re Cancer?

This may prove shoeking to 
some peopte, būt the purpose of 
research is to discover racts....i u «r,r>iu in research is to discover racts.

inflammation of the joints, mus- j A^d"1 the
cles, heart or other tissues. “Ar- And the

in those tissues. It Is also because 
o? tfrese things that hrrin, cord 
and nerve tissue* degenerate. 
Auiple Narvo ood Nulrlrloaol 
Energy Necessary

Without am ple nerve energy, 
which providea movėment and 
power to museles, and nutrltfonal 
energy, vvhich sustains life and 
strength, no part of the body can 
funetion normally itself or in har- 
mony with other parts. Nerve 
power can be measured likę elec- 
trieity and flows ovor the nervei 
aa electricity flows over tfires.

f our Body Is rbe Heuse You Lira la
Whatever your ailment, we ad- 

vise that you not take your body 
for granted. It is the sacred house 
you live in—God’s own handiwork. 
Thė nerve force that Controls it i* 
God-forče. That is why your body 
it Creative, aelf-austaining and 
self-healing, when ita nerve chan- 
nel* are kept free through rhiro- 
practic nieasurea. Since Health ii 
your most precinus ssset and since 
you have būt one life and one 
body, protect them now while you 
may.

thro” means Joint; “itis” means 
inflammation. Thus, arthritis 
means inflammation or rheuma- 
tiam of one or more joihta. The 
varioua narnės given rheumatic 
and arthritic ailments atem from 
their location and degree of ad- 
vancement.

Sometimes only one Joint Is af
fected and sometimes Severai or 
all joints; sometimes, only mus
eles; sometimes both museles and 
jointa. Sometimes the whole sys
tem is affected, often leaving an 
aftermath of "rheumatic heart” 
or recurrent rheumatic fever. 
Whet Coese* Bheemallsm— 
Artbrifl*?

Liks many other problem dis
eases, arthritis and rheumatiam 
arise not from one būt from * 
combination of causes. And such 
combination* are frequently dif
ferent in different persona. Our 
research findings ahow the fol- 
lowing to be the principai causes 
in most caaea:

1. A plnch on vital nerves 
where they leave the epinst cord 
through openinga between spinal

fact* are that the researchers at 
Speara Chiropractic Hospital 
have found much evidence indi- 
catlhg that advanced arthritis ia 
a rheumatoid type of malignancy. 
Arthritis ia selaom fatal, būt its 
actions and symptoms are simi- 
lar in many ways to certain types 
of Cancer. Its principai distin- 
guishing feature is tnat it at
taeks only the Ioints. Būt, likę 
othet types of malignancy, it 
may mauifest itself in growth or 
deStruction, it may enlarge or 
destroy or do both to the joints 
it attaeks.

X-ray revelations, certain blood 
and«other testą also exactly sim- 
ulate those of cancer. Foons that 
aggravate cancer, aggravate ad

vanced arthritic conditions: aad 
the treatment at Spears that b 
proving so effective in cancer, is 
very helpful in the treatment df 
advanced arthritic conditions. 
Cancer End Produet ot
Other Diseases

Our research shows that can
cer is seldom a separate and dis
tinet disease. It is usually the 
end produet of other diseases and 
often flourishes in combination 
with other diseases. The diseases 
vvhich may end in a malignant 
condition known as cancer are 
usually the inflammatory or 
itis” types, and the advanced 

stages of arthritis, known as hy- 
pcrtrophic arthritis, atrophic ar
thritis, rheumatoid arthritis, and 
arthritis deformans are so ma
lignant they might accurately be 
considered rheumatoid types of
joint cancer.

Just as some cancers are com
binations of both the growing 
and the “eating” types, in its ad
vanced stages arthritis often is a 
combination of grovving and de- 
generating processes. In some ar- 
thritie joints, the cartilagės 
forming the articulating surfaces 
are literally destroyed; and in 
others the joints enlarge by ex- 
cess bony būt diseased grovvth, 
while some joints shovv similar 
enlargements combined with de- 
struction of both the cartilage 
and the articulating ends of the 
bones. '
Joint Worh ot Spoort Amaiing

The discoveries and develop- 
ments made at Spears Chiroprac
tic Hospital for the regeneration 
of damaged or destroyed jointa 
in children and the reactivation 
of adult Joints badly damaged by 
other din -es, are also proving 
helpful in many instances in the 
treatment of malignant arthritic 
joints.
Thoutaeds Happy «lth BesolH

Although thousands of patients 
vvho flock to Spears from every 
statė In the Union and several 
foreign countries proclaim their 
results as miraculous, we do not 
claim to eure. Only nature eures. 
Our job is to assist nature. This 
vve are doing to the satisfaction 
of many thousands. Because 
about 90% of our patients reach 
us after having been given up or 
d e c 1 a r e d ineurable elsevvhere, 
naturally some of them arrive 
too late for complete relief, būt 
the great majority go home well- 
satisfied and happy. These in- 
clude hundreds of cases of ar
thritis and rheumatism.

"If one per cenf of fhe people of fhe 
U. S. knew abaut fhe wonderful work be- 
ing done af Spears Hospital they would
be standing In line te get in."

—A U. S. Senator



n
PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškomas ANTANAS GRIGA
LIŪNAS, arba jo vaikai ar giminės, 
kilę iš Bukimų km., Panevėžio apsk.

FELIKAS GRIGAS, kilęs iš Pa
nevėžio apskr., Kupiškio vaisė., No- 
riiinij km. POVILAS SUKIS, anks
čiau gyvenęs Clevelande. Prašomi 
atsiliepti šiuo adresu:

Thomaa Poškus, 5931 Northwest 
Highway, Chicago 31, III.

Tel. ROdney 3-6353.

Giminės Lietuvoje jieško Bene
dikto Urvido ir jo sūnų Zigmo ir 
Boleslovo. Jie patys ar apie juos 
Žinantieji kreipkitės į “Draugo” 
redakciją.

PETRAS STANKOVIČIUS (ar 
Stankevičius), s. Martino ir BRO
NE JAROMBAUSKIENE, d. Mar
tino, prašomi atsiliepti šiuo adresu: 
Mrs. V. Bražėnai, 114 Old Bara 
Road North, Stamford, Connecticut.

Pajieškomi VALENTINAS RI
BOKAS, s. Vinco, gimęs 1926 m., 
ir ALFREDAS RIBOKAS, gimęs 
1923 m. Jieško motina Lietuvoje. 
Jie patys ar žinantieji apie juos 
prašomi rašyti adresu: O. Šėiu- 
kas, 3958 S. Rockwell St., Chica
go 32, III.

ALFONSAS ir JURGIS BARAU
SKAI, iki 1948 m. gyv. Schwein- 
furt, Vokietijoj. Prašomi jie pa
tys arba apie juos žinantieji pra
nešti Ignui Mulioliui, 1233 E. 87th 
St., Cleveland 8, Ohio. Jieško jų 
sesuo Stasė iš Lietuvos.

Pajieškau savo tetos PETRONĖ
LĖS JOCEY, kilusios iš Kiukiškių 
kaimo, Gaurės vaisė. Tauragės 
apskr. Atsiliepti šiuo adresu — 
Petronėlė Povilaitienė, Žindaičių 
kaimas, Jurbarko rajonas, Kauno 
sritis, Lithuania.

Pajieškomas JUOZAS BUTAU- 
TIS, kilęs iš' Skilnionių km., Joniš
kio vaisė., paskutiniu laiku gyvenęs 
Šiauliuose. Rašyti šiuo adresu: Mo
nika Danta, 4222 S. Menlo Avė., Los 
Angeles 37, California.

ANTANAS ir BRONIUS V AIT
RAI ir sesuo ONA VAITKAITE- 
PLAŠČIAUSKIENE yra pajieškomi 
brolio Prano Sibire. Atsiliepti šiuo 
adresu— Antanas Končius, 3335 W. 
65th St., Chicago 29, III.

'IT’S JUST WONOtRFUL ’
rausote ONE KAST 

AmiCATIOII
Atnaujina nublukusiu ar nudėvėtą 
odą, “Icatherette” ar Vinyl plastiką 

bet kokia spalva!
Odos ar dirbtinės odos namų ar ve
randos baldų apmušalai, automobi
lių apmušalai, čemodanai, rankinu
kai, ■•hassocks”. “folding doors”,
"table pads”, etc. atrodys vėl kaip   _ _
nauji. Naujus ar senus daiktus galite dažyti pritaikydami 
jūsų pageidaujamą spalvą.
RamCote yra ’‘flexible”. “Neaižėjantis ir nesilupantis. Ne
blunkantis. Vienuolika malonių spalvų, ir tyras, bespalvis. 
Quart, pint ir keturių uncijų kiekiais.
Klauskite RamCote kur tik dažai parduodami arba rašykite 
dėl NEMOKAMOS brošiūros — Dept. F.

RŠMfeOTE HtOPUCTS 1141W. Wlb >tw Okeįe 21, IU. )

HELP WANTED — MALĖ

Opportunities in Electrical Industry

MACHINE OPERATORS 
CASTING GRINDERS

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

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

DELTA STAR Electric Division
2437 W. Futton Sf.

1 BĮ. West of Western Avė., 1 BĮ. North of Lake St.

EXCEPTIONAL

f

ENGINEERING OPPORTUNITIES
with a nationally established manufacturer of carrier tele-En- 
gineering on commercial communication eauipment.

PERMANENT OPENINGS
for people who are interested in Design and Development En- 
gineering on commercial communication equipment.
We are aeeking people vvho deaire maximum opportunities for 
profeasional and personai advanrement. Engineers who are in 
terested in such opportunities are invited to contact our MR.

JOSEPH HALINA.
NEEDED

Electronic Engineers for circūit and system development. 
Mechanical Engineers for equipment packaging.
Engineąr for tranaito applications.
Systems Application Engineer with telephone tranam i ssion 

Experiencc.
Draftsmen — Electrical and Mechanical.

APPLY, IVRITE OR WIRE COMPLETE RESUME TO:

CARRIER
M S, INC.

San Franelsco T, California

LYNCH
S Y S T I

695 Bryant St.

PAJIEAKOJIMAS
VIKTOR ANAN.IEV, gimęs 1921 

m., arba žinantieji kur jis gyvena 
prašomi pranešti: M. Stulpin, 3756 
W 71st St., Chicago 29, III. Telef. 
PO 7-7294.

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS

IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.

Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00

“Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.” i J.Ji

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

2834 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

JIIIIIIIIIIIŲIIIIIIIIIIIIIIIIilIlihlllllllUIMIll

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šio* 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Aven 
CHICAGO 8, TLL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*

Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems!

Skaitykite “Draugi”!

DtENftAftfTS bftAVGAš, CffiCAČO, ttUNOfc
=====

ėeštadienis, gegužės 26, 1956

HOLDING A REMODEUNG REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
KONTRAKTO RIUS 

STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. «• st. Chicago 20, IR.,

PRospcckt 8-3702 
A. OINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — atat. vedGja*
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia alumlnljaus langus tr 

duris.

V. 6 I M K U 8
(vairūs pataisymai ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato 
gus. gražus ir pigus, pirkite ar užsa 
kyklte pas

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

4645 S. Keating avė.. Chicago 32, Iii.

ANTANAS LUKAS IR SONUS
2717-19 Wes» 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

’jllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllililiu 
= LIETUVIŲ STATYBOS E 
i BENDROVE =

M O RAS I
i BUILDERS, orą =
= Stato gyvenamuosius na- = 
= mus, ofisus ir krautuves pa- = 
= gal standartinius planus ai = 
s Individualinius pageidavimus. = 
= Įvairūs patarimai statyk = 
s bos bei finansavimo reika- = 
= lais, skiciniai planai ir na- E 
E mų įkainavimas nemokamai. E 
E Statybos reikalais kreiptis E 
E i reikalų vedėją šiuo adresu: S
I IONAS STANKUS !
E kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
= TeL PRospect 8-2013 =
= 6800 80. CAMPBELL AVĖ, = 
= Chicago 29. Illinois = 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr,

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor ‘

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

ŠIMAIČIAI 
Bealty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDAVIMUI TAVERNA. Se
niai įsteigtas biznis. Parduoda dėl 
silpnos sveikatoj. 1538 S. 49th Avė., 
Cicero.

Self Service” groserių krautuvė.
Prie kampo. Lietuvių ir lenkų apy
linkėje. $85 mėn. nuoma, kartu 4 
kamb. butas užpakaly. Reikia pama
tyti, kari įvertinus. LAfayette 3-9035

Grocerių krautuvė. 3 kamb. užpa
kaly. Labai geras biznis, prekės* 
ir įrengimai. Turi būt tuojau par
duota už žemą kainą.

EMERALD FOOD MART 

3001 S. Emerald Avė., DA 6-1917

Naujai atremontuotas, air-condi- 
tioned, kombinuotas TAVERN— 
RESTORANAS. Įsteigta prieš 30 
m. Savininkas eina pensijon. Įver
tinimui reikia pamatyti. Sorini’s 

i Parkholme Inn, 5020 W. 16th St., 
. Cicero, III.

Skubiai turiu parduoti mėsos ir 
groserių krautuvę. Gerai išdirbta 
prekyba. Nupirks geriausias pa- 
giųlymas. Smulkiau sužinoti krau
tuvėje — 1812 S. Halsted St. CA- 
nal 6-7835.

PARDAVIMUI

Parduoda Servel šaldytuvą—$50.00; 
riešuto medžio valg. stalą. 3 šmotų 
svečių kambario baldus, balt. splv. 
dujini virt. pečių. Turi greit par
duoti — viską už $80.00.

F.Sterbrook S-5341 
4712 W. Kace

Pirksiu vidutinio dydžio elektri
ni šaldytuvą geram stovy. 

LAfayette 3-5892

GERIAUSIOS REKOMENDACIJO8

Mes turėjome tik $3,500, bet 
Mr. Svoboda, 3789 W. 25th St; Ci- 
ceroje 6013’ W. Cermak Rd., par
davė mums gražų 3 butų namą, 
kuriuo esame visiškai patenkinti. 
Mes jį rekomenduojame visiems, 
ypač naujiems ateiviams.

Mr. & Mrs. Mezajevs 
4338 W. Cermak Rd.

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7-0640.

Remkite dien. Draugi

BRIGHTON PARKE
Prie imu lietuviškos mokyk. milr. 

su rūsiu ir pastoge — f. (3 mieg), 
4 ir 3 k. Garažas. Kaina $23,51)0.

Mūrinis .-ei pastoge 3 po 5 k. (3 
mieg. >. savininko butas šild. gazu. 
švarūs butai. Kaina $22,500.

Medinis namas ant 5o pėdų skly
po 2 po 4 k. Rūsys. Centr. šild. aly
va. Garažas. Parduodama pigiai.

MARQl ETTE PARKE! mūrais. 
bungalow stogas. Centr. šildymas. 2 
po 5 k. ir 3 k. Garažus. Prieina
ma kaina.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė.

LAfayette 3-3881

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2400 West 01 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

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.------------ ---  >,
2-jų butų mūrinis namas, 5 ir 5 
kamb. Karštu vandeniu apšild. aly
va, 1 kamb. rūsy su vonia. 2 auto 
garažas. Kreiptis—6836 S. Maple- 
ivood Avė. 2-as augštas.

Į rytus nuo Marąuette Parko pui
kus mūro namas. 3 po 6 kmb. ir pel
ninga grosernė. Be biznio $32,000.00 
su bizniu $35,000.00. K. JUKN1S.

P. LEONAS REAL ESTATE 
2735 W. 71 St.

WAlbrook 5-6015

MARQUETTE PARKE 3-jų dide
lių butų mūrinis namas už $27,- 
300.
BEVERLY HILL, 11 butų už ge
riausią pasiūlymą.
GAGE PARKE labai vertingas 
mūrinis namas su $315 mėnesinių 
pajamų ,tik $28,000.
BRIGHTON PARKE 4 butų na
mas, $18,000.
BRIDGEPORTE, 5 butų mūrinis 
namas duodąs $200 į mėn. Tik 
$13,000.

K. MAIJONIS 
PRospect 8-2071

DEL LIGOS PARDUODAMAS 
2-JŲ AUGŠTŲ MŪRINIS NA
MAS. Krautuvė ir 6 kamb. butas 
pirmame augštegrožio salionas 
ir 7 kamb. antrame augšte. Ąžuo
liniai papuoššimai. Karštu vande
niu apšildomas. Kaina $22,000. 

JOHN E. CONROY 
5608 S. Ashland Avė. 

PRospect 6-3859

MARQUETTE PARKE parduo
dama CASH & CARRY LAUND- 
RY-SKALBYKLA & RŪBŲ VA
LYKLA. Jokio išvežiojimo. Susi
tarimui apžiūrėti skambinti tarp 
7 v.r. ir 6 v.v. BIshop 7-9497.

$2,000 įmokėti. Mūrinis 2-jų bu
tų — 4 ir 4 kamb. 4 autom, gara
žas. 50 pėdų sklypas. 24th ir Ham
lin. Lawndale 1-7038.

Mūrinis 2-jų butų, gražus na
mas — 4 ir 4 kiamb. Gazu apšild. 
$12,900; įmokėti $4,000. LAwn- 
dale 1-7038.

Cicero Rooming House. 4 butai. 
Arti Western Electric. Pajamų 
$4,200. Kaina $27,900; įmokėti 
$10,000. LAwndaJe 1-7038.________

Atvykite pamatyti parduodamų 
65 namų (bargenų) nuotraukas iš
statytas mūsų lango vitrinoje. 
SVOBODA, 6013 W. Cermak Road, 
Cicero ir 3739 W. 26th St., Chicago.

Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

I ' K. MALONIS,
Room 1100, 39 S. La Šalie 
Namų PRospect 8-2071 Remkite dien. Draugi!

HELP WANTED — FEMALE

SECRETARY
To tbe giri wbo lias exeellent stenograpbie skills and wbo wants 

a job witb a cballenge: Do you type and take shorthand rapidly 
and aecuratelyf Do you bave initiative and ambition, and ean you 
aceept and liaudie responaibility f Have we deaeribed you T If so, 
tben we bave tbe job you bave been looking for. Why don’t you 
rome in, or rali, and talk it ovcir with Mr. Macrcadyf

REGENSTEINER CORP.
310 S. Racine Avė.

MOnroe 6-4200

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE medinis 
2-jų butų namas ir ekstra sklypus. 
5 kanib. apačioj ir 4 k. viršuj. Tik 
$17.500. M. .Mikšls.

GAGE PARKE mūrinis C k. bun- 
galow. Cždari porėtai. Karštu vand. 
apšild. 30 pėdų sklypas. Prieinuma 
kaina. Mr. Mikšis.

MARQUETTE PARKE mažas res
toranas ir ice ereain (ledų) parduo
tuvė. Arti parko. Sav. parduoda įlėl 
ligos. Labai geroj vietoj ir geras biz
nis. Tik $2,500. M r. Mikšls.

KEPYKLA. Arti 35th ir Halsted. 
Pilnai įrengta. Geros pajamos. Iai- 
bat geras pirkinys tinkamam asme
niui. Mr. žebraitis...............................

ROSELANDE. Liąuor Store ir Ta
verna. Geri Įrengimai, labai geras 
biznis. Sav. verčiamas parduoti. Dėl 
informacijų kreiptis j Mr. luiuraitls.

E. T. .MITCHELL KEAL ESTATE 
2501 W. (191 h SU

. HAlbrook 5-5431

OAK LAWN’E. Atdaras apžiūrėji
mui sekmad. nuo 1 ik 5 vai. Pasta
tyti pagal užsakymą 5 % kamb. 
mūriniai narnai. Tuojau galima už
imti. Pilnas rūsys, 50 pėdų sklypas, 
"oveihead seweis”. Pasirinkimas iš 
3-Jų skirtingų planų. Arti mokyk. 
5274 W. flOtli St. CHEKTER .1. Al’- 
STON, statytojas. SVAIbrook 5-5431.

CICERO. 6 kamb. namas. Nau
jas apšild. vienetas. Tile virtuvė. 
Garažas. Apylinkėje 26th ir Aus- 
tin Blvd. $18,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

CICERO. 3-jų butų bungalow—- 
5—6—4 kamb. Karštu vandeniu— 
alyva apšild. 60 pėdų sklypas. 
$20,900; įmokėti $6,000. SVOBO
DA, 6013 Cermak Rd. BIshop 
2-2162.

$1,000 įmokėti. Mūrinis “ranch 
type”. 4 kamb. namas. Arti Archer 
ir Harlem Gazu apšild. 5 m. se
numo. Skolą mokėti kaip nuomą. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street. 
LAwndale 1-7038.

ĮMOKĖTI $2,000. Mūrinis 2-jų 
butų — 4 ir 4 kamb. Arti 24th ir 
Hamlin. 50 pėdų sklypas. 2 autom, 
garažas. Pajamų $100 į mėn. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street. 
LAw,mdale 1-7038.

LAWNDALE SPECIALUS BAR- 
GENAS. Mūrinis 3-jų butų — 5 
ir. 5 kamb. ir 3 kamib. rūsy. Karš
tu vandeniu — alyva apšild. 2 au
tom. garažas. Mokesčiai tik $118. 
Gerame stovy. Nepaprastai pigiai 
— $16,900; įmokėti $4,000. SVO
BODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038._________.

STICKNEY. Bargenas! 4 kamb. 
3 m. senumo. Mūrinis bungalow. 
Autom, alyva apšild. Geriausioje 
apylinkėie. Būtinai turi parduoti. 
$16,900. BIshop 2-2162.

BROOKFIELD SPECIALI 2-jų
butų — 5 ir 5 kamb. Apšildymas. 
50 pėdų sklypas. Garažas, $16,900, 
įmokėti $4,500. OLympic 2-6710.

LYONS. Naujas 5 kamb. “ranch 
type” bungalow. Patio. Garažas. 
50 pėdų sklypas. Gražus. Tiktai 
$18,800. BIshop 2-2162.

CICERO. Arti Western Electric. 
2 butai — 5 ir 5 kamb. (3 mieg. 
kamb.) 3 autom, garažas. Karštu 
vandeniu apšild. $19,900; įmokėti 
$5,000. BIshop 2-2162.

CICERO. 5 kamb. mūrinė rezi
dencija. Bargenas. 9 m. senumo. 
Gazu apšild. $15,800. OLympic 
2-6710. ‘_

CICERO. Atdaras apžiūrėjimui 
sekmad. nuo 1 iki 5 vai. 5236 W. 
24th Place. Mūrinis 2-jų butų — 
5 ir 5 kamb. Tuojau bus galima 
užimti.

$3,000 įmokant pirkaite gražų 
3-jų butų mūrinį namą. 3 po 4 k. 
Arti 25th ir Millard. kola lengvom 

i išsimokėjimo sąlygom. LAwmdale 
1-7938.

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti,

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdaon 3-7828
Namų PRospect 8-2530

REAL ESTATE

.. LIETUVIŲ KOIA)NIJOSE ..
VERTINGI NAMAI:

Mūr. 5 k„ automat. šild., gar. $15,700 
IMūr. 2 po 4 k., naujas, gar. $34,600 
Mūr. 2 po 4 k., dekor., gar. $27.000 
Mūr. 2 po kamb., 3 mi<g., 2 boti., 
dvigubas lotas, garažas .... $28,500 
Mūr. 2 po G, nauj,, inod. fr. $36,800 

GERI BIZNIAI:
Vaistinė Ir 6 kam., garažas. $30,000 
Krautuvė, gero biz., su Jreng. $6,000 
Vasarvietė su Jreng. motorlaiviu, prie

Chieagos, gera proga — $2,200.
Parūpinau! gerom sąlygom paskolas

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3384

P. STANKOVIČIUS
REAL B8T. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St 

Ph. DAnube 0-17M 
Padeda plrkltl - parduoti namoa, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentu*. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

GERIAUSI PIRKIMAI fil^. 
SAVAITE

Marųuctte Parke: Mūrinis 2 po C % 
k.; naujas mūrinis 2 po 5 k.; naujas 
mūrinis bungalow — 7 k. (5 mit-g.) 
2 vonios: mūrinis bungalow 5 k. (2 
mieg.) tik $18,000; mūrinis G k. bun- 
galow šiaurės vakarų parko kampe, 
$17,000.

Goge Parke: Visai naujas mūrinis 
vakarinės Kedzie pusėj — 2 po 5»/. 
k. (3 mieg.); mūrinis bungalow 6 k. 
tik $15,000.

Brighton Parke — naujas mūrinis 
1% augšto — 2 po 5 k.; gražus mū
rinis 2 po 4 k. Kaina $19,500.

, ŠIMAIČIAI
ReaJty, Builders, Insurance
2737 W. 43 St., CL. 4-2390

HELP WANTED MOTERYS

MERGINŲ
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
B E S T 0 R AN E

Ir kitose artimose vidurmiesčio 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVES MOKINES

VIRALINIS
MAISTO SANDĖLIO (PANTRY) 

VEDĖJOS
1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti
3. Valgis ir uniformos duodami
4. Grupinė apdrauda
5. Grupinė hospitalizacija 
5. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama sekmadieniais ir šven

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
.RESTAURANT

PRUDENTIAL BUILDING 
(Randolph prie Michigan / ve.) 

arba 26 W. Madison

SEWING MACHINE 
OPERATORS
Experienced 

Good starting rate 
plūs pay for piece work 

5 day week 
8 to 4:30 P.M.

Near North Side

SCHOLL mfg. company 
213 W. Schiller

Likę Oulboard Motors?

DESIGNERS...
... DRAFTSMEN

Interested in exciting work on America’s most ad- 

vanced outboard motors? Positions are available in the 

Design Department of leadinig .manufacturer, located in 

the heart of Wisconsin’s vacationland. Experince on internal 

combustion engines desirable būt not necessary. For details 

or interview, write, wire, or phone:

P. D. HUMLEKER

Kiekhaefer Aeromarine Motors, Ine. 

Fon du Lac, Wis.
2Š5

HELP WANTED — VYRAI

SODA FOUNTAIN MAN 
EKPERIENCED 
Full or part time

TOPPERS RESTAURANT 
4752 Touhy

ORchard 5-5100

HELP WANTED — MOTERYS

T Y P I S T 
GENERAL OEFICE

SOME BILLING 
Air-eonditioned Office 
Free Hospitalization

EMPIRE TABLE CO. 
6437 S. State

REIKA1.1NGA patyrusi dešrų — 
“sausige linker”. Unijos nustatytas 
atlyginimas. . m

VIEN NA SAl'SAGE MEG. CO. 
1215 S. Halsted St.

Kreiptis j Frank Kavalauskas

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. No taria ta*. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrauda* kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGFNCV 
5900 S. Ashland Avė.. Chicago 36. I1L

ŠILDYMAS
A. Stanėtanskas 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. 
Telef. nuo 5 vai. Vak.: OLympI

2-6752 ir OLympic 2-8492

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. 4 kamb. karštu vand. 
apšild. Nepageidaujami maži Vai
vai. HEmlock 4-1169. Povilas 2a- 
vadžius.

Roselande išnuom. kamb. su pa
togumais ir atskiru įėjimu. 10841 S. 
Indiana Avė., Cbieago, Tel. IN 8- 
8869.

IftNl’OMOJAMA VASARVIETĖ 
GERA VIETA praleisti atostogas

prie pat 'Michigan ežero. Tik 50 
mylių nuo Chieagos. I’o 2 ir po 4 
kamb. išnuomuojama šeimom savai
tei ar mėnesiui. Skambinti—TOwn- 
liall 3-1004.

AUTOMOBILES — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
atliekami metoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CQ.
5759 S. WESTF.RN AVĖ- PR 8-9533

REIKALINGAS BUTAS

Vienam asmeniui reikalingas 4 
—5 k. butas be baldų.

Cliffside 4-5655 
arba YArds 7-2490



Šeštadienis, gegužės 26, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIB

f

LIETUVOS PAŠTO. ORGANIZATORIUS
A. OINTNEBIS, Chicago, III.

Kasdien miršta nauji žmo
nės. Mirtis skina be pasigailė
jimo. Senosios kartos ar nau
jasis ateivis — jai vistiek! Jau 
daug naujųjų ateivių apleido šią 
svetingą žemę. Išvargo tremties 
dienose. Jau dvylika metų be 
tėvynės. Kitos gyvenimo sąly
gosi Neišlaiko žmoniška pri
gimtis ir išsiskiria amžinai... 

Juozu Liubiiuiko vargai

Jisai suklupo po gyvenimo 
slenksčiu 1956 m. gegužės mėn.
9 d. Nesirgo ir nesiskundė pa
vargęs. Visuomet geros nuotai
kos, pilnas gyvybės ir pasitenki
nimo. Su šypsena lūpose ir 
giedria viltimi. Svajojo apie sa
vo gimtąjį kraštą, kai staiga 
ištiko paral'ižius ir savaitei pra
slinkus jau buvo apraudotas.

Juozas buvo suvalkietis. Gi
męs Karklupienų kaime, Paje
vonio valsčiuje, Vilkaviškio ap
skrityje. Baigęs Virbalio mies
to mokyklą, įstojo dirbti į Ky
bartų pašto įstaigą valdininku. 
Vedė registruotą ir perlaidų 
skyrių. Tuomet dirbo 150 tar
nautojų, tarp kurių buvo apie 
10 lietuvių. Tai buvo senais lai
kais — prieš du Pasaulinius 
karus. Buvo jaunas ir gabus 
tarnautojas. '

Kybartai ugnies zonoje

Vokiečiai įsiveržė į Lietuvą, 
Paštas buvo evakuotas į Vilnių. 
Bet 1914 m. rudenį dalis pašto 
grįžo. Vokiečiai buvo nustumti 
iki Karaliaučiaus. Tačiau J. 
Biubinskui atsitiko nelaimė. Ji
sai, kaip uniformuotas pašto 
tarnautojas, buvo vokiečių ap
suptas ir paimtas į nelaisvę. 
Kartu pateko 44 caro armijos 
'karininkai ir apie 5,000 karei
vių. Buvo varomi pėsti iki Sta- 
lupienų, o paskui išvežtas į Po
meraniją — Hammeršteiną, Ha- 
nnoverį ir Gotingeną. Tenai gy
veno kartu su lietuvių, karinin
kais, kaip Ladyga, Rusecku, 
Mačiulaičiu ir kitais. Skurdo ne
laisvės gyvenimą ir daug kar
tų badavo. Po trejų metų su
grįžo į tėvynę.

Pašto viršininku nepatinka

Tuo laiku atsikūrė laisva ir 
nepriklausoma Lietuva. Jisai 
tuojau išvažiuoja į Vilnių. Tai 
buvo 1918 m. rudenį. Tenai jau 
randa inž. Tomaševičių, kuris 
mėgina atkurti Lietuvos paštą. 
Organizuoja Pašto Tarnybą ir

tininkai į darbą: Aneliūnas, Gie
draitis, Petrauskas, inž. Dučin- 
skas, inž. Gaigalis, Šaikūnas, 
Kerelis ir daug kitų, o provin
cijoje — Bielinis, Rusteika, Ku
taitis, Zalokas, Ripinskas, kaip 
pašto įstaigų viršininkai. Vėliau 
prisidėjo šimtai naujų žmonių, 
susitvarkė Pašto valdyba, buvo 
įsteigta daug pašto įstaigų,agen 
turų ir pašto punktų. Pašto, te
legrafo ir telefono tinklas ap
juosė visą Lietuvą. Pradėta sta
tyti nuosavi namai, laikyti paš
to linijas ir t. p.
Juozas Liubinskas—referentas

Po pcn kerių darbo metų Paš
to valdyboje, Juozas Liubinskas 
buvo paskirtas administracijos 
referentu. Jisai jau buvo baigęs 
Augšt. Administracijos Kursus 
Kaune. Jie tęsėsi apie pora me

būti kitiems pavyzdžiu. Jos liū
dinti šeima ir tie, kurie ją pa
žinojo Lietuvoje, Vokietijoje ir 
čia Amerikoje, jOB atvaizdą vi
sada nešios gyvą savo širdyse.

Variniai dūžiai varpo 
Skambėjo taip liūdnai,
Kai tu iš mūsų tarpo 
Anapus keliavai.

J. V.

Linden, N, I.
Vyčių suvažiavimas

Buffalo, N. Y.
Pirmoji lietuvių gegužinė

Š. m. liepos 1 d. Buffalo Lie
tuvių Klubas rengia pirmąją lie
tuvių gegužinę Buffalo apylin
kėje. Gegužinė, rengiama šiau
riniame Buffalo priemiestyje — 
Tonawanda, N. Y., — Orchardi 
Park, 525 Fletcher Str. Smul-j 
kesnis vietovės aprašymas bus; 
paskelbtas vėliau.

Eilę metų Buffalo ir apylin-( 
kėg lietuviai vykdavo į savo kai-' 

Birželio 10 d. Lindene bus paįmynų — Rochesterio, Wellan 
naši į tautos šventę. Mat tą do, St. Catherines ir Hamiltono'

tų ir buvo mokama mokslo

dieną įvyks Lietuvos Vyčių New 
York ir New Jersey apskrities 
suvažiavimas, į kurį žada atva
žiuoti daug jaunimo. Vietos vy
čių 113 kuopa už kenčiančius 
mūsų brolius ir seseris Sibiro 
tremtyje užprašė šv. Mišias Šv. 
Elzbietos bažnyčioje 12 vai..' 
dieną. Šios parapijos klebonas 
kun. Louis Seiser yra labai pa
lankus vietos lietuviams, ypač 
vyčiams.

Po pietų 1:30 vai. Lietuvių 
Liberty svetainėje, Mitchell Av. 
bus pradėta atstovų registraci
ja ir sesijos. Užsitarnavę nariai 
bus pagerbti laipsniais. Bus ren 
karna valdyba sekantiems me
tams ir aptariamas sekantis sei
mas Chicagoje.

Po sesijų 5 vai. atstovams pa
gerbti bus iškilmingi pietūs. Ko 
misiją sudaro A. Krotulienė, A. 
Česnavičiūtė, M. Pribušienė, R. 
Varneckienė, B. Bundonienė, H. 
Belinskienė ir O. Dobilenė.

7:30 vai. vak bus viešas pasi
linksminimas ir susipažinimas 
su svečiais. Kviečiame visus a- 
pylinkės chorus ir visus, kas tik 
myli dainą. Įėjimas nemoka
mas.

Šeštadienį prieš suvažiavimą 
Liberty svetainėje įvyks šokiai 
ir polkų konkursas. Bus dova
nų už geriausiai pašoktą pol
kutę. Pradžia 9 vai. vak. Gros 
lEddic( Andrews orkestru iš 
Newarko. Komisija — S. Bun-

ruošiamas gegužines. Dabar į 
Buffalieč ai prašo savo kaimy-1 
nūs tą dieną gegužinių bei ki
tų pramogų pas save nerengti 
ir maloniai kviečia visus atsilan 
kyti į pirmąją Buffalo lietuvių 
gegužinę. ,

Buffalo Lietuvių Klubo V-ba 

— o —

— Motinos dienos minėjimas

įvyks sekmadienį, gegifės 27 d., 
Minėjimo tvarka ši: 12 vai. šv. 
Mišios St. Louis bažnyčioj (Ed- 
ward ir Main gatvių kampas) • 
ir 6 vai. vakare — paminėji-' 
mas International Institute pa-1 
talpose, 1230 Delavvare Avė. Po1 
minėjimo ten pat vyrų ruošia-1 
ma kava ir užkendliai moti
noms. Visos motinos kviečia
mos atsilankyti su vaikais.

— Buffalo Lietuvių Klubas 

šią vasarą rengiasi įsijungti į 
JAV Lietuvių Bendruomenę.

Chicagoje
Areštavo du kalinių, sargu

Areštuoti kalėjimo sargai 
Amo8 White, 49 m., ir Pres- 
tcn Cotharn, 32 m., kurie drau
ge su kaliniu Sylvester Ames 
bandė apgaulingu būdu išgauti 
$229.65, neva' minėto kalinio 
įneštus apsaugai, o paskiau 
buvo susitarę pasidalinti. Sar
gybiniai bus teisiami, o kali
nio bausmė nebus sutrumpin
ta, kaip to jis būtų susilaukęs, 
jeigu būtų nenusikaltęs.

Tiria jūrininko mirtį
Laivyno Investigacijų tary

ba tiria mirtį 17 m. jūrininko 
Maurice G. Everett, kurs stai
ga mirė po mankštos 90 laips
nių karštyje. Mankšta jam bu
vo skirta už bausmę, kad jis 
atsikalbinėjo prieš vyresniuo
sius.

Gaudo moterų užpuolėją
Specialūs detektyvų daliniai 

buvo paskirti gaudyti 15-19 
metų amžiaus jaunuolį, kuris 
nuskriaudė dvi mažametes 
moksleives ir buvo užpuolęs 
moterį, kurios rinksmas jį nu
baidė ir jisai pabėgo su juodu 
dviračiu.

*
Raudonajam Kryžiui sekas

Raudonojo Kryžiaus Chica- 
gos skyrius surinko $3,404,335 
aukų, kas sudaro 92% užsi
brėžtojo kiekio.

A. a. Juozas Liubinskas

dalykai. Tarnyboje pasižymėjo 
teisingumu ir sąžiningumu. Nie
kas iš kelių tūkstančių pašto 
tarnautojų negalėjo nusiskųsti 
J. Liubinsko, kaip referento, ne
taktiškumu ir neteisingu griež
tumu. Tėviškai malonia ranka 
glostė savo pavaldinius ir nie
kas juo nesiskundė. Pats daug donis, J. Tratulis V. Kuprevi- 
dirbo ir mokėsi. Nepavydėjo čius, A. Varneckas ir J. Smith 
mokslo pasiekti ir kitiems tar- ’ užtikrina visiems linksmą vaka- 
naptojams. Daugeliui sudarė rą.
palankias sąlygas. Kiti paštinin- Comrriunity Center patalpose 

(buv. Linden City Hali) birže
lio 8 d. vakare bus iškilmijigai 
atidaryta lietuvių meno bei kul
tūros paroda. Parodą bus gali
ma lankyti šeštadienį nuo 6:30 
vai. vakaro. Sekmadienį iki 6 
vai. vakaro. Įėjimas nemoka
mas.

kai baigė augštąjį mokslą. 
Juozas — jaunas pensininkas

Juozas .Liubinskas sakydavo, 
kad pensininko geriausias gyve
nimas. Todėl sulaukęs 30 metų 
tarnybinio darbo, 1933 m. iš
ėjo į pensiją, turėdamas lygiai 
50 metų amžiaus. Tuomet įstei
gė savo pašto ženklų krautuvę.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIIEŠKOMI ASMENYS:
Aržuolaitis, Jonas, Pijus ir Vin

cas iš Žaliašarkių k., žvirgždaičių 
vai., šakių aps.

Balinskaitė-Klauso, Klora, gyve
nusi Cicero, III.,

Beliauskas, Leonas, gimęs A- 
merikoje, augęs Kėdainių apskr.,

Biblejauskas, Pranciškus,
Bischaff (Bišauskas) Danielius, 

iš Gurancų vienk., Aukštadvario 
v., Trakų ap., turėjo kepyklą 
Brooklyne,

Bružas,, Pranas, "sūnus Domo,
Čepelis, Domininkas, gyvenęs 

VVest 35 St., Chicago, III.
Černelis, Algirdas, gyevnęs Bel

gijoje,
Draugelis, Bronius, sūnus Igno,
Kasiūlynaitė-Rickus, Malvina,
Katinskas, Donjiioinkas, ir Juo

zas, ..v.
Katkauskas, Joe, sūnus Rožės 

Malžinskaitės-Katkauskienės,
Klauso-Balinskaite, Klora, gy

venusi Cicero, III.,
Kondrotas, Jonas, sūnus Alek

so,
Marčiukaitis, Juozas, iš Nava- 

siolkos k., Balbieriškio v., Mari
jampolės ap.,

Paveldėjo $7,000,000
i

Demokratų wardo komiteto 
narys Philip A. Shapiro pavel
dėjo $7,000,000 su viršum tur
to iš savo dėdės Jacob Grosby. 
Po $40,000 gaus 13 velionio ar
timų giminaičių, o $450,000 
gauna Žydų federacija.

Metropolitan opera
Į Chicagą atvyko Metropoli

tan opera, kuri ketvirtadienį 
pastatė Musorgskio “Boris Go- 
duncv” (anglų kalba), penkta
dienį — Fledermaus. Dar turė3 
pastatymus šiandien ir sekma
dienį. Spektakliai vyksta Ope
ra House patalpose.

Baigs mokslą 2,500
North Western universitete 

birželio 18 d. gaus diplomus 
apie 2,500 studentų, baigiančių 
mokslą; čia įskaitomi baigian
tieji įVairias to universiteto ša
kas.

Bylos senelių namams
Chicagos Municipaliniame 

teisme iškeltos bylos 9 senelių 
namams, kad juose nepakanka
mai, gera priežiūra ir nesilaiko
ma tokiems namams tvarkyti 
nustatytų taisyklių.

Pagerbė mokslininką
Roosevelt universitetas Chi

cagoje pagerbė atominės fizi
kos specialistą dr. J. R. Oppen- 
heimer parengime Conrad Hil- 
ton viešbutyje, kur buvo susi
rinkę 1,250 žmonių.

Iškas nužudytus 
berniukus?

Keliama mintis, kad reikės 
iškasti lavonėlius trijų nužu
dytų berniukų (Peterson ir 
broliukų Schussler), nes jų 
naujas ištyrimas 'gali duoti 
naujų davinių žudikų suradi
mui.

Bendrabutis studentams
Chicagos universitetas birže

lio 14 d. prakasa pamatus nau
jam studenčių bendrabučiui, 
kur galės apsigyventi 516 ko
legių. Bendrabučio pastatymas 
kainuos $3,200,000.

Pranešame draugams ir pa
žįstamiems, kad po ilgos ligos, 
sulaukęs 70 m. amž., š. m. geg. 
22 d., 6:25 vai. vak. mirė my
limas tėvas

T
K. A.

IGNACAS MILEŠKA
(Namų statytojas-kontrak- 

torius)
G Y V. WAUKEGAN, ILL.

Buvo gimęs Lietuvoje, kilo 
iš Mažeikių apskr., Viekšnių 
parapijos, Padvarių km. Ame
rikoje išgyveno 47 m.

Po gedulingų pamaldų šv. 
Baltramiejaus parap. bažnyčio
je Waukegane, palaidotas As- 
cension kapinėse gegužės 24 d.

Prašome draugų ir pažįsta
mų pasimelsti už u. a. Ignaco 
Mlicšikos sielų.

Nuliūdę — .duktė Bernicc, 
žentas Lc<» Suvagi*, anūkui:

^.Mielinei ir Mark.

jieško žmonių, kurie nusimano .Jisai turėjo didelį patyrimą fi-
dirbti pašto darbą. Tuomet jų 
mažai buvo. Nudžiugęs J. Liu
binsko atsilankymu, jį tuojau 
paskiria S. Kalvarijos pašto 
viršininku, su teise organizuoti 
paštą Cipliškėse ir Augustave. 
Nepatiko jam darbas provinci
joje. Radęs kitą asmenį, kuris 
sutiko būti pašto viršininku, 
pats išvyko sausio 13 d. 1919 
m. į Kauną, kur buvo paskirtas 
Pašto Valdyboje stalo vedėju.
. Organizuoja Pašto valdybą

Tuo laiku nieko neturėta. Vįs- 
'kas reikėjo suorganizuoti iš nie
ko. Du asmens pradėjo sukti ra
tą. Neturėjo net rašomos maši
nėlės, hektografo ir kitų prie
monių. Tačiau gera valia ir tvir
tas noras savo padarė. Pirmieji 
aplinkraščiai buvo rašomi net 
i-anka. Nedaug pradžioje buvo 
pašto įstaigų, bet greitai didėjo. 
Kai atvyko J. Augūnas, tai jau 
sudarė tikrą Pašto valdybą. 
Vėliau atėjo dirbti J. Stelmokas 
ir A. Sruoga. Atsirado ir rašo
moji mašinėlė bei hektografas. 
Pasidalinta darbai vietoje. Pa
skirti pašto viršininkai provin
cijoje. Išleisti pašto ženklai. 
Tvarkomas telegrafas ir telefo
nas. Steigiami pašto kursai. 
Tarnautojų skaičius didėja. To
bulėjo pašto patarnavimai ir 
pati administracija.

Naujos darbo jėgos

Kai pirmieji organizaciniai 
darbai buvo aptvarkyti, atsira
do nauji padėjėjai. Vieni grįžo 
iš tremties Rusijoje, kiti atva
žiavo iš kaimo. Įsijungė šie paš-

latelijoje. Paliko sūnų Juozą ir 
žmoną Oną, taipgi buv. pašto 
tarnautoją. Juozą Liubinską 
reikia laikyti Lietuvos Pašto 
įsteigėju.

Chicagoje
Metei be a. a. Juzės Gorinienė®

Praėjusių metų gegužės 27 d. „ winffe|d _ yfes
po sunkios, metus trukusios li
gos, su šiuo pasauliu persiskyrė 
Juzė Gorinienė.

kėtame Amerikos didmiestyje ; Mokinių vakaras

i Maurus, Antanas, Jonas, Nata- 
Vycių 113 kuopos kultūros lija, Nikodemas ir Ona, gyvenę

skyrius įteiks dovaną — albu- Chicagoje,
ma vietos viešajam knygynui/
Albumas atvaizduoja Lietuvą, Į(>( žaliosios vai., Vilkaviškio 
jos tautodailę ir gyvenimą. | apskr.,

iTT/vm i oi T s- Petronis Antanas ir Stanislovas,Komisija — pirm. J. Sable ir *g Račiupėnų km„ Kupiškio par., 
V. Duzevičius su pagelbininkais Panevėžio ap.,
S. Bondonis, A. Bundonis ir J. Ričkus-Kasiulynaitė, Malvina, 
Prapuolenis - užtikrina, kad giedi^Mik^^’ 8Ūn” Pran°’ 
atsilankius e ji nebus apvilti. Vaičiukevičius^ Antanas, iš Pag-

. . . , . randos k., Kietaviškių vai.,Is toliau atvykę kambarius! Vaičiulis, Petras, 11 Raudoniš-

buty, 323 N. Broad Str., Eli-
zabeth, N. J. Aš

Chicagoje, nebeisvydusi savo 
gimtosios žemės ir Lietuvoje pa 
liktos dukrelės, kurią likimas 
tragiškai išplėšė iš jos glėbio.

Juzė Gorinienė mirė 32 metų 
amžiaus. Lietuvoje buvo bai
gusi Telšių valstybinę gimnazi
ją ir du kursus medicinos Kau
no universitete. ... .... . ... . ,

Jo. Seimą ir pametami niekad P*“?* nuotaikoje. Abu- 
negalės užmiršti jos didvyris- ta"k'us,ej. mokytojoms ir jau-
kos kovos su žiauria vėžio liga, 
kuri ją taip netikėtai užklupo. 
Sirgdama vel'onė žinojo,* jog jos 
mirties valanda arti. Valanda,

kių k., Kalvarijos vai.,
Valaitis, Adomas,
Valiūnas, Antanas,
Vanarauskas, iš Skiturių k., Sim

no parap., Alytaus ap.,
Zalieckaitė, Ona, iš Tileckų k.,

nuo Šeštokų, Krosnos vai.. 
Žukauskas, Antanas, iš Kybartų.

S. m. gegužės 12 d. Hartfor: 
do lituanistinės mokykla, vado- į liepti: 
vaujant mokytojoms Bronei Ju- 
cėnienei ir Zitai Dapkienei, buvo 
surengusi vakarą — pasilinks-

Jieškomieji arba 
nantieji maloniai

apie juos iš
prašomi atsi-

OONSULATK GKNKRAL 
OP L1THUANIA 

41 West 82ttd Street 
New York 24, N.Y.minimą. Suvaidinta Alės Rūtos _______ _

‘ Pakrūmė”. Vaidinimas, kaip iiiiiiuiiiiiiiiiiitiimiiuiiliUUliiUilUiiiM  

ir pats vakaras, pasisekė ir pra

niesiems vaidintojams ilgai ir 
širdingai dėkojo, nesigailėdami 
plojimų.

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
fti knyga, pasakodama kovosArtista s ouvo ir labai gra- 

kada ji turės palikti savo vyrą žiai savo roles atliko šie mo- spaudos laisvę žygius. yra Įkvėpimų 
su trimis mažais vaikučiais, ku- kyklos mokiniai: Martyė Serkš- RytV*netuvi^'"X|’ JtTra^ufki dJ 
riems taip reikalinga motinos naitė, Arūnas Šimanskis, Aušra;vana Jaunimui.
globa. Bet niekas nematė aša- Norkūnaitė, Audronė Zdancevi-| Lietuviškos Kingo-- Klubo leidinys, 
rų jos akyse. Kad palengvintų , čiūtė, Genovaitė Kuprevičiūtė, kainaP»3'»nB">,,lttU" Mūrln0 vl,Sc“* 
pasiliekantiems, ji, kentėjo vie- Praurimė. Akvilina ir Virgini- 1)4ctuvi;k(1. ll(,raW™ ugdymas 
na pati, niekad savo likimu ne- ja Petrauskaitės, Irena Janu- n® su»ii>rmusiŲ lietuvių darbas, 
sii^kųsdama. Mirė tikėdama į šauskaitč. Gintaras Nenortas, Užsakymus su pinigais siųskite: 
Augščiausiąjį, kurį visą gyvo- Antanas Jucėnas, Irena ir Ni-1 “ D R A U G A 8”

jolė Draugelytės, Onutė KKkš-
čiukaitytė ir Danutė Šltogerytė. 2334 So. Oakley Avenue

Vaidinimui muziką ir šokius, CHICAGO 8. ILL
pritaikė Milda Jucėnaitė. liiiiiuilIlIlIUIIIIIIIUIUlllIlIlIllUKIIlilIlIli

nimą mylėjo.
Praėjusį pavasarį pražydo gė

lės ant lietuvės motinos kapo, 
kurios gyvenimas ir mirtis gali

Ml

KNYGA, KUKI VISADA (DOMI 

IR NESLNHTA 

Tai Juozo Svainio

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
paaakoe, su.. paveikslais. Jas mielai 
skaito ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms, ls 
viso 73 pasakos. Kaina $2.60. Pla
tintojams didele nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

VAUGHAN MOVEBS

Local and long distance 
Insured

24 hour service
YArds 7-3536

(rengiame krautuvėms vitrinas — 
pastogėse ir rūsyse butus. Taisome 
porėtus. Įtaisome plieno stulpus ir 
balkius. Atremontuojame virtuves ir 
vonias. Įdedame Plastikines sienų bei 
grindų “tiles”.

J. IPPOLITO & SON 
BRunsvvick 8-2708

A. A.

JUOZAPAS KNASH
Gyveno 5022 S. Ada St.
Tel. Wentworth 6-9497

Mirė geg. 24, 1956. 9:05 vai. 
ryto. Gimė Lietuvoje. Kilo Iš 
Tirkšlių parap., Spurganų km.

Amerikoje išgyveno 56 m. 
l’uattiko dideliame nuliūdime

2 dukteryte Julla VVinklcr, ž<*n- 
tun Krank Ir Natulte Augusti
ne, žentai* Stanley, 4 pottūniai: 
Adam Havage, marti Hernice, 
Krank Havage, marti Oeorgia, 
Anthony Suvagi*, marti Carmel- 
la, Ir John Havage, marti He- 
leii, 15 anūkų, kiti glminėš, 
draugai ir pažįatami.

Kūnas pašarvolaa Antano M. 
l'hillipa koplyčioje, 3307 S. Lt- 
tuunle.a Avė.

Liidoluvi.** įvyks pirmad., 
geg. 28 d., Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa- 
muldų* Ims nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, | m įsūniai, 
žentai, nuirčlisi Ir anūkai.

liaidotuvlų direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YA 7-3401

A. A

JONAS VAIŠTARAS
Gyveno 10753 So. Wabash
Staigiai mirė 1956 m. geg. 21 

d., 11 v. r., sulaukęs pus. amž.
Gimęs Telšių aps., Alsėdžių 

parap. Amerikoj Išgyv. 49 m.
Paliko nuliūdę: žmona Ju

zefą, ..narai/, tėvas Prąrtįtfus. 
duktė VloTet Janulionis; žentas 
Anthony, 3 sūnūs: John marti 
Margaret, Zenon, marti Sophie, 
Anthony, marti Ann, 6 anūkai: 
Edward Janulionis, John Eo- 
bert, Amelia, Lorraine ir Rl- 
chard, Vaištaras, proanūkas, 
John the Third, brolis Domi- 
nikas, Svogerka Valeria Venc
kus ir jos šeima, giminaičiai: 
Charles Urnik, Bruno Platakis 
ir šeima Barbara Pranskus ir 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko brolis 
Vincentas ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioj, 10821 Michigan avė.

šešt. geg. 26 d. 8:45 v. ryte 
bus lydimas iš koplyčios į Visų 
Šv. parap. bažnyčių, o po ge
dulingų pamaldų bus laidoja
mas šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a.a. Jono VaiStaro gimi
nės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pu
sk utnį patarnavimų ir atsis
veikinimų.

Nuliūdę lieka*. Žmona, duk
tė, žentas, sūnūs, marčios, anū
kui, proanūkas, brolis, švoger- 
ka ir giminės.

Laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas. Tel. CO. 4-2228.

t
A- A-

PRANCIŠKUS KUNČIUS
Gyveno 2609 W. 69th St.

Mirė geg. 24 d., 1956, 4 vai. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Narintaičių parapi
jos, Sukinių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Domicėlė (Daukintaitė), 
2 dukterys; Valeria Herbert, ir 

fį^Mtvres Po»or, j žentga Louis, 
’ 3 anūkai: Lavvrėnce ir Ronald 
Herbert ir Dolores Pogor,- 2 
broliai: Petras, su šeima ir 
Jonas; 2 brolavaikiai: Juoza
pas, jo žmona Kunigunda ir 
Antanas, jo žmona Marija ir jų 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko 2 se
serys Ona ir Petronėlė ir bro
lis Juozapas.
, Priklausė: Liet. Piliečių Dar
bininkų Pašalpos klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeika - 
Evans koplyčioje, 6845 S. Wcs- 
tern Avė.

laidotuvės įvyks geg. 28 d.,
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į švenč. Panelės Gi
mimo parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys,
žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Ma- 
žcika-Kvans, Tel. HE 7-8600.

A. A.
STEPONAS DERINGIS

GYVENO LOS ANGELES, CALIFORNLA

Min* gegužes 21 d., I95(i, sulaukęs 40 m. amžiaus. Gimė Chi- 
eago, UI.

Pasiliko dideliame nuliūdime, žmona Adella (Putrick), tėvai: 
Kazimiera ir Antanas De.ringiai, 2 seserys: Josepliinc llornck, 
švogeris .losepli, įij sūnus Michael; ir Ktella Ižictringis, 3 broliai: 
Antanas, brolienė Alariona, jų duktė Mary Gale; Kazimieras, bro
liene llelen; ir Edwardas. Teta Ona Ramanauskienė, pusbrolis 
Benediktas Ramanauskas su šeima, dėdė Kazimieras Paplauskas, 
2 pusseseres: Stella Miller su šeima ir Katie Pocius, jos vyras 
Benediktas, kiti giminės ir draugai.

Priklaus**: (’u Ii foru i joje A.L.T Bendruomenės Draitg., Balfui, 
Šv. Kazimiero parap. chorui ir buvo Šv. Kazimiero parapijos ko
mitetas; Chicagoje: .laimų Lietuvių Organizacijai (Y.L.O).

Kūnus pašarvotas Jobu F. Kudeikio kojdyeioje, 4330 S. 
Culil'ornia Avė.

Laidotuves įvyks geg. 2t! d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
ai lydėtas j Švtvnč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos |wina1doš už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus; gimines, draugus ir pažįstumus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, tėvai, seserys, broliai ir kiti giminės.
laiidotuvių direktorius dobti F. Eudcikis. Tel. LAl'ayctte 3-0140



t ,

i

/ mus,
X Aušros Vartų parapija

šiandien mini 50 m. jubilėjų. Ta 
proga bus atidarytas spaudos 
kioskas, kuriam vadovaus bro
lis VI. Cibulskis, MIC. Kioske 
bus galima užsiprenumeruoti vi
sus katalikiškus laikraščius ir 
įsigyti naujausią vysk. V. Briz- 
gio knygą “Marija Danguj ir 
žemėj”.

X Tėvų Marijonų seminari
joje berniukų stovykla prasi
dės liepos 7 d. Iki rugpjūčio 
mėn. stovykla bus vedama lie
tuviškoje programoje. Berniu- grupė, išvakarės- koncerto, 
kai priimami nuo 10 iki 16 ,me-| šeštadienį, 9:30 vai. vakare da-
tų amžiaus. Jaunesni — pagal 
susitarimą. Kaina savaitei 21 
dol., arba 3 dol. dienai. Įžangi
nis mokestis — 5 doleriai, ap-
draudimui ir kitoms išlaidoms. < įr “Oželį”. Programa buvo gra 
Kreiptis: Kun. dr. V. Rimšelis,jįaį sudaryta. Fone matėsi sti

lizuoti Vytis ir Gedimino stul
pai, o grindų centre išpaišytas 
Vyties Kryžius skyde. Tarp 
šokių ir dainos pranešėjas da
rė pasikalbėjimus su Leonardu 
Dargiu, Milvvaukee lietuvių 
bendruomenės pirmininku, ku
ris papasakojo apie Lietuvos 
kultūrą, meną ir muziką, ir 
paaiškino Vyties ženklo pras
mę. Lietuviškoji programa tę
sėsi 11 minučių.

X Marų u et te Parko Balfo ( 
5 skyrius gegužės mėn. 20 d. 
paskelbė piniginį vajų, pasili- 
kusiems Vokietijoje lietuviams 
sušelpti.

Gegužės mėn. 20 d. prie Gi
mimo Šv. Panelės bažnyčios

MIC, Marian Hills Seminary, 
Clarendon Hills, III.

X Petras Bučas, neseniai 
baigęs biznio administraciją 
magistro laipsniu Chicagos 
universitete, šiuo metu eina 
vicepirmininko pareigas Lietu
vių Akademinio Alumnų Klu
bo Chicagos skyriaus valdybo
je. Gegužės 27 d., sekmadienį, 
1 vai. p, p. Don Varnas poste 
jvykstančiame alumnų susirin
kime P. Bučas skaitys įdomią 
paskaitą.

X Lietuviškos knygos mylė
tojai be kitų yra J. Vilutis, P. 
Bagdonas, J. Balčiūnas, L. 
Barmus, E. Barškutis, L. Čės-

taitė ir kiti, kurie perka kiek
vieną naujai pasirodžiusią kny
gą-

X Buvusių Klaipėdos Kon
servatorijos pedagogų ir stu
dentų I-jo suvažiavimo paren
gimui sudaryta komisija, į ku
rią įeina J. Augaitytė, J. Ber
tulis, V. Marijošius, A. Mikuls
kis ir St. Sodeika. Raštus pra
šoma siųsti J. Bertuliui, 10040 
So. Hobart Blvd., Los Anjeles 
47, Calif.

X R. Bučas, kurio darže 
vyksta Chicagos lietuvių gegu
žinės, šiais metais darže pada
rė daug pagerinimų. Išvedžio
jo visur garsiakalbius, pastatė 
du mikrofonus. Minėtame dar
že įvyks Balfo piknikas birže
lio 10 d.

naitė, E. Daugirdienė, St. Dau- 
nys, C. Grincevičius, V. liga- P,*rke bU™. ls*alin
naitis, P. Janulaitis, A. Lioren

X Chicagos Lietuvių Suval
kiečių Draugija, kuri skaitoma 
viena iš didžiausių lietuviškų 
kultūrinių organizacijų šiame 
mieste, nes turi virš 400 narių 
ir labai veikli, gegužės mėn. 23 
d. turėjo savo narių susirinki
mą Hollywood salėje, kuriame 
viešai paminėjo prieš 20 metų 

| tą pačią dieną sušaudytus Kau-
X Gailestingųjų Seserų są- ne 4 suvalkiečius ūkininkus iš 

junga, kurios^ pirmininkė yra j pajevonjo apylinkės: Alfonsą 
B. Gustaitienė, talkipinkaus petrauskąt Kazį Norkevičių,

X Aktorė Marija Lemešytė 
gegužės 27 d. Pelkių Žiburėlio 
programoj, skirtoje vaikų lite
ratūrai, skaitys iš Vyt. Tarnu- 
laičio kūrybos.

greitosios pagalbos stotyje Dai
nų šventės metu.

Bronių Pratasevičių ir Petrą 
Šarkauską, kurie buvo kaltina
mi ūkininkų streiko metu atsi
šaukimų nešimu ir platinimu.

. , . . , , . Ta proga buvo pagerbti atsi- 
kurioje šj sezoną seimininkais stojįmu ir t>,og 8usikaupim0

X “Palanga” vasarvietėje, 
B e v e r 1 y Shores, Indiana,

yra Elzbieta ir Bronius Jonu
šai, viešas sezono atidarymas 
įvyksta š. m. birželio 2 dieną.

Ta proga vakare, atvirame 
ore, įvyks šokiai grojant Jonu
šo orkestrui (esant blogam o- 
rui šokiai vyks viduje).

Svečiai bus vaišinami alumi.
Dėl nakvynei kambarių ir ki

tų sąlygų prašome skambinti 
iki šio mėnesio 29 dienos telef. 
PR 6-6584.

Vasarojimui rezervacijom 
skambinti telef. Michigan City 
2-5051.

Kviečiami Chicagos ir apylin
kės lietuviai.

Lietuvi, padėk Sibire kenčiančiam — 

pasirašyk Jaunimo Peticiją!

X “Dainavos” ansamblis 
praeitą sekmadienį, gegužės 
mėn. 20 d. buvo išvykęs į Mil- 
waukee gastrolėms. Dalis an
samblio choro, vadovaujant 
muz. Algirdui Šimkui, giedojo 
Šv. Gabrieliaus lietuvių para
pijos bažnyčioje per dvejas mi
šias. Po pietų 3 vai. ansamblis 
pilnu sąstatu davė koncertą' 
Jefferson Hali, kur buvo išpil
dyta J. Merkelio “Vestuvės be 
piršlybų” ir J. Žilevičiaus Vy
tauto Didžiojo kantata su so
listu Algirdu Braziu ir pianis
tu prof. Vladu Jokubėnu. Diri
gavo muz. Stepas Sodeika. Sa
lėje buvo apie 500—600 klau
sytojų, dauguma svetimtaučių. 
Nemažai svečių taipgi buvo at
vykusių iš kaimyninių mieste
lių bei kaimų.

Ansamblio taut. šokių šokėjų

lyvavo “Milvvaukee Journal” 
televizijoj “Schlitz” programoj, 
kur padainavo vieną dainą ir 
pašoko du šokius “Lenciūgėlį”

ti vokeliai, kuriuos šį sekma
dienį, t. y. gegužės .mėn. 27 d. 
prie tos pat bažnyčios Balfo 
pareigūnai su aukomis surinks.

Marųuette Parko Balfo 5 
skyrius maloniai prašo gera
širdžius marketparkieęius kaip 
ir kiekvienais metais, taip ir 
šiais metais ištiesti pagalbos 
ranką, — nepasigailėti įdėti į 
vokelį kiek kas gali, kad su
šelptų pasilikusius Vokietijoje 
mūsų tautiečius. Kas negalės 
atiduoti aukos prie bažnyčios, 
gali ją atiduoti Kartano vais
tinėje, 2458 W. 69 str., Margi
niuose, 2511 W. 69 str. ir Ja- 
nušaičio maisto krautuvėje, 
2515 W. 69 str.

minute visi žuvusieji ūkininkai 
1935-36 m. Lietuvoje ir šim
tais sėdėję sunkiųjų darbų ka
lėjimuose.

X Visi Brighton Parko lie
tuviai kviečiami prisidėti auka 
Balfui. Balfo 6 skyrius prie 
Nekalto Prasidėjimo šv. Pane
lės Marijos parapijos bažny
čios išdalino 1200 vokų su laiš
kais ir šį sekmadienį, gegužės 
27 d., per visas mišias stovės 
valdybos nariai prie bažnyčios 
durų ir lauks aukų. Visi kas 
negavo voko galės jį pasiimti 
šį sekmadienį iš bažnyčios prie-

Mfctf&AS'fts DRaŪGAŠ, čfCČAGO, rLtfNOTS

INA ANTANO RUDŽIO PAGERBIMAS

Lietuvių Prekybos Rūmų tradiciniame bankete gegužės 20 d. Bis- 
marck viešbutyje buvo gražiai pagerbtas penkerius metus pirminin
kavęs šiai organizacijai inž. Antanas Rudis, kuriam dabartinis pir
mininkas teis. Edvardas Stasiukaitis įteikė gražų garbės ženklą su 
reikšmingu įrašu. Šioj nuotraukoj (iš kairės dešinėn) matome: dr.

P. Daužvardį, Lietuvos konsulą Chicagoj; senatorių Paul H. Doug 
las, pasakiusį gerą kalbą bankete; p. Marijona Rudienę; inž. An
taną Rudį; Chicagos miesto iždininką Morris B. Sachs ir Alto pir
mininką L. Šimutį.

CHICAGOS ŽINIOSA. A. KAN. FABIJONO KEMĖŠIO 

MINĖJIMAS
Prieš keturiasdešimt metų 

Amerikos lietuvių katalikų tar
pe vienas žymiausių veikėjų 
buvo kun. Fabijonas Kemėšis 
-Uosis. Jis steigė Lietuviškas 
katalikiškas organizacijas (Lie
tuvos Vyčius, Moterų Sąjungą, 
Lietuvių Darbininkų Sąjungą 
ir k.), organizavo Fėderacijos, 
Susivienijimo, Spaudos Drau
gijos skyrius, talkino Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
Draugijos kilniems uždavi
niams, rėmė organizuojamas 
lietuvių bendroves, kurios ruo
šėsi Lietuvai ekonomiškai pa-
dėti ir t. t. Daug veikė ir Lie- kaip ir tūkstančiai kitų tau-
tuvos laisvės reikalu, imdama 
sis iniciatyvos organizuoti po
litiškus suvažiavimus-seimus, 
rūpindamasis šelpimu lietuvių 
nukentėjusių nuo karo, orga
nizuodamas Tautos Fondą ir jo 
skyrius.

Redaguodamas “Draugą” ir 
vėliau “Darbininką”, globoda
mas žurnalą “Pažanga” ir nuo
lat bendradarbiaudamas (be 
jokio honoraro) visuose liet. 
katal. laikraščiuose ir žurna
luose savo raštais buvo tikras 
šviturys jaunosios išeivijos ka
talikiškojo švietimo, auklėjimo 
katalikiškosios akcijos, kultū
rinių vertybių, ekonomiškojo 
gyvenimo, tautinės sąmonės, 
dainos ir scenos menct, tėvy
nės meilės ir kituose išeivio ke
liuose.

Lietuvai atkovojus laisvę ir 
nepriklausomybę, jis, apsišar
vavęs augštuoju mokslu (Ka-

angyje esančių dėžučių. Prel. 
D. Mozeris parodė rinkliavai 
daug dėmesio ir todėl jo prie
lankumu pasinaudokime gau
siai aukodami mūsų tautie
čiams esantiems nelaimėje.

X Apolinaras Petkus, laik
rodžių parduotuvės savininkas, 
2502 W. 69 st., Balfui paauko
jo laikrodį, kontraktorius Jo
nas Pleirys dažų, Vacys Sten- 
celis, laikrodžių pard. savinin
kas, 2439 W. 69 st., paaukojo 
parkerį Waterman. šias dbva- 
nas bus galima laimėti Balfo 
piknike birželio 10 d. Bučo dar
že.

X Daina televizijos krautu
vė, 3130 S. Halsted ftr., ryšium 
3U knygos platinimo mėnesiu, 
su kiekvienu parduotu radijo 
aparatu, vėsintuvu, vėdintuvu 
ar televizijos aparatu duoda 
priedo lietuvišką knygą.

XV. Šeštakauskui yra Drau
go redakcijoj laiškas iš Lietu
vos, siųstas iš Pilviškių mies
telio.

talikų Univeristete Washingto- 
ne) ir gausiais patyrimais iš 
organizacinio ir visuomeninio 
veikimo, grįžo tėvynėn padėti 
jai kultūros ir švietimo ba
ruose. Čia jį matome profe
soriaujant augštojoj Dotnuvos 
Žemės Ūkio akademijoj, vei
kiant Vilniui Vaduoti Sąjungo
je, ir kitose Lietuvos organi
zacijose.

Velionis taip giliai buvo per
sisunkęs tėvynės meile, kad 
net komunizmo siaubimo aki
vaizdoje pasiliko su savo tau
ta, savo poste. O juk galėjo,

tiečių, pasitraukti į Vakarus, 
grįžti į jam jau pažįstamą 
Ameriką, kur jo tautiečiai bū
tų pasitikę iškėstomis ranko
mis ir kupinomis džiaugsmo ir 
meilės širdimis. Bet ne, pasili
ko, nors gerai žinojo, kad oku
pantams jis bus didelė rakštis 
ir kaipo tokia — sulikviduotas. 
Taip ir buvo: Sibire mirė trem
tinio ir kankinio mirtimi.

Baugindami kan. F. Kemė
šio atminimą, Chicagos vyčiai 
sendraugiai ėmėsi iniciatyvos 
suruošti veEon’es iškilmingą 
minėjimą sekmadienį, gegužės 
27 d. Minėjimas prasidės 10 
vai. ryto Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčioje (18-tos ir S. 
Union g. kampas), kur iškil
mingas mišias atlaikys pats 
tos parapijos kleb. kun. A. 
Martinkus, asistuojant kuni
gams B. Griniui ir S. Santarai. 
Pamokslą pasakys vysk. V. 
Brizgys. Pamaldose dalyvaus 
ir prel. Ign. Albavičius. Per 
mišias giedos parapijos cho
ras, vedamas varg. K. Gaubio, 
ir vifešnios solistės iš Alice 
Stephen ansamblio.

Į šias iškilmes kviečiame 
visų augščiau išvardintų orga
nizacijų skyrius, kuopas įr pa
vienius narius. Visų prašome 
susirinkti 9:30 vai. į parapijos 
salę. Iš čia eisenoje, JAV., Lie
tuvos, Vyčių ir Amer. Legiono 
(Don Varnas posto) vėliavų 
lydimi, sueisime į bažnyčią. Į 
pamaldas atvyksta iš Cleve- 
land, O., velionies sesuo Juzė 
su savu yyra Steponu Nasvy- 
čiu, taip pat susirinks visi ve
lionies giminės ir velionį pažinę 
Chicagoj ir Lietuvoj.

Iškilmės bus filmuojamos.
Popiet 3 vai. Vyčių salėj į- 

vyks minėjimo akademija su 
menine programa. Lietuvos 
kons. dr. P. Daužvardis, Alto 
pirm. ir “Draugo” red. L. ši
mutis, velionies veikimo laikais 
buv. “Darbininko” redaktorius 
Pr. Gudas ir buv. Dotnuvos Ž. 
C. akademijos profesorius V.

Nori laimėti nekatalikus
Conrad Hilton viešbutyje bu

vo sušauktas Krikščioniškojo 
Mokslo draugijos pasitarimas, 
kuriame dalyvavo apie 125 ku
nigai. Buvo tariamasi apie or
ganizavimą pasiteiravimų kla
sių parapijose, į kurias galėtų 
lankytis nekatalikai, besidomį 
Bažnyčios mokslu. Šiam sąjū
džiui vadovauja tėvai paulistai. 
Pasitarime dalyvavo ir kard. 
Stritch, kurs pareiškė mintį, 
jog būtų labai gerai, kad kiek
vienoje parapijoje būtų pasau
liečių grupė, kuri rūpintųsi 
apylinkės nekatalikų laimėji
mu Bažnyčiai. Tuo turėtų su
sirūpinti ir visos kitos katalikų 
organizacijos.

Dovanos knygą apie 
Chicagą

Chicagos meras Daley nuo 
dabar duos dovanų knygą apie 
Chicagą kiekvienam, kuris jį 
aplankys. Meras jau užsakė 
2,000 knygų, kuriose sužymė
tos Chicagos įdomybės ir ku
riose yra vadovas, kaip orien
tuotis Chicagos gatvėse.

$17,500,000 suaugusių 
švietimui kur aiškino, kad jo žmona ken- 

Sheraton-Blackstone viešbu- tėjusi daugiau kaip dveji mė
tyje dvi dieni posėdžiavo Su- tai ir jis nušovęs ją, kad nu
augusių švietimo taryba, kuri trauktų jos kančias, 
turėjo numatyti, kaip sunau
doti $17,500,000, kuriuos For
do fonejas paskyrė suaugusių 
lavinimui.

Manelis nušvies velionies nuo
pelnus Amerikos lietuviams ir 
savajam kraštui Lietuvai. Me
ninę programą išpildys Šv. P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos choristės, vadovau
jant varg. J. Kudirkai.

Akademija taip pat bus nu
filmuota. •

Akademijon kviečiami ne tik 
augščiau minėtų organizacijų 
nariai, bet visi lietuviai — se
nieji ir naujieji. Įėjimas salėn 
nemokamas.

Kan. F. Kemėšio minėjimui 
ruošti komitetas:

Ign. Sakalas, S. Šimulis, E.
Samienė, O. Aleliūnienė, A.
Petrulis ir T. Norbutienė

f
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VASAROS STOVYKLA BERNIUKAMS
Vadovaujama TĖVŲ JĖZUITŲ 

Gražioje vasarvietėje Watervliet, Michigan

Priimami berniukai nuo 7 — 14 metų. 
Stovyklos laikas: nuo liepos 2 d. iki ragpjiūčio 6

dienos. Registruotis:
REV. J. BOREVIČIUS, S. J.

5541 South Paulina Street Chicago 36, Illinois

> Telefonas — HEmlock 4-1677

Areštavo žmonos žudiką
Dorothy Schreekenberg, 27 

m. amžiaus, gyvenusi Lisle, ne
toli Chicagos, buvo mirtinai sa-(
vo vyro nušauta penkiais šū-1 ūž®igos atidarymas Birželio 1, 2 
viais į galvą. Jos vyras Rober 
tas, 34 m. pats nuėjęs į polici
ją pasidavė, aiškindamasis, kad 
jis nužudęs žmoną jos gailėda
masis ir norėdamas ją išva
duoti iš kentėjimų. Jis nežino
jo, kad tik kelios valandos 
prieš tai jo žmona policijoje 
paliko raštą, pranešdama, jog 
ji bijosi, kad vyras ją gali nu
žudyti. Policijai įduotame raš
telyje velionė rašė, kad pasku
tinėmis dienomis jos vyras pir
kęs ginklą ir šovinių, grasinęs 
ją nužudyti jau trimis atve
jais: gegužės 18, 20 ir 22 die
nomis. “Jeigu aš mirsiu, tai ne 
nuo savo pačios šūvių. Aš bū
siu nužudyta vyro”, — rašė 
nelaimingoji moteris.

Tas raštelis jau buvo polici
jos rankose, kai atvažiavo vy
ras jos parsivežti namo. Poli
cija matė juos abudu išvažiuo
jant. Žmoną jis nušovė apie 6 
vai. 20 min. vakare, ketvirta
dienį. Nuėjo į restoraną išgerti 
kavos ir tada nuėjo į policiją,

Kiekvienas svečias 
kainavo $1

Praeitais metais Mokslo ir 
Pramonės muzėjų Chicagoje 
aplankė 1,072,676 žmonės. Iš 
jų gauta pajamų tik $32,288, 
kai per metus laiko to muzė- 
jaus išlaikymas kainavo $1,- ; 
061,695. Taigi, muzėjui kiek
vienas lankytojas kainavo be
veik pilną dolerį.

SEZONO UŽDARYMO BALIUS
Įvyks šių metų gegužės mėnesį 26 
d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. vaka
re. Lietuvių Auditorijoje, 3137 So. 
Halsted gatvėj. Chicagos Šaulių 
Klubo Meno Kuopelė suvaidins nau
ją veikalą “BUS AUDRA” iš pa
vergtosios Lietuvos gyvenimo. Da
lyvauja jaunimas, enkavedistai ir 
partizanai. Šokiams gros B. Jonušo 
orkestras. Gėrimų bufetas. Įeinant 
aukojama $1.50, stndent. ir moks
leiviams 75c. Bilietai iš anksto gau
nami p. Karvelio ir Terros knygy
nuose.

šeštadienis, gegužės 26, 1956

KAS KĄ IR KUR
— Vyčių sendraugių gegužinė. 

Kapinių lankymo dieną, gegužės 
30 d., Chicagos vyčiai sendrau
giai rengia gegužinę Palos parke 
(Forest Preserve). Po pamaldų 
šv. Kazimiero kapinėse, visi kvie
čiami j vyčių gegužinę. Vieta leng
vai pasiekiama. Iš kapinių 111 
gatve važiuoti j vakarus iki Kean 
Avė. Čia (Kean Avė.) pasukti į 
pietus, pervažiavus Sag kanalą ir 
83 kelią prasideda gražus miškas. 
Prie iškabos Forest Preserve Pa
los Paik Wood — NORTH didelė 
automobiliams statyti aikštė. Čia 
ir gegužinė.

Visiems bus šalto ir šilto užkan
džio ir gėrimo.

Rengimo Komisija
— Šv. Kazimiero Lietuvių Ko

legijos Romoje rėmėjų draugijos 
susirinkimas įvyksta gegužės mėn. 
27 dieną 2 valandą, Brighton Patk 
parapijos mokyklos kambary. Na
riai dalyvauja būtinai. Taip pat 
nuoširdžiai kviečiami prijaučian
tieji. . Valdyba

Nepalikit automobilių 
šlavimo valandomis

Parkų distrikto policija Chl 
cagoje nuo Pratt ir nuo Ash
land gatvių nuvežė 46 mašinas, 
kai jos buvo paliktos, nežiūrint 
perspėjimo, kad nevalia jų sta
tyti, nes bus šluojama gatvė. 
Savininkai galės atsiimti auto
mobilius sumokėję po $9 už 
mašinų nuvežimą, po 27 cen
tus valstybinių mokesčių ir 
jiems dar bus teismas, reika
laujant $10 pabaudos už sta
tymą automobilių neleidžiamo
je vietoje.

ir 3 d. d. ruošiamas Onos ir Stasio 
Martinkų užeigos, 3139 So. Hals
ted St., atidarymas.

Kviečiami visi lietuviai dalyvau
ti atidaryme. Svečiai bus gerai pa
vaišinti ir turės progą jaukiai ir 
smagiai praleisti laiką.

. GEGUŽES MENESIO 

PASISKAITYMAS

APIE MARIJA
PAŽVELKIME i MARIJĄ. Nuo

stabus švč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regStojų pasakojimais (šv. Brigi
tos, Marijss Agreda, sės. Katarinos 
Emmerich ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimą su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik |3.00. Šią puikią knygą 
paraše prel. dr. F. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. Švč. Ma
rija laiko bSgyje apsireiškė įvairiose 
pasaulio vietovėse. Šios knygos au
torius Kun. J. Kuzmickis, šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette, Lurde, Fa- 
timoje; apie Stebuklingąjį MedalikS- 
lį ir kt. Įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto švč. Marijos Nekal
čiausios širdies kultą ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį. Knyga turi 169 psl., paveiks
luota, įrišta į kietus viršelius ir kai
nuoja $2.00.

AUŠROS ZVA1GZD®. 16 tautų ir 
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus iš įvai
rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty- 
ruolis. Tai knyga apie Mariją, kuri 
turBtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina $2.00.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS
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Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 

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

‘‘DRAUGAS’’ 

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, I1L


