
t

f MIDWEST 
INTER - LIBRARY 

CENTER 
CHICAGO

I

K! D’?; ES T inier-li: v

5721 COTTAGE GKOVE AVE 
CHICAGO 37. ILL.

»1

l

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

PUBLISHED BV
The Lithuanian Catholic Press Societv 

4940 West 63rd Street Chicaoo 29. III.
Telephone LUdlow 5-9500 

LEAOINO DAILY FOR OVER A MILLION LITHUANIANS

DRAUGAS

LIETUVIŲ KATALIKU SPAUDOS DRAUGIJOS 
LEIDŽIAMAS LIETUVIU DIENRASTlS 

SU ŠEŠTADIENINIU MOKSLO. LITERATOROS 
IR MENO PRIEDU

DRAUGAS ĮSTEIGTAS 1909 M.

GRATIS

Nr. 117 Prioe 5 oents PRINTED IN TWO PARTS

TH E L I T H U A N IAND AILY FRIEND
ŠEŠTADIENIS, GEGUŽĖS (MAY) 18, 1957 ŠIANDIEN "DRAUGAS" 14 PSL. Kaitra 5 centai VoL XJLI

Tarptautinės Darbo organizacijos ‘konferencija
Numato panaikinti betkokios 

formos prievartos darbus
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Čia iš Genevos atėjo žinių apie pa
sirengimus birželio pradžioje tenai įvyksiančiai Tarptautinės Dar
bo organizacijos konferencijai, kuri, tarp kitų dalykų, numato šie
met galutinai užbaigti diskusijas ir priimti konvenciją, draudžian
čią prievartos darbus.

Toje konferencijoje dalyvaus 
apie aštuoni šimtai delegatų iš 
įvairių kraštų, tarp jų daug vals
tybių darbo ministerių. Tarpt.
Darbo organizacijoje, kuri yra 
JT specialinė agentūra, dabar 
dalyvauja 77 kraštai, kurių kiek 
vienas turi teisę į konferenciją 
atsiųsti po du vyriausybės atsto
vus ir po vieną darbdavių ir dar
bininkų atstovą.

Tekstas pernai priimtas

Pernai tokioje pat metinėje 
tos organizacijos konferencijoje 
jau buvo prievartos darbų kon
vencijos projektas išdiskutuotas. 
Tada taipgi buvo nuspręsta tas 
diskusijas tęsti ir eventualiai už
baigti šiemet, tuo būdu sudarant 
galimybes, kad ta konvencija bū
tų ir priimta.

Konvencija numato panaikinti 
betkokia forma pasireiškiančius 
prievartos darbus, kurie ir taip 
jau „yra pasmerkti universa
liai“.

Rengdamasi būsimoms disku
sijoms, Tarptautinė Darbo orga
nizacija buvo issiuntinėjusi vy
riausybėms kvestionarus, prašy
dama pranešti savo pastabas dėl 
pirmosios tos konvencijos teksto 
redakcijos. Tas laikinis tekstas 
buvo priimtas praėjusių metų Or 
ganizacijos sesijoje. Organizaci
ja šiuo metu rengia galutinę teks 
to redakciją, pasiremdama iš vy
riausybių gautomis pastabomis. 
Tekstas bus patiektas susipažin
ti dar prieš konferencijos pra
džią.

Toje pat konferencijoje Orga
nizacijos vadovybė patieks ir 
naujausiai parengtą Organizaci
jos specialaus komiteto praneši
mą apie prievartos darbų padėtį 
pasaulyje.

JAV palaikys konvenciją

Beveik lygiagrečiai su prane
šimu apie tą Tarpt. Darbo orga
nizacijos konferenciją Genevoje, 
čia atėjo žinių iš Washingtono, 
kad JAV vyriausybė esanti ga
lutinai pakeitusi savo nuomonę 
prievartos darbų konvencijos at
žvilgiu.

Pranešama, būtent, jog JAV 
vyriausybė painformavusi kon- 
ferencijon Genevoje jau besiren
giančius Amerikos darbdavių ir 
darbininkų atstovus, kad ji šie
met remsianti prievartos darbų 
konvenciją.

Ligi šiolei JAV, nors ir gražiai 
pakalbėdavo apie prievartos dar
bų pasaulyje panaikinimo reika
lą ir nesykį pasmerkė Sovietų 
Sąjungą ir kitus komunistinius 
kraštus už prievartos darbų prak 
tikavimą, bet pačios nebuvo lin
kusios stoti už konvenciją. Buvo 
aiškinama, kad tokia konvencija, 
kaip tarptautinis susitarimas, la
biau būtų reikalas krašto parla
mentų, o Amerikos atveju, ji 
liestų paskirų valstybių parla
mentus.

Bet dabar reikalai keičiasi. 
Šių metų sausio mėnesį posėdžia 
vęs Amerikos valstybių komite
tas, sudarytas iš darbo, preky
bos ir kt. sekretorių, peržvelgė 
tos konvencijos reikalą iš visų 
pusių. Norti ir buvo pareikšta, 
kad Tarpt. Darbo organizacijos 
konvencijos neturi kitokios ga
lios, kaip tik rekomendacinę, bet

buvo pageidauta ir bendro JAV 
valdžios nusistatymo. Taigi, da
bar tas nusistatymas jau yra ir 
jis praneštas.

JAV parama reikšminga

Kadangi JAV dalyvavimas to
kios konvencijos signitarų tarpe 
yra reikšmingas, tai čia mano
ma, k^d šiemet diskusijos dėl tos 
konvencijos galutinio teksto ir 
jo priėmimo eis kur kas leng
viau. Yra ir optimistų, kurie vi
liasi, kad galgi Amerika apsigal
vos ir oficialiai stos ir už Geno
cido konvenciją, kurios patvirti
nimas vis neranda palankumo 
jos kongreso sluogsniuose.

Jei šiemet prievartos darbų 
konvencija gaus dviejų trečdalių 
konferencijos delegatų pritari
mą, tai vyriausybės tada turės tą 
konvenciją patiekti savo parla
mentams ratifikuoti.

Britanijos premjeras Macmillan 
laimėjo pasitikėjimą parlamente

LONDONAS, geg. 17. — Britanijos konservatorių vyriausybė 
vakar atlaikė Darbo partijos puolimus Suezo politikos klausimais 
ir laimėjo pasitikėjimą parlamente.

Darbo partijos siūlymas pa
smerkti vyriausybę dėl „Britani
jos prestižo ir ekonominių inte
resų sužalojimo“ buvo atmestas 
308 balsais (259 atstovai balsavo 
pasmerkti vyriausybę).

Britanijos premjeras Harold 
Macmillan parlamente pasakė 
švelnią kalbą britų — prancūzų 
invazijos į Egiptą klausimu.
Kaip žinome, britai ir prancūzai 
praėjusį rudenį užpuolė Egiptą.

Macmillan parlamente pasakė:
— Būtų neprotinga sakyti, 

kad mes negavome smūgio, bet 
taip pat neprotinga padidinti tą 
smūgį namie, o ypač užjūryje.

Aštuoni konservatorių atsto
vai, taip vadinama „Suezo gru
pė“, susilaikė balsavimuose už 
vyriausybės politiką. Jie tvirti
no, kad Macmillan „kapituliavo“ 
Egipto prezidentui Nasseriui, su
tikdamas leisti vėl naudotis bri
tų laivams Suezo kanalu.

Macmillan pasakė, kad Brita
nija nepadarė jokių finansinių 
nuolaidų Egiptui, sutikdama vėl 
naudotis Suezo kanalu.

Einar Mohn

Einar Mohm, ifivežiotojų (teams- 
ters) unijos vioeprezidentas. Jis 
yra ifivežiuotojų unijos penkių vy
rų komiteto pųmininkas. Komite
tas svarsto “bendras problemas”, 
kurios reiškia., ką gi daryti su iš- 
vežiuotojų unijos prezidentu Davė 
Becku, kuris kaltinamas panaudo
jęs unijos pinigų savo asmeniš
kiems reikalams. Viešų santykių 
patarėjai pasakė grupei, kad da
bar laikas pašalinti Becką iš pre
zidento pareigų. (INS)

800 milionų dolerių
naftos vamzdis

LONDONAS, geg. 17. — Sep
tyniolika pasaulyje vadovaujan
čių naftos kompanijų vakar Lon
done pranešė, kad jos praves 
840 milionų dolerių vertės naftos 
vamzdį aplenkiant Suezo kanalą.

Kompanijos nori pravesti naf
tos vamzdį Vidurio Rytuose į Vi
duržemio jūrą. Kai kompanijos 
praves naftos vamzdį, tai Vaka
rų valstybės bus mažiau priklau
somos nuo Suezo kanalo.

Septyniolikos naftos kompani
jų konferencijoje svarų balsą tu
rėjo amerikiečių naftos kompa
nijos.

Paleido į atsargą
HONG KONG, geg. 17. — Pei- 

pingo radijas vakar pranešė, kad 
raudonoji Kinija daugiau 200,- 
000 karininkų ir kareivių paleido 
į atsargą. Jie sugrįžo į savo na
mus.

Pasitraukė iš pareigų
LONDON, geg. 17. — Eyvind 

Bartels pasitraukė iš 15 valsty
bių Suezo kanalo naudotojų drau 
gijos administratoriaus pareigų.

JT Saugumo taryba
svarstys Suezo reikalus

NEW YORKAS, geg. 17. — 
Jungtinių Tautų Saugumo tary
ba, reikalaujant Prancūzijai, ge
gužės 20 d. šaukia posėdį svars
tyti Suezo kanalo reikalų.

Prancūzijos vyriausybė nesu
tinka su Egipto taisyklėmis Sue
zo kanale. Prancūzijai Egipto tai 
syklės yra nepriimtinos. Prancū
zija yra vienintelė valstybė, kuri 
neleidžia savo laivams naudotis 
Suezo kanalu.

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris Christian Pineau šį 
pirmadienį atvyksta į New Yor
ką.

Laivai susidūrė
PORT SAID, Egiptas, geg. 17. 

— Norvegijos tanklaivis „Ves- 
pasian“, 12,786 tonų, ir Jugosla
vijos laivas „Dirina“, 624 tonų, 
vakar susidūrė Suezo kanale. 
„Dirina“ nuskendo.

Izraelis atidėjo laivo
siuntimą Suezu

JERUZALĖ, geg. 17. — Izrae
lis ketina siųsti bandomąjį laivą 
Suezo kanalu. Kol Jungtinių Tau 
tų Saugumo taryba neišspręs pas 
kutinių ginčų Suezo klausimu, 
Izraelis nesiųs laivo Suezo kana
lu, pareiškė Izraelio užsienio rei
kalų pareigūnas.

Įdomios rekolekcijos
CHICAGO, geg.<8. — Šv. Ka

zimiero seserų motiniškame na
me įvyksta įdomios vienos die
nos rekolekcijos seserų bendra
darbėms šį sekmadienį, gegužės 
19 d. 9 vai. ryto. Veda kun. Pr. 
Brazys, MIC. Po rekolekcijų bus 
rodomas filmas iš lietuviškų mi
sijų gyvenimo Argentinoje.

Pilotai, padarę skridimo rekordą su šiaurės Amerikos F100 C 
sprausminiais lėktuvais, atsigaivina po skridimo. Jie be sustojimo iš 
Londono į Los Augeles nuskrido 6,710 mylių per 14 valandų ir 5 min. 
Iš kairės: lt. Theodore Workman, kap. Jack Bryant ir kap. Alan B. 
Ėngle. Tai buvo ilgiausias ir greičiausias skridimas su vieno motoro 
sprausminiais. ' * (INS)

Prez. Eisenhowerio užuominos 
supurtė kanclerį Adenauerį

BONNA, Vokietija, geg. 17. — 
Jei Jungtinių Amerikos Valsty
bių pareigūnai turi betkokį inte
resą, kad kancleris Konradas 
Adenaueris būtų perrinktas Vo
kietijoje, jie privalo būti atsar
gūs ką jie sakys sekančių šešių 
mėnesių laikotarpyje, — pranešė 
„Chicago Daily News“ užsieninis 
korespondentas DavidM. Nichol.

Pripuolamas atsakymas prezi
dento Eisenhowerio spaudos kon 
ferencijoje praėjusią savaitę tik 
ką nesuardė kanclerio krikščio
nių demokratų suvažiavimo Ham 
burge šią savaitę.

Prezidento Eisenhowerio kiek 
miglotas atsakymas buvo dviejų 
vadovaujančių Vokietijos laik
raščių korespondentų Washing- 
tone aiškinamas, kaip reiškiąs, 
kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės yra pasiruošusios tartis su 
Sovietų Rusija, tiems pasitari
mams imant baze padalintą ir 
neutralią Vokietiją.

Valstybės sekretorius Dulles 
spaudos konferencijoje bandė pa 
tikrinti vokiečius, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės nesutiks su 
jokiais nusiginklavimo pasiūly
mais, kuriais Vokietija būtų pa
liekama pastoviai padalinta.

Bet ankstybesnis Eisenhowe- 
rio žodis jau buvo palikęs įspūdį: 
vienas vokiečių laikraštis Dulles 
pastabas pavadino „išsisukinėji
mais“.

Didelė propaganda
sovietų spaudoje

MASKVA. — Kiek propagan
dinės medžiagos sukemšama į so 
vietų spaudą, galima spręsti iš 
„IZvestijų“ nr. 108. Šiame nume
ryje net ištisus penkis pirmuo
sius dienraščio puslapius užima 
vien Chruščevo kalba, tris pusla
pius užima Augšč. tarybos posė
džio aprašymas, tik pora pusla
pių lieka užsienio ir vidaus infor
macijoms bei straipsniams.

KALENDORIUS

Gegužės 18 d.: šv. Venancijus 
ir šv. Klaudija; lietuviški: Erd
vilas ir Rytė.

Gegužės 19 d.: 4 sekmadienis 
po Velykų, šv. Petras Celestinas; 
lietuviškas: Skaistuolis.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę ir šalta.

Naujas projektas
CHICAGO, III., geg. 17. — Šve 

dijos ambasadorius Erik Bohe- 
man, atvykęs į Chicagą iš Wa- 
shingtono, pareiškė: Suomija, 
Švedija, Norvegija ir Danija pla
nuoja sudaryti turgų, laisvą nuo 
muitų ir prekybinių suvaržymų.

Funk iš kalėjimo
BERLYNAS, geg. 17. — Dr. 

Walter Funk, 67 metų, buvęs Hit 
lerio ekonomijos ministeris, va
kar paleistas iš Spandau kalėji
mo ir leista jam vykti į Vakarų 
Vokietiją.

Funk, kaip karo kriminalistas, 
buvo nuteistas į kalėjimą visam 
gyvenimui, bet buvo paleistas dėl 
senyvo amžiaus ir nesveikatos.

Vengrijos radijas
apie pabėgimus

VIENA, Austrija, geg. 17. — 
Budapešto komunistinis radijas 
pranešė, kad 149,275 vengrai ne
legaliai išvyko iš savo tėvynės 
nuo praėjusių metų spalio mėn. 
revoliucijos. Radijas sako, jog 
7,539 vengrai pabėgėliai grįžo 
į savo tėviškes.

Vakarai sako, kad per 200,000 
vengrų pabėgo iš tėvynės sukili
mo metu ir po sukilimo.

Generolas pasitraukė
BUENOS AIRES, Argentina, 

geg. 17. — Argentinos vyriausy
bė pranešė: generolas Artūro 
Ossorio Arana atsistatydino iš 
armijos ministerio pareigų.

Skrenda į JAV
PARYŽIUS, geg. 17. — Buvęs 

Kolumbijos prezidentas Eduardo 
Santos gegužės 25 d. atskrenda 
iš Paryžiaus į New Yorką pake 
liui į Kolumbiją.

Ruošiasi protestui
VIENA, Austrija, geg. 17. — 

Austrijos pareigūnai šiandien 
ruošiasi protestuoti komunisti
nei Čekoslovakijai, kad jos ketu
ri kovos lėktuvai skraidė Austri
jos teritorijoje.

Įkrito į šulinį
MANORVILLE, N. Y., geg. 

17. — Benjamin Hooper, 7 metų, 
vakar vakare įkrito į 24 pėdų be- 
vandeninį šulinį prie savo namo. 
Visos pastangos pavartotos iš
gelbėti vaiko gyvybę, bet nepasi
sekė.

Prezidento Rene Coty vizitas 
Popiežiui prancūzų spaudoje

Mūsų korespondentas Prancūzijoje

PARYŽIUS, Prancūzija. — Šios savaitės pradžioje Prancūzi
jos prezidentas Rene Coty baigė valstybinį vizitą Italijoje. Pran
cūzų spaudoje šiomis dienomis daugiausia vietos buvo skiriama 
prezidento Rene Coty vizitui Italijoje ir Vatikane arba, pagal dien
raščio „Le Monde“ išsireiškimą, „dviem Romom“.

Polemika dėl vizito popiežiui 
Pijui XII

Jei vizitas Italijos respublikos 
prezidentui Gronchi rado, išsky
rus komunistinę spaudą, bendro 
pritarimo ir davė progą pabrėžti 
naujosios demokratinės Italijos, 
tos, anot „Le Figaro“,.„kaimy
nės, draugės ir sąjungininkės“ 
apsisprendimą jau nuo eilės me
tų „vis su didėjančiu pasitikėji
mu bendradarbiauti su Prancūzi
ja“, tai, priešingai, vizitas popie-- 
žiui Pijui Xn-jam sukėlė gyvą 
polemiką tarp vadinamųjų laicis- 
tų ir katalikų bei neutraliųjų. Ta 
čiau kiekvienas nešališkas stebė
tojas turi pripažinti, kad teigia
mieji pasisakymai už vizitą Va
tikane aiškiausiai nusvėrė ir sa
vo gausumu, ir savo argumen
tais. Palikdami nuošaly katalikų 
spaudos pasisakymus, paminėsi
me tik kelis neutralių ar net lai
cistinių organų balsus:

Neutralių ir laicistų organų 
balsai

Radikalsocialistų (Mendes - 
France) savaitraštis „Express“, 
priminęs, kad, pagal 1920 metų 
susitarimą tarp Šv. Sosto ir Pran 
cūzų vyriausybės, Prancūzijos 
respublikos prezidentui Coty lan 
kantis Romoje, pastarasis, „po 
vizito Kvirinale, apsilankys Va
tikane, vykdamas ten iš Prancū
zijos ambasados prie Šv. Sosto“, 
pastebi, kad „vizitas Vatikanė,

! kuris būtų buvęs neįmanomas 
prieš 50 metų, beveik neįmano
mas prieš 20 metų, yra rodiklis 
prancūzų viešosios nuomonės rai 
dos tolerancijos linkme...“

Protestantų žodis

Oficialus Prancūzijos protes
tantų savaitraštis „Reforme“ ta 
pačia proga rašo apie santykius 
tarp Bažnyčios ir valstybės, pa
sisakydamas prieš 1905 metais 
Prancūzijoje vyravusį, o vėliau 
hitlerinio nacionalsocializmo ir 
sovietinio komunizmo priimtą, 
pradinį teigimą (postulatą), kad 
„religija yra privatus dalykas“. 
„Mokslinis tyrimas, — rašo „Re
forme“, — sugriovė tą teigimą. 
Patti valstybė, kitų patyrimų švie 
soje, atsisakė minties, kad tauta 
tesusideda iš paskirų asmenų. 
Mes įsigijome daugialypį (pliu-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ
SANTRAUKA

, 1
— Egiptas liepos mėnesį rinks parlamentą. Kandidatai šian

dien pradėta nominuoti.
— Jordano vyriausybė uždarė Arabų moterų sąjungą, suda

rytą 195 Jf m. Sakoma, kad sąjungoje yra nemažai komunistinio 
elemento.

— Japonijos Tokio miesto studentai vakar suruošė protesto 
demonstrącijas prie Britanijos ambasados, kad britai išbandė van
denilio bombą Kalėdų saloje, Pacifike.

— Prezidentas E iscnhoiceris vakar pasakė: Amerika privalo 
būti kariškai stipri. '

— Vengrijos komunistai Budapešto teisme pasmerkė mirti 
keturiolika vengrų, dalyvavusių praėjusių metų spalio mėn. suki
lime prieš komunistinį režimą.

— Rytų Vokietijos komunistų slaptoji policija giriasi už
gniaužusi Rytų Vokietijos studentų vengriško stiliaus revoliucinį 
sąjūdį.

— Adlai Stevenson išskrido į Paryžių. Jis pasakė Prancūzijos 
premjerui Mollet, kad jis nebekandidatuos į Amerikos prezidento 
postą. Stevenson keliaus po Europą ir Afriką.

— Į Jungtinių Tautų Pasaulinės Sveikatos organizacijos 18 
narių vykdomąją tarybą Genevoje, Šveicarijoje, išrinkti Amerikos, 
Liberijos, Australijos, Vakarų Vokietijos, Egipto ir Afganistano 
atstovai. Sovietų Rusija nepateko.

| ralistinį) tautos supratimą ir ži
nome, kad ji susidaro iš įvairių, 
organiškai susijusių kolektyvų - 
grupių, tarp kurių yra ir dvasi
nės bendruomenės ir kad valsty
bės vaidmuo yra patikrinti pu-

! siausvyrą tarp tų įvairių kolek
tyvų, norminti tarp jų santykius 
ir patikrinti jiems galimumą 
reikštis...“

„Reforme“ savo straipsnyje 
toliau pabrėžia: „Mūsų liberali
nė respublika... kadangi ji yra 
laicistinė (pasaulietiška), kadan 
gi ji neprivalo pasirinkti tarp 
įvairių grupių pagrindinių nus^ 
statymų, nes kitaip ji taptų tota
litarinė (o tai kaip tik yra prie
šinga laicizmui), turi skaitytis 
su įvairių reikšmingiausių gru
pių troškimais (aspiracijomis). 
Jei ji to nedarytų, valstybė atsi
skirtų nuo „realios tautos“ ir iš
sigimtų į sauvalę”.

Niekas nebegalėtų pateisinti

Liberalinis dienraštis „Le Mon 
de“ tuo klausimu rašo: „Santy
kiuose tarp respublikinės ir pa
saulietiškos (laicistinėB) Pran
cūzijos ir Bažnyčios niekas nebe
galėtų pateisinti pakartojimo 
mosto, kurį darė 1904 metais 
Emile Loubet, ignoruodamas Po 
piežiaus buvimą“. Kaip žinoma, 
Prancūzijos respublikos prezi
dentas Loubet, lankydamas sa
kytais metais Italijos karalių, vi
siškai nekreipė dėmesio į Popie
žių, iš ko kilo didėlis santykių 
įtempimas tarp Vatikano ir Pran 
cūzijos. 1

Dienraštis „Combat“ pastebi, 
kad „vizito Vatikanu reikšmė pra 
šoka vizito Kvirinale reikšmę“.

Baigte vizitą
NEW YORKAS, geg. 16. — 

Robert Briscoe, Dublino miesto 
galva, Airijoje, baigė dviejų mė
nesių vizitą Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Vakar iš New 
Yorko išskrido į Olandiją ir pas
kui į Airiją.

• Kviečių pardavimo klausi
mas šiuo metu Kanadoje labai 
jautrus. Ūkininkai nekantriai 
laukia, kada pagaliau jų kviečių 
atsargos liausis kaupęsi ir kada 

| jie galės gauti pinigus.
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Birželio 30 dieną 2:30 valandą 
INTERNATIONAL ' AMPHITHEATRE

South Halsted ir 42 Street

Birželio 29 dieną 9:30 valandą 
MORRISON VIEŠBUTYJE

70 West Madison Street

Birželio 28 dieną 8 valandą
MORRISON VIEŠBUTYJE

70 West Madison Street

BENDRAI ORIENTACIJAI

DIENRASTIS DRAUGAS. CHICAGO. IIJ JNOIS

♦ -A MEDICINOS SRITYJE
DB. A. LUPOMS, Iowa

Gydytoįai gerai žino, ką jų 
pacientai apie juos galvoja. A- 
merikos Medicinos Gydytojų są
jungos surinktais daviniais re
miantis, 82% amerikiečių turi 
savo šeimos gydytoją arba yra
numatę tam tikrą kitą gydy- veiksmas yra pagrįstas tuo pa- 
toją, kurį kviečiasi ligos ar štai‘čiu prneipu, kaip ir stulpų ar 

* ' “ ‘ rąstų vietos suradimui beldžia-
ma siena. Beldžiant ties oru pri
pildytais plaučiais, girdisi aiškus

gios nelaimės atveju.

Nuomonė apie gydytojus
Apžvalga remiantis, apie 

51% žmonių mano, kad gydy
toją yra sunku prisišaukti stai
gaus reikalo atveju, bet tik 
19% tvirtina, kad savo gydy
toją yra sunku gauti tokiame 
reikale. Taigi, dauguma mano,
kad iš savo Šeimos daktaro yral keliami> Sars»- Tš l° Salima n»- 
lengva gauti pagalbą staigiam sPr?eti- ar 8erai vožtuvėliai vei-
susirgimui ar nelaimei įvykus. 

Beveik pusė apklaustųjų
(41%) sako, kad gydytojai per 
ilgai užlaiko pasimatymo be
laukiant; tik 15% tą patį pri
kiša savam daktarui.

Labai nedaugelis (tik 5%)
galvoja, kad šeimos gydytojas širdis varinėja kraują arterijo-
per greitai rekomenduoja ope
raciją, iš kitos pusės, 31% tą 
primeta daugumai gydytojų.

Dabar pažvelkime, ką patys 
gydytojai apie tuos klausimus 
galvoja.

10% gydytojų yra įsitikinę, 
kad kiti daktarai per greitai re
komenduoja savo pacientams o- 
peruotis. 32% gydytojų mano, 
kad jų kolegos yra sunkiai pri
sišaukiami nelaimės atveju.

Virš ketvirtadalio (27%) gy
dytojų yra nuomonės, kad pa
cientai per ilgai verčiami lauk
ti prieš apžiūrėjimą. Didelė dau 
guma pačių gydytojų (71%) 
yra įsitikinę, kad mokestis yra 
labiausiai nemalonus dalykas pa 
cientams, kai tuo tarpu tik 16% 
apklausinėtųjų mano, kad jų 
gydytojas yra perbrangus.

Iš apžvalgos davinių atrody
tų, kad žmonės turi didelį pasi
tikėjimą savo gydytoju. Medi
cinos savaitė turėtų tą tarpu
savį susipratimą dar daugiau 
padidinti.

Tie veiksmai reikalingi
Kai juodosios Afrikos burti

ninkai, daktarais pasivadinę, ap
gaudinėja nelaiminguosius už
kalbėjimais, lygų negydančiais 
“presliškais” pasikraipymais bei 
veiksmas yra pagrįstas ir rei- 
kitokiomis nesąmonėmis, tai 
kiekvienas modernaus gydyto
jo paciento tyrimuose atliktas 
kalingas. Deja, dar vis pasitai
ko žmonių, kurie su abejingu
mu stebisi, kaip gydytojas ga
li nustatyti ligą bei jos priežas
tis surasti pirštais pabelsdamas 
jų krūtinės ląstą, pasiklausyda
mas stetoskopu, skaičiuodamas 
pulsą arba tikrindamas akis.

Augščiau paminėtųjų bei ki
tų gydytojo veiksmų reikalin
gumui ir prasmei išaiškinti pa
sinaudosime dr. H. N. Bundese- 
no mintimis.

DRAUGAS 
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Pvz. nuvykstate pas gydyto
ją širdies patikrinti. Dažniau
siai pradžioje gydytojas pirštais 
pabels jūsų krūtinės ląstą įvai
riose vietose. Tuo būdu jis nu
statys jūsų širdies dydį. Šis

garsas, o ties širdies užimtąja 
vieta duslus, nes raumenys kom 
paktine mase uŽDildo erdvę.

Stetoskopo pagalba galima 
girdėti širdies vožtuvų atsidary
mo bei jų užsidarymo metu su-

kia, ar trūkumai yra prigimti, 
ar nauji sutrikimai įsimetė.

P-ityręs gydytojas gali daug 
pasakyti apie jūsų širdies veiki 
mą, paėmęs čiurną į savo ran
ką. Iš kraujo cirkuliacijos ra
dialine arterija jis sužino, kaip

mis. Toliau nustato, ar pulsas 
yra stiprus ar silpnas, greitas 
ar lėtas, regularus ar netaisyk
lingas ritmas. Pulso ritmas pa
rodo širdies plakimo ritmą.

Kai daktaras apžiūri jūsų a- 
kis, jis taipogi netiesioginiu bū
du tikrina širdį ir kraujo indus. 
Stiprios šviesos pagalba jis įžve’ 
gia mažyčius kraujo indelius 
užpakaly akies Dažnai jų išvaiz 
da parodo svarbius pasikeitimus 
paciento kraujo apytakoje.

Taigi gydytojas daug diag
nozei svarbių davinių gali su
rasti apie paciento vidų iš jo 
išorės.

Laisves konferencija 
Albione

Viena iš seniausių Michigano 
valstybėje , mokslo institucijų 
(su 1,200 studentų) yra Albion 
College, 10,000 gyventojų Al
bion miestelyje, esančiame 90 
mylių į vakarus nuo Detroito ir 
arti 190 mylių į rytus nuo Chi
cagos (tarpe Battle Creek ir 
Jackson). Joje įvyko tarptauti
nė konferencija — Freedom Fo
ram — gegužės 8 d.

Konferencijoje dalyvavo apie

aktyvūs konferencijos dalyviai: 
vieni darė pranešimus, kiti bu
vo pranešėjų kamantinėtojai. 

300 hnoDių: 'studentų, profes-I Konferencija buvo vedama kon 
rių. kunigų, valdininkų, organi- Sresinių komisijų tyrinėjimo pa-1 
zacijų atstovų ir egzilų, k. t.: vyzdziu-
JAV Informacijos tarnybą at- Konferencijos metu buvo iš-
stovavo Levvis E. Revey, Lietu
vą — konsulas Petras Daužvar
dis, Michigan Commission on 
Displaced Persons and Refugees 
— Florence Cassidy, Crusade 
for Freedom — VVilliam T. Ra- 
fael, CARE centrą — Frank L. 
Goffio, International Rescue 
Committee — Christopher Em- 
met, Woman's International Lea 
gue for Peace and Freedom — 
ponia Frederick Węideman, As-

Dalis svečių iš pagerbtuvių John Pakel, kurios įvyko Charles P. Kai rezidencijoje. Sėdi (iš kairės 
į dešinę) John ir Mrs. Pakel ir teisėjas Harry Fiaier. Stovi Mykolas Vaidyla, dr. Pijus Grigaitis, Stan
ley Ralzekas, Leonardas Šimutis, Charles P. Kai ir John O’Tool.

Pagerbtas I. Pakel
Chicagos lietuvių visuomeni- biM PareiM. Jota Pakel mielu 
... ,. . . . . noru prisidėjo prie Balfo, Stu-

mukų ir verslininkų grupe pa- n Fon(, Ho, pa.
gerbe John Pakel, Chieago Sav-1
ings & Loan Assn. prezidentą.
John Pakel visą laiką pasišven
tusiai dirba visuomenės reika
lams, bet ypatingai pasidarbavo
praėjusiais ir šiais metais. 1956 lsišventimą visuomenės reika-
m., ruošiant Dainų šventę, jam 
teko visa atsakomybė sutelkti 
finansinius išteklius tos šventės 
išlaidoms padengti. Taip pat ir 
šiemet jis neatsisakė padėti ruo
šiant JAV ir Kanados Lietuvių 
Tautinių Šokių šventę, kuri į- 
vyks š. m. birželio 30 d. Chica
goje.

sembly of Captive European Na 
tions: dr. Peter Ženki, Cekoslo- 
vakų delegacijos narys, dr. -A- 
dolf Perandi — estų delegacijos 
narys, dr. George Pevenyi-Lu- 
kacs — vengrų delegacijos na
rys, ir Algirdas Landsbergis, bo vyčiai pradėjo į laikraščius
sekretoriato narys.

. ............. , ... ... , ' tytojus domėtis religiniais klau-
Visi iš aukščiau minėtų buvo. . , . ... „ - ..

1 Simais, katalikų Bažnyčia. De- lys

aiškinta sovietų okupuotų ir sa
telitinių valstybių žmonių padė
tis ir troškimas būti laisvais. 
Konferentai ir klausytojai išsi
laisvinimui pilnai pritarė ir reiš
kė nuomones, kad Amerikos vy
riausybė dėtų daugiau pastan
gų nelaimingas valstybes išlais
vinti.

Ypatingai malonų įspūdį kon
ferencijoje darė tie studentai, 
kurie konferencijai vadovavo ir 
diskusijose dalyvavo: jie darė 
stiprius pareiškimus ir statė gi
lius klausimus. Iš to visko ma
tėsi, kad jie buvo. gerai su tarp
tautine padėtimi susipažinę ir 
konkrečių faktų sužinoti norėjo. 

, Vienas ukrainietis studentas 
kiekviena proga kėlė Ukrainos 
klausimą, kol pagaliau gavo pro 

•gą pilniau pasisakyti ir Ukrai
nos bei ukrainiečių reikalą nu
šviesti. Garbė tokiam studentui.

Skelbkitės "Drauge"!

Pirmoji JAV ir Kanados Lietuvių 
T autinių Šokių S vente

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS

LIETUVIŲ MENO PARODOS ATIDARYMAS
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES, JAUNIMO KONGRESO IR MENO PARODOS DALYVIAMS PAGERBTI BANKETAS ĮVYKS 
MORRISON VIEŠBUTYJE BIRŽELIO 30 DIENA, T VALANDA VAKARE.

Be šių dviejų pažymėtų svar- įteikė jam reikšmingą dovaną 
ir pasakė jautrią kalbą, prisi
mindamas savo lankymąsi Lie- i 
tuvoje 1920 ir 1928 metais.

mily Vila-, banketo organizavi
mo ir kitų visuomeninių darbų 
bei parengimų.

Matydami tokį John Pakel pa

lams, grupė lietuvių visuomeni
ninkų ir verslininkų surengė jam 
pagerbimą Charles P. Kai re
zidencijoje. Buv0 atsilankę apie 
100 asmenų. Tas pagerbimas bu 
vo jam netikėtas, todėl Pakel 
buvo maloniai nustebintas ir dė
kingas. Teisėjas Harry Fisher

ĮVAIRIOS žinios
260,979 pradėjo mokytis 

tikybos tiesų
Jau kuris laikas, kaip Kolum-

dėti skelbimus, skatindami skai-

ka tų jau net 2,577,684 asmenų 
kreipėsi, prašydami daugiau in
formacijų, o 260,979 asmenys 
ėmė susirašinėjimo būdu gilin-

53 moksleiviai — laimėtojai
Kalifornijos valstybėje net 53 

auklėtiniai, lankę katalikų augšt. 
mokyklas, laimėjo valdines sti
pendijas augštajam mokslui.

Atominis reaktorius 
Kat. universitetui

Atominės Energijos komisija 
pažadėjo Katalikų universitetui 
AVashingtone paskirti $123,540, 
kad galėtų nusipirkti atominį re 
aktorių savo studijų reikalams.

Kad visiems tektų
Atradęs naujus naftos šalti

nius ir staiga praturtėjęs tek- 
sasietis pasistatė sau puikius 
namus su trimis maudymosi ba- 

’.einas. Atvykę svečiai teitauja- 
li, kam net trys,

— O štai šitame yra šaltas, 
vanduo, antrame šiltas," o šis — 1 

tuščias. Matot, nemažai mano 
bičiulių nemoka plaukti.

VYRAMS
KURIEMS REIKALINGA 

PAGALBA
Kada jūsų gyvenimo malonumas 
dingsta lengvai ir greit pavargsta
te, jaučiatės nusilpę ir nerangūs, 
įtempti ir nervuoti ir nustojote do
mėtis savo darbu ir pagaliau jaučia
tės nenaudingi bei pavojų, tada jau 
laikas ištirti priežastį jūsų negalavi
mo. laibai dažnai ši sunki padėtis ir 
stoka gyvumo gali būti pasekmė pa
gadintos sveikatos dėl trūkumo na- Your Furniture H&ndled Carefully
turaltų energijai tiekiančių elementų ■>-. __ i i, u ____kaip tai H„ B,. Niacinamide ir gele- , Bonl^ Movem
žies. Mes jums turime gerą naujieną. 6431 Ingleside Avė., Chieago, III. 
Yra formulė vadinama TYNOL, kuri | Call NO 7-6628 for free estimate 
yra taip galingai koncentruota, kad 3
tabletes paėmus į dienų suteikia dau
giau negu reikalinga kasdieninį mini
mumų šių nuostabių vitaminų. Mes 
raginame jus pabandyti TYNOL, vie
nam mėnesiui ir pamatyti kaip nuo
stabiai veikia nugalėdamas tuos trū
kumus. Specialiu patvarkymu, šį 
skelbimų iškirpkite ir pasiųskite j 
TYNOL, OO., Box 321. Dept. 12 A,
Croton On Hudson, New York, įdė
kite kartu vokų aiškiai, spausdintom 
raidėm užadresuotų jūsų vardu ir ad
resu. Kaip tik gaus. jie jums tuojau 
išsiųs vitaminų vienam mėnesiui, už 
kų paštininkui sumokėsite tik $4.48 
kada jums pristatys. Išbandykite juos 
per vienų mėnesį, ir tada, jei jūs ne
būsite dėl kokios priežasties paten
kinti, grąžinkite tuščių indų ir pini
gai bus jums pilnai grąžinti. Remkite dien. Draugą!

VISIŠKAI NAUJA SKRYBĖLIŲ KRAUTUVE 
BEVERLY HILLS!

Tikriausiai Jūs norėsite pavasariui ir vasarai nusipirkti 
naują skrybėlaitę.
Pricinainoni kainom. įvairią stylių ir siMilvų. Yra iš Itrt 
pasirinkti. Taip pat turime pasirinkimą individualiu 
skrybėlių. '

MAYE~turi rinktinę kolekciją naujų pavasario ir vasaros skrybė
laičių — nepaprastai gražių, labiausiai tinkančių prie veido, gra-- 
žesnių negu bet kada buvo. Kainos niekad nebuvo prieinamesnes,J 
Jūs esate kviečiami patys užeiti ir įsitikinti. Vaišiname kava ir 
duodame dovanas nusipirkusiems.

Sl> SKRYBĖLAITĖ JŪS ESATE DAVG PATRAUKLESNE.
1752 W. 951h St. MAYE’S HAT SHOP BE 8-49 IS
Atdara kasdien nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 valandos vakaro. ________________ •______

SKOLINK IR TAUPYK 
Standa ederal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau- t 
šioji ir saugiausioji Įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir
Taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

/
STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de

presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių
Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 

ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN ĮJACKIEVVICH, Presidcnt 

JUSTIN MACKIEWlCH, JR.. Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings

nillli -ri llllll

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
(Archer Avė. at Sacramento) 

PHONE: Virginia 7-1141

Šeštadienis, 1957 gegužės 18

L. A. MALONE 
COMPANY 

M 0 V E R S
CITY & SUBURBS 

LONG DISTANCE MOVING 
& STORAGE 

WE GO ANYWHERE!

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtrese ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chieago 29. III.
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P. ŽADEIKĮ PALAIDOJUS
Praėjusį ketvirtadienį Mt. Olivet katalikų kapinės priglaudė 

Lietuvos pasiuntinio ir įgalioto ministerio Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse a. a. Povilo Žadeikio kūną. Tenka manyti, kad velio
nies kapas šiose Washingtono kapinėse bus dažnai aplankomas 
ne tik jo žmonos ir dukters bei giminių, bet ir šiaip lietuvių, 
norinčių pagerbti ilgamečio Lietuvos diplomato ir veikėjo atmi
nimą. Savo mirtimi pulk. Žadeikis »nusinešė į kapus ir pilnąjį 
Lietuvos pasiuntinio bei įgalioto ministerio titulą, kuris tegalės 
būti atstatytas tik tada, kai mūsų tauta ir vėl atkovos Lietuvai 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Velionis mirė, kaip dera katalikui, Bažnyčios aprūpintas pas
kutiniais sakramentais ir todėl buvo palaidotas gedulingomis, 
bet iškilmingomis Bažnyčios apeigomis ir katalikiškose kapinėse, 
dalyvaujant VVashingtono arkivyskupui Boyle, dviems vysku
pams ir nemažam lietuvių kunigų skaičiui, įskaitant ir prel. J. 
Balkūną. Pažymėtina, kad katedros klebonas prel. Cartwright, 
atlaikęs šv. mišias, pasakė gražų pamokslą apie velionį ir ta pa
čia proga apie Lietuvą, išreikšdamas vilčių, kad katalikiškoji 
Lietuva, anksčiau ar vėliau, ir vėl bus laisva ir nepriklausoma. 
Tiek katedroje laike pamaldų, tiek pačiose kapinėse dalyvavo 
daug diplomatų, taip pat buvo atstovaujamas ir Valstybės De
partamentas. Valstybės sekretorius prisiuntė gėlių vainiką. 
Vainikų buvo labai daug. Karstas, lydint į bažnyčią, bažnyčioje 
įr taip pat lydint į kapines, buvo apdengtas trispalve Lietuvos 
vėliava, šalia didžiojo katedros altoriaus buvo pastatytos JAV 
ir Lietuvos vėliavos. Po pamaldų sugiedotas Lietuvos himnas.

Velionis buvo pašarvotas pasiuntinybėje. Jo rankose buvo 
rožančius. Visas šermenų dienas lankėsi daug žmonių. Vis tik 
labai gera ir tuo pačiu reikšminga, kad ir šermenyse, ir laido
tuvėse dalyvavo daug velionies kolegų diplomatų ir konsulų 
(lietuvių ir nelietuvių), visų Lietuvos laisvinimo veiksnių vado
vybės, visų politinių grupių veikėjai ir abiejų susivienijimų at
stovai. Būtų gera, kad jie susitiktų ne vien laidotuvių, bet ir 
kitomis progomis, kad pajieškotų bendrų ir vieningų kelių Lie
tuvos išlaisvinimo darbam dirbti.

NAUJASIS ATSTOVAS
Neabejojame, kad visiems lietuviams rūpi Lietuvos pasiun

tinybės ateitis. Tuo tarpu galime tiek pranešti, kad Valstybės 
Departamentas laikinai einančiu ministerio pareigas — “charge 
d’ affaires” titulu — yra patvirtinęs ilgametį pasiuntinybės pa
tarėją p. Juozą Rajecką. Vadinasi šiuo metu jis yra Lietuvos 
atstovas Jungtinėse Amerikos Valstybėse, turįs pilną Valstybės 
Departamento pripažinimą ir visas teises.

Naujasis Lietuvos atstovas Washingtone yra patyręs dip
lomatas. DipĮomatinę tarnybą pradėjo 1929 m. Lietuvos Užsie
nio Reikalų Ministerijos referentu. Penketą metų (1930 — 1935) 
buvo Lietuvos pasiuntinybės Londone sekretoriumi, kaikuriais 
atvejais eidamas ir pasiuntinio pareigas (charge d’affaires titu
lu). Nuo 1939 m. pradžios buvo Lietuvos pasiuntinybės Berlyne 
patarėju. Jis būdavo siunčiamas su delegacijomis į įvairias tarp
tautines konferencijas, taip pat buvo Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus generaliniu sekretorimui ir atstovavęs jį Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus konferencijose. Yra baigęs finansų tvarkymo 
ir administracinius mokslus, išėjęs teisės mokslus licenciato laips
niu, politinių mokslų mokykloje Paryžiuje yra įsigijęs diplomati
nių mokslų diplomą.

Iš šių kelių biografinių duomenų matome, kad p. Kajeckas 
yra rimtai moksliniai pasiroušęs ir savo sugebėjimais bei daug- 
metine tarnyba Lietuvos diplomatijoj įgijęs daug patyrimo, to
dėl atstovo pareigoms turi visas reikalingas kvalifikacijas. Be 
to jis yra labai malonaus būdo asmenybė ir laisvai kalba visa 
eile kalbų, įskaitant ir angliškąją, kas diplomatui yra ne tik nau
dinga, bet ir reikalinga. Yra gimęs 1897 m. Shenandoah, Pa., 
tačiau Lietuvon parvežtas 1909 metais.

1 „mu'iiui il i. iriirn
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“Nepriklausomoji etika”
t VYSK. V. BRIZGYS

Mūsų laikais perdaug laisvai 
elgiamasi su vardais. Keičiant 
asmens dokumentus ar piliety
bę, lengvai atsižadama iš tėvų 
paveldėtos pavardės, o pasisavi
nama svetima. Svetimų pavar
džių pilna prekybos skelbimuo
se. Yra klaidingai bei klaidinan
čiai pavadintų ir labai svarbių 
dalykų.

Mūsų laikais yra klaidingai su 
prantančių žmogaus santykius 
su Dievu, klaidingai suprantan
čių laisvę. Jausdami savo nuo
monių silpnumą, jų autoriai ban 
do argumentų vietoje panaudo
ti įspūdingai skambančius pa
vadinimus. Ant tokių netiljrų 
ir netvirtų akmenų žmonės ban
do statyti gyvenimo rūmus. Vie
nu tokių apgaulingų dalykų yra 
“Nepriklausomos etikos” teori
ja ir pagal ją sukurta jaunimo 
auklėjimo sistema. Per keliasde
šimt paskutinių metų įvairiuo
se kraštuose ta teorija yra ga
vusi kelis skirtinius vardus, bet 
turinys visur liko tas pats. Ji 
atmeta pastovius žmogaus pri
gimties ir Dievo įsakymų reika
lavimus, o stengiasi remtis tik 
žmogaus susikurtais dėsniais. 
Apie ją pop. Leonas XIII sako, 
kad ji laisvės priedangoje ati
traukia žmogų nuo Dievo įsaky
mų ir veda į ribų nežinantį pa
laidumą (enc. apie laisvę).

Etika yra žmogaus elgesį 
tvarkančių įstatymų visuma. Ji

skiriama į dvi pagrindines da
lis — į natūraliąją ir viršnatū- 
raliąją. Pirmoji kalba apie žmo
gaus prigimties reikalavimus, 
antroji — apie Dievo įstatymų 
reikalavimus. Taigi etika ir josi 
reikalavimai arba yra paremti 
žmogaus prigimties ir pozity
viais Dievo reikalavimais, arba 
nėra jokios etikos. “Nepriklau
soma etika” yra prieštaravimas 
pačiuose žodžiuose. Tai, kas va
dinama “Nepriklausoma etika”, 
yra kurio nors vieno žmogaus 
minčių ir posakių sudievinimas. 
Ją perduodant jaunimui, tikra
sis jos šaltinis paprastai nepasa
komas, o pridengiamas visuome
nės ir kitokiais vardais.

“Nepriklausomos etikos” są
voka ir žodis yra labai naudin
gas kelias visokiems diktato
riams ir tironams primesti žmo
nėms savo mintis ir valią. ^įems 
labai pasitarnauja tokia siste
ma vedamos mokyklos. Jeigu 
jos tiesioginiai ir nemoko die
vinti kurį vieną žmogų, tai vis
tiek tiesioginiai griauna augš
tesnių įstatymų supratimą ir jų 
pagarbą. Kam šiandien augš
čiausias autoritetas yra jo pa
ties valia, tokiam primesti už jį 
stipresnio valią labai lengva. Tik 
augštesnius įstatymus pažįstą ir 
pripažįstą svarsto, ar žmonių į- 
sakymai ir pamokymai yra tei
singi, ar ne. Kas augštesnių į- 
statymų nepažįsta ir nepripa-
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PASAULIS IR VAKARAI
P. GAUČYS, Chkago, DL .

Garsaus anglų istoriko Ar
noldo Toynbee pastaroji knyga 
“The World and the VVest” su
kėlė Anglijoj didžiulę polemiką. 
Anglams buvo skaudu skaityti 
šaltą ir bešališką vertinimą įvy
kių, kuriuose Anglija vienaip ar 
kitaip pasireiškė. Taip pat tai 
paaiškina ir knygoje svarstomų 
temų pobūdis: Azijos tautų pa- 
sišiaušimas prieš Vakarus, ko
munizmas, santykiai su Rusija, 
Europos ateitis ir t.t. Kartu su 
tuo čia keliamas klausimas apie 
Vakarų civilizacijos puolamąjį 
brovimąsi į visas pasaulio tau
tas, ir jis laikomas svarbiausiu 
naujųjų laikų įvykiu.

Kokio gi pobūdžio buvo tasai 
puolimas ? Toynbee tvirtina, kad 
Vakarai puolė pasaulį per visą 
jo istoriją, ir tai žiauriai- puolę. 
Dabartinė Azijos tautų ir Rusi
jos laikysena prieš mūsų civili
zaciją yra jų atsilyginimas tuo 
pačiu pinigu. Kad tai pasakoma 
dabar, kai taip bijoma komuniz
mo ir Azijos tautos kyla prieš 
Vakarus, nenuostabu, kad tai 
piktina ir erzina. Visas šitas 
triukšmas kilo Toynbee pareiš
kus, kad per pastaruosius pen
kis šimtus metų Vakarai yra bu 
vę pasaulio agresoriumi. Tačiau 
jis susilaukė ir gynėjų, kurie iš
kelia faktą, kad Toynbee nuoša
liai paliko ekonominį veiksnį. 
Jie tvirtina, kad Rytų tautų su
kilimas yra labiau ekonominio 
negu ideologinio pobūdžio. Bet 
jie nesutinka su Toynbee pažiū
ra į marksizmą kaip į krikščio-

žįsta, tas neturi kuo matuoti 
žmonių įstatymų vertės.

Kai žmonės nusigręžia nuo Si
najaus kalno — nuo Dievo au
toriteto, tai iš gyvenimo griu
vėsių statosi aukurus, ant jų ke
lia žmonių rankomis padarytus 
aukso veršius ir pradeda aplink 
juos šokti religinius šokius. Ta
da žmonių gyvenimas greitai iš
sigimsta į ribų nežinantį palai
dumą arba į tironiją. Tačiau kai
kurios tironijos yra gimę kaip 
reakcija į žmonėms įkyrėjusį jų 
pačių susikurtą palaidumą. Ap
kartę nuo jų pačių sukurto cha
oso ir korupcijos, neturėdami jo 
kių gyvenimo principų, žmonės 
patys džiaugiasi, kai iš jų pa
čių tarpo atsiranda toks, kuris 
ateina su šūkiu suvaldyti palai
dumą ir korupciją. Tokiam yra 
labai lengva savo vieno valią 
pastatyti jų visų valios ir Dievo 
įsakymų vietoje. Netekę kelio į 
tikrąjį išganymą, žmonės gana 
lengvai priima tokius klaidingus 
išganytojus. Visi šimtmečiai, ir 
mūsų gyvenamojo neišskyrus, 
apsčiai turi tokių pavyzdžių. To
kia užbaiga neišvengiamai būna 
visur, kuri prigimties ir Dievo 
įstatymus žmogus pakeičia sa
va “Nepriklausoma etika”.

nybės atskalą. Marksas norėjo 
ne krikščionybę reformuoti, bet 
ją sužlugdyti.

Pats Toynbee savo knygos 
pradžioje štai kaip pasisako ši
tais klausimais:

“Knygos antraštė buvo tyčia 
parinkta tokia, norint pabrėžti 
du punktus, kurie yra esmingi 
temai suprasti. Pirmasis punk
tas yra tas, kad Vakarai nie
kada nebuvo vieninteliu akto
riumi moderniosios istorijos sce 
noje, netgi nė pačioje Vakarų 
galios viršūnėje. Antras punk
tas yra šis: susidūrimuose tarp 
pasaulio ir Vakarų, kurie vys
tėsi per keturis ar penkis šimtus 
metų, pasaulis, o ne Vakarai, tu
rėjo reikšmingiausią patirtį. Ne 
pasaulis puolė Vakarus, bet Va
karai puolė pasaulį.

Kad ir kaip gali būti skirtin
gos ne Vakarų tautos savo rase, 
kalba, civilizacija ir tikyba, jei
gu koks vakarietis paklaustų jų 
nuomonės apie Vakarus, išgirs
tų jas visas duodant vienodą at
sakymą, ar tai būtų rusai, ma
hometonai, indai, kiniečiai, ja
ponai ar kiti. Jos pasakytų, kad 
Vakarai yra žymiausias naujų 
laikų agresorius, ir kiekvienas 
jų pateiks savo patyrimą apie 
Vakarų agresiją. Rusas pri
mins, kad jo šalis vakariečių bu
vo užpulta 1941, 1915, 1812, 
1709 ir 1610 metais. Azijos bei 
Afrikos tautų atstovai jam pri
mins, kad Vakarų pirkliai ir ka
reiviai, perplaukę jūras, juos 
nustūmė nuo jūros pakraščių į 
žemynų gilumą pradedant XV 
šimtmečiu. Aziatai taip pat jam 
primins, kad tuo pačiu laiku va
kariečiai pasiglemžė liūto dalį 
paskutiniuose tuščiuose pasau
lio žemynuose — abiejose Ame- 
rikose, Australijoje, Nauj. Ze
landijoje, Afrikos pietuose ir ry 
tuose. Afrikiečiai jam primins, 
kad jie buvo pavergti ir išga
benti į kitą Atlanto pusę, kad 
tarnautų Amerikos kolonizato
riams europiečiams, kaip gyvi 
įrankiai, tenkiną savo vakarie
čių ponų turto troškulį. Šiaurės 
Amerikos čiabuvių palikuoniai 
jam primins, kad jų protėviai 
buvo nušluoti, kad paliktų vietą 
vakariečiams įsibrovėliams ir jų 
afrikietiškiems vergams.

Šitie kaltinimai nustebins, pa
piktins, nuliūdins ir netgi įžeis 
daugumą vakariečių. Vakarie
čiai olandai žino, kad jie išsi
kraustė iš Indonezijos, o vakarie 
čiai anglai — kad jie savo ruož
tu išsikraustė iš Indijos, Pakis
tano, Burmos ir Ceilono jau 
1945 m. Be to vakariečiai ang
lai neturi ant savo sąžinės ag
resijos karų, neskaitant 1899 — 
1992 m. būrų karo, ir vakarie
čiai amerikiečiai taip pat, neskai 
tant su ispanais 1898 m. Mes vi 
si lengvai užmirštame, kad vo-

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

109 tęsinys

Per suolus nueina lengvas šnabždesys! Vieni 
žvilgčioja į sakyklą, kiti į presbiteriją. Kas gi bus?

Gimbutui keista. Ar ne karštuolis tas jų klebo
nas? Prašė priminti Juliui, kad pasipirštų, bet galė
jo kitaip padaryti. Galėjo bent pranešti. Susmigo į 
banką ir pamiršo! Dar šį rytą sėdėjo prie vieno sta
lo ir neprasitarė.

Pasiima nukritusį rožančių ir nusijuokia pagal
vojęs, kaip nustebs jo žmona. Ji tikriausia nė nejau
čia, kad dedasi. Nieko nepadarysi — čia Smilgaičių 
klebonas: jis ir bažnyčias stato ir žmones surašo!

Tuo metu pažiūri į sakyklą ir susiduria su rimtu 
kunigo žvilgsniu. Ko toks pasimetęs jų klebonas? Gal 
reikia šūktelti iš džiaugsmo, kad dukrą paskelbė? O 
gal nedrįsta pradėti pamokslo. Nepasirengęs! Gim
butas vos sulaiko juoką, mosteli pirštais, linkteli galvą.

Kunigas patempia apatinę 'lūpą. Štai, ir tėvas 
kikena, kad jį apgavo. Pritaria vikaro surašymui! 
Tyčia dar šią savaitę siuntė jį pas buhalterį, kai duk
rą buvo kitam paskyręs!

Klebonas parausta, pasilenkia ir, rodos, tuoj su
griaus, bet ūmai išsitiesia ir pradeda ramiu balsu.

— Pasenau, mielieji, nebematau per akinius. Ma
no vikaras čia taip surašė, — ir sustodamas ties kiek
vienu žodžiu, perskaito ir taip užsako Viktorą Tilvi
ką su Samane.

POTVYNIO DARBAS

Taip atrodo vienas kiemas Lampasas, Tex., praėjus potvyniui. (INS)

kiečiai, puolę savo kaimynus I 
ir II pasaulinių karų metu, taip 
pat yra vakariečiai. Ir tikrai 
pasaulio sprendimas gali būti pa 
teisintas laikotarpiui, apiman
čiam keturis su puse šimtų me
tų — ligi 1945 m. Patyrimas, 
kokį pasaulis turėjo iš santykių 
su Vakarais per tą laikotarpį, 
leidžia jam Vakarus laikyti ag
resoriumi. Vakarų susirūpini
mas ir pyktis akivaizdoj rusų ir 
kiniečių agresijos vakariečių 
sąskaita sudaro akivaizdumą 
mums, vakariečiams, kad turi
me pergyventi ypatingą patyri
mą, pasaulio mums teikiamą: 
tai. ką pasaulis kentėjo per eilę 
amžių”.

Savo knygoje autorius taip 
pat apžvelgia ir vakariečių pa
stangas primesti Kinijai ir Ja

ponijai savo gyvenimo būdą ir 
tikybą, kurios buvo bergždžios. 
Po šitos nesėkmės vakariečiai 
pasiūlė rytiečiams savo techni
ką tikybos vietoje, ir tai ilgai
niui jiems pavyko. Rytų tautos, 
iš pradžių atmetusios vakarie
čių pastangas joms įdiegti vaka 
riečių gyvenimo būdą pilnumoje, 
įskaitant ir tikybą, pamažu pri
siėmė vakariečių civilizacijos 
laimėjimus.

Bet dabar Vakarų civilizacija 
jau yra pasiekusi savo augščiau 
šią išplitimą ir šiandien ji yra 
tokioje būklėje, kad daug 'kas 
tvirtina ją esant savo žlugimo 
išvakarėse; taip pat ir Toyn
bee galvoja, kad Vakarai yra 
atsidūrę lemiančioje kryžkelėje. 
Kadangi niekas negali numatyti,

ateities, tai Toynbee palygina da 
bartinę vakariečių būklę su se
novės graikų ir romėnų kultūra. 
Graikai ir romėnai savo laiku 
buvo užkariavę vis< tada žino
mą pasaulį ir įdiegę savo kultū
rą jų pavergtoms tautoms. Ta
čiau ilgainiui tas visas barbariš
kas pasaulis nugalėjo savo pa
vergėjus nauja religija, kuri 
kreipėsi į visas sielas, nepaisy
dama, ar tai buvo valdantieji, ar 
jų pavaldiniai. “Jeigu kartą 
taip atsitiko”, sako Toynbee, 
nebūtina, kad tai turi pasikarto
ti, bet vistik tai yra viena mus 
laukiančių galimybių”.

Sekančioje apžvalgoje panag
rinėsime kitų autorių nuomones 
vakariečių civilizacijos likimo 
klausimu.

Store Youi Tur s — 
Heat Ruins Them!

Summer heat and dust rob 
furs of lustre and beauty 
long before their time! Pro
tect your fur investment by 
storing them in the RE- 
FRIGERATED VAULTS of 
any of the reliable furriers 
listed in this column Call 
today!

REPAIRING — RESTYLING 
Air conditioned, fireproof storage. 

TOBLER’S FURS, INC.
Service at a lower price. Serving 
the public for 37 years

6510 S. Halsted St.,
WE 6-3040

For $22.50 I will remodel to a 
1957-58 fashion your old fur coat 
imto a cape, stole or jackeft. All 
work gnaranteed. Cleaning and 
glazing. Monogram free. Call —

MARDAT’S FUR,
7909 Essex Ave., EX 5-5800. 

REMODELING — REPAIRING 
Insured storage and 
all winter clothes.

UNO B E R G
8615 S. Racine, tel. HUdscn 3-6211
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SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENTNTCLfi ĮSTAIGA 
CHICAGOJE, INTURISTO ĮGALIOTA.

Aukštos kokybės vilnonės 
angliškos medžiagos. Stan
dartiniai audinių siuntiniai. 
Standartiniai maisto produk
tų siuntiniai.

Anti-Polio serumas, strepto- 
micinas, cortisonas, serpasilis 
ir kitokie vaistai pristatomi 
oro paštu per keletą die
nų. '

Reikalaukite mūsų naujų katalogų, 
užsakymai be eilės priimami.

Jei norite pasiųsti Jūsų pačių sudarytą siuntinį — prašome 
paskambinti dėl susitarimo — WAbash 2-9354. Mes žymiai 
padidinome savo tarnautojų skaičių ir dabar galime priimti 
Jūsų siuntinius daug greičiau, negu pirmiau priimdavome.

Mūsų greitas ir patikimas patarnavimas yra gerai žino
mas čia ir Lietuvoje. Nuo 1947 metų mies esame pristatę 
daug dešimčių tūkstančių siuntinių, nepraradę nė vieno.

Atdara nno pirmadienio iki penktadienio nno 
9:00 vai. ryto ild 4:30 vai. po pietų.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
Suite 1200, 220 So. State St., Chicago 4, III.

Tel. WAbash 2-9354
J?

Atsipučia, nusišluosto kaktą ir, nebežvelgdamas 
į suolus, griebia evangeliją. Baigęs nori tuoj žengti 
iš sakyklos, bet ką žmonės sakys? Tokios vagystės, 
įsilaužimai, tokie įvykiai, o jis nė žodžio! Tartum 
laimintų Smilgaičius.

Vagystės! O Gimbutas kas ?
Sustoja jis tvirtas ir galingas, įsitveria į sakyk

los atbrailas ir pradeda.

Sužoibuoja viršum jo miestelio, sugriaudžia. Ar 
jis dėl to padėjo statyti trobas, kad iš jų dvoktų šė
tono raugas? Visur muša pragariška siera, visur pik
ti pageidimai! Ir šv. Florijonas, tiek metų tramdęs 
širdžių liepsnas, nusuko savo kibirą, nes nebėra 
draugystės.

Klebonas ištiesia ranką į viškų pusę ir klausia: 
“Ar tasai draugas, kurs įsilaužia į bankelį?” Ūmai pirš
tu duria į šoninę navą. — “Ar tasai draugas, kurs 
slapta duobę kasa?" Kunigas dirsteli ir Kleopo nebe
mato. A, nujautė, kad bus gerai užsūdyta!

Iškelia rankas ir nori sugriaumėti, visiems trenk
ti už pajuokas, širdžių kietumą, bet pažiūri į vikarą. 
Tas jaunutis kunigėlis šypsosi, tiesiog juokiasi, lūpą 
prikandęs. Iš ko? Iš jo pamokslo?

Bažnyčioje kažkas suunkščia keistu balsu. Lyg 
venktų, lyg prunkštų į rankovę. Kunigas taip ir nu
leidžia rankas ir visai pasimeta, užmiršta, ką sakęs, 
nuo ko pradėjęs.

Stovi valandėlę, svirdi, peržvelgia suolus ir jokios 
minties galvoje.

— Ką čia daug kalbėsiu, kai tokie laikai. Mels
kitės, budėkite. Amen!

Kokia gėda! Neišskaitė užsakų! Pamokslas! Lai
mė, kad tai aštuntos valandos mišios. Jei taip per su
mą, kada bažnyčia prikimšta, kur tada dingtum?

Pikčiausia jam dėl Gimbuto. Toks rimtas ūkinin
kas, jo parapijos geriausia vėliava, kupina ne tik miš

ko, laukų, bet ir gerų darbų, dabar juokauti užsima
nė! Kodėl nieko nesakė? Dukterį gali leisti už ko tik 
nori, jam tai nesvarbu, tačiau galėjo draugiškai įspėti.

Susinervinęs zakristijoje meta knygas, kamžą ir 
išeina. Ties didžiuoju altorium skersai priklaupia. Vi
karas varto mišiolo auksuotus lapus. Tas irgi šaipė
si! Jis jaunas ir gražus, kaip išpiešta raidė. Klebonas 
senas, nusitrynęs breviorius. Tokį tik į kampą mes
ti. Nereikia įspėti. Bus iš ko pasijuokti, kai senis su
simaišys !

Prie klebonijos durų Gimbutas. Kunigas Senkus 
įrausta ir pasiryžta trumpai drūtai atsiskaityti. Bet 
vos priartėja, kaip Kleopas pirmas trenkia lazda į ce
mentinį laiptuką.

— Tai ką, klebone, žurnalistas! Iš sakyklos skel
biate žinias, kurių ir tėvas nežino?

— Kleopai, Kleopai, kas iš tavęs? Tu pikčiausias 
atskalūnas! — žengia jis rūstus į raštinę.

— Įkandin šūkauja Gimbutas, mosuodamas lazda.
— Kuo mane laikai, klebone? Aš ne piemuo! 

Galvą duodu, kad nieko nežinojau. Tik iš sakyklos tą 
naujieną išgirdau!

— Tu nežinojai? — kunigas žvelgia per akinių 
viršų ir pamažėl atsisėda.

— Tikrai! Kas čia užmaišė, kas mus apgavo? Aš 
tikiu Juliumi ir tik vieną jį pasirenku. Kas surašė 
užsakus ?

— Vikaras, mano dešinioji ranka!
— Jūs, jūs nežinote, ką pavaldiniai daro?

— Kleopai, jaunimas, — atsidūsta klebonas. — 
Ir tu nežinai, ką tavo dukra ištaisė. Sakiau vikarui, 
kad Samanė čiulba su Juliumi, bet kas iš to? Vis
ką sujaukė, surašė kažkokią komediją ir manęs ne
įspėjo.

IBaa d a u f it n 1
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PAJIESKOJIMAI

J ieškomas VLADAS ERSLO- 
VAS. Jieško motina iš Lietuvos. 
Atsiliepti šiiio adresu: V. Malevi- 
čius, Fjallg. 22, Goteborg, Sweden- 
Sverige arba rašyti jai tiesiog: 
Rokiškis, Vilniaus g. 23, Lietuva.

CLASSIFIED AND HHP W ANTED ADS REAL ESTATE HELP W ANTED VYBAI

SEAL ESTATE REAL ESTATE

įvairios Žinios
Fondas tremtiniams 

seminaristams
Clevelande pradėtas vajus su 

rinkti $100,000 ir įsteigti fondą
Jie&komaa KAZIMIERAS PIE- tremtiniams klierikams Šelpti. 

LIS, s. Juozo. EMILIJA PIELIE- Iniciatyva išėjo is asmenų, su- 
NE, VALERIJA, STASE ir ONA sirūpinusių globa vengrų pabė- 
PIELAITIES (gal P1ELYTE8).
Jieško artimi giminės iš Lietuvos. 
Atsiliepti šiuo adresu: Stefanija 
Savukynas, 7 Kiely PI., Brooklyn 
8. N.Y.

gėlių.

Jieškoma ELENA EIDUKEVI- 
CI0TE (v^ro pavarde nežinoma), 
gyv. Bartininkuose, Vilkaviškio 
apskr. Prašoma atsiliepti Marytei 
Eidukaitytei • Puškorienei, 359 E. 
152nd St., Cleveland 10, Ohio.

Rekolekcijos nekatalikėms
Marijos vienuolyne Cincinnati 

mieste jvyko rekolekcijos, skir
tos moterims nekatalikėms. Jo
se dalyvavo 22 kitų tikybų mo
terys.

$10,900 PILNA KAINA. 2-jų 
butų mūrinis namas — 4 ir 4 kb. 
Naujas plumbingas. Apylinkėje 26 
ir Spaulding Avė. Mokesčiai tik 
$85. Gerame stovy. įmokėti $2,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street. 
LĄvvndale 1-7038,________________

SAVININKAS parduoda DE 
LUXE MŪRINĮ, KAMPINI NA
MĄ, 8U šeimos kambariu ir 2 au
tom. garažu. $24,500. Atdaras ap
žiūrėjimui sekmad. nuo 1 iki 5 vai. 
3656 W. 66th Plane.

SAVININKAS parduoda 4 mieg 
kamb. mūrinį bungalovv. Karštu 
vand. gazu apšildomas. Stiklo por- 
čius. 2 autom, mūro garažas. Arti 
mokyklos, bažn. ir krautuvės. A- 
pylinkeje 60th ir Rockvvell St., 
Skambinti PRospect 8-5542.

KERŠIS SALVA iš Sibiro, įieš
ko savo tėty BARISIENES ONOS 
ir KERŠYTES ELENOS. Jos gy
veno Brooklyn, N.Y. Jas pačias, 
arba žinančius jieškomųjų adre
sus, prašau rašyti: Katarina Pili
pavičienė, 131/2 Columbia SL, Wor- 
cester 4, Mass.

SEWING MACHINES

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 2 iki 5 vai. 5654 S. WINCHES- 
TER AVĖ. 2-jų augštu 8 kamb. 
mėrinis namas. Galima tuoj pat 
užimti. Garažas. $15,900. PRos- 
pect 8-2234.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad 
nuo 1 iki 5 vai. Mūrinis 2-jų bu
tų — 5 ir 4 kamb. gazu apšild. 
2749 S. CHRISTIANA AVĖ.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. Kampinis mūrinis 
bungalovv. Moderniškas. Garažas. 
Sutinka mainyti į pajamų nuosa
vybę 3447 S. ELMWOOD AVĖ., 
BERVVYN, ILL.

REAL ESTATE

Murųuette Panke. Mūro pajamų 
bungalovv. «, 4. 2 k.: keletas gerų 
2-jų butų mūro įmini). *26,000 lr 
daugiau.

Brighton Parku mūriniai: 2 po 6 
kamb. $18,000; pelninga taverna ir 4 
did. butai $36,000; 3026 W. 38th
Plaee, 2 stiprūs namai (4 po 4 k.) 
apt velno sklypo: mūrinis ir medinis 
su rūsiais. Geros pajamos.

Gage Parke ir kitur pajamų mūri
niai: 2 po 0 kamb. — $23,900; 3-jų 
butų (6—4—3 k.) — $17,500; 4 erd
vių butų kampinis $35,500; 5 butų

- $25,500.

ŠIMAITIS REALTY,

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

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1858 W. 108 st 

Tet BEVERLY 8-3046 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkui imas bizniuose lr
valdžius Įstaigose.

INCOME TA_X. Tai aeoountant

Jieškomi: 1) TEOSE KLIMINS- 
KAITĖ, anksčiau gv. Ausburgo sto 
vykioj. 2) .ANTANAS KREBE- 
DYS, gyv. Kanadoje. Jie patys ar
ba žinantieji apie juos prašomi 
rašyti šiuo adresu: Elena Stuo- 
pelienė, 77 Droher St., Waterbu- 
ry 8, Conn.

SIUVAMOS MAŠINOS
Sutaupykite $100.00 iki $200.00 

pirkdami siuvamas mašinas: Pfaff, 
Phoenix, Necchi, Singer ar Ken- 
more. Visoms prekėms duodame 
lifetime garantiją.
A. B. C. SEVVING MACHINE CO. 
3034 W. 63rd St. Chicago 29, III. 

Telėf. VVAlbrook 5-7812

D e M E S I O 1

BRIDG EMAN, MICHIGAN
6 kamb. modern. ūkio namas ant 

- % akro žemės; 30 pėd.ų vištide: 
34x36 pėdų komercinis namas su ce
mento grindim lr j viršų pakeliamom 
durim ir kiti du pastatai. Prieinama 
kaina.

PHILLIPS, UISCONSIN 
80 akrų ūkis su 6 kamb. namu. Par
duoda už $5,000, pilna kaina.

AUTI 100Oi St. ir Green. 6 kamb. 
Cape Cod mūrinis. Gazu-karštu vand. 
apšild. Garažas. 2 vonios, shovver rū-

i sy. Labai geras namas.
JJ. R. KUHNLE ‘

REAL ESTATE 
Vlnee«UMW 6-0024

Mūr. 4 k. šild. did. lotas, tik $10,000 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $11,600 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $13,200 
6 kb. nauj., modern. įrengtas—pigiai 

Vasarviete prie Kankakee upės, su 
pigiai

$2,000.
Yra pigių ir gerų pajamų namų.

OAKLAVVN, SPECIAL! 4 kamb 
bungalotv. 8919 S. Parkside Avė.
$9,800; įmokėti $1,900. LAwndale baldais ir motorlaiviu 
1-7038.

KAMPINIS MŪRINIS. 2-jų bu
tų namas. Arti 26th ir Pulaski. 5 
ir 4 kamlb. 2 autom, garažas. Par- 4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

BUDRECKAS Realty

duoda dėl mirties šeimoje. Barge
nas. $14,900; įmokėti $3,500. 
LAwndale 1-7038.

3-jų BUTŲ NAMAS. Bargenas. 
6 ir 6 kamb. ir 4 kamb. pastogė
je. Alyva apšild. Apylinkėje Keeler 
ir 25th. 50 pėdų sklypas. $14,900. 
LAwndale 1-7038.

(prie California g-vės)

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 augšto medin} namų — 6 ir 3% 
kamb., alyvos šildymas. Tik $13,000. 
A. Vaina.

2-jų augštu 6 kambarių mūriniu 
namas ant 42 pėdų sklypo. 2 autom, 
garažas. Alyvos šildymas. Tik $19,500

Gage Parke. Mūrinis — 2 po 6 
kamb. su gražiai įrengtu rūsiu. Ga
ražas. Numažinta kaina.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašo ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namų, 
šaukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5016 So. VVestern Avė. 
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

M E
WAREHOUSE 

PACKERS
W0RK IN SUBURBAN 

ATMOSPHERE
CONVEN1ENT TO NORTH AVĖ.

AND NARRAGAN8ETT BU8 LINE. 
(OWN PARKING AREA)

TOP KATES

NEVV BUILDING

6460 W. CORTLAND ST.

Call for appointment
TUxedo 9-6161, ext, 21

EXPERIENCED COLNTER MAN
and

OUTSIDE SALESMAN 
For Electrical Wholesale 

Supply Co.
; BELASCO ELECTRIC SUPPLY 

OOMPANY
2126 So. State________ CA 5-5685

.............. REIKALINGI REAL ESTATE
PIRKITE ir parduokit* aavo ae- SALESMEN

kilnojamą turtą per mano įstaigą. i Turi turėti automobilį. Gera pro- 
Naudokitėa mano teiaingu patarna- ga užsidirbti $200 į savaitę, 
vimu.

M M M į--------------------- ------------------ , Arti 55th ir Morpui. 2-jų butų
C AM P ELLENOR   FOR GIRLS REKOMENDOJAME DEL GERO mūr. ant 35 pfid. sklypo. 6 k. ir 5 k.Aees 6 to 13 vrs $30 ir wkind PATARNAVIMO PERKANT Real — —.......—

' Estete. Pirkome per Mr. Svoboda,
6013 W. Cermak Rd.; 3739 VVest 
26th St., Chicagoje. Jis pardavė

all aetivities except horseback rdg 
Open July Ist to August 25th 

Sunday Masses. All reliable Ca
tholic instructors.

Call EN 4-7295 Ext DG 
for reservations.

lr 3 kamb. rūsy. Karštu vand. alyva 
apšild. Uždari porčiai užpakaly. 3 
autom. mūr. garažas. Įkainuotas par
davimui, $22,600.

' ĮUacASKILL REALTY 
3010 W. «3rd Street, 

HKmlock 4-7204

MARQU!ETTE PARKE parduo
damas medinis 6 kamb. bungalovv. 
Platus sklypas. 2 autom, garažas. 
Skambinti savininkui. PRospeot 6- 
6479.

T E R R Y’ S

COMPLETE

r^SERV!CE

H EAT I N G
Industrijoms — Residencijoms 

Komerciniams
Atliekame naujus darbus. Taisome. 

Remontuojame. "Jobbing Service”. 
Modernizuojame vonias ir virtuves.

Nemokami apskaičiavimai 
Atdara sekmad. iki 3 vai. 

Telefonuokite dienų ar naktį
1942 S. Halsted St.

Tel. TAyltr 9-8185

mūsų nuosavybę adresu 1611 So.
57th Ct., o mes vėl nuo jo pirko
me 2-jų butų namą — 2520 South 
A vers Avė., esame pilnai patenkin
ti. Rekomenduojame jį visiems, ku šioje nejudomo turto pardavimo 
rie dar nepardavė ir nori pirkti t įstaigoje perkant ar parduodant, 10-
kitą namą.

Mr. & Mrs. Kabes

PARDAVIMUI

Turiu parduoti vaikų vežimėlį, 
gerame stovy. Nebrangiai. Telef.: 
DRexel 3-1977.

Pardavimui DUNCAN PHYFE 
stalas (su “pads” - padangalu) ir 
6 kėdės. $85.00. ENglewood 4-4952.

•ų lauktu greitu Ir teisingas patar 
■i avima*

NORVILĄ
REAL. ESTATE 8ALK8 

2«M W. 6Mb SL Tel. Prapeot 8-8454

34th & HALSTED 5 butai ir krau
tuvė — 2 po 5 kamb.; 3 po 4 kamb. 
Geras mūro namas. Garu, stokeriu 
apšild. Parduodamas už nužemintų 
kainų. Parduoda dėl senatvės.

2 PO 5 KAMB. ir 5 autom, mūro 
garažas išnuomuojamas už $75 į 
mėn., turi 5 metų “lease” sutartį. 
Sklypas 7 5x125 pėd. Netoli 6 9th ir 
May St. Kaina $21,000.

GEORGE WASLO
ABertleen 4-7172

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

imimiiimiimmiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų j *isu« skardos darbus
skyriuje. Skelbimą galite perduoti i 1546 S. 49th Court, Cicer.

TeL OLympie 6-0775 nuo 8 vaL 
ryto Bd 5 vai. vakaro. 

Telefonas nno 5 vai. vakaro: 
OLympie 2-0752

telefonu. Virginia 7-6640.
.'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUH

£ Padekime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire

Tai ne tušti žodžiai, bet TIESA, kad mes siunčiame labai atpigintas 
angįiškas medžiagas, avalynę, vaistus, šveicariškus laikrodžius ir t. t. 
Didelis pasirinkimas spalvų ir rūšių. Siutintai pilnai apmokėti ir ap
drausti. Patiems išsirenkant siuntinį iš katalogo pavyzdžių, reikia už 
pilnų ar ne pilnų siuntinį pridėti $6.50, o į Azijos SSR $8.30. švediški 
standartiški maisto siuntiniai pilnai apmokėti, tik į Azijos SSR reik pri
dėti $1.40 'už paštų. Palyginkite ir įsitikinsite:
Vilnonė Afgalainė 3 yardai buvo $14.40—16.45. dabar.. — $9.36—9.75 
Vclour moteriškam paltui 3 yardai buvo $35.00, dabar — $18.00—19.50 
Vyriškiem paltam medž. 3 y. buvo $19.50—68.60, dabar—$15.20—54.00 
Worsted dryžėta siutams 3*4 X- buvo 32.00—36.40, dabar—$23.89—32.60 
Gėlėtas rayon 4 yardai buvo $9.10—11.80, dabar............ —$4.80 — $5.70

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Vlaų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvirtlnos kalnoa

Prieš darydąml apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
61 ns M. Aohlaad Ava. Cbloagn M. TU

4 MIEGAMU V MŪRINIS 4 METU
Namas arti 52 ir Pulaski. Aut. aly

vos šildymas. Dvigubas garažas. Tuo
jau galima užimti. $19,800, arba pri
imtinas pasiūlymas. A. Rėklaitis.
Ui AEKŠTO MARŲ! EITE PARKE

Tikrai puikus 5 kamb. bungalovv. 
Viršujo dar 2 miegami su atąkiru 
įėjimu. Keramikos plytelėm klota 
vonia. Puikiai įrengtas rūsys. Graži 
aplinka. $24,000. A. Katilius.
Puikus 2 AUGŠTU MfiR. NAMAS

Gage Parke. Apačioje išnuomota 
prekybinė patalpa ir 4 kamb. butas. 
Viršuje 6 kamb. gražiai ir gerai Įreng
tas butas, šildymas karštu vandeniu- 
stoheriu. 2 ąuto mūr. garažas. Tik 
$25,000. A. Sirutis.

P. č E 0 N A S
REAL ĮSTATE 

2785 VVest 71st Street
Visi telefonai: WAlbrook 5:«015

LABAI PIGIAI
Mūrinis 4 kambarių (expendable). 

Ištisas rūsys, kuriame jau įrengtas 1 
kambarys. Apšildymas šiltu oru. Ve- 

Įnetian blinds, drapes ir kiti moder
niški įrengimai ir pagražinimai. 1 
blokas nuo pagrind. susisiekimo, mo
kyklos ir prekyb. centro. 69th St. Ir 
Pulaski Avė. Pilna kaina tik $17,20U.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ųžuoliniai viduje pagraižnimai, ply
telių (tile) virtuvė ir vonia. Metali
nės vielos tvorelė. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Sawyer gatvių. Savin, iš- 
vaižuoja į Californijų ir parduoda 
nebrangiai.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY

6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdIow 5-5900

BAKGAIN — OAK IAWN 
APYLIN KfiJK

Naiuijs 3 mieg. k. "ranch” namas. 
Miesto vanduo ir kanalizacija. Kieto 
medžio grindys, beržinės spintos. — 
Formica.. Žemas įmokėjimas. $12,950.

Naujas — 3 mieg. kamb. “ranch" 
namas, prijungtas garažais. Beržinės 
spintos. Didelis sklypas. Žentas įmo- 
kėjimas. $13,750.

Naujas ——- 3 mieg. kamb. mūr. 
'ranch". Pilnas rūsys. Miesto vanduo 

ir kanalizacijų. Kieto medž. grindys. 
Beržinės spintos, Formica. Kaina — 
$16,950.

VERNON-VVOLFF,
5606 W. 87th St. Oaklavvn.

Hllltop 5-U221 GA 2-0700
Atdara sekmad.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUo 7-9400

SVOBODA. 3739 W. 26th St.

HELP W ANTED MOTERYS

NLUMJUETTE PARKE 2-jų butų . REIKALINGA šeimininke pne 
— 8 lr 4 dideli kamb., l kamb. rū- tojų suaugusių šeimos, šiek tiek 
sy. Mūrinis. Alyva šildomas. Daktaro nusimananti apie gaminimą valgių, 
rezidencija. Moderniški ir brangūs Joseph Jasulevičius, 6558 So. Ar-
įrengimai. Tik $28,000. tesian Avie Chicatm 29 Tl, HV2 BUTAI po 6 kamb. ir 3 kamb. Ave » ClUCagO 29, 111. Ht
rūsy. Mūrinis; labai graži vieta. 
$30,500.

GAGE PARKE — 2 butai po 6 
kamb. ir 1 kamb. rūsy. Mūrinis. Di
deli miegamieji. $28,900.

0 BfTV MCRINIK ant Garfield 
Blvd. Žemiausios pajamos $640 į mčn. 
$42,000.

4 BTTV MŪRINIS. Netoli Mar-

4-4440.

GIRL OR W0MAN
Some experience necessary. Lt. 

housework and lite cooking. Mušt 
liko children. Stay. Own room. Ca
tholic fantily, 5 day week. Some eve
nings off, If desired. Parents em-
ployed. Close to tram*>ortatian. Good 

ąuette Parko. Skubiam pardavimui steady job for right person. Know-
ledge of English reų’d. References.

Call Hllltop 5-3«07
tik už $24,000.

K. MALONIS
I’Rospect 8-2071

Pamatykite 65 namų paveikslus, 
išstatytus mūsų lange 

Nejudomo turto bargenai 

SVOBODA
3739 W. 26fh St., Chicago, DL 

6013 W. Cermak Rd., Cicero, DL
PARDUODAMAS 5 butų mūrinis 

namas, dėl mirties. 1 — 5 kamb. (3 
mieg.), 2 po 4 k. ir kieme namas: 2-jų 
butų po 4 kamb.

MEDINIS NAMAS—2 po 4 kamb., 
1 — 3 kamb. ir krautuvė. Parduoda
mas už teisingą pasiūlymą.

TEL. PROSPECT 6-1057

PROGOS — OPPORTUNITIES

No. 7 ................ $20.20
10 sv. cukraus 
10 sv. K. taukų
No. M ................. $13.34
20 sv. cukraus
No. » ................. $23.00
20 sv. k. taukų
No. 30 .............. $14.00
20 sv. pirmos rūšies 

kvietinių miltų
No. 40 .............. $20.00
15 sv. bac. lašinių 

5 sv. salami dešros
No. 30 ............... . $31.05

2 sv. kumpio

2 sv. salami dešros 
2 sv. bec lašinių 
2 sv. sviesto 
2 sv. 3 ozs. k. taukų 
1 sv. pupelių kavos 
1 sv. cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. šokolado /

14 ozs. kokavos
15 ozs. razinkų
200 Ch-field cigarečių 
PASTABA: Prie visų 
švediškų maisto siunti
nių galima pridėti už

atskirų primokėjimą 
vieną iš šių daiktų: 

i Deim. rėžtuką. . $5.40
i Skustuvą Hoch-

-schliff ............ $4.30
i Skustuvą Franc-

Schllff ............ $2.80
Nylon kojinių

2 poros .... $4.40
4 špūliukės siūlų $1.00 
Vyriškos kojinės

1 pora ............. $1.53
Reikalaukite katalogų.

cm>ooo<k>ooooo<xx><xxx>oo<x>ooo

PLUMBING
Licensed bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai,

Tel. — REpublie 7-0844 ar 
VVAlbrook 5-8451

OOO^OOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOC

24 kmb. HOTKLIS — rooming- 
house Ir taverna su butu savininkui. 
Tvirtas, gerai prižiūrėtas mūro pa
statas Stokyardų ir trokų kompanijų 
apylinkėje, švarūs, erdvūs kambariai, 
nuolatiniai gyventojai vyrai, dirbą 
toje apylinkėje. Apie $10,000 pajamų 
iš viešbučio, o taverna padaro iki 
$50,000 apyvartos per metus. Dabar
tinis savininkas šitą biznį išlaikė 
virš 15 metų ir dėl ligos perleis pa
mokant po $250-$300 skolos per mė- 
mokant po $25O$3OO skolos per mė
nesį. Pardavimas labai teisingas, jo
kių paslapčių, parodomos visos paja 
mų-išlaidų knygos, taksų blliai ir t.t. 
Užtikrintas biznis ir labai geras pel
nas darbščiai porai. Teirautis pas 
UMBRAŽCNĄ, LU 5-8149 arba RE 
7-3440.

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 61 St. 
WAIbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

naunjnNtT^ remodeling

BRIGHTON PARKE—Graiua mū
rinis su šildymu. 2 po 5 kamb., 6 k. 
ir krautuve su 3 k. Garažas. Geras 
susisiekimas. Arti mokyklos.

Mūrinis 2 po 6 k. ir 4 k. Platus 
sklypas. Garažas. Stiprus namas.

MARQUETTE PARKE norintiems 
turėti gerą namą — 2 dideli butai. 

1 Centr. šildymas alyva. Dažytas rūsys. 
Alum. langai, kilimai ir užuolaidos.

Mūrinis bungalow. 5 k. ir 1 kmb.

Parduodama pelninga valgykla ne
toli VVestern ir Archer. Gerai iš
dirbtas biznis, gausi klijentūra. Dirb
tuvių ir sunkvežimių sustojimo apy
linkė. Galima gyventi vietoje.

TeL BIshop 7-9301

PARDUODAMA MflSOS IR GRO- 
SERIŲ KRAUTUVE! Dėl nesvei
katos. Geriausioje Marąuette Par
ko daly. Pigi kaina. 2558 W. 69th 
St. Tel. REpublie 7-1996.

MARQUETTE PARKE parduo
dama arba išnuomuojama siuvyk
la. Mėnesinė nuoma $50. Kreiptis 
tel. HEmlock 4-5468.

PARDUODAMA TAVERNA IR 
“PACKAGE GOODS” Metinė apy
varta virš $80,000 Pardavimo prie-

______ _____ šastis kiti interesai. Skambinti
Centr. šildymas gazu. Tile vonia, ki- HYde Park 3-1009. 
limai, garažas. Kaina $17,500.

PATRIA GIFT PARCEL CO.

3741 W. 26th St. Chicago 32, lll. USA. Tel.: CR 7-2126
l>arbo vai., išskiriant šventadienius, 9—6 vakare

6250 So. VVestern Avė. (kampas 63 G.), Chicago 29, III., USA
Pirmad. ir Ketvirtadieniais 3—7 vai.. Šeštadieniais 10—5 vai.

4127 So. Richmond St., (prie Archer Avė.) Chicagc 32, III., USA. 
Tel.: LA. 3-3393

Kasdien 10—6 vai. 30 min., šeštadieniais 10—5 Vai. Trečiadieniais ir 
šventadieniais uždaryta

' UNIVERSAL PARCEL SERVICE C0.
414 Scrihner Avė., N.VV. Grand Rapids 4, Mich., Tel.: GL 8-2006

Statom*

NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(8a*. V. Sodeika lr J. Skornbakas) 
IG00 8. 48TH CT.. CICERO 60, IU 
Tel. OLympio S-7S81; TO S-4336

Ir atliekam* visus statybos lr per 
tvarkymo (remodeling) darbus

JIEAKO BUTO

GE0RGIAN 6 didelių kambarių 
mūrinis namas su 2-jų kamb. bu 
tu rūsy. 3 maudynės. Gazu, karštu 
vandeniu apšildomas. 2 autom, ga
ražas. Apžiūrėti tik susitarus. Tel. 
PRospect 6-4732, 6016 S. Campbell 
Avė.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tei. BIshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

PRIE EŽERO
(6 mylios nuo Liberty ville)

Savininkas būtinai turi parduoti. 
Gražūs ultra modern. namas: 11 
kmb., 3 mieg., 2 vonios, "baseboard” 
šild. Bendruomenės (Community) ga
zas lr vanduo. Didelis salionas su ži
diniu. Pušinių (“knotty pine”) lentų 
sienos valgomajame. Laiveliams prie
plauka ir užtvanka (“dock * ba- 
sln”), "8ea 'Wall”, virš 1 akro žemės 
— 218 pėdų pakrantės (šaltinių van
dens) Gagės Lake. Žvejiba, maudyk
lės. plaukymas irkliniais bei būriniais 

Augšti ąžuolai erdviose 
pievose pagal 1 mylios ilgumo priva
tų ežerą. Privatus bei bendruomenės

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Ohleago 32, UI. 
Y Arda 7-0675

PUSAMŽIS VYRAS — negir- 
tuoklis, teisingas, jieško gyvenimui 
vietos ir sutiktų už nuomą patar
nauti prie namų. Prašau prisius- laiveliais, 
kitę savo adresą( ne telefoną), ra
šykite: DRAUGAS AD 388, 4545 pH^tu^
W. 63rd St., Chicago 29, III.

BILETAI j

PIRMĄJĄ JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ

Gaunami šiose vietose:

Šiose vietose biletai po $1, $2, $3I. KARVELIS, 3322 S. Halsted Street 
TERRA, 3333 So. Halsted Street 
ROSEROOM, sav. J. Markauskas,

10758 So. Michigan Avenue 
P. METRIKIS, 1003 N. 18 Street 

Melrose Park, III 
E. STANGELBERGAS, 4938 W. 15th St.

I Cicero, III.
N. ZAJANČAUSKAS, 4551 S. Hermitage 
B. BRAZDŽIONIS, 2646 W. 71 st 
V. PRIŠMANTAS, 1805 W. 46th St. 
A. VASILIAUSKAS, 1345 S. 49th Avė.

Cicero, III.

ir $4 bus pardavinėjami ligi birželio 1 
dienos.

Ložėse vieno bileto kaina $5. Rei
kia pirkti visą ložę, kurių yra 6, 8, 10 
ir 12 vietų. Biletai ložėse užsakomi 
pas: Miss Josephine Miller, 1030 Cent
ral Avė., Evanstone, Illinois, telef. GR 
5-9183, Evanston, III.

Iž provincijos visi biletai pažtu už
sakomi tuo pačiu Miss I. Miller adresu.

siekimo, valdiškų Ir parapijinių mo- 
1 kykių. Didelis 2 automob. garažas.

Tiktai $5,0(10.(10 įmokėti, 5% 
paskola

Kaina — SlH.IMMl žemiau pirmykštės 
kainos. Telefonuokite savininkui - - 
GKAYKLAKi;, UL. BAIdwtn 3-1042

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

4442 S. 48th Ct, Cicero 50, DL
Statome nauju namu ir ganiu 

Atliekame visokių trobesių lr patal
pų (vairias remonto darbu, flknMai, 
gerai ir pigiai.
Raukite DAnube 6-S7U anų • vai 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. Oliympte $-6121 ano 6 vaL 

vakaro iki II vU. vakaro.

BRIDGEPORTE. Pačiame biznio 
centre ant 57 pėdų sklypo mūrinis 
su rūsiu ir šildymu. S krautuvės lr 
2 butai. Galima padaryti t didelę 
krautuvę. Prieinama kaina.

55-a lr Homan Avė. Ant 50 pėdų 
sklypo, medinis su rūsiu ir tildymu.
2 po 4 kamb. Garažas. $16,500.

35 lr Ashland Avė- Mūrinis su rū
siu ir Šildymu. Taverna-Lunoh Room.
3 po 4 k. (tinka "rooming house”). 
Geros pajamos. Nebrangiai.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ.

IiAfayette 3-3881

SAVININKAS parduoda 5 kamb. 
mūrinį bungalow. Ištisai insuliuo- 
tas. Žieminiai langai ir sieteliai. 
Naujas 2-jų autom, garažas, su 16 
pėdų į viršų pakeliamom durim, 
įvertinimui reikia pamatyti. La
bai gerai užlaikytas namas. 8117 
S. Harvard Avė. Tel. HUdson 3- 
5289.

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

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turima 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
U16 So. Westera. PRoepect «-2234

r

IH AUGŠTO MEDINIS NAMAS. 
6 dideli kamb. apačioje, 3 kamb. 
viršuje. Gražus tuščias sklypas ša
lia. Centrinis apšildymas. 2 autom, 
mūro garažas. YiArda 7-4058.

Išnuom. 5 kamb. butas. Pečiu 
apšildomas. 3-čiame augšte.

3326 So. Morgan St.

BEVERLY SHORES, IND. Iš- 
I nuomuojami kambariai vasaroto
jams — Viloje JŪRATE. Tel. Mi- 
ahigan City, TRiangLe 2-4911, Mrs. 
Gavėnas.

IŠNUOM. DIDELIS ŠVIESIUS 
KAMBARYS. Vonia, šiltas van
duo. Galima naudotis virtuve. 

Virginia 7-2880.

2-jų butų mūrinis modemiškas!;
namas — 2 po 4 kamb. Pilna pas 
toge ir rūsys. Automatikai alyva 
apšild. Kilimai ant laiptų. Labai 
švarus narna*. 3356 So. Wood St. 
GUndemon 4-5880.

1
»

MODERNIŠKAS MŪRINIS 2-JŲ 
BUTŲ NAMAS. 4 ir 4 kamb. Apy 
linkėję 26th ir Sawyer. Tile vonia 
Gazu apšildomas. Spintos virtu 
vėje. Mokesčiai tik $97. 2 autom 
garažas. $14,900; įmokėti $4,000 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street 
LAwndale 1-7038. I

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. <*>ntractors

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

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

Tel. PRospect 8-2013 
U’Albrook 5-4855

6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
Chicagc 29. I1L

CICEROJE parduodamas 2-jų 
butų po 4 kamb. medinis apkaltas
namas. Vienas kambarys pastoge- Marąuette Parke išnuom. kam- 
je. 2 autom, garažas. $11,000 pil- baryS Gaminamas valgis. Kreiptis 
na kaina.. 1440 South 50th Court. K-rtoaSkambinti T0wnhall 3-7717 vaka-fteL WA,brook 5-7396.
rais; šeštad. ir sekmad. visą dieną ' 7
-------------------------------------------- Pigiai Hmuomuoju gerą kani-

KAIP NAUJAS 5 m. senumo, patogumais.
5% kamb. mūrinis namas. 3 mieg. ' r 
kamb. Spintos virtuvėje. Tile vo
nia. Pilnas rūsys. Gasu apšild.
Kombinuoti raudonmedžio žiemi
niai langai ir sieteliai. 2 autom, 
garažas. Daug priedų. Savininkas.
7217 S. Troy St. GRovehilI 6-0451.

5428 S. Morgan St. 
LIvingston 8-5899

MODERNISTAS “BAY FRONT 
NAMAS. 3 hutai: 5, 5 ir 6 kamb 
Gazu apšild. Modern. iš vidaus 
Kilimai. Savininkas eina (sinsijoti 
Pamatę, nupirksite. $22,900. SVO 
BODĄ, 3739 W. 26th St. LAwn 
dale 1-7038.

Namų statyba, |vairūs pataisymai
Ir iMtrriavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas. patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS

Skelbkitės “Drauge"
Susitarti šaukite TErmlnal 0-5MI 

nuo 5 vai. p p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 818 
N oi ton, Wlliow Hpringa. UL

6 BUTŲ NAMAS. .Apylinkėje 16 
ir 50 Avė. 3 butai po 3 kamb., 2 po 
4 kamb., 1 — 2 kamb. Pajamų 
$260 į mėn. Kaina $19,500; įmo
kėti $6,000. SVOBODA, 6013 Cer- 
mak Rd, BIshop 2-2162,

KKAL* KATATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospeot 8-2071

APARTMENTS AVAILABLE
In aą South Side Parishes. Variokus 
aižęs and prices. $10 totai oharge. 

Open daily until 9 p. m. 
Weekends until 5 p. m.

' THOMAS J. MILLER
It KAI. ESTATE

7220 H 8. WeKtom Avė., Chicago. IU. 
Call FR 8-4545 — Ext. DG

IŠNUOMUOJU 3 KAMBARIŲ 
BUTĄ

PROSPECT 8-0643

Išnuom. 3 kamb. butaa rūsy, 
centrinis apšildynma. Gerame sto
vy. Suaugusiems. 4135 S. RoekunaM 
Straat.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

“Rūtos” klubas

Seselių kazimieriečių vadovau 
jamoje Marijos Augštesniojoje

. svečių ir iš tolimesnių vietovių: 
kun. dr. Celiešius, mokt. L. Le- 
onaitytė ir kiti.

Kalbėjo Balfo Chicagos apskr.

atidavė ir Amerikos Legiono lie 
tuviai veteranai, pastatydami 
garbės sargybą prie karsto ir 
palydėdami su garbės sargyba 
iki kapinių. Velionies karstas, 
apdengtas lietuviška tautine vė
liava, gegužės 13 d. buvo paly-

CHICAGOS ŽINIOS

pirmininkas kun. Stasys Santa-1 dėtas j Sv. Kazimiero bažnyčią 
Worcesteryje, kur atlaikytos iš-mokykloje jau penkti metai gy-ira8, iškeldamas Roselando sky- 

vuoja “Rūtos” klubas, kurio na-lr*aus nuopelnus Balfui ir pagir-
rėmis yra šios mokyklos moki
nės lietuvaitės. Klubo tikslas y-

damas Roselando visuomenę už 
gražų tarpusavį sugyvenimą.

ra plačiau pažinti lituanistiką, Nuotaikingai ir su humoru pra-
būtent, Lietuvos istoriją, lite
ratūrą ir jos meną, taip pat ne

nešinėjo St. Kancevičius. Po vai 
dinimo vyko pasisvečiavimas ir

pamirštant ir savo asmens to-1 u^^an<^^IaI' vąkaro paruo-
bulinimo.

Seselė Kristina rūpestingai glo 
boja klubo nares, kurių šiuo me
tu yra 150. Jos globos dėka 
“Rūta” yra daug nuveikusi.

Klubo narės kas mėnesį daro 
susirinkimus, kurių metu skaito 
dažnai paskaitas kviestiniai pre 
legentai. Taip pat “Rūta” ruo
šia ir įvairius minėjimus. Šiais 
metais, kaip ir kiekvienais me
tais, yra suruošusi Lietuvos Ne
priklausomybės, šv. Kazimiero 
minėjimus ir žuvusio Lietuvos 
partizano pagerbimą. Klubo na
rės dalyvauja ir mokykloje ren
giamų pobūvių programose, su 
tautiniais šokiais, vaidinimais, 
lietuviškomis dainomis.

Taip pat “Rūta” stengiasi su
rinkti ir piniginių lėšų, kurias 
vėliau paskirsto lietuviškoms 
kultūrinėms įstaigoms. Pinigai 
surenkami įvairiomis progomis, 
kaip antai Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo proga, paruo 
šiant tautinius ženklelius ir juos 
parduodant mokykloje; tuo bū
du surenkama nemažai pinigo.

Šimo dirbo K. Bružas, P. Nied
varas, Pr. Bružas, P. Kurzikaus 
kas, J. Pleinys, K. Čepaitis ir 
Girulis. Taip pat daug pasidar
bavo Bružienė ir Grigaliūnienė.

kilmingos pamaldos už mirusį. 
Pamaldų metu prie karsto sto
vėjo veteranų garbės sargyba ir 
vėliavos. Po pamaldų ir Tautos 
himno, Ip. Nauragiui užgiedojus 
“Arčiau prie Dievo”, gen. E. 
Adamkavičiaus karstas pajudė
jo paskutinei kelionei, atsisvei
kindamas su taip gausiai į pa
maldas susirinkusiais, tautie
čiais.

Providence, R. L
Įspūdingas koncertas

Karstas išvežtas į Brocktoną, 
kur palaidotas a. a. gen. Adam
kavičiaus pusbrolis. Brocktone 
prel. Strakauskas sutiko karstą 
ir palydėjo jį iki kapinių. Atli-

Gegužės 5 d. Šv. Kazimiero pa 1 kęs paskutinio patarnavimo mai 
rapijos salėje nepaprastai dide- das, prelatas tarė žodį. Taip at- 
liu pasisekimu koncertavo Wor- sisveikinimo kalbas pasakė Wor 
cesterio Meno Mėgėjų Ratelio
choras, vadovaujamas muz. J.
Beinorio. Tai trečias iš eilės šio 
choro koncertas. Pirmą kartą 
choras su nauju dirigentu pasi
rodė Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjime, sureng
tame Worcesterio Aušros Var
tų parapijos salėje, antrą kartą 
toje pačioje salėje buvo sureng
tas specialus koncertas ir tre
čią kartą — Providence, R. I.
Koncerto programa, tiesa, buvo 
ta pati, kaip Worcesteryje ir 
tais pačiais chorų variantais —

Susitarė kovojančios 

grupės
Daug triukšmo buvo kilę kai 

Penn-Texas bendrovės vadovai 
bandė užvaldyti Fairbanks 
Morse bendrovę. Po atkaklių 
pastangų iš abiejų pusių priei
ta susitarimo, kad abidvi gru
pės skirs po penkis direktorius,

Kozminai grįžta į Rusiją
Jurgis Kozmin ir jo žmona 

nusistatė grįžti į Rusiją, palik
dami savo vaikus JAV-se, nes 
amerikiečių teismas rado, kad 
jie, būdami psichiškai nesveiki, 
negali tinkamai savo vaikų 
auklėti. Kozminai nusistatę iš
vykti ateinančią savaitę. Jų vai-

t

o dar vieną parinks bendru su-’ kai jau nuo 1953 metų gyvena 
sitarimu. Teismas patvirtino jų 
tą sutartį.

$25 už užvažiavimą ant 
policijos motociklo

amerikiečių prieglaudose, rusiš
kai nesupranta ir į Rusiją va
žiuoti nenori.

Samuelis S. Abrams, 3T m. 
amžiaus, nubaustas $25 už tai, 
kad jo automobilis užlėkė ant 
polioijos motociklo. Teisėjas 
uždedamas bausmę, pasakė, 
kad Abrams baudžiamas dėl ža
lojimo miesto nuosavybės (mo
tociklo) ir dėl neatidavimo pir
menybės tarnybiniais reikalais

cesterio karių Ramovės vardu skubančiam policininkui.
Jonas Vizbaras ir LB apylinkės cįniakas buvo nesunkiai sužeis- 
vardu — Albinas Gražulis. Su-
trimitavus trimitams, per kapi
nes nuskardėjo trys salvės, kaip 
paskutinės pagarbos ženklas nu 
sipelniusiam garbingam nepri
klausomos Lietuvos kariuome-

tas.

Scenos veikėjų balius
Niekur laisvajam Vak. pasau

ly lietuviai neturi tiek šaunių,

vežta ir rūpestingai su Vyčio 
Kryžiumi išsaugota žemė. Į kars 
tą įdėtas ir Vyčio Kryžius.

Vietos dienraščiai “Worcester 
Telegram” ir “Evening Gazette”

mišrus, vyrų, moterų ir vėl miš- įdėjo ilgokus straipsnius su ge
rus. Koncertas pradėtas J. Dam '
brausko “Malda už tėvynę” ir

nės kariui. Ant karsto užberta >vair1^ * turtingų pramogų, 
iš tėvynės paties velionies atsi- kai? Chicagoje. Operos, muziki-

Arba vykstant mokyklos teatro baigtas St. Šimkaus “Lietuviais
salėje įvairiems parengimams, 
klubo narės patarnauja taip 
pat drabužinėje ir salėje, nuro
dydamos svečiams suolų vietas. 
Tat, kiekviename lietuviškame 
parengime, sa'/je matyti nema
žai uniformuotų klubo narių 
rūpestingai patarnaujant sve
čiams.

“Rūtos” klubui nėra svetima 
sritis ir labdarybė. Iš surinktų 
pinigų “Rūta” yra, sušelpus lie
tuvių senelių prieglaudas, gim
nazijas, net ir reikalingus pašal
pos asmenis. Nepamiršta klubo 
narės ir savų geradarių — jos 
ne tik pačios pasimeldžia už 
juos, bet ir šv. Mišias užprašo.

Neseniai “Rūta” turėjo savo 
valdybos rinkimus, o valdybon 
yra renkamos iš paskutinius 
metus besimokančių mokykloje 
klubo narių.

Ateinantiems mokslo metams 
valdybon išrinktos šios moki
nės: Angelė Kleivaitė — pirmi
ninkė, I. Vitkauskaitė — vice
pirmininkė, Rūta Kviklytė —

nerolo nuotrauka, aprašydami jo 
gyvenimą ir darbus.

Ilsėkis ramybėje, generole, lai 
svetinga Dėdės Šamo žemė tau 
būna lengva ir Augščiausias Kū
rėjas tau gailestingas!

Pr. Pauliukonis

Cambridge, Mass.
Nepaprasta sukaktis

Šiemet cambridgiečiai mini 
klebono kun. P. J. Juškaičio ku
nigystės ir klėbonystės sukak
tis. 1917 m. rugsėjo 19 d. bu
vo įšventintas kunigu ir atsiųs
tas į Cambridge lietuvių parapi
ją, kurioje ilgšiol tebeklebonau- 
ja.

Atkeltas rado daug skolų. 
Žmonės buvo labai atšalę nuo

esame mes gimę .

Providence Šv. Kazimiero pa
rapijos salės akustika geresnė ir 
atrodė, kad pats choras buvo ge
riau susigyvenęs ir giliau įsijau
tęs į dainos melodijas bei mintį 
taip, kad choras didingai pasiro
dė su lietuviška daina ir su to
kiu choru galima drąsiai pasi
rodyti ne tik savųjų, bet ir ki
tataučių tarpe. Tenka tik pa
linkėti chorui bei jo dirigentui 
muzikui J. Beinortui sėkmingai 
toliau dirbti.

Vaišės
Po koncerto parapijos klebo

nas kun. Jonas Vaitekūnas su
rengė Meno Mėgėjų Ratelio cho
rui puikias vaišes, kuriose daly-, apje pusantro šimto žmonių at- 
vavo visas vietinės Šv. Kazimie- , eidavo. Tapęs klebonu, jaunas 
ro parapijos choras. Prie ska- kunigas rūpinosi žmones bažny
čių užkandžių buvo pasidalįnta čion sutraukti įvairių pamaldų,
patirtais koncerto metu įspū
džiais.

Kun. J. Vaitekūnas pasidžiau
gė, kad VVorcesterio M. M. Rate
lio choras malonėjo Providence

sekretorė, Irena Odinaitė — iž- surengti koncertą, gėrėjosi at 
dininkė ir Rūta Graužinytė — likta programa ir pareiškė: 
meno vedėja. Šiais mokslo me- “Kur jūs, vaikai, koncertuosite, 
tais pirmininkė Rūta Rakutytė ten ir aš būsiu!” Choro diri- 
labai sėkmingai klubui vadova- gentas J. Beinoris gėrėjosi, kad 
vo, pašvęsdama jo reikalams tarp atskirų lietuvių- kolonijų
daug laiko. A. K.

“Gyvieji numirėliai” Roselande

Balfo skyriaus parengime ge
gužės 11 d. suvaidinta komedi
ja “Gyvieji numirėliai”. Rose
lando Balfo skyriaus veikėjai, 
energingai vadovaujami Kosto 
Bružo, nepailsdami dirba šalpos 
darbą, tam tikslui pašvesdami 
daug laiko ir jėgų. Jų darbą 
paremia jau ne pirmą kartą In
diana Harbor, Ind., scenos mė
gėjų sambūris, be atlyginimo 
vaidindamas, ši idealistų grupė, 
vadovaujama Z. Moliejaus, yra 
visų mėgstama ir laukiama, to
dėl ir šį sykį atvyko nemažai 
žiūrovų, kurie iš linksmos ko
medijos prisijuokė iki ašarų. 
Vaidino Kanišauskas, Z. Molie- 
jus, Pakalenka, Petraitytė, Vilu- 
tienė ir Zeromskis. Dalyvavo

vyksta toks artimas kultūrinis 
bendradarbiavimas, kurio dėka 
galima atsiekti žymiai didesnių 
dalykų. Jei visos kolonijos su
siprastų ir išeitų iš uždarų par 
rapijos ribų, žymiai daugiau kul- 
triškai laimėtų.

Be to dar kalbėjo Šv. Kazi
miero parapijos choro pirm. Ju
zė Vaitkūnaitė, kun. Vacį. Mar
tinkus, Rhode Island universite
to profesoriaus žmona Danutė 
ir Worcesterio M. M. Ratelio 
pirm. St. Raudonis. Pr.

I

Worcester, Masą.
Palaidotas gen. Adamkavičius
Velionis gen. E. Adamkavičius 

buvo pašarvotas J-. Dirsos laido
jimo koplyčioje ir gausiai lietu
vių lankomas. Paskutinę pagar
bą, kaip buvusiam augštų parei
gų kariui Lietuvos kariuomenėj,

niai veikalai, literatūros šventės, 
kartūno baliai, žibuoklių vaka
rai vis Chicagoje.

Dabar štai prieš metus susi- 
būrusios Lietuvių Scenos dar
buotojų sąjungos Chicagos sky
rius šį šeštadienį VVestern Ball
room patalpose, 3504 So. VVes
tern Ave., rengia pirmąjį skir
tingos nuotaikos teatralų pava
sarinį balių.

Tokie baliai yra rengiami 
ištaigingajame Hollywoode ir jie 
buvo garsūs laisvoje Lietuvoje. 
Deja, mums mirtingiesiems, iš
skyrus Algirdą Gustaitį ir J. 
Kaributą, sunku pakliūti j Hol- 
lywoodą, o laisvosios Lietuvos 
dienos giliai svajonėse skendi. 
Džiugu, kad šį kartą mūsų teat
ralai ir menininkai nėra išdidūs 
ir į savo linksmą balių atvėrė 
plačiai duris visiems, kas tik no
ri pas juos pakliūti.

Mūsų scenos darbuotojų są
jungos pirmasis tikslas yra kaip

bažnyčios. Sekmadieniais vos nors Chicagoje suburti savąjį te 
atrą. Be pinigų sunku kibti j 
darbą. Jei šis skirtingos pava
sarinės nuotaikos balius, vadi
namas išdaigų ir staigmenų ba
liumi, duos pelno, aišku, jis bus 
sunaudotas tik lietuviškiems kul 
tūriniems reikalams.

Tad visi, kurie Kaune ir Vil
niuje būvodavom teatralų ba
liuose ir tie, kurie tuomet tos*
laimės neapturėdavom, skubė
kim šį šeštadienį į linksmą te
atralų balių drauge su dr. S. A- 
liūnu dainuodami:

Sukas valsai ir fokstrotai,
Sukas žemė apvali.
Žemės rutulį banknotais
Sukt kaip dyseliu gali.

Al. D.

Dr. Salk gauna augščiausią 
premiją

Pittsburgho universiteto pro
fesorius dr. Jonas E. Salk Chi
cagoje apdovanotas augščiau- 
sia Amerikos medicinos premi
ja, Taylor Ricketts vardo. Pre
mija įteikta Billings ligoninėje. 
Dr. Salk ta proga laikė paskai
tą apie biologinius polijo ligos

Polį.' aspektus.
Mirtinai sužeidė 5 m. 

berniuką
Joseph Resch, 5 m. amžiaus 

berniukas< buvo .mirtinai su
žeistas ties 1200 W. Rosooe, 
Chicagoje. Jį sužeidė mašina, 
vairuojama Dovydo Mroz, 16 
m., kuris pasakoja, kad 'berniu
kas staigiai išbėgo iš tarpo sto
vinčių automobilių ir pateko po 
važiuojančios mašinos ratais.sj

Žumalizmo mokyklos 
dekanas

Ira W. Cole, 33 m. amžiaus, 
buvo paskirtas North^estern 
universiteto Medill. žurnalizmo 
mokyklos dekanu.

Uždaro vieną stotelę
Chicagos Miesto susisiekimo 

vadovybė nuo šeštadienio nak
ties uždarys Wood gatvės sto
telę Douglas iškeltojo traukinė
lio linijoje.

Prigėrė berniukas
Netoli East Gary, Deep upėje 

apvirto 14 pėdų laivelis ir pri
gėrė 4 m. amžiaus vaikutis Mi
chael Lee Rosendaul. Du ug
niagesiai ištraukė jo lavonėlį iš 
po apvirtusio laivelio, bet at
gaivinti jau nepasisekė. Kartu 
buvę dar du suaugę ir trys vai
kai — išsigelbėjo.

A A.

KAZIMIERA SELEMON 
(Seleįuonavičius)

Oeldutytė
Gyveno 3840 W. lllth St. 

Tel. CE 3-0855
Mirė gegužės 16 d., 1957 m. 

Gimė Lietuvoje: kilo iš Pane
vėžio apskr., Kupiškio parap., 
Naivų kaimo.

Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyrus Antanus, duktė Koše Lu- 
kis, žentas Jonus, marti Mabel 
Selemon, anūkas Antanas Sele- 
mon, Jo žmona Betty ir proanū- 
kai: Patricia, Kathleen ir Au- 
drew, sesuo Marijonu Vaitukai
tis. sesers duktė Helen, sesers 
sūnus Pranciškus, giminaitis 
Cleo Matusevičius, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko brolis Konstantinas su šei
ma ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Ave.

Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
gegužės 20 d., iš koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėta į Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos-už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę-: Vyras, duktė, žen
tas, marti, anūkus ir prounū- 
kai.

I-aidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

A. A

JOHN ŽOSTAUTAS, Jr.
Gyveno 120 4 S Hggleuton Aųe.

Staigiai mirė geg. 16 d., 1957, 
12:05 vai. po pietų, sulaukęs 5 
metus amžiaus.

Gimė Chicagoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
tėvas John, motina Julija 
(Narbutaitėj, sesuo Beverly, 2 
senelės Frances Žostautus ir 
Margaret Matukas, senelis 
Charles Matukas: 3 tetos: Stel- 
ta Aburaitis ir jos vyras Vytau
tas, Josephine Guesto ir jos vy
ras Kam, Helen Karalius ir jos 
vyras Alphonse; 2 dėdės: Mi
chael Norbut, Gus Norbut ir jo 
žmona Murie ir daug kitų liū
dinčių.

Kūnas pašarvotas 1,. Bukaus
ko koplyčioje, 10821 So. Michi
gan Ave.

Laidotuvės jvyks pirm., geg. 
20 d., iš koplyčios 8:45 vai. ry
to bus atlydėtas j šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks pamuldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Tėvai.

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

A | A

POVILUI ŽADEIKIUI mirus, 
Lietuvos Įgaliotam Ministeriui J.A.V. 
jo žmonai Marijai ir dukrai Mirgai reiškia nuoširdžią 

užuojautą
L K. Kūrėju Savanoriu Sąjunga

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

misijų ir sodalicijų pagalba. Pa
rapijos padėtis buvo tokia blo
ga, kad parapija jau buvo pri
skirta prie airių Šv. Patricijaus 
parapijos. Be tų visų blogybių 
buvo labai didelė skola, kurios 
nė pats kardinolas W. O’Connel, 
tuomet buvęs arkivyskupu, ne
manė, kad kuomet bus galima 
išmokėti. Jaunas, uolus kuni
gas visokiais būdais dirbo, ir 
didelė skola tirpo.

Iki 1926 metų skola jau tiek 
sumažėjo, kad buvo galima pra
dėti statyti parapinę mokyklą. 
1926 m. įrengęs keturis mokyk
los kambarius, pradėjo keturis 
pradinės mokyklos skyrius. Mo
kyklai vadovauti pakvietė tik be 
sikuriančias Nukryžiuotojo Jė
zaus seseles, kurios ir dabar mo 
kyto jauja.

Tais metais nupirko namą, ku 
riame įrengė seselėms mokyto
joms vienuolyną. Dabartiniu lai 
k u Cambridge lietuvių parapija 
yra geroje padėtyje ir jokios 
skolos neturi. 1960 m. minės 
auksinį jubilėjų.

Šiemet gegužės 19 d. parapie
čiai mini kun. P. J. Juškaičio 40 
metų kunigavimo ir klebonavi
mo sukaktį. Vietinis

KMTOA, KUKI VISADA WOI 
m NmBMVTA

IM Juoao Švaisto

Stoję knycojs «aaAtos kiO^ taoaių 
pasakos, au paveikslais. Jas miela 
•kalto lr suaugę ir jaunieji Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoma 1
viso r t pamokoma

pasakos Kaina įiv Ra 
dideli nuotakia

kartu au pinigais siųskit*

Veltui dovana siuntiniams į Lietuvę

EUROPE PARCEL SERVICE
6004 So. Mozart St., Chicago 29, III. . Tel./IVA 5-3829

Sąryšy su 10 metų sukaktimi firma
Veltui siunčia su kiekvienu užsakytu siuntiniu 10 sv. cukraus, 
ryžių srbn muilo. Prekės vertę bei muitą apmoką pati bendrovė

Kiekvienam užsakomam penktam siuntiniui firma duoda vel
tui medžiagą kostiumui arba paltui. Siunčiame rūbus, avalynę, 
tekstilę, vaistus ir kt.
Atidaryta kasdieną ir šventadieniais nuo 12 iki 9 vai. vakaro 

Garantuojamus kiekvieno siuntinio pristatymas l(Miyo

Kariuomenės paradas
Šiandien, šeštadienį, 2 vai. 

p. p. bus kariuomenės paradas, 
kuris prasidės ties VVacker 
Drive ir State. Parado stebėji
mo platforma bus ties State ir 
Madison, o paradas baigsis pa
siekęs Harrison gatvę. Paradas 
ruošiamas ryšium su Ginkluo
tų Jėgų diena. Žygiuos kariuo
menės, laivyno, aviacijos mari
nų ir pakrančių sargybos dali
niai bei rezervistai.

• •

A A
ANNA (URS ŪLA) 

PALILŪNAS
Nausėdaitė

Gyveno 6948 S. Kcdvalc Ave. 
Daug metų gyv. W. Pullmane.

Mirė geg 17, 1957, 9:65 v. ry
to, sulaukusi pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Skaudvilės para
pijos, Kundrotų kaimo.

Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Felix, marti Uršula, duk
tė Vera Kurpiers, žentas Geor
ge, 3 anūkai: J^onas Paiilunas, 
Chariotte ir Catherine Kur
piers, sesuo Anna Lukas, jos 
vyras Charles, brolis Jack Nau
sėda, jo žmona Bernice, ir jų 
šeima, giminės: Antanas ir Mi
chael Yonikas, Sadunų šeima, 
Valentiejų šeima, šim&uskų šei
ma, Latozų šeima ir Julius Pa- 
lilunas, kiti giminės, draugai lr 
paž|stami.

Priklausė: S.L.A.: buvo amži
na narė (iv. .KazUniero Akad. 
ųėmėjų Dr-jos.

Kūnas bus pašarvotas šešt. 3 
vai. popiet Bukausko koplyčio
je, 10881 H. Michigan Avi',

laidotuvės Jvyks pirmad., 
geg. 20 d., iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėta i šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta i 6v. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Kūnus, duktė. mar
ti, /.nda.s ir anūkai.

laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas. Tel. COinmodor 4-2228

A. A

STEPONO DERINGIO
Jau suėjo vieneri metai kaip negailestingoji mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, sūnų ir brolį.
Netekome savo mylimo 1956 m. gegužės 21 d., Los An

geles, Californijoje, ir buvo palaidotas Chicagoje, šv. Ka
zimiero kapinėse geg. 26 d. Nors laikas tęsiasi bet mes jo 
niekad negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievulis suteikia 
jam amžiną ramybę.

Už jo sielą bus laikomos Šv. Mišios gegužės 19 d., sek
madienį 10:45 vai. ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los An
geles, California. Po pamaldų pietūs parapijos salėj daly
vaujant artimiesiems kuriuos užprašė velionies žmona Ade
lė. Taipgi Chicagoje, Brighton Parke, Švenč. Panelės Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje, bus laikomos Šv. Mišios su 
egzekvijomis, gegužes m. 21 7 vai. ir 8 vai. ryto, o po Šv. 
Mišių ą. a. velionies tėveliai kviečia visus savo artimuosius 
užkandžiams į savo namus.

Maloniai kviečiame savo artimuosius kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Stepono sielą.

Lai būna, tau sūneli, lengva ši žemelė, ilsėkis ramiai ir 
lauk mūsų ateinant pas tave.

Nuliūdę: Žmona Adelė, tėveliai Antanas ir Kazimiera 
De ringiai, broliai ir seserys ir jų šeima.

Mūsų mieliems draugams

L t A.
JULIJAI IR JONUI ŽOSTAUTAMS

taip netikėtai, tiesiog tragiškai netekus mylimojo sūnelio 
A. -Į- A. JONO-JUL1AUS, giliausią užuojautą didžioje skaus
mo valandoje reiškia ir kartu liūdi

Rinite, Petras Romanas Hiieikiai ir Konstancija Gavėnienė

■ '■iimmiimillllllHIHIUIIHIIIMIIHIMIIMIMUHIlIinimillllllllimillllllllllllllllllllllii

4646 Street
CHICAGO 29, ILLINOIS

Mūsą brąngMK bičiulius
JULIJĄ IR JONĄ ŽOSTAUTUS 

gilio uItiiimuo valandoj, jų sūneliui Jonukui staiga 
mirus, nuoiirdžui užjaučiame ir kartu liūdime.

Angelė ir Antenas Kašubai

• * ' ■ 'it
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knyga
Kokios pasirodo tik ratais Isikotar 
pisis.

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė LietnviSkos buities kayga, 
išrinkta iš daugelio karinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės

Aplankas dail. J. PankStienės 
LietuviSkos Knygos Klubo leidiaya 
434 psl. Kaina $4 99.

UžaaRymns ir pinigus siųskite 

DRAUGAM
4645 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

i
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'dt.r1 *
1-

X 40 lietuvių kunigų iš Chi
cagos parapijų ketvirtadienį 
buvo suvažiavę į tėvų marijo
nų naująjį vienuolyną . prie 
Draugo. Tarp gausių svečių bu
vo prel. Ign. Albavičius, prel. 
D. Mozeris, kan. Paškauskas, 
•o taipgi tėvų jėzuitų, tėvų sa
leziečių atstovai. Po vaišių — 
namo viršininkas kun. dr. V. 
Rimšelis padėkojo lietuviams 
kunigams už prielankumą ir 
prašė, kad parapijos prisidėtų 
prie Draugo pastatų šventini
mo iškilmių ir talkintų skolų iš
mokėjime. Prel. Ign. Albavičius 
pasidžiaugę tėvų marijonų gra
žia veikla ir dienraščio “Drau
go” augančia įtaka ir kvietė lie
tuvius kunigus šiuose reikaluo
se talkinti. Tėvų marijonų spau
dos direktorius kun. P. Cinikas 
išreiškė pasigerėjimą, kad prie 
“Draugo” ir jo pastatų augimo 
gražiai dedasi ir vietiniai lietu
viai, ir naujieji ateiviai. Pakvie
tė lietuvius kunigus naujas pa
talpas apžiūrėti. Pobūvis praė
jo labai jaukioj nuotaikoj.

X Vysk. V. Brizgys, dr. P. 
Daužvardis, Ant. Rudis, Dan 
Kuraitis, gen. Plechavičius ir 
L. Šimutis (chicagiečiai) daly
vavo a. a. Povilo Žadeikio, Lie
tuvos ministerio, laidotuvėse. 
Vysk. Brizgys po gedulingųjų 
pamaldų Washingtono Šv. Mato 
katedroje pasakė trumpą žodį 
apie velionį lietuvių ir anglų 
kalbomis, taip pat padėkojo 
vietos arkivyskupui Boyle už 
dalyvavimą laidotuvių pamal-

X Kun. SI. Petrauskas, da
bartinis Sv. Petro ir Povilo pa
rapijos klebonas, 12259 S. Erne- 
rald Avė., švenčia savo 25 m. 
kunigystės sukaktį gegužės 20 
d. Tą dieną parapijos salėje 6 
vai. p. p. bus jubiliatui pagerb
ti banketas, kurio metu mokyk
los mokiniai atliks programą. 
Padėkos mišias jubiliatas lai
kys gegužės 21 d., savo sukak
tuvių dieną, gi gegužės 26 d. 
12:15 vai. laikys kitas padėkos 
mišias. Diakonas bus kun. G. 
Shea, subdiakonas — kun. Al.

Kun. St. Petrauskas, Šv. Pet
ro ir Povilo naraniąos klebonas.

Kiškūnas. Ceremoniarijus — 
prel. D. Mozeris. Šv. Antano 
parapijos choras giedos mišių 
metu.

Kun. St. Petrauskas baigė 
kard. Mundeleino vardo kuni
gų seminariją ir buvo įšventin
tas į kunigus 1932 m. gegužės 
21 d. Vikaravo lietuvių para
pijose: Šv. Jurgio, švč. Panelės 
Gimimo ir Šv. Antano. Jubilia
tui pagerbti banketo komisiją 
sudaro: kun. A. Bendžiūnas, 
kun. Fr. Juskevicz, J. Andruš-

dfose ir suteikimą paskutinio ka, F. Paliūnas, J. Wersching, 
Bažnyčios patarnavimo velio- E. Meteisis, V. Stankus, M. 
niui, taip pat katedros klebonui
už atlaikymą mišių ir gražų pa
mokslą. Laidotuvėse dalyvavo

X Lietuvių sporto paroda 
įvyksta Lietuvių auditorijoj ge
gužės 21 d. 730 vai. v. Parodoj 
bus išstatytą plakatai, progra
mos, filmai ir kiti daiktai liudi
jantys lietuvių sporto veiklą 
nuo 1922 m. ligi dabar. Bus 
parodyti įvairūs filmai iš lietu
vių rungtynių bei sporto šven
čių 1939 m. ir 1943 m. Bus ro
domas filmas iš Šarkio ir 
Dempsey rungtynių 1927 m. 
Galima bus pamatyti boksinin
ką Hirry VVillis, kurį nugalėjęs 
Šarkis tapo garsus visame pa
sauly. Visi svečiai, atsilankę į 
sporto parodą, taip pat bus nu
filmuoti. Parodos rengimu rū
pinasi J. Jakubs.

X Lituanieos komanda šį
sekmadienį, gegužės 19 d., iš
vyksta pirmenybių rungtynėms 
į East Chicago, Ind. Šių rung
tynių priešininku bus lenkų fut
bolo komanda Hoosiers/ Rung
tynės bus Todd Parko stadione, 
East Chicago, Ind., Indianapolis 
ir Columbus Drive. Pirmųjų 
kom. rezervai susitinka l vai. 
p. p. Pirmosios kom. 3 vai. 
P- P-

Mašinos į pirmąsias rungty
nes išvažiuoja 11 vai. nuo per
sirengimo patalpos, 2638 VVest 
69 str.

X Adelė ir Bronius Šležai
neseniai atvyko iš Vokietijos ir

Kontraktorius M. Zizas ir žmona paaukojo 500 dol. Tėvų Mari
jonų vienuolyno ir “Draugo” statybai. Zizai yra uolūs organizacijų 
ir visų lietuvių dar*bų rėmėjai. M. Zizas yra vienas stambiausių niu
rnų statytojų pietvakarinėj Chicagos dalyje.

LIETUVIS, KURIS KRIKŠTIJA 
RIO GRANDĖS UPĖJE

— Tėvynė Lietuva alpsta po 
kryžiaus našta... Mūsų Viešpats 
niekinamas svetimų atėjūnų, va
romas iš mokyklų, iš namų, iš 
puošnių bažnyčių ir žmonių sie
lų. Siautėja, rodos, pats Anti
kristas, versdamas mūsų bro
lius ir seseris lenktis medžiagai,

vedėju pakviestas kun. J. Pruns 
kis. Iškilmėse sutiko dalyvauti 
ir J. E. vysk. Brizgys.

Kun. R. Klumbis šiuo metu 
yra Fatimos Dievo Motinos pa
rapijos klebonas Van Horne, 
Texas, apie 1,300 mylių į vaka
rus nuo Chicagos. Jau 4 metai,

buvo apsistoję Town of Lake į,omu"‘2m» 3tabui vergijai. kaip tenaj darbuojaSi, aprūpi„-

dieną keli kaip Aaronas rankas 
augštyn, kasdien tari konsek
racijos žodžius, kasdien atsišau
ki iš dangaus visatos Kūrėją, 
kasdien stebuklus darai nusi
dėjėlio sielose, nuvalydamas jas 
nuo mirties pėdsakų — nuodė
mių, kasdien lankai ligonius, ly
di mirusius ir ilgai meldiesi, mąs

, ... x. . , . . tai bet kontempliuoji. Deja, tu
plono studijos metimą mokinių vjen0
koncertas- įvyks birželio 2 d. 4 j

kolonijoj pas biznierius Rum
šas. Dabar naujakuriai apsigy
veno pas Šalkauskus. Vienas 
Šliažų sūnus yra baigęs tech
nikas mokslus, kitas sūnus 
numato studijuoti, duktė lan
kys Šv. Kryžiaus parapinę mo
kyklą.

X Muz. Antano Nako Forte-

glaudė saVo klebonijoje ir išlai
kė ketvertą mėnesių. Kitą sykį 
vienai moteriai nelegaliai gimė 
mergaitė, kurios veidas buvo de 
formuotas. Motina taip ir paliko I

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— LB New Yorko apylinkių
kūdikį gydytojui. Daktaras, ne- atstovų suvažiavimas, kuris
turėdamas kur kūdikį padėti, 
šaukėsi mūsų lietuvio. Naujagi
mė buvo atgabenta vėl pas kun. 
Klumbį, kuris turėjo nemažą rū
pestį atiduoti nesveiką kūdikį į 
ligoninę, kai nebuvo kam už ją 
mokėti.

Dirba tik vienas. Neturi kas 
pavaduotų. Vienu metu turėda
mas temperatūros vistiek turė
jo važiuoti laikyti pamaldas, 
nuo ko buvo sunkiai susirgęs. 
Taigi mūsų mielas lietuvis dirba 
sunkiose sąlygose, parodydamas 
didelį pasišventimą. Ypač, kad 
per trejus metus neturėjo kas 
nei valgį paruošia ir pats sau 
virdavosi makaronus ir kepdavo 
si dešreles. Dabar jau ir barš
čius pramokęs išvirti ir kitus ge
rus valgius.

Kun. R. Klumbis yra gimęs 
1914 m. Chicagoje, Brighton

damas dar kitas dvi bažnyčias 
ir keturias misijų stotis apylin
kėse. Vietose kur nėra bažny
čios, reikia mišias laikyti name, 
lauke, panaudojant kilnojamą 
altorėlį. Kartais jam tenka net 
krikštyti įbridusius į Rio Gran
de upę meksikiečius.

Sii saldainiais ir vištomis 
pas meksikiečius

vai. 30 min. p. p. Marijos Augš- 
tesniosios mokyklos salėje.

Programoje dalyvaus 35 mo
kiniai, kurie atliks lietuvių ir 
kitų kompozitorių kūrinius for- 
tepionui.

Dabartiniu metu muzikos

— sugrąžinti laisvės mūsų nio 
kojamai tėvynei Lietuvai. Gali 
tiktai aukoti Visagaliui mūsų 
Lietuvėlės kryžiaus kelius ir 
melsti, kad, kaip Simonas Kire- 
nietis, padėtų jai jos negalėje,

— šitokius sveikinimo žodžius

Būna atsitikimų, kad jam ten 
ka kokiai atsilikusiai šeimai tuo 
pačiu kartu suteikti ir pirmą ko

įvyks š. m. gegužės 25 d. 5 vai. 
p. p. Liet. Amerikos Piliečių 
klubo salėje, New Yorko pir
mąją apylinkę atstovaus išrink
ti šie atstovai: M. Alksninis, A. 
Butas, A. Dumbrienė, K. Ke
palas, V. Padvarietis, V. Sta
siukynas, M. Kregždienė, B. 
Kulys, A. Koncė, A. Novickis, 
D. Penikas, J. Remezi, V. šven- 
toraitis, B. Švalbonas, L. Vir
bickas ir S. Vaškys.

KANADOJ
— Arch. dr A. Kulpavičhis 

dirba Toronte didžiulėje staty
bos ir planavimo kompanijoje, 
kuri ruošiasi statyti 3,500 gy
venamų namų miestą šalia 
Bramptono — 25 mylios į šiau
rės vakąrus nuo Toronto. Nu
matytos mokyklos, bažnyčios, ir 
kiti viešieji pastatai. Darbai

Parke. Septynerių metų būda- numatomi pradėti šį rudenį ir 
mas grįžo į Lietuvą. Motina jau 
-buvo mirusi, grįžo tik su tėvu 
ir broliu. Praslinkus keliems mė 
nesiams, tėvas mirė ir abudu 
broliu gldbojo dėdė, kuris buvo 
įpradžios. mokyklos mokytojas 
(dabar išvežtas į Sibirą). Pro
gimnaziją baigę Švėkšnoje, abu 
du su broliu išvažiavo į Italiją 
pas saleziečius ir ten išėjo filo
sofijos kursą. Teologijos studi
jas baigė Lietuvoje ir buvo įšven 
tintas kunigu 1937 m. gegužės 
22 d.

truktų keletą metų. Pradžiai 
norima pastatyti 600 vieno bu
to namų, kurių tarpe numato
ma šalia kanadiško keletas rū
šių - ir europietiško stiliaus. 
Džiugu, kad miesto ir pastatų 
planavimo darbas patikėtas 
mūsų tautiečiui. Tenka tik pa
linkėti sėkmės atsakingose pa
reigose.

Wersching.

X Dievo Apvaizdos parapi- 
ir Juozas Bačiūnas, Tabor va-' jos bažnyčioje rytoj, sekmadie-
sarviętės savininkas. Be to, iš
kitur buvo atvykę — Vliko pre
zidiumas (Jonas Matulionis, 
prof. J. Kaminskas, H. Blazas),
Vykd. taryb. pirm. E. Devenienė,
LLK nariai, Voice of America 
lietuvių skyriaus direktorius 
d. K. Jurgela ir kiti, gen. kon
sulas J. Budrys su padėjėjais, 
velionies giminės (kaikurie at
vykę iš Kanados), dr. P. Vilei
šis ir daug kitų. Iš Romos bu
vo atvykęs Stasys Lozoraitis.

X Jonas Vaidelys dar porą 
savaičių turės pasigydyti Engle- 
wood ligoninėje, esančioje 6001 
S. Green str., kur jis buvo nu
gabentas po sunkaus sužeidimo 
automobiliu. Jo lūžusi dešinė 
ranka sugipsuota, o kairi-oji 
įdėta j tokį metalo lovį; kadan
gi kairioji sulaužyta per alkū
nę, tai — kad kaulas neišeitų 
iš vietos — prie kaulo prišriu- 
buota plokštelė, nuo jos per odą 
išvestos vielos, kurios įtemptos 
ir pritvirtintos prie to metali
nio lovelio laiko kaulą reikia
moje padėty. Dėl šios priežas
ties Jonas Vaidelys negali tuo 
tarpu naudotis nei viena ranka 
ir negali net lovoje gulėti, o 
naktis praleidžia fotelyje.

X Lietuvių meno parodai 
ruošti komitetas visiems lietu
viams dailininkams Amerikoje,
Kanadoje ir kituose kraštuose 
išsiuntinėjo asmeninius kvieti
mus, kviesdamas visus dailinin
kus dalyvauti meno parodoje, 
kuri rengiama Morrison vieš
butyje Chicagoje. Dailininkai, 
kurie dėl pasikeitusių adresu 
kvietimų būtų negavę, prašomi 

•skubiai kreiptis adresu; Meno 
parodos komitetas, 5541 South 
Paulini St., Chicago, III. •

X Petras Pivaronos, žinomas 
Amerikos lietuvių visuomenės 
veikėjas, mirė Pittsburghe su
laukęs 74 m. amžiaus. Buvo il
gametis vietos Alto valdybos 
pirmininkas ir Alto centro ta
rybos narys. Laidojamas Chi
cagoje gegužės 20 d.

nį, 10 vai. suma su pamokslu 
bus už a. a. kan. F. Kemėšio 
sielą. Visų organizacijų, kurias 
velionis steigė, ugdė, veikimui 
vadovavo, dvasios vadu buvo, 
nariai,-ės kviečiami į šias pa
maldas. Po visam visi taip pat

studiją lanko lietuvių ir ameri-Į^ Britanij°s atsiuntė rašy- 
kiečių jaunimas, viso apie 40 ■ to3as kun’ Jonas Kuzmickis sa- 

mokinių. vo mokslo draugui kun. Rai- 
! mundui Klumbiui, kuris šį sek-

X Kun. Anastazas Valančius,1 madienį Chicagoje švenčia savo
Šv. Mykolo parapijos klebonas, 
praneša, kad dėl užsitęsusio

kviečiami Vyčių salėn, į vyčių į bažnyčios ir ^klebonijos remon- 

sendraugių suruoštą nemoka
mai užkandį ir trumpą progra-
mėlę.

i
X Kazimieras ir Uršulė Lau- 

rinavičiai yra didžiausi Gimimo 
Šv. P. Marijos parapijos auko
tojai naujajai bažnyčiai. Jie 
yla apmokėję Italijoje gamintų 
grotelių (priešais didįjį alto
rių) įtaisymą, paaukodami 
5,200 dol. Jų (o ne Aleksandra
vičiaus, kaip klaidingai buvo 
paskelbta) buvo įnešta didžiau
sia auka.

X Studentišką vakarą rengia 
L. S. S. Chicagos skyrius birže
lio 8 d. Pulaski Ballroom salė
je. Čia programą atliks links
mieji broliai, indų šokėjos ir 
kt. Taip pat bus šokiai ir kiti 
įvairumai.

X Kęstutis Jauniškis ir Ane
lė Kirvaitytė jau antra savaitė 
dirba su Brighton Parko Moks
leivių Tautiniu ansambliu.

20 m. kunigystės sukaktį. 

Sukakties iškilmės 
Iškilmingos pamaldos bus 10to 40 vai. atlaidai nukeliami j 

birželio mėn. pirmą sekmadienį, i va^- Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje, 2745 W. 44 Str. Pamoks 

X Teatralų baliaus, įvyks- ią iškilmėse sakys kun. K. Ba- 
tančio šiandien Western Bali- rauskas. Paskiau, 5 vai. p. p.,

Marijos Augšt. mokyklos patal
pose bus iškilmingos vaišės, ku 
rias rengia sukaktuvininko gi
minės ir draugai. Čia programos

Kun. R. Klumbisroom patalpose, tikslas — su
dėti lėšų sceniniam veikimui la
biau pagerinti. Balių rengia 
Scenos Darbudtojų sąjungos 
Chicagos skyrius. - ___ ■ .. __

X Bronius Vaškelis, dabarti-1 x Antano Brazdžio šei
nis Kanados Liet. Studentų ma v’ena iš pirmųjų sužinojo 
są-gos pirmininkas, Jaunimo aPie L>uv- Lietuvos pasiuntinio
kongrese skaitys paskaitą te
ma “Jaunimas ir ateities per
spektyvos”. Šis kongresas įvyks 
birželio 29—30 d. d. Chicagoje.

X šaulių jaunimo skyriaus 
pagerbtinų asmenų vardinių 
minėjimas ir pagerbimas įvyks
ta Brino svetainėje gegužės 24 
d. 8 vai. v. Ta pat proga bus 
ir visų sekcijų susirinkimas.

X Dr. A. Mačiuikienė skau- 
toramos metu įteikė 100 dol. 
auką skautų stovyklos įrengi
mui.

Paryžiuje Klimo žmonos Bro
nės mirtį. Šią liūdną žinią te
legrama pranešė P. Klimas.

X Min. P. Žadeikio ir gen. 
E. Adamkavičiaus minėjimą

muniją, ir moterystės sakramen 
tą, nes tie dalykai per ilgą laiką 
buvo užsilikę nesutvarkyti.

Jo aprūpinami meksikiečiai y- 
ra labai neturtingi, ir gaudamas 
iš lietuvių ir net kitataučių — 
protestantų dalina jiems miltus, 
drabužius, ir jau per tą savo 
trumpą klebonavimo laiką tose 
neturto srityse išdalino apie 100 
pundų drabužių. Vien tik Kalė-

Bolševikai buvo išvedę 
sušaudyti

Vikaravo Ukmergėje, Šiau
liuose, kur teko ir parapiją ad
ministruoti. 1941 m. birželio 24 
d. bolševikai jau jį buvo išve
dę sušaudyti. Vieną grupę žmo
nių jau sušaudė, bet, kai atėjo 
kun. Klumbio ir kitų eilė, užė
jo vokiečiai, sargybiniai išlaks
tė ir tik, tokiu būdu išliko nesu- 
šaudyti. Vėliau kun. R. Klum
biui teko išklausyti išpažinties 
apie 30 komunistų, kuriuos vo
kiečiai rengėsi sušaudyti.

I *
Tremtyje buvo Fuldos stovyk 

loję. Tenai suorganizavo laikraš 
tį “Mūsų Viltis”. Laikraštį re
dagavo A. Merkelis, J. Gobis ir 
A. Vilainis. Į JAV atvažiavo 
1946 m. Kaikurį laiką darbavo
si Šv. Mykolo parapijoje, Chi
cagoje. Susirgęs plaučiais, e gy
dėsi Municipalinėje ligoninėje ir 
Colorado Springs. Tada buvo 
paskirtas aprūpinti indėnus 
Palm Springs, Californijoje, kur 
suorganizavo parapiją, pastatė 
bažnyčią ir 1952 m. buvo per
keltas į dabartinę vietą Van 
Hom. Vyskupas jo veiklą labai 
vertina ir atsiuntė gražų sveiki
nimo raštą. Sekmadienį ir mes, 
lietuviai, turėsime p rogą pasvei 
kinti tą pasišventusį, rūpestin
gą apaštalautoją. — J. Daugi.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Karna $1.00 

Užsakymus kartu su plnlg-ate siuskite:

•‘DRAUGAS’’
4545 West 63rd Street 

Chicago 29. Illinois

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd 3t., 
CHICAGO 29. ILL.

ruošia Chicagos Ramovės sky- proga meksikiečiams nuve
rtus gegužės 19 d. 2:30 vai. p. p. maždaug 50 svarų saldainių, 
Lietuvių auditorijoj. Įėjimas
visiems laisvas.

X Dr. Vincas ir Birutė (Cap- 
likaitė) Kožicai susilaukė ant
rojo sūnaus, kurį žaęla gegužės 
18 d. krikštyti Arvydo-Stasio 
vardais.

Plečia atominius tyrimus
Dr. Norman Hilberry, direk

torius Argonne atominės labo
ratorijos, esančios netoli Le- 
mont, III., pranešė, kad ši neto- 

daug pupelių, miltų, cukraus ir Ii Chicagos įrengta atominė la- 
12 vištų, kad meksikiečiai galėtų boratorija stengiasi išplėsti ato- 
turėti linksmas šventes. Yra iš-(minių tyrimų darbą savo pada-

Švč. Paneles Marijos Gimimo parapijos didysis choras, vadovaujamas muz. Giedraičio, atliks dalį 
programos Religiniam koncerte, kuris įvyksta naujoje bažnyčioje šį sekmadienį 3;30 vai. p.p. *

dalinęs apytikriai 1,000 rožan
čių, gaudamas jų iš įvairiausių 
šaltinių.

Kun. Klumbiui tenka aprūpin 
ti plotą daugiau kaip 100 mylių 
ilgio ir apie tiek platumo. Ka
talikai labai išsimėtę, gyvena pa 
vieniui. Belankydamas savo pla 
čiąją parapiją su dvasiniais pa
tarnavimais, jau padarė 75,000 
mylių. Kas sekmadienis laiko po 
trejas šv. mišias, važiuodamas 
po 15 ir 35 mylias nuo vienos 
pamaldų vietos į kitą. Kadangi 
kiekvienoje vietoje reikia sakyti 
po anglišką ir ispanišką pamoks 
lą, tai kas sekmadienį iš viso 
turi pasąkyti 6 pamokslus, klau
syti išpažinčių Ir teikti kitus sa
kramentus

Kai klebonija tampa našlaitynu
Tokiose vietose dirbant būna, 

visokių nepaprastų įvykių. Vie-Į 
nu metu automobilio nelaimėje | 
žuvo tėvai ir liko 7 vaikai naš-Į 
laičiai. Kun. Klumbis juos pri-»

linyje, įrengtame Idaho valsty
bėje. Ten bus įrengtas ekspe
rimentinis reaktorius, gaminąs 
šilimą ir elektrą. Statomas ir 
kitas reaktorius, kuriame ato
mų iki virimo įkaitintas vanduo 
taipgi gamina šilimą ir elektrą. 
Ten taipgi bus įrengta dar po
ra reaktorių moksliniams tyri
mams.

TĖVAS PIJUS

istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė* 
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė- 
mis. Knygoje aprašoma pra* 
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
vra įdėti 32 paveiksmi. Kaina 
$2.00.

Galima gauti "DRAUGU" 

Admlnistrac.ijc.je 

4545 West SS Street, Chk-ojcn 20. UI.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted St. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9* 6

J


