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SNIEČKUS MASKVOJ SKUNDŽIA JAV LIETUVIUS
Gomulka įtikinančiai atsakė 

savo kritikui
VARŠUVA, geg. 19. — Lenkijos komunistų vadas Vladislavas 

Gomulka* savo dvi su puse valandos užtrukusioje kalboje partijos 
Centrinio komiteto nariams, atsakė jį kritikavusiam Kazimierui 
Mijat.

Jo kalba lietė K. Mijal pasisa
kymą, kuriame jis griežtai išsi
tarė prieš Gomulkos vidurio ke
lio komunizmą. Buvęs Lenkijos 
vietinės vyirausybės ministeris 
Mijal Gomulkos dabartinę politi
ką buvo pavadinęs “sugrįžimu į 
kapitalizmą” ir “kapituliacija 
Romos Katalikų Bažnyčiai.”

Informuoti sluogsniai teigia, 
jog Gomulka savo atsakymą pra 
dėjo su pastebima ironija savo 
kritikui ir jo kalba buvo gana 
įtikinanti, nes 80 žmonių komi
tetas ir pats Mijal suprato, kad 
stalinizmas rimtai grąsė komu
nistinei ideologijai, taip kaip ir 
dabartinė kaikurių žmonių ten
dencija pasinešti į vakarietiško
jo stiliaus demokratiją.

Išklausius Gomulkos atsaky
mo, Mijal kapituliavo ir atsiėmė 
savo kaltinimus. Mijal taip pat 
tada pasisakė už partinę vienybę 
kuri yra būtina norint atsikti di
desnius laimėjimus.

Sporto „mėgėjai
JUNGTINĖS TAUTOS, geguž. 

Pranešama, kad vadina
miems Rusijos sportininkams 
„mėgėjams” 1956 m. išleista 35 
milionai rublių. Tokios žinios 
randamos Sovietų sporto knygo
je, atsiųstoj Jungtinių Tautų ko
respondentams. Gausiai iliuos- 
truotoje knygoje, kurioje yra ir 
Nina, skrybėlaičių mėgėja, rašo
ma, kad Sovietų Sąjunga fizkul
tūrai išleidžia 35 milionus. Be
veik visi sovietų sportininkai y- 
ra tokie, „mėgėjai” kuriems spor 
tas yra gerai apmokamo pragy
venimo šaltinis.

19.

LIETUVOJE
• Mašinos su 20 defektų. 

Agr. Kulys “Tiesos” 83 nume
ryje skundžiasi, kad "Metalo’ 
fabriko gaminamos mašinos že
mės ūkiui turinčios net 20 de
fektų. Mašinų medinės dalys pa 
gamintos iš šakoto, neišdžiūvu- 
sio medžio, su įskilimais, neo
bliuotos.

• Lietuvos bokso pirmenybė
se Kaune lengviausiame svory
je pirmoji vieta atiteko vilnie
čiui Uosiui, kuris taškais nuga
lėjo Bogdanovą. Puslengviame 
svoryje pereitų metų Lietuvos 
čempionas Krepševičius (Kau
nas) pralaimėjo prieš vilnietį 
Avricevičių. Sekančiose dviejose 
svorio kategorijose kaunietis 
Arlauskas nugalėjo vilnietį Ra- 
davičių, o kaunietis Maziliaus
kas vilnietį Sorokiną. Pusvidu- 
tiniame svoryje nugalėtoju ta
po Rugys (Vilnius). Pirmojo 
vidutinio ir pussunkaus svorio 
čempionais pripažinti kauniečiai 
Tamulis ir Murauskas. Antrame 
vidutiniame svoryje vilnietis 
Skopas laimėjo prieš Vitkaus
ką (Šiauliai). Iš dešimties pra
ėjusių metų respublikos čempio
nų tą vardą apgynė tik vienas 
Murauskas, o kiti 9 čempionai 
nauji, į pirmąją vietą iškilę tik 
šiais metais.
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JAV lietuviai varą kylį tarp 

Lietuvos ir Rusijos
MASKVA. Sovietų Sąjungos Augščiausios tarybos posėdy

je, priimant naują pertvarkymą pramoninę vadovybę vieton auks 
čiau buvusios centrinės, A. Sniečkus, tam planui pritardamas, 
pasakė kalbą.

Įdomiausia, kad Sniečkus nu- kas ir neleido greičiau elektrifi-
siskundė, kad užsienį pasiekę kuoti kaimą.
tremtiniai, ypač esantieji Ame- „ ... ,. . ...
,. , J.„, Suminėjo pavyzdi], jog Lietuti lietuvių tautos draugiškumą 1 J j o

Sa> -aRF’

Šis dailininko padarytas škicas vaizduoja kaip vadinamas satelitas pradės liepos 1 d. keliauti apie 
žemę. (INS)

Dideli potvyniai 
Tulsoje;

žuvo 10 žmonių
TULSA, Okla. geg. 19. — šis 

antras savo didumu Oklahomos 
valstybėje miestas jau 4 dienos 
yra kankinamas didelių audrų, 
kurios miesto gyventojams pri
darė nemaža nuostolių. Iki šiol 
nuo potvynio yra žuvę 10 žmo
nių ir milijonai dolerių žalos yra 
padaryta turtui, vieškeliams ir 
pasėliams.

Raudonjo Kryžiaus apskaičia
vimu,, potvynis yra palietęs 565 
šeimas. Oklahomos valstybė šeš
tadienį paprašė iš JAValstybių 
valdžios 1,000,000 dol., ktirie bū
tų naudojami nuo potvynio nu
kentėjusių paramai.

Šis potvynis savo padarytais 
nuostoliais, yra pati didžiausia 
nelaimė Oklahomos valstybėje.

Sovietai panaikino daug 
įvairių ministerijų

MASKVA. — “Izviestijos” nr. lll paskelbė įstatymą, ku
riuo pertvarkoma pramonės ir statybos administracija Sovietų 
Sąjungoje, paskirstant jas teritoriniais vienetais ir pavedant vie
tinės adminisitraęijos globai, tam reikalui sudarius specialius 
rajoninius ūkio sovietus.

Ryšium su tuo Sovietų Sąjun-

.... . , . voje 23 imcrtcs priklausė netnkoje, daro pastangų nutrauk- ... . . ... \
J . . 1/ • . , . 112-kai atskirų visasąjunginiųsu rusais, bet tai nepasiseksią.! ... , . ... .. . ®.

t-, , • i „ (Maskvos) ministerijų ir žmy-Matyt Amerikos Balsas ir kitos Kti T^_1
radijo stotys Lietuvą gausiai
pasiekia ir okupantams neduo
da ramybės.

Biurokratizmas ir netvarka

Toliau jisai pažymėjo, jog lig
šiolinė tvarka buvo žalinga ir 
Lietuvoje. Pvz. elektros jėgai
nių augimas buvo nepakanka
mas. Nepakankamai buvo ple
čiamas elektros laidų tinklas, o 
tas stabdė kitas pramonės sa

bų. Dėl tų ministerijų tolumo 
ir dėl priklausymo daugeliui 
laipsnių įvairių žinybų, daugelis 
fabrikų dirbo ne ritmiškai, neį
vykdė valstybinių planų; dėl to 
nebuvo ryšių net tarp tos pa
čios pramonės šakos įmonių, ne
buvo panaudoti vietiniai resur
sai ir galimybės; dėlto buvo 
sunkus pervežimas ir medžiagų 
bei technikinės pagalbos tieki
mas.

Dėl viso to ypatingai buvo at
silikusi durpių gamyba. Durpių 
kasimui panaudojama primityvi 
technika.

Naujos jėgainės 
modelis

BALTIM0RĖ, geguž. 19. — 
Nauja atominė jėgainė atidary
ta vakar Baltimorėje. Tai jėgai
nė, kuri galės aprūpinti elektra 
2,500 gyventojų mieestelį. Mar
tine, lėktuvų statymo kompani
ja, du metus stačiusi šį modelį, 
atidarymui parinko Armijos die
ną. Jėgainė, po trumpo patikrini 
mo, bus galutinai parengta pro
dukcijai.

• Duchaborų sektos narių gru 
pė Kanadoj kreipėsi į Sovietų 
ambasadą, kad šie juos įsileistų 
gyventi į Sovietų Sąjungą, ka
dangi Kanadoj duchaborų sekta 
neturinti laisvės. Ambasada tuo 
reikalu pažadėjo pasirūpinti.

Apie Varšuvos geto
CHICAGO, Ilk, gegužės 19.— 

Chicagos žydų choras, vienas se
niausių žydų chorų Amerikoj, 
vakar vakare turėjo koncertą, ku 
riame buvo išpildyta oratorija 
„šešėliai iš Varšuvos geto.”

goje panaikinamos šios visasą
junginės ministerijos: automobi
lių pramonės, mašinų gamybos, 
automotizacijos priemonių ga
mybos, įrankių gamybos, staty
bos ir kelių mašinų gamybos, ži
balo pramonės, traktorių ir že
mės ūkio mašinų, transporto nja 
šinų, sunkiųjų mašinų gamybos, 
elektrotechnikos pramonės.

Ministerijos ir konstitucija

Be to panaikintos dar šios są
junginių respublikų ministeri
jos : popieriaus ir lengvosios pra 
monės, miško pramonės, mėsos 
ir pieno produktų gamybos, kasMiegas grąžina jaunystę

MASKVA, geg. 19. — Rusų dienio vartojimo dalykų pramto-
profesorius S. Braines * Litera
tūros laikraštyje paskelbė savo 
teoriją, jog miegas yra geriau
sias vaistas nuo įvairių kūno ne
galavimų. Jis pabrėžė, kad žmo
nės sergantieji nemigo liga turė
tų būti užmigdomi dirbtiniu bū
du. Profesoriaus nuomone, mie
go vertė žmonėms iki šiol buvo 
per daug neįvertinta.

• Quebeke, Kanadoj, kasamas 
šešių mylių tunelis per kalnus, 
kuriuo tekės nukreipta Peeribon 
ka upės srovė į naujai statomą 

jėgainę, kuri teiks miliono arklio 
jėgų energiją vienai aluminijaus 
kompanijai.

Stevenson vieši 
Europoj

PARYŽIUS, geg. 19. — Adlai 
Stevenson, demokratų partijos 
lyderis, savo dviejų mėnesių ke
lionėje po Europą ir Afriką už
suko į Paryžių, kur jis turėjo il
gesnį pasikalbėjimą su prancūzų 
užsienių reikalų ministerių Chris 
tian Pineau. Jis pirmadienį iš
vyksta helikopteriu į Briuselį, 
Belgijoje.

Ištraukė iš šulinio gyvą
MASTIC BEACH, N. Y., geg. 

19. — Į šulinį įkritęs 7 m. vaikas 
Benjamin Hooper, po daugiau 
kaip 25 vai. darbo buvo ištrauk
tas sveikas. Dramatiškas lenkty
nes su mirtimi sekė šimtai žmo
nių. Išlikti gyvam 23 vai. 23 pė
dų gilumo siauram šuliny yra 
nepaprastas įvykis ir gyventojų 
laikomas beveik stebuklu.

Įteikė kardinolo 
skrybėlę

nės, statybinių medžiagų pramo 
nės, žuvų pramonės, statybos, 
metalurginių ir cheminių įmo
nių statybos, anglių pramoninės 
statybos, anglių pramonės, švie
sios metalurgijos, tamsios me
talurgijos.

Šios įvairiais keistais vardais 
vadinamos ministerijos panaiki
namos ne tik centre, bet ir vadi
namose sąjunginėse respubliko
se. Kaikurios ministerijos su
jungtos.

Atitinkamai pakeista lr kons
titucija. Pagal naują tvarką So
vietų Sąjungos konstitucijos 
§ 77 pakeičiamas taip, kad da
bar prie visasąjunginių minis
terijų paliekamos šios: aviacijos 
pramonės, užsienio prekybos,

Uždarys kalėjimą
BERLYNAS, gegužės 19. — 

Sovietų Sąjunga ir Vakarų alian 
tai kalbasi, kad reikia uždaryti

jūrų laivyno, gynybos pramo
nės, kelių, radiotechnikos, vi
dutinių mašinų statybos, laivų 
statybos, transporto organizavi
mo, chemijos pramonės, elek
tros stočių.

» (
Visus valdo Maskva

Pakeičiamas § 78 ir jame da
bar išskaičiuojama, kad prie 
respublikinių ministerijų pri
klauso ministerijos: vidaus rei
kalų, augštojo mokslo, geologi
jos ir žemės gelmių apsaugos, 
valstybės kontrolės, sveikatos, 
užsienio reikalų, kultūros, kraš
to apsaugos, ryšių, žemės ūkio, 
sovchozų prekybos, finansų, duo 
ninių produktų.

Nors neva suteikiama ūkinis 
savarankumas atskiriems rajo-

Rhee žodžiai
amerikiečiams

SEOUL, geg. 19. — Preziden
tas Syngman Rhee, kalbėdamas 
Wisconsino indėnų kilmės karei
vio, corp. Mitchell Red Cloud Ko- auglčiauZfoVva?džio77upr^to- 
rejos kare gavusio “medal of ma> šie Sniečkaus pareiškimai į- 
honor”, pagerbime, pareiškė, rodo> Rad Amerikos lietuvių ve. 
kad kitos tautos amerikiečius la- dama kova dėl išlaisvinimo nėra 
biau mėgtų, jei Hollywoodas nus blogam keIy Bolševikai nenorė
toji gaminęs filmus, vaizduojan dami reklamos daugiausia apie

Geram, kely

Atsimenant faktą, kad Sovie
tų Sąjungoj niekas nedaroma be

čius indėnų žudymus. Šio pasižy
mėjusio savo heroizmu kareivio 
vardu buvo pavadinta JAValsty
bių kariuomenės 1-mo korpo vy
riausioji būstinė.

jiems nemalonius dalykus tyli, 
ypač jei jie nėra svarbūs.

Tautinis komunizmas
t* l-i i VARŠUVA, geguž. 19. — Ko-
Istrauke 100 lavoną munistinė Lenkijos vadovybė 
HONG KONG, geg. 19. — Ki- , stipriai pasisako prieš tuos as- 

nijos žinių agentūros pranešimu, nienis, kurie kritikuoja Gomul- 
iš Yangtze upės buvo ištraukta ką, kad jis atitolęs nuo tikrojo 
100 lavonų, kurie žuvo užsidegus" stalininio komunizmo. Komunis- 

nams, tačiau konstitucijos per- 281 keleivį vežusiam Yi Chow tinė vadovybė sako, kad kiekvie-
redaguotas 82 punktas paveda garlaiviui balandžio mėn. 26 d 
viską Maskvos valdžios kontro- Minima nelaimė yra pati didžiau 
lei. Jis dabar skamba taip: “Są- sioji vandens susisiekime nuo 
junginės respublikos ministerių j 1949 metų, kada komunistai per- 
taryba turi teisę sustabdyti nuo ėmė valdžią į savo rankas, 
status, ir potvarkius autonomi-

nas kraštas gali savaip taikinti 
komunistinius metodus, savaip į- 
gyvendinti socializmą, o tautinis 
komunizmas irgi esąs galimas.

Pakluso Vatikanui
Nužudė savo vaiką
LYKENS, Pa., geg. 19. — 21 

klasės atstovų vykdomojo ko- metų amžiaus motina Carrie 
mitetp atskirų kraštų, apygar-1 Schmink įmetė savo dviejų metų 
dų, autonominių sričių, o taipgi amžiaus sūnų į 70 pėdų gylio tu-
nuosprendžius ir potvarkius eko šulinį, nes šis ją labai py- 

, . . A . kindavęs. Motina, kuri anksčiau
nommių admmistracnių rajo- yra buvuai gydoma nuo pscchi-jkad 6 kunigai buvę „taikos są- 
nų . nio sutrikimo, laukia teismo jūdyje” paliktų tose vietose į ku-

sprendimo dėl šio žiauraus savo rias paskyrė vyriausybė, nepa- 
darbo. ' i vyko.

nių sovietinių respublikų minist 
rų tarybos; — turi teisę pakeisti 
sprendimus ir potvarkius darbo

Atidėti atominiai 
bandymai

LAS VEGAS, Nev., geg. 19.— 
Dėl blogų oro sąlygų, atominiai

BUDAPEŠTAS, geguž. 19. — 
Vengrijos 36 katalikai kunigai, 
kurie buvo dalyvavę vadinamam 
„taikos sąjūdyje” vėl pasidavė 
vyskupų valdžiai ir atnaujino pa
klusnumo priesaiką Vatikanui. 
Kadaro vyriausybės spaudimas,

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA -

—Nasseris pranešė, kad jis liepos trečią dieną darys rinkimus į 
parlamentą. Ligi šiol Egipto diktatorius tokio parlamento netu
rėjo. Parlamentas buvo paleistas 1952 m.

—Kariuomenės diena paminėta šeštadienį visoj Amerikoj. Visur 
buvo kariuomenės paradai, demonstravę Amerikos jėgą, tikrąją 
pasaulio taikos saugotoją. Chicagoje tą paradą, nors ir lijant, ste
bėjo apie 100,000 žmonių. Vokietijoje irgi vyko tokie paradai vi
suose miestuose, nuo Siaurės jūros ligi Alpių.

—-Robert Frost, žinomas Amerikos poetas, turįs 83 m. amžiaus, 
vakar pradėjo kelionę Anglijoj. Jis važiuoja pagal Dulles planą, 
siųsti Amerikos kultūrininkus vizituoti kitus kraštus.

—Sovietų Sąjungos ir komunistinės Kinijos spauda pasipiktinu
si, kad JAV raketiniai ginklai saugos Formozą nuo užpuolimo.

—Pranešimu iš Oklahomos potvynis truputį atslūgo ir nuosto
liai bus mažesni negu atrodė pradžioj.

—Irakas ir Saudi Arabija užvakar atsišaukė į arabų pasaulį, 
kad jis susijungtų rezistencijai prieš komunizmą, sionizmą ir ka
pitalizmą. Komunikate po minėtų kraštų vadų pasitarimų sako
ma, kad Sovietų Sąjunga yra Viduriniuos Rytuos nesutarimų kurs
tytoja.

Spandau kalėjimą, kuriame kali- , , . ,7 ,.r . . . . ' . . ... bandymai notoli nuo čia esannarni trys naciai. Keturių did-
PMMXn91953 pasitarime nustatyta, kad

v * u Izolmimo Iznnomo t r r* a r m ra na_
m. pakeltą į kardinolus, Lenki
jos primą Wyszynski priėmė ir 
įteikė raudoną skrybėlę ir bažny
čios kunigaikščio žiedą. Anks
čiau skrybėlės kardinolas nega
lėjo pasiimti, kadangi bijojo, kad 
komunistinė Lenkijos vyriausy
bė neleis grįžti atgal. Įteikimo 
ceremonijos buvo labai iškilmin
gos, kuriose dalyvavo daug augš 
tų dvasiškių. Vėliau lenkų koli- 
nijos Romoje, Lenkų Tautiniuos 
namuos surengė Lenkijos primo 
pagerbimą.

• Greyhound autobusas ir au
tomobilis susidūrė šeštadienio 
naktį netoli Colonial Heights, 
Va. Du automobiliu važiavę as-

kalėjimą, kuriame yra trys na
ciai, saugo 100 vyrų ir tas ma
lonumas kainuoja apie 100,000 
dol. metams. Kalėjime šiuo me
tu yra Rudolf Hess, 63 m. am
žiaus, nuteistas ligi gyvos gal
vos, kaip buvęs Hitlerio dešinio
ji ranka, Baldur von Schirach, 
49 m., buvo gauleteris Austrijoj, 
nuteistas kalėti 20 m. ir Albert 
Speer, 51 m., nacių ginklavimo 
ministeris, nuteistas taip pat 20 
m. Neseniai išėjo iš kalėjimo na
cis VValter Funk, Hitlerio eko
nomijos ministeris. Aliantai gal 
voja kalėjimą uždaryti ir nacius 
pergabenti kitur.

• Praeitą šeštadienį prez. Ei- 
senhower lošė golfą. Jas patar
navo jo anūkas David, kuriam

čiuose atomo tyrinėjimo laukuo
se jau yra atidedami ketvirta 
diena. Yra tikimasi, jog šiuos 
bandymus bus galima įvykdyti 
pirmadienio rytą.

menys žuvo. Trys buvo nesun
kiai sužeisti iš 16 autobuso ke- už patarnavimą prezidentas davė 
leivių. ! pusę dol.

Sugriuvo namas
NEVV YORK, geg. 19. — New 

Yorko miesto rytinėje dalyje su
griuvo 3 augštų mūrinis namas, 
užmušdamas 1 jo gyventoją. Po 
pusantros valandos iš griuvėsių 
buvo ištraukta Anna Levkulic, 
kuri gyveno antrojo augšto bute.

KALENDORIUS
Gegužės 20 d.: Šv. Bernardas.
Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:08. 

ORAS
Pirmadienį šilčiau. Apsiniau

kę. Temperatūra apie 60 1.

Rytoj sukanka 30 m., kaip lakūnas Lindbergh 
perskrido pirmą kartą Atlantą. Čia jis matyti 1927 

m. su savo žmona. Kairėj jis kalba per radija 1941 
m. (INS)
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KOMUNIZMO KRIZE IR
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ RYŽTAS
Balandžio 24-27 dienomis Ita- nios ir toli pramatančios pa- 

lijoje, Arezzo mieste, įvykęs ramos reikalą Azijos ir Afrikos 
Tarptautinės Krikščionių Demo ekonomiškai atsilikusioms tau-, 
kratų sąjungos vienuoliktasis toms. Į
kongresas buvo itin aktualus ir Kongresas primena Krikščio-I 
sulaukė didelio dėmesio. Kong- nių demokratų gyvą sąsają su< 
rese buvo atstovaujami šie lais Atlanto paktu ir tikisi, kad šū
vi kraštai: Austrija, Belgija, I-, vienyta Europa, kaip Atlanto 
talija, Liuksemburgas, S. Mari-' bendruomenės narys, aktyviai

PACIENTO ORIENTACIJAI

nas, Prancūzija, Olandija, Švei
carija, Vokietija. Pilnateisiais 
nariais kongrese taip pat daly
vavo ir pavergtųjų tautų — Lie 
tuvos, Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Jugoslavijos, .Basku 
-krikščionių demokratų atsto
vai. Lietuvius atstovavo E. Tu
rauskas, kun. V. Mincevičius, 
Stasys Baranauskas.

kooperuos kuriant solidarią ben
druomenę apimančią visas tau
tas, kurios nuoširdžiai siekia tai 
kos, laisvės ir socialinio teisin
gumo. Kaip ir praeity, NEI ryž 
tąsi ir toliau skleisti susiprati
mą tarp tautų visuose kontinen 
tuose ir siekti visos žmonijos tai 
kos. Šioje dvasioje NEI remia 
visokeriopą iniciatyvą siekian-

1 čią išplėsti demokratinės sant- 
Kongresas vyko aktualia te- varkoj ktikavi 

ma - Komunizmo knze ,r jos, Akivajzdoje komuntamo grČ8. 
akivaizdoje krikščionių demokra! NEI tikri jo tvir^
tų uždaviniai. Pagrindimus pra-, lajBVėg jdaalai ltik6jimąi ku
nešimus šia tema padarė: buvęs! rie vieninteliai yra pajėgūs iš-
Belgijos premjeras Pau! van Zee 1^; viltis ir džiaugamą gy.|

PASIRINKO KALĖJIMĄ

Į GYDYTOJO RANKAS PATEKUS
IIR. A. LC PONIS, Iowa

Nedideliame popieriaus lape
lyje surašytas gydytojo recep
tas yra labai svarbus ginklas 
prieš ligą. Juo prirašomas pa
cientui vaiątas arbą reikalui e- 
sant keletog vaistų derinys, juo 
ligoniui grąžinama sveikata.

Palyginant dar neseniai, pra
eito šimtmečio pabaigoje, mažas 
juodas gydytojo krepšys nieko 
panašaus į šių dienų modernų 
jo turinį neturėjo. Jame tebuvo 
keletas standartinių vaistų, kaip

kalauja, kad gydytojas duotų 
jiems penicilino injekciją kiek
vienu persišaldymo atveju. Pe
nicilinas yra geras antibiotikas, 
bet kaip su daugeliu kitų vais
tų, taip ir penicilinas dėl per 
dažno naudojimo gali tapti ta
me organizme nebeveiksmingu 
(tolerantišku). Paprastai gydy
tojai šį vaistą prirašo apsaugai 
nuo kitų antraeilių pavojų, li
gos komplikavimosi, bet ne nuo 
slogų viruso. Nuolatinis peni-

OfiMi Ir Itiilo tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 191h Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečlad. 
tik lo 12 vai. ši'HlailicnoiiH uždaryta

land, Vokietijos atstovas dr. K. 
Kraske, Olandijos profesorius 
Vlekke, Britanijos parlamento 
narys P. Smithers, Prancūzijos 
Philippe Farine ir Italijos De- 
mocrazia Christian gen. sekre
torius Amintore Fanfani. Disku 
sijose šiais klausimais pasisakė 
visa eilė žymių Europos politi
kų, taip pat ir pavergtųjų kraš
tų atstovai. Lietuvių vardu kal
bėjo E. Turauskas. Kongrese 
daug dėmesio kreipta paverg
tiesiems kraštams, užgiriant jų 
herojišką atsparumą komuniz
mui ir jų būtinumą pilnai Euro
pos integracijai. Prisimintina, 
kad Europos apsivienijimas to-

venimu tų tautų, kurios dabar į 
gyvena priespaudoje

Joanne Davis, 17 m. amžiaus, 
šypsosi Detroito teisme, kai ji bu-

x -ik •__ > ___ vo nubausta už pergreitą važiavi-Reiksmnigi priėmimai Romoje mą $50 10 dėjimo ir
Kongresui pasibaigus daugu- Į ji pasirinko kalėjimą. Atvažiavęs 

ma delegatų nuvyko į Romą ir, jos tėvas sumokėjo bausmę, 
čia balandžio 28 d. buvo priimti . . . - -
Italijos prezidento Giovanni . . „. ...Gronchi. Yra labai reikšmingas' ™uomenes narj, a.os žemes p.- 
faktas, kad ir egzilų atstovai bu ’ l«*l, kunam tačiau skirto susi- 
vo priimti oficialioje audienci- “ D‘e™ .Jo Karalystėje.
joje Italijos valstybės preziden- Vieo-> kur?t<tl ™On“ ’J“T 
to. Iš lietuvių šioje audieneijo- kov»: J»s tunte apjungti tas 
je dalyvavo kun. V. Mincevičius klases visuotinos geroves tarny- 

bai. Užuot viliojus žmones neri
botos gerovės apgaulingais pa
žadais, jūs turite kantriai ir su

ir Stasys Baranauskas.
Dar reikšmingesnis faktas y-

ra tas, kad pirmą kartą NEI 
kongreso atstovus balandžio 29 
d. iškilmingai priėmė popiežius

lydžio stiprėja ir krikščionys de Pijus xn pOpįeiįus ta proga 
mokratai yra neginčijami jo pio- pagakė reikšmingą kalbą, kuri 
menai. laisvam vertime taip skamba:

— Pasibaigus vienuojliktam 
kongresui Arezzo mieste, Nou- 
velles Eąuipes Internationales 
nariai juto pareigą išreikšti sa-

Pagrindinė reaoliucija

Kongrese buvo priimta tokia 
rezoliucija: Vienuoliktasis NEI 
kongresas, įvykęs 1957 m. ba
landžio 24-26 dienomis Arezzo ir„ . . . vui ir prašyti savo darbams a-
įsstudijavęs įvykius, kurie vyko palaiminimo.
prieš, lygiagrečiai ir sekė 20-jjĮ Jūs pasirinkote mūsų nusi8.
Sovietų Sąjungos Komunistų 
partijos kongresą:

— pagarbiai lenkia galvas 
prieš laisvės kankinius, kaip ko
munistinės vergijos aukas;

— pasmerkia, ypač Vengrijo
je vykusią brutalią represiją, 
kuria Sovietų Sąjunga palaiko 
savo viešpatavimą pavergtuose 
kraštuose;

— konstatuoja, kad tokie įvy-

chinino, calomel, cukraus table- cilino vartojimas gali taip pri- 
čių ir pan. Vaistai nebuvo sudė
tingi ir nesudarydavo pavojaus 
pacientui, tačiau daugeliu atve
jų jie nebuvo veiksmingi. Dau
giausia nuo paties gydytojo pri 
klausydavo, kaip geriausiai turi
mus vaistus panaudoti ligoniui.

Kai šiais laikais kiekvienais 
metais daugybė naujų vaistų a- 
teina apyvarton, gydytojui nebe 
įmanoma pačiam kiekvieną nau 
jenybę patikrinti. Kaikurių nau
jųjų vaistų veikimo rezultatai 
yra dramatiški. Kiti yra naudin 
gi tik griežtai apribojus jų var
tojimą priimamo kiekio (dozės) 
bei priėmimo būdo" žvilgsniais, 
nes kitu atveju gali sudaryti di
desnį ar mažesnį pavojų. Paga
liau dar yra nemažas skaičius 
naujų vaistų, kurie nepateisina 
į juos sudėtų vilčių.

Gydytojas yra susipažinęs

pratinti sistemą, kad įgyjamas 
imunitetas, o tada, ir rimtam 
reikalui kilus, penicilinas ne
veiks.

Penicilinas dažnai išgelbsti gy 
vybę. Todėl laikykime jį pareng 
ty: nenaudokime jo per dažnai; 
jei gydytojas neduoda, tai ir ne
prašykime prisispyrę, nes nėra 
reikalo tos ligos atveju. Kai gy
dytojas pataria, tai jau kitas da
lykas: jis žino, kada antibioti
kai yra reikalingi, kad gydymas 
būtų sėkmingas.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Slst Street 
Priima ligoniu pagal ausltarlma. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
Prospect 8-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasti lan išskyrus trečlad Ir 
šeštad.

Res. tel. ORovehlU 6-6603

Tel. REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VOYTOJAS IR CHIRURGE 
RTl'VIS GTDTTOJASJ

8925 W<*st 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 

penktad. nuo 1—,4 p .p, 6:30—8:30 
vai. vak. Trečiad. lr šeštad. 1—4 v.
P P-

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. lr e-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

P. ŠILEIKIS. 0. P.
Orthoprdas - Profe-žįstas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Areli Supporta) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAlt
2850 w. 68rd St, Chicago 29, III 

Tel. PRoepect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 42.7n W. GSrd St
Ofiso U-L REliance 5-4410 

Rezld. telef. G Kovehill .6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad ir šeštad pagal sutarti

Šuoliuojančios pažangos bei 
plūstančių naujų išradimų metu 
Amerikos Gydytojų sąjungos 
vaidmuo naujų vaistų įvertinime

atsidavimu vesti juos ne tik į 
jų pačių gyvenimo, bet ir visuo
menės, kurioje jie gyvena, visų yra labai reikšmingas. Ji infor- 
institucijų gerovę. muoja praktikus apie naujai pa

x . sirodžiusių produktų vertę, pa-
Dabar, kai jūs pasiryžote įgy vojus> veiksmįngumą ir kt. ypa- 

vendinti tuos pačius idealus jū- profesiniuose žurnaluose,
sų perspektyviniuose kraštuose, pranešimuoset suvažiavimuose,
jūsų jėgos yra daugiau horma 
nizuotos ir patikrina greitesnį 

vo atsidavimą Bendrajam Tė- ir tikslesnį jūsų užsibrėžtų tiks
lų atsiekimą; dabar jūsų veikč-

tatymą kalbėdami apie komu
nizmo krizę ir išreikšdami dėl 
jos savo pažiūras.

Viešoji nuomonė, giliai sukrės 
ta paskutinių mėnesių tarptau
tinių įvykių, kad ir nežmoniška 
aukų kaina, vis daugiau ir dau
giau supranta ir tikroji tiesa a- 
pie komunizmą vis ryškiau ima 
atsiskleisti. Žalingos pasėkos 
sistemos, reikalaujančios iš sa

jai, kokių įsitikinimų bebūtų ir 
kokias pareigas beturėtų, gali 
toliau veikti bendro susitarimo 
plotmėje ir solidarumo dvasio
je. Tai turėdami mintyje Mes 
teikiame jums bažnytinę palai
mą ir duodame jums Mūsų A- 
paštališkąjį Palaiminimą.

Oficialiai audiencijai pasibai
gus popiežius atkreipė ypatin
gą dėmesį į kaikuriuos atstovus. 
Tas retas ir reikšmingas dėme
sys buvo suteiktas ir Lietuvių

kiai akivaizdžiai parodo komu- vo sekėjų atmetimo pagrindinių Krikščionių demokratų sąjun.
nizmo negalią sukurti socialinę 
santvarką pagrįstą tesingumu 
ir atskleidžia komunizmo bejė
giškumą patikrinti tautoms lais 
vę ir gerovę.

Kongresas tvirtai tiki, kad 
teisingumu pagrįsta taika nega
li būti atstatyta neatstačius Vo
kietijos suvieoijimo ir nesugrą
žinus realios nepriklausomybės 
visoms Vidurio ir Rytų Europos 
tautoms;

Kongresas, komunizmo krizės 
akivaizdoje, patvirtina neatlai- 
džią Krikščionių Demokratų pa
reigą surasti būdus patenkinti 
žmonių aspiracijas į laisvę, žmo
gaus vertės pajautimą ir geres
nį gyvenimą;

Todėl kongresas: skelbia so
cialinių reformų politikos gyvą 
reikalą, prie kurių turėtų pri
sidėti visi tie, kurie yra sąmo
ningi savo atsakomybėje prieš 
Dievą; pabrėžia Europos vienyb. 
aktualumą ir reikalą ratifikuo
ti sutartis, kuriomis yra suku
riama bendra Europos rinka ir 
Eurotomas; iškelia reikalą dos-'

žmogiškos prigimties teisių ir 
individualaus, šeimyninio bei vi
suomeninio tvarkymo prigimčiai 
prieštaraujančiais keliais, atvaiz 
džiai išryškėja. Iš kitos pusės 
jūs turite doktriną ir organiza
ciją žėrinčią jėga ir pajėgumu 
išrišti pagrindines mūsų laikų 
problemas. Tik nuo jūsų veik
los ir ryžto priklauso jūsų pro
jektų realizavimas.

Ir nežiūrint viso to yra sun
kus jūsų uždavinys: jūs turite 
respektuoti intęgralų žmogų tu
rintį kūną ir sielą, individą ir

įSHHBZ. ______
I KAZYS ČESNAUSKAS

6444 SO. TROY ST.
Telef. WAlbrook 5-7670 ir 

Olbaon 8-4938
• Generalls kontraktorlus nau
jų namų statybai, {vairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkatnavlmal nemo
kamai.

Jr

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 . 
Vak pirm. antr., ketvirt 6-8:80 t 

Trečlad. tik susitarus.

Ofiso tel. ClJffside 4-28*6 
Rezidencijas: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47th Ir Hermitage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 lr 6 lkl 9 v. vak
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai.. Išskyr. sek

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Westem Avenne
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 

į 11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office t«l. RE 7-116S 
Res. tel. VVAlbrook 5-3785

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Clvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-22*4

5002 West 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0*59 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezld- tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

gos atstovui Italijoje kun. V. 
Mincevičiui. Jo Šventenybė pa
siteiravo kun. Mincevičiaus apie 
NEI kongreso darbus ir rezul
tatus, apie Lietuvos krikščioniš 
kųjų organizacijų veiklą ir su
teikdamas Apaštališkąjį palai
minimą pasakė: “Būkite vienin
gi, veikite, dirbkite. Šviesa už
tekės ir vargšei, Mūsų širdžiai 
taip brangiai, Lietuvai”. .

metinėse apžvalgose ir 1.1. Iš ki-, 
tos pusės, tūkstančiai gydytojų 
siunčia sąjungos Farmacijos sky 
riuį jiems rupimus klausimus, 
į kuriuos nedelsiant atsakoma. 
Todėl gydytojas ž ino apie nau
jenybes medicinos pasaulyje, jų 
veikimą ir vertę, kadangi jis 
seka ir yra informuojamas iš 
autoritetingų medicinos mokslo 
šaltinių.

Nusprendžia ką prirašyti

Nors ne visada gydytojai yra 
neklystantieji (pačių pripažįs
tama), bet bendrai yra augšto 
lygio savo srities žinovai, ku
riais verta pasitikėti.

Yra žmonių, kurie ginčijasi su 
gydytoju dėl jiems prirašomų 
vaistų. Kaikurie primygtinai rei

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; treč. ir 
sekm. uždaryta.______________

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10- a vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 5-5076

■vcL ofiso PRoepect 6-2240
Pltospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. VVood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
lr nuo 6 iki 8 vai. pirmad. !r penkt.
Trečlad. ir sek. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(7lst lr Campbell Avė.)

VALANDOS: Kasdien nuo 3—7 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Jr

VIKTORO KO 2 10 0 8 
Uetu^Sks gazolino stotis ir auto 

teisynus
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalya
CALbME-MOTORS C0.

6759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9683

Wholesale Appliance Distributors, Ine.
Turime gražų pasirinkimą prekių — Electrical Appliances, 

kurias parduodame urmininkams bei “retailer’iams”. Užeikite 
šiandien ir palyginkite mūsų žemas kainas su kitom. Atsineški
te šį skelbimą ir gausite gražią dovaną nemokamai.
2310 S. Cicero Avė., Cicere, iii. TO 3-5378

j*

Atliekame didelius ir mžus automobilių remontu*. Lyginimą*, da
žymas, Elektrinis suliedinima*. Parduodame automobiliu dalia.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotie “PAGALBA” — A. Stanevičių*, Sav.

2641 Wcst 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbroofc 5-5934

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jo* įsikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indšlių sangnmo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nčra saugesnes ir pelningesnes įstaigos pasidėti tau
pomus pinigu*. Pasidėję taupiniua pa* mus gausit* n* tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų viaoje Illinois Valstybėj*.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų tnrtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė.- Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nno 12 dd 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 lk! 4, ketvirtadienį nno 9 Ild 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nno 8 Ild 2 valandoa po pietų-

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4761 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos lr Daman Avė > 

Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 
šeštad. 2—4 vai. vak 

Trečlad. tr kitu laiku pagal sutarti. 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

Res.: VVAlbrook 5-3048

’ >1 ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penat. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr fešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Chicago 2*. III 

telefonas REpubllo 7-4*00 
ResMenda: GRovehilI 6-81*1

uaaimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:30 ▼. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virginia 7-0036. 

Readdenci Jos tet BEverty 8-8*44
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-*70O 

Res. RE 7-68*7

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weat 71st Street
(71-o« ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—I lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

r?

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vulaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 Soutb Mlchlgan Avė.
Buto 1658 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien (nuo 6 v. v. Jk.1 9 v. vi.k 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v.,

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto — BEverly 8-8946

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
_MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRoepect 6-9400
Rezld. PRo«pe<-t 6-94OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Va&kevičtūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8248 South Kedzie Avenne 

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

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarima

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12: 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 3-4*4*.

Namu — OEdarereat S-778*

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2437 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 3-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

Prišmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PR. .1-6446, rez. HE.4-2150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 va, 

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofiso GA 6-0257, rez. PR. 6-6652 

Rezld. 6600 8. Arteslan Avė. 
VAI. 11 v. v. lkl 8 p.p.; 6—9 v.v

Ofiso telef. TArds 1—11 SS 
. RealdenoIJo* — 9Tewart S-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7M West 85th Street 
(kampas Halsted lr 16-ta gatv*) 

VAL. 1—4 lr 6:D0—3:30 p. p kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

M. WAlbrook 6-2*70
Rea HUltop 6-1560

Dr. Alexafider J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
8182 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7-—D v. vak.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR 6-8838, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 6Srd Street

SVAL
<^D e

kasdien nuo -4 p p Ir T:Se

Telefonas GRovehilI 6-1691

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTtt

"PiTHKf' AKINTUS ’
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v pagal 
susitarime išskyrue trečladleulus.

2422 W. Marąuette Road

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpublle 7-22*0 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA8 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182V 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street 

Vai. nuo 10 tkl 2, nuo 6 lkl 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
{ mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. Y Arda 7-1873

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad. Ir treč. uždara.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akis tr pritaiko akiniu*, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Ava .YA 7-7881 
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečlad. už
daryta). šeštad. 10 ryto tkl S v. p.p. 

uždarytas

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 63rd StM Chicago 29, Dllnol*. Tel. LUdlow 5-9500

Entered se Recond-CIaes Matter Dlarch 31, 1916, at Chieago. Illinois 
Under Aot of March S. 1879.

Msmber of the Cathollo Prese Ass’n 
Publiahed dally. esept Rundaya 

by the
Mthuanlan Catholic Preus flodety 
PRRNVMERATA: Metams
Olcagol lr Cicero, |9.00
Kl*ur JAV Ir Kanada) ,8 00
ITMenyl* 311.09

HirfcSCRIPTION RATE*
*8.00 per year outalde of Chicago 
*9.00 per year ln Chicago A Ctoerr 
*8.00 per year ln Canada 
Foreign *11.00 per year.
% metu t mSn. i m*n

t.00 t* 76 31.3*
*4 60 (1 60 *1.9fl
*6.60 II •• 31.3*

Redakcija straipsnius taiso aavo nuožiūra Neuunaudotų straipsnių 
saugo, luea grąžina tik Iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų 
aeatsako, ■keikimų kalao* prisiunčiamos gavus
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JAUTRI RIBA
KOLUMBUOS ĮVYKIAI

Praėjusią savaitę Kolumbija išgyveno politinę krizę, kuri 
pasibaigė tuo, kad ligšiolinis prezidentas su diktatoriškais pa
linkimais buvo nuverstas ir sudarytas normalus kabinetas. Mat 
šiais metais baigėsi jo prezidentavimo terminas, bet jis norėjo 
priverta išsirinkdinti kitam periodui. Tam tikslui jis sudarė par
lamentą, kuris turėjo jį perrinkti prezidentu. Tačiau visuomenė 
subruzdo. Prezidentas pradėjo demonstracijas malšinti ginklu.rreziaenias praaejo aeiponsiracijaa maisinu ginaiu. : tėvų jėzuitų, daro malonų įspū- Kaliforniją ir
Buvo apie 50 užmuštų. Bažnyčios vyresnybė į šį konfliktą įsikišo ' d| jame‘ su saVo straipsniais Los AnSeles įvykstančiąją 44 
tuo būdu, kad paskelbė ekskomunikos bausmę tiems, kurie buvo 'T 1 !i-
atsakingi už žudymus. Kai dirbtinis parlamentas išrinko Rojas
Pinilla prezidentu, tą pačią dieną krizė pasiekė augščiausią laips
nį. Gelbėdami būklę karininkai padarė perversmą, nuvertė pre
zidentą, sudarė laikinę vyriausybę ir pažadėjo 1958 m. pravesti 
rinkimus. Konservatorių ir liberailų partijų vadai greitai pasiekė 
susitarimą su sukilimo vykdytojais. Prezidentas jau seniai buvo 
uždaręs šias abi partijas.

AR VERTA BAŽNYČIAI KOVOTI SU POLITIKAIS?

Nesileidžiant į Kolumbijos vidaus politikos smulkmenas, mū
sų skaitytojui gali kilti klausimas, ar Bažnyčios paskelbta eks
komunika nėra jos kišimasis į valstybės reikalus; ar nėra savi- 
nimasis politinės Valdžios? Ta pačia proga gali kilti ir antras 
klausimas, ar iš viso dera Bažnyčiai bausti? Juk ji yra išgany- 
man vedanti ir meile persunkta organizacija. Ar bausmės iš es
mės nėra svetima priemonė bažnytinei veiklai?

Norint svarstyti pirmąjį klausimą, reikia beveik išsigąsti. 
Tai yra tas pats klausimas, dėl kurio Vakarų krikščioniškoji milu
tis niaujasi šimtmečių šimtmečiais. Kiek šiuo klausimu yra pri- 
kovota tarp popiežių ir imperatorių, tarp vyskupų ir karalių, tarp 
moderniosios laisvamanybės ir mokomųjų Bažnyčios institucijų.

Tai yra tas pats “gėdingasis” klausimas, kurio dėka Bažnyčia 
yra apkalbama kėsinimuosi į civilinę valdžią, o valdžia — noru 
valdyti ne tik civilinį, bet ir religinį gyvenimą. Tiesiog baisu 
yra šį klausimą ir pajudinti, kad nepakiltų dulkės kaip iš ko
kio supelėjusio maišo.

Tačiau antra vertus, nuolatinis šio klausimo aktualumas Va
karų krikščionijoje ne tiek jai gėdos daro, kiek garbės. Kai Rytų 
Bažnyčioje niekada tokiu plačiu mastu nekovojo tarp savęs vys
kupai su kunigaikščiais, tai ten susidarė tokia tyla, kurioje bu
jojo tik baudžiauninko priespauda. Ten susidarė tokia visuomeni
nė būklė, kurią Gogolis vadina “mirusiomis sielomis”. Nors, ei
nant krikščioniškuoju mokslu ir mirusiųjų sielos yra gyvos, bet 
jos yra gyvos jau ne šiam gyvenimui. Šiarile gyvenime jos už
leido vietą carams, despotams ir komunistams. Jie iš tikrųjų taip 
pat yra mirusios sielos, nes gyvenime reiškiasi taip vaiduokliš
kai. Daro reformas, kurių gyvi žmonės su gyvais žmonėmis ne
drįstų daryti. Tuo tarpu Vakarų kultūros žmogus šių žiaurių dis
kusijų dėka laisvėjo ne tik dangui, bet ir žemei.

BAŽNYČIOS BAUSMES
Bausmė yra aiškiai susijusi su kokio moralinio ar fizinio 

skausmo suteikimu žmogui. Ar gali Bažnyčia bent moralines 
bausmes vartoti? Kaip beatsakytume į šį klausimą, žinome, kad 
Bažnyčia taiko kai kam ekskomunikos bausmę. Tai yra pati "kie
čiausia šiandien vartojamų bažnytinių bausmių. Kas yra ši baus
mė? ši bausmė yra žmogaus išskyrmais iš religinės bendruome
nės. Tikinčiajam ši bausmė yra labai skaudus dalykas, nes ji jį 
atskiria nuo tų Dievo malonių, kurios reiškasi per Bažnyčią. Ne
tikintysis, jo akimis žiūrint, neturėtų perdaug jaudintis šiuo 
Bažnyčios sprendimu, nes jis praktiškai pata save jau galbūt se
niai yra išskyręs iš tikinčiųjų bendruomenės ir tuo būdu save 
ekskomunikavęs. Oficialioji ekskomunika ne kartą yra ne kas 
daugiau, kaip suformulavimas tos situacijos, kuri jau seniai yra 
susidariusi laisva valia. Tačiau praktiškai beveik visada, kai Baž
nyčia tokį sprendimą padaro, paliestieji jaučiasi įžeisti.

Ekskomunikos bausmės praktika rodos neturėtų kelti es
minio priekaišto Bažnyčiai, nes kiekviena, bent šiek tiek apsitvar
kiusi organizacija turi teisinę praktiką ne tik; savo narius priim
ti, bet ir juos šalinti. ,

VALSTYBES IR BAŽNYČIOS RIBOS

Šita, nelabai apčiuopiama, Bažnyčios bausmė, įgyja labai ap
čiuopiamą charakterį, kai ji yra pritaikoma politiniams autorite
tams. ši bausmė, paskirta šalies valdovui jau nebėra vien privati
nis reiškinys. Ji turi kartais labai didelių politinių pasekmių. Dėl 
to kyla klausimas, ar šiuo atveju Bažnyčia neperžengia savo ri
bų ir nesikiša į valstybės valdymą? Juk ji kokį nors valdžios 
žygį palaiko nusikaltimu, kuris valdžios yra laikomas teisėtu ir 
net kitiems privalomu. Panašiai atsitiko Kolumbijoje, vyriausy
bę ekskomunikuojant už neteisėtus žudymus.

šiuo atveju yra labai sunku išvesti ribą. Aišku, kad tai yra 
konfliktas, skaudus abiems pusėms. Uždraudus šiuo atveju Baž
nyčiai valdovą traktuoti kaip savo narį, būtų'nueinama moder
naus liberalizmo keliu, kuris, pasak popiežiaus Pijaus XII, nieko 
gero visuomeninei santvarkai neatnešė. Jis atidarė kelią tik pla
tiems sauvaliavimams. Leidžiant Bažnyčiai žiūrėti į valdovą, 
kaip į savo narį ir neatleidžiant jo nuo visuotinių principų varž
tų, gali kilti baimė, kad Bažnyčios vyriausybė pertoli išnaudos savo 
galią ir pradės eiti vyrausybės ipareigas. Kai kas šiandien tą pa
vojų laiko dar labai realiu. Kai kas mato jame pačią pagrindinę 
politinės tvarkos grėsmę.

X
Tačiau mums atrodytų, kad šis pavojus yra labai perdėtas. 

Valstybinis gyvenimas šiandien dažniausiai kenčia nuo priešin
gos ligos, būtent — kai nėra kam Nurodyti valdžiai, kur baigiasi 
jos galių ribos. Žinoma, šį uždavinį pirmoj eilėj turi atlieti ne 
Bažnyčia. Valstybė turi savyje rasti jėgų, kurios ją apsaugotų 
nuo iškrypimų. Tai visų pirma turi padaryti teismas, kontrolės 
įstaigos, opozicija, parlamentas ar visuomenė. Bet kai uzurpa
toriams pasiseka nutildyti visas šias jėgas, ką tada reikia da
ryti? Ar gerai darytų tokiu atveju Bažnyčios vadovybė, kuri 
visai nekreiptų dėmesio į tai, kas darosi visuomenėje ir leistų 
įvykiams riedėti savo keliu? Kartais, bijodama didesnių nelai
mių, Bažnyčia ir šitokiose situacijose susilaiko netarusi žodžio. 
Bet kartais ji apsisprendžia savo žodį paskelbti. Bet tai, žinoma, 
nėra joks idealus valstybės ir Bažnyčios santykiavimo būdas. 
Tai yra greičiau užleistos ligos gydymo atvejąs. V. Bgd.

Sokratas, paklaustas, kas yra 
šykštuolis, atsakė: “Tasai, ku
ris siekia gėdingo pelno ir nesi
rūpina savo tėvais ir draugais.”

—Plutarchas.

Nėra jokio dalyko taip pas
tovaus, nėra taip saugaus mie
sto, kad jo iš šaknų neišgriautų 
nesutarimai ir neapykanta.

—Cicero

PTKNPASTTS DRAUGAS CHICAGO TLLTNOTO

LAIŠKAI, KURIŲ 
KIEKVIENAS LAUKIA

Numeryje yra taip pat patal
pintas Los Angeles Šv. Kazimie-

Gegužės mėnesio "Laiik.i Lie! f0 Parapijos klebono
kun. J. Kučingio kvietimas ap-tuviams” žurnalas, leidžiamas

pasirodo A. Tamošaitis, SJ, dr.
J. Prunskis, kun. Jonas Petrė
nas, Stasys Yla, J. Vaišnora, 
MIC, Juozas Vaišnys, SJ, A. 
Bernotas ir kt. Taip pat žur
nale yra ir J. Augustaitytė s - 
Vaičiūnienės eilėraštis “Miškų 
šventovėje”.

Šiame žurnalo numeryje jo 
skaitytojai supažindinami su 
dail. Juozu Pautieniumi ir jo 
kūryba. Numeris yra iliustruo
tas septyniais šio dailininko dar 
bais ir Marijos garbei išleistų į- 
vairių tautų pašto ženklų nuo
traukomis. Žurnalo viršelis yra 
papuoštas dailininko Santagata 
tapyta Madona.

VYČIŲ “VYTIS”

Balandžio mėnesio data pasi
rodęs “Vyčio” žurnalas šiomis 
dienomis pasiekė Chicagą; jis 
yra skirtas Naujosios Anglijos
L. Vyčių dešimtmečio veiklos pa 
minėjimui. Todėl čia yra gausu 
istorinės medžiagos bei nuotrau 
kų iš šio rajono vyčių gyvenimo.

Be to yra gražus Alfos Su- 
šinsko straipsnis “Velykiniams 
varpams gaudžiant”, kuriame 
autorius iškelia Velykų reikšmę. 
Apie tradicinį Velykų stalą rašo 
V. KuTbokienė, o kun. Albert 
Contons anglų kalba duoda gra
žių minčių apie Kristaus prisi
kėlimą. Įdomus yra ir kun. Wal- 
ter C. Jaskievicz, S J, rašinys 
“Fordham’s Spy School”.

LAIŠKAS IŠ PARYŽIAUS
Georgės Izard savo knygoje 

“Vieno mauzolėjaus išprievarta 
vimas” toliau tęsia savo klausi-
muš dabartiniam komunizmui, veria tautų pažangai?” 
rašydamas: “Ar pačioje bolše-i Jieškodamas atsakymo į pa-

L. Vyčių konvenciją rugpjūčio 
8 — 11 dienomis.

GEGUŽES MEN. “KARYS”
Tik ką iš spaudos išėjusiame 

pasaulio lietuvių karių veteranų 
žurnalo “Kario” gegužės mėn. 
numeryje yra visa eilė vertingų 
straipsnių.

Čia Motinos dienos proga 
straipsnį “Mylėti ir kentėti” duo 
da kun. dr. St. Valiušaitis; dr. 
V. Sruogienė rašo apie didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Algirdo 
santykius su Maskva; J. Tumas 
tęsia savo pasakojimus iš bolše
vikų kalėjimų ir Červenės žu
dynių, o istorikas K. Stalšans 
supažindina skaitytojus su kata-

Bendųai šis žurnalo numeris, likiškos Latvijos Latgalės praei- 
kaip ir kiti šiais metais pasiro- timi, kaip ji yra atvaizduota Ar
džiusieji numeriai, daro gerą į- tano Rupainio romanų trilogi- 
spūdį ir yra mielas paimti į ran-1 j°3e-
kas.

šilą gimusio žmogaus, pasiseki-j mo' mitas nebeatžels”, — pabrė

Taip pat žurnale telpa Kotry
nos Grigaitytės grožinės litera- 
ratūros dalykėlis “Kelio vidury
je”, keli Jono Aisčio eiliuoti kū
riniai ir nemaža eilėraščių. Be 
šių trumpesniais dalykais pasiro 
do M. Valiūnienė, Edv. Šulaitis, 
Juozas Šarūnas, K. Petrauskas 
ir kiti.

LEIDINYS APIE SPORTĄ
VII Šiaurės Amerikos lietuvių 

sporto žaidynių proga Toronte 
pasirodė nedidutis sportinis lei
dinys, kuriame yra nemaža spor 
tą liečiančios medžiagos ir nuo
traukų. Leidinyje rašo BroniuB

mą”. Bet, — pabrėžia Izard, — 
tarp griežtos teorijos ir prakti
kos atsirado tam tikra zona — 
“no sience land”, kuriai reika
lingas buvo žynys, viską aiški
nąs. Todėl Stalinas tokiu pasi
darė. “Moksliškas maistas nebu
vo prieinamas eiliniams žmo
nėms kitaip, kaip pritaisytas 
stalininėje virtuvėje”. Bet ir pa
čioje mokslo srityje “diktato
riaus vyravimas buvo absoliuti
nis. Malenkovas jį garbino dar 
1952 m. už tai, kad jis atidengė 
pagrindinius įstatymus... Pats 
Stalinas 1939 m. patvirtino, kad 
jis jaučiasi laisvas marksizmo 
atžvilgiu, nes Marksas paliko 
spragų savo doktrinoje ir jo te
orija turėjo būti papildyta. Mok 
sių mokslas buvęs paliktas ne
atbaigtu ir Stalinui priklausė ap 
vainikuoti rūmą”, “Joks komu
nistas, — rašo Izard, — nieka
dos jam neneigė šios teisės... 
Mokslinė tiesa tekėjo kaip me
dus iš Stalino lūpų, ir komunis-

žia Izard.

Toliau jis analizuoja, kodėl da 
bartiniai Kremliaus vyrai ryžo
si tokiam žygiui, nes, — rašo 
jis, — “mūsų išpažinties atletai 
turėjo pasirinkti tarp komuniz
mo prestižo ir savo saugumo”. 
Puikiai žinodami, kokiais keliais 
ir priemonėmis iškilo Stalinas, 
būdami vienodo didumo, nes Sta 
linas neleido jiems prasikišti, ži
nodami taip pat, ko vertos Krem 
liuje yra priesaikos ir garbės 
žodžiai, “gerai apgalvoję, kaip iš 
vengti naujo Stalino atsiradimo, 
jie priėjo išvados, kad vienin
telė priemonė tėra: viešai pa
smerkti Staliną ir asmenišką dik 
tatūrą vardan principų ir su mak 
simumu iškilmingumo. Suteik
dami tam pasmerkimui milži
nišką išgarsinimą, nesiskaityda
mi su nuostoliais, priešingai, su
teikdami jam katastrofos pobū-

ronas, J. Šoliūnas ir kt. Šį 20 
puslapių turintį leidinį redaga
vo Algimantas P. Banelis.

Edv. Š.

mums buvo kartojama: Stalinas
visada teisus”. Todėl,' - rašo Todėl taip ir yra psbrėaa- 
toliau Izard. - "paskelbdamas,,mos koleg,abnės vadovybes do- 
kad Stalinas dažnai klydo pa-i
čiu grubiausiu ir pačiu dramatiš

kia komunistinę avantiūrą kaip 
labiausiai abejotiną ir brangiau
sią tarp visų kelių, kurie atsi

vizmo esmėje glūdi nuodai, ku
rie iškreipia protavimą ir ap
temdo blaivų galvojimą, kurie 
veda žmones nuo pritarimo nu
sikaltimams iš eilinių kovotojų 
pusės ligi prisipažinimo prie nu
sikaltimų iš nekaltų pusės? Ko
kie yra titulai, kuriuos Chruš
čevas ir jo sėbrai susirinko pur
vyne, kuriuo jie save apibūdina, 
kad galėtų, pretenduoti esą tam 
tikro žmogaus asmens garbin
gumo restauratoriais? O jų įnir
šimas sumažinti savo pačių pri
sipažinimų reikšmę ar nepasmer

Keturakis, Edvardas Šulaitis, protų vieningumas tatai liu 
Vytautas Grybauskas, A. Sup-1 dįjo. štai kodėl per 30 metų

sistatytus klausimus, Georgės 
Izard primena, kad "marksiz
mas prisistato kaip mokslas ir 
net kaip privilegijuotas moks
las, kuris leidžia spręsti apie ki
tų mokslų vertingumą... Jis e- 
sąs žygiuojanti tiesa; jis atiden
gęs įstatymus, kurie patikriną 
jo neišvengiamą pergalę. Mark
sas, Engelsas, Leninas tatai kar 
tojo. Dar prieš pat karą Stali
nas kartojo tą teoriją su tuo 
vulgarizacijos ir griozdiškumo 
genialumu, kuris iš jo karjeros

kiausiu būdu, kad jo pagrindi
niai įstatymai buvo klaidingi, 
Chruščevas galutinai palaidojo 
marksizmo mokslinį vertingu
mą. Tiek visų tautybių moksli
ninkų nebūtų galėję likti tiek il
gai ir taip totaliniai kolektyvinio 
aklumo apnikti, jei jie būtų bu
vę tvirtai atsirėmę į moksliš
kus dėsnius. Patyrimas, kuriam 
marksizmas teikia ypatingo pa
sitikėjimo, parodė, kad jis buvo 
iš prigimties (arba praktikoje 
tokiu tapoL_savavališka techni
ka, prieinama įvairiems įžūliems 
nukrypimams, neturinti jokios 
vidaus kontrolės priemonės ir 
gausiai aprūpinta apgavimo iliu 

, zijos galia. 20-jo kompartijos 
kongreso atidengimai turėjo iš
šaukti plačiausių eibių; ten, kur 
Chruščevas perėjo su savo kerš

padarė patį nuostabiausią, vir- tinga ugnimi, centrinis marksiz-

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

105 tęsinys

— Jei šitaip, tai čiupkim jį tvirta ranka. Turi ati
taisyti skriaudą, neteisybę!

— Žinau ir suprantu. Esu lyg išverstas medis. 
Kur mano autoritetas po tokio pamokslo? Kur mano 
žodžiai Juliui ir kokia skriauda jam? Aš pristačiau 
Samanę kaip ir rimtą padorią mergaitę, ir jiedu čiul
bėjo lyg kanarėlės. Bet atėjo dvikojis katinas ir iš
vaikė. Ne, ne, taip negali būtiū — karščiuojasi ku
nigas. ^401

Ir Gimbutas deda, suka kalbas per naują. Ta ban
kelio vagystė niekai! čia reikia pirmiausia griebti ir 
žiebti.

— Kleopai, tu nueik pas Julių, paguosk, nura
mink. A&Jauksiu vikaro. Tuoj grįš jis po mišių.

— Pažadu, viskas lieka kaip seniau! Budėkim, 
klebone!

40
BAŽNYČIOJE buvo ir Julius. Stovėjo užlindęs 

pačiame gale, kur nukarusios kabo didžiosios vėliavos. 
Skelbimų nesiklausė. Kai pradėjo užsakus skaityti, 
žengtelėjo priekin, čia įdomu: gal koks pažįstamas 
griūna.

Staiga jo pavardė* Taip ir atšoko atbulas! 
manė ...

Širdis trankosi. Atsirėmė net į mūrą, nusišluos
tė kaktą.

Tai klebonas! Nustatė terminą ir nesiklausęs 
surašė! Gal su Gimbutais kalbėjosi ?

Truputį atsigavęs, vėl žvilgterėjo pro vėliavos 
kampą. Kunigas Senkus švyti, net į knygas nežiūri. 
Aišku, jo darbas.

Juliui truputį gėda, kad jo pavardę mini sakyk
loje. Galvodamas apie savo vestuves, buvo nuspren
dęs kreiptis į vyskupijos kuriją ir išsiimti indultą. Tie 
.užsakai tai kaimiečiams!

Tačiau gerai, jei taip įvyko, jei Julių skelbia. 
Kvailystė tas piršimasis, lažymasis, bėgiojimas pas 
tėvus! Dabar lyg lenktynėse su kliūtimis peršokta 
pati augščiausia tvora. Klebonas visada originalus, 
štai, norėjo jam padėti ir surašė užsakus. Kuo atsi- 
teis už tokią paslaugą ?

Julius kaista. Mato, kaip kunigas žvalgosi baž
nyčioje. Tai buhalterio jieškota, nori pažiūrėti į jo 
veidą, kaip patinka tokia žinia. Julius pasitraukė į 
gilumą, bet tuo metu išgirdo šnabždesį. Padarė įs
pūdį žmonėm, — galvoja. — Bet kodėl neskaito evan
gelijos?

Neiškentęs vėl pasilenkia ir pamato klebono keis
tą sumišimą. Paskui ūmai išsitiesia ir prisiglaudžia 
prie mūro. Tada nauji užsakai trenkia baisiaus nei 
Jėrlko triflbos!

Išblykšta lyg popierius, trūksta oro, kakta su
prakaituoja. Iš sakyklos krinta žodžiai lyg akmenys 
tiesiai į jį.

Atsigręžia išeiti, bet kojos dreba, neklauso. Su- 
svirdi.

Prie didžiųjų durų ant suolo sėdi moterėlė Ir pa
sipiktinusi sustabdo:

Texas valstybėje siautęs tornado pareikalavo 20 žmonių 
togės. Į

gyvybių ir daug gyventojų paliko be pas- 
(INS)

giu ir konstatavęs, kad ji buvo 
naudinga Kremliui, Izard klau
sia: “ar nustalinimas apima pa
dorią sąžinės sąskaitą apie prie
žastis, kurios privedė prie as
meniškos diktatūros įvedimo, pa 
tikrino jos patvarumą, iššaukė 
entuziastišką pritarimą jos klai
doms ir nusikaltimams ir ar 
laisvė net atsargiai didėjančio
mis dozėmis yra gydomoji prie
monė, kuri yra ir bus teikiama 
Rusijai ir 3-čiam Internaciona
lui?” Izard toliau atžymi, kad 
komunizmas šiuo požvilgiu turi 
labai aiškią ir tikslią teoriją — 
vadinamą valstybės sunykimo 
teoriją, kurios Stalinas ne sykį 
šaukėsi tam, kad atidėtų jos tai 
kymą gyvenime, kaltindamas 
dėl to aplinkybes. Izard, su ne
ramumu konstatavęs, kad Chruš 
čevas visiškai nutyli pagrindinį 
šiuo klausimu Lenino veikalą 
“Valstybė ir revoliucija”, rašo: 
“Kada nebėra doktrinos, kada

dzio, jie tarėsi pasiekti, kad, dok §i sąmOningai nuslepiama, 
tnnahniai pasmerkti visoki slap draudimo ženklas yra padėtas: 
ti ėjimai ateityje, vietoj patik- uoširdbmaa eis Todgl 
nnti naujo tirono iškilimą, au-lgaulis yra pastatytas prieš aiš. 
tomatiškai iššauks jo pražūtį. kų dalyką: Chruščevas prisipa

žino, kad jis tolydžio melavo bū 
_ J . . damas vergu; jo tylėjimas dokt-

rybės. Ją reikėjo pastatyti ant rįn08 klausimu, kurį jo paties 
uolos; ji buvo pristatyta, kaip j veikimas turėjo pastatyti pir-
vienintelė, išimtinė ir radikalinė 
gydomoji priemonė".

Peržvelgęs toliau vadinamąją 
šypsenų politiką Vakarų atžvil- singu”.

moję vietoje, parodo, kad jis ir 
toliau meluoja nuo to momento, 
kada jis laimėjo galią būti tei-

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

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdlausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS: 
penktad. ir Trečiad. 9Pirmad., antrad.,

Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p
ryto iki 12 vai. 

Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

— Girtas, bjaurybė! Dievo nesibijo!
Jis palenkia galvą ir skuba. Lauke atsigavęs 

bėgte parbėga šventorių. Raštinėje krenta kėdėn ir 
deda galvą ant stalo. Širdis kala. Girdi jos balsą. Kas 
čia dedasi? Pajuoka, gąsdinimas? Ne, ne! O jei 
teisybė ?

Isteriškai nusikvatoja ir pašoka. Puola virtuvėn, 
į koridorių ir visa jėga įsikimba į Viktoro duris, bet 
jog — nė krust. Žiūri pro rakto skylutę — tuščia. 
Vėl įdunda raštinėn. Pasivaidena kažkas baisaus.

— Gerai! — dreba visas. Ploni pirštai lankstosi, 
lyg smuiku grotų. — Jeigu šitaip, jie nežino, kas aš!

Gonkose žingsniai. Šiurpu. Pro lango kampą ma
to Gimbutą. Gal užrakinti duris, bet tegu suduš tas 
didžiūnas prieš buhalterį!

Julius pasitinka atsistojęs.
— Ponas Gimbutai, man nemalonu pranešti, kad 

Viktoras, meistras, tamstos išrinktasis žentas ...
— Po velnių, bent tu netryliuok nesąmonių! — 

Gimbutas įrausta ir trenkia skrybėlę ant suolo. — 
Kas man tas Viktoras? Stebulės skylė! Kas čia de
dasi?! Dabar ir mane bažnyčioje pradžiugino. Jei 
pats buvai... Pasiutimas!

Buhalteris nori suprasti, ką reiškia jo žodžiai.
— Tamsta, tamsta, atrodo, esate šalia interesų, 

nežinote nieko? — mikčioja išblyškęs.
— Nieko nežinau, niekas su manim nekalbėjo! 

Viktoras, tas gudruolis, pridėjo visur parako ir sprog
dina. Net klebonas nieko nežino. Aš atėjau pasakyti: 
man po nosim kadugiu nebraukys! Tvarka bus atsta
tyta! — Jis trinkteli į stalą ir žiūri piktom akim.

Julius tiesiasi. Jei Gimbutas jo pusėje, tai nie
kas jų neįveiks!

iBil diuf Uu j
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DARBININKO SEKMADIENIS MASKVOJ
Z. ANT ASIUS

Jei apie Sovietų Rusijos žmo
nių gyvenimo sąlygas spręsime 
iš jos konstitucijos, tai sakytu
me, kad Soviėtijoj darbininkams 
tikrai rojus. Aprūpinti darbu, 
butu, sveikata, mokslu, atosto
gomis, senatvės, globa. Vienas 
tokių pasididžiavimo vertų kon
stitucijos punktų yra užtikrini
mas darbininkui teisės į poilsį, 
šešias dienas dirbti, o sekma
dienį esi be jokių rūpesčių, lais
vas kaip paukštis, niekas tau po 
ilsio negali sutrukdyti.

dienio popietę draugė Jakovle
vą nunešė ten valyti savo vasa
rinį paltą, tačiau pirmąją va
lyklą rado ką tik uždarytą; an
trojoj, pastovėjus valandą eilė
je buvo pranešta, kad valykla 
jau priėmė dienos normą ir dau 
giau nieko nebepriims; gi prie 
trečios buvusi perilga eilė ir to
dėl negalėjusi laukti, nes reikė
ję eiti namo vakarienės gamin
ti. Nupasakojusi savo vargą su 
paltu, Jakovleva pašaipiai pra

lįsto negali sutrukdyti. šo savo draugus nesistebėti, ka-
Tačiau, užvertus konstituciją da jie ją pamatys teatre su su- 

ir pažvelgus į Sovietų žmogaus raukšlėtu ir dėmėtu paltu, nes 
kasdienę, gaunasi visai kitas ji dėl jo sutvarkymo dar tik

KADARAS KALBA

Dabartinis Vengrijos, Maskvos paskirtas, valdovas Kadar kalba 
komunistiniam parlamente Budapešte. Tai pirma sesija po spalio mėn. 
sukilimo. , (INS)

vaizdas. Darbininkas, prakaita
vęs šešias dienas fabrike, sek
madienį turi dar daugiau rūpės 
čio ir vargo ilgas valandas sto
vėti eilėje ko nors laukdamas, 
jei nori gyventi kaip žmogus. 
Taip yra dar net šiandien, pra
ėjus 40 metų nuo komunizmo ir 
darbo žmogaus “pergalės”.

Tai bent spartumas

Netikėtum, jei apie ruso dar
bininko vargus pasakotų koks 
nors vakarietis, lankęsis Mask
voje, bet kai visa tai skaitai 
laikraštyje Maskvoje spausdin
tame, — turi tikėti. 0 tos skau
džios neteisybės paskutiniu me
tu vis daugiau ir daugiau išlie
jama Sovietų darbininkų mitin
guose ir spaudoj. Taip prieš Ve

vieną sekmadienį tesugaišusi.

Milionai žmonių 
klinika

vtena

Tačiau nelaimingiausia buvu
si Tamara, mat, jai dantis pra
dėjęs skaudėti kaip tik sekma
dienio rytą. Visas klinikas, tai
sančias dantis veltui, rado sek
madienį uždarytas. Teko vykti į

jusi, griuvėsiuose liko, tačiau 
per pirmus 10 metų jau spėjo 
pilnai atsistatyti, niekur eilėse 
nestovima ir darbininkui nereik 
nešti tftjarškinių lopyti, nes jis 
per vąMLndą uždirba naujus. Ru
sijoj'darbininkas ir karą laimė
jus tun; Skarmalais valkstytos 
bei eilėse stovinėti, nes už va-Centralinį polikliniką Nr. 1, kuri, « .. ,. ...

___ ., ______„,5a*.; ;_______ .7 i„u„; (landos uždarbį vos pakelį papi
rosų teįstengia nusipirkti.reikėję mokėto, ir net labai bran 

giai. Ši vienintelė klinika visoje 
Maskvoje (su beveik 5 njilionais 
gyventojų) ir tėra sekmadie
niais atdara. Vargšė Tamara 
kankinosi laukiamajame apie 6

Reikia manyti, kad taip dar
bininkas sekmadienį eilėse “il
sisi” ne vien Maskvoje, bet ir vi
soje Sovietų Sąjungoje, tik pro-

valandas, kol atėjo jos eilė gau-] vincijoj dar nedrįstama per bal
ti pagelbą — gabalėlį vatos su 
spiritu.

Iš šitų kelių pavyzdžių jau
lykas Maskvos dienraštis “Mos galime susidaryti šiokį tokį vaiz 
kovskaja Pravda” davė straips- ^ą apie darbininko, poilsį Sovie-
nį, pavadintą “Pavogtas sekma
dienis”, kuriame gana karčiai 
kritikuojama bendra Sovietuose 
netvarka, dėl kurios darbininkai 
netenka poilsio. Iš šio straipsnio 
matyti, ką Maskvos darbinin
kas daro poilsiui skirtą dieną — 
sekmadienį. Štai keletas vaizdų.

Pilietis Okunev turėjo nusipir 
kęs perilgas kelnes, tad sekma
dienį jis nuvyko į “Kasdieninių 
apdarų kombinatą Nr. 4” (kur 
siuvėjai taiso ir lopo kasdieni
nius drabužius), kad jas patrum 
pintų. Siuvykloje jis atidavė kel 
nes Ų", kol jas patrumpins, gavo 
užsivilkti siuvyklos nešvarią, 
suplyšusią ir be sagų pižamą. Ir 
taip vargšas laukiamajame pra 
laukęs 5 valandas, kol jo kel
nės buvusios pataisytos. “Ar 
galite sakyti”, klausia Okunev 
skaitytoją, “kad aš turėjau sek 
madienio • poilsį. Ne tik neturė 
jau, bet dar daugiau nuvargau, 
per 5 valandas laikydamas piža
mą, kad nenusmuktų, negu fab
rike 8 valandas dirbdamas”.

tų Rusijoj. Nenuostabu, kad ir 
anie teistieji 11 JAV komunistų 
mieliau pasirinko eiti čia eilei 
metų į kalėjimą, nęgu būti de- 
portuotiemą į Sovietų Sąjungą. 
Jie gerai žino, kad čia net kali
nys turi daugiau patogumų ir 
poilsio, negu Maskvos darbinin
kas. Ne be reikalo praeitą žie
mą ir lietuviškieji stalinukai 
Chicagoje buvo labai susirūpi
nę, kai JAV valdžios atstovai 
susidomėjo jų komunistiškuoju 
knaisliojimusi. Ir kaipgi neiš- 
sigąs, jei deportacija Sovietuos- 
na gresia. Juk jie puikiai su
pranta, kad geriau sekmadienį 
praleisti. Chicagoje po smukles 
slankiojant, negu Maskvoje, nu
garą į telefonstulpį kasant, lauk 
ti gatvėje 4 valandas, kol galės 
patekti penkiolikai minučių į į 
pirtį utėlių išdeginti. Reikia tik I 
stebėts, kiek “Laisvės” ir “Vii-' 
nies žmonės yra sukvailinti, kad 
jie net nebepajėgia suprasti, jog 
su Sovietų Sąjungos darbininku 
yra tikrai kažkas netvarkoje,

šiai skųstis netvarka ir savo 
vargaid. Ir kas dėl viso to kal
tas, kad Sovietų darbininkui va
giama sekmadieniai. “Moskov- 
skaja Pravda” taip ir neatsakė. 
Ji ir negali nurodyti, nes So- 
vietijoj gali skųstis savo bėdo
mis žodžiu ir skundų knygoje, 
bet ką nors kaltinti — ne tavo' 
reikalas. Skųskis ir lauk mėne
sius, metus. Lauk drebėdamas, 
kad tavęs paties neapkaltintų? 
Gi kaltintojo vieta tik — Sibiro 
koncentracijos stovykloje.

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
jų kovoja. OoeCJi/

PIGLAI IR SArGIAI

perkraustAu
BAL DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 VV. 91st St., Chicago, DI. 

Tel. PRrescctt 9-2781

Duokite sparnus
“Duokite man sparnus, ir ne

sigirdamas pasižadu atstovi de
šimtį misionierių. Jų čia taip 
maža“ — rašo buvęs karo lakū
nas, išvykęs į misijas džiunglė
se. Jis sparnus gavo ir savo pa
žadą įvykdė trigubai.

Kad aviacija šiandien ne tik 
strategiškai, bet ir kultūriškai 
turi neįkainojamą vertę, įrodo 
valstybių bei firmų skiriami mi- 
lionai jos tobulinimui. Tauta be 
aviacijos — tauta be kultūros 
ir be, ateities. Tai supratę keli 
lietuviai jaunuoliai, geresnės tė j 
vynės ateities troškimų vedami, 
prieš trejus metus įsteigė lietu- į 
vių oro skautų būrelį, kuris iš-| 
augo į “Dariaus - Girėno” oro 
skautų draugovę. Jie pasiryžę

savo jaunų draugų tarpe puose
lėti būsimai laisvai Lietuvai avi
acijos būtinumo mintį ir ruošti, 
kiek sąlygos leis, patyrusių lie
tuvių lakūnų globoje, jai atei
ties lakūnus bei aviacijos žino
vus. Per trumpą laiką jie paro
dė daug energijos ir pasišventi
mo tiek skautavime, tiek žinių; 
įsigijime. Dešimteriopai d:u-> 
giau pasiektų, jei turėtų spar
nus.. Koks gi oro skautas be lėk 
tuvo, ar bent be kuklaus skaldy 
tuvo? Mažam jų būreliui savoj 
santaupom to pasiekti neįma
noma. Todėl būtų labai gražu, j 
jei tautiečiai jų kilnius norus su 
prastų ir, kiek galėdami, parem 
tų. Tie oro skautų užs mojimai, 
kaip matyti iš jų tradicinės dai
nos žodžių, tikrai kilnūs:

Lietuvai .mes pasišventę 
Jai tarnaujam erdvėje.
Visi ešam jai prisiekę
Lituanicos dvasia.

/
Laisvės saulei užtekėjus 
Virš pavergtos Lietuvos,
Mes budėsim jos padangėj 
Nuo aušros iki aušros.

J. Raibužis, S. -i

Sovietų skalbyklos
MASKVA. — “Krokodil” nr. 

10 rašo: “Iš karto aš niekaip 
negalėjau suprasti, kodėl skal
bykla nr. 1 taip ilgai negrąžina 
išskalbti paduotų baltinių, bet 
dabar, atgavęs juos po mėnesio, 
viską supratau: tam, kad taip 
meistriškai supurvintų, suteptų 
baltinius, tikrai reikia nemažiau 
mėnesio laiko”.

• Anglijoje Jau panaikintas 
naftos pardavinėjimo suvai-žy- 
mas, įvestas Suezo kanalą užda
rius praėjusį rudenį ir susprog
dinus naftos tiekimo vamzdžius 
Sirijoje.

• Jordano karalius Hussein 
atsakė, kad jis šiuo metu negali 
išvažiuoti iš krašto ir dalyvauti 
Arabijos ir Irako karalių konfe
rencijoje Bagdade.

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas iš (domiau 
alų kūrinių — romane

VALENTINA

Jr

JEI

PAS

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe
Prccin Photo Studio

(Incorporated)
EDVARDAS OLIS. sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

vėl gaunamas, nes yra išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre- i 
mijuotas “Sakalo” leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia augšta stiliaus kultū
ra, rūpestingu menišku apipavldall 
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių lr verstinių vei
kalų ir šis romanas yra vienas iš lo 
stipriausių kūrybos, nupasakojęs vie
nos mergaitės meilę, jos vidaus ko
vas, jos audringų pabėgimų už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina $2.

DRAUGAS

4545 West BSrd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

BALDŲ REIK

RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

Laukdamas kelnių, Okunev jei jam geriau apsimoka savo 
stebėjo ten pat besistumdančius apatinius marškinius nešti į siu 
trijose eilėse darbininkus. Vie- vykią lopyti ir ten po kelias va- 
noj eilėj stovėjo vyrai ir mote- landas laukti, negu naujus nusi- 
rys su ryšuliais, atnešę taisyti pirkti. Vokietija, karą pralaimė-
ar lopyti savo drabužius, skai- .....................
binius; antrojoj — laukė eilės
atsiimti daiktų, atneštų praeitą 
sekmadienį; gi trečioji eilė lau
kė atnešant skundų knygos, 
mat, kaikurių prapuolė atnešti 
drabužiai arba marškinius taip 
“sulopė”, kad savininkas nesu
pranta, pro kur juos galės užsi
vilkti. Deja, ši paskutinė eilė 
liko mažai pajudėjusi, nes kom
binato vedėja draugė Navikova 
buvo labai užimta namie dar
bais, ir tik 4 valandas susivėli
nusi atvyko darbovietėn padėti 
skundų knygos. Taip tik šiame 
viename kombinate Nr. 4 buvęs 
pavogtas šimtų darbininkų sek
madienis ir jų poilsis.

faJBSS. CSJ IfcJJ

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIa

C»« riuurnos gėlės dėl vestuvių, Dau»» 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimu.

2443 VVest BSrd Stree*
Tel. ritosiH-T-t 8-0833 tr FR S-OHS4

Duoną Ir {vairias skcnlngas 
bulkutes kepa

NAUJOS PREKES, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINĄ!

Dabar muzikos mėgėjams (vestas 
naujas, didelis

FONOGRAFŲ PLOKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Pop iliarlos, klasinės lr dzaso
— PLOKŠTELES —

Didelis pasirinkimas geriausių firmų
HI FI FONOGRAFŲ

TV. Radio ir Elektrinių Aparatu

UlTCLCvision

[sales - Service)
Sav. In* A. 8 KM F NAS 

3321 S. Halsted — CLiffside 4-IS66IS 
Atdara: kasdien 9—ė, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9

Viena pirtis 100,000 gyventojų

Kitas maskvietis —Kuzneoov 
— su kelnėm bėdos neturėjęs, 
tačiau panorėjęs nusimaudyti’ 
pirtyje. Oružeiny pirtis, vienin
telė visame Sverdlovo rajone, 
šeštadienio vakarais esanti per
pildyta, todėl nusprendęs vykti 
sekmadienį, poilsio dieną. Ta
čiau ir sekmadienį jam tekę 
laukti eilėje ant šaligatvio 4 
valandas, kol galėjęs patekto pir 
ton. Draugas Kuznecov ir norįs 
viešai paklausti, kodėl Maskvo
je Sverdlovo rajonas su 100 tūk
stančių gyventojų teturi tik 
vieną pirtį, ir ar verta laukti 
gatvėje 4 valandas dėl 15 minu
čių pirties malonumų.

Didžiojoj Arbit gatvėje, gra
žiausiame Maskvos rajone,'esan 
čios trys rūbų valyklos. Sekma-

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Ave. 

Tel. CLiffside 7-0376
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 18- 
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ! EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

S0 PH I
RADIO

E Ų A I. C U S
PROGRAMA

Ifl WGEP stoties — Banga 1896 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v 
nco pirmad iki penktad

8:45 iki 9:80 vai. ryte 
AKATAD. H: 80 Iki 8:8d ryte 

HEKMAD. 8 30—9:30 v. r. U stoties 
WOPA — I4OO kil.

7159 Ho MAl'LEWOOn A VE. 
Chieago 29 11! HEmiock 4-2418

MOVING
BENIULIS atlieka įvairiu*

uerkraustymus bei 
š tolimų ir artimų

pervežimus
atstumų

Tel. Bishop 7-7075

Lovos visų dydžių ir spalvų, tok.................................. $19-50

Matracai, vatiniai su spalvotu viršum ........................ $|2-5O

4 stalčių komodos, ąžuolo ar riešuto spalvos........... $29-^
Komodos su šlifuotu veidrodžiu .................................. $54-50
2 dalių miegamo kambario baldai, ąžuolo ar 

riešuto spalvos, tik ..................... .. .................................. $99-00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Dienai sofos, nakčiai lovos, pas mus tik .....................$39-00

Z
2 dalių sofa ir kėdė, visokių spalvų ..................... .. $129-00
7 dalių saliono baldai (sofa, kėdė, 3 staliukai ir 

2 lempos), tik............ ................................................... $199-^0
Rašomieji stalai, ąžuolo ar mahagony......................... $39uU

” su formica viršų ..................... .. $49-00
Knygom spintos su stiklo durim.................................. $29-00

” su šlifuoto stiklo stumdomom durim $39-00

Virimui poreelano pečiai, tiktai.......................................$99-00

5 dalių virtuvės stalai su formica viršum ................ $49-^0
• z

Vilnoniai kilimai 9X12 dydžio, nuo ......................... $49-05

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai. 
sekmadienį 12—5 valandos

Klausimai ir apsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Weils., Kaina 
tik BO centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS,

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

'A' ■*’ '* Al -A.- Tą.' ua- -af --a. wHl

SiSttSSftįF
IŠ TOLI 1D ARTI

MAUJt Uotll TAOKAI-NAUJAUSI KPJUSTrm (AANK/JU 

Herų /urrMAs - Aitus ,0 sąžiningas aata*na>/naa\

JUOZAS NAUJOKAITIS
W. 69 St CHICAGO ILL T«t 5*»?O9 J2029

NUO U2SISENEJUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
naguti ramiai sėdėti ' ir naktimis 
miegot) nes Jų užslsenėjuslos žaltdo. 
niežėjimų ir akau’ŠJInių senų atvi
ru Ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
vpaibyes palengvins Jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
ti Vartokite jų tapgt nuo skau- 
tžlų nudegimų. Ji taipgi paAallna 
dežėjlmų ligos vadinamos PSORIA 
-US Taipgi pašalina oe r Sėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplySlmų 
'arpplrščiu Yra tinkama vartoti nuo 
Ižtilstančioa suskllsios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų lr t t taipgi 
'inkams vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklu II vra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
ot.. 11.25, ir $3,50 
Pirkite vaistinėseChl- 
■agoj Ir apylinkėse—
Milwaukee. Wise., Ga 
-v,Ind. tr Petroit, Mi
chigan arba rašykt- 

i r atsiųskite Mo
ney order (

l,K<ilJIX), Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 54. III.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Ohicago,

UI. WAlbrook 5-8063

Skelbkitės "hraiigp”!

J. G. TELEVISION OO. Pardavimas ir taisymas
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

UKALBA VILNIUS 79

Kasdien 5 vai. 30 min. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. , Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldy perkraustymas as

menų turinčiu ilgę patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Ave,,Telef. Virginia 7-7097

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St., CAIumet 5-7252

Jr

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yrs 
saugu Ir pelninga.

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
lr gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATIONZ

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

195- BUTUKAS 
ru

£2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas. Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-M|LDA BUICK, Ine- 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022
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LAIKRODĖLIAI
už pusę kainos

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
Vyskupas Stalino saulėje

Vienas jaunas lietuvis kuni
gas, antrosios bolševikų okupa
cijos metais Lietuvoje baigęs 
Kauno kunigų seminariją ir, 
kaip JAV pilietis, po rizikingų 

į pastangų 1947 m. gavęs teisę iš 
okupuotosios Lietuvos grįžti į 
JAV, prieš kurį laiką viešėda
mas Chicagoje papasakojo įdo
mų įvykį. Bene 1946 m. Pane
vėžio vyskupas K. Paltarokas brošiūrų lietuvių kalba ir dvi

mas ir negirdėtas būtų kun. dr. 
J. Prunskio vardas.

Didžiausi kun. dr. Juozo Prun 
skio nuopelnai yra spaudos sri
tyje. Nuo 1935 m., kada jis pra
dėjo spaudos darbą, iki šiol yra 
parašęs ir paskelbęs apie 6,000 
straipsnių, iš kurių 2,000 nepri
klausomos Lietuvos spaudoje, o 
likę 4,000 išeivijoje. Atskirais lei 
diniais yra išleidęs 17 knygų ar

vizitavo Kupiškio parapiją. Ant
roji bolševikinė okupacija jau 
buvo giliai įvariusi savo kruvi
nus nagus į Lietuvą, užtektinai į dienraščio “XX Amžiaus" redak 
lietuvių patriotų išnaikinusi ir | torius, po to Katalikų Spaudos 

biuro direktorius. Atvykęs į

VISŲ GERIAUSIŲ IŠDIR
BYSČIŲ, 1957 MĖTŲ

Rankinis laikrodėlis, moteriškas ar 
vyriškas, 7 akmenėlių, waterprcof, 
vertės $19.95, už .......................$9.95

15 akmenėlių, waterproof, 
vertės $34.95, už .......................$12.45

17 akm., vertės $39.45, už. $19.60
19 akmenėlių, 18 karatų aukso, 

vertės $58.00, už .................... $29.00
17 akm., automatiškai pats užsi

suka, vertės $69.00, už ............ $34.50
21 akm., automatiškas, paauksuo

tas, vertės $75.00, už .............. $37.50
23 km., paauksuotas (gold t'illed),

knygas anglų kalba. Lietuvoje 
buvo “Mūsų Laikraščio" reliji- 

i nio skyriaus redaktorius, vėliau

JAV nuo 1940 m. yra “Draugo” 
redakcijos narys, redaguoja 
“Draugo” kultūrinį priedą. Žur- 
nal’stinių stebėjimų tikslu yra 
apkeliavęs keturis kontinentus 
ir buvęs 50-je užsienio valsty
bių. .

Visa tai padaryta po tiesiogi
nių kunigo pareigų bažnyčioje 
ir parapijoje, kurios nėra leng
vos ir kurioms reikia daug laiko 
pašvęsti.

Daugelį stebina kun. dr. Prun

į žmonių, sielas prileidusi gerą 
dozę antireliginių nuodų. Bet 
štai vyskupas Kupiškyje viešė
jęs tris dienas. Visą tą laiką 
miestelio ir apylinkės žmonės 
gyvenę šventiškoje nuotaikoje, 
skaitlingai lankę bažnyčią, gi
liai meldęsi. Įdomiausia tai, kad 
pradžios mokykloje ir gimnazi- 

I joje tomis dienomis nebuvę pa
mokų, nes mokiniai, vietoj ėję 
į klases, būriais bėgo į bažny- 

1 čią nusilenkti Dievui, pagerbti 
vyskupą ir kartu viešai pade
monstruoti tvirtą religinį, tauti- skio darbštumas ir sugebėjimas 
nį, lietuvišką nusistatymą. J produktyviai iki paskutinės mi- 

Po šio įvykio, sako, vysk. Pal-} nutės sunaudoti visą laiką. Tai 
tarokas kurį laiką nebegalėjęs ir yra didžioji sukaktuvininko 
vizituoti parapijų savo vyskupi- j dorybė, kurios pasėkoje jis tiek 
joje — raudonieji uždraudę jam daug nuveikė Dievo, tėvynės ir 
judėti, nes Kupiškio įvykis šu-' lietuviškosios kultūros labui, 
spindėjo gyva lietuvių rezisten- Mes, čikagiškiai, kurie daugiau 
cine demonstracija.

pamatyti iš Lietuvos pasodintą 
l ąžuolą.

Balandžio mėn. 30 d. susirin
kęs 60 seimui remti komitetas 
numatė, kad delegatams pusry
čių komisijos nereikės, nes su
sipažinus su vietomis rado, kad 
prie Lord Baltimore Hotelio y- 
ra daug valgyklų ir užkandinių 
ir delegatams pusryčiais apsirū
pinimas yra lengvas, jei kurie ne 
norit ų valgyti Lord Baltimore 
Hotelyje. Todėl ši komisija at
šaukiama.

Šis seimas nori sutaupyti lai
ko, todėl delegatų registracija 
prasidės šeštadienį 4 v.v., kur 
bus galima gauti į banketą bi- 
letu ir mandatų priėmimas.

Stotyse delegatus pasitiks J. 
Budelis, M. Paškauskas ir kt.

Įsidėmėtini telefonai: Adv. T. 
Grajauskas Mu 5-2657, Res. Ri 
7-8756, J. Budelis Gi 5-6599, 
M. Paskauskas Ed 6-2982, E. 
Gregorienė Ch 3-7487, J. Kasins 
kas Id 5-2311.

60 seimui aukos
Kiekvieno tokio seimo metu 

susilaukiama aukų. Aukotojai 
siųsdami nurodo, kuriam tikslui 
aukas skiria. Tokių tikslų turi
me daug: aukoja Susivienijimo 
Labdarybės fondui — sušelpi
mui senų bei suvargusių orga
nizacijos narių, kiti jas skiria 
Amerikos Lietuvių Tarybai ir 
t. t.

Ši kartą reikėtų atkreipti y- 
patingą dėmesį į Balfą ir kuo 
daugiausiai jam skirti, nes iš 
š. m. balandžio mėn. 27 d. pada-

su kun. dr. Prunskiu susitin- ryto kvn. kan. Končiaus pra-
! kam, vadinam jį “minutėš žmo
gumi”. Su retu kuriuo jis pa
kalbės ilgiau negu minutę... Ar 

Į tą pačią Kupiškio parapiją pinigo pasiskolinti prisistačiusiu

Tarp Kupiškio gotikos ir 
“Draugo” rūmų

prieš 25 metus (1932) iš Kau
no Kunigų seminarijos atkilo 
tik ką įšventintas jaunas kuni
gas Juozas Prunskis, kuris da
bar gyvena su mumis Chicago
je ir kuris gegužio 26 d. šven
čia kunigystės 25 metų jubilė- 
jų.

Kun. Juozas Prunskis, būda
mas ir tuometinės Kupiškio pro
gimnazijos kapelionu, vaikščio
jo po tas pačias klases, kuriose 
ir 1946 m. dar tebeplakė nesu
gadintos lietuviškos širdys, auk 
Įėjo jaunimą, skiepijo Dievo irvertės $90.00 už .................. $45.00

36 akmenėlių, aukso keisas, tėvynės meilę, vedė jį idealų ke-
vertės $150.00, už ............. $75.00 jįu
17 akm. aiarm. clock, gcJd,
vertės 82.00, už.................... $41.00
7 akjn. aiarm clock laikrodėlis, 

vertės $25.00, už ....................$12.50 | štumo
17 akm., balto aukso, 6 deimantų 

moteriškas laikrodėlis, vertės 
$98.00, už ................................. $49.00

Perkant daugiau, duodame ekstra 
nuošimtį. Lengvais išmokėjimais vi
siem*. ,

Bet ilgainiui tas jaunas Ku
piškio kapelionas, begalinio darb 

ir neišsemiamos energi- 
I jos sparnais apsišarvavęs, iš
šoko toli į augštį ir šiandien tur
būt ir Lietuvoje, ir laisvajame 
vakarų pasaulyje nedaug yra 
tokių lietuvių, kuriems nežino

i to architekto titulą ir teises gyvenime. Tikimės, kad jis nuo- 
| verstis architektūros praktika, širdžiai padės lietuviams įvai- 

Dipl. statybos inž. Antanas j Sveikiname naują architektą riuose statybos srities klausi- 
Dukauskas, gyv. 6800 So. Camp-. jr linkime sėkmės profesiniame muose ir darbuose.
bell Avė., Marąuette Park lietu
vių kolonijoje, išlaikė valstybi
nius Illinois valstybės egzami
nus ir gavo registruoto archi
tekto titulą ir teises.

Naujasis architektas yra gi
męs 1915 m. Raseinių v., Minio- 
nių km. Baigęs Raseinių gim
naziją, 1934 m. įstojo į Vytauto

Naujas architektas

■SI

A. Dukauskas
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dčl artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai. v ,

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

Telefonu* — FRontier 6-1882
< tli ’

CRANE S A
2655 WEST 47th STREET 

B. R. Pietkiewicz, prez.; E.

>/,% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

VINGS ASS’N 
LAfsyette 8-1088 

R. Ptetkiewlcz, sekr. Ir advokatas

nešimo Baltimorėje sužinojome, 
kad dauguma mūsų tautiečių 
Sibire reikalingi pagalbos. Dau
gumai suteikia paramą savieji, 
bet yra daug tokių, kurie netu
ri kas juos šelpia, todėl išties
kime jiems pagalbos ranką.

ar šiaip kitų reikalų turinčiu...
Ir jo kabinete “Draugo” rūmuo
se į akis krenta pakabintas už
rašas: “Kiekviena sugaišta mi
nutė — vogtis nuo skaitytojų”.

Švęsdamas gavo 50 metų am
žiaus sukaktį (gimęs 1907 m.)
ir 25 metų kunigystės jubilėjų __ x _ ,A. . ...
, , n re Hotel, Baltimore 1, Md,kun. dr. Prunskis tikrai gali ’ ’
pasidžiaugti, kad jo pragyventi
metai nenuėjo vėjais, kad kiek
viena prabėgusi gyvenimo minu-

Didžiojo' universiteto statybos 
fakultetą. 1936 — 1937 m. at
liko karinę prievolę Karo mo
kykloje ir paleistas atsargon 
jaunesniojo inž. leitenanto laips
niu grįžo į universitetą tęsti pra 
dėtų studijų. 1939 m., vokie
čiams Lenkiją užpuolus, buvo 
mobilizuotas į Lietuvos kariuo
menės inžinerijos dalinius. De
mobilizuotas tais pačiais metais 
grįžo į universitetą ir sėkmin
gai baigė studijas 1940 m., į- 
gydamas diplomuoto statybos 
inžinieriaus vardą ir teises. Nau 
jam inžinieriui neteko dirbti ne
priklausomoje Lietuvoje, nes 
tais pačiais metais bolševikai o-

Sveikinimus ir aukas siunčiant kupavo Lietuvą. Bolševikinės
patartina adresuoti šiaip: Li
thuanian R. C. Alliance of Ame
rica Convention. Lord Baltimo-

Nakvynė ir atpisiekimas
Svečiai atvykę iš kitų miestų 

gali apsistoti Lord Baltimore
tė pulsuoja darbais bei žygiais Hotelyje ar pas savo pažįsta- 
ir šviečia nesugriaunamu darbš mxis. Susisiekimas į šį viešbutį
tumo paminklu, stovinčiu ilga
me nuotolyje tarp Kupiškio go
tikos ir “Draugo” naujųjų rū
mų Chicagoje.

Gi gegužės 26 d. Chicagos Be

yra labai visiems patogus.

Smulkesnės informacijos dar 
bus vėliau.

Adv. T. Grajauskas,
tuviai, skaitlingai susirinkę į gQ gejmo Rengimo k-to pirm
Šv. Jurgio parapijos salę, pa
gerbs jubiliatą, kuris, nors ir 
50 m. amžiaus sulaukęs, yra 
pačiame kūrybiniame pajėgume.

VI. Rmjs

Adomas Lažaitis,
sekretorius

Mokinu aukAtun divldendua. Keičiame čekliia. I*arduudai>ie Ir perkame 
valuty bės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami saskaita šiandien. Apdrausta lkl $10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad nuo o ik« 8 vai vakaro: 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o sešt nuo 9 iki vidurdienio.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Tel. CAlumet 5-7237
CHICAGO, ILLINOIS

Krautuvė atdara pirmadienio Ir 
ketvirtadienio vak. iki 9:3n. Jetvelry 
Dept. sekmadieniais uždarytas. Fur- 
nlture Ir Television Dept. atidarytas 
sekmadieniais nuo 12 iki f> vai. p. p.

Budriko Radio Valanda iš WHPC, 
1450 Idl. radio stoties kiekvienų ket
virtadieni nuo O iki 7 vai. vakare.

60 SEIMO REIKALU

Nubausti 511 mašinų 
vairuotojų

Illinois Valstybės sekretoriaus 
į įstaiga praneša, kad gegužės 
mėn. 15 d. atimta leidimai vai-

LRKSA š. m. birželio mėn. mokslas. Ši bažnyčia randasi vi-' rooti mašiną 191 žmogui ir SU8.
23-27 d. šaukia 60 seimą Balti* 
morėje, kuris įvyks Lord Balti
more Hotelyje. Šis viešbutis ran 
dasi 20-30 W. Baltimore St. ir 
atvykusiems delegatams bus 
lengvai randamas, nes nuo visų 
stočių yra netoli. Truputį toliau 
tiems, kurie atvyks į Pennsyl
vanijos gelžkelio stotį, bet ir 
čia atvykus sudaro mažą pro
blemą jį pasiekti imant autobusą 
Nr. 3 su kuriuo reikės vykti iki

sai netoli nuo Lord Baltimore • 
Hotelio, todėl šiame viešbuty
je ir patogu pasirinkti nakvy
nes, nes kainos bus pigesnės, ne 
gu La Šalie viešbutyje. Galima 
gauti ir visą maistą, kurio kai
na priklausys nuo patiekalo pa
sirinkimo.

Po pamaldų atsigaivinimui

penduota — 320 žmonėms. Net 
173 iš jų nubausti už važiavimą 
įsikaušus. Nubaustųjų pavardės 
išsiuntinėjamos dienraščiams.

— Iš 35,000 žinomų žuvų rū
šių mažiau negu 1% tėra iš da
lies naudojamas maistui, alie
jui, gyvuliams šerti, ar trąšoms,

kas norės, galės pamatyti Lietu < Nedaug težinoma apie mudin- 
vių radio valandėlės rengiamą gus šaltinius kitose žuvų rūšy-

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
ftlame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Sorbcinio Drau
dimo (Sodai Security) 'Matymas mu 
naujausiais IA5A metų papildymais, 
būtent: 1) Ofieialės pens’iu ir pnAal- 
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus

Be to. Siame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(Wonkmen's Oimprnsation), su len 
tėtėmis, nurodant už. kokius kūno su 
atželdintus kiek mokama paftalpoa 
Leidinių kaina tik* Kti centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

•‘DRAVOAS"
4545 Weat 63r«l Street 

CMcago 29, Illinois

Lithuanian dietionary*
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliška* žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtre«a ir T. Gėriko. 333

Sol. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
aunama "Drauge”, 4545 W. 63rd 

St.. Chteago 29. III.

kampo. Autobusas Nr. 3 praeina 
pro pat Pennsylvanijos gelžk. 
stotį.

Visos sesijos vyks Caswell 
salėje (Air conditioned) todėl 
šiluma nevargins. Kaip kiekvie
no seimo metu, taip ir Baltimo- 
rėje bus 25 d. birželio Main Hali 
banketas, kuriam biletas kai
nuos $5 ir kas jų nori gauti, 
prašome kreiptis pas seimo ren
gimo k-to pirm. adv. T. Grajaus
ką, vicepirm. J. Kasinską, Gre- 
gorienę, J. Budelį ir pas M. Paš
kauską.

Banketo metu gros puiki mu
zika. Į banketą bus pakviestas 
dalyvauti ir kalbėti guberna
torius Mc Keldin ir kalbės L. 
Simutis, kun. Juška ir kiti.

60-jo «Pimo pradžia
Sekmadienį, birželio mėn. 23 

d., 10 vai. Šv. Alfonso bažny
čioje (Park Avė. ir Fayette gat
vių kampas) įvyks iškilmingos 
pamaldos 60 seimo intencija. 
Pamaldas laikys LRKSA dva
sios vadas kun. J. Baltusevičhis

o be to radio valandėlė suka 
filmą. Kas nori matyti save fil
me, tas vyksta į Radio valan
dėlės gegužinę.

Pirmadienį, birželio mėn. 24 
d. Lord Baltimore Hotelyje į- 
vyks pirmoji 60 seimo diena ir 
ją pradės miesto majoras D’ A- 
lesandro.

Antradienį sesijų tęsinys, o 
vakare banketas. Kitomis dieno 
mis vyks sesijos, kurias rtusta- 
ty8 pats seimas.

Šio seimo metu rengiama iš
vyka į Washingtoną, į abu ga
lu kainuos $1,5. Ten bus apžiū
rimas vienuolynas, kokio kituo
se Amerikos miestuose nėra, bus 
apžiūrimos katakombos, kongre 
so, Baltieji rūmai bei kitos A- 
merikos sostinės vietovės. Tod£l 
visų kuopų delegatų atvykimas 
būtinas, nes kito Baltimorėje sei 
mo ne tuojau susilauksime, o 
Amerikos sostinė kiekvienam 
pamatyti yra būtina.

Jei leis sąlygos, tai neblogai 
būtų surengti kitą Išvyką ir į 
Marylando sostinę Annapolį,

velop. Corp., Coral Gaide*, Fla.

JO'S LITTLE SEWIN0 B0X 
Siuvame sukneles — Taisome

Ekspertiftkas darbas už prieinamas 
kainas. Užuolaidos pasiuvamos p^gal 
užsakyme. Jokis siuvimo darbus nė 
ra per mažas nei per didelis. Puikiai 
atliekamas darbas Kalbame lletuvlft- 
kal. 17IMI S. Halstctl St., SE S-4O4A.

okupacijos metu jam teko įsi
jungti į profesinį darbą Lietu
vos pramonės projektavimo įstai 
goję. Čia teko dirbti prie kele
to didesnių projektų: metalo lie
jykla N. Vilnioj, “Drobės” fabri 
ko ir ginklavimo dirbtuvių pra
plėtimo Šančiuose, darbininkų 
gyvenamųjų blokų statybos Kau 
ne. 1941 m., vokiečių okupaci
jai pakeitus bolševikinę, A. Du
kauskas pradėjo dirbti Lietu
vos kelių valdyboje tiltų sky
riuje iki 1944 m. rudens, kada, 
bolševikams baigiant antrą kar
tą užimti Lietuvą, teko apleisti 
tėvynę kartu su tūkstančiais ki
tų tautiečių ir pradėti sunkų 
tremties kelią.

Tremtyje, Augsburgo stovyk
loje, aktyviai dalyvavo stovyk
los technikiniame gyvenime ir 
buvo “Inžinieriaus Kelio” admi
nistratoriumi.

Organizuojant lietuvių dali 
nius prie JAV armijos Vokieti
joje, Antanas Dukauskas prisi
dėjo ir 3 metus tarnavo lietuvių 
inžinerijos kuopoj statybos dar
bų vykdytojo inžinieriaus parei 
gose.

1949 m. atvyko Chicagon ir 
čia dirbo keliose projektavimo 
firmose, architektūros srityje 
rinkdamas medžiagą ir ruošda
masis savistoyiam architektū
ros darbui. Įgijęs daug prakti
kos įr žinių, dipl. stat. inž. ^Ant. 
Dukauskas išlaikė Illinois valsty 
bės egzaminus ir gavo registruo

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 

Visokiu Rftšlp 
MEDŽIAGĄ

CABR MOOOY 
LUMBER CO

sTASYS LITVVTNA8, Prea.

3039 So. Halsted St.
Tel. Vlctory 2-1272 

Apkainavimą Ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštini atidara kaedlen nno
8 vai. ryto lkl 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

ir bus pritaikintas specialus pa kur taipgi yra ko pasižiūrėti iri

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Sudraustos 
iki 310,000.00

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS t LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė.,__________ Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 go. Paulina Si., Chicago 9,111., Yfirds 7-0145

• CRANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W, 47th St..______________ Chicago 32, 111

OISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 S. Halsled St.,__________■ Chicago 8, 111.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN. 
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

%

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
#49.50 
Ir augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FETilT A. RAUDONIS, NEI.I I E BEKTUMS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.

2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711
Krautuvė atidaryta aekmadienlala nuo 11 lkl 4:S0.

I

BILETAIj
PIRMĄJĄ JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ
Gaunami šiose vietose:

3322 S. Halsted Street 
3333 So. Halsted Street 

R0SER00M, sav. J. Markauskas,
10758 So. Michigan Avenue 

P. METRIKIS, 1003 N. 18th St.,
Melrose Park, Illinois 

E. STANGENBERGAS. 4938 W. 15th St., 
Cicero, III.

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

Cicero, III.

J. KARVELIS, 
TERRA,

Šiose vietose biletai po $1, $2, $3 
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.

Iš provincijos visi biletai paštu už
sakomi tuo pačiu Miss I. Miller adresu.
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SIEKIA MOKESČIŲ IŠLYGINIMO

Paskutiniame L i t h u a nian bartinių konfiskacinių mokes- 
Chamber of Commerce of Illi- čių normų, kai asmuo iš gautų 
nois susirinkime National As- pajamų 91% turi atiduoti val- 
sociation of Manufacturers at- džiai. Buvęs federalinis mokes- 
tovas Mr. John H. Moss padarė ( čių komisionierius Mr. Andrews 
pranešimą ap:.e pajamų mokės-.! nurodo pavojų, kad dabartinė
čių reformą, kurią siūlo jo ats
tovaujama organizacija.

Amerika ik*pažinojo pajamų 
mokesčio

šiandien sunku net įsivaizduo 
ti, kad palyginamai dar visai ne 
seniai, būtent, 1913 metais Ame 
rikoje gyventojai nemokėjo pa
jamų mokesčio (Income Tax). 
Valstybė surinkdavo sau reika
lingų lėšų iš muitų, turto mo
kesčio ir kitokių rinkliavų. Kai 
1913 metais buvo priimtas 16-' 
tas JAV konstitucijos pakeiti
mas, leidęs įvesti pajamų mo
kestį, tai to mokesčio .normos 
buvusios labai, nedidelės — nuo 
1 ligi 7% asmens pajamų. Po 
43 metų, šiuo įstatymu pasinau 
dojant, valdžia dabar paima iš 
gyventojų nuo 20 ligi 91% jų 
pajamų. Įstatymų leidėjui 1913 
tikriausiai nė negalvojo, kad jų 
įvestas naujas mokestis pasieks 
tokio masto. Kaip didėjo paja
mų mokesčio normos, parodo 
šie skaičiai: nuo 5,000 dolerių 
pajamų 1913 metais buvo moka 
ma $20.00, 1916 metais—40.00, 
1918 metais — $240.00, 1944 
m. — $1,105 ir dabartinė 1954 
m. kiek sumažinta norma — 
$944.0Q.

Pajamų mokestis auga 
progresyviai

National Assoeiation of Ma- 
nufacturers labiausiai stoja 
prieš pajamų mokesčio progre
syvumą, t. y. kad didesni mo
kesčiai mokami augštesnių paja 
mų grupėse. Kai žemesnių paja 
mų grupei taikoma regulari 
20% mokesčių norma — augš- 
tesnėse pajamų grupėse ši nor
ma siekia net 91%. Tokia mo
kesčių sistema atbaido žmones 
niso didesnių pastangų. Pavyz

mokesčių sistema gali nuvesti 
Ameriką į socializmą, kur ne 
privatus ūkis, kurs ir statys 
naujas įmones, tvarkys gamy
bą, o šį vaidmenį perims visaga 
linti valstybė ir armija jos val
dininkų. Kokios pasėkos laukia 
Ameriką — nesunku numatyti, 
turint galvoje bolševikinės Rusi 
jos “socializmą” ir jos valdžios 
rūpinimąsi gyventojų gerbūviu.

Norint apsaugoti Ameriką 
nuo šių pavojingų eksperimentų 
ir išlaikyti jos tradicinę laisvo 
ūkio sistemą, National Associa- 
tion of Manufacturers siūlo pa
laipsniui mažinti esamą dispro
porciją mokesčių normose įvai
rioms pajamų grupėms. Bend
rai siūloma aprėžti mokesčių 
maksimalinę normą ligi 35% 
nuo pajamų. Korporacijų paja
mų mokestį sumažinti nuo 52% 
ligi 42%. Valdžios pajamos dėl 
to žymiai nenukentėtų, nes 
80% visų mokesčių surenkamų 
iš asmenų, kurie moka tik 20% 
nuo pajamų ir tik 16% suren
kama nuo tų mokesčių mokėto
jų, kurių mokestinė norma (tax 
rate) yra aųgštesnė kaip 20%. 
Bet ši pastaroji grupė kaip tik 
ir teikia inesticijoms kapitalą, 
nes jai priklauso stambiausieji 
šalies pramonininkai, finansinin 
ka ir augštas pajamas turintie
ji asmenys. Sumažinus mokes
tines normas, atsirastų pas pri
vačius verslininkus daugiau lais 
vesnio kapitalo, kuris būtų in
vestuojamas į naujas įmones ir 
prisidėtų prie krašto ūkio augi
mo. Naujos įmonės, naujos dar 
bovietės suteiktų daugiau dar
bo darbininkams.

Kongresmanas Athony J. 
Sadlak (R., Conn.) pereitą ko
vo mėnesį įnęšė į kongresą įsta-

džiui, uždirbant $4,000.00, nuo tymo projektą N. R. 6452, ku- 
kiekvieno dolerio 26 centus ten- r’uo n°rima pakeisti dabartines 
ka atiduoti valdžiai. Uždirbus mokesčių normas, sumažinant 

maksimalinę mokesčių normą 
ligi 35% ir bendrai palaipsniui 
einant prie pajamų mokesčio 
mažinimo. Ar pavyks šitokį mo
kesčių išlyginimą pravesti — 
parodys artimiausioji ateitis.

r —Adolfas Baliūnas

$8,000.00, valdžiai tenka 34 cen 
tai nuo dolerio. Iš $12,000.00 pa 
jamų 43 centai nuo kviekvieno 
uždirbto dolerio eina valdžiai. 
O kas per metus uždirba $16,- 
000.00, tai pusę savo uždarbio 
turi atiduoti valdžiai. Šis .mokės 
čių augimas geometrine progre
sija praktiškai veda prie paja
mų konfiskacijos, kai pajamos 
siekia daugiau kaip $100,000.00, 
nes tokiu atveju reikia sumokė
ti $91% pajamų.
Augšti mokesčiai stabdo akio 

pažangą, '
Dideli mokesčiai ne tik užde

da sunkią naštą gyventojams, 
bet kartu sudaro stabdį krašto

įvairios Žinios

Auksu lieti automobiliai
Fordo bendrovė daro bandy

mus su stiklu automobiliams, 
apliedama jį labai plonyčiu auk
so sluogsniu. Toks aukso sluogs- 
nis gerai praleidžia šviesos spin 
dulius, tačiau sulaiko saulės ki
liminius spindulius ir mašinoje

ūkio augimui. Amerikos gerbū- nebūna taip šilta. Bandomi ir
vis, jos milžiniška pramonė bu
vo sukurta atskirų verslininkų

kiti metalai, kurių sluogsnis ga
li sulaikyti šiliminius spindulius.

iniciatyva. Žmogus dėjo pastan- Į Tie bandymai daugiausiai daro- 
gas, rizikavo kapitalais tikėda- j nai Fordo labaratorijoje Dear- 

masis augštesnio atlygio, uždar born, Mich.
bio ir pelno. Juk asmeninė ini
ciatyva negali reikštis ten, kur 
nėra progų gauti didesnį uždar
bį, kur nėra pelno ar atlyginimo 
už pastangas. Kai žmogus gali 
sau dirbti tik 6 mėnesius, o ki
tus 6 mėnesius valdžiai, sunku 
tikėtis iš tokio asmens iniciaty
vos ar ypatingo noro dirbti dėti 
pastangas, rizikuoti savo kapi
talais ir t.t.

Ekonomistai nurodo, kad per 
ateinančius 19 metų į Amerikos 
gamybos procesą stos apie 20 
milionų naujų darbininkų. Bet 
vienam naujam darbininkui su
kurti darbovietę — vidutiniškai 
įmonė turi investuoti $12,000.00 
.mašinoms, įrankiams ir kitiems 
įrengimams. Tuo būdu, kad su
teikus darbo tam 20 milionų 
naujų darbininkų, JAV ūkis tu
ri investuoti $240 bilionų dole
rių naujų kapitalų. Iš kur gali
ma gauti šį kapitalą? Jį turi pa 
gaminti pats ūkis, t. y. verslo 
įmonės turi sukaupti tą sumą iš 
savo santaupų arba pelnų. Bet 
tai sunkiai pasiekiama prie da-

Skiepai prieš poliją 
naujagimiams?

Michigano universiteto pediat 
rijos (vaikų ligų) prof. dr. J. 
Wilson tvirtina, kad ateityje 
vaikams nebereikės eiti pas gy
dytojus skiepytis ųuo polijo li
gos: naujagimiai iš karto gaus 
keturių rūšių skiepus — nuo 
polijo, nuo difterijos, nuo teta- 
nus (stabo ligos) ir nuo kok-1 
liušo.

Nuostabiosios sėklos i
Gamtininkus stebina sėklų » 

struktūra. Pvz. Kalifornijoje au
gančios sekvojog pasiekia 360 
pėdų augštį, o jų sėklos tokios 
mažos, kad į svarą jų eina 122, 
000. Medvilnė/ sėklos dar ma
žesnės — jų į vieną svarą telpa 
net nuo 3 iki 7 milionų. Iš kitos 
pusės — kokoso palmės riešu
tai 1-n.ip dideli, kad, jei vienas 
jų krisdamas pataikytų į žmo
gaus galvą, galėtų ją perskelti.

Pirkit Apsaugas Bonas

’UR LADV TPY’S r ’S 3 S
SPIRITUAU 
GROW1H 

^ECnUTipį^

HEALTH W 
BUILDH1&

f /

*l» the Heart ef the Hlnr Kidge Mt»
H ?rr»» J I* N t <’ I a

— Vacation l.and ot the *M»uth.
Haporvlaed and Direclcd by ••
the Diocese of Kaleigti. and Siatera oi 
the Order ot Piotre l)»mr de hiantur

For Boys and Gi h Mii ycars 
of age z

tM aerea of land .W aere tahe-IU 
u.i.-niįi i .«i g ii* ft. awimming l>ooi 
Complrte Lamping prngram wilb all 
ac u v įlies including norsebaeh riding.

Write lo Our Lady ot the Hills 
Cauip, IU South Franklin Street, 

Rocky Mcunl, N. C.

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ _ VISKĄ 

PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai
Prekes be brokų, sugadinimų, sąskaitos nepervedamos 

Finansų kompanijon.

CLĄSSIFIKD ANII HftlF WANTEI> Ah
Mūr. 4 k. šild. did. lotaa, tik $10,000 
2 po 4 kh. nau]. Karužas — $11,600 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $13,200 
6 kb. nauj.. nindt-rn. įrengtas—pigiai

Vasarvietė prie Kankakee upės, su 
baldais ir motorlaiviu — pigiai — 

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

1 BUDRECKAS Realty
;4081 Archer ave., LAfsyette 3-3384 

(prie California g-vėa)

RBAL ESTATE

0. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE * 1959 W. 108 at 

TeL BETERLY 8-SS43 
Nekilnojamų turtų pirkimą*, parda
vimas. Tarpininkavimas blinluoss lr
valdžios įstaigose.

INCOME TAA. Ta* aceoantant

j I MIEGAMŲJŲ MCRINIS 4 METŲ
Namas arti 52 ir Pulaski. Aut. aly

vos šildymas. Dvigubas garažas. Tuo
jau galima užimti. $19,800, arba pri
imtinas pasiūlymas. A. Rėklaitis, 

i 1)4 Al'KCTo MAKQlETTE PARKE
Tikrai, puikus 5 kamb. bungalow. 

Viršuje uur 2 miegami su atskiru 
liejimu. Keramikos plytelėm klota

’ vonia. Puikiai įrengtas rūsys. Graži 
aplinka. $24.000. A. Katilius.

, PUIKUS 2 AL’GSTV MCR. NAMAS
Gage Parke. Apačioje išnuomota 

J prekybinė patalpa ir 4 kamb. butas. 
'Viršuje 6 kamb. gražiai ir gerai ireng-

—- j tas butas, šildymas karštu vandeniu- 
; n. stokeriu. 2 auto mūr. garažas. Tik

$25,000. A. Sirutis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: tVAIbrook 5:14015

ROOM1NG HOUSE. Mūrinis na
mas. Apylinkėje 24th ir Lawndole. 
8 kamb. Karštu vand. apšild., aly
va. Garažas. Pajamų $120 į mėn., 
plius butas. $13,500. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAwndaIe 1-7038.

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. ,
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

BUILDING h REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL GONTRACTOR 

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

Namu tel. BIshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

FIKKITE a parduokit* aavo u« 
kilnojamų turtą per mano (Staigų 
Naudokitės mane teisingu patam* 
rimu

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublie 7-9400

Šis puikus 5 dalių miegamasis gegužės
mėnesį už specialią kainą, tik $ “| 4-9-00

Už $150 parduodamos 5 dalių sofa, kėdė, 
ottoman dvi pagalvėlės, nakčiai 3-jų 
asmenų Miegamasis, tik $99-00

Už $250.00 parduodami svečių k. Kroeler 
baldai naujausio stiliaus, Nylon ar vilna,

tik $169-00
Šaldytuvas 7,5 kub. pėdų Admiral ar Gen.

SN

Electric, tiktai už $159-00
Skalbimo mašinos Speed Queen $79-00
Parcelano virimui gaso pečiai $79-00
Televizijos aparatai RCA, Admiral, Ze-

nith, po $14-9-00
Kilimai 9x12 su Nylon $39-00
Kilimai 9x12 100% vilna 59-00
Linoleum, geriausių firmų 9x12 $6-00
Rašomieji stalai moksleiviams $29-00

Knygų spintos stiklo durys $29-00

mm CENTER, INC
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuvių Prekybos Namai -vedėjas* ■-Justas Lieponis

TEL. — VICTORY 2-4229#

ĮMONE ATIDARYTA:

Pirm., Ketvirtad 9—9:30

Kitom Dienom. . ............................ ................ 9—6.00

Sekmadieniais' .................................... . . 12—5 valandos

%

J.GLIAl/DA

oftAPno
NORIS

PREMIJUOTAS 
ROMA MAS

'domiausias romanas'

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
YArds 7-9B7S

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY
442 S. 48th Ct.. Cicero 50. OI
Statome naujus namus lr garažu* 

Atliekame visokią trobesių ir patal
pų Įvairins remonto darbas, skubiai 
gerai lr pigiai.
Maukite liAoubr A-27SS noo • ta

ryto lkl 7 ral. vakaro, 
l'el. OLymplc 2-5121 nno S vai 

- afcaer «ki «t »*L vakaro

^VS-OSMHS-'’
\ LIETUVIŲ STATYBOS 
į BENDROVE

MORAS
, Builders Gen. (Contractors 

$ Atlieka planavimo ir staty- 
' bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
J venamųjų ir viešųjų pastotų.1 Namų įkainavimas ir įvairūs 
" patarimai nemokamai.
’ Kreiptis šiuo adresu:

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

k Tel. Pltospeet 8-2013
W Albrook 5-4855

6800 SO CAMPBELL AVE. 
Chieago 29. IIL

Marųuette Paulu*. Mūro pajamų 
bungąlow. 6, 4, 2 k.; keletas gerų 
2-jų *butų mūro namų. $26,000 ir 
daugiau.

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

Gage Parke lr kitur pajamų mūri
niai; 2 po 6 kamb. — $23,900; 3-jų 
butų (6—4—3 k.) — $17,500; 4 erd
vių butų kampinis $35,500; 5 butų
— $25,500.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE.

LAfayctte 3-3881

PASTOVIAUSIA VERTYBĖ — 
NEKILNOJAMAS TURTAS

Kas pirko — išlošė. Ko laukiate Jūs! 
Brighton Paritas:

Med. 2 po 4, dujų pečiais šild. 
$13,500.

Med. 2 po 4, su garažu, $11,500.
Mūr. 2 po 6, palikimas, reikia sku

biai parduoti.
Gage Parke:

Med. 2 po 4 su skiepu ir garažu. 
$14,500.

Med. 4 gražūs kamb. ant plataus 
sklypo. $12,500.
Kitur:

Mūr. bung. 7 kamb. puikioje 48 ir 
Keeler apyl. $6,000 {mokėti.
Bizniai:

Mūr. 3 augštų su krautuve ir 2 po 
6 būt., puikus namas lr biznis.

Valgykl. patalpa ir 5 Butai judri 
vieta. Duos paskolų savininkas.

5 butai, 200 paj., tik $23,000. I

ŠIMAITIS REALTY, 
$737 W. 43fd 5I„ Cl 4-2380

PUIKUS PIRKINYS
4 kamb. mūrinis' namas. Ištisas rū

sys, kuriame įrengtas baras ir sie
nos išklotos pušų medžiu (knotty 
pine). Kabinetai virtuvėje. Kilimai 
nuo sienos iki sienos. Apšildomas ga
zu. 2 autom, garažas. Prie patogaus 
susisiekimo. 44th & Karlov Avc.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tile) virtuvė ir vonia. Metali
nės vielos tvorelė. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Sawyer gatvių. Savin, iš- 
vaižuoja | Califomiją ir parduoda 
nebrangiai.

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

i 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

6438 So. Pulaski St.
Telef. LUdlow 5-5900

TIK VIENA KARTĄ METUOSE GA
LINTI PASITAIKYTI TOKIO GERO 

INVESTAVIMO PROGA
2 po 4 kamb., 2 po 3 kamb., 2 krau

tuvės.
Mūro ir plieno konstr. Stok. garu 
šild. Netoli 67 ir Halsted.

MARTIN
HUdson 3-8450

s

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš- 
plan uotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

moscellaneous

ŠILDYMAS

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TEmtinal 8-5531 

iuo 5 vai. p p. kasdien Ir sekma- 
lleniais nuo 10-4 vai. Adresas: SISrąltor* 44’III* ta* IM

SEWING MACHINES

SIUVAMOS MASINOS
Sutaupykite $100.00 iki $200.00 

pirkdami siuvamas mašinas; Pfaff,i Į/ii vyudci mi niuvamaa niooiiioo. x įcui
vfjl Phoenix, Necchi, Singer ar Ken 

more. Visoms prekėms duodame 
lifetime garantiją.
A B. C. SEWTNG MACHINE CO. 
3034 VV. 63r<l St. Chieago 29, III. 

Teler. VVAlbrook 5-7812

I ]
p

• »yv* intriga ir šiurpui 
vykiai išsamiai pavaizduo 
-ss bolševikinis gyvenimą* 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
IR originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygojr 
44A osl - tik S4.00

Užsakymus siųsti

“DRAUGAS"

4545 W. 63rr Street

Chicago 29, Illinois

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
5010 So. Westcm. PRnnpeet 3-2984

Skelbtis “DRAUGE” snsimosa 
nes tis vra plačiausiai akaltmna* 
’letuvių dienraštis o skelbimų 
kaina yra prieinama vtalem«.

PROGOS — OPPORTUNITIES

NEPAPRASTA PROGA!
Parduodama pelną daranti DE

LIKATESŲ KRAUTUVE su gy 
į venamom patalpom — 5 erdvūs 
į kamb. (3 mieg. k. ir vonia). Arti 
1 mokyklų, bažnyčių ir persėdimo 
i kampo. Pardavinėjama pilnas pa
sirinkimas šaldyto maisto, “dielte- 
tic foods”, kepsnių, groserių ir už- 

5 kandžiams mėsa. Ilga nuomos su
tartis. Prieinama nuoma. Verta ap
žiūrėti šį įsigyvenusį “cash” biznį.

' Skambinti Virginia 7-3870

* Parduodama MĖSOS IR GRO-
SERIŲ KRAUTUVE. Nepaprastas 
bargenas. Visi modernūs įrengi
mai ; gerame stovy. Savininkas 
serga, turi tuojau parduoti, že- 

, ma nuoma. Jokio (mokėjimo tin- 
1 kamam asmeniui. Žemi mėnesiniai 

išsimokėjimai. Skambinti CEntral 
6-8513. Klausti Mr. Mark.

i šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų lankia rrelta* Ir teisinga* natar- 
navtma*

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES

MOS V. SOth St, Tsl. Prospect 8-5454

ĮSIGYKITE DABAR!

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikcr kny 
Ibtšje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Šatas 40 eoBta

Ją galite gauti
I) B 4 D O V

4545 W. 63 St., Chicago 29, DI.

(iMIIIIltUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50. 
išsakymu* kartu su pinigais siųskur

•DRAUGAS”

4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. 
mtiiiiimiiiiiiiinnniiiiiiHiiniimiiiuiiiii

PER PASAULĮ KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijos 

rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge”, 4545 W. 63rd 9t„ Chi
cago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

A- Stanėtamkas instoliuoja vi
sų geriausių Amerikoo firmų gasu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oondltioners) ir atliek* 
Visus skardos darbu*.
1546 $. 46NI Court, Gle«r,

TeL OLymplc 9-9775 aso S vaL 
ryte iki 5 vai.

Telef omas ame 5 vaL 
OWmole 2-9752

LUCT. APDRAUDOS AOENTORA 
Vl*ų rūšių apdraudos. Automobi

lių flnanaavlm**. Notartatas. Valsty
bė* patvirtino* kalno*.

Prieš darydami apdraudaa kitur, 
paaitelraukit* pas mua.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-54171

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
OIOM H. AMhlaad Ave. CStlaamo 83. III.

4r iau perskaitei P Kesiūno 

romanų

larp Žalsvu Palapiniv?
Or. A. Baltini-* savo recensijoje 

i apie 41 romaną taip r'išo: P. K netū
no romanas “Tarp laisvų palapinių’ 
grašiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą. kur) beviltiškoje kovoje dėl tau
to* laisvės parodė Lietuvos partiza 
nas, tą Idealizmą, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedama* kraują dėl savo 
šėmės, tuo* didžiuosius nuostolius 
kurtuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šj romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane mintini 
žygiai žavės Jaunimą ir kels Jo dva 
«tą. šia romanas, atskleidžiąs mūsų 
hsrolškai tragiškus epizodus, yra 
•viešu* spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

SKAITYKITE “DRAUGI’

Kaina $3.00 
ymua kartu su olntąais siųskit*

•‘DRAUGAS’’

4545 West B3rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

HELP WANTED — FEMALE

T Y P I S T
• ftge to 45 • Permanent Position
• 5 Day Week • Salary $79.00 Per Week

* Free Hospitalitation Insurance
* Excellent Working Conditions

THE PULLMAN COMPANY 
IU N. CŠNŠL $T. ANdover 3-7500

14th Floor
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SO. BOSTONO ŽINIOS TIKRINA HITLERIO VEIKLĄ

ATEITININKŲ ŠVENTft čias mielai atsakinėjo. Kitos diel 
nos vakarą vietos tautininkai 
surengė savo namuose svečiuiStudentų ir moksleivių atei

tininkų šventė Bostone įvyko , ... . Tin - pagerbti vakarienę, kuri praėjos. m. gegužes 12 d. 10 vai. Pa-1 . , . ___ x_.,y 1 J

maldose abu padaliniai dalyvavo |
su vėliavomis. Kun. A. Kontau- 
tas pasakė dienai pritaikintą pa-

jaukioje nuotaikoje.

Stasės ir Povilo Jančauskų 15
, . , », .. metų vedybinio gyvenimo sumoksią, sujungdamas Motinos . . ..... . .J kaktis bus iškilmingai atšvęstadienos ir katalikiškosios akcijos 

šūkius.
Iškilmingas posėdis buvo So. 

Bostono Liet. Piliečių dr-jos sa
lėje. Pati salė buvo papuošta, 
šventės rengimui labai daug rū
pesčio padėjo moksleivių at-kų 
globėja p. St. Leimonienė. Minė
jimas pradėtas trumpu stud. at- 
kų pirmininkės Aid. Vasaitytės 
žodžiu ir ateitininkų himnu. Pir 
muoju punktu buvo naujų na
rių iškilmingas priėmimas. Į 
vyr. moksleivius priimti: Irena 
Jarušauskaitė, Gediminas Kuo
dis, Algis Mockus. Gintautas 
Liutkevičius, Rimvydas Liutke
vičius, Jurgis Biknevičius. Į jau 
nesniuosius moksleivius: Živilė 
Mockutė, Palmyra Strazdaitė, 
Juozas Biknevičius, Kęstutis 
Girnius. Į studentų ateitininkų 
draugovę priimti: Rūta Jaru
šauskaitė, Dalilė Mockapetrytė, 
Iręna Nikolskytė, Lilija Ketu
rakytė, Rimantas Pauliukonis, 
Sigitas Leimonas.

Kun. A. Kontautas, pakeltas 
j stud. at-kų garbės narius, pir
mas tarė sveikinimo žodį. Pas
kui kalbėjo dr. J. Girnius, prel. 
Pr. Juras. J. Gražulienė, dr. Vyt. 
Vygantas. Naujai priimtų moks
leivių vardu žodį pasakė Liutke
vičius, o studentų — R. Pauliu
konis.

Rašytojas Paulius Jurkus pa
sakė trumpą, bet gerai pareng
tą ir širdingai perduotą kalbą 
Motinos dienai.

Meninei programai vadovavo 
EI. Marijošiūtė. Solistai Audro
nė Gaigalaitė ir Pranas Zaran- 
ka padainavo po keletą dainų. 
Ir. Nikolskytė paskaitė vieną iš 
N.' Mazalaitės novelių. Dalilė 
Mockapetrytė pašoko baleto nu
merį. Po programos jaunimas 
pasivaišino bostoniškių moterų 
sendraugių parengtais valgiais 
ir pasilinksmino. Šventė visiems 
paliko gražų įspūdį. Dalyvavo 
svečiai iš Brocktono ir Worces- 
terio.

DIDELI MIŠKO GAISRAI

Taut. s-gos namuose, 484 E. 4th 
St., So. Boston, Mass., š. m. ge
gužės 25 d. 7 vai. vak. Rengė
jai kviečia dalyvauti draugus ir 
pažįstamus.

Petras Bliumas, anksčiau ke
letą metų dirbęs mokytojo dar
bą Bostono lituanistikos mokyk 
loję, dabar vėl pradėjo mokyti 
toje mokykloje.

— Taisys gatves. Bostono 
miesto valdyba yra numačiusi 
šią vasarą ištaisyti E. Broad- 
way ir keletą kitų gatvių, einan 
čių greta Broadway, pradedant 
nuo L. St.

— Pr. Lembertas pasakė kal
bą per A. Kneižio radijo valan
dą gegužės 12 d. Motinos dienos 
proga.

Hitlerio patikėtinis Dietrich (kairėj) apklausinėjamas Muenchene 
dėl 1934 m. pravestų valymų nacių partijoj, kai buvo Hitlerio nužu
dytas vienas iš augšėiausių nacių vadų Ernst Roem. Dešinėj stovi M. 
Lippert, 60 m. amžiaus, kuris yra vienas iš dviejų vyrų įvykdžiusių 
kalėjime Roemui mirties bausmę. (INS)

Filmas apie 
dr. A. Schweitzer

Chicagoje, Carnegie teatre 
(Rush ir Oak gatvių kampas)

Moterys drąsesnės
Anglijos Scotland Yard, ap

žvelgusi 1955 m. kriminalinius 
nusikaltimus, padarė išvadą,

— “Laisvės Varpo” programa pradėtas rodyti filipas “Albert kad moterys drąsiau pasiprie
gęgužės 12 d. buvo skirta mo-, Schweitzer”. Tas filmas iš pra
tinos dienai paminėti. P. Višči
nis pasakė atitinkamą kalbą, o 
dramos sambūrio nariai atliko 
montažą.

Pažinkime “Lituanus”
Iš gimtojo krašto išplėštas, ’ 

svetimoje aplinkoje augąs ir 
augštuosius mokslus einąs jau
nimas Lietuvai paskyrė didžiau
sią jaunystės ir ištikimybės do
vaną žurnalo “Lituanus” vardu. 
Jaunystės dovana gimtajam 
kraštui buvo ir paliks brangiau
sia, o jos žygis ištvermingiau
sias ir našiausias.

Jau keleri metai JAV Lietuvių 
Studentų Sąjungos pastangomis 
leidžiamas anglų kalba žurnalas 
“Lituanus”. Jo bendradarbių

džių buvo padarytas, kad būtų 
užfiksuotas to didžiojo žmoni-

šina užpuolikams negu vyrai. 
Bankų apiplėšimų metu 113 kar 
tų moterys, rizikuodamos savo

Geriau dirbti
Banke buvo paskelbta, kad 

šeštadieniais nebebus dirbama 
nė pusės dienos, kaip lig tol bū 
davo. Viena tarnautoja dėl to 
pareiškė didelio nepasitenkini
mo. Nustebęs direktorius klau
sia, kodėl ji taip nepatenkinta.

— Matot, iki šiol aš šeštadie
niais iki pietų dirbdavau, o ma
no vyras ne. Jis tuo tarpu iš
skalbdavo baltinius.

Pamokanti tema
Mokykloje mokytojas pasky

rė mokiniams ką nors, laisva 
tema, parašyti, kad būtų kas 
nors pamokančio.

Vieno mokinio rašinyje mo
kytojas rado:

— Tupėjo žvirblis ant tvoros 
ir čirškėjo. Atėjo katinas, pa
gavo žvirblį ir suėdė.

— Na, Petruk, paklausė mo
kytojas, ir ką gi tu čia tokio 
pamokinančio randi?

•
— Labai aišku, tamsta mo

kytojau. Jeigu žvirblis tupi ant 
tvoros, tai tegu sau ir tupi. Bet, 
kam, gi jis dar čirškia.

Mes 

mokame

Augštą

Dividendą
4038 Archer Awenu* r.

PE» 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA l»

, PELNINGIAUSIA 
taupymo

#F NOROVl

LA3-A71*

AUGUST SALDUKAS Pr.rl4.~~

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON.

SAVININKO .. ..

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

jos geradario darbas, bet pas- gyvybėmis, mėgino pasipriešin- 
kiau — gautas leidimas jį jau ti banditams ir alarmuoti poli- 
ir plačiau rodyti. Taigi — tai tik [ ciją.
rovės filmas, kuriame figūruo
ja pats vaizdu o jamasai asmuo 
dr. Albertas Schweitzer. Savo 
artimo meilės darbais jis pagar
sėjo visame pasaulyje ir už sa
vo parodytą humaniškumą la
biausiai atsilikusios rasės var
guoliams yra gavęs Nobelio pre 
miją. Dabar Schvveitzeris turi 
daugiau kaip 80 metų ir tebesi
darbuoja savo įsteigtoje ligoni
nėje vidurinės Afrikos džiung
lėse.

Filme matome spalvingus 
Scheweitzerio gimtinės — Alza- 
so — vaizdus. Jo giminaitis pa-

Dorybė yra tas tobulasis gė
ris, kuris pripildo gyvenimą lai
mės. Ji yra vienintelis nemir
tingas dalykas, priklausąs mir
tingąją! sričiai. — Seneca

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, Iii.

UODftSIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•84# Sa. W«t*r* Am, Air Conditioned koplyčia 
RBpnblb 7-9604 — 7-9441 Automobiliam* vieta

TUaaa, karta gyvena kltoee miesto dalyse: gausime 
 koplyčių arčiau Jūaų namų.

tarpe susitelkė visi žymiausi mū- vaizduoja keletą mūsų herojaus t 
sų intelektualai. “Lituanus" pa- jaunystės epizodų, o jo sesuo 
skirtis belstis ne į lietuvių vi- vaidina motiną. Frederic Marsch 
suomenę skaitytojų jieškant. | ir Burgess Meredith visą laiką
“Lituanus” tikslas veržtis į vi
so pasaulio protus ir galiūnus — 
mokslo, kultūros, visuomenės ir 
politikos žmones, kad jie pažin
tų ir pamiltų Lietuvą, pamaty
tų jai daromas skriaudas ir ją 
užtartų.

Be galingo spausdinto žodžio
Massachusetts valstybėje yra nerasime Lietuvai didesnio bū- 

daug miškų. Arti Bostono mies rio jiaujų draugų, jų nesupažin- 
to didesni miškai neprieina, bet dinę su didinga Lietuvos praeiti- 
netoli esąs istorinis Plymouth mi ir tragiška dabartim, jos 
miestas ir eilė mažesnių vieto- mokslo, kultūros ir meno laimė- 
vių yra didesnių miškų kaimi- jimais. O jų reikia tūkstančių, 
nystėje. Daugiau mėnesio truku jei visa širdimi trokštame ma- 
si sausra sudarė pavojingas są- tyti Lietuvą laisvą, nepriklau- 
lygas ir daugelyje vietų kilo somą ir laimingus jos žmones, 
plataus masto miško gaisrai. Ne j “Lituanus” laužia kiečiausius le 
abejojama, kad didesne dalimi dus, Lietuvos vardą garsinda- 
tie miško gaisrai kilo neatsitik- mas ir jai, naujų draugų bei už
tinai, o kas nors padegė iš leng- tarėjų jieškodamas visame pa- 
vo būdo ar iš blogos valios. Vie- šaulyje.
nas didžiausių gaisrų buvo arti Nepriklausomos Lietuvos švy- 
Plymouth miesto, kur gaisro turys Baltijos pajūryje priminė 
pašvaistės jau siekė miesto pa- naktį praplaukiantiems laivams 
kraščius ir grėsė sudeginti patį Lietuvos vardą ir jos laisvę, 
istorinį miestą, kuris yra toje i “Lituanus” galinga spausdinto 
vietoje, kur prieš tris šimtus su žodžio šviesa ir galia iš viso pa- 
viršum metų išlipo pirmieji ang- šaulio kampų spinduliuoja į tą 
lų kolonistai. Tai sukakčiai at- pačią Baltiją ir Lietuvą, primin-

pasakoja Schweitzerio gyvenimo 
eigą, pavaizduojamą senomis 
nuotraukomis, jo gyventų mies
tų paveikslais. Ypatingai įspū
dinga ligoninė džiunglėse, kur, 
susirgus vienam šeimos nariui, 
kraustosi visa juodukų šeima ir 
ten laikinai įsikuria. Ligoninė
je gydomi raupsuotieji, tropi
nėmis ligomis sergantieji ir kito 
kiausi sunkūs ligonys. Iš viso pa 
šaulio plaukiančios aukos pade
da ją išlaikyti.

Dr. Schweitzeris yra rašyto
jas, muzikas, o dėl vargo žmonių 
meilės baigęs ir medicinos stu
dijas. Savo gautąją Nobelio pre 
miją jis irgi sunaudojo tos var
guomenei skirtos ligoninės rei
kalams. Filmas įdomus ir labai 
rekomenduotinas pamatyti.

žymėti dabar kaip tik per Atlan 
tą iš Anglijos plaukia to paties 
vardo (Mayflower) būrinis lai
vas. Nedaug trūko, kad atplau
kus jis būtų radęs tik gaisro 
griuvėsius.

Mass. valstybės gubernato
rius paskelbė pavojaus stovį ir 
mobilizavo visas jėgas kovai su 
gaisrais, kurie siautė net kelio
likoje vietų. Tos pastangos kiek 
padėjo, bet galutinai padėtį iš
gelbėjo tik prasidėjęs lietus, tru 
kęs kelias dienas. Vistiek yra 
padaryta nuostolių keletui mi- 
lionų dolerių, ir gubernatorius 
kreipėsi į prezidentą, prašyda
mas federalinės paramos nuken 
tėjusiems.

t>R. A. GERUČIO PASKAITA
i
• Gegužės 11d. vakare L. Taut. 
J-gos namuose įvyko iš Europos
atvykusio svečio dr. A. Geručio J 
paskaita apie Vokietijos nuo
taikas ir jų ryšį su mūsų pro
blemomis. Svečio paskaitos pa
siklausyti prisirinko pilna salė 
klausytojų. l*o paskaitos buvo 
eilė paklausimų, į kuriuos avė

damas skaudžią tautos kančią 
ir pavergtųjų lietuvių nenumal
šinamą laisvės troškimą.

“Lituanus” žurnalui ugdyti ir 
skleisti Amerikos ir viso pasau
lio intelektualų tarpe Chicagoje 
iš lietuvių studentų organizaci
jų ir JAV Lietuvių Bendruome
nės atstovų sudarytas “Litua
nus” remti komitetas.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APAILDYMA — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
Instaliacija yra tobula. Kreipldtės 
| mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai" — skardos 
darbą *

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1628 8. CICERO AVENUE 
Cicero M. OI. TOvmhall 8-6670
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

A. A.

ZOFIJA KAVECKIS
( Pagal tėvus Barčaitė)
Gyveno 10606 So. Edbrooke 

Avenue. Iy
Mirė gegužės 17 d., 1967 m., 

4:46 vai. popiet, sulaukusi pu
sės amžiaus. ,

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskričio, Agėdžių parapi
jos, Piežių sodo.

Amerikoje išgyveno 44 me
tus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyrtu* Konstantas, sūnus Gus, 
marti Jane, duktė Ipulse Mit
chell, žentas Porter, ’6 anūkai: 
Robert and Ruth Kaveckis, 
Thomas, Uennis, Mary Ix>u ir 
Uoretta Mitchell, 2 pusbroliai/ 
Jonas Diamond, jo žmona An
na, Antanas Diamond, jo žmo
na Antoinette ir jų šeimos, a. a. 
Antoinette Stulpinienės šeima ir 
kiti draugai, giminės bei pa
žįstami.

Lietuvoje liko sesuo Marci
jona.

Priklausė prie Chieagos Lie
tuvių Draugijos ir 9-to Ward'o 
Lietuvių Demokratų Klflbo.

Kūnas bus , pašarvotas 1:00 
vai. popiet L. Bukausko ko
plyčioje. 10821 South Michigan 
gan Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gegužės 22 d. Iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėta j Visų 
Šventų parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiam); visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šios)- laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: vyras, sūnus, 
duktė, žentas, marti, anūkai, 
pusbroliai ir visi kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Isjo- 
nardas Bukauskas, telefonas — 
OOmmodore 4-2228.

o
PETRAS DAUKŠA

Gyveno aSenelių Prieglaudoje. 
Orland Park, Illinois. ’

Mirė geg. 18 d., 1957 m., 1:- 
30 vai. ryto, sulaukęs senat- s 
vės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Plungės parap., Alks
nėnų kaimo. Amerikoje išgyve
no 55 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Stasė, žentas Leo Stan- 
cukas, anūkai: Leo Jr., jo žmo
na Lorraine, Stanislovus ir Sil
vija Myer, jos vyras VVilliam ir 
jų šeima, sūnus VVilliam Dauk
ša marti Pauline, 3 seserys: An
tanina Baltonis ir jos šeima, 
Marijona Gorčius ir jos šeima, 
ir Petronėlė Pocius ir jos šei
ma, kiti anūkai, proanūRai, se
serų vaikai ir daug kitų gimi
nių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Senelių 
Prieglaudoje. Orland Par, Il
linois.

laidotuvės įvyks antradienį, 
gegužės 21 d. Šv. Mišios už 
velionies sielų bus atlaikytos 9 
vai. ryto Senelių Prieglaudos ko
plyčioje. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visuS 
gimines, draugus bei pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvės)'.

Nuliūdę lieku: duktė, sūnus, 
anūkai ir visi kiti giminės.

Uald. direkt. Mažeika-Evans, 
telefonas REpublic 7-8600.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vlee-Prssldent

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

'•.....•ii

KNYGA.
Kokio* pasirodo tik rotai* laikot*) 
niai*.

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didele LietuviSko* buitie* kayga 
įSrinkta iŠ daugelio kūrinių Jurj 
Komiai,jo* ir nepaprastai palankia 
sutikta akaitanėioa visuomenė*

Aplankas dail. J. Paukštiene* 
Lietnviikoe Knygos Klubo leidiny* 
4.14 pal. Kaina $4.00.

ntaakvmtM tr pinigus nųakito 

DRAUGAS 
4545 Weat 68rd Street 

(bieago 29, Illinois

S

1 paminklų patalpas ir atgal mes visuomet
transportaciją automobiliu.

Atdara kaadlen ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet.

IMIRINKrrF, DABAR — RVR PASTATYTA KAPTNiyT DHCNCkTlCI 
JOKIO NUMOK CMITE KAPINIO Iii EN 0.1 K

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852^

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

TOvvnhall 3-2109 \

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak

Mes turime koplyčias 
visoae Chicagos ir ’

1 tį, Reikale šaukite 

Imu*.
Rorelando dalyse lr * 
tuojau patarnaujame!

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayetto 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL Y Artis 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLymplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubUc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672
"7 VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 3-9687

Pasinaudokite "įkaito" Classificd skyriumi.



I t I
K

/

X Vienuolyno ir “Draugo'
spaustuvės statybai užtrauktos 
skolos, kurių yra daugiau 300, 
000 dolerių, dar nė nepradėtos 
mokėti. Pats vienuolynas ir 
spaustuvės namas, tiesa, iš lau
ko atrodo užbaigti, bet viduje 
dar labai daug ko reikia. Kam
barius ir daug kitų daiktų kop
lyčioje ir pačiame vienuolyne 
įruošė mūsų geradariai, ku
riems labai širdingai dėkojame. 
Bet dar reikia daug atlikti ir 
dar daug nebaigtų reikalų už
baigti. Galime suminėti šiuos 
darbus: Vienas vitražinis lan
gas (kuris neturi iki šiol auko
tojo) kaštuoja 1,300 dolerių, 
koplyčios suolai kaštuoja 1,500

IŠ ARTI IR TOU
J. A. VALSTYBĖSE

— Beverly Shores, Ind., va- J 
sarvietė jau pradeda vasaros 
sezoną. Nors vanduo ir oras 
dar gana šaltas, bet atostogau
tojai jau jieško pastogių.

Bene pirmasis šį sezoną San- 
dūnuose svečias buvo žinomas 
Marųūette Parko dantistas dr. 
Drangels, kum praleido kele
tą poilsio dienų K. Leonaitės 
vasarnamyje.

PRANCŪZIJOJ
— Kan. J. B. Končius gegu

žės 8 d. lankėsi Paryžiuje, o 9 
d. išskrido į Ženevą dalyvauti 
svarbiuose pasitarimuose šal
pos ir emigracijos reikalais.

— Min. E. Turauskas balan
džio 24-7 d. dalyvavo tarptauti
niame krikščionių demokratų 
“Nouvelles Eųuipes Internatio- 
nales” kongrese Italijoj.

dolerių, žvakidės visiems pen-
kiems altoriams - 1,000 dol.,' ~ Aleksandravičiy šeima iš 
lempos koplyčioje - 1,000 do- Montlucon, Prancūzija, 1947 
lerių. Knygyno įrengimas kas- m- buv0 ^grįžusi į Lietuv, ir 
tuos apie 5,000 dolerių. viet°) r'0aua rado skurd’ ,r

Šitai visa rašome savo Gera- varS^-
dariams ir Bendradarbiams, 
kad žinotumėte, kokioje būklėje 
esame, baigiant šią didelę sta
tybą.

P. Aleksandravičienė, kaip 
prancūzė, kreipėsi į Prancūzi
jos konsulatą, kad ji su šeima 
galėtų vėl sugrįžti į savo kraš
tą. Tik po 8 metų dėtų pastan-

__ .. ... .. gų pavyko jai ir jos sūnui gau-
Kryžmus hgonmeje, Motinos, u , ne.

leido išvykti, nors jis buvo jau 
įgijęs Prancūzijos pilietybę ir 
gavęs kario pensiją.

X Oną Šležienę, gulinčią Šv.

Biežio ir dukrelės-vienuolės, ap
lankė visa eilė pažįstamų ir 
skaučių bei skautų atstovai. Ją 
aplankė ir prisegė orchidėjų 
puokštę ir perdavė Skaučių se
serijos vadijos geriausius lin
kėjimus ir vyriausioji skauti
ninke. Skautininke taip pat ap
lankė po dviejų operacijų namie 
gulinčią Jonę Bobinienę, vieną 
iš veikliausių Cicėno jaunųjų 
skautininkių.

Pažymėtina, kad Bobinienė 
4 d. gegužės jau sirgdama su
organizavo ir gražiai pravedė 
Cicero skautų vakarą.

X Dr. Petras ir Ona Atko
čiūnai gegužės 30 d. mini savo 
vedybinio gyvenimo 25 m. su
kaktį. Dr. P. Atkočiūnas yra 
dantų gydytojas, sėkmingai be
siverčiąs praktika Ciceroj ir 
Chicagoj.

X 3,000 dolerių įvairioms 
premijoms per paskutiniuosius 
dvejus metus paaukojo kun. 
dr. J. Prunskis, kuris gegužės 
26 d. švenčia 50 m. amžiaus ir 
25 m. kunigystės sukaktis. Tą 
dieną 4 vai. p. p. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje rengiamas su
kaktuvininko pagerbimas su 
nuotaikingomis vaišėmis ir pro
grama. Visa Chicagos visuome
nė kviečiama šiose vaišėse da
lyvauti ir iš anksto įsigyti bi
letus, nea vietų skaičius ribotas. 

' Šv. Jurgio parapijoje kun. J. 
Prunskis darbuojasi jau 17 m. 
ir todėl nenuostabu, kad pusę 
visų biletų jau išpirko parapie-
čiai.

' X Marųūette Park namų sa
vininkų susirinkimai darosi 
skaitlingesni, gyvesni ir vis pri
sirašo naujų narių.

Paskutiniame susirinkime kal
bėta apie draugijos rengiamą 
gegužinę, kuri įvyks birželio 16 
d. Ryans Woods, prie 87 ir 
IVestem Avė. Gegužinėj turėtų 
dalyvauti visi namų savininkai, 
nežiūrint ar jie draugijai pri
klauso, ar ne.

Namų savininkų susirinkimai 
daromi paskutinį kiekvieno mė
nesio ketvirtadienį. Kadangi šio 
mėnesio ketvirtadienį pasitaiko 
Kapinių diena, tai susirinkimas 
įvyks 23 d. 8 vai. vakare para
pijos svetainėje.

Dabar Aleksandravičienė da
ro žygius, kad ir jos vyras su
grįžtų į Prancūziją. Jinai buvo 
kalinama tris mėnesius, o jos 
vyras ištremtas trejiems me
tams į Sibirą.

X žibuoklių balius, suruoš
tas Skaučių Seserijos vadijos 
gegužės 11 d., praėjo su pasise 
kimu.

V. Pavilčiūtė padeklama
vus K. Kodatienės eilėraštį “Ži
buoklė”, žibuoklių valsu pradė- 

i ti šokiai. Vakarą surengė Joa
na Krutulienė ir Sofija Januš
kevičienė, padedamos visos eilės 
talkininkų.

Programą atliko Velbasio Ba
leto studijos mokinės, skaučių 
kvartetas, Vad. A. Kalvaičio, 
skaučių,-tų tautinių šokių 
grupė “Grandis”, vad. I. Šilin- 
gienės. Programos vadove bu
vo paskautininkė Vita Pavil
čiūtė. Programos metu pagerb
tas Lietuvos konsulas dr. Pet
ras Daužvardis ir žmona jų 
dvidešimties metų Chicagoje 
gyvenimo sukakties proga. Vyr. 
skautininkė perskaitė specialų 
v. s. K. Kodatienės parašytą 
eiliuotą sveikinimą ir visi sve
čiai sugiedojo ilgiausių metų.

Buvo prisiminta baliaus glo
bėja ligoninėj gulinti Ona Bie- 
žienė ir per dr. Biežį jai įteik
tos gėlės ir perduoti geriausi 
linkėjimai. Graži puokštė pri
segta ir poniai J. Daužvardie- 
nei.

X Gen. Antano Gustaičio 
vardo Oro skaučių draugovė, 
Zitos Cerneckaitės vadovauja
ma, gražiai pagerbė mamytes.

Motinos dienos proga suruo
šė pusryčius, kurių metu moti
nas apdovanojo gėlių puokštė
mis.

Jaukioj sesių draugijoj mo
tinos maloniai praleido porą va
landų, klausydamos skambių 
dainų ir dalyvaudamos skaučių 
žaidimuose.

X Tautinių šokių šventės fi
nansų komisija d bar rūpinasi, 
kad būtų sutelkta kuo dauginu
siai pinigų išlaidoms dengti.X Jaunimo kongrese, įvyks-, _tančiame birželio 29—30 d. d? JaU gaU"ama . aukų pa‘

. . . . . , • -įsiustus lapus ir parduodamus
Chicagoje, bus ir informacine , Y. n . .... , , , . . biletus šokių šventei. Pasirodo,sekcija anglų kalba, kurioje. , ... . ... ... ..
. . . T . ’ . kad greičiausiai bus išpirkti bi-
bus kalbama apie Lietuvą ir be-., . . , .. ,, .. . lėtai lozese, nes jų pareikalavi-
tuvišką jaunimą Amerikoje. ’

X Aldona ir Algirdas Braziai

gegužės 17 d. minėjo savo 17 
m. vedybinio gyvenimo sukaktį, tu.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KYI.t I I

Pianistas Liberace ir filmų artistė O’Hara kalbasi apie bylą, ku
rią iškėlė "Confidential Magazine’’— žurnalui už įvairias istorijas 
apie juos. Liberace reikalauja 25 mil dolerių. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Pataisė lietuvaites širdį
Cook Apskrities, ligoninės gy

dytojai užtaisė skylutę Patrici- 
jos Bruknytės širdyje. Mažytė 
turi 7 m. amžiaus ir su tėvais 
gyvena Šv. Jurgio parapijos ri
bose — 3123 S. Union avė. Dėl 
akylės širdies pertvaroje ji bu
vo invalidė visą gyvenimą. Iš 
pradžių jos širdį atjungė nuo 
svarbiųjų gyslų ir sujungė gys
las su specialia mašina, kuri pa
vaduoja širdį ir plaučius, pum
puodama ir vėdindama kraują. 
Tada dar plakančią širdį gydy
tojai atidarė, užtaisė skylutę 
tarp abiejų žemesniųjų pertva
rų. Operacija sunki ir pavojin
ga, užsitęsė 4 valandas. Tik aš
tuonios tokios operacijos per 
paskutinius du mėnesius buvo 
padarytos Cook Apskrities vai
kų ligoninėje. Iš jų du vaikai 
mirė, kiti pasveiko.

Vysk. Brizgys teikia 
sutvirtinimą

J. E. vysk. V. Brizgys praei
tą sekmadienį, gegužės 19 d., 
teikė sutvirtinimą Šv. Mykolo 
archangelo bažnyčioje. Gegužės 
22 d. — teiks Šv. Anzelmo baž
nyčioje, o gegužės 23 d. — Šv. 
Dovydo bažnyčioje.

Prieš pagalbą 
raudoniesiems

Senato mažumos (respubliko
nų) vadas William F. Know- 
land, kalbėdamas Chicagoje per 
kariuomenės šventę, pabrėžė, 
kad neturi būti duodama pagal
ba jokiems komunistiškiems 
kraštams. Dabar ne laikas lais
viesiems lopyti raudonųjų kraš
tų ūkines skyles. Ypač jis pa
sisakė prieš sprausminių lėktu
vų davimą Titui.

Taksis įvažiavo į 
parduotuvę

Šoferio Louis Kinbėrg, 57 m. 
amžiaus, vairuojamas taksi, vi- 
durmiesty sustojęs išleisti ke
leivius, staiga šoko ant šaligat
vio ir trenkė į Marshall Field 
krautuvę, sužeisdamas tris pės
čiuosius ir vieną moterį, važia
vusią taksiu. Šoferis aiškinosi, 
kad jo koja nuo stabdžio nu
slydo ant pedalio, duodančio 
gazoliną.

mas labai didelis. Buvo turėta 
112 ložių po 4, 6, 7 ir 12 vietų, 
kurios parduodamos tiktai kar-

Pirmadienis, 1957 gegužės 20

Laiškas Redakcijai
‘DRAUGAS“ GERAME KELYJE

Gerbiamieji,
Birželio 23-čioji toli gražu ne 

eilinė diena Jums. Toji diena tai, 
pasakyčiau, tarytum apvainika 
vimas Jūsų ligšiolinių pastangų 
ir darbo, o taip pat didelis pas
katinimas nuoširdžiai dirbti ir 
toliau, kaip ligi šiol dirbote, tą 
didelį tautinį ir kultūrinį darbą, 
be kurio būtų itin tamsūs hori
zontai lietuviams, gyvenantiems 
išeivijoj.

Specialūs spaudos rūmai, iš
augę “Draugo“ in'ciatyva, liu
dys lietuvių kartų kartoms apie 
didelį jų pirmtakų prisirišimą 
prie savo spausdintojo žodžio, 
prie lietuviškumo ir prie savų 
tautinių tradicijų. Tai bus gra
žus paskatinimas mūsiškei jau
najai kartai nenutausti, nepa-

tuviškosios spaudos švente. Ma 
nyčiau, kad jis Jūsų pageidavi
mas tikrai taps realybe. Juk 
kaip gi kitaip? Kas tokioj di
dingoj šventėj dalyvaus, be abe 
jonės, jausis spaudos šventėj da 
lyvavęs; jis bus itin paveiktas 
didelių pastangų gražių vaisių 
— ir jis niekad nebesiskirs su 
lietuviškuoju dienraščiu “Drau
gu“, nes pamatys leidėjų ir re
daktorių didžias pastangas, di-

Keno senatvė bus 
laimingesnė?

Amerikos Psichiatrinės są
jungos suvažiavime Chicagoje 
dr. Seymour Perlin, atstovau
jąs Bethesdos, Md. Sveikatos 
institutą, išdėstė rezultatus 
dvejus metus užsitęsusių studi
jų, kurių metu buvo pagrindi
niai ištirta 50 žmonių tarp 65 
ir 92 m. amžiaus. Tie tyrimai 
parodė, kad eilinių, paprastų 
užsiėmimų žmonės dažnai se
natvėje būna laimingesni, kaip

o taip pat atliktą ir milžinišką 
didelį darbą.

Rašantysis šias eilutes, būda
mas ištisą dešimtmetį nuolati
ne "Draugo“ bendradarbiu iš 
Kanados, turi tamprų ryšį ir su 
“Draugo” skaitytojais šiame 
krašte. Iš to jis yra susidaręs 
ir tam tikrą nuomonę. Jis no- 

miršti savo tėvelių kalbos ir ne- i retų užtikrinti to dienraščio lei
dėjus ir redaktorius, kad "Drau 
gas” yra gerame kelyje ir skai-

asmenys su plačiais intelektu- 
delį pasiryžimą ir.pasiaukojimą, aiįnjaja interesais. Mat, “mažes

nieji” žmonės, pasitraukę iš 
tarnybos, randa panašų užsiė
mimą apie savo namus, savo 
bute, tuo tarpu augštesnio ran-

Šv. Kryžiaus ligoninės
pagelbininkės

Sesuo M. Lidija, šv. Kryžiaus 
ligoninės bendradarbių vedėja, 
suorganizavo naują pagalbą ligo 
ninės štabui. Iki šio laiko dau
giau negu 70 bendradarbių įsi
rašė į laisvos pagalbos skyrių. 
Įvairiais būdais šis skyrius pa
gelbsti slaugėms ir techniki
niams darbininkams ligonių ap
rūpinime. Bendradarbės savo 
darbais neišstumia reikalingų 
darbininkų, bet gelbsti, kad bū
tų geresnis patarnavimas ligo
ninėje.

Šiame dideliame gailestingu
mo darbe, laisvos pagalbos ben
dradarbės susilaukia nemažai 
malonumo, suteikdamos paguo
dos ir ekstra patarnavimų sun
kiai sergantiems. Josios tokiu 
būdu tampa “gailestingos sese
rys”, nes sergančių šeimos ne
gali visą laiką praleisti prie li
gonių ir šios bendradarbės at
stoja tuos artimuosius. Kadan
gi yra daugiau tokių bendra
darbių, tai kiekviena tik pašven 
čia kelias vaalndas į savaitę to
kioms pareigoms, ir joms nebū
na didesnių apsunkinimų?

Jei būtų skaitytojų tarpe to
kių moterų, kurios norėtų pa
siaukoti ligonių paguodai po ke
lias valandas kas savaitę, tai 
malonėkite paskambinti seselei 
Lidijai, tarp 9 ir 12 vai., kiek
vieną rytą, Šv. Kryžiaus ligoni
nėje, kurios adresas — 2700 W. 
69th St., Chicago. (A. P.)

100 metų varguomenės 
globėjams

Šv. Vincento a Paulo draugi
ja Chicagoje birželio 1 d. švęs 
100 metų sukaktį nuo savo įsis 
teigimo. Iškilmės bus pradėtos 
šv. mišiomis katedroje. Jas ce- 
lebruos kard. Stritch. Po pamal
dų bus banketas Sheraton vieš
buty, kur pagrindiniu kalbėtoju 
bus kard. Stritch. Pirmasis šios 
organizacijos skyrius buvo įsteig 
tas prieš 100 metų rūsyje Šv. 
Patriko bažnyčios, esančios ties 
Adams ir Desplaines gatvių san 
kryžoj. Pati Šv. Vincento a Pau 
lo organizacija buvo įsteigta 
1833 metais Paryžiuje. Jos įstei 
gėjas — Fridrikas Ozanam. šv. 
Vincento a Paulo draugijos dar 
buot’ė bus pavaizduota televizi
joje (kanalas 11) gegužės 22 d. 
9 vai. 30 min. vakaro.

Šimtui moksleivių 
po $500

Iš Chicagos Jaunimo fondo 
meras Daley paskyrė 100 sti
pendijų po $500 gabiems jau
nuoliams mokslui tęsti. Po vie
ną stipendiją gaus 100 Chica
gos miesto ir katalikiškų augš- 
tesniųjų mokyklų ir paskirs šį 
pavasarį baigianč'am savo ga
biausiam mokiniui.

Nubaud’j namų savininkus
Du namų savininkai šiaurinė

je Chicagos dalyje nubausti iš
viso $8,000 už laužymą namų

Karolis Požėla buvęs vienas ift I vii,, T..žymiausių Amerikos ristininkų. Pažiūros taisyklių. Jų namuo- 
ir kitų sportininkų nuotraukas ma- se nebuvo tinkamai sutvarkyta 
tysite Sporto parodoj gegužės 21, elektra, butai, apsauga nuo 
d. 8:30 vai. v. Lietuvių auditorijoj.
Požėla mirė 1954 m. I gaisro ir t. t.

paskęsti svetimųjų jūroj .. .

Tas didysis, lietuviškas subu
vimas — spaudos rūmų šventi
nimas, kuriame dalyvaus Jo Em. 
kard. Stritch ir tūkstančiai lie
tuvių, Jūs norėtumėte, kad pa
taptų tarytum grandiozinė lie-

tytojų neapvilia. Dieve, jam pa
dėk ir toliau tos didelės misijos 
kilniame darbe!

Visa širdimi ir visad

Jūsų Pr. Alšėmas

Estijos prezidentas Chicagoj Aplink pasaulį per 80 dienų
Estų Tautinė taryba iš anksto 

spkudai pranešė, kad gegužės 
19 d. į Chicagą atvyksta buvęs 
Estijos prezidentas August Rei. 
Tai bus vienintelis gyvas likęs 
ir laisvąjį pasaulį pasiekęs Bal
tijos valstybių prezidentas. Jis 
gyvena Švedijoje ir yra Estijos 
Tautinės tarybos pirmininkas. 
Pagal iš anksto numatytą pro
gramą — jo sustojimo vieta 
Palmer House, kur jisai pasi
liks dvi dieni. Tai jo pirmas at
silankymas į JAV. Prez. Rei turi 
71 m. amžiaus. Politiniame gy
venime —aktyvus nuo pat jau
nystės. Jau 1906 metais buvo 
kalinamas dėl savo veikimo prieš 
caristinę priespaudą.

Jis buvo vienas iš nepriklau
somos Estijos valstybės steigė
jų, buvo seimo prmininkas, mi
nisteris pirmininkas. Nuo 1938 
iki 1940 m. buvo Estijos pasiun 
tinys Maskvoje. Jam 1940 m. 
buvo įteiktas sovietų ultimatu
mas.

Dabar Rei tęsia laisvės kovą 
Stockholme. Jis yra parašęs 
eilę knygų, brošiūrų, straipsnių 
švedų ir anglų kalbomis. Greit 
viena nauja jo knyga išeis JAV. 
Prez. Rei JAV-se yra nuo bal. 
4 d. Jis matėsi su augštaisiais 
JAV pareigūnais, davė savo pa
rodymus Priešamerikinio Veiki
mo komitetui. Šį rytą 10 vai. 
į Palmer viešbutį buvo jo su
kviesti laikraštininkai į spau
dos konferenciją.

Alkoholikų pamaldos
Praeitą sekmadienį, gegužės 

19 d., 11 vai. ryto senojoj Šv. 
Patriko bažnyčioje, Chicagoje, 
buvo atlaikytos pirmos viešos 
šv. mišios už gyvus ir mirusius 
AJcoholics Anonymous organiza
cijos narius. Tas mišias užpra
šė tos organizacijos vidurmies- 
čio grupė ir yra nusistačiusi 
jas užprašyti kasmet.

Šiuo metu naujai įrengtame 
Todd teatre, 180 N. Dearborn, 
Chicagoje (ir daugely kitų mies 
tų) eina premijuotasai filmas 
“Around the World in 80 Days”, 
pagamintas pagal Julės Vemes 
apysaką. Filmo pastatymo tech
nika nuostabiai ryški ir tiksli. 
Kiek tas filmas didingas, gali
ma spręsti iš eilės statistinių duo 
menų; jį sukant nufilmuota 68, 
984 asmenys trylikoje kraštų. 
Filmą ruošiant apkeliauta 4 mi
lionai mylių lėktuvu. Filmuota 
149-je vietų, įskaitant 6 didžią
sias Hollywoodo studijas ir taip 
gi Britų, Hong Kongo bei Japo
nijos filmų studijas. Šiam filmui 
buvo pasiūta ar išnuomuota 74, 
685 kostiumai. Filmą gaminant 
dirbo 33 direktoriaus padėjėjai. 
Befilmuojant buvo duota 100, 
000 pavalgymų dirbantiems 
prie to filmo. Filme panaudota 
34 rūšys gyvulių (dramblių, 
strausų, šventųjų karvių) — iš 
viso 7,959, jų tarpe 2,448 JAV 
buivolų.

žodžiu — viskas daryta, ne
sigailint kapitalo. Užtat yra ko 
ir pažiūrėti. Savo ryškumų fil 
mas mažai kuo skiriasi nuo ei 
neramos, o jame daug viso pa
saulio gražiausių vaizdų, ypa 
tingų papročių, margaspalvių 
pramogų ir intriguojanti veiks
mo eiga. Filmas švarus, meniš
kas, labai rekomenduotinas pa
matyti.

Filiją Fogą vaidina David Ni- 
ven, jo tarną — Cantinflas, sek
lį — R. Newton, Indijos maha- 
radžienę Shirley Maclaine. Fil
me, kad ir trumpam pasirody
mui, sutelkta daug kitų pirmau
jančių aktorių.

gio intelektualams senatvėje 
įvyksta didesnis pasikeitimas 
nutraukus savo profesinį užsi
ėmimą ir namuose tokie dažnai 
neranda to pasitenkinimo, kokį 
turėjo savo kabinete.

Toliau, studijos atskleidė, 
kad vedusieji senyvo amžiaus 
pasiekę asmenys rečiau paten
ka į tokį depresijos stovį, kaip 
viengungiai.

Nukrito lėktuvas
Netoli Glenview nukrito lai

vyno lėktuvas, kai bandė nusi
leisti esant labai sunkiam rū
kui. Iš 10 keleivių keturi sužeis
ti, vienas sunkiai. Lėktuvas grį
žo iš .mokomojo skridimo.

Televizijos namai
Pirmoji Chicagoje pradėjusi 

veikti televizijos stotis — 
NBKB — pasistatė sau rūmus 
190 N. State str. Rūmai — trijų 
augštų.

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IK NE8KNHTA 

TaJ Juoko Švaisto

Šioje knygoje gražios mošų žmonių 
pasakos, au paveikslais. Jas mielai 
■kalto lr suaugę lr Jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Iš 
Viso 73 pasakos. Kaina $2.60. Pla
tintojams didele nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite.

“ORAmS”
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 St.. 
CHICAGO 29. ILL.
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Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Ohicago 29, Iii.

Remkite dien. Drangą!

Marijos apsireiškimų Fathnojr 
1917 metais aprašymai 

128 pual. Kaina $1.00

nusakymus kartu su pinigais siuskite

‘DRAUGAS’’
4545 West «3rd Street 

Chicago 29. Illinois 
lOOOOOO<H>0<H>OCK><KJOOua<KXKKH

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 
yra įdėti 32 paveiksmi. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 

Administracijoje 
4545 Weet «S Street, Chicago 2». IH.

KAS TIK TURI GERA SKON|, 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.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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

J


