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Arkivyskupo J. Matule vi čia us beatifikacijos byla
Jungtinių Tautų vienuoliktosios ] 

pilnaties sesijos darbai
SALOMĖJA NAKKĖIJŪNAITĖ 

Mūsą speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. — Didžiuma delegatų, čia atvykusių! 

praėjusių metų lapkričio 12 d. prasidėjusiai vienuoliktajai pilna-1 
ties sesijai, jau sugrįžo į savo kraštus, oficialiai sesiją uždariusį 
kovo 9 d.

Tačiau du klausimai, kurie 
praėjusių metų lapkričio pra
džioje sušaukė JT pilnatį specia
lios sesijos ir kurie buvo patys 
karštieji ir po to sekusios regu
liarios sesijos darbuose, pasiliko 
ir toliau pirmumo teisėmis. Tai 
Vidurinių Rytų ir Vengrijos klau 
simas, kurių ypač pastarąjį so
vietai labai stengėsi išimti iš 
darbotvarkės, ir toliau kiekvie
nu momentu gali susigrąžinti de 
legatus, nesvarbu, kur jie ligi to 
laiko bebūtų poilsiaują po tikrai 
audringos ir vargingos sesijos.

Kaip JT pareigūnai apskaičiuo 
ja, praeitosios sesijos metu dau
giau kaip tūkstantis valandų čia 
buvo skirta diskusijoms pagrin
diniais politiniais klausimais. Jų 
tarpe yra devyniasdešimt keturi 
pilnaties posėdžiai, kurių ilgiau
sias buvo lapkričio 1 d., kai bu
vo priimta JAV rezoliucija dėl 
paliaubų Palestinoje. Tada po
sėdis, prasidėjęs 5:35 vai. popiet, 
užtruko ligi 4:20 vai. ryto.

Tiek daug čia buvo kalbų pa
sakyta, jog vien tų posėdžių, ku-

dažniausiai JAV ir sovietai bal
savo kartu. Pavyzdžiui, kai, prie 
žinantis britams, prancūzams ir 
kaikuriems britų bendruomenės 
kraštams, buvo . reikalaujama, 
kad agresoriai Egipte atsitrauk
tų*) paliaubų ribas, JAV ir Sov. 
Sąjunga buvo kartu.

Tuo tarpu, kai buvo balsuoja
ma už tai, kad sovietai atitrauk
tų savo kariuomenę iš Vengrijos, 
JAV buvo vienoje pusėje, o so
vietai kitoje. Ir nors sovietinis 
blokas buvo mažumoje, bet Jung 
tinių Tautų didžiuma su JAV 
priešakyje nieko negalėjo pa
veikti, kad sovietai tų rezoliuci
jų pabotų.

(Nukelta į 3 pusi.)

Prancūzijoj mažėja
komunistų skaičius

PARYŽIUS, kovo 15. — Pran
cūzijos komunistų partijos ofi
cialiai paskelbtomis žiniomis,
partijos narių skaičius, palygi

nę buvo rekorduojami, anglis-lnus su praėjusiais metais, yra 
kąjį pažodžiui užrašytąjį tekstą ■ sumažėjęs 70-čia tūkstančių. Tai 
popieriaus lakštais išdėsčius už- j Yra didžiausias Prancūzijos ko- 
tektų padengti dvidešimties ake-1 munistų nuostolis visame jos 
rių plotą. veiklos laikotarpyje.

Tokį didelį narių sumažėjimą 
iššaukė Nikitos Chruščevo praė
jusiais metais atidengti Stalino 
nusikaltimai ir brutali sovietų 
intervencija Vengrijoj. Vien tik 
Paryžiuje iš komunistų partijos 
išstojo apie 17Tūkstančių asme
nų.

Darbininkai nemėgsta 
komunistinio režimo

Ištisa knyga rezoliucija *
O visų tų kalbų išvadoje atsi

radusios rezoliucijos, pirma dis
kutuotos ir perdiskutuotos pa
skiruose komitetuose, tarybose, 
o paskui ir pilnat ies sesijoje, su
daro storą kelių šimtų puslapių 
knygą. Po vieną tokį istorinių 
nutarimų rinkinio egzempliorių 
anądien gavo prisiminimui lanks 
tesnieji spaudos žmonės.

Vartai žmogus tą knygą ir, ro
dos, net netiki, kad jame gali su- VIENA’ Austrija, kovo 15. — 
tilpti visi tie pagrindiniai JT pil- Statistik°s duomenys rodo, kad 
naties nutarimai, dėl kurių įvai- iš 170 tūkstančių Vengrijos pa
liose pasaulio šalyse tiek buvo bėSėlhJ revoliucijos metu pasi- 
jaudintasi ir nerimta. traukusių į laisvąjį pasaulį 60

... , . procentų sudaro darbininkai ir
r,^rindiniais klausimais — 72 procentus jaunimas iki 35 me 

Vid. Rytų ir Vengrijos — priim- tų amžiaus.
ta beveik po lygiai rezoliucijų — r ________
Vid. Rytų — keturiolika, o Ven- yr pi • 1 •
grijos — trylika. Tai šitaip at- rtellkaptens nukrito 
sirado paliaubos Palestinoje; ši- BALBOA, Kanalo zona, kovo 
taip britai ir prancūzai pasitrau 15. - Jungtinių Amerikos Vala
ke iš Egipto; pradėjo veikti tybių marinų helikopteris vakar 
Jungtinių Tautų ginkluotosios nukrito ir sudegė bandymo me- 
pajėgos ir pagaliau šitaip geruo- tu Panamos kanalo zonoje. Heli
ju ir piktuoju Izraelis iškrapšty- kopteryje buvę 3 asmenys žuvo. 
tas iš Gazos ir Akabos įlankos, ■
kur jis buvo pasilikęs, reikalau
damas užtikrinimų prieš Egip
tą.

Rezoliucijos reikalavo, bet, de
ja, neišreikalavo, kad sovietų ka 
riuomenė atsitrauktų iš Vengri
jos ir to krašto žmonėms būtų 
garantuotos pagrindinės teisės ir 
laisvės. Reikalavo, bet neišreika
lavo, kad JT stebėtojai būtų įsi
leisti į Vengriją padėties ištirti. 
Pagaliau tos rezoliucijos pasmer 
kė sovietus ir jų vengriškąsias 
iškamšas už tų rezoliucijų nesi
laikymą. Taigi, nors tiedu klau
simai buvo ir lygiagretūs, bet jų 
eiga skirtinga. Pagal tai daugu
ma politinių stebėtojų aiškina, 
kad, esą, Jungtinėse Tautose te-

13,000 naujokų
WASHINGT0NAS, kovo 

— JAV armija vakar išsiuntė 
šaukimus 13,000 vyrų stoti į ka
rinę tarnybą gegužės mėnesį. 
Gegužės mėnesio šaukimo vyrų į 
kariuomenę kvota yra tokia pat 
kaip balandžio mėn.

Vasario ir kovo mėn. į kariuo
menę buvo pašaukta 14,000 vy
rų, o sausio — 17,000 naujokų.

KALENDORIUS

15.

Kovo 16 d.: šv. Julijonas ir 
šv. Rupertas; lietuviški: Vaido
tas ir Bitonė.

Kovo 17 d.: 2-ras gavėnios 
, . i sekmadienis, šv. Patrikas ir šv.

galima įvykdyti tik tokią rezQ-|juozapas jį trimatė jos; lietuviš- 
l.uc.ją, kurią remia ir JAV iri ki: Gcndvilas ir Varuna.
Sovietų Sąjunga, o tenai, kur to- i Saulė teka 6:04, leidžiasi 5:57. 
dvi valstybės skiriasi, ir pačių t
rezoliucijų likimas yra blankus 

Čia turima galvoje tą faktą, 
kad kai buvo balsuojama už re
zoliucijas Palestinos klausimu,

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — šil
čiau.

Japonija prekinių laivų statyboje 1956 m. užėmė pirmą vietą. Bri
tanija nustumta į antrą vietą. (INS)

Amerikos kareiviai Vokietijoje 

turi atominius ginklus
BONNA, Vokietija, kovo 15. — Vakarų Vokietijos apsaugos 

ministerija šiandien patvirtino, kad Jungtinių Amerikos Valstybių i 
karinės pajėgos Vakarų Vokietijoje turi atominius ginklus.

Vakarų Vokietijos apsaugos
ministerijos pareigūnas sako, 
kad atominių ginklų skaičiuje 
yra raketų ir bombų.

Britanijos aviacijos maršalas 
Bandono kunigaikštis ketvirta
dienį pasakė: Amerikos oro pa
jėgos pietų Vokietijoje „jau ku
ris laikas turi lėktuvus atomi
nėms bomboms“.

Japonai gerins laivų
statymo dirbtuves

TOKIO, Japonija, kovo 15. — 
Laimėjusi pirmą vietą laivų sta
tyboje, Japonija '957 m. išleis 
beveik 7 milionus dolerių laivų 
statymo dirbtuvių pagerinimui.

Pirmą kartą pripažino
Pirmą kartą sąjungininkų va

das pripažino, kad ai ominiu gin
klų yra Vokietijoje.

Bandono kunigaikštis dar pri
dėjo, kad jo paties Nato dalinys, 
britų — belgų — olandų antroji 
sąjunginė taktinė oro pajėga, da 
bar turi galimybę numesti ato
minius ginklus, bet dar jų neturi 
savo rankose.

Jis nepasakė, kada atorhinius 
ginklus turės jo Canberra spraus 
miniai bombonešiai.

Vyriausybė seniai žino
Vokietijos apsaugos ministe

rijos pranešėjas šiandien pareiš
kė, jog Vakarų Vokietijos vy
riausybė jau seniai žino, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pajėgos turi atominius ginklus 
Vokietijos žemėje.

Bet jis bedavė suprasti, kur 
yra sudėti atominiai ginklai ir 
jis netiki, kad vandenilio bombų 
būtų Vokietijoje.

Atominių ginklų panaudojimą 
kovoje turi patvirtinti penkioli-J 
kos valstybių Šiaurės Atlanto 
Gynybos organizacija (Nato), 
pranešėjas pridėjo.

Sąjungininkų kariniai vadai 
pakartotinai pareiškė, kad Eu
ropos gynyba remiasi atominiais 
ginklais.

Baisi katastrofa
HELSINKIS, Suomija, kovo 

15. — Du greitieji traukiniai 
šiandien susidurt* netoli Ittala, 
centrinėje Suomijoje. Nelaimės 
metu II) asmenų užmušta ir 60 
sužeista. Tai baisiausia katas
trofa Suomijos istorijoje.

Kontroliuos išlaidas
WASHINGTONAS, kovo 15.— 

šešiasdešimt senatorių vakar 
svarstė, kaip galima būtų apkar
pyti biudžetą. Senatoriai nori, 
kad kongresas turėtų daugiau 
teisių kontroliuoti administraci
jos išlaidas.

• Lenki ja nori gauti 330 mi- 
lionų dolerių ekonominės pagal
bos iš Jungtinių Amerikos Vals
tybių. Washingtono šaltiniai sa
ko, kad tegaus nedaugiau kaip 
40 milionų dolerių.

Admirolas Kirhnrd E. Byrd, 6s
metų šiaurės ir pietų ašigalių ty
rinėtojas, mirė kovo 11 d. Bosto
ne, Maus. (INS)

Graikų kipriečių 
pogrindis nori

paliaubų su britais
NICOSIA, Kipras, kovo 15. — 

Graikų kipriečių pogrindžio or
ganizacija (Eoka), jau dveji me 
tai kovojanti prieš britų režimą 
Kipro saloje, pasiūlė paliaubas 
britų vyriausybei, jei bus grą
žintas iš tremties arkivyskupas 
Makarios į Kipro salą.

Kipro salos gubernatorius 
John Harding tuojau sušaukė 
savo patarėjų konferenciją ap
svarstyti graikų kipriečių pasiū
lymą. Graikų kipriečių pogrindis 
kovoja už Kipro salos prijungi
mą Graikijai.

Trumpai iš visur
• Kanados vyriausybė prane

šė 500 milionų dolerių biudžetą, 
kuriame numatyta apkarpyti pa
jamų mokesčius, augštesni so
cialiniai apmokėjimai ir dar ke
tina sutaupyti 152 mil. dolerių.

• JAV darbo departamentas 
pranešė, kad vasario mėn. suma
žėjo privačių namų statyba.

• James P. Richards, prezi
dento Eisenhowerio specialus 
ambasadorius, vakar atvyko į 
Beirutą, Lebane. Jis lankysis 
Vidurio Rytų valstybėse ir aiš
kins Eisenhovverio ekonominės 
ir karinės pagalbos programą, 
kuri nukreipta prieš komunistinę 
agresiją Vidurio Rytuose.

• Birutė Bilevieiutė susipaži
no su Vliko darbais. Iš Stock- 
holmo buvo atvykusi aplankyti 
Vokietijoje Vliko Vykd. Tary
bos pirmininkės A. Devenien’ėa 1 
pasirinkusi laisvę mūsų tautie
tė Birutė Bilevičiūtė, buv. Vil
niuje geografijos dėstytoja. Tai 
proga svsipažino su Vykd. Ta
rybos ir jos įstaigų darbu. Vieš 
nia gyvai domisi taip pat Alto 
ir k. veikla. Atvykusi į Ameri
ką, žada aktyviai įsijungti į lie
tuviškąją veiklą.

• Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas generolas Al
fredas Gruentheris, kuris nese
niai pasitraukė iš Šiaurės At
lanto Gynybos organizacijos 
(Nato) ginkluotų pajėgų vado 
pareigų, pareiškė, kad laisvojo 
pasaulio kova prieš tarptautinį 
komunizmą yra savo pagrinduo
se dvasinė problema. Komuniz 
mas turės žlugti, — pastebėjo 
generolas Gruenther, — nes 
jis neturi pakankamų moralinių 
ir dvasinių pagrindų.

Britanija reikalauja pagelbeti 

Izraeliui prieš Egiptą
LONDONAS, kovo 15. — Abi- Britanijos didžiosios partijos 

— darbiečių ir konservatorių — vakar jungtinai reikalavo, kad 
Jungtinės Tautos duotų Izraeliui garantijas prieš arabų agresiją. 

Britanijos užsienio reikalų mi
nisteris Selwyn Lloyd atidarė už
sienio politikos klausimais de
batus parlamente. Jis pasakė: jei 
norima išspręsti Vidurio Rytų 
ginčą, reikėtų garantijų, kad Iz
raelis nebus panaikintas ir taip 
pat turėtų būti garabtijos ara
bams prieš Izraelio teritorijų plė 
timą.

Selvvyn Lloyd aiškiai pabrėžė, 
kad Jugtinės Tautos privalėtų 
turėti atsakomybę Gazos ruože, 
kuris šiandien virto aštriu ginčo 
objektu tarp Izraelio ir Egipto.

Lloyd pasakė: kompromisinis 
sprendimas turėtų būti arabų pa
bėgėlių, pasienio ir vandens ke
lio klausimais. Reikėtų išlyginti 
arabų ir izraelitų skirtingas nuo
mones taiR klausimais.

įlanka yra tarptautinis vandens 
kelias ir juo turi teisę naudotis 
visos valstybės.

Darbiečių partijos atstovas 
Bevan irgi gynė Izraelio teises.

Amerika vėl teiks
pagalbą Izraeliui

WASHINGTONAS, kovo 15. 
— Jungtinės Amerikos Valsty
bės vėl suteiks Izraeliui ekono
minę pagalbą, kuri buvo suspen
duota praėjusių metų spalio 29 
d., kai Izraelis užpuolė Egiptą.

Valstybės departamento spau
dos pareigūnas Lincoln White 
nieko nepasakė, ar Egiptui ir
Jordanui bus vėl teikiama eko- 

Britai įsitikinę, kad Akabosnominė pagalba.

Beatifikacijos bylai vadovaus 

kardinolas Eugenijus Tisserant
Dievo Tarno arkivyskupo Jurgio Matulaičio - Matulevičiaus 

beatifikacijos byloje padaryta didelė pažanga. Kardinolas Eugeni
jus Tisserant pažadėjo rūpintis, kad byla gautų greitą eigą.

1957 metų vasario 19 d. šv., - - —
Tėvas paskyrė Dievo Tarno ar-
kivyskupo Jurgio beatifikacijos 
bylai vadovauti Jo Eminenciją 
kardinolą Eugenijų Tisserant. 
Jis yra Kardinolų kolegijos de
kanas, Ostijos, Porto ir šventos 
Rufinos diecezijos vyskupas, Šv. 
Rytų Bažnyčios kongregacijos 
sekretorius; yra gimęs 1884 m„ 
o kardinolu yra nuo 1936 metų.

Kardinolas Tisserant apsiėmė 
smulkiai susipažinti su visos be
atifikacijos bylos Ordinarinio 
proceso dokumentais, liudininkų 
parodymais ir pranešti visa kar- 
linolų susirinkimui.

Arkivyskupo Jurgio beatifika
cijos byla dabar yra Šventojo 
Sosto žinioje, — pasibaigus Or
dinariniam procesui 1957 m. sau 
šio 26 d., jo mirties 30 metų iš
vakarėse, perkėlus viso Ordina
rinio proceso dokumentus į šv. 
Apeigų kongregaciją. Generali
nis postulatorius — kun. K. Rėk
laitis, MIC., įteikęs beatifikaci
jos bylos dokumentus Šv. Apei
gų kongregacijai, tuč tuojau įtei 
kė prašymą, kad būtų skiriamas, 
kaip to reikalauja Bažnyčios 
nuostatai, kardinolas bylos vedė
jas. Vasario mėn. 19 d. sulauk
tas raštas, kuriuo mūsų bylai 
prie Šventojo Sosto vadovauti 
yra paskirtas Jo Eminencija 
kardinolas Eugenijus Tisserant, 
vienas žymiausių jų Romos kuri
jos kardinolų.

1957 m. va :ario mėn. 20 dieną 
nuvyko pas kardinolą Tisserant 
padėką pareikšti Marijonų vie
nuolijos vyriausias vadovas ku
nigas L. Mrozek, MIC, su gene
raliniu postulatoriumi kun. K. 
Rėklaičiu, MIC. Jo Eminencija 
maloniai priėmė Marijonų atsto
vus ir pažadėjo, kiek bus gali
ma, rūpintis, kad arkivyskupo 
Jurgio beatifikacijos byla grei-

puslapius. Cenzorių darbas gali 
ilgai užsitęsti; bet mūsų byloje, 
atrodo, galės būti skiriami 6 cen 
zoriai: po du lotynų, lietuvių ir 
lenkų kalba rašytiems raštams 
peržiūrėti. Ir be to, generalinis 
postulatorius parūpino visų ark. 
Jurgio raštų po du egzempliorių. 
Tai gali sutrumpinti cenzorių 
darbo laiką.

Artėdami prie svarbiausios by 
los dalies, kai teks duoti doku
mentus, svarbius ir ryškius Die
vo ženklus — stebuklus šventojo 
Sosto teismui, kuriuos daro vien 
Dievas, gen. postulatorius ir jo 
atstovas nuoširdžiai prašo mal
dų už beatifikaciją, už nepagy
domus ligonius. Staiga ,ar iš ne
pagydomų ligų pagijusieji, už
tariant arkiv. Jurgiui, yra labai 
prašomi visą įvykį su visais ga
limais dokumentais siųsti gene
raliniam postulatoriui, adresu: 
Rev. C. Rėklaitis, MIC. Via Cor- 
sica 1. Roma - Italy, arba: Kun. 
K. A. Matulaitis, MIC, Mariau 
Hills Seminarų, Clarendon Hills, 
Illinois.

Vėl tarsis Londone

nusiginklavimo reikalu
LONDONAS, kovo 15. — Ha- 

rold Stassenas, prezidento Eisen 
howerio specialus patarėjas nu
siginklavimo klausimais, vakar 
atvyko į Londoną, kur dalyvaus 
penkių valstybių konferencijoje, 
kuri bandys spręsti nusiginkla
vimo klausimus. Jau 11 metų 
kalbama nusiginklavimo klausi
mais.

Nusiginklavimo konferencijoj 
dalyvaus Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Britanijos, Prancūzi
jos, Rusijos ir Kanados delega
tai, atstovaują Jungtinių Tautų

čiau gautų eigą ir laimingai baig ; nusiginklavimo pakomitetį. Kon 
tusi. j ferencija prasidės kovo 18 dieną.

Jo Em. kardinolas E. Tisse- Keli paskutiniai nusiginklavimo
rant, būdamas Šv. Rytų Bažny
čios kongregacijos sekretorius, 
gerai pažįsta Marijonų kongre
gaciją, žino, kiek yra Marijonai 
prisidėję ir dabar prisideda prie 
misijų darbo tarp orientalų. Tam 
darbui paaukojo Marijonai savo 
žymiausiuosius asmenis: a. a. 
vyskupą P. P. Bučį, a. a. tėvą 
Fabijoną Abrantovičių ir a. a. 
tėvą Andriejų Gikoto, kuriuodu, 
anot gautų žinių, kankiniais mi
rė komunistų įkalinti.

Pirmas naujai paskirtojo kar
dinolo beatifikacijos bylos vedė
jo veiksmas bus — paskirti Die
vo Tarno arkiv. Jurgio raštų cen 
zorius. Kiekvieną jo raštą turi 
patikrinti du cenzoriai. Tų raštų 
yra 28 tomai, sudarantieji 6,226

posėdžiai nepasisekė, kaip sulai
kyti pasaulį nuo ginklavimosi.

Jordanas džiaugiasi

britą pasitraukimu
AMMAN, Jordanas, kovo 15. 

— Jordane vakar buvo suruoš
tos demonstracijos minint Bri
tanijos — Jordano sutarties nu
traukimą ir laukiant britų karei
vių pasitraukimo iš Jordano ba
zių. Demonstracijose savo pirš
tą pridėjo ir komunistai, šeši as
menys sužeisti.

• Amerika sutiko sumokėti 3 
milionus dolerių už 15,000 ven
grų pabėgėlių transportaeiją iš 
Europos į kitus kraštus.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Kubos prezidentas Fulgeneio Batistu yra stropiai saugo

mas policijos ir kariuomenės, nes bijomasi naujo pasikėsinimo 
prieš jo gyvybę. Tarp studentą yra gyvas sąjūdis prieš Batistą, 
nors du studentą vadai trečiadienį žuvo puolant prezidento rūmus. 
Kubai gresia naujas sukilimas.

— Izraelio užsienio reikalą ministerė Goldą Mdr pasakė: jei 
Egiptas užblokuos Akabos įlanką, tai Izraelio karo laivai pramuš 
sau vandens kelią.

— Egipto paskirtas karinis gubernatorius Luti f, 50 kariniu 
policininkų, 10 karininką ir 12 civiliu pareigūną atvyko iš Kairo 
į Gazos ruožą tvarkyti civilinių reikalą. Gazoje yra 2,000 Jungti
nių Tautą kareivių. Jungtinių Tautą dalinys priėmė Latifą, o ara
bai Gazoje šiltai pasveikino naują gubernatorių. Gazos minia šau
kė: „Tegyvuoja. Nasseris, tegyvuoja arabizmas, sveikiname egip
tiečių adm inist raci ją“.

— Izraelio užsienio reikalą ministerė Mdr iš Jeruzalės at
skrenda į Jungtines Tautus, New Yorkan.
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PAX ROMANA

TARPTAUTINĖS STUDIJŲ DIENOS
KOMAS LEIMONAS, lluslon, Mass.

Vasario mėn. 22-24 dienomis, ! niškaį turime reprezentuodami 
savo tikėjimą ir tautą. Pagal 
mūsų elgesį bus sprendžiama 
apie mūsų tikėjimo principus 
ir tautos vertę. Taigi mūsų pa
reiga yra būti gerais katalikais

deraciją sudaro Kanados ir ' ir gerais savo tautos atstovais. 
JAV katalikų studentų organi- Nėra abejonės, kad daug atei- 
zacijos. Sekančios organizacijos tininkų ir bendrai lietuvių šio-

Osgood imi Confercnce Center, 
Androver, Mass., įvyko šiauri
nės Amerikos Pux Romana Fe
deracijos studijų dienos — se
minaras. šiaurinės Amerikos Fe

buvo atsiuntusios savo atsto
vus: Kanada — Canadian Fede- 
ration of Newman Clubs; Fede- 
ration dės Etudiants dės Uni- 
versites Catholiųues du Cana- 
na; Canadian Federation of 
Catholic College Students; Ca
nadian Federation of Ukrainian 
Catholic Student Organizations

mis mintimis galėtų pasinaudo
ti, nes tie dalykai, manau, 
mums ypač pravartu įsidėmėti.

Geriausias specialistas 
gyvulys

Toliau, vienas iš kulminaci
nių seminaro programos dalių 
buvo dr. Robert Keyserlingk

OBNOVA; JAV — National ■ paskaita apie visapusiško mok 
slo reikšmę ir svarbą. Dr. R. 
Keyserlingk, žymus rašytojas,

College Students; The National žurnalistas ir keliautojas, ypa- 
Fraternity of Theta Kappa Phi; j tingai atakavo vienašališką spe 
ir Lietuvių Studentų Ateitinin- cialisto paruošimą universite

Newman Club Federation; Na
tional Federation of Catholic

P<> 1*OROS METŲ

Neseniai išbandytas sprausminis komercinis lėktuvas Boeing 707 bus pradėtas vartoti nuolatiniam 
susisiekimui 1950 m. (INS)

racijos pirmininkas, Raymond
C. Labarge, viešai pasiūlė stu- Mirė Manuel Mdrto 
dijose dalyvaujančių organiza- Vasario 2 d., Aljustrelyje, ne
rijų atstovams išsikalbėti su toli Fatimos, mirė Manuel Ped- 
ateitininkų atstovais ir su jais ro Marto, kurio vaikams Jacin- 
turėti glaudų ryšį, nes jie repre ir Pranciškui 1917 m. buvo 
zentuoja gerai organizuotą są- apsireiškusi Švč. Marija, 
jungą. A. Lukas, dabartinis M- Marto mirė sulaukęs 83' berniukus — John .Yra apskai- 
SAS valdybos iždininkas, daug metus amžiaus, prieš metus — čiuojama, jog John vardą šiuo 
pasidarbavo lietuvių vardui įš-| balandžio mėn.— palaidojęs sa- metu nešįoja artį 6,000,000 JA 
platindamas anglų kalba lietu-! žm?ną tų vaikučių motiną,; yalstybių gyventojų. Be Lindos

Populariausi vardai JAV
Iš Gallupo apklausinėjimo 

duomenų paaiškėjo, jog pereitų 
10 metų laikotarpyje šiame kraš 
te mergaičių tarpe populariau- 
sias vardas buvo Linda, o pas

kų Sąjunga Ateitininkus atsto- tuose be jokių kitų platesnių viU studentų leidžiamą žurnalą Climpija de Jesus Marto. Ma- j pirmąjį moteriškų populariau- 
___  A ___ v __ O “Lituanus” Džiugu nrinnžinti nuelis buvo jos antrasis vyras. ininu •vavo D. Ivaškienė (Bostonas), interesų. Dr. R. Keyserlingk 
V. Skrupskelytė (New Yorkas), žodžiais, pats geriausias specia- 
A. Lukas (Philadelphia), R. i listas pasaulyje yra gyvulys.
Leimonas (Bostonas).

Studiją tikslas

Šių studijų tikslas buvo gi
liau supažindinti organizacijų

ABSOLIUČIAI NIEKAS 
NEPARDUOS PIGIAU 

KAIP BUDRIKAS

Mes nemokame nuomos, nerengiam paradu, netu
rime brangiai apmokamu viršininkų, bet mes turi 

me žemiausias kainas, negu bet kur kitur 
Chicagos mieste.

AUGŠTOS RŪŠIES BALDAI — BE BROKŲ.

Beg.
General Electric nešiojamas TV .......................... $119.00
21 colio Televizijos console ..............................  195.00
Admiral TV Radio ir Phon. kombinacija—console
Automatinė Phon. ir Radio kombinacija ............. 69.00
Elektrinis drabužių džiovintuvas ....................... .............
Maytag skalbykla arba Maytag prosintuvas ....---------
Air Conditioner (vėsintuvas) ............................... ........—
•Tų arklių jėgos GE vėsintuvas, 7į/2 AM .............. 298.00
Knapp-Monarch Elektrinis šildytuvas .............. 39.00
General Electric lygintuvas (ironer) ........... . .................
Elektriniai blanketai, nupiginti .......................... .............
Transiton Radijos, nupiginti ............................... ...............
17 akm. auks. rankiniai laikrodžiai, 14 kar. aukso 59.00 
9 gab. Walnut Basic VVitz valgomojo setas .... 395.00
9 gab. mahogany Bassett valgomojo setas ......... 445.00
9 gab. Hooker valgomojo setas .......................... 550.00
9 gab. Stanley Co. valgomojo setas................... 595.000
9 gab. Basic VVitz valgomojo setas .................. 575.00
7 gab. Bassett valgomojo setas .......... ................ 295.00
7 gab. Chrome Dinette setą-, formica viršus ...
5 gab. Dinettes, formica viršus, nuo $39.50 ir aukščiau.

3 METŲ IŠMOKĖJIMAI.I

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Atadar-a pirmadienio ir ketvirtadieno vak. iki 9:30; sekin.

Dabai'
$78.0(1

98.00
98.0o
38.00
383)0
98.00
38.00

162.00
16.00
9.95
9.95

29.50
24.00

195.00
325.00
298.00
339.00
298.00
175.00
68.00

Lituanus”. Džiugu pripažinti, nLclls Duvo jos antrasis vyras. giųjų varcjų dešimtuką įeina: 
kad egzemplioriai greitai pra- Manuelį Marto pažino šimtai jjary Deborah. Susan, Carol, 

čia, Catherine, Margaret,tūkstančių maldininkų, kurie iš 
viso pasaulio kasmet suvažiuoja 
į Fatimą. Nors kasdien įvairių 
lankytojų varginamaes ir nuolat 
tų pačių klausimų klausinėja- 

I mas, jis niekad neprarasdavo 
Nėra skirtumą geros nuotaikos, kantrybės ir

Šių studijų dienų dvasia bu-I kiekvien4 kartą mielai parody-j 
vo stipriai kelianti. Kaip jau davo savo PaPrastus namus- o' 
buvo Msgr. Murray minėta, I taipgl ir tuos’ kuriuose gimė 
daug daugiau yra kas visus ka- lr augo 3° vaikaL Prastumas,

nyko, nes susidomavę kitų or-
Nors jo, gyvulio, nuveikiamų ganizacijų atstovai bematant 
darbų sąrašas yra labai ribo- Juos išgraibstė. Lietuvių vardas
tas, visdėlto darbai, kuriuos 
jis atlieka, yra atliekami labai 
tiksliai ir gerai. Taigi ir žmo- 

atstovus su Pax Romana tiks- gus, kuris yra tik specialistas
lais ir dabartine veikla, atkreip-1 ir niekuo kitu nesidomauja, yra 
ti katalikų studentų dėmesį į jų j ne kas kitas, kaip mechanizuo- 
esminę ir bendrą pareigą visuo- tas gyvulys. Ypatingai buvo pa 
menei ir raginti juos pilnai pa- brėžta kataliko—intelekto vaid-
siruošti šiai pareigai įvykdyti. muo bendruomenės gyvenime. 

Norėčiau pažymėti, kad dr. R.Šio seminaro programa buvo .... . „ Keyserlingk yra gimęs Paneve-įvain, naudinga ir įdomi. Be į» f . ° . . ...1, . ’ . , , ‘ zyje, Lietuvoje. Jis yra mišrios,abeio, gerai balansuota progra-, /J T-s.., . , a ... f , , lietuvių ir vokiečių, kilmes. Jisma išreiškė kataliko studento i studjjų metu nuo,at jr noriai
pas ir į u i visapusis ai .8 |wnjra^ar|,jav0 su ateitininkų
lavintu ir sugebėti dirbti ne . , . . , . , ,.& . . .. u • atstovais ir davė daug naudin-vien savo profesinėje srityje, , . ... , ? . ,1 J gų patarimų lietuvybės klausi-bet taip pat ir kitose naudingo
se šakose.

Vienybė tikėjime

mu, kuriuos išdėstyti, deja, čia 
imtų per daug vietos.

Asmeniškas kontaktas
Scminarą atidarė Msgr. Ed- 

ward G. Murray, Regionai Chap
ItCt,ion’ NF , mana funkcija ir uždaviniai, ka 

CCS. Savo kalboje jis pabrėžė . , J4, , 4 taliko-inteligento pareigos jvaine vien studentų katalikų, bet ? 1 /, a .. , , ... • nose gyvenimo srityse ir t.t.ir visų katalikų reikalą būti vie J
ningiems. Mes visi esame skir-! Nėra abejonės, kad prie šių 
tingi nuo vienas kito, nes esą- Į studijų dienų naudingumo ir

Be šių dalykų buvo taip pat 
gana plačiai paliesta Pax Ro-

be abejo iškilo per šias studijų 
dienas.

talikus jungia negu skiria. Ka
da visi suklaupė prie to paties 
altoriaus, tada visi skirtumai 
pranyko. Faktinai jokių skirtu
mų nebuvo nei paskaitų metu, 
nei prie stalo, nei šiaip asmeniš 
kai bendraujant. Klausimas ky
la ar kartais lietuviams netrūk
sta šios kultūros, kadangi turė
dami tą patį tikėjimą ir tautos 
ryšį tiek daug tarpusavyje pe
šasi. Mums visiems reikėtų dau 
giau turėti tos dvasios, kuri 
viešpatavo šiame Pax Romana 
suvažiavime, nes tik tokioje 
dvasioje galima ką nors naudin
go nuveikti.

Jie bus mūsą draugai

sugyvenimas, artimo meilė buvo 
pagrindinės jo žmogiškos savy
bės. Tačiau aukščiausiai jis sta 
tė Dievo meilę, eidamas sekma
dieniais į bažnyčią, praktikuo
damas pirmuosius mėnesių pen
ktadienius ir ypač šeštadienius 
ir nieko neimdamas iš lankyto
jų. Jis buvo pirmasis, kuris įti- 

j kėjo, kad vaikai nemeluoja, kad 
Švč. Marija tikrai jiems apsi
reiškė.

Kaip žinoma, jo sūnus Pran
ciškus mirė 1919 m., o duktė 
Jacintu — 1920 m. Abu vaikai 
palaidoti Fatimos bazilikoje.

Barbara ir Karen. Pas vyrus Jo 
no vardą seka — Michael, Ja
mes, Robert, VVilliam, David, 
Thomas, Stephen. Richard ir 
Joseph. E. Š.

Princesės krikštynos
Monaco princo Rainier duk

ters krikštynos įvyks kovo mėn. 
3 d. katedroje. Iš vakaro prin
cas dukterį parodys savo 4,300 
piliečių, specialiai ją išnešda
mas į rūmų kiemą. Princas Rai
nier pasirūpino, kad krikštyno
se dalyvautų penki vyskupai. 
Amerikiečius šis įvykis įdomau
ja todėl, kad naujagimės mo
tina yra filmų aktorė Grace 
Kelly.

PASAKOS — VAIKU OŽIAI OMAS 
Pu.sa.ku kn.vKn — geriausia dovana.!

Už $1.80 autorė atsiųs savo naujų 128 
pusi. lietuviškų pasakų knygų "Sau
lės vestuvės”. Spalvotas viršelis, daug 
dail. Stanėikaitės iliustracijų. Per
siuntimų apmokame. Kone Mpiraite 
Tuniaricnė, 512« S. Abcrilecii, t’lii- 
eago », III.

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais 

dainininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo 6-tos il.i 7-to- va
landos vakare, iš stoties WHFC, 1450 kilocycles.

me kilę iš skirtingų šeimų ir 
tautų su skirtingais papročiais 
bei tradicijomis. Tačiau mes 
esame susivieniję viename tikė 
jime, kuris mus daugiau riša, 
negu kiti dalykai skiria. Msgr. 
Murray pabrėžė didelį reikalą 
iškelti tuos dalykus, kurie mus 
jungia, o ne kas mus skiria, nes

įvairumo ypač daug prisidėjo 
patys studentai, kurių keliamie
ji klausimai buvo ypač aktualūs 
ir rodė studentų susirūpinimą 
katalikiškos akcijos klausimu 
lokalinėj ir tarptautinėj plot
mėj. Ateitininkų atstovai gerai 
pasireiškė iškeldami jiems rū
pimus klausimus. Be to, mūsų

dalykai, kurie jungia yra daug atstovai sudarė gerą asmeninį
svarbesni. Pats svarbiausias 
mūsų jungėjas yra ne kas ki
tas, kaip Kristaus Mistinis Kū 
nas, kurio mes visi esame na
riai, visi esame to Mistinio Kū
no celės. “Taigi”, užbaigė savo 
įžanginę kalbą Msgr. Murry, 
“mes turime pareigą būti svei
kos kūno celės, aktyvios ir nau 
dą nešančios. Mistiniam Kris
taus Kūne nėra vietos mirusiai 
celei, nes tai kenktų visam or
ganizmui”.

Principas ir individas
Vienas iš įdomesnių šių stu

dijų dienų punktų buvo vado
vų paruošimo kursai, šių kursų 
programą pravedė prof. Ste
phen Fuller iš Havard univer
siteto. Dalyviai turėjo progos 
susipažinti su vadovo savybė
mis ir vadovavimo principais. 
Taip pat buvo išanalizuotas vie
nas industrinės srities įvykis ir 
čia buvo pritaikyti vadovavimo 
principai. Reikia pabrėžti, kad 
tie principai gali būti taip pat 
pritaikomi visose kitose srity
se. Pagrindinė ir pati svar- į 

biausia mintis, kuri kilo iš svar 
stymų buvo tokia: yra princi
pai, kuriuos mes turime vykdy
ti. Kartais mes išrenkame žmo
nes tuos principus atstovauti. 
Yra labai svarbu išrinkti tiems 
principams atstovauti tinka
mus asmenis, nes dažnai princi
pus atstovaujantis individas j 
yra sulyginamas su pačiu prin- ( 
cipu.' Taigi, blogas atstovas ga
li nužeminti ir principų vertę ki 
tų akyse. Tokią atstovavimo pa 
reigą ir mes kiekvienas nsme-

kontaktą su kitų organizacijų 
atstovais ir su jais turėjo įdo
mių pasikalbėjimų. Pavyzdžiui, 
šio straipsnio autoriui teko ga
na įdomiai ir ilgai kalbėtis su 
ukrainiečių katalikų studentų 
atstovu bendrais rūpimais klau 
simais — ypač tautybės išlai
kymo klausimu. Šis klausimas 
yra itin aktualus abejoms tau
tybėms. Reikia tikėtis, kad pa
našios mintys bus diskutuoja
mos vasaros stovyklose. 

Susidomėjimas lietuviais

Toliau lietuviams buvo pa
reikšta ypatinga pagarba, kada 
Š. Amerikos Pax Komana -Fede-

Baigiant noriu pažymėti ir 
pasidžiaugti, kad buvo užmeg- 
sti glaudūs ryšiai tarp studentų 
ateitininkų ir įvairių kitų orga
nizacijų atstovų ir tie santykiai 
nusistatyta ir toliau palaikyti. ( 
Korespondehcijos būdu norima ( 
dar sustiprinti bendradarbiavi-, 
mą ateityje siekiant bendrų tik 
alų. Toks kontaktas yra be galo 
svarbus, nes mūsų tikslai yra 
tie patys, o tik metodai kartais 
skiriasi. Organizacinis bendra
darbiavimas padės įgauti nau
jus metodus, pagerinimus, su
teiks naujų minčių ir padės sėk 
mingiau siekti užbrėžtų tikslų. 
Užsidarę savo tarpe mes nieko 
daug neatsieksime. Taigi, daly
vaudami tarptautiniuose suva
žiavimuose mes sudarysime ry
šį su organizuota ir gerai vei
kiančia pasaulio katalikų visuo 
mene, padarysime juos savo ar
timais draugais ii* įgausime nau 
jų jėgų siekti savo tikslų.

Skelbkitės “Drauge”!

Pirmą kartą gaunamas bet kur, senoviškas Europos skonio 
“Farm Style Cheese” -Sūris. Toks skanus, kad kaikurie žmo
nės sako “toks kaip bobutė kad gamindavo". Būtinai reikalau
kite jūsų apylinkės krautuvėje.
C. E. ZIJF.RGHRR & OO„ 

Cliicagu 7, UI. 313 N. Carpenttor Street 
MDnroe 6-6692

J. KRIŠTOLAITYTfi, Gildą

t t

CHICAGOS LIETUVIŲ

VYRŲ CHORAS

— Stato — 

LIETUVIŠKAI

VERDI 3 veiksmu 4 paveikslų 

operą
ALGIRDAS BRAZIS, Rigoletto

RIGOLETTO”
Operos spektakliai įvyksta 

1957 mėty
kovo mėn. 30 d. 8 vai. vak. 

ir
kovo mėn. 31 d, 3:30 vai popiet

MARIJOS mokyklos salėje,

67 ir So. California Avė., 

Chicago, III.

V. BALTRUŠAITIS, Pastatymas

Meninė priežiūra dail. VYT. VIRKAUS

A. KUČIONAS, Dirigentas

LYRIC OPEROS ORKESTRAS

Rūbai iŠ Chicagos Civic operos

Baletas S. VELBASIO vadovybėje

KVIETIMAI gaunami:

MARGINIŲ krautuvėje, 2511 W. 69 St. 

KARVELIO prekyboje, 3322 So. Halsted St..

SAVRIMAVIČIAUS kr.. 4358 S. Fairfield Avė.

Paštu užsakant reikia siųsti ir čekį, pažymint die

ną ir kainą: VYRŲ CHORAS, 2524 W. 69 St., Chica- 

go 29, Illinois. Kvietimai yra po 5, 4, 3 ir 2 dol.

VISI KVIEČIAMI I OPEROS SPEKTAKLIUS
K. OZKl.lS, ItcJisofi
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MOKESČIŲ NAŠTA
Kai Jungtinių Valstybių Kongrese šiuo metu yra svarstomas 

valstybinio biudžeto klausimas, mes rūpinamės, kad laiku sumo
kėtume valstybinius mokesčius (taksus) už praeituosius 1956 me
tus. Toji mokesčių našta yra gerokai sunki ir nerodo, kad ji grei
tai galės palengvėti. Nors tarpais valdžios sluogsniuose ir iškyla , 
jų Bumažinimo reikalas, tačiau jis baigiasi pažadais ir pasikalbėji
mais. Valdžia, tiesa, žada tai vienur tai kitur sumažinti išlaidas, 
tačiau tiek nežymiai, kad nei nelaukiama mokesčių sumažinimo.

Biudžete numatytoji suma yra septyniasdešimt du bilionai 
dolerių. Bet tai, kaip sakoma, buhalterinė suma. Kai pridedi įvai
rias programas — kelių pravedimo, socialinio saugumo reikalus, 
išlaidos pasiekia aštuoniasdešimt tris bilionus dolerių. Tai yra 
apyvarta grynais pinigais.

Šiuo metu ginkluotosios jėgos sunaudoja daug bilionų. Gy
venant didžiųjų neramumų laikais ir pavojų iš komunistinio fron
to pusės, tikrai būtų rizikinga ir neišmintinga sumažinti pinigų su
mas bet kuriam ginkluotųjų jėgų daliniui. Tai būtų aiškus krašto j 
silpninimas, ko norėtų Sovietų Rusija ir komunistinė Kinija. Šio
mis dienomis abiejų Kongreso rūmų užgirtoji Eisenhowerio dok
trina Vidurryčių saugumui stiprinti, pareikalauja naujų lėšų.

Įvairios rūšies krašto vidaus paramai bei labdarai išleidžia
ma apie keturiolika bilionų. Numatoma, kad ateityje toji suma 
nemažės, bet ji didės.

Kongreso atstovai, svarstydami paramos užsieniui klausimą, 
lyg ir tikisi šį tą nukapoti nuo šios biudžeto dalies, kuriai išleidžia
ma per metus iki šešių bilionų dolerių: trys bilionai kariniems ir 
tiek pat ekonominiems reikalams. Pažymėtina, kad vyriausybės 
atstovai daro didelį spaudimą į Kongresą šį momentą didinti, bet 
tik jau nemažinti. Nurodoma šiuo metu vis labiau besikomplikuo- 
jančios Vidurinių Rytų problemos, kurių bent patenkinantis spren
dimas kaip tik daugiausiai pareina nuo Jungtinių Valstybių politi
nės ir ekonominės paramos. Tad, kaip atrodo, ir čia vyriausybė 
gaus ko prašo. Vadinas, ir iš šios dalies nieko nukirsti nebus ga
lima.

Žemės ūkiui yra numatyta išleisti penki bilionai. Atsižvel
giant į ūkininkų būvį ir jų reikalavimus, jokiu būdu negalima įsi
vaizduoti ,kad ir ši suma būtų sumažinta. Nieko nebus galima nu
kapoti ir nuo karo veteranams skiriamų šešių bilionų dolerių. Jų 
reikalavimų mažėjimo tendencijos dar nematyti. Taip pat reikia 
turėti galvoje ir tai, kad JAV iždas išmoka per metus penkis ir 
pusę biliono dolerių nuošimčiais už skolą, kuri yra kapitalinio di
dumo, siekianti iki kelių šimtų bilionų dolerių. Atominių darbų 
programa kainuoja valstybei 2.3 bilionus. Viešiesiems darbams, 
lįimant tvenkinių statybą, skiriama pusantro biliono.

Žodžiu, nė iš vienos čia minimos biudžeto dalies nieko nebus 
gnlirp” nukirsti. Todėl mokesčių (taksų) mokėtojai turi apsiprasti 
su didoka jtį našta, nes ją ilgokai turėsime nešti. Ir nešime ją 
perdaug nesiskųsdami, nes matome, kad valdžia daro visas išlai
das mūsų gerovei ir mūsų demokratinės santvarkos bei laisvo gy
venimo saugumui patikrinti.

AITE STRATEGIJA

Prezidentas Eisenhower kalbasi su Mead Alcorn, respublikonų 
partijos lyderiu ir jo asistente Bertha Adkins, dėl būsimų atstovų rin
kimų 1958 m. (INS)

BERMUDOS KONFERENCIJA
Vieningumo demonstracija
Vakarų sąjungininkų vienin

gumą aptemdė Suezo kanalo 
krizė 1956 m. pabaigoje. Pats 
skaudžiausias momentas buvo 
tuo metu, kai Amerika balsavo 
prieš Prancūzijos-Anglijos-Izra- 
elio karinę intervenciją Egipte. ’
J“"gU”!S.l’Ut0_S..Pa!.aLkė L*’!*"“ SuTo?f7ravoT5eh^ Mol- 

let, karalius Saudas, Brentano.

V. Vokietijoje vyksta rinkimai. 
Susirūpinimą kelia galimas A- 
denauerio pralaimėjimas. Aden 
aueris yra patikimiausias Va
karų sąjungininkas. Jei rinki
mus laimėtų opozicija-socialis- 
tai, tada problema pasidarytų 
komplikuota. Socialistų vadas 
Erichas Ollenhaueris yra žino
mas neutralios ir neginkluotos 
Vokietijos šalininkas. Jis laiko
si nusistatymo, jog reikia be
tarpiai tartis su sovietais dėl 
Vokietijos sujungimo. Jei jam 
tektų kanclerio pareigos, jis 
tuoj pradėtų žingsnius išstoti 
iš Atlanto pakto — panaikintų 
Adenauerio įsipareigojimą pa
vesti 12 divizijų Europos gyny-

, , . *>ai. Šį savo nusistatymą jis pa-
kurie ten bus paliest. Tat pa-, kartojo Siais metais jr Ameriko. 
tvirtina sudarytų abiejų vals-'

bebūtų, bet šie reiškiniai turi 
būti sekami, stebimi ir ruošia
masi galimiems netikėtumams. 
Jie gali atsirasti staiga ir ne

tikėtai. Budėkime ir rikiuokime 
visas savo pajėgas krašto lais
vei ir savistovumui ginti.

K. T-kus

JUNGTINĖSE TAUTOSE
(Atkelta iš 1 psl.) 
Kolonijų klausiniai

Pačiu audringiausiu klausimu
— Alžiro klausimu, nors buvo 
daug debesų, bet, kaip sakoma, 
lietaus neatsirado. Azijos — Af
rikos valstybių bloko į sesijos 
darbotvarkę įneštasis klausimas, 
kuris užpraėjusios sesijos metu 
privertė Prancūziją išžygiuoti iš 
posėdžių salės, vienuoliktosios 
sesijos metu užtiko ją ramiai be- 
siklausiančią diskusijų, bet te
betvirtinančią, kad Alžiras yra 
Prancūzijos metropolijos dalis ir 
JT kištis čia nesą ko. Kad ir 
kaip arabai dantis rodė, sesija 
tenutarė tik „pareikšti viltį, kad 
bendradarbiavimo dvasia bus pa 
siektas sprendimas, prisilaikant 
JT Chartos dėsnių". Vadipasi, 
pareis nuo Prancūzijos malonės, 
kaip ji priims Alžiro arabų „ben
dradarbiavimą“.

Kitas parako pilnas klausimas
— Kipras. Ir čia Asamblėjos pil
natis irgi tik pareiškė „viltį“,

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
SIUNČIAME SIUNTINIUS JŪSŲ ARTIMIESIEMS VISUR, 

KUR JIE BEBŪTŲ...
Išlaidos apmokamos iš anksto Gavėjas nieko nemoka. 

Tekstilės medžiagų pavyzdžius galite apžiūrėti vietoje. 
Medžiaga paltui, vilnonė

150 cm. pločio 3 metrai; kaina su muitu $19.89 
Medžiaga viln. vyriškam kostiumui

150 cm. pločio 3 metrai; kaina su-muitu 18.54 
Medžiaga kostiumui “tweed”

150 cm. pločio 3 metrai; kaina su muitu 11.25
Trumpas pristatymo laikas 3—4 savaites. Kainos žemos — 

sąžiningas patarnavimas. Pigi oro pašto ir skubos tarnyba. 
Mūsų prekės skandinaviškos kilmės.
Gausus velykinių maisto siuntinių pasirinkimas žemomis kai
nomis. Priimame užsakymus odai ir 1.1.

"ORBIS" ATSTOV'BES:
Chieago, UI.: 4414 S. Rockwell St. Y A 7-2145 
Kenosha, Wisc.: 4311 Sheridan Itd. OL 4-2373' 
Detroit, Mich.: 401 W. Grand Blvd. TA 6-4366 
New York/N. Y.: 174 Orchard St. SP 7-5562 
Kanadoje: Hamilton, Ont, 65 Gore St. JA 9-5695 

Naudokitės “O R B I S” patarnavimu

. ,. . ............... , . je, pažymėdamas, kad tokiu at-tybtt, patarėjų ir zinovų-ekeper | veju jis pasitartų su Vakan)
galybėmis. Jau ir šiuo metu An
glijos, Prancūzijos ir Amerikos 
atstovai Washingtone aptaria 
visas galimybes, jieškodami ko
kios nors išeities. Besivystąs 
pavergtų žmonių atviresnis pa
sipriešinimas Sovietų imperijo
je ir vis drąsesnis demokrati
nių laisvių reikalavimas, at
kreips pasitarimo dalyvių dė
mesį; gi “buferio zonų” siūly
mai taip pat vis atvirėja ir rim?

tų stabų sudėtis

Dirvos paruošimas
Kaikurie reikalai aiškina

mi seniai. Rytų ir Vakarų pu
rėse diplomatai dirba. Washing-

vejį skaudžiu, nes buvo priei
ta iki pavojingo susiskaldymo. 
Ilga vakariečių vienybės tra
dicija — bendra kova už teisin
gą taiką pasaulyje tuo momen
tu, atrodė atsidūrė pavojingoj 
situacijoj, gi komunistinio blo
ko pusėje viešpatavo džiaugs
mas. šiandieną galime konsta
tuoti džiugią situacijos pabai
gą. Nieko blogo neįvyko, išsky
rus Edeno pasitraukimą iš vy
riausybės galvos pareigų Ang
lijoje. Pagaliau ir paskutinis 
uvertiūros partneris — Izraelis 
— pasitraukė iš Egipto žemės. 
Nors sunkokai, bet visgi paten
kinamai tvarko Suezo kanalo 
krizės reikalus. Pasikeitus Ang
lijoje vyriausybės galvoms, kaip 
paprastai, pribręsta reikalas su 
sitikti su didžiuoju Anglijos 
draugu — Amerikos vyriausy
bės vairuotoju. Kovo mėn. 21 d. 
Bermudoje du valstybininkai su 
savo gausiais štabais pradės 
konferenciją, kuri jau pavadin
ta vieningumo demonstracijos 
vardu.

Nepirmas susitikimas 
Bermudoje valstybių galvos

Laukiama V. Vokietijos kanc
lerio Adenauerio ir prezidento 
b 4 kitų asmenų. Rytų pusėje 
ypatingą veiklą parodė raudo
nosios Kinijos ministeris pir
mininkas Chu Endai. Vadinasi, tėja. 
Washingtonas informuojamas 
asmeniniais apsilankymais; pa
sikalbėjimuose aptariami įvairių 
nusistatymų ir laikysenos vals
tybių reikalai, tarptautinė, po
litikos raida, norai ir galimy
bės. Problemų susikrovė daug, 
svarbių, skubiai spręstinų ir ke
liančių pavojų. Vakariečiai sa
vo veiksmų derinimu vien sie-

Neutralios zonos 
Šis pasitarimų punktas mums 

yra svarbiausias. Mes pažįstame 
1955 metų Ženevoje Edeno re
feruotą Churchillio planą (“Ry
tų Lokarno”). Ten pavergtieji 
kraštai, jų tarpe ir Lietuva, bu
vo "dovanota” sovietams, šiuo 
metu yra ir kitokių pasiūlymų 
11 demokratų kongreso atsto-

dJ !•••••••• •••••! &
••• •••••IT.

balsuojant už) buvo nutarta pa
kviesti nusiginklavimo pakomi-į 
siją artimiausiu laiku susirinkti 
diskutuoti įvairių nusiginklavi- Į susitinka ne pirmą kartą. 1953 
mo pasiūlymų. Jų tarpe yra pre- m. gruodžio 4-8 d. ten konfe- 
zidento Eisenhowerio pasiūly-! ravo Eisenhoweris, Churchilbs 
mas pasikeisti kariniais planais į ir Lanielis. Juos anud mefM S* 
ir įvesti oro inspekciją, sovietų vertė pasitarti nepavykusi Ber-
planas įvesti sargybų postus, Ja
ponijos ir kt. valstybių kvieti
mas sustabdyti atominių ginklų 
bandymus ir 1.1.

Atominės energijos taikos pa
naudojimo reikaluose nutarta, 
kad JT atitinkamas komitetas 
išdiskutuotų santykių formą su 
pernai čia įkurta Tarpt. Atomi-

kia tikslo — teisingos ir garbin-
gos taikos visiems. Komunis- kuril» ta,rpe yra resp' Char' 

les Boyle (d., III.), yra pateikę 
prezidentui 3 punktų Europos 
neutralinės zonos planą. Jis ne
būtų blogas, nes sudarytas A- 
merikos nepriklausomybės dva
sioje. Paskutinis pasiūlymas y- 
ra sukurtas žinomo finansinin
ko ir užsienio reikalų analisto 
James P. Warburgo. Jo planas 
yra toks: Europoje sritis nuo 
Anglijos kanalo iki Rusijos sie
nų skaitoma neutrale eędve. V. 
Rytuose taikos labui sudaroma 
taip pat neutrali erdvė. Visos 
karinės pajėgos ir bazės likvi
duojamos. Tos erdvės skiria Ry 
tus nuo Vakarų. Neutraliose 
erdvėse atstatoma demokrati
nė laisvė pačių žmonių pasirink 
ta valdymosi sistema. Taip gal
voja siūlytojai. Kaip tokie pla
nai gali būti įgyvendinami, sun
ku išspręsti. Maskva šoks viso
mis keturiomis prieš tokias už
mačias. Taika galima tik jų

tams šitai yra nepakenčiama, 
todėl jie dirba priešinga kryp
timi.
Spėjamos pasikalbėjimo temos 

Be vidaus abi valstybes lie
čiančių reik?lų, politikos ir dip
lomatijos ('tikos, bus paliesta 
bendrosios politinės problemos 
visur. JAV Kongresui ir Sena
tui įpilietinus Eisenhowerio dok 
triną V. Rytams, kurios tikslas 
gelbėti tą erdvę nuo komuniz
mo, atsirado naujas, painus ir 
sudėtingas darbas, reikalaująs 
sąjunginio bendradarbiavimo ir 
paramos. Anglijos nusistatymas 
ryškus. Jos u. r. ministeris Loy- 
das pasakė, kad Anglija nėra 
linkusi palaikyti kiekvieną Ame

TIE, KAS GERA SKONĮ TURI, VALGO TIK 
ANDRULIO SŪRĮ!

J. ANDRULIO lietuviškas sūris gaminamas jau per 15 metų 
ir gaminimui yra pritaikinti visi naujausi patobulinimai.

Reikalaukite to sūrio artimiausioje maisto krautuvėje, o jei 
negaunate tai skambinkite telefonais, kurie yra išvardinti žemiau,
arba rašykite tiesiai į Michigan Farm Cheese Dairy, Ine. Jonas 
Andrulis, Fountain, Mich.

Michigan Farm Cheese atstovai yra šiose vietase:

lyno u/ r. ministerių konferen
cija Vokietijos ir Austrijos rei
kalais. Be to, ten buvo galuti
nai nusistatyta šaukti keturių J rikos doktrinos veiksmą V. Ry
didžiųjų galvų konferenciją, ku 
ri įvyko 1955 m. liepos antroje 
pusėje Ženevoje, atnešusi to 
vardo dvasią, bet neišsprendu
si jokių problemų; jos ir šian-

. „ . . _ , • i aien tebėra atviromis žaizdomisnes Energijos Agentūra, kurios, .. . ... -. , taikos ir ramybes kūne. Šiuostatutą jau pasirase astuoniasde-; , . ......
šimt l'rašt metu yra jau ir kitų klausimų,

Nemažai sesijos laiko nunešė

tuose. Tačiau jis pažymėjo, kad 
Anglija mielai pritaria Ameri
kos prezidento užsimojimams 
V. Rytų erdvėje, ir yra nutaru
si glaudžiai bendradarbiauti su padiktuotomis sąlygomis. Krem 
Amerika šitų .problemų spren- liaus taikos sąlygos — mažu- 
dime. Antroji didesnė problema mos viešpatavimas bei komunis 
— Vokietija. Lapkričio mėn. tinęs diktatūros santvarka. Kaip

STANLEY METRICK
1804 W. 47th St.
Tel. YiArds 7-8393,
CHICAGO 9, UI.
GEORGE GALUNAS
1400 Caniff, Tel. T. W. 8-7062,
DETROIT, MICH.
JONAS JAKUBAUSKAS
634 No. Denison St.,
Tel. LOngwwood 6-2622. 
BALTIMORE, MARYLAND.

JOHN SIIURNA
5418 So. Albany Avė.,
Tel. GRovehill 6-7783,
CHICAGO 29, ILL.
PETER LISAUSKAS 
69-15 — 53rd Avė.
Tel. T. W. 4-8087,
MASPETH, L. I., New York.
VTCTOR ABECIUNAS
351 Park St. Tel. Baldwin 3-1342
NEW BRITAIN. CONN.

MEČYS KAVALIAUSKAS 
24 Proepect St.,

Tel. Hyde Park 3-3975, 
HYDE PARK, MASS.

i ir kiti įvairūs klausimai, kaip 
pavyzdžiui, socialiniai, kultūri
niai ir humanitariniai. Ir naujų 
narių klausimu daug išleista 
energijos. Vienuoliktoji sesija

, ..... , priėmė penkis naujus narius. Tai
kad galgi britai geruoju su Ktp- |Su(lanas Marokas, Tunisas, Ja. 
ro gyventojais susitars... O kiek j j. ,r ohana
čia buvo triukšmo ir posėdžiuose į___________
ir prieš JT rūmus, žmonės pike-| . N„.irm„liMnį Kinija pasil)8
tavo britui buvo sustiprintos i delegaciją j Azijos
sargybos JT patalpose ir prie jų,1 ... . .. . . J į., ... . , 1 . z prieskomunistines lygos suvaziakad kipneciai ko nepadarytų.

Asamblėja nieko nenuveikė ir 
dėl segregacijos problemų Pietų 
Afrikoje. Tai kas, kad arabai su 
azijatais graižėsi prieš Pietų Af
riką. Anoji išėjo iš posėdžių, tar
dama, kad pagal JT Chartos ati
tinkamus punktus, segregacijos 
klausimas yra jos vidaus reika- Į 
las ir JT neturi teisės kištis. Ir 
čia Asamblėja pareiškė „viltį“, 
kad gal ateity kas gero išeis.

Nieko negalėdama padaryti, 
Asamblėja dar ir daugeliu kitų 
klausimų „reiškė viltį", manyda
ma, kad reikalai pagerės. Ir taip 
ji, pavyzdžiui, vylėsi, kau ta pati 
Pietų Afrika, kuri prisijungė JT 
mandate buvusią pietvakarių Af 
riką ir nemano su JT skaitytis, 
sugrįš į gerą kelią. • 

Nusiginklavimas, atomas ir kita
Klausimai, kurie anksčiau su

keldavo daug ginčų, praėjusios 
sesijos metu kaikurių sutarimų 
atnešė, 1x4 maži tai sutarimai. 
Vienbalsiai (taigi, ir sovietams

Saigone, Indokinijoje.

Kuro reikalai
ATĖNAI, Graikija, kovo 14.— 

Graikijoje šiandien atšauktas 
gazolino racionavimas.

Kas su kuo kariavo

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

53 tęsinys

VIKARAS juokiasi, 
net draikosi. Įsimylėjo! 
manėlė, jo auklėtinė!

20

Net akiniai rasoja, plaukai 
l vienuolyną lekia. Tai Sa-

Juoką pakeičia gailesys. Atsisėda prie staliuko 
ir iš kartotekos ištraukia jos lapelį. Ir kas galėjo ti
kėtis, kad uždarumas, melancholija virs trapia tra
gedija? Argi Samanė nuvys? Dar neišsiskleidusi, dar 
nepražydusi. Reikia ją gelbėti, padėti reikia tam ma
žam vaikui, drugeliui tam, kuris mato aplink žiedus 
ir bijosi skristi. Jis negali pasitraukti šiuo metu. Ar

ka, dunda kirviai. Ten sumirksi Viktoro galva. Greit 
jis išnyra tarp tirštų alyvų krūmų, ir vikaras šūkteli.

Meistras ateina su ta pačia giedria šypsena, pri
grūstom kišenėm, aulinukais. Kunigas dar žiūri į sodą.

— Obuolių tai bus. Gaila, kad šakų niekas nepa- 
ramsto.

Viktoras žengia giliau į kambarį ir pasilenkęs 
stebi dideles, senas obelis.

— Tikrai! Gal surasiu kur karčių vakare galė
siu paremti.

— Klebono ūkis turėtų pasirūpinti! — Viktoras 
atsigręžia. — Sėsk kur nors, nukelk popierius. Tų 
darbų, darbelių begalės, negaliu susitvarkyti. Netu
riu nei vietos, kur sukimšti.

— Aš jum padarysiu spintą. Tai lengva, kunige,
— Meistras vikriai ištraukia iš palaidinės kišenės 
metrą, tiesia, matuoja. — Kokias dvi sukalsiu. Vie
ną galėsit pastatyti miegamajame.

Kunigas žiūri ir galvoja: koks paslaugus žmo
gus. Atėjo iš kažinkur, bet tuoj prisistatė pagelbėti.

— Cho, ką ten skiedroj įrašei: septintą valandą?
— nusijuokia vikaras, pamatęs miestro palaidinėje 
kyšančią skiedrą.

Viktoras ištraukęs pasižiūri.
— Toks reikaliukas šoko į galvą ir užrašiau, — 

kukliai pasiteisina ir, skiedrą įkišęs kelnių kišenėn, 
toliau matuoja.

— Klausyk, Viktor! Yra didžių dalykų! Sekma
dienį važiuojam vaidint į Snūdžius. Jau viskas išde
gė: salė, leidimai ir 1.1. Sakyk, ką daryti su dekora
cijom? Vaistinės ten nenuvilksim.

Meistras staiga sulanksto metrą, greit žengia per

Pirmajame pasauliniame kare,Į nereSė*>• kaiP * džiaugėsi po vaidinimų? Žvilgsnis 
į kurį buvo įvelta beveik visa Eu-į jos buvo drąsesnis, pakilesnis. Jei dar ją palaikytum, 
ropa, santarvės pusėje kovojo šios skatintum, daug gražių dalykų atžymėtum jos la- 
vaistybes: Rusija, Prancūzija, An- npi^-jp
glija, Belgija, Serbija, Japonija, 1 yj ' . .
Italija, Rumunija, JAV ir dar ke- Bet — kalbos, jtarinejimai, meile ta, lyg rugia- 
letas mažesnių valstybėlių. Ant- gėlės melsvumas, atsigręžęs į jį. Kas daryti ?
55U!3iSx TSi>ketBSgJri:i, . truputi atokiau, bet ii globos nepa-
ja. ' leis. Pirma reikia ją pastatyti, paskui pati supras,
... . ' kelią susiras!Didžiajame kare buvo net 44 . ... , ... ,, > , ,

karo paskelbimai. Pirmoji karą Prisiminęs klebono pokalb), jis nieko neranda 
skelbė Austro-Vengrija Serbijai j kietai užkirsto. Tėviški pageidavimai. Vaidinimų ne-
1911 liepos mėn. 28 d. 14 vai.1 rejkalavo griežtai perduoti. Ir gerai! Rudenį, kai mo-į popierius ir sėdasi,
priešpiet. Paskutinioji karo pa-,. .. , .. , • • , , . . K r i .. .. •skelbė Haiti Vokietijai 1918 m'. kyklose vaikai kunkuliuos, kai jo knygos krausis , — Vaidinate! Gerai! Aš vaistinę padarysiu. Mo-
liepos 12 d., vadinasi jau prieš spintas, tada galės Julius patalkinti. ku šiek tiek piešti. Vakarais pribėgdamas austaty-
pnt karo pabaigą. i Griebia jis telefoną, skambina, organizuoja. siu tiek buteliukų, kad bus kaip tikra.

Antradienio rytą, grįžęs po mišių, stovi lange ir Kunigas išsitraukia žąsies plunksną ir krapšto 
Nėra didesnės nelaimės, kaip žiūri į sodą. Obuoliai sūpuojasi šakose. Sunkūs, dideli dantis. Stebisi meistru. Vėl pažadėjo! 

nusidėjėlio laimė. obuoliai. Į daržo kampą subridę saulėgrąžai. Jau at-Į —Tai nebus lengva! Daug darbo!
— ftv. Augustinas suko skrybėles į šilumą, geria spindulius. Už jų poš-1 — Niekis! Nesirūpinkit! ........

— Ačiū, labai ačiū! — vikaras bičiuliškai linksi 
galvą. — Su dekoracijomis mano rūpestis nesibaigia. 
Kurią kviesti vaidinti: Liną ar Samanę?

— Reiktų Liną, — meistras nedrąsiai siūlo ir 
svyrą ant kelių.

— Kažin? Esu jau sakęs pačiam, kad reikia Sa
manę auklėti. Vaidinimas skatina ją.

— Bet Lina nenusileis!
— Tai ir yra klausimas: kaip tą gražuolę sulai

kyti. Nesinori skandalų. Jei ji geruoju atsisakytų, 
būtų lengviau priversti Samanę. Tai būtina, būtina!

— Vakar buvom jos ūkyje, — Viktoras sujudęs 
užkelia koją ant kojos. — Samanė keista. Beveik iš
sibariau. Man atrodo, kad ji nekenčia jūsų!

— Cho! — vikaras garsiai susijuokia. — Pasa
kysiu, svietas įdomus!

— Kodėl taip spiriasi? Kodėl? Kam tąsyk su 
pyragu prašyti ?! — ginčijasi meistras.

— Savimi nepasitiki, bijosi! Ją galima tik pri
versti. Tos prievartos jai būtinai reikia. Paskui mo
kės pati tvarkytis, štai, kodėl Lina turi atsisakyti.

— Aš šiek tiek Liną pažįstu, sutvarkysiu! — at
sako jis greitai.

— Viktorėli, ramiau! Viską tu! Lina kietas rie
šutas, dantis dar išlauši. Jei nori paskaitysiu, ką esu 
užrašęs. — Ji dvigubos moralės, kaip tas čigonas: 
jei reikia juoktis, juokiasi; jei reikia verkti, dūsau
ja už dešimtį. Ji vėjavaikė, aprūdijusios moralės. Ko
kiais argumentais ją įtikinsi? Aš ją glaudžiau prie 
būrio, kad atkiustų, pamatytų kitokį pasaulį.

— Aš nežinau kaip, bet sutvarkysiu. Dar šian
die. —

— Būčiau labai dėkingas! Bet... — kunigas at
sikvepia, žiūri į savo bičiulį ir pats netiki.

— Kaip nors! — atsako meistras sumišęs ir ūmai 
atsistoja. *

— Palauk, pasikalbėkim. Sakyk, kaip gyveni? 
Tiek daug prižadi, ar pats ką turi?

i B u i daugiau).
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Waterbury, Conn.
Apylinkės metinis susirinkimas

Kovo 10 d. Bendruomenės a- 
pylinkės metinis susirinkimas, 
uu kartu atidėtas, įvyko.

Valdybos nariai ir kontroles; 
komisija padarė pranešimus, i 
Valdyba turėjusi 9 posėdžius.] 
ALTui duota 200 dol. aukų. 50 
dol. — Lituanus ir apie 100 dol. 
užsimokėta Bendruomenės cent 
rui atsiskaitant už surinktus so
lidarumo įnašus; taip pat apie 
100 dol. pridėta prie šeštadieni-1 
nių kurselių išlaikymo. Buvę su! 
rengti du parengimai (Bostono 
liet. teatro vaidinimas ir NMi 
sutikimas), pelno jie nedavę, 
bet turėję kultūrinės reikšmės. 
Susirašinėjimo nebuvę, nes iš
vengta į raštus atsakinėti. Iž
dininko atskaitomybė vedama 
tvarkingai ir sekretoriaus proto 
kolai surašyti gerai. Tautinio 
solidarumo įnašus sumokėję 
daugiau 100 narių; iš viso narių

Vasario 18 d. Waterburv, Conn., 
staiga mirė Albina Podžiūnaitė - 
Kuzmickienė. Kilusi iš Lietuvos 
Sausininkų kaimo, nuo Bartininkų. 
Buvo baigusi gailestingųjų seserų 
mokyklą.
Apie mirusią platesnis aprašymas 

“Drauge” tilpo truputį anksčiau.

vo 3 d. šventė 50 metų vedy
binio gyvenimo auksines su
kaktuves. Ta reta proga šv. Jur
gio liet. parapijos bažnyčioje 
buvo užprašę šv. mišias. Juozas 
ir Teresė Daudai yra veiklūs ir 
susipratę senosios kartos lietu
viai. Nors jau pensininkai, bet 
abu jaučiasi tvirti. Juozo Dau- 
dos mėgiamiausias užsiėmimas, 
tai rožės, kurių jis yra išaugi
nęs įvairiausių rūšių. Ilgiausių 
metų!

Kaš. J. Jankus lituanistinių 
kursų vedėjas

L. Bendruomenės skyriaus 
valdybos suorganizuotų lituanis 
tinių kursų vedėju maloniai su
tiko būti rašytojas Jurgis Jan
kus. Kursuose mokoma lietuvių 
kalbos pagrindai, Lietuvos isto
rija, geografija ir kt.

Ateitininkų blynų pobūvis
%

Kovo 3 d. šv. Jurgio liet. pa
rapijos salėje ateitininkų valdy
ba, nariams ir svečiams, suren
gė jaukų blynų pobūvį, kurio 
programą išpildė jaunieji atei
tininkai; J. Šipaila gražiai pa
deklamavo, Krokytės padaina
vo ir kt. Ateitininkų skyr. šiais 
metais vadovauja dr. A. Stan
kaitis.
Bendruomenės choras išsirinko 

naują valdybą

Kovo 10 d. įvykusiame L. B. 
choro susirinkime išrinkta sekan 
ti valdyba: pirm. agr. Jonas Pu 
pininkas, ižd. R. Armonaitė, 
sekr. A. Kurkulis, ūkio reik. 
ved. Ona Adomaitienė. Chorui 
vadovauja muz. P. Armonas, 
kuris yra šv. Jurgio liet. para
pijos vargonininkas. Choras sek 
madieniais gieda bažnyčioje. 
Šiuo metu choras rengiasi reli
giniam koncertui.

CHRISTS SICK 
NEED YOU!

The futhers and brothera of St. 
Cumlllus, known throughout the 
world um servants of the siek, invlte 
lx>.vs and young men to offer theni- 
selves to GOD earing for the aleli 
and the helpless.

T'or infurnuition wrlte:
Plres-tor of Voi'atkons, Dept. b. 

CAMILL1AN FATHERS 
AND BROTHERS 

10100 W. Blueniound Roatl 
Milwaukee 13, Wisconsin

I&NUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turinu* 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
5916 So. R'estern. PRospect 8-2234*

IŠNUOM. 4 KAMB. BUTAS, pe
čiais apšild. Karštas vanduo. Ne
brangiai. Kreiptis 2-me augšte iš 
kiemo.
______ 6529 S.tRacinę Avė.

Išnuom. kambarys. Vyrui ar mo
teliai. Galima naudotis virtuve.
5942 S. Artesian Avė. GRovehiU 6- 
5920.

Išnuoni. mieg. kamb. Šviesus, di
delis; su valgiu ar be valgio.

6609 S. California '
1 augštas j dešinę

Išuuom. kamb, liaujame name, at
skiru įėjimu. Galima naudotis plyta 
rūsyje virimui. Marųuette Parke.

REp. 7-2290

MI8CELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Btančiaoskm instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

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

ryto fld 5 vaL vakaro. 
Telefonas ano 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

CLASSIKItl) AND HELP *Hlh
REAI? ĖST ATE I__ REAL ESTATE

auti &3ni ik ni*kimu'ii;i.i» avi;.
Puikus 3 mies. kamb., 5 kamb. 
mūrtnla namus. 5 m. senumo. Tile 
vonia. Alyva upšilil. Garažus. Žleini 
niui langui Ir sieteliai. Kiemas ap
tvertas: apsodintas. Pri< iiiuiuui įkai
nuotas — $18,800.

JANIS Jt IIOI.IHY 
2627 W. <13nl St. PI<os|M-«t 8-2125

TIKRAI LIUKSUSINIS 
NAMAS

Dėl smagios ramios ateities 
skambinkite WA 5-6689

Savininkas maloniai jums parodys 
ĮKitogų kampinį ti kamb. mūrinį na
mą. Spintos, tile virtuvė. 1 */2 vi> 
nios. Pušinių lentų sienos “den” — 
kamb. “Kumpus rooin”. Automatiš
kai karštu vand. apšildomas. I>u 
air-condition. vienetai. Skalbiama 
mašina, džiovintuvas, “avvnings” 
langams, žieminiai langai, kilimai, 
automatiška *• sprink ling” sistema. 
Garažas. Platus sklypas. Arti traus- 
portacijos, krautuvių ir Maria lligh 
Sehool. Teisingai Įkainuotas.

Parduodamas 4 butų medinis 
apkaltas namas. Pečiais apšild. 
Karštas vand. Rūsys. Savininku- 
2-me augšte iš kiemo.

6529 S. Racinc Avė.

$2,800 ĮMOKĖTI. Moderniškas 
2-jų butų namas — 5 ir 6 kamb. 
Rūsys. Centrinis apšild. 2 autom, 
garažas. 2 bl. į rytus nuo Western 
Electric. $16,900. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAvvndale 1-7038.

\iuth-iile. Tvurkingas mūrinis dvi
matis. 2 x f*. Hasemente dar 1 kaniba
las. Aut. šildymas karštu vandeniu- 
alyva. Aliutu, langui ir sieteliai. Ply
telių vonia. Geras pirkinys! Prašo 
tik $19,000, Apžiūrėti nekainuoja!

Narnas! .Mūrinis, puikus nunias! 5 
kambariui. 37 pėdų lotas, 2 karų ga
ražas. Alyva autom. šildymus. Visai 
arti Marųuette l’urko. $18.601) arija 
geriausias pasiūlymus. Skambinkit, 
pumutykit. pirkit!

lncome taksų pildymas 
P L E 0 R A 5

REAL BSTATB 
2785 West 71st Street

Visi telefonai: VVAIbrooh 6-UOIS

Mūr. 2 bt. šild., mūr. gar.—$17,000.
Mūr. 4 bt. 3 did. lot., įpėd., $25.500 

I Mūr. 3 uugšt. 3 bt., prašo $27,000.
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $28,500. 

: Mūr. 6 kb. bung., šild. gar., $17,900
I ' Prie 0 3 g-vės ir Harlem 4 did. lo- 
I tai už $4,000.

Patikrinkite; yra sąrašas pigių ir 
! gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prieCaliforaia g-vės)

BRIGHTON PARKE Mūrinis,
• )

*•«
REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE:
Komb. niūr. med. 4 Ir 6 puikūs 

į”, ’ dvi3«l>a» sklypas, garažas. 
Kaina $18,000. ,

NauJ. niūr. 1 M, aukšt. 4 ir 5 kmb., 
centr. šild., gružus.

Med. 2 po" pečiais šild. $13,800.
Med. 3 butai po 4 kmb. $16.500. 

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4. centr. šild., 76 dol. 

paj.. kaina tik $16,900.
Mūr. 2 po 5 naujas, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 5 kmb., 2 kmb. pastogėje Ir 

atsk. virtuvė skiepe. $18,500. 
MARQVt7rt’E PARKE;

Mūr. 6 Ir 4 kmb. naujas.
Mūr. 4 kmb. gale sklypo.
Mūr. bung. 4 ir 3 kmb. $21,000. 

KITl’R:
Mūr. 8 kmb., centr. šild., garažas 

PAJAMŲ NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 kamb., taverna su 

jreng. Ir 9 atsk. kmb. $6589rdol. pa
jamų į metus. Nebrangiai.

Mūr. kamp. 5 kmb. ir maisto krau
tuvė.

Mūr. 7 butai, labai gera vieta.
Mūr. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 6.
Mur. 5 kmb. ir taverna, Gage par-

SIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W.43rdSt.' CL 4-2390

building a bemodkung

VIKTORAS ŠIMAITIS
ai.MJlAL OONTRACTOK 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Numų tel. Illsliop 7-3310 
2737 Wi*st 43rd Street

J. BREIVE and SON
CON8TRUCT1ON COMPANY

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, 111
j Statome naujos namon ir garašon 
i Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairins remonto darban, skabiai, 
gerai ir pigiai.
Raukite DAaube S-97M auo s vaL 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
TeL OLympic 3-ftl2l nito S vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

I

esą daugiau kaip 300. Visi pra
nešimai susirinkimo priimti ir 
patvirtinti.

Susirinkime, kaip ir pernai, 
tikrai be reikalo daug sugaišta 
besiaiškinant apie prieš kele
rius metus pradėtą ir nebaigtą j ba. 
organizuoti savišalpos kasą ir 
apie kažkokius buhalterinius ne 
aiškumus dėl. rodos, 30 dol. Per 
nai susirinkime valdyba buvo 
įgaliota tuos reikalus išaiškinti 
bei sutvarkyti; jei tai būtų pa
daryta,' nebūtų šio susirinkimo 
slėgę ir gaišinę tie klausimai iš 
naujo.

Puikus susirinkimo nutarimas viduryje 
— apylinkei pasidaryti Kultūros 
fondo nariu: dar vienas žings
nis arčiau bendruomeninio dar
bo.

Sunkiai, nes nebuvo pakanka 
mai sutinkančių kandidatuoti, 
bet galų gale sėkmingai išrink
ta 7 asmenų apylinkės valdyba

Surinkta virš 1000 dolerių

Lietuvos Laisvės kovai remti, 
Vasario 16 dienos minėjime ir 
po jo, jau yra gauta aukų 
1,015.50 dolerių. Minėjimą ren
gė vietos ALT skyriaus valdy-

Matysime Dundulį ir Bubulį

Neseniai susiorganizavusi dra 
mos mėgėjų grupė pradėjo re
petuoti A. Rūko Dundulį ir Bu
bulį, linksmą 3 veiksmų nutiki
mą. Režisuoja Andr. Cieminis. 
Manoma scenoje su nauju vai
dinimu pasirodyti Gegužės mėn.

Sužeidė Mariją Ulinskaitę

Tautinių šokių grupė dirba

Lietuvių tautinių šokių gru
pė vadovaujama Stasio Ilgūno 
su atsidėjimu mokosi ir karto
ja lietuvių tautinius šokius, kad 
tinkamai galėtų pasirodyti Jau
nimo šventėje, kuri įvyks atei-

ir 3 asmenų kontrolės kopusi- {nančią vasarą Chicagoje. Jiems 
ja. mielai griežia J. šipaila ir Jo-

Buv. valdyba pateikė 1957 m. nas Adomaitis.
sąmatos projektą: 600 dol. su- i 
rinkti iš taut. sol. įnašų, 1000 
dol. iš parengimų pelno ir 200 Pr. savaitę pravažiuojąs au-
dol. iš kitų šaltinių. Išlaidos — j tomobilis užkliudė Mariją Ulins 
pagal pajamų dydį. kaitę ir ją kiek sužeidė. Gydo-

Buv. valdyba užsidegusi apy- i si namuose. Marija Ulinskaitė 
linkėję organizuoti Credit Union yra veikli lietuvė, JAV atvyku- 
padalinį, lyg savotišką lietuvių j si prieš 6 metus, 
bankelį, iš kurio ji tikisi pa- ...
trauklaus draudimo, pelno ir p. !»■>•>“•"<•» Stygos
kultūriniams reikalams ir k. Ka , kL’ Spaudoa į10ake 4‘“° metu 
daugi sumanymas nebuvo kon- lablaua'a' ..P"?“08 kn^08:
krečiai referuotas, nutarta pa. N. gazalaitea Pjūties metas, A. 
vesti valdybai sukviesti tuo rei- Gusta'“° eileraSciai A-
kalu specialu susirinkimą. nap“8 te,83'be8’ ,J; ?avlck,° 2e’

Tvarkingai susirinkimą pra-1 . e.®a d’’ .Y' hugo Varg-
ved6 prof. A. Aleksis. Dalyviu len“' 4 d" H Senkevičiaus
buvo apie 30. D.

Rochester, N- Y.

Šv. Jurgio lietuvių parapijai 
50 metų

Kryžiuočiai II d. O taip pat vie
nas kitas dar nuperka ir St. 
Raštikio atsiminimus Kovoje dėl 
Lietuvos, ši knyga lapkričio- 

] gruodžio mėn. buvo labiausiai 
perkama knyga. Sb. —

— Jonas Markūnas, veiklus
Ateinančiais metais šv. Jurgio ALT skyriaus veikėjas, praeitą 

lietuvių parapija švenčia 50 me-, savaitę buvo susirgęs ir apie 
tų sukaktuves, kurias rengiasi savaitę namuose lovoje išbuvo, 
iškilmingai paminėti: išleisti pa _ Praeitą savaitę mirė se- 
rapijos istoriją, prie bažnyčios, nosios kartos lietuviai: Mykolas 
pastatyti liet. tautinį kryžių, at-1 Bartulis ir Adomas Totorius.
naujinti parapijos salę ir kt. ---------- ==========__
Parapijai vadovauja jaunosios
kartos veiklus lietuvis klb. kun. REAL ESTATE 
Pranas Valiukevičius, laikinai, pMkolog. Nej. Turtų Vaidymas 
vikaro pareigose kun. Ant. IU-|ViSŲ ROSIU APDRAUDIMAI 

K. MALONUS.
Namų PRoopeet 8-2071

čaitis.
Auksink jubilė jus

Juozas ir Teresė Daudai ko-

GRAŽUS 2-jų butų mūrinis na
mas — 6 ir 6 kamb. Karštu vand. 
alyva apšild.. 2 autom, garažas. 
Geros pajamos. Tik $17,500. Arti 
Keeler ir 24th St. SVOBODA. 3739 
W. 26th St. LAvvndale 1-703*.

CICERO. $12,500 pilna kaina, 2 
jų butų namas. (Hawthorne). Pe
čiais bei gazu apšild. 31st. ir 50th 
Avė. Įmokėti $3,500. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. BIshop 2-2162.

$2,000 ĮMOKĖTI. 2-jų butų po
4 kamb. Pečiais apšild. Apylinkė
je Sawyer ir 28th,. Pilna kaina 
$8,600. SVOBODA, 3739 W. 26th

iSt, LAvvndale , 1-7038,___________
. 2-jų butų namas. Arti 26th ir 
Avers Avė. 5 ir 4 kamb. 2 autom.

I garažas. 50 pėdų sklypas. $15,500. 
LAvvndale 1-7038.
ATDARAS AI’ZiritFvlIMl I nuo 1-5 

3617 W. «7th Street
5 */į kamb., 3 mieg. k., mūrinis. 42 
pėdų sklypus. Koklių vonia, spintos 
virtuvėj. “Overhead sewers” —- ka
nalizacija, autom, apšild. Marųuette 
Parko apylinkėje. POrtsmoutli 7-I17UI

•J |H> 5 kamb. 2 aulom, garažas. Vie
nas Imtas laisvas. 4428 S. Campbell 
Avė. ________________________ |

I Beverly Shores, Ind. parduoda
ma graži vila Jūratė ir apie hek- 

I taras žemes. ,
Telefonas:

MICHIGAN CITY
TRiangle 2-4911

IVi augšto mūrinis, 5 kamb. na
mas. 2 m. senumo. “Forced air”, 
gazu apšild. 2 autom, garažas. 
Pusiau įrengtas rūsys. “Overhead 

’ Sevvers”. 35x125 pėdų skypas. Ant 
■ 71st St., arti Francisco Av. PRos- 
peet 6-1626. _________

CICERO. 2 butai 4 ir 6 kamb. 
Karštu vand. alyva apšild. 4 au 
tom. mūrinis garažas. $16,900 
BIshop 2-2162,

CICERO. 2-jų butų mūrinis 4 ir 
5 kamb. 3 mieg. kamb. Centrinis 
šildymas pirmam augštui. Tile vir- 

’ tuvės. 37 pėdų sklypas. 2 autom, 
garažas. Įvertinimui reikia pama
tyti. $23,500. OLympic 2-6710,

MODERNIŠKAS mūrinis 2-jų bu 
tų. Arti 28th ir Harding Avė. 4 ir 

| 4 kamb. Gazu apšild. 50 pėdų skly
pas. $19,900. LAvvndale 1-7038.

APLEIDŽIA MIESTĄ turi bū-Į 
įtinai parduoti pilnai apstatytą na
mą. Arti 30th ir S. Ridgevvay Avė. 
Garažas. Pilna kaina $7,500. LAwn 
dale 1-7038.

MŪRINIS 2-jų butų. Arti 25th ir 
California. 4 ir 4 kamb. Gazu ap- 
šild. Garažas. $11,2000. LAvvndale 
1-7038.

MARQUETTE PARKE
Mūrinis 2 po 5% kamb. ir 3 kamb. 

rūsy.
fii-ras 6 kamb. bungalovv. Tile vo

nia ir virtuvė. $17,500.
■ 50 i>ė<lų sklypas.

BRIGHTON PARKE
Prie liet. mokyklos medinis su rū

siu ir šlldym. 6 ir 6 kamb.
Kampinis mūrinis — 4 dideli butai.
03-čia ir Kedzie Avė. Puikus mūri

nis — 2 po 6 kamb. ir 3 kamb. Cen
tral. šildymas alyva. Garažas.

Gage Parke naujas mūrinis 2 po 5 
kamb. $32,900; įnešti $8.000.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD .4VE. 

LAI. S-3881: LAI. 3-9027

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Ruilders Gen. Contractoirs

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:
JORIS STANKUS

Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PBospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29, III.

Namų statyba, (vairūs pataisymai
“L Jei norite pirkti ar
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErnilnal 0-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515 
Noiton, Wįllow Springs. III.

MABQi:ETTE PARKE 
Gražus 3 nu senumo mūrinis, 2 po

4 kamb. Gazo šiluma, rūsys, naujas 
2 mašinų garažas. $23,700. A. Vaina.

5 kamb. mūrinis. Automatiškas 
gazo šildymas. Garažas. $17,000.

BRIGHTON PARKE. Meilinis, 2 po 
4 kamb. Alyvos pečiaus šiluma. Ga
ražas. $12,500.

V ARPAS Real Estiate
Insurance, Notary Public 

5»t« So. Western Avė.
l’Rosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

PROGOS — OPPORTUNITIES

parduodam a maisto k ra i
Tl VR lietuvių apylinkėje, prie ba 
nyčios ir mokyklų. Geras biznis, g 
rai Įrengta, naujos mašinos. Prieini 
ma kaina, nes sav. turi išeiti į lig 
ninę. Susitarimui skambinti YAri 

, 7-4301.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkias 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INBUKANCE 

NOTARY PVELIO 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir aeuuuL)

DRESS SHOP — 100% LOCATION 
43rd Ir Arvlier

Istbai žemas investmentas. Ypa
tingai parduodama California salon 
fashions. Fabrikantas suteikia visas 
prekes, užmoka "freighf’-pervežitnų, 
priima “markdowns”, ir t. t. Gera 
proga darbščiam asmeniui. Kreiptis 
Į sav. tel. ClJffside 4-2028, kiekvienų 
dienų.

Staliai
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekam* visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodellng) darbua

MASTER BUILDFHS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skombskas) 
1600 S. 48TH CT.. CICERO 60. ILK 
Tel. Ot.jmpio 9-7381; TO S-433«

£ Padekime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Nemokėkite brangiai už senus daiktus, bet užsakykite lietuviškoje 

Įstaigoje maistų, vaistus, Įvairiausių rūšių ir didžiausio pasirinkimo me
džiagas, pilnų, apsirengimų, laikrodžius, dviračius, muzikos instrunnn- 
tus, siuvamas' mašinas iš Anglijos ir Švedijos pigiausiomis iki šiol NIE
KUR NEGIRDĖTOMIS kainomis su pilnu apmokėjimu. (Į Aziją $1.4<> 
daugiau už maistų ir $1.80 už kitas prekes). Garantuojfbne loor;.

Nr. 7 .......................... $20.20
1 fi sv. cukraus 
10 gv. taukų

Nr. 8 ....................... .. $13.34
20 sv. cukraus

Nr. 9 ............................ $23.00
20 sv. K. taukų

Nr. 30 .....................
20 sv. I rūš. k. miltų

No. 36 .......................... $31.95
2 sv. kumpio 
2 sv. šąlami dešros
2 sv. bec. lašinių
2 sv. 3 ozs. k. taukų 
2 sv. sviesto 
1 sv. pupelių kavos 
1 sv. cukraus 
I sv. pieno miltelių 
1 sv. šokolado
14 ozs. kakavos
15 ozM. razinkų
200 Ch-field cigarečių

No. 40 ......................... $26.00
15 SV. beconlnlų lašinių
5 HV. šąlami dešros

No. 52 — Namams $55.70
Vilnonk antklodė 6 sv. 
I’aklodėm medž. 90 p. 6 y. 
2 flan. paklodės 4 sv. 

Raud. Ipilam 63 pi. 4 Vi y. 
Mezgimui vilnų svaro

No. 53 — vyrams ................................... $98.00
Worste« vlln. medž. eilutei 3 »/i y.
Eglėto audimo veliūras apsiaustui 3 y. 
Pamušalai su prted. eilutei ir apsiaustui 
Megztinis su sag. ar l>e sagų užvelkaman 
Odiniai išeiginiai batai
Poplin marškiniams mėl., gelsv., baltas

No. 53a vietoj npsiausto su priedais $98.00 
2 poros kelnių ir marškinių
1 pora ilgų pusvllnonių kelnių ir maišk.
2 poros S-Ilnonių Ir 2 p. kojinių cotton 
I pora odinių pirštinių ir I diržas
1 vlln. šalikas, 6 nosinės, - kaklaraištis

I No. 54 — Darbininkui........................... $62.70
Impreg, odiniai dvigubais padais batui 
Storas II rūš. milas eilutei 3 >/į y. 
šiltos rayon marškiniams 3 y.
Woven rayon marškiniams ar pamuš 3 y. 
Puavilnon«s ilgos kelnės ir marškiniai 

-Mezgimui vilnų 4 svarai
No. 54a. Vietoj milo ir 2 sv. vilnų $68.To 

Dryžluot. fveed eilutei su visais pried.
No. 55 — Moterims............................... $74.30

Vilnonė kruopėta medž. apsiaustui 3 y. 
Pamušalas su priedais ir elastlc gorsetas 
Afgalatnė vilnonė medžiaga suknelei 3 y. 
Gėlėtas rayon suknelei 4 yardal 
Odiniai sportiniai ar išeiginiai batai 
Vilnonis megztinis ir vlln. pirštinės
2 rayon apatiniai Ir 2 kelnaitės
2 poros kojinių ir šilkinė nkarelfi

Pastaba: Prie siuntinio No. 55 galima pridėti viena iš šių daiktų: 
Odinius kailio prtmušalu batus $14.40, vyriškus Išeiginius batus $11.40, 
3 sv. vilnų $15.48, arlm apsiausto vietoj duoti velnių, pridedant $x.4o. 
Prie No. 53 55 galima pridėti vienų iš šių: Vyriškų ar moteriškų laik
rodukų. 17 akmenų, ’,Dtxon" — $30.00, "Hollngen" skustuvų $4:7o. Dei
mantinį stiklo rėžtukų $7.20. Medžiagų spalvos' ir raštai nusakomi už
sakytojo, dydis nurodomas. Norint augštesnlų kokybių medžiagų eilu
tėms kelti po 50 centų .vardui Iki $2.00.

Dirbame kasdien Išskyrus aekmadienius nuo 9 6 vai. vak.

PBTRIA GIFT PARCEL COMPINY Tel. CR 7-2126 
3741 W. MHi SbMl, Ohioago 23, Illinois, U.S.A.

HELP WANTED MOTERYS

“T O W N E”
SEE US FOR OFFICE 

posrriONs 
No fees

Neighborhood and Loop 
locations

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

BURROUGHS MACHINE 7800

PIRKITE ir parduokite aavo n» 
kilnojamą tortą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingo pataroa- 
vimn

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

GI ET. APL)RAUDOS AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notartatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
U AIbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
0108 S. Ashland Avė., Chloago SO, III.

Ex|>eri»■neisi uiti. A
Side nfli ee. Pleasant :

• 5 įla y tveek
• Paid Vaeations <v

• Company beuelits.

D. MOKSTAYIfcIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 st 

Tt1. BEVERLY 8-3040 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios Įstaigose.

INCOME TAX. Taz acooontaat

TAVERNA — kabai geroj vietoje, 
įsteigta prieš 26 m. Yra 75 pėdų ba
ras ir geri Įrengimai. Gerai cinus biz
nis. Parduodama uėl senatvės ir silp
nos sveikatos.

2128 lmliaiui Avė.

VIctory 2-9027

This ĮHtsitioii is |ieriiiaiient and is 
d i versi lieti. < iood luture. Top siilary.

('all Miss Kollischild

VIctory 2-3830
~^^LP~W~ANTĖn~' VYRAI"

------
Reikalingas lietuviškai kalbantis 

berniukas, lankantis High Sehool, 
pagelbėti "hardware" krautuvėje 
šeštadienais. ARC-ROC HARD- 
VVARE STORE, 3871 Archer Avė.

Oloje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitai Ir tetatngaa patar 
navlmaa.

NORVILĄ
REAL ESTATE 8ALE8 

2000 W. BMb 8$. Tol.

f:

MODERNIŠKAS mūrinis 2-jų 
butų namas — 5 ir 5 kamb. Spin
tos virtuvėje, tile vonia. Gazinis, 
centrinis apėild. Uždari porčiai. 2 
autom, garažas. Arti Sawyer Ir 
26th St. $13,900. LAvvndale 1- 
7038.

HELP WANTED — MALĖ

ROCKWKLL MANUFACTURING COMPANY 
Manul acturera of NORDSTROM valves, DELTA power 
tools, water, gas and parking metera and other produeta, 
is seeking experienced:

INDUSTRIAL ENGINEERS
AND

HYDRAULIC ENGINEERS
Tf> help operate the biggest little business in America, where 
many opportunities exist for ambitious men. Positions 
filled may call for traveling or relocation in another statė. 
Salary commensurate with abilities. Apply, ivrite or wire 
rcHumes to:

PERSONNEL MANAGER

%
Bov

Rockwell Manufacturing Cotnpany 
151 Rarherton. Ohio

BRIGHTON PARKE.
Išnuom. veikiantis TAVERNOS 

biznis. Ukpakaly gyvenimui kam
bariai. Taippat išnuom. vasarvie
tė — summer resort Wisconsin 
Dale, gražioje vietoje prie upės. 
Pageidaujantį išnuomuojama visa 
vasarvietė su visais įrengimais vie
nam sezonui. Kreiptis j savininką 
4358 S. Western Avę.

Parduodama TAVERNA su vi
sais įrengimais, ant kampo. Biz
nis išdirbtas to paties savininko 
per 17 metų. Pardavimo priežas- 
tis. liga. 658 W. 35th St.______

Skubiai įmrdiKNlama VALYKLA—
išeina j naujų biznį. Skambinkit —-
CAnal M-5832.

GRILL AND FOUNTAIN 
SERVICE

Prie kampo, gera proga prie šio 
biznio prijungti vaistinę ar panašiai. 
Gerai einųs biznis. Savininkas turi 
kitus interesus. 535 W. 83rd Street, 
ENglcw<x>d 4-9438. Tikras bargenaa. 
Parduoda arba išnuomoja.

Savininkas parduoda GROCERY 
KRAUTUVĘ. Brighton Parke; ant 
kampo. Pilnas pasirinkimas mais
to pruduktų bei užkandžiams mė
sos. Svarios prekės. Geras biznis 
įsteigtas prieš 25 m. Turi parduo
ti — vienas negali apseit. 4 kamb. 
užpakaly. VIrginia 7-0176.

SAVININKAS parduoda KRAl'TI'- 
Vlį. Pigiai, nes turi būti parduotu. 
Groserlai, šviežios daržovės, šaldytas 
maistas, ledai, mėsa, švieži kepsniai 
kasdien. Didelis gyv. kamb. Karštas 
ir šaltas vanduo. 1853 W. 5»tli SI. 
ntaRVHt 6-1877.

TAVERNA ir NAMAS parda
vimui. Kambariai ir butas duoda 
$140 į mėnesį pajamų. 2-jų augštų 
mūrinis namas. Garu apšildomas. 
Prie autobuso sustojimo vietos; 
priešais Slock Yards. Įmokėti 
$6,000. 4163 S. Halsted St.

Psrduodania grcseriij ir mėsos 
krautuvė. Lietuviška klijeutūra.

VIrginia 7-7396

Parduodama HARDWARE - GE
LEŽINIŲ DAIKTŲ krautuvė. Ge
rai einąs biznis. Parduoda dėl li
gos ir senatvės. Arc-Roc Hardvvare 
Store,

3871 Archer Avenue 
PAUL U ALLIS, Sav.

JIFAKO BUTO

šeima (4 asmenų) JIEftKO*5-6 
KAMBARIŲ BUTO. Panešti Tel. 
HEmlock 4-3105.
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KANADOJE
TorOIltO. Ont. Rengtas spaudos balius nepa

prastai gerai pavyko ir davė re- 
s\. Jono Krikštytojo parapijos kordinj pelną, kas rodo “T. Z.”

agapė popularumą Toronto lietuvių tar
Minim iv. Kazin)imu. ,, km-' «,e- l»»w*ta>»» numa-

lii priaimenant ir I,. saulių 64- .Vtaa ap rimo men. 
jungos įkūrė jo VI. Putvio mirtį, Brangstant laikraščio leidi- 
kovo lt) d. buvo surengti bendri niui, buvo kilusi mintis pakelti 
p rupijos pusryčiai ag.ipė. prenumeratos kainą. Tačiau

., , i • . , nuo to buvo" susilaikyta, vietoje(.ausie; ,s dalvviams susėdus , - * , A J, , , , . , 4. »o pr sant skaitytojų savano-uz skania s patiekalais apkrautų ... . m • L 7 “, . 1, . , ' , riskų aukų. Tai duoda gražiasstalų (specialus stalai rezervuoti , . , , .x
nasokr.ioa ir rfvrin akaihHmu

šauliams ir skautams) ir pradė
jus vaišintis, B. Budreik.i paskai 
tė "VI. Putvio palikimas”, pa
lygindamas senovės pilis ir šau
lių idėją tėvynės gynimo tinkle.

Poto ilgesnį žod angliškai ta
rė kandidatas į parlamentą Ma- 
loney, prisipažinęs esąs airiu

pasekmes ir rodo skaitytojų su 
įpratimą bei reikalo atjautimą.

Vienas ateities rūpesčių — su
radimas daugiau prenumerato- 
įių.

Diskusijose buvo nagrinėtas 
neaktyvių narių klausimas ir nu 
tarta neaktyvius narius iš drau

ir ragindamas ir muš išlaikyti A^s šalinti. Persvarstytas kai- 
savo dvasini, kultūrinį palikimą.; nya klausimas, nutariant palikti 
• Trumpai sveikinimą iš Chiea- laisva« rankas būsimai valdy
bos perdavė "Moterį, gyvenimo” ’*■ Nutarta revizijos komisijai 
redaktorė Semėnienė. pavesti papildyti ir patikslinti

Programoje leista pasireikšti sav_° adiminstratoriui su
pūtiems mažiesiems — dėklą- SrP-us i- kelionės.
niuo jaut, dainuojant ir skambi
nant. V. A.
Iv !.. K. K. Pr-jos susirinkimas

Kovo 9 d. įvyko Kanados Lie
tuvių Katalikų Kultūros Drau
gijos metinis susirinkimas. Su
sirinkimą pravesti buvo pakvies 
tas inž. Pr. Razgaitis. o sekre
toriumi — V. Aušrotas.

Valdybos pirm. Silvestras Če
pas savo pranešime pažymėjo,

Nnujoion valdybon pusiau 
slantu balsav;mu buvo išrinkti 
y'nt. Saulūis. VI. Sonda. B. Saka
lauskas, S. Čepas ir A. Pabe-
dinskas: kandidatu liko V. Krik .... * sci tnas.

Revizijos komisijon išrinkti 
J. Mažeika, V. Abromaitis ir A. 
Rinkimas. Dalyvis

Dainuoja Stempužienė

Kovo Aiėn. 23 dieną ruošia-
ka 1 didžiausi’s rūpestis valdv-; mas Aldonos Stempužienės ir 
).ai ir praėjusiais metais buvo Izidoriaus Vasyliūno koncertas 
savaitraščio “Tėviškės Žiburių” kelia gyvo susidomėjimą. Toron 
leidimas. Pasiektas didelis lai-Į tas gyvas įvairiais parengimais, 
mojimas — laikraščio redakci-Į minėjimais ir kit., bot gerų kon 
itn’ ir administracijos perkeli- certų mažokai. Malonu, kad ga
mas j tinkamas pata'pas. šio 
reikalo įgyvendinimui daugiau
sia. prisidėjo šv. J. Kr. para
pijos vadovybė, už ką jai pareiš
kė padėką.

vėnios rimčiai sutvirtinti yra ruo 
šiami klasikinės muzikos koncer 
tai.

Aldonos Stempužienės natū
ralūs, švelnus bet stiprokas

kontraltas, geros sceninės ma-i 
nieros sudarė sąlygas laimėti 
muzikinius konkursus, dalyvau
ti operiniuose pastatymuose ir 
1.1. Izidorius V’syliūnas jau se
nas muzikos veteranas, kame
rinės muzikos pionierius dar ne
priklausomos Lietuvos laikais. 
Puoselėjęs šią meno šaką gim-1 
tajame krašte, neapleido jos nei 
tremtyje. Jo koncertai sušilau-1 
kė ne tik karšto publikos pri
tarimo, bet ir išlepintų svetim
taučių kritikų puikaus įvertini
mo. šie du menininkai suteiks 
keletą rimtų meno valandų. Lin 
ketina šiems menininkams sėk
mės Toronte ir būtų tikrai gra
žu, kad torontiečiai, įvertinda
mi jų pastangas, gausiai susi
rinktų į koncertą. Koncertas 
vyks Prisikėlimo parapijos sa
lėje 7.30 v. vakare. V. Enigina

Vancouver, B. C.
Atsišaukimas į Britų 
Kolumbijos lietuvius

Vasario mėn. 24 d. įvyko vi
suotinis lietuvių susirinkimas, 
sušauktas nuosavų tautinių na

mų įsigijimo reikalu. Namų įsi
gijimo reik?las yra labai svar
bus, tiek tautiniu, tiek ekono
miniu atžvilgiu. Ilgus metus mū 
sų kolonija skurdo be savosios 
pastogės, o pas svetimus prisi
glausti ne visuomet miela ir 
patogu.

Minėtas susirinkimas savo po
sėdyje išrinko vykdomąjį, komi
tetą iš septynių asmenų, ku
riam ir pavesta rūpintis namų 
įsigijimo reikalais.

Šiam organui laikinai duotas 
pavadinimas, Vancouverio Lie
tuvių klubas. Minėto klubo ko
mitetas turįs begales kliūčių ir 
darbų, kuriuos reikia nugalėti. 
Kolonija yra nevieninga minė
tu reikalu. Komiteto pareiga y- 
ra surasti būdus kaip ją apjung 
ti šiam dideliafn darbui, o be

DUBI4N BURMISTRAS AMERIKOJE

Dublino miesto burmistras R. Briscoe rūko cigarą New Yorke. Jis 
atskrido iš Airijos į Ameriką atšvęsti šv. Patriko iškilmes. (INS)

vienybės šis didelis užsimojimas 
neturės pasisekimo.K

Tuo tarpu komitetas ruošia 
statutą, kuris vėliau bus pas
kelbtas ir išdalintas visiems Bri
tų Kolumbijos lietuviams.

Todėl kviečiame brolius ir se
ses gyvenančius visoj B. K-joj 
kurti tautinės kultūros tvirtovę,; 
juk mes esame vienos tautos 
sūnūs ir dukros. Mes privalome 
būti vieningi, jei nenorime pra
nykti be ženklo ir palikimo.

Lietuvių Klubo Komitetas

Arthrifis ir Rheumatizmas Yra Nugalimi 
Naujais Išradimais

Mes neseniai esame išleidę mū
sų vertingų tyrinėjimų praneši
mus apie puikius rezultatus pa
siektus gydant vėžio, multiple 
selerozo, polio, cerebral palšy, pro 
tinių sutrikimų, širdies ligas bei 
arthritą, Spears Chiropraotic Hos- 
pital, Denver, Colo. Viso to pa
sekmėje tūkstančiai “bevilčių” ir 
nusiminusių žmonių kurie maža 
ką težinojo apie šią įstaigą arba 
apie chiropraktiką rado naują vil
ty ir džiaugiasi suteiktų jiems pa
lengvinimų nuo šių ir daugelio ki
ti, ligų..

Dabar yra ruošiami pranešimai 
apie mūsų naujausius tyrinėjimus 
duodančius patenkinančius rezul
tatus gydant tuberkuliozą, nuoma
rą, raumenų distrophiją, galvos 
skaudėjimą ir kitus problematiš
kus negalavimus. Nors šitas straip 
snis ypatingai liečia arthritą ir 
rheumatizmą, kviečiame rašyti 
mums dėl nemokamų informaci
jų apie didelį palengvinimą teikia-

tik raumenys: vėl kitais atvejais 
ir raumenys ir sąnariai. Kai kada, 
visa žmogaus kūno sistema yra t 
paliečiama, kurios pasėkoje seka 
t. vad. “rheumatinė širdis” arba; 
pasikartojantis bendra-s rheumati- 
nis raumenų uždegimas.
Kokia Y'ra Rheumatizmo — Arth
rito Priežastis?

Kai ir daugybė kitų problema- 
tinių ligų arthritas ir rheumatiz- 
mas yra sukeliami ne vienos bet 
daugelio priežasčių kombinacijų. 
Jos yra skirtingos skirtinguose as 
menyse. Mūsų tyrinėjimai rodo, 
kad pagrindinės priežastys yra 
sekančios:

Įteikimas šio straipsnelio ser
gančiam draugui gal kartais 

išgelbėtų jo gyvybę.

I. Prispausti gyvybiniai nervai 
sujungimo angelėse tarp. nugar-

sužinoti taktus. Faktų pažinimas 
padėties nepablogins. Ir faktas y- 
ra, kad Spears Chiropractic Hos- 
pital tyrinėtojai rado pagrindo 
rodančio, kad pažengęs arthritas! 
yra reumatinės rūšies piktybinė 
liga. Arthritas retai būna mirtin
gas, bet jo veikimas ir simptomai! 
turi panašumo su tam tikros rū-i 
Sies vėžiu. Pagrindinis arthrito pa 
žymis yra, kad jis paliečia tiktai 
sąnarius. Skirtingai negu kiti pik
tybiniai negalavimai jisai gali pa
sireikšti augimu ar naikinimu ar 
abiem jis gali padidinti ar sunai-į 
kinti apimtus sąnarius.

Rentgeno peršvietimai ir kraujo 
tyrimai rodo kaikurių panašumų 
su vėžiu. Maistas, kuris pablogi
na vėžį, pablogna ir įsisenėjusį 
arthritą; gydymas Spears ligoni
nėje teikią pagerėjimą vėžio at
veju yra labai gelbstantis įsisenė
jusia' arthrito atveju.
Vėžys Gautinė Kitų Ligų Pasek
mė.

kremzles yra sunaikintos; kartais 
sąnariai nepaprastai padidinti pri
augimu sergančio kaulo ląstelių, 
kartais kaikurie sąnariai rodo pa
didėjimus kartu su nykimu kremz 
lių ir jų jungiamų kaulų.
Nuostabus Spears Ligoninės Sąna
rių Gydymo Darbas. )

Išradimai išvystyti Spears Chi- 
ropraktinėje ligoninėje sunaikin
tiems vaikų sąnariam- pagydyti 
bei suaktyviniti kitų ligų iškreip
tus suaugusių sąnarius, taip pat 
pasirodė tinkantys daugelyje at
vejų gydant paliestus sąnarius 
piktybinio arthrito.

Tūkstančiai Laimingųjų Dėl Pa
sekmingų Rezultatų.

Nežiūrint to, tūkstančiai paci
entų atvykstančių į Spears iš į- 
vairių Amerikos valstybių ir kai
kurių užsienio valstybių skelbia 
stebuklingus rezultatus, mes nę- 
tvirtinam, kad mes pagydom. Tik
tai gamta pagydo. Mūsų darbas

Į'l practic Hospital pastatų veikiantis 
■ dabar. Kada jau trečias pastatas 

z, bus užbaigtas, (dabar eina jo sta
tyba), Spears turės apie 3000 lovų.

Vienas is dviejų Spears Chiro-

mą sugebančių ehiropraktrkų čia į 
ir visur kitur nuo šių ir daugelio 
kitų ligų įvairaus amžiaus ligo
niams.

Kas Yra Arthritis — Rheuma- 
tiznias?

Tai bendri pavadinimai skaus
mingiems ir griaunantiems uždegi
mo procesams apibūdinti, vykstan- 
tiem- sąnariuose, raumenyse, o 
kai kada ir kitose kūno dalyse, 
“Rheumatizmas yra bendras ter
minas apibūdinantis tam tikros 
forjnos sąnarių, raumenų, širdies 
ir kitų audinių uždegimų. "Artū
ro” reiškia sąnaris, "itis” reiškia 
uždegimas. Tad Arthritis reiškia 
uždegimą arba rheumatizmą vie
no ar daugiau sąnarių. Įvairu- 
vardai panaudojami rheumaiinius, 
)>ei arthritinius negalavimus api
budinti, paeina nuo ligos vietos 
bei jo pažengimo laipsnio.

Kalkiniais atvejais tik vienas 
sąnarys yra paliestas, kartais ke
li ar net visi ąnariai; kai kada

kaulio sąnarių užtvinsta ir trukdo 
nervų energijai pasiekti sąnarius 
ir kitas paliestas kūno daMs.

2. Netvarkingas virškinimas or
ganų veikimas, asimiliacija bei e- 
I imi nacija ir rinkimasis kūno ga
minamų nuodų sąnariuose bei au
diniuose, nusilpnintuose blogo ner
vų veikme.

3. Nebalansuotas gaminimas ga
lingų natūralių hormonų, reika
lingų normaliam kūno ftinkcljo
nai imui, kuris įvyksta kai vienos 
liaukos veikia per stipriai, kitos 
per silpnai. ,

4 Pathole.gen'ai ir Malignin'aJ— 
ligų nuodai ir nuodingi fermentai 
|H*rmetami j visą kūno sistemą iš 
sąnarių, organų, liaukų ir kitų au 
dinių, kuriuose degenerativiniaJ ar 
piktybinis veikimas jau yra ak
tyvus.
Ar Arthritas Yra Giminingas Vė
žiui ?

Kitus gal nustebins toks klausi
mas, liet tyrinėjimų tikslas yra

Mūsų tyrinėjimai rodo, kad vė-, 
žys yra atskira ir aiški liga. Ji 
yra dažniausia galutinė aitų li
gų pasekme, dažnai sutinkamas 
kartu su kitom ligom. Ligos, ku
rios gali baigtis piktybine forma 
—vėžių yra dažnai uždegimo 
(“itis") rūšies ligos ir įsisenėju
sios arthrito formos žinomos kaip 
"Hypertroiphic arthritis, atrophie 
arthritis, rheumatoid arthritis ir 
arthritis deformana”, yra tiek pik 
tos, kad jas beveik tiksliau būtų 
vadinti rheumatoidiniu sąnarių vė
žiu.

Kaip ir kaikurios vėžio rūšys, 
kurios yra augimo "ėdimo” ti
po, arthritas pažengusioje formo
je yra dažnai augimo ir nykimo 
procesų kombinacija.. Kai kuriuo
se arthrito apimtuose sąnariuose

yra tiktai jai padėti. Mes darome 
tai patenkindami daugelį tūkstan
čių. Kadangi apie 90% mū-ų pa
cientų atvyksta pas mus, kai vi
sur kitur jų ligos yra paskelbtos 
nepagydomom, savaime aišku, kai 
kurie atvyksta per vėlai pilnam 
palengvinimui, bet dide." daugu
ma grįžta namo pilnai patenkinti 
ir laimingi. Į tuos įeina didelis 
skaičius sergančių arthritu ir reu
matu.

Dėl tolimesnių informacijų pra
šome kreiptis pas vietinį chiro- 
praktą ir rašykite Spears Chiro
practic Hospital jei norėsite gau
ti dokumentalinius įrodymus įvai
rių ligų pagydimo rezultatų ne 
mokamai. Taip pat atsiųskite pa
vardes savo draugų norinčių gail
ai mūsų literatūros.

SPEARS CHIROPRACTIC HOSPITAL
DEPT. L-106 DENVER. COLORADO

PASTABA; “Draugo” Red. ir administracija neima atsakomybės už šiame skelbime Paminėtus faktus.

PAJIEŠKOJIMAl
J ieškomas EDVARDAS PEČIU

LIS, s. Alfonso, g. 1915 m., kilęs 
iš Mažeikių miesto. Yra žinių iš 
Mažeikių. Kreiptis į: A. Nevardau- 
ska, 947 W. 32nd Place, Chicago 
8, III. Tel. YArds 7-0656, po 6 v.v. 
PASTABA: Vakar adresas buvo 
klaidingai paskelbtas “847” turi 
būti "947".

Jieškau savo dėdės ANTANO 
JURGINO, s. Jurgio, gyv. Chica- 
goje. Jieško Antanas Jurginas, s. 
Augusto, gim. Juocių km., Pagran- 
mančio parapijos. Rašyti adresu: 
Irkutskaja Obl., Ziminskij r-n, Cen 
tralnyj Chazan,, UI. 1, d. Nr. 14, 
Jurginas Antanas, s. Augusto.

Jieškau EMILIJOS DABRAVAL 
SKAITĖS, d. Nikodemo, gim. Ro- 
tinėnų kaime, Alsėdžių valsč. Ra
šyti adresu: Leokadija Rimkūnie- 
nė (d. Kazimiero Virkečio). Ir
kutskaja oblastis, Taisetskij r-on. 
p. Sujeticha, g-vė Stalino Nr. 49 k 
4, Russia.

VYTAUTAS - ARVYDAS PET 
KELIS, s. Stasio, gim. 1920 m., 
prašomas atsiliepti, ar žinantieji jo 
gyv. vietą pranešti: P. Račiūnas. 
2229 W. 67th St„ Chicago 36, III. 
Tel. PRospect 6-9876.

Jieškoma ERINA KLIMANCŪ- 
TE. Atsiliepti adresu: Mrs. Anna 
Kazlaucunas, 534 Sherwood Avė.. 
Gloueester, New Jersey.

Philadelphia, Pa.
Lietuvis ir daina

Šį sekmadienį per lietuvišką 
radijo pusvalandį kompoz. J. 
Strolia skaitė paskaitą tema 
“Lietuvis ir daina”. Prelegen
tas gana įdomiai nušvietė mū
sų dainos svarbą ir jos nueitus 
kelius Lietuvos istorijos eigo
je. Ragino ir /Dėdės Šamo že
mėje gaivinti ir palaikyti dainos 
kultyvavimo darbą, kuris yra 
kiekvieno lietuvio tautinės sa
vigarbos reikalas.

Tautų festivalis
Kovo 16 ir 17 d. Filadelfijoje 

įvyksta tarptautinio instituto 
rengiamas tautų festivalis, ku
riame dalyvauja rungtyniauda- 
mos net apie 30 įvairių, daugiau 
šia Europos, tautų su savo cha- i 
rakteringiausiais tautinio meno, 
tautinio maisto ir kitokiais eks
ponatais, šokiais, dainomis ir 
muzika.

Tinkamai pasirodyti šiame 
festivalyje uoliai rengiasi ir Fi
ladelfijos lietuviai. Kiek teko 
nugirsti, iš lietuvių moterų S. 
Romanauskienė gamina lietuvis 
ką girą, O. šalčiūnienė organi
zuoja maisto gaminius, Irena 
Karalienė mankština ansamb
lio šokėjų grupę, o komp. Stro
lia be atodairos miklina ansamb 
lio chorą, kuris, jam perėmus 
vadovavimą, žymiai padidėjo 
naujomis dainininkėmis ir dai
nininkais. Kiti organizuoja lie
tuvių kultūrinę parodą. B. S. 

Hartford, Conn.
Ateitininkų pobūvis

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas — pobūvis įvyko Anta
no Giedraičio name kovo 10 d.

Pirm. z kun. dr. Cukuras po 
trumpos kalbos pristatė prele
gentą, šių metų “Draugo” ro
mano premijos laureatą Paulių 
Jurkų, kuris skaitė paskaitą 
“Lietuviškos architektūros ga
limumas”. Pavedžiojęs mus po 
gražiausias bažnyčias Vilniuje, 
kiek ilgiau apsistojo prie Prisi
kėlimo bažnyčios Kaune ir pa
baigai apibūdino visas naujai pa 
statytas bažnyčias Amerikoje.

Po labai įdomios paskaitos p. 
Giedraitienė pakvietė visus 25 
dalyvius vaišėms prie gausiai 
kanumynais apkrauto stalo.

Dalyvė

Griebia už nedoras lcnygąs
New Yorko policija patikrino 

54 knygų pardavimo vietas ir 
rado ten nemažai nepadorių lei
dinių. už kuriuos kaltininkai tu
rės atsakyti prieš valdžios įstai
gas.

Per metus 6,200 nauji 
kunigai

Per 1955 metus vitume pa
saulyje yra įšventinta 6 200 nau 
jų katalikų kunigų.

Jieškomas IGNAS NAVICKAS, 
apie 70 m. amžiaus, kilęs iš Aly
taus apskr., Daugirdų kaimo, į A- 
meriką išvykęs 1913 m. VIKTO
RIJA - NAVICKIENE KAVA
LIAUSKAITE, d. Motiejaus, gim. 
apie 1884 m. Alytaus apskr., Kro- 
kininkų kaime. Gyvenę Pittston, 
Pa. ir Grand Rapids, Mich. Taip- 
pat prašome jų sūnūs ir dukteris 
atsiliepti. Anastazija Medziukienė, 
Sasnausko g-vė Nr. 5a—1, Kau
nas, Lithuania.

Jieškomas ANTANAS LUKAU- 
SKAS, s. Tamošiaus, gyv. Chiea- 
goję. Atsiliepti adresu: Autose Lu 
kauskytė, Miliškių kaimas, Girdžių 
paštas, Jurbarko rajonas, Lithu
ania. »

Jieškoma MRS. MARY PACUBS 
(MARIJA JUTAITYTE), d. An
tano ir Elzbietos. Ją arba apie ją 
žinantieji prašomi rašyti adresu: 
Stasys Stanaitis, 104 Montgomery 
Place, Paterson 1, New Jersey.

EMILIJA BARAUSKAITE, d. 
Juozo, išvykusi iš Lietuvos prieš 
II-jį Pasaulinį Karą. Jieško Ma
tulevičienė Elena, Žemaičių g-vė 
Nr, 26/1, Kaunas Lithuania.

JONAS PETRAUSKAS, s. Juče! 
zo, jieško sesuo Jieva Urbonavi
čienė, Verdulių g-vė Nr. 53, Šiau
liai, Lithuania.

KAZYS URBONAVIČIUS, s. 
Martyno, jieško Jieva Urbonavičie 
nė, Verdulių g-vė Nr. 53, Šiauliai, 
•Lithuania.

JONAS KARENLAUSKAS, s.

a
Jono, išvykęs 1907 m. iš Lietuvos, 
kilęs iš Kirmiliškių kaimo, Mari
jampolės apskr. Jieško Morta K»- 
reniauskienė, M. Gorkio g-vė Nr. 
30, bt. 2. Klaipėda, Lithuania.
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Jieškomas PETRAS ADOMAI

TIS, s. Juozo, gim. 1908 m. rugsėjo 
22 d., Latvijoje. Paskutiniu laiku 
gyv. Vilkaviškyje. Nuo 1944 m. jo
kių žinių apie jį nėrą. Jieško jo 
trylikos metu dukrelė Brigita A- 
domaitytė. Atsiliepti arba apie jį 
pranešti adresu: Ona Kisieliaus- 
kiene, Sergiejaus Raudondvario 
g-vė Nr. 4, Virbalis, Kauno sritjs, 
Lithuania.

Jieškomi: ANTANAS MATU
LAITIS, s. Vineo, jiešo Aldona Mo 
techutė; ONA SAKURSKYTE 
RUDMINIENE, d. Vinco, jieško 
Barbora Sakurskienė, d. Vinco; 
DOMICĖLĖ URBONAITE ŠEPU- 
TIENĖ, jieško Rose Rimkienė; 
JONAS SAKURSKIS, jieško Ge
čienė Leonora d. Antano; TERE- 
SA SHIMKIENE, BARBARA 
GRANSLAITE ir SIMONAS KON
TRIMAS — jieško A. Viesmuntė; 
NIKODEMAS, MOTIEJUS VALA- 
ViČIUS, jieško Elziutė Valavi
čius d. Jono, ir Žulys, J. Atsiliepti 
šiuo adresu: Foreign Inąuiry Ser
vice, Department of the American 
Red Cross, 529 S. Wabash Avė., 
Chicago 5, III. Tel. WAbash 2-7850 
extension 292.

Jieškau savo tetos AGOTOS 
MILKINTIKES URBONIENĖS, d. 
Antano, iš Anšunijų. Atsiliepti ad
resu: Zosė Globytė - Jurginienė, 
Irkutckaja obl., Zimincki rajon. 
Centralni Chazan, UI. 1, dom. Nr. 
14.

TATJANOS KLECKAUSKAJt 
TĘS - VYŠNIAUSKIENĖS jieško 
iš Lietuvos. Kreiptis M. Mockienė 
1338 So. 50 Avė., Cicero 50, III.

P L U M B I N G
Licensed bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai.

Tel. — REpublic 7-0844 ar 
WAlbrook 5-3451

-OOOOOOO OOP o o oo?jcoooo&oc-ooo

ORIGINALUS MAURICE MOORE 
PAMINKLAI nuo 1878 metų

.lohn .1. Muure,
sav.

Paminklai
Mauzolejai
Akmenys
Markers
Prieš Šv.
Supulehre
kapines

Ofisas
111 Ir Ausi in 

Avcnue

B E veri y M-613'J 
Worth, III.

Residence Tel. 
llllltop 5-6277

Aklųjų akyse atrodė, kad jie mirę, 
bet jie yra RAMYBĖJE.

PONAMS BARANAUSKAMS, 
jų motinai ir uošvei mirus, nuoširdžią užuo
jautą reiškia

K. ir J. Pečkaičiai

Mielą ‘
STASĮ BARANAUSKĄ, 

mylimai mamytei mirus, gilaus liūdesio die
nose nuoširdžiai užjaučia

Ghicagos Lietuviu Vyru Choras

PADĖKA
A. t A.

JUOZAPAS PRANAITIS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1957 m. Vns. mėn. 28 

dieną ir palaidotas kovo m. 4 d. Šv. Kazimiero kap. Chicagojr.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskuti

nį patarnavimą ir palydėjo į jo poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. kleb. 

A. Valančiui, kun. A. Juškai ir kitiems kunigams, kurie at
laikė gedulingas pamaldas už jo sielą. Ypač dėkojame kun. A. 
\ alančiui, kuris palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame vargonininkui N. Kuliui. Dėkojame grabne- 
šiams ir visiems, kurie pareiškė mums toje liūdesio valandoje 
užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Petrui Bieliūnui, kuris 
maloniu patarnavimu atėmė mums rūpečius tose liūdesio ir 
skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuo
širdų* dėkui.

• Žmona Veronika su šeima.
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X Dr. J. Bajerčiųp sušaukėIUS
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/ mus
X Juozas Vilimas, vienas iš 

Fideo leidyklos direktorių1, pa
kviestas dirbti Chicagos mies
to labdaros centre, kaip ben
druomenės organizatorius ir 
labdaros planuotojas. Jis yra 
baigęs studijas Notre Dame 
universitete. Prieš apimdamas 
naujas pareigas jis išvyko i 
Meksiką. Meksikos sostinėje 
lanko meno parodas ir daugelį 
turistų rečiau pasiekiamų vie
tų. Suėjo į ryšį su Meksikos 
sostinės katalikų socialinės ak
cijos direktoriumi kun. Esco- 
milla. Aplankęs Cuernovaca, 
Taxco ir pailsėjęs Acapulco 
kurorte kovo mėn. 21 d. grįžta 
į Chicagą.

X T. I^eonardas Andriekus, 
OFM, ves misijas Šv. Antano 
parapijoj nuo kovo 24 ligi ko
vo 31 d. Tėvas Andriekus yra 
vienas iš literatūros žurnalo 
"Aidų” redaktorių, taip pat la
bai gražiai pasireiškęs kaip po
etas, išleisdamas poezijos rin
kinį “Atviros marios”, šv. An
tano parapijos parapiečiai 
džiaugiasi turėsią savo misi
joms žymų pamokslininką ir 
rašytoją.

X Lietuviai |«ikvi»*sti daly
vauti šį šeštadienį airių rengia
mose šv. Patriko gimimo die
nos šventės iškilmėse. Didžioji 
iškilmių eisena prasidės 11 vai., 
o eisenos dalyviai renkasi 10:30 
vai. Chicagos lietuvių tautinių 
šokių šokėjai dalyvaus su tau
tiniais drabužiais ir tautinėm 
vėliavom. Eisenos dalyviai ren
kasi Chicagos Down Town šiau
riniame bloke, truputį į vaka
rus nuo La Šalie st. Eisena 
vyks State st.

X Kazys Skaisgirys, vyrų 
choro iždininkas, išmokęs latvį 
solistą V. Šalną lietuvių kalbos, 
dabar prakaituodamas tvarko 
"Rigoletto” operos biletų reika
lus. Jam tenka išskirstyti ir 
išvežioti biletus platintojams, 
surinkti pinigus ir juos tuoj iš
mokėti už įvairias operos są
skaitas, kurių bendra suma sie: 
kia 7,000 dol. Operos spektak
liai bus kovo 30 ir 31 d. d.

i
X Kazys Gončius, 3014 So. 

Emerald Avė., prieš metus lai
ko sunkiai sužeistas pravažiuo
jančios mašinos, kuri spėjo pa
bėgti, jau tiek pasveiko, kad 
pradėjo dirbti lengvą darbą sa
vo buvusioje darbovietėje, nes 
gali vaikščioti tiktai su lazde
le. Po kelių mėnesių tikimasi, 
kad pilnai galės pasveikti. Jisai 
neturėjo savo privataus drau
dimo, tai turėjo daug pinigų 
išleisti gydytojams ir ligoninei.

X Kultūrinis jaunimo pobū
vis įvyks kovo mėn. 24 d. 3 v. 
po pietų Marąuette Parke Gi
mimo Panelės šv. Marijos pa
rapijos salėje. Pobūvio progra
moje dalyvauja visas Tautinis 
Jaunimo ansamblis, vedamas 
muziko J. Skridulio ir p. Kir- 
vaitytės. Kultūrinio pobūvio 
programoje dalyvauja ir Cicero 
Jaunimo Ment> ratelis, vado
vaujamas Vaičiūnienės ir Bau- 
kienės, kurio jaunieji meninin
kai išpildys montažą iš B. Braz
džionio poezijos “Mus šaukia.”

X Pirmajai Amerikos ir Ka
nados lietuvių tautinių šokių 
šventei atženklinti bus paga
minti specialūs plakatai lietu
vių ir anglų kalbomis, kviečią 
lietuvius,ir svetimuosius į di
dingą lietuvių tautinių šokių 
šventę Chicagoje 1957 m. bir
želio 30 d.

X Siūbuoja — tokiu pavadi-

kovo mėn. 11) d. Lietuvių audi
torijoje Bridgeporto, Cicero, 
Marąuette ir Brighton Parko 
LB apylinkių pirmininkus, ku
rie padarė pranešimus apie 
moksleivių tautinio ansamblio 
organizacinę padėtį. Kalbėjo 
Indrijonienė, P. Dirkis, A. Gint- 
neris, dr. Z. Ašoklis. Vėliau ta
rė žodį kun. J. Borevičius, J. 
Kreivėnas, prof. M. Krikščiū
nas ir kiti, kurie plačiau palie
tė ansamblio reikšmę ir santvar
ką. Buvo kalbėta ir apie vaikų 
darželio organizavimą ir aikš
telių steigimą. Padaryti atitin
kami nutarimai ir greitai bus 
suorganizuoti trys nauji moks
leivių tautiniai ansambliai Chi
cagoje, neskaitant jau esamo 
Bridgeporte.

X Chicagos šaulių klubo 
valdybos posėdyje dalyvavo 
kun. A. šeštokas, J. Vepštas, 
A. Gintneris, V. Abramikas, VI. 
Išganaitis, J. Pakalka, J. Ule
vičius ir J. Čėsna. Buvo ap
svarstytą šaulių klubo einamie-) 
jį reikalai. Klubo vadovybėje 
padaryti pareigų pasikeitimai: 
VI. Išganaitis paskirtas sekre
torium, o J. Čėsna — ūkio Va
dovu. Nutarta pasveikinti šau
lį St. Bagdoną jo vedybų proga 
ir įteikti jam dovaną — knygą. 
Pareikšta užuojauta šauliams 
T. ir Ign. Serapinams dėl dve
jų brolių ir sesers mirties, o 
šauliui B. Pupaleigiui dėl žmo
nos šaulės O. Pupaleigienės 
mirties Sibire.

X Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos nariai iš Marąuette Parko 
šį sekmadienį, kovo 17 d., šv. 
Panelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje po kiekvienų 
šv. Mišių ragins lietuvišką jau
nimą įsirašyti į L. Vyčių orga
nizaciją.

Šiandien daug žymių lietu-

r \i. mimu \s m iii)

Su pilna kariška pagarba kovo 14 d. Arlingtono kapinėse palai
dotas admirolas Byrd, žinomas Arktikos tyrinėtojas. Laidojimo apei
gas atlieka Navy kapelionas kapt. Zimmerman. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Gyvieji Kryžiaus keliai

Corpus Christi parapijos baž
nyčioje, esančioje 4920 South 
Parkvvay, Chicagoje, kur dau
giausiai į pamaldas renkasi 
negrai, yra suorganizuoti gyvį 
Kryžiaus Keliai, kur specialiai 
paruošti asmenys pavaizduoja 
visas 14 Kristaus Kryžiaus Ke
lių stotis. Šiam uždaviniui at
likti yra sutelkta 60 vyrų, mo
terų ir vaikų tarp 5 ir 65 metų 
amžiaus. Visiems parūpinti 
įspūdingi Kristaus laikų drabu
žiai. Tos gyvosios Kryžiaus Ke
lių stotys prasideda 8 vai. vak. 
kas penktadienį įr 3 vai. kas 

j sekmadienį gavėnioje. Atvyks
ta jų pasižiūrėti ir kartu pasi
melsti tūkstančiai žmonių. Mi
nios pradeda rinktis apie valan
dą anksčiau, kad tik gautų vie
tos. Jokių biletų ar rezervacijų 
nėra. Bažnyčioje telpa apie 
1,000 žmonių. Kristaus kančios

Dalys knygas parade
Šv. Patriko dienos proga šeš

tadienį, kovo mėn. 16 d., Chi
cagos vidurmiestyje ruošiamas 
paradas, kuris tęsis nuo 10 vai. 
ryto iki 12 vai., State gatve. Ta 
proga žiūrovams bus dalinama 
knyga apie Airijos istoriją ir
tos šalies folklorą. Kurie ne
suspės tos knygos gauti, gali 
asmeniškai ar raštu kreiptis ad
resu State Street Council, 209 
S. State str., Chicago; ta įstai
ga yra šeštame augšte. Kny
gos vardas: “History of Irish 
Folklore”. Ją dalins Chicagos 
mero, airio, iniciatyva.

Reikalaus elektros kėdes

Illinois valstybės prokuroras 
Benjaminas Adamovvski spau
dai pareiškė, jog nusistatyta, 
kad jaunuoliai, kurių gaujos 
narys plaktuku užmušė 17 me
tų negrą, turės būti sunkiai nu-

drama vyksta prieš didįjį alto-. t>a.Usti. Prokuratūra reikalaus

X Don Varnas posto moterų 
vienetas rengia didžiulę pava
sarinę Card and Bunco Party 
šio mėnesio 20 d., 7:30 vai. vak. 
Šv. Andrians parapijos salėje, 
esančioje prie 71-os ir Wash- 
tenavv.

Atvykusieji ne tiktai gaus 
dovanų, bet turės progos pa
matyti šio pavasario moteriš
kų skrybėlaičių naujausias ma
das.

Don Varnas moterų vienetui
vių didžiuojasi savo tėvų gim-'šį metą pirmininkauja Valeria 
taja kalba ir jų tėvų atliktais Į Stanaitis. Visas parengimo pel- 
darbais Vyčių organizacijoj, I nas bus skiriamas karo vetera- 
todėl imkime pavyzdi iš mūsųinams esantiems ligoninėse.
tėvų, stokime į Lietuvos Vyčių 
eiles ir dirbkime Dievo ir tėvy
nės labui.

X Irena Lozaitytč reprezen
tavo Chicago universiteto fizi
nės biochemijos skyrių moksli
nių tyrinėjimų atstovų suvažia
vime Atlantic City. Pagal ta 
pačia pavarde randame darbo 
santrauką “Federation Pro- 
ceedings” Vol. 15, No. 1, 1956 
m. Paskutiniuoju laiku Irena, 
moksleivių ateitininkų centro 
valdybos narė, perėjo dirbti į 
(Hines) Veterans Administra- 
tion ligoninės tyrinėjimų labo
ratoriją. Numačiusi pasiekti 
magistro laipsnį biochemijos 
srityje. Linkėtina gražaus pa
sisekimo moksliniame darbe, 
kelti lietuvišką vardą ir nenu
ilstamai reikštis visuomeninėje 
veikloje. •

X Prekyb. J. Karvelis, senas
šaulys ir rėmėjas, užsakė Vo
kietijoje pagaminti šaulių uni
formai sagas, ženklelius ir ki-

Ruošiamam pobūviui vado 
vauja Anne Daresh ir Marion

IŠ ARTI IR TOLI
VOKIETIJOJ

— Ilanau apylinkės lietuviai 
minėjo Vasario 16 d. Minėjimas 
įvyko Ilanau mieste “Zum 
Deutschėn Hof” salėje.

Minėjimą atidarė apylinkės 
pirmininkas V. Meškauskas ir 
paskaitą laikė prof. Cirtautas. 
Darnijonaitytė ir Venckutė pa
deklamavo keletą eilėraščių; 
Damijonaitienė paskaitė nove
lę “Savojoj žemėj”.

PLB Vokietijos Krašto
valdybos pirmininkas J. Batai- 
tis dalyvavo “Tarptautinio Ko-

Zemeske. Joms padeda Evelyn miteto Krikščioniškajai Kultū-
Balčiūnas, Mary Dzimidas, 
Stella Ferovick, Gene Krajicek, 
Annette Mosteika, Vivie Šimė
nas, Valeria Stanaitis ir Ger- 
nice Stegvvell.

X Mažosios Lietuvos Bičiulių 
dr-jos Chicagos skyr. paskai-

rai ginti” vokiečių sekcijos Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kakties proga Spaudos klube 
Domioje suruoštame minėjime.

— Luebeeko apylinkė išsirin
ko šios sudėties valdybą: V. 
Enrikaitis — pirmininkas, E.

tos per Margučio radiją yra Naujoks ir J. Žardenings — 
šios: kovo mėn. 21 d. 7 vai. pro- nariai, 

mok. Petro Bagdonogramoje
— “Mažosios Lietuvos bičiu
liai”; balandžio mėn. mok. J. 
Tamulevičiaus — “Lietuviai ir 
lietuvininkai” ir gegužės mėn. 
Martyno Nauburo — “Dabarti
niai Mažosios Lietuvos gyven
tojai”.

X Norintieji užrašyti retą 
religinės muzikos koncertą, ku-

— Neumensterio seniūnijoje
mirė Kazys Žulys, gimęs Uk
mergės apskrity. Nepriklauso
moje Lietuvoje jis tarnavo po
licijoje.

— Ob.-Eselsberge neseniai 
įvyko susirinkimas ir buvo iš
rinkta naujoji apylinkės valdy
ba, kuri pasiskirstė pareigo- 

rį išpildys žinomi mūsų solistai OT’S p- Bagdonavičius pirm
ir muzikai š. m. balandžio 7 d. 
4 vai. p. p. Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje, yra prašomi iš 
anksto pranešti Lietuvių Meni- 

tus reikalingus priedus, ku- ninkų kiubui: tclef. PR 6-4324.
riuos gavus, šauliai galės juos

X Globė Travel Service, siun
tinių persiuntimo įstaigos 4102 
Archer avė.,
kasdien yra nuo 9 vai. ryto ligi 
7 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 
9 vai. ligi 5 vai. Siuntiniai pri
iminėjami tik tomis valando
mis.

įsigyti jo krautuvėje, 3322 So. 
Halsted si. Pažymėtina, kad 
J. Karvelis visa tai užsakė sa
vo lėšomis ir tuo prisidėjo prie 
šaulių organizacijos stiprinimo 
darbo, nes kitaip būtų reikėję 
išleisti nemažas sumas pinigų 
iš kasos.

X LB North Sidės apylinkės 
naujai išrinktoji valdyba jau 
turėjo savo posėdį ir pasiskirs
tė pareigomis: Leonas Pračkai- 
la — pirmininkas, J. Kuinys — 
vicepirmininkas, L. Kriaučiū
nas — sekretorius, Alb. Griš- 
kėnas — kasininkas ir Pr. Ka
valiauskas — narys.

X VI. Išganaitis nuo sausio 
mėn. 1 d. yra paskirtas šaulių 
są-gos Jaunimo oSkyriaus šta
bo viršininku. Jo pareiga rū-

nimu Holo balsui ir mišriam ?in‘is >“"™» "rganizavimn 
saulių eiles, steigiant įvairias

chorui su fortepionu naują 
kompoziciją Stasys iš Pakalnės 
(slapyvardis) atsiuntė Dainos 
ir Giesmės konkursui.

sekcijas, kurios būtų reikalin
gos ir naudingos pagyvinti ir 
išplėsti šaulių veikimą jaunimo 
tarpe.

Bražiūnas — sekr., O. Spurgai- 
tienė — ižd. ir K. Jasevičius su 
J. Zakar — nariai. Kontrolės 
komisijon išrinkti S. Straudie? 
nė, A. Iucgnickas ir Z. Andrijo- 
novas.

— Seedorfe Vasario .16 die- 
darbo valandos nos proga įvyko metinis narių 

susirinkimas, kur seniūnu bu
vo vėl perrinktas G. Brinkis.

X S. Jameikis kalbėjo Urba- 
noje stud. at-kų susirinkime 
apie šv. Kazimierą.

Skelbkitės “Drauge”!

rių. Kunigas skaito raštą, aiš
kinantį kas darosi prieš žiūro
vų akis. Kitas kunigas kalba 
maldas prieš Kryžiaus Kelių 
stotis bažnyčioje. Susirinkę ti
kintieji kalba maldas pakaito
mis su kunigu.

Tokios gyvosios Kristaus 
Kryžiaus Kelių stotys šioje baž
nyčioje pradėtos 1937 metais. 
Nuo to laiko jos būna kiekvie
ną gavėnią. Mėnesį prieš gavė
nią surinkti atitinkami asme
nys jau pradeda praktikuotis, 
repetuoti, ruošdamiesi tiems 
gavėnios religiniams vaidini
mams. Kristų per paskutinius 
aštuonerius metus vaizduoja 
vienas mechanikas, pavarde 
Charles Bearden, 30 m. am
žiaus. ,

Ragina moteris studijuoti 
inžineriją

Illinois Technologijos institu
to prezidentas John T. Retta- 
liata kalbėjo karinėje-pramoni- 
nėje konferencijoje, sušauktoje’ 
Conrad Hilton viešbutyje Chi
cagoje. Jisai skatino, kad dau
giau moterų studijuotų iniine-. 
riją. Dabar moterys inžinierės 
tesudaro tik 1%%, kas Yra ^Y‘ 
miai mažiau, negu procentas 
moterų, studijuojančių teisę, 
žurnalizmą, pedagogiką ar me
diciną. Jis taipgi skatino pa
kelti studentų mokestį augšto- 
siose mokyklose, nes dabar 
daugelis tų mokyklų turi finan
sinių sunkumų.

Prieš nepadorius šaukimus
Chicagos teisėjas Galy ragina 

pravesti nuostatą, kad už nepa
dorius šaukimus telefonu būtų 
baudžiama iki 60 dienų kalėji
mo ir $500 pabaudos. Toks 
nuotatas apsaugotų mergaites 
ir moteris nuo visokių iškreip
tos minties psichopatų, — kal
bėjo teisėjas. Dabar šaukėjai 
baudžiami pagal įstatymą, 
draudžiantį netvarkingą elgesį.

Viesulo įpustos liepsnos
Ketvirtadienio vakare per 

naktį ir penktadienį Chicagoje 
buvo stiprus viesulas. Sužalojo 
net visą eilę pastatų, skelbimo 
lentų ir tt. Viesulas stipriai įpū
tė gaisrą, kilusį Illinois Central 
geležinkelio sandėliuose 211 E. 
South Water. Sudegė beveik 
du blokai sandėlių. Ypač ugnis 
buvo didelė ties šiaurės rytų 
dalimi naujojo Prudential dan
goraižio.

visus 15 jų atiduoti mirčiai 
elektros kėdėje. Adamovvski 
prasitarė, jog reikia tas gaujas 
griežčiau imti. Tegu jos nema
no, jog vieną nubaudus, kiti iš
sisuks. Bendrai dalyvaudami 
nusikaltimuose, bendrai turi ir 
atsakyti.

Areštavo ryšium ^u Grimes 
nužudymu

Chicagos policija areštavo 19 
metų jaunuolį Gary Lindsay, 
kuris pakartotinai ėmė šaukti 
nužudytųjų Grimes seserų na
mus, telefonu sakydamas, jog 
jisai žino, kur yra paslėpti nu
žudytųjų mergaičių drabužiai. 
Dabar jis turės vesti policiją į 
tą vietą patikrinti.

Džiova — dar nenugalėta
Sherman viešbuty vyksta 

džiovos specialistų suvažiavi
mas, kuriame dalyvauja apie 
700 asmenų. Suvažiavime pažy
mėta, kad džiovos liga palaips
niui nyksta. Jeigu šio šimtme
čio pradžioje iš 100,000 gyven
tojų džiova mirdavo 194 asme
nys, tai dabar miršta 9 ar ma
žiaus per metus. Ir visdėlto, iš 
užkrečiamų ligų, džiova dau
giausiai kankina pasaulio gy
ventojus.

"Antžmogis" nukrito iš 
antro augšto

Ketverių metų berniukas 
John Szillat, gyvenąs 2638 N. 
Hoyne, Chicagoje, bežaisdamas 
antžmogį (supermeną) iškrito 
pro langą iš antrojo augšto. 
Nugabentas į Alexian Brolių li
goninę. Gyvybei pavojaus nėra.

Suvažiuos 1,500,000
Apskaičiuojama, kad 1958 

metais įvairiems suvažiavi
mams į Chicagą suplauks apie 
1,500,000 žmonių. Rekordinis 
suvažiavimų skaičius Chicago
je buvo 1933 metais, kada čia 
buvo Šimtmečio Progreso pa
roda. Tada čia įvyko 1,527 su
važiavimai, sutraukę 1,590,000

Dovanos policininkams
Penkiems Chicagos policinin

kams padalyta dovanų $300. 
Jie sulaikė nusikalsiančius su
sisiekimo taisyklėms ir susekė, 
kad tie sulaikytieji buvo plėši
kai.

Olis siekia teisėjo vielos
Sanitarinio'* distrikto prezi

dentas Ant. Olis, kaip praneša 
Chicago Tribūne, tikisi patekti 
į kandidatų sąrašą renkant tei
sėjus birželio 3 d. Jis jau tikė
josi, kad 1952 m. laimėjęs rin
kimus Eisenhovveris jį paskirs 
federaliniu teisėju, tačiau tai 
sukliudęs šen. Dirksen.

Šiene jieškojo adatos
Pradedant Raudonojo Kry

žiaus vajų Chicagoje panaudo
tas reklamai toksai dalykas: 
Congress aikštėje prie Michi- 
gan gatvės buvo atvežta su
presuoto šieno gabalų. Jis pa
leistas ir tarp jo paslėpta ada
ta. Keletas moterų sutiko jos 
jieškoti. Rado Ch. Calderini. 

j Jai buvo išrašytas $2,060 čekis, 
kuris tačiau buvo atiduotas 
Raudonajam Kryžiui.

Streikas plieno liejykloj
United Steel bendrovės Gary 

fabrikuose dalis įmonės, kurio
je dirba apie 3,000 darbininkų, 
uždaryta dėl kilusio ginčo tarp 
darbdavių ir darbininkų. Nesu
tariama dėl darbo savaitės skal
dymo, ko norėtų darbininkai.

Alkoholio susuktos galvos
Illinois valstybės sekreto

riaus įstaiga kovo mėn. 8 d. at
šaukė leidimus vairuoti 559 as
menims ir suspendavo 333. 
Daugiausiai nubaustų — net

1490 — yra už vairavimą ma
šinos įsikaušus.

KAS KĄ IR KUR
Religinės muzikos koncertui, kuris 

įvyks š. m.. balandžio 7 <1. 4 v. p. p. 
Šv. Kryžiaus į ta lapijos bažnyčioje, 
kvietinius galimu įsigyti:

Bridgeporte — .1. Karvelio knygy
ne, .3322 S. Halsted St., ir “Terra” 
knygyne, 3333 S. Halsted St.

Marąuette Parke — “Marginiuo
se”, 2511 W. 69th St.

Town of Lake — St. Ramanausko 
(buv. Urbonų) krautuvėje, 4559 So. 
Hermitage Avė.

— Tėvų Marijonų rėmėjų 5 sky
rius šaukia susirinkimą kovo 17 d. 
3:30 vai. p.p. Gimimo Panelės Švč. 
parapijos salėje. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti.

Valdyba

— Cicero apylinkės Liet. Bend
ruomenės narių susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį 4 vai. p.p. Šv. An
tano parapijos didžiojoj salėj. Vi
sų pareiga dalyvauti šios svarbios 
organizacijos susirinkime.

Valdyba

49- y-

Mari jos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pnsl. Kaina $1.00 
ITSaakyniua kartu su ptnlirata Rlusktfn:

‘‘DRAUGAS’’
4545 VVest 63 r d Street 

Chicago 29. Illinois 
'CKtoooooooorKiooofiooooonnDc-)!X Chicagos lietuvių mokyk

linio jaunimo moksleivių tauti
niai ansambliai steigiasi kelio- 
se Chicagos vietose. LB Chica
gos apygardos valdyba ir Chi
cagos LB apylinkės valdybos
prisideda prie moksleivių tauti- \ ^/ 
nių ansamblių organizavimo.

X Pranciška ir Kazimieras 
Ivanauskai vardinių proga bu
vo pasveikinti vaikų, anūkų ir 
giminių ir buvo gražiai apdova- 
noti. Ivanauskai yra Marąuette 
Parko gyventojai.

X Eugenijos (Kvečaitės) ir 
Vytauto Taraškevičių sūneliui 
švenčiant vienų metų sukaktu
ves, tėvai savo namuose iškėlė 
vaišes, kuriose dalyvavo daug 
giminių, draugų ir pažįstamų.

KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo

kė įimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai. Televizijos, šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
{rengimui. .

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.
i ,

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
EUKNITURK CENTER, INC.

3222-21-26 So. Ilalsted Str. V Ir tory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9 -9:30, Sekin. 10—5, Kitom dienom 3—-6

J
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KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

. PREMIJVOTAHIH I)RAV(K) 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių jurv 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. ,1. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidiays. 
♦.'H psl. Kaina $4 00.

ntaakvmns ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

4515 Wwd 63rd Street 
Chicago 29, Illinois
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