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STIPRINA KOVAS PRIEŠ PARTIZANUS ALZIRE
Įspėjami visi tie, kurie norėtų 

sueiti j pokalbį su komunizmu
ROMA, Italija. — Jau esame minėję, jog, prieš atvažiuojant 

Sov. Rusijos premjerui Bulganinui ir komunistų partijos bosui 
Chruščevui į Londoną, Didžiosios Britanijos katalikų vyskupai pa
skelbė bendrą ganytojinj laišką, primindami visiems, kurie atsitik
tinai būtų primiršę, kaip yra persekiojami milionai katalikų ana
pus geležinės uždangos.

„Mes negalime tylėti, — rašė 
tarp kitko D. Britanijos vysku
pai. — Pakelti balsą mus verčia 
pareiga Dievo ir priespaudą ken
čiančių Dievo vaikų atžvilgiu... 
Popiežius yra įrodęs pasauliui, 
kad tarp kovojančių bedievių ir 
tikinčiųjų nėra galimas sambū
vis. Jie stengiasi sunaikinti Die
vo Bažnyčią. Mes stengiamės ne 
sunaikinti, bet atversti į Kristų 
tuos, kurie jį atmeta. Mes skel
biame ne karą, o taiką. Stengia
mės laimėti juos ne medžiagi
niais, o dvasiniais ginklais, kurie 
yra Dievo žodis“.

Paskiri spaudos balsai
Paskutiniu laiku kai kuriuose 

laisvojo pasaulio kraštuose, o 
ypač Vakarų Vokietijoje, pasi
girdo paskiri spaudos balsai, ku
rie bando sumažinti Didžiosios 
Britanijos Episkopato ganytoji- 
nio laiško reikšmę ir net prikiša 
jam per didelį griežtumą komu
nizmo atžvilgiu. Tas pats prie
kaištas daromas ir Vatikano dien 
raščiui „L’Osservatore Romano“, 
reiškiant nuomonę, kad „asme
nybės kulto“ pasmerkimas Sovie
tų Sąjungoj turėsiąs įtakos ir į 
antireliginio komunistų nusitei
kimo pasikeitimą. Nepasitikėji
mas komunizmo evoliucija, Sta
lino mitui žlugus, šios spaudos 
nuomone, būtų tas pat, kaip pa
reiškimas, kad komunistinio a- 
teizmo sušvelnėjimas esąs net ne
pageidaujamas.

Į tokius spaudos balsus šiomis 
dienomis atsiliepė Vatikano or
ganas „L’Osservatore Romano“, 
pareikšdamas, kad griežtas mark 
sistinio komunizmo pasmorki- 
mas, nepramatant jokios sambū
vio galimybės, tai nėra vieno ar 
kito Vatikano organe bendradar
biaujančio žurnalisto nuomonė, o 
yra augščiausių Bažnyčios orga
nų sprendimas, patvirtintas skau 
džios tikrovės komunistų valdo
muose kraštuose. „Visiems yra 
žinomas mokslinis ir moralinis 
priešiškumas, kuris skiria mark
sistinį komunizmą ir Bažnyčią“, 
— rašo toliau Vatikano dienraš
tis.

Antireliginės kovos taktikos 
mokytojas

Iš kitos pusės, marksistinis 
komunizmas, kuris atsisakytų 
nuo materialistinio ateizmo ir 
nuo iš to išplaukiančių antireligi
nių įsipareigojimų, jau nebūtų 
komunizmas leninistine šio žo

džio prasme. Ir iš tiesų, nuolat 
girdime pareiškimus ištikimybės 
šiai leninistinei ideologijai. Pas
kutinis toks pareiškimas buvo 
padarytas 20 Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos kongreso me
tu. „Asmenybės kulto pasmerki
mas“, kaip visi žino, yra skelbia 
mas kaip grįžimas į patį griež
čiausią neiškreiptą leninizmą. O 
Leninas kaip tik yra geriausias 
antireliginės kovos taktikos mo
kytojas.

J

Užtenka vien pavartyti Lenino 
raštus apie religiją. Juos paskai
čius, bus nesunku suprasti, kad 
pavyzdžiui Chruščevo 1954 metų 
lapkričio mėnesį paskelbtas ap
linkraštis, kuriame raginama 
jieškoti kultūringesnių priemo
nių kovoje su „religiniais prieta
rais“, tai nėra ateizmo sušvelni
nimas, bet įspėjimas veiksmingai 
pritaikyti Lenino nurodytus ko
vos metodus.

Dramatiška gyvenimo tikrovė
Jei nuo teorijų ir programų 

peretisime prie praktikos, maty
sime, kad dramatiška gyvenimo 
tikrovė kalba pati už save, — ra
šo toliau „L’Osservatore Roma
no“, — matysime, kad ir religi
nėje kovoje komunistai šios teo
rijos labai nuosekliai laikosi... 
Praėjusių metų istorija ir kiek
viena diena paliudija, kad nepai- tiesoje*

—

Radijo foto rodo didelį taikinį Namu smėlyne Eaiwc tok salose, l'.cut Paeifike, kur bus numesta vandeni
lio bomba. Bomba bus numesta iš lėktuvo. , . (1NS)

sant taKtiKos pasikeitimų, komu
nistai visomis jėgomis siekia šim 
tams milionų sielų primesti sa
vąjį „tikėjimą“ vieton Kristaus 
apreikštos ir Bažnyčios saugoja
mos religijos.

Baigdamas „L’Osservatore Ro 
mano“ įspėja visus tuos, kurie 
norėtų sueiti į pokalbį su komu
nizmu. Jieškojimas sambūvio su 
komunizmu reikštų tai, kad ko
munizmui pavyksta atverti psi
chologines spragas — kurios yra 
pačios pavojingiausios — kaip 
tik ten, kur jų mažiausiai buvo 
galima laukti.

Komunizmas pirmoj eilėj yra 
nugalimas dvasios jėga ir tvirtu 
savų įsitikinimų gynimu, — bai
gia Vatikano dienraštis. — 
Džiaugtis dramatišką tikrovę pri 
dengiančiais tariamais sambūvio 
galimumais reikštų išduoti ant
gamtinę Bažnyčios misiją, istori
nius jos uždavinius ir pačią tie
są... Tuo tarpu kai nuo dvasinio 
pasipriešinimo tvirtumo priklau
so žmonijos apjungimas broliš
kumo ryšiais ir tautų „sambūvis

Ar Anglų - Sovietų susitarimas 
išdavė Rytų Europą?

LONDONAS, geg. 8. — Sovietų Rusijos premjerui Bulganinui 
ir komunistų partijos bosui Chruščevui išvykus iš Londono, liko 
Sovietų — Anglų pasirašytas susitarimo protokolas, apie kurį yra 
įvairių komentarų. Pilniausią komentarą patiekė gegužės 4 d. „The 
Catholic Times“ laikraštis.

„The Catholic Times“ pradžio
je mini vieną spaudos komentato
rių, kuris Sovietų — Anglų ko
munikatą ir pasitarimus sutikęs 
su tam tikru atslūgimu, nes, pa
sak jo, Sir A. Eden „visdėlto ne
prarado baltinių nuo pečių, nei 
kaip dažnai pasitaikydavo Anglų 
— Rusų pasitarimų metu, nepar
davė nė vieno britų sąjunginin
ko“.

Prancūzai studentai reikalauja 
smarkiau kovoti su partizanais

AL2IRAS, geg. 8. — Prancūzijos kariuomenė išsprogdino par
tizanų lizdą šiaurės vakarų Alžiro kalnuose, užmušdami daugiau 
šimto arabų. Dviejų dietnų laikotarpyje žiauriose kovose krito 
daugiau 250 žmonių.

Į kovą buvo pasiųsti lėktuvai, j ------.--------
Prancūzijos kariai naudojo auto
matinius ginklus iš helikopterio, 
apšaudydami partizanus, susi
spietusius kalno viršūnėje.

Tarp žuvusiųjų yra ir marokie
čių. Prancūzų kariai 67 partiza
nus paėmė nelaisvėn.

Partizanai sudegino 47 ūkius 
Oran provincijoje ir pagrobė vie
ną europietę mergaitę ir 20 čia- 
gimių.

Daugiausia partizanai užpuoli
mus vykdo neapsaugotuose kai
muose ir ūkiuose.

2,000 prancūzų studentų čia su 
kėlė riaušes antradienį, reikalau
dami, kad prancūzai smalkiau 
kovotų prieš sukilėlius.

Studentai, šaukdami: „stip
riau kovokite“, apmėtė to meilė
mis Prancūzijos rezidentą minis- 
terį Robert La Coste.

Studentai mėtė kėdes iš kavi
nių į policiją, kai ši bandė juos 
nuraminti ašarinėmis bombomis.

Trumpai iš visur

• Aden protektoratas. Saudi 
Arabijos ginklų pristatytojas bu 
vo areštuotas, kai jis gabeno gin
klus sukilėliams, veikiantiems 
prieš britus Adeno protektorate. 
Adeno protektorate buvo viešai 
pripažinta ,kad Saudi bando dar 
labiau išjudinti priešbritiškus su 
kilėlius strateginėje žibalo apy
linkėje.

• Komunistų okupuotame Ti
bete sukilimas tebevyksta prieš 
savo krašto prispaudėjus. Tibe
to gyventojai nepatenkinti komu 
nistiniu režimu.

• Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Dag Hammarskjold 
vakar tarėsi su JT Saugumo Ta
rybos nariais ir diplomatais Vi
durio Rytų klausimais. Sekančią 
savaitę numatomas Saugumo ta
rybos posėdis Vidurio Rytų tai
kos klausimais.

• Nieko gero nedavė. Septy
nias savaites trukusios Londone 
JT nusiginklavimo pakomitečio 
derybos nieko gero nedavė.

• Išberi j'& valstybės prezi
dentas atmetė Maskvos kvietimą 
atsilankyti į Maskvą. Paaiškino 
turįs kitų darbų.

• Prancūzijos premjeras Mol- 
let ir Prancūzijos užsienio reika
lų ministeris Pineau netrukus 
vyksta į Maskvą.

• Maskvos nauja politika yra 
pavojingesnė už Stalino milita- 
rizmą — pareiškė Columbi jos uni 
versiteto prezidentas dr. Kirk.

• Argentinoje kovojama su 
Perono šalininkais. Trys areštuo
ti, įskaitant jaunuolį, kuris dai
navo Perono kovos dainą gatvė
je.

• Vladas Augustinaitis atleis
tas iš „Lietuvos žemės ūkio mi
nisterio“ pareigų ir paskirtas 
„Lietuvos tarybinių ūkių minis- 
teriu“ vieton Petro Kunčino. Kas 
paskelbtas nauju „žemės ūkio mi- 
nisteriu“ — nepranešta.

Atliks kelionę į
Marijos šventovę

SALZBURGAS, Austrija. — 
Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiemet Austrijos katalikės mote
rys atliks maldingą kelionę į tau
tinę austrų Dievo Motinos šven
tovę Mariazell, kl* melsis už ko
munistų persekiojamus tikinčiuo 
sius. Visos pamaldos, procesijos 
ir pamokslai vyks šūkiu: „Mes 
meldžiamės už persekiojamą Baž 
nyčią“.

Naujas sionistų
prezidentas

JERUZALĖ, geg. 8. — 24-tas 
Pasaulinis Sionistų kongresas ge 
gūžės 7 d. išrinko dr. Nehum 
Goldmann iš Netw Yorką Pasau
linis Sionistų organizacijos pre
zidentu. Šis postas vakavo po pir
mojo Izraelio prezidento Chaim 
Weizmann mirties. Goldmann 
sionistų prezidentu išrinktas 272 
balsais.

Dalyvių skaičius
nepasiekė nė 10%

BERLYNAS. — Komunistų 
valdomoj Rytų Vokietijoje įvyko 
taip vadinamos jaunimo „įšven
tinimo“ iškilmės. Jomis, kaip pa
prastai, buvo reiškiama besąly
ginė ištikimybė komunistų par
tijai ir be jokio saiko šlovinama 
komunistinė valstybė. Naujai pa
statytame Stalino garbei paskir
tame Stalinstadt mieste dalyvių 
skaičius nepasiekė nė 10 proc. į 
iškilmes pakviestų jaunuolių, 
nors už nedalyvavimą visuomet 
gresia teroras ir persekiojimai.

Petrescu neteko 
posto

VIENNA, Austrija, geg. 8. — 
Komunistinės Rumunijos prem
jero pagelbininkas Dimitru Pet
rescu pašalintas iš premjero pa- 
gelbininko pareigų, praneša Bu
karešto radijas. Tik nesakoma, 
ar jis neteko pozicijos finasų mi
nisterijoje.

Naujas vadas
WASHINGTONAS, geg. 8. — 

Prezidentas Eisenhoweris vice- 
admirolą Robert P. Brisco, laivy
no vado pagalbininką, paskyrė 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
jėgų vadu pietinėje Europoje.

Sovietų Sąjungos 
pirklys vyks

į Pietų Ameriką
NEW YORKAS, geg. 8. — So

vietai numato šią vasarą sustip
rinti ofenzyvą Pietų Amerikoje. 
Keliausiąs į ten ministerio pirmi
ninko pagelbininkas Mikojanas, 
kuris žinomas kaip geriausias 
Sov. Rusijoje pirklys, pažįstąs 
Vakarų dvasią. Jo^kys pirmiau
sia nukreiptos į Urugvajų, kuris 
dabar nesugyvena su Jungtinėm 
Amerikos Valstybėm. Abidvi 
šios valstybės konkuruoja pasau
lio rinkose žemės ūkio gaminiais. 
Urugvajaus valdžia buvo pareiš
kusi, kad ji prekiaus su Sovie
tais, su komunistine Kinija ir ki
tais komunistiniais kraštais, kur 
tik galės iškišti savo žemės ūkio 
gaminius.

• Alžiro sukilėliai žudo ūki
ninkus ir degina jų namus Alžiro 
vakaruose.

Tačiau, laikraštis perspėja, ne
reikia labai skubėti su panegiri
komis, nes sovietai Londono pa
sitarimus laiko savo triumfu. 
Dėlto bendrą pasitarimų komu
nikatą pataria skaityti rūpestin
gai ir prideda šį gąsdinantį spė
jimą:

„Gali būti, kad jame gali būti 
paskutinis Rytų Europos išdavi
mas“.

Kuo šitas laikraštis remia to
kį tamsų spėliojimą? štai jo ve
damojo argumentai:

„Jei Rytų Europa nėra Brita
nijos nurašyta kaip SSSR terito
rijos dalis, sunku surasti kokią 
mintį šitame sakinyje: „Abu 
kraštai... sutinka, kad visų kraš
tų draugiško bendradarbiavimo 
ir taikaus sugyvenimo bazė, ne
paisant jų socialinės sistemos, 
yra tautinės nepriklausomybės 
ir savarankiško, teritorinio inte
gralumo ir nesikišimo į kitų kraš 
tų vidaus reikalus pagerbimas“. 
Ar Sir Anthony Eden girdėjo 
apie Tylinčių Pabėgėlių eiseną? 
Ar jie atkreipė dėmesį į lenkų ir 
čekų reikalavimus? Taipgi į lie
tuvių ir kitų pavergtų tautų?“

Toliau laikraštis priduria:
„Atrodytų, kad Rusija čia lai

mėjo formalų jos aneksijų pripa
žinimą".

Būdinga tai, kad min. pirmi
ninkas, abiems sovietų diktato
riams išvykus, į betkieno klausi
mus atsakinėja išsisukinėdamas 
ir visus pasiųsdamas skaityti pa
sirašytą komunikatą. Taigi, gal
būt „The Catholic Times" ir tei
sus, darydamas tokius spėlioji
mus, ir, jei jie pasitvirtintų, be 
abejo būtų galutinis Rytų Euro
pos išdavimas. J. K.

Kalendorius

Gegužės 9 d.: šv. Grigalius, 
Nazianzėno vyskupas; lietuviš
ki: Džiugas ir Austi ja.

Saulė teka 5:39, leidžiasi 7:57.
Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėj rytoj bus dalinai 
apsiniaukę ir galimas mažas lie
tus.

Popiežiaus nuncijus nedalyvavo 
diktatoriaus Tito priėmime

PARYŽIUS, geg. 8. — Jugoslavijos diktatorius Tito, atvykęs 
į Paryžių, pareiškė, jog Vakarai ir Rytai turėtų pažiūrėti į naujus 
susipratimo metodus, kad tuo būtų išvengtas trečias pasaulinis ka
ras, kuris atneštų katastrofą abiems.

Kaikurie laikraštininkai rašo, 
kad Tito kovojęs su Maskva ir 
laimėjęs ideologinę kovą, jog, gir 
di, komunizmas gali būti mažiau 
reikalaujantis, daugiau liberalus 
ir daugiau produktyvus negu 
Marksas, Leninas ir Stalinas pri
leido.

Tito geužės 7 d. vakare buvo 
priimtas Prancūzijos prezidento 
palociuje, kur dalyvavo 117 sve
čių.

Anksčiau Tito buvo priimtas 
diplomatinio korpuso, akredituo
to prie Prancūzijos vyriausybės. 
Popiežiaus nuncijus Msgr. Paul 
Marella, kuris yra diplomatinio 
korpuso dekanas Paryžiuje, ne
dalyvavo diktatoriaus Tito priė
mime. Popiežiaus nuncijus savo 
nedalyvavimu Tito priėmime pa
reiškė protestą prieš Katalikų 
Bažnyčios persekiojimą Jugosla
vijoje.

Prieš atvykstant Jugoslavijos 
diktatoriui į Paryžių, kaikurie 
Jugoslavijos tremtiniai buvo iš-

Austrai meldžiasi
už Lietuvą

LINCAS, Austrija. — Linco 
vyskupijos jaunimas meldžiasi 
ypač už petrsekiojamą Bažnyčią 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Tam tikslui yra sukurtos specia
lios maldos ir išleisti paveiksliu- 
Kai.

Septyni žuvo
HEIDELBERGAS, Vokietija, 

geg. 8. — Septyni Jungtinių 
Amerikos Valstybių kariai žuvo 
automobilio nelaimėje netoli 
Perthes, Prancūzijoje.

Britų tvirtovė, sauganti vartus 
į Viduržemio jūrą

GIBRALTARAS. — Gibraltaras yra didelė britų tvirtovė, kuri 
saugo vartus į Viduržemio jūrą. Gibraltare gyvena 25,000 žmonių. 
Jie susideda iš ispanų, žydų ir maurų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Valstybės sekretorius Dulles pareiškė JAV sąjungininkams, 

kad Amerika kuo tik gaišdama jiems pagelbės pasiųsti ginklų Iz
raeliui, palaikydama savo ginklų uždraudimą į Vidurio Rytus.

— Siaurės Atlanto sutarties organizacija (Nato) dar tebeturi 
karinės organizacijos pobūdį — pareiškė Valstybės sekretorius vežti iš miesto, o kiti jugoslavai 
Dulles, grįžęs iš Paryžiaus.

— Vakar valstybės sekretorius Dulles kalbėjo per radiją ir te
leviziją Siaurės Atlanto sutarties organizacijos klausimais.

— JAV Apsaugos sekretorius Charles E. Wilson vakar pareiš
kė, jog Amerika stiprins oro jėgas ir paneigė, kad Sovietų Rusija 
viršytų JAV oro srityje.

— Susikirtimai vakar įvyko tarp Izraelio ir Egipto pietuose, 
o tarp Jordano ir Izraelio rytuose. Jungtinių Tautų paliaubų pri 
žiūrėtojai nuskubėjo į susikirtimo vietas.

— Izraelio premjeras David Ben - Gurion pareiškė korespon
dentui, kad karo pavojus tebėra Vidurio Rytuose.

tremtiniai yra stropiai saugomi 
jų namuose, iš kurių jiems nelei
džiama išeiti „pamatyti“ diktato
riaus.

Karaliaus yachta
■ nukentėjo

KOPENHAGA, Danija, geg. 8. 
— Britų karinis laivas susidūrė 
su Danijos karaliaus jachta Ko
penhagos uoste. Karaliaus jach
ta liko sužalota.

Salos karo gubernatorius yra 
ir civilinės valdžios galva. Jis 
skiria miesto valdytojus ir pade
da parašą po jų nutarimais.

Ligi šiol buvusi vienintelė po
litinė partija, siekianti pilietinių 
teisių suvienijimo, susilaukė opo
zicijos iš naujai įsikūrusios Gib
raltaro bendruomenės partijos. 
Pirmajai partijai vadovauja Gib
raltaro mėras Joshua Abraham 
Hassan, žydų kilmės advokatas, 
kurio protėviai pabėgo iš Ispani
jos 1762 m.

Antrosios partijos vadas yra 
ispanas Juan Jose Triay. Jo ben
druomenės partija laikoma na
cionalistine.

Dabar abi partijos stengiasi 
būti pilietinių teisių gynėjais. Jos 
reikalauja, vieton skyrimo, rink
ti miesto seimelį ir miesto valdy
bą (ministerių tarybą). Guber
natorius galėtų būti prezidentas,

pašalinęs savo vykdomąją tary
bą.

Ispanijos keliami reikalavimai 
grąžinti Gibraltarą daro anglus 
nuolaidesnius Gibraltaro gyven
tojų reikalavimams. Anglai Gib
raltarą užėmė 1704 m. Bet retas 
iš jų nori prijungimo prie Ispa
nijos. Kad ir be platesnės auto
nomijos, gibraltariečiai turi pla
tesnes teises ir veikimo laisvę 
negu žmonės Ispanijoje. Jie lei
džia du dienraščius ir keletą sa
vaitraščių.

Vyksta ligoninėn
ALBANY, N. Y., geg. 8. — 

New Yorko valstybės gubernato
rius Averell Harriman gegužės 
20 d. vyksta į ligoninę, kur jam 
bus padaryta maža operacija. 
Harriman, 64 metų, galvoja kan
didatuoti į JAV prezidento pos
tą.
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siųsti šiuo adresu: ALF. KERELIS, 4105 So. Albany SL. 

Chicago 32, KU. Telefonas LAfayette 3-0547

TAU MOTUTE
MOTINOS DIENOS PROGA

Negęstąs žiburys tamsoj ir 
saulė dieną, —

Tai Tu esi, Motulė, kaip pilka 
gegutė,

Visur vis matoma, visur vis gir
dima:

Prie lopšio, ant kapų, tyloj ir 
rugiapiūtėj.

Sktn. Faustas Kirša

Šią brangiąją dieną priimk 
viso skautiškojo jaunimo ir jo 
vyresniųjų sesių ir brolių nuo
širdžiausius sveikinimus :r lin
kėjimus.

Tave sveikina ir kloja Tau 
prie kojų brangiausias dovanks 3avajai

klusnumas, atjautimas, kiekvie
na proga, o ypatingai jai esant 
pavargusiai, jos užvadavimas. 
Taip pat motinai neįkainojamos 
dovanos — visur ir visuomet 
vaikų pavyzdingas elgimasis ir 
siekimas vis ko nors augštes- 
nio ir kilnesnio.

Kaip tik skautės ir skautai 
vioomis jėgomis ir stengiasi to 
siekti. Čia mūsų šventa parei
ga. Tesėkime ją

GRAIKU HOMERAS

Artistas Danny Kaye kalbina du paralyžiaus paliestus graikiukus 
Atėnuose. Vienas jų vadinasi Homeru ir aktorius jam sako: “O, tu 
esi tas kuris parašė Iliadą. (INS)

skautų Vadovų 
SUVAŽIAVIMAS

Prasitarė
— Maryte, tu ėmei saldainių 

iš dėžutės?
— Ne, ne aš, mamyte.
— Nesakyk netiesos. Juk Jur

giukas matė.
— Netiesa, jis tada miegojo...

TeL ofiso HE. 1-nrvft. rez. I’R. 0-73*3

OR. ANTARAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1967 W. Garfield Blvd.
VA L: 1—4 Ir 6—9 

SeStadlenlais nuo l Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtai!. Ir sekmad.

Dr. NIm KRIAUOELIONAITE
(Gydytoj* ir Chirurgė) 

MOTEKV LIGŲ Ut AK16ERUO8 
specialiste 

8760 West 71st Street 
(Kampa* 71st Ir Californla)

Tri. ofiso Ir rez. REpubllc 1-4140 
Vai. 11-2 Ir 6-9 ▼. v. Softt. 1-4 p p 

Priėmimas tik panai susitarime

DR. ANMA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

8822 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PK 8-3220
Rez telef. WAlbrook 8-6078

skaičių mūsų s-gos augsciausių 
yadovų.

Ryšium su iškilmingu prof. Skautų vadovų suvažiavime 
M. Biržiškos pagerbimu, dauge- pas p. Bačiūnų gegužės 19 —

Gal niekam nėra taip palan- tis jo mokinių atsiuntė iš visų | 20 d. bus diskusiniu būdu nąg-i 2iict 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 YVest 5l?t Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto,

kių sąlygų tas dvasines dovanas į pasaulio kraštų sveikinimus. Iš j rinėjamos įvairios ideologinės penkt. 2 iki 4 ir e iki 9 popiet dek-
• ___f. O *-*• « ki.-. t>«« yrvnn . v»rar o vi ir,n /iim ah 4 /-t f. !»«-* Imtmotinai aukoti,

ir Tavo vaikų taip pamėgtoji Jautei ar skautui. Juk mūsų 
gamta jauną, raminant j ža- ;£cįįiai, šūkiai, įstatai, lietuviš

kai skautiškos tradicijos, skau- 
tavimas kitaip mums elgtis bei 
gyventi ir nele.džia. Gyvas 
skautiškasis gyvenimas mus ves 
ta veda vis arčiau didžiųjų ide
alų.

Bet dauguma skaučių ir 
skautų yra jauni, gyvenime dar 
neprityrę ir ne visuomet vado
vių ar vadovų globoj, o pavojų, 
ypatingai išeivijoje, daug. To

lumą ir milionus žiedų. Raibsta 
Tavo akys nuo tų žiedų margu
mo ir svaigsta galva nuo jų a- 
romato.

Šiandien Tau rengiami pa
gerbimai, minėjimai, akademi
jos, pokyliai, skamba varpai, 
groja pagarbos ir padėkos gies
mes vargonai. Scenose rodosi 
Tavo mažuliai ir garsaus vardo 
menininkai. Laikraščiai ir žur
nalai kupini gražiausių rašinių dėl, Motule, nenuleisk nup jų 
ir himnų motinai. Visų tikslas savo budriųjų akių. Tavo ran- 
vienas ir tas pats — ko gra- koše, Motute, yra ne tik jauni- 
žiausiai pagerbti savąją moti- mo, bet ir visos mūsų tautos 
na, tą dainose apdainuotą mo- ateitis.
tūlę sengalvėlę. I Motiniška parama ir patari-

kaip jy paminėtini: S-gos Tarybos 
Pirmi jos pirm'ninkas dr. Vyt. 
Čepas, sktn. V. 'čečetienė, vyr. 
sktn. A. Krausas, dr. V. Kišo- 
nas, sktn. Petukauskas ir kiti. 
S-gos įkūrėjas vyr. sktn. kpt. 
P. Jurgėla iškilmių momentui at 
siuntė ilgą sveikinimą, kuriame 
pirmą kartą iškėlė prof. M. Bir
žiškos dar niekada neužfiksuo
tus nuopelnus. Prie jo sveikini
mo prisidėjo skautininkai pulk. 
I. Kriaunaitis, pulk. Valiušis ir 
adv. K. Jurgėla. Ta'p pat raš
tu sveikino Brolijos dvasios va
das ir Pirmijos bei Tarybos na
rys vyr. sktn. kun. J. Vaišnys, 
SJ, vyr. sktn. V. Šembergas ir 
New Yorko skautai.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ 1H VAIKŲ LI 
SPECIALISTE 

T156 8outh We»tern Av
(MEDICAL BUILD1NG) 

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

Oflee tel. RE. 7-1108
Res. U-L WAlbrook 6-3706

IGŲ

TeL ofiso YA. 7-6657, rez. RE. 7-4004

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 YVest 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. iii 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4265 W. 6Srd Si 
Ofiso tel. KEllauoe 5-44IO

lU-zid. telef. GRovcliiU 0-0017
Valandos: 1-8 p. m Ir 6-8 p. n 

tik po pietų.
pagal sutarti

Penktad. 
Prečl&d Ir šeštad

Ofiso tel. GLiffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 YVest 47th Street 
(Kampas 4"tli Ir Herinitage)

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 YVest 16th Street
Vai.; kasdien 5-8, šeštad. 1-3

Telef. TOunliall 3-0050 
2534 YVest 68th Street 

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

skambink CEntral 6-2204.

Šiandien kiekviena skautė, ar 
ji dar mažytė — paukštytė, ar 
jau vyresnė, ar pati vyriausia, 
taip pat skautai, kiekviena, 
kiekvienas asmeniškai, šalia kye 
piančių gėlių ir kitų dovanų, 
aukojame Tau mieliausią dova
ną, savo švelnią, tyrą, kaip le
lijų, tulpių ar alyvų žiedai, ir 
visuomet Tau jautrią skautišką 
širdį. Mes norime Tau būti taip 
geros ir geri, kaip Tu gera esi 
mums, Tave mylėti tokia pat 
neišsekančia, stpria, tokia pat

mai vaikams visuomet išgan'n
gi.

Tau, Motute, kuri esi likusi 
saugoti mūsų protėvių žemę ir 
namų.židinį, ar esi ištremta varg 
ti į nesvetingas dykumas ar šal 
tį, meldžiame Aušros Vartų Ma
riją, kad Tau nebūtų taip sun
kios kančio j, kad Tu ištvertum, 
iki įneš sugrįšime, ir dupdame 
tvirtą pažadą, kad niekuomet ir 
niekur Tau, kaip lietuvei, nepa
darysime gėdos — neužslopin
sime nei savyje, nei jaunesnėse

gilia, lydima pasiaukojimo ir sesėse, nei jaunesniuose broliuo- 
savęs išsižadėjimo, meile, kokia' se švento lietuviško nusiteiki- 
Tu myli mus. Ir ne tik šian-1 mo.
dien, bet ir kasdien, visuomet, 
amžinai.

Mes vyresnės, kurios jau ir p 
čios esame motinomis, žinome,
Kad kiekvienai motinai jokia 
vaikų dovana, nors ir brang'au- 
sia yra, nesudaro jai tiek 
džiaugsmo, kiek vaikų jai gy
vai rodpma šilta meilė, švelnu
mas, jų motinos pasiilgimas,

O jei Tu, Motule, jau iš Augš- 
tybių žiūri į kurią ar kurį mūsų, 
mes meldžiame Augščiausiąjį 
Tau Jo gailestingumo ir visų 
režkalingų malonių. Laimink 
savo motiniška ranka iš anapus 
savo dukras ir sūnus, kad jie 
savo gyvenimo kely nsukluptų. 

v. s. O. Zailskienė, 

Vyriausioji Skautininke

LSS pagerbė prof. Mykolę Biržišką
Š. m. balandžio 29 d. Los An

geles Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, Pirmijos pirmininko pa
vedimu, įvyko prof. Mykolo Bir
žiškos apdovanojimas augčiau- 
siu s-gos garbės ženklu — Ge
dimino Vilko ordinu. Kartu pra 
vestas iškilmingas pagerbimo ak 
tas, kuriam vadovavo Židinio se
niūnas inž. Br. Stančikas, tal
kininkaujamas abiejų vietinin
kų. Išrikiavus abi vietininkijas 
ir dalyvaujant svečiams, į gar
bės prezidiumą buvo pakviesti 
prof. M. Biržiška, konsulas dr.
J. Bielskis, klebonas kun. J. Ku
čingis, Alto pirm. A. Skirius.
LB apyl. pirm. dr. K. Alminas, 
agr, Br. Dūda ir J. Mitkus — 
skaučių ir skautų tėvų atstovai,
Tarybos narys psktn. K. Paže- 
mčnas, Lietuvių Studentų Są
jungos skyriaus pirm. Vladas 
Gylys ir visų Los Angeles skau
tiškų vienetų vadovai. Įnešus 
skautiškas vėliavas, psktn. Pr.
Pakalniškis iškėlė prof. M. Bir
žiškos nuopelnus L:etuvių Skau
tų Sąjungai. Kaip žinome, prof.
M. Biržiška yra buvęs pirmojo 
skautų vieneto Vilniuje užtvirtin

gūnu Kauno bei Vilniaus uni 
versitetuose, yra perleidęs per 
savo auklėjančias rankas didelį

KARVELIŲ MYLIMOJI

T

Perskaičius Pirm:jos apdova
nojimo aktą, Gedimino V.lko or
diną užrišo inž. Br. Stančikas.
Profesorius, sujaudintas apdova 
nojimo iškilmių momento, lietu
vių skautams ir skautėms atsa
kė reikšminga kalba, kur'oje y- 
pač pabrėžė lietuvybės reikalų 
svarbumą bei tvirtą tikėjimą 
tautos išsivadavimu iš nelais
vės.

Prezidiumo nariams pasveiki
nus žodž u, aktas buvo užbaig
tas Tautos himnu. Iškilmės bu
vo filmuojamos ir rekorduoja- 
mos, todėl jas netrukus galės 
pamatyti ir kitose vietovėse e- 
santieji skautiški vienetai.

INDAI AIŠKINOSI!

(sks) N. Bulganinui ir N.
Chruščevui vieš'nt Indijoje, pa
starosios skautų,-čių sąjunga 
jiems suteikė “garbės skautų” 
vardus. Dėl to įvykio griežtai 
protestavo Lietuvos Skautų Bro 
lija. Buvo pasiųstas protesto 
laiškas indams, priimti atitin
kama rezoliucija Egzilinių Skau 
tų Asociacijų Taryboje ir kreip
tasi į Tarptautinį Skautų Biurą 
Londone. TSB parekalavo in
dų pasiaiškinimo, kodėl jie to
kią nepaprastą garbę suteikė 
asmenims, kurių dėka likviduo
ta skautų sąjūdis anapus gele
žinės uždangos ir šimtai skautų 
bei jų vadovų tapo žiauriai nu
kankinti už skautybės principus.
Indijos skautų,-čių sąjunga at
siuntė ilgoką pasitesinimo raš
tą, kuriame tarp kitko pareiš
kia:

“Indijos Skautų,-čių Sąjunga 
neturėjo ir neturi jpkiog inten
cijos laikyti Sovietų S-gos pa
reigūnus “Garbės Skautais”. Į- 
vyko nesusipratimas — skau
tams nesupratus vadovybės ins
trukcijų ir užrišus kaklaraiščius TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
N. Bulganinui ir N. Chruščevui, 
ko nebuvo norėta padaryti”.

ir organizacinės temos. Daly 
viai yra prašomi toms diskusi
joms pasiruošti, kad galėtų jo
se aktyviai dalyvauti. Galės bū 
ti diskutuojami ir nauji, prog
ramoje nepaminėti klausimai, 
jeigu dauguma to pageidaus.

Vienetų vadovai yra prašomi, 
kaip galima greičiau, pranešti, 
kiek kambarių reikės paruošti. 
Skautės registruojasi pas sktn. 
A. Karnavieienę, 4119 So. Fran- 
cisco Avė., Chicago, telef. FRon 
tier 6-6425, o skautai pas v. si. 
V. Šliūpą, 4016 So. Artesian 
Avė., Chicago, telef. VIrginia 
7-0570. Jokių kitų aplinkraščių 
vadovams nebus suintinėjama.

Chicagos skautės ir skautai į 
suvažiavimą vyksta privačiais 
automobiliais: kas jų neturi, te- 
praneša regištruodamasis, kad 
komisija galėtų la ku parūpinti, 
kas jį nuveš. ,'i

Suvažiavfaho Rengimo K-ja

VYRESNIŲJŲ SKAUTŲ IR 

SKAUČIŲ STOVYKLA

Ši stovykla yra numatoma or
ganizuoti rugpjūčio mėn. pabai
goje ir rugsėjo pradžioje (apie 
10 dienų) prie Wir.dsoro, Kana
doje. Joje galės dalyvauti Kana 
dps ir JAV rajonų skautai Ir 
skautės nuo 17 m. amžiaus. Jau
nesnieji tegul ruošiasi gausiai 
dalyvauti tuntų ruošiamose sto
vyklose, nes vyresniųjų stovyk
loje jie negalės dalyvauti.

VISI KVIEČIAMI

Chicagos lietuviai jūrų skau
tai ir skautės kviečia į savo tra
dicinį vakarą “Jūros dugne”, ku 
ris įvyks Lietuvių auditorijoje 
ateinantį šeštadienį, gegužės 12 
d., 7:30 vai. vak. Bus įdomi me 
ninė programa, naujos dekora
cijos ir kiti įdomumai. Šokiams 
gros Bal o Pakšto orkestras.

tadleniais 10 iki 2 vai. popiet.
Ofiso tel.PRospect 0-1706 
Rez. tel. GRovehUį 0-8602

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vale. 

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6O48 
Rez.: WAlbroolt 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
5YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6317 South Westera Avenue

Chicago 20, 1U. 
Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpubllc 7-4000

Rezidencija: GRovchlU 6-8161

$(>/', i A ii- kii £> *

DR. T. DUNDULIS
“T1YTOJAS IK CHIRURGĄ!- 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VIrginia 7-0030

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEO. CHIRURGINES LIGOS 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South ICichigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 6-6708
Buto — E.\glewood 4-4070 

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-6815

DR. A, NARBUTAS
PLAUČIŲ 1H VIDAUS LIGOS 

6757 South Westeru Avenue
Valandom: pirmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą,.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12:’2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4049 
Namų — CEdarcrcst 3-7780

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. Vak. Šeštad nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. RepubUc 7-8818.

DR. VYT. TAURAS- 
TUP6IADSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 YV. 51st St
Tel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5577

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. Ir 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet 

Tel. ofiso Hc. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South YVestem Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospcct 6-9400
Rezid. PRospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct, Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-8 vai 

vak. Šeštadieniais 10-2 
OfisO'7)' 1)11(0 tel. OLymple 2-1381

Duona ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

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

Tel. Cliffiide 4-6376 
Pristatome J vilas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia į visus artimuosius 

miestus.

1956

Tik pas mus pirkdami jausi!

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-0807

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Calitornia Avė. 

VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso Lief. Y Artis 7-1166 
Rezidencijos — STevvart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVest 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatv6) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. YVAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7-—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GTDYTOJAS)

2500 YVest 63rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
lkf 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 YY'est Marąuette Rd.

Telefonas REIInnce 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 YVest 59th Street

i VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak 
Trečiad. pagal sutartį

e Nemokamai 3-jų mėn. pilną garau 
tlją — darbas Ir dalys. ,

* Nemokamai vidaus anteną Ir Ineta 
Itavtmas.

• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos u)
1956 m. gegužės 13 d. 4 vai. j neųto* vąisokla'usl1*radljal. rekordą 

f), p. ŠV. Petro ir Povilo parapi- ’lmo aparatai, lempos, baterijos, da 
ii- n- 1 to nu I Ir kitų firmų televizijosjos salėjo, 216 Rjpley PI., Eli-1 ’

zabeth, N. .J, skautės,-tai ren-

ELIZABKTHO SKAUTAI 

PAGEKBS MOTINAS

NUOftlRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMA8

Tel. ofiso ir buto OLymple 2-4168
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
4938 YV. 15th St, Cicero

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 No. 49tb Ava. 
šeštadlentnla 12 Iki 4 podIa*

j gia Motinos dienon minėjimą. 
Programoje bus tautiniai so

lo jas ir globėjas. Be to, direk- Charles Chaplin duktė lesina kar- kiai, dainos ir vaizdeliai, 
toriaudamas Kauno Aušros gim- vėlius Londone parke. Kaip žino-1 Maloniai kviečiame visuome- 
„arijoje 1922 - 1930 m. laiko- T“P“'«t,llartyti.

'•■lino ketvirtoji žmona. (INS)1 Eliaabetii« Starpy ir būdamas augštu parei- lino ketVirtoji žmona. Skautėj ir Skautai

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS Ilt TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAInmet 5-7257 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F ENDZELIS

3OEaOX==a0BIOB=S==2

Ofiso telef LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ!

4146 S. Archer Avė.
VAL
Valt pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v. 

Trečiadienį tik susiLaius

Ofiso telefonas — BIsbop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllc 7-220O 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 YVest 69th Street

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

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

keičia stiklus ir rėmus.
4456 So. Caiifornia Avė., Chicago 

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

10 vai. ryto Iki 4: trečiad. Ir sekmad. 
tik susitarus.

Tek ofiso CL. 4-0253, rez. GR.0-8870

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

. Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 0-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Ava. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš

tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Jeigu neatsilieps vlršminštl telefonai

šaukite Mldw»y 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - 1‘rnteilRtM 

Aparatal-Protezal. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir tX
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 

2850 W. 63rd St- Chicago 29, III. 
Tel. PRospect 0-5084.

V

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJ A, S IR CHIRURGĄ?

802 YVest 31st Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 YVest Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 d. p.: 6 Iki 8 vak 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel, ofiso CA 6-0257, rez. l’R 6-6659

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. I’R 6-6659
Rezid. 6600 S. Artesian Ava.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dlrbtuvB 
756 YVest S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-1 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs zo

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III. Tel. VIrginia 7-6041; 7-6640
Entered es Seeond-Class Matter March 11, 1916, at Chicago. Illinois 
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Trečiadienis, gegu?ės J). 19f6 btt'NRAjšTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLlttOTS n
PARAMA UŽSIENIUI "AŠTUONI PUNKTAI"

Tebesvarstant Kongrese JAV federalinės vyriausybės biu
džetą, daug diskusijų sukelia paramos užsieniui klausimas. Šiam 
reikalui prez. Eisenhoweris yra paprašęs Kongresą patvirtinti 
vis tik labai didelę pinigų sumą — $4,900,000,000.

Diskusijas dėl numatytos užsieniui paramos šiemet pagy
vino tas faktas, kad Churščevas su Bulganinu, aplakstę gana '■ tuvą tarpvalstyb'niuose santy^ 
daug kraštų, siūlė jiems sovietų ekonominę paramą. Ypač ją kiuose, Vyriausiasis Lietuvos Iš
piršo vadinamiems neutraliems kraštams

DR. I. M. BAJORAS

II.
Lietuvos diplomatų šefas pa

noro pats vienas atstovauti Lie

Tikslas — patraukti 
juos savo (įtakos sferon. Nors daug kam yra aišku, kad šis so
vietų gestas yra tik propagandinis, tačiaa ir su tuo tokiais at
vejais tenka rimtai skaitytis.

Pasibaigus II Pasauliniam karui ir grąžinus JAV kano jė
gas iš įvairių kraštų, pasirodė, kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės, supylusios karo reikalams milžiniškas pinigų sumas ir 
daugybę visokių gėrybių, tapo turtingesnės, negu jos bet kada 
pirmiau buvo.

Europos ir daugumos Azijos kraštų vaizdas buvo visai ki
toks. Net ir Anglija, kuri buvo karo laimėtojų pusėje, buvo 
subankrotavusi. 0 ką ir bekalbėti apie tokią karo pralaimėtoją 
Vokietiją, kurios miestai, visa pramonė ir net žemės ūkis buvo 
visiškai sugriauti. Tas pats ir daugelyje Azijos kraštų. Japonija 
kentė badą.

Karo laimėtojai greitai pajuto, kad laisvų kraštų plptas siau
rėja. Komunistai įsigalėjo Prancūzijoj ir Italijoj, paraližiuoda- 
mi tų kraštų politinį gyvenimą. Graikija atsidūrė prie bedug
nės kranto; iš Turkijos rusai reikalavo dviejų provincijų. Pa
starosioms Jungtinės Amerikos Valstybės pasiskubino su pagal
ba ir jų būklė buvo išgelbėta. JAV vyriausybė pamatė, kad ir 
to nepakaks. 1947 m. sumanytas Marshallo planas, į kurį JAV 
pinigų supilta dovanomis ir kreditais daugiau 51 biliono dolerių.

Šios užsienio paramos problemos padidėjo, kai 1948 m. so
vietai pagrobė Čekoslovakijos valdžią, kai Kremlius užblokavo 
Berlyną, kai po vienerių metų komunistai baigė pasiglemžti visą 
Kinijos žemyną. Tai 1949 m. iššaukė sukūrimą Šiaurės Atlanto 
Pakto, kuris suvaidino ir tebevaidina svarbų vaidmenį Europos 
gynybos sistemoje. 1950 m. kilęs karas Korėjoje visas jau ir 
taip dideles užsieninės paramos problemas dar labiau padidino.

Tos užsieninės paramos problemos ir šiandien dar nėra 
palengvėjusios. Jos yra ir didelės, ir taikai pavojingos. Todėl 
nestebėtina, jei ir Kongrese, ir spaudoje, ir šiaip jau politiniuose 
susibūrimuose dėl to dažnai ir karštokai pasiginčijama. Jungtinės 
Amerikos Valstybės negali nutraukti užsieniui paramos, nes 
kitaip visos dar šiandien laisvėje tebesančios valstybės atsidurtų 
lipmunizmo žnyplėse. Kiekvienam turi būti numanu, kad tai ir 
Amerikos saugumą išstatytų į didelį pavojų.

Bet kaip su parama bolševikų pavergtosioms tautoms? 
Juk neturėsime nė taikos, nė komunizmo pavojų nepašalinsime, 
kol bus leista komunistams persekioti ir kankinti visą eilę tautų 
su šimtais milionų žmonių, kurie yra verčiami vergauti ateisti
niam komunizmui

KAS TIE “AŠTUONI PUNKTAI“?

Pradėjus spausdinti straipnių 
seriją apie “Aštuonis punktus”, 
buvome paprašyti, kad mes at
spausdintume ir visus tuos punk
tus, kuriuos p. St. Lozoraitis įtei
kė Vliko pirmininkams (p. J. Ma
tulioniui ir p. E. Devenienai), kai 
jie lankėsi Romoje š.m. kovo mėn. 
pradžioj su juo pasitarti. “Aštuo-

laisvinimo Komitetas turi eiti 
į atsargą. Tokias išvadas pa
sidarėme iš pirmojo punkto.

Įdomu būtų patirt', iš kur at-j ni punktai” yra tokie 
sirado pas šefą tiek drąsos ir “VLIKas atsisako nuo preten

zijų atstovauti Lietuvą tarptauti
niuose santykiuose.

Panaikinama VLIKO užsienio 
tarnyba.

Sulikviduojama Bonnos afera 
paskelbiant, kad p. Karvelis ne
bėra VLIKo delegatu Bonnoje. 

ir Lietuvos dip- Į Lietuvos interesus Bonnoje atsto-
' vauja tiktai pasiuntinybės patarė- 1955 m 
jas Dr. Gerutis. stovi Kingsbury

VLIKas respektuoja Lietuvos asistentas. 
Diplomatinės Tarnybos kompeten- -■ ■—

PULITZER PREMIJA LAIKRAŠTININKAM

. Pulitzer premiją už reportažus gavo Wiliam Randolph Hearst Jr. (centre) žurnalistai. Kairėj
Smiih, prezidentas International News Service ir dešinėje Frank Connisff, Hearsto 

(INS)

nuo kada?
Yra žinomas istorinis faktas, 

kad 1946 metais liepos 21 — 2 i* 
dienomis Berne (Šveicarijoje) 
įvyko didelis pasitarimas tarp 
Vi.'ko žmonių
lomatų, ir buvo padarytas tarp 
kitko ir toks nutarimas: ■

“47. Nedelsiant sudaryti poli
tint oljaną. kuri, vykdytų Vy i VLIKo komisijos'ir sudarius L. N. Taiką, j kurią
nsusybės funkcijas, pagal 19221 nutariu. Lietuvos Diplomatijos įJjo jr LRg pa(Rtis jau žymiai

VLIKas atsiriboja nuo Dr. Kar- keičiasi. Talka savo paskelb- 
velio pasiūlymo ALTui padaryti tuose “Veikiir.p Dėsniuose” VI 
S. Lozoraičiui visuomenės ar kaž- skyriuįe sako: “...kovos sėknfn- 
koki kitą “teismą . • -i , • , •, „x. <

VLIKo pirmininkas atitaiso sa- gumas reikalauja palaikyti Lie- 
vo pareiškimus, paskelbtus “Tė- *■■■-' Tc-nrknu
viškės Žiburiuose” ir liečiančius
Diplomatijos Šefą.

Tam, kad Diplomatinė Tarnyba 
nebūtų vidaus kivirčų objektu ir 
kad visuomenė bent santykiuose

Todėl šiuo metu yra paruoštas (šen. Paul Douglag iš Illi- Pare^8U vadovauti~Vliko Vykdo

m. Lietuvos konstitucijos dva 
šią.

48. Formaliai šis vykdomasis 
organas sudaromas 1944 m. va
sario 16 d. Vliko deklaracijos 
nustatyta tvarka. Jis sudaro
mas ne daugiau, kaip iš septy 
nių na<ų.

49. Minėto organo nariu už
sienio politikai vadovauti kvie-', su Dipl. Tarnyba būtų konsoliduo 
čiamas p. St Lozoraitis. Ligi ! ta, pataria, kad VLIkas ir LNTa 
jis galės atvykti, jo pareigas tuo k,ausiimu tartųsi. 
eina kitas jo pasirinktas to or
gano narys”.

Ir šitas nutarimas priimtas 
posėdy, kuriame dalyvavo (tarp 
kitų) dr. Gerutis, St. Lozorai
tis, min. J. šaulys (dabar mi
ręs), Gaidžiūnas (dabart. “Dir
vos” redaktorius).

Taip buvo sutarta. Ir tai bu
vo tikrai išmintingai padaryta.
Visi veiksniai sueina po vienu 
stogu. Deja p. Lozoraitis dėl 
kažkokių jam vienam žinomų 
motyvų nuo šio protingp susi
tarimo atsisakė ir neprisiėmė

nois) priedas (amendmentas), kuriuo norima papildyti užsieniui 
paramos įstatymą ta prasme, kad bent pusė nuošimčio tam 
tkislui skiriamų sumų, būtent iš numatytų užsienio paramai 
$4,900,000,000, būtų paskirta bolševikų pavergtųjų tautų lais
vinimo reikalams ir nuo komunizmp nukentėjusių žmonių reha- 
bilitacijai. šio priedo iniciatorimui yra Antanas Rudis, šis su
manymas pirmiausia buvo patiektas šen. Dirksen, kuris yra 
pritaręs priedo pateikimui Senatui ir savo laiku jau daręs žygių. 
Taigi reikalas neri partinis. Jį remia ir respublikonas šen. 
Dirksenas, ir demokratas šen. Douglas (priedo — rezoliucijos 
autorius). Priedo pravedimą remia Amerikos Lietuvių Taryba. 
Rems ir visa mūsų visuomenė lygiai taip, kaip ir kitos tau
tinės grupės.

Netrukus paaiškės, kiek daugiau bus reikalinga mūsų vi
suomenės paramos šiam priedui pravesti.

inojoj Taryboj užsienio politi
kai.

Tada jis Vliką pripažino kaip 
tokį su visomis jo teisėmis, pa
reigomis ir visu kuo kitu

sės, turi atsispindėti visos tau
tos pasiektos kultūrinės verty
bės. Žinoma, šis dėsnis tinka 
tik toms konstitucijoms, kurios 
yra laisvo tautų apsisprendimo 
rezultatas, šito negalima pasa
kyti apie paskutiniąsias Lietu
vos konstitucijas, primestas 
mums tik vienos politinės gru
pės pastangomis. Jei šių pasta
rųjų konstitucijų Lietuvoje su
kurta politinė sistema sukelia 
mums nusistebėjimą, tai nieko 
ypatingo, kad ir šios sistemos 
kūrėjų veikla tremtyje mus 
dažnai stebina.

Dr. J. Daugailis

Dabar lygiai po 10 metų jau 
jis Vliką degraduoja ir nori pa- 
s'likti pats vienas. Pažanga pa
daryta !

Čia yra įvykę faktoriai, ku
rie, jo manymu, jo padėtį yra 
sustiprinę.

P. Lozoraitis iš diplomatinės 
srities persimetė į politinę sri
tį. Jo pastangomis yra susior
ganizavusi Lietuvos Rezistenci
jos Santarvė — LRS (kai kas 
ir dabar ją vadina — Lozorai
čiui Remti Sąjunga!). Reiškia, 
ir jis užsimanė turėti savo par
tiją.

Vlike Lozoraičio pozicijas vi- 
rada paremdavo tautininkų at
stovai.

Bet 1952 metų birželio 7 d. ir 
jie kartu su visomis kitomis gru 
pėmis pasirašė raštą (Rastenis 
tautininkų vardu), kuriame sa
koma, kad “visi klausimai, ku
rie normalioje valstybės padė
tyje yra kompetencijoje augš- 
tesnių už diplomatines misijas 
valdžios organų, sprendžiami 
Vliko ir dplomatų arba jų at
stovų susitarimu”.

Iš šios pacituotos ištraukos 
matome, kad tada ir tautinin
kai pripažino Vlikui teises, ko
kiomis jis naudojosi pradedant 
nuo 1943 metų, ir iš kitos pusės 
nepripažino valstybinio mono
polio šefui.

Tautininkams iš Vliko išėjus

tuvos Diplomatinės Tarnybos 
autoritetą valstybės atstovavi
mo vaidmenyje (m. p.) ir jai pa
dėti”.

Taigi tautininkai ča jau pri
pažįsta, kad šefas gaji atstovau
ti Lietuvos valstybę. Pažanga 
per daugiau kaip 3 metus pada
ryta ir čia.

Šefas po tokio pripažinimo ir 
tai tokių keturių didelių gru
pių (!) irgi drąsėja. Jis jau ne 
vienas.

Lietuvos Diplomatinė Tarny
ba — tai jis — šefas. Atskiri 
pasiuntiniai gali kalbėti tik tai, 
ką jo vyriausybė jam paveda

VARGAS SU MUSSOLINIO PALAIKAIS
Vieną paktį į pranciškonų nomąjį lavoną”, tiksliau nenu- 

vienuolyną Monte Paulo įsiver- rodant, kur jis yra palaidotas, 
žė du nežinomi piliečiai, kurie Ligi tol laikinasis Mussolinio 
prie šv. Antano statulos, labai karstas buvo saugojamas kaip 
gerbiamos visoje Italijoje, prie valstybinė paslaptis. Italų vy- 
pat altoriaus išgręžė skylę riausybė nenori kad tos vietos 
grindyse ir iš 40 centimetrų neofašistai ir kiti fašizmo ger- 
gilumo išsinešė geležinę apkal- bėjai nepradėtų lankyti kaip 
tą kasetę. Po 3 dienų Milano
kriminalinės policijos valdi
ninkai suėmė fotografą Sergio 
Abati, kuris prisipažino su sa
vo kolega Mario Rucentini įsi
veržęs į bažnyčią norėdamas iš 
pranciškonų vienuolyno išsi
nešti Musolinio kaulus. Foto
grafo pareiškimu, Mussolinio

LIETUVOS PREZIDENTŲ 

KONSTITUCINES GALIOS

“Aidai” (balandžio mėn.) ve

damuoju įsidėjo dr. Kazio Šid
lausko straipsnį “Lietuvos pre
zidentų konstitucinės galios”. 
Šis straipsnis rodo autoriaus di
delę teisinę erudiciją ir sugebė
jimą ramiai, nuosekliai ir su 
mokslininko objektyvumu vys
tyti temą. Autorius atskleidžia,' 
kaip 1928 m. ir 1938 metų kons 
titucijose vis buvo stiprinamos 
prezidento galios, einant auto- 
ritatyvinip režimo kryptimi. Y- 
pač čia buvo ryškus 1938 me
tų konstitucijos 73 straipsnis, 
pagal kurį respublikos preziden 
tas neatsako už savo galios 
veiksmus; jam, kol jis vado
vauja valstybei, negali būti ke- 

. liama byla.
Tai, kaip nabrėžia autorius, 

“slepia savyje jau perdaug toli 
siekiančias galimybes. Kaip ma 
tėme, konstitucija palieka pre
zidento galpje nustatyti savo 
paties rinkimų būdą ir tvarką, 
kitaip sakant, kiekvieną kartą 
užtikrinti savo paties perrinki
mą, o ligi prezidentas vadovauja 
valstybei, jis negali būti šaukia
mas atsakyti net už patį di
džiausią kriminalinį nusikalti
mą. Visiems turėtų būti aišku, 
kad šioje vietoje Lietuvos 1938 
m. konstitucija sudaro sąlygas 
prezidentui pavirsti į žiaurų, 
žmonių teises mindžiojantį tiro 
ną, nes pašalina visas priėmė

nes, kurios galėtų sutrukdyti, 
kad toks prezidentas valstybės 
jėgos nenaudotų prieš atskirą 
individą, vien tik sauvališkų, 
nuo kapryzių tepriklausančių 
ir savanaudiškų motyvų veda
mas”.

Įdomus būdingas vienas fak- ~.t———
tas tos konstitucijos genezėje, *******
ko autorius savo straipsnyje ne- 95 tęsinys
mini: svarstant 1938 metų kons ir pabundu.
titucijos projektą seime, to pro- Jau aušta. Aš atsisėdu, plačiai atmerkiu akis, nu 
jekto tekstas buvo atspausdin- purtau paskutinį snaudulio tingumą ir, apsiklausiusi, 
tas (aišku ne be prez. Smetonos pasikeliu.
žinios) ir išdalintas to laiko sei
mo nariams; projekte buvo vie
nas paragrafas, kad, jeigu tas 
pats asmuo yra išrenkamas prc- 
zdentu tris kartus iš eilės, tai 
jis pasilieka prezdentu visam 
amžiui. Apie šį konstitucijos 
projekto punktą dienraštis “XX 
Amžius” painformavo vistąome-

Ir aš imu leistis laipteliais...
Atrodo, kad rūsys tuščias. Vokiečių kambario

kampe matosi dvi miegančios žmogystos. Paralyžuo
tas senukas snaudžia, užkėlęs galvą augštyn, atrėmęs 
pakaušį į savo kėdės atlošą. Jo burna pražiota, akys už
merktos, rūsio prietėmoj šviečia tik baltos jo rankos, 
paklusniai padėtos ant languotos antklodės.

BIRUT* PŪKELEVIC10T6

Žmonių niekur nesimato, šviesa dar palša, dar pil
na rytmečio rūko. Ant kartuvių tebekybo juodoji višta.

Įsikabinu į plytas ir užlipu ant kraštinės krūvos.
Ir dabar mane apima baimė-----------
Bet aš turiu išeiti iš Dancigo šiandien, aš nepajėg

siu pakelti čia dar vienos paros!
Skubiai apsiaunu, nušoku žemyn ir pasileidžiu bėg

nę. Tą informaciją persispaus- 
d no ir kiti laikraščiai. Nežiū
rint to laiko griežtos cenzūros 
ir suvaržytos žodžio laisvės, ki
lo toks sujudimas visuomenėje, 
kad to nuostato buvo atsisaky
ta, bet visgi tai rodo, kur taikė 
tuęmetinis prezidentas.

Dr. K. Šidlausko straipsnis 
nėra tik mūsų konstitucinės tei
sės studija. Jis yra aktualus 
dabarčiai, kaip atskleidžiąs ten
dencijas tos grupės, kuri tuo 
laiku vadovavo valstybei. Dr. 
K. Šidlauskas rašo:

— Sakoma, kad konstitucijo
je, žiūrint i ją iš filoaofinėg pu-

kokios atlaidų vietos. Abiejų 
Milano fotografų nerūpestingu
mo dėka dabar į minimąją baž
nyčią tiesiog plūsta naujoviš
kieji “piligrimai”, prie alto
riaus dėdami gėlių puokštes ir 
melsdamiesi į šv. Antaną.

Mussolinio kūnas neturi ra
mybės, kaip ir Hitlerio. Kai 

palaikus jie norėję nugabenti įj italų komunistai su kitais par- 
Pedrappio, kur yra palaidotij tizanais 1945 m. balandžio 28 

d. prie Como ežero sušaudė 
Musolinį ir jo meilužę Petacci, 
tai išsyk kurį laiką jų lavonai 
buvo aukštyn kojomis paka
binti Milane viešoje aikštėje. 
Paskum jie buvo — tik kitais 
vardais — palaidoti Milano ka
pinėse Musocco. Bet 1946 m. 
balandžio 23 d. kapų adminis
tracija pakėlė triukšmą: abu 
lavonai buvo išvogti. Kur jie 
buvo padėti, nepavyko susekti 
nė tūkstančiams policininkų. 
Tik po 3 su puse mėnesio Mu
ssolinio palaikai, sudėti į laga
miną, su jų pagrobikais buvo 
suimti netoli Milano. Vyriau
siojo prokuroro įsakymu, atli
kus teismo medicininę eksper-

Mussolinio tėvai ir sūnus Bru
nonas. Kaip žinoma, “dučės”

Juos visus kartu sudėjus, nuo)kūnas 1946 m. dingo be žinios, 
to jų galios nedidėja. Bet, kai Tačiau italų vidaus reikalų mi
prisideda šefas, iš kažkur atsi
randa naujos galios ir iškart 
gali atsovauti valstybę.

Ir todėl darosi suprantamos 
šefo pretenzijos pačiam vienam 
atstovauti Lietuvą ir uždrausti 
Vlikui tai daryti.

Bet čia šefas traukiasi

nisterijoje yra labai slapta by
la, atžymėta spaudu “Planas 
M”, kuriame kalbama apie zi-

Lietuvoje sukūrusi ta p vadina
mą autoritatyvinį režimą.

j Dar daugiau — jo pask rti
... .... . , ... nU°! “diplomatai” aiškiai veržiasisavo tikrojo kelio, j kurį jį yra 1

įstačusi Urbšio telegrama, ir 
kuriame yra visi mūsų pripažin
ti Lietuvos pasiuntiniai.

Jis čia išeina į politinius lau
kus. Jis pats kuria politines par 
ti jas. Jis pats ultimatyviai 
draudžia ligšiol tai vedusiems 
organams kištis į tarpvalstybi
nius santykus, kuriuos jis pre
tenduoja palaikyti pats vienas, 
draudžia kalbėti Lietuvos var
du. Jis džiaugiasi ta parama, 
kurią jis gauna iš susivienijusių 
taut.ninkų. Vienu žodžiu jis da
rosi “vadu”. Jis faktinai atsi
riboja nuo demokratinių grupių, 
kurios sudaro Vliką, ir pasilie- 

I ka su viena grupe, kuri buvo

jau grynai į visuomemn ai — 
politinius darbus, mėgindami 
kurti tam tikras koalicijas mū
sų visuomenėje. Ligšiol buvo ii- 
prasta matyti diplomatus nuo
šaly stovinčius ir nuo visuome
ninių, ir nuo politinių ginčų.
Tuo jie ir saugojo savo autori- j tyzą, Mussolinio palaikai buvo
(etą. Dabar šefo nauji “diplo
matai” matyt turi kitokius už- 
davin'us. Tas suprantama, kado 
šefas remiasi viena politine gru
pe. Bet tada tegul nebus reika
laujama, kad toki “diplomatai” 
ir jų viršininkai susilauktų visuc 
menėje bet kokio respekto. Jei 
nori eiti į politines grumtynes,

sudėti į 90 cm ilgio ir 25 cm 

pločio kasetę — ir tuo būdu 
palikti atitinkamų įstaigų dis
pozicijai. Nuo 1946 m. rugpjū
čio mėn. ligi šiol apie kasetę 
nieko nebuvo daugiau girdėti. 
Paskum Milano policijos pre
zidentas su italų policijos šefu 
sudarė “Planą M”, kaip tuos

tai turi prisiimt ir iš to galimas Mussolinio palaikus didžiausio- 
pasekmes. (Nukelta į 4 pusi.)

toji vandens palaima!.. Viskas liejasi man per burną, 
per sukepusias lūpas, per kaklą ir krūtinę. Tyška ant 
kojų. Aš užsimerkiu — geriu dideliais gurkšniais ir 
negaliu numalšinti savo troškulio, ir negaliu apraminti 
savo džiaugsmo. Tarsi pirmą kartą būčiau aptikusi 
vandenį — šviesaus sidabro gyslą...

Skarmalų rūsy pilna. Prie mūsų lovų aš neinu: 
pasirausiu vokiečių kambario prieblandoj, užgriebiu 
kažkokią antklodę, suplyšusią skarelę, seną vyrišką pal
tą, lazdą... Mano guminių pušnų jau nėra. Bet kampe 
surandu didelius aulinius batus — viską sudedu antklo- 
dėn ir, sugriebusi ją už kampų, užbėgu laipteliais į viršų.

Pralekiu susilenkusi griuvėsiais, pro platanus, pro 
juodąją vištą ir vienu šuoliu užšoku ant plytų krūvos. 
Rūsy, turbūt, neužtrukau nei dešimties minučių. Ryt
mečio spalva vis dar miglota. Vis dar tebeskardena 
strazdai.

Sieną, kurią pati pasistačiau, plytų guolį, kurį savo 
kūnu ir alsavimu sušildžiau, karstą, kur mane aplenkė 
mirtis — lopšį, išsupusį mane antram gyvenimui... Tar
si šitas ketvirtainis metras būtų mano nuosavybė, o už 
jo driektųsi nepažįstami ir nesvetingi toliai.

Skubiai nulipu žemyn — apsižvalgau — ir pasuku 
pro pirmąją griuvėsių properšą. Nežinau kur... Žinau 
tik, kad einu iš Dancigo.

Ties užsisukimu atsigrįžtu: matosi rūsio durys, pa
šiūrė, platanų šakos. Girdžiu dar ir strazdus. Šitą vie
tą aš atpažinčiau net po daugelio metu.

Tarp griuvėsių pramintas mažas keliukas. Juo aš 
ir einu. Susikūprinu, smarkiai ramstausi lazda,ir šlu
buoju. Apie šlubavimą daug galvoti netenka, nes mano 
sutrenktas kelias tebesopa. Tik dabar pajuntu, kad au
linių pušnų puspadžiai kiauri, kad aš minu padų minkš
timais tiesiai ant plytgalių ir akmenų nuolaužų. Ūž

ti per griuvėsius. Tik ant rūsio slenksčio stapteliu. At
sargiai įkišu galvą pro durų angą. Apačioj visai tylu. *tuoju paltu; jis labai platus ir ilgas, padurkai man sie

kia kauliukus
Drebančiom rankom išsiimu iš rankinuko veidro

dėlį, įstrigdau jį tarp plytų ir pritupiu savo narve. Pe
lenais čia viskas apkritę: brūkšteliu delnu sau prie kojų 
ir imu paišinti veidą.

Staiga prisimenu skarelę! Užsirišu ją skersai per 
dešiniąją akį, uždengdama visą kaktą. Skarelė sena ir

Bet vistiek — reikia skubėti. Nusispiriu augšta- kulny yra ir išsišovusi vinis... Turbūt, todėl jų niekas iš 
kulnius savo batus, įlipu į aulines pušnis, apsivelku ras- rūsio nepaėmė.

Lygiai taip, kaip tą vakarą, kai jį nuleido laipte- išblukusi; įžambi jos juosta atrodo, lyg purvinas žaiz- 
liais į rūsį. doa tvarstis...

Senutė miega, susitraukusi ant čiužinio. , Ant galvos užsimetu antklodę ir jos kampus per-
Atsargiai pereinu vokiečių kambarius, šonu apsuku kryžiuoju ties krūtine, kaip dažnai daro elgetos.

Dangus jau šviesėja ir man reikia eiti. Surišu sa
vo rankinuką ir Vasilijaus padovanotus batus į apati-

išdraikytas mūsų lovas ir atsiduriu už šulinio. Tuščia 
visur.

Ir aš imu bėgti tekina didžiųjų katilų pusėn. Prie 
čiaupo! Nustveriu abiem rankom surūdijusį sraigtą, 
pasuku jį iš visų jėgų atgal ir prisilenkiu ties atsivėru
sia versme. O, tie mėlyni ežerai, tie skaidrūs šaltiniai,

nio mazgelį, pakabinu jį lazdos gale ir, dar labiau užsi
traukusi antklodę ant akių, užlipu augštyn.

Ir staiga man pasidaro neišpasakytai gaila palikti 
savo narvą...

Rusų niekur nesimato. Metas jiems dar peranksty- 
vas — apyaušry miega net ir tie, kur naktį nemiegojo... 
Visur tuščia, aš tik girdžiu, kaip džeržga po mano ko
jom akmenys.

Ir taip prieinu didžiulę, plyną aikštę. Matosi, jog 
kadaise čia stovėjo namai, bet dabar viskas sulyginta 
su žeme plačiu spinduliu. Aikštės gale tepatikęs kaž
koks pastatas — nykus mūras siaurais, aprūkusiais lan
gais. Lyg sandėlis ar fabrikas. Salia jo vaikšto raudon
armietis — su miline ir su šautuvu. Turbūt, sargybinis.

Kaip aš pro jį praeisiu?.. Gal jis mane sustabdys, 
gal klausinės dokumentų?

Dar labiau susikūprinu, dar smarkiau ramstausi 
lazda ir, paspartinusi žingsnį, šlubuoju įkypai per aikš
tę, šone palikdama sandėlį. Mano širdis daužosi, net 
užimdama kvapą — dabar kiekvienu metu gali pasi
girsti smarkus vyriškas balsas: „Stok!“

(Bus daugiau)
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JAV PREZIDENTU-KATALIKAS?
ANTANAS ŽVINKLYS, Hilteboro, Wisc.

JAV politikams pradėjus 
jieškoti prezidentinių kandida
tų 1956 metų rinkimams, John 
Cane, Notre Dame Universite
to sociologijos profesorius, 
“Commonweal” žurnale rašo 
Amerikos katalikams įdomiu 
klausimu: Ar yra galimybė ka
talikai būti išrinktam JAV 
prezidentą? t

Autorius, peržvelgęs 1928 
metų prezidentinių rinkimų 
vykius, kada gubernatorius Al- 
fred Smith, katalikas, buvo de
mokratų prezidentiniu kandi
datu, prieina išvados, kad 
Amerikos katalikams dar ne
apsimoka tos vietos siekti, 
nors ir būtų vilčių laimėti, nes 
rinkiminė propaganda atneštų 
Katalikų Bažnyčiai ir pačioms 
JAV daugiau žalos negu gero. 
Katalikai, kaip ir anakart, vėl 
būtų apšaukti visokiais var
dais.

Ligotas jausmas prieš kata
likus Amerikoje dar ir dabar 
nesąs pilnai išgydytas. Net mū
sų liberalai, kurie skelbią vi
suotinę toleranciją, iš savo to
lerancijos rėmų išskirią kata
likus. Grupės ir asmenys ko- 
voją prieš pat kokią mažumos 
diskriminaciją, kaip taisyklė, 
rodą savo aštrų nusistatymą 
prieš katalikybę, lyg ir būtų 
tos diskriminacijos kaltininkė. 
Visa tai ir verčią katalikus dar 
palaukti su savo prezidentu.

Protestantų kova

Straipsnio autorius paduo
da įdomių smulkmenų, rodan
čių, kaip Amerikos protestan
tai, kovo ją dėl valstybės ats
kyrimo nuo Bažnyčios, prezi
dentinių rinkimų propagandoj, 
religiją visai suplaka su politi
ka. Taip išeina, kad kas jiems 
galima, — katalikams yra nu
sikaltimas. Po rinkimų protes
tantai net viešai gyręsi, kad tik 
jų dėka katalikas Alfred Smith 
negalėjęs atsisėsti Baltuosiuose 
Rūmuose prezidento kėdėn. Gi 
pats A. Smith, sako, vėliau 
džiaugęsis savo pralaimėjimu, 
nes kraštas jau buvęs tiek pri- 
krtėjęs prie depresinės bedug
nės, jog jokia partija, joks 
prezidentas nebūtų galėjęs be- 
išgelbėti. Alfredui Smith lai
mėjus rinkimus, depresijos kal
tė, aišku kaip dieną, būtų bu
vusi suversta tik katalikams.

Kokias) pagaliau priemones 
protestantai vartojo Smith pa- 
klupdyti prieš Hooverį? Pirmą
ja baidykle jie pasirinkę po
piežių. Tuoj po Houston kon
vencijos krašte buvęs paleistas 
gandas, kad popiežius jau pa
kuojasi ir ruošias persikelti į 
JAV tuoj po Smith išrinkimo 
prezidentu. Po to “iš patikimų 
šaltinių” buvusi paleista “tik
ra žinia”, kad New Jersey val
stybėje jau tuštinamas ir per
dirbamas vienas didelis seselių 
vienuolynas, kuriame popiežius 
turėsiąs savo rezidenciją. Gi 
dar vėliau pasklido “žinia”, 
kad popiežius jau esąs slapta 
atvykęs į JAV ir keletą asme
nų jį net atpažinę New York 
ccntralinėje geležinkelio stoty
je.

Tačiau anie gandonešiai — 
politikai greit įsitikinę, kad 
Amerika popiežiaus nelabai 
bijosi, ir Smith, kaip gabus po
litikas vis daugiau ir daugiau 
lai.mįs prielankumo net protes
tantų grupėse. Tekę protestan
tams apsispręsti ir išeiti prieš 
Smith kaip kataliką į atvirą 
kovą, griebdamiesi net labai 
negarbingų priemonių: šmeiž
to ir melo. Ypač šioje srityje 
daug “nusipelnęs”, taip pasiva
dinusių, Pietinių metodistų-epi- 
skopalų vyskupas James Can- 
non, Jr., menkas pamokslinin
kas, bet neblogai valdęs plun
ksną. Jis parašęs ir plačiai 
skleidęs keletą brošiūrų, kurio
se paties išgalvotais faktais

puolė Katalikų Bažnyčią, jos 
mokslą, Šv. Tėvą, katalikų 
dvasiškiją. Tarp kitko, jis įro
dinėjęs, jog Kat. Bažnyčia ne
pripažįstanti protestantizmo 
kaip religijos ir todėl katalikai 
tikį, jog protestantai nebūsią 
išganyti, vadinasi, visi jie, be 
jokio skirtūmo, eisią į pragarą; 
kad Kat. Bažnyčia nepripažįs
tanti protestantų moterystės 
teribėtumo if- todėl vaikus, gi
musius iš tokios šeimos, kata-

pretostantų organizacija 
POAU, kuri eina Amerikos 
“skaistybės” saugotojos parei
gas, kad valstybė “nesusimei- 
lintų” su Bažnyčia, taip "nu
pudruotų”, kad ir pats Joe, 
skaitydamas spaudą, neatpa
žintų savęs, jog jis yra anas 
kandidatas prezidentūrai; Sa
vaimė aišku, šiandien tas užsi
puolimas būtų nę , tokiomis 
šlykštynėmis kaip anuomet, 
balsuotojai būtų gazdinami ki-

likai traktuoją kaip gimusius iš i tais baubais, pav., katalikų lai- 
paleistuvystės; kad katalikai i kysena auklėjimo ir švietimo
viešąsias mokyklas laiką pra
keikta herezija, ir panašiai. 

Negarbingos piremonės

Be šių metodistų vyskupo 
parašytųjų, buvę platinama ir 
anonyminės brošiūros, kuriose 
buvusios sukurtos biaurios, 
šlykščios, tiesiog begėdiškos is
torijos, su purvais .maišyta 
Amerikos katalikų dvasiškija ir 
vienuolės seselės. Šito šlamšto 
autorius, visai artimas meto
distų teologijai, statęs klausi
mą: Kas atsitiktų su Amerikie
te moterimi, jei Smith būtų iš
rinktas prezidentu?

Pagaliau, artinantis patiems 
prezidento rinkimams, minėta
sis Cannon įkinkęs į savo pro
pagandinę mašiną prieš Smith 
taip pat visus savo ministerius, 
įsakydamas jiems sekmadienių 
pamoksluose, pagal jo duotą 
medžiagą ir planą, pulti Kat. 
Bažnyčią, jos hierarkiją, Ro
mos Kuriją ir jos “agentus” 
kaip Smith ir kitus žymius ka
talikus. Gi Kalifornijoj meto
distų bažnyčiose, matyt irgi jų 
vyskupo parėdimu, pamokslų 
temos buvusios: “Ar tikrai 
Abraham Linkoln buvo nužu
dytas kataliko?”, “Koks yra 
ryšis tarp Romos mašinos (at
sieit Šventojo Sosto) ir politi
nių žudynių? ir tam panašios.

Savaime suprantama, kad ši
tokie “perlai” metodistų pilami 
ant Kat. Bažnyčios ir jos tikin
čiųjų galvų, negalėjo likti visai 
be pasėkų. Daugelio protestan
tų, net pačių “prisiekusiųjų” 
demokratų, smegenys buvę 
taip “išplauti”, kad rinkimuose 
balsavę už respublikoną Her- 
bert Hoover. kuris ir laimė
jęs rinkimus su 21 milionu bal
sų prieš Alfred Smith su 15 mi- 
lionų.

Šis protestantų politiniais 
tikslais sukeltas visai bereika
lingas religinis erzelis dar il
gai ilgai rūgo, ir net dar dabar,
po 28 metų, tarpkonfesinis try- — 
nimosi tebėra skaudus, ko ne
pastebima net pačioj Buterio 
tėvynėje — Vokietijoj. Religi
niai fanatikai, kuriems neapy
kanta katalikams yra svarbos-

srityje, pasiuntiniu Vatikanui, 
galimu Šventojo karo paskel
bimu komunizmui, konkordatu 
ir panašiai, užmiršdami, kad 
prezidento teisės yra apribotos 
konstitucija ir yra atsakingas 
kongresui.

Iš viso to, kas čia pasakyta, 
autorius ir daro išvadą, kad 
visdėlto nauda, kurią Ameri
kos katalikai turėtų iš katali
ko prezidento, neatsveria to 
blogio, kuris gimtų rinkiminės 
kampanijos metu, todėl katali
kams žaisti su karšta bulve ir 
neapsimoką. “Vieną kartą klai
da padaryta”, sako prof. Cane, 
baigdamas savo straipsnį, “lai 
daugiau tas nepasikartoja: nu
kentės tik Amerika ir Bažny
čia”.

Nuostabi pažanga žmogaus 
intelekto, tikrinančio ir tirian
čio gamtos įstatymus, neša 
žmoniją naujais keliais.

— Pijus XII

MARIJOS MfiNESĮ PRALEISKI
ME GEGUŽINIŲ PAMALDŲ 

DVASIOJE
Gegužinių pamaldų dvasia yra to

kia gili, tokia maloni ir tokia 
„ lietuviška

Ši dvasia yra puikiai išreikšta 
Jo Ekscelencijos 

Vyskupo Vincento Brizgio 
gegužiniuose skaitymuose:

MARIJA DANGUJE 

IR ŽEMĖJE
Tai yra trisdešimt vienas skai

tymas, pritaikintas kiekvienai ge
gužio mėnesio dienai. Mąstymai 
parašyti atsižvelgiant ne tik į di
džiąsias marijines tiesas, bet ir į' 
mūsų laikų rūpesnius.

Knyga papuošta puikiu dail. J. 
Pilipausko viršeliu. Ji turi 144 
psl. ir kainuoja tik $1.50. Ją iš
leido Lietuviškos Knygos Klubas.

Užsakymus Ir pinigus siuskite:

DRAUGAS 
2334 $o. Oakley Avė.,

CHICAGO 8. 1LL.

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

GEGUŽES MENESIO 
PASISKAITYMAS 

APIE MARIJA
PADVELKIME I MARIJĄ. Nuo-

nė dorybė, negu evangeliškoji 
meilė savo artimui, retkarčiais 
dar kandžioja katalikus, jos 
adresu skelbia visokias nesą-
mones ir tokiais, kaip minėtojo stabus švč. Marijos gyvenimas, pa-
metodistų vyskupo, išgalvotais rašytas pasiremiant Dievo apšvlHrtų- 

1 ° 1 Jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos, Marijm Agreda, sės. Katarinos 
Emmerlch ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimą su nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik 18.00. šių puikia knyga 
parašė prrl. dr. F. Bartkus.

MARIJA MIJM8 RAIBA. 8vC. Ma 
rija laiko bėgyje apsireiškė Įvairios* 
pasaulio vietovėse., šios knygos au 
torius Kun. J. Kuzmiukls, šalia mfl 
sų lietuviškų šventovių aprašo Ir kl 
tur žinomus, Dievo Motinos apslrelš 
kimus, kaip: I,a Salette, Lurde, Ea 
tlmoje; apie Stebuklingąjį Medallkė- 

. . , . _ . , 1| Ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyj»
Jimo, I anatlzmo balos. Bendrai j autorius svarsto ftvč. Marijos Nekal
naėmus atrodo kad amerikie-1 flird,c" ku,,» lr '***"» MaI paėmus airouo, Kau amcriKie r|jo- kain maloniu Tarntnlnkėn vaid

j faktas juos žemina.
Ar padėtis pasikeitė?

Tiesa, kad tarp 1928 ir 1956 
metų daug kas svarbesnio įvy
ko, negu tik daug vandens i 
Amerikos upėmis nutekėjo. 
Reikia manyti, kad gerokai 
yra išdžiūvusios ir vieni ki
tiems nepasitikėjimo, įtarmė-

rijos kaip malonių Tarpintnkšs vaid 
UŽten- fn,'nJ- Knyga turi 159 psl., paveiks 

, ... .. . , . . luotą, (rišta J kietus viršelius lr kal-
kafnai tolerancijos ir kitaip nuoja 12.00.
galvojančiam savo kaimynui.! aušros evAiutoft. 15 tautų t>
D visdėlto ifli lik r.asikartotii i 6* pasaulio poetų dailiausiU visueito, jei LIK pasiKartOtų J!ortelial ,na„Ų dangiškajai Motina
1928 metų politiniai įvykiai, Marijai pagerbti. Tuos per 600 no 

r . J žybtelėjusius rašytojų perlus iš (vaiprotestantuose atgytų VISU sa- rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty-
vo nirmvkačiu vešlumu ir nikt- J"*n>il?,. lai knyga apie Mailją, kur' vo pirmykščių vešlumu ir piKl turėtų rastis kiekvienuose namuose 
žolės, nuodijančios ir griaunan- 110 p’1- Kaina »2.oo.
Čios ramų sugyvenimą tarp Užsakymus kartu su pinigais siuskite 

dviejų Amerikos dominuojan-1 
čių konfesijų: protestantizmo i 
ir katalikybės. Tikriausiai, pav., 
tokį prezidentinį kandidatą

tis šiandien tikrai turi

kaip kataliką Josepli* McCarlhy

“ŪRIUUS"
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

•Z*“ jUl*

PRILLPTAS FOTOGRAFAS

Fotografas Rutheford buvo primuštas kai bandė nufotografuoti pa
vasario siutimo pagautus studentus Southern California universitete, 
Los Angeles.

Frfeskas papildo medicinos istoriją
Tyrinėjant paskutines iška

senas Ramos katakombose, 
fresko paveiksle iš ketvirtojo 
šimtmečio rasta, kad žmogaus 
kūno skrodimas mokymo tiks
lams buvo vykdomas beveik 
1000 metų anksčiau, negu iki 
šiol buvo manoma. i

Vatikano archeologų atras- 
tas freskas vaizduoja chirurgą 
prie operacijos.

Charles H. Land Dantų ir 
Veido chirurgijos muzėjaus prie 
Columbia presbiterijonų me
dicinos centro kuratorius dr. 
Curt Proskauer manymu, fres
ko scena vaizduoja žmogaus 
kūno atidarymą anatomijos 
mokymo tikslams, o ne opera
cijai.

Pagal dr. Proskauer’į iki šiol 
•buvo priimta, kad pirmasis 
žmogaus kūno atidarymas mo
kymo tikslams įvyko 1281 me
tais. Slaptų skrodimų galėjo 
būti ir anksčiau, bet tais metais 
įvyko “pirma oficiali sekcija”, 
kuri yra užprotokoluota Bolo
nės universiteto archyvuose 
Italijoje. _

Egiptiečiai, graikai
Dr. Proskauer’is šį radinį

vertina kaipo labai didelės 
svarbos dalyką medicinos isto
rijoje.

Senovės egiptiečiai ir grai
kai, kaip ir romėnai, praktika
vo chirurgiją, tik jie neskros- 
davo žmogaus kūno mokymo 
tikslams. Graikai skrosdavo 
gyvulius. Claudius Galenas iš
leido Hipokrato (medicinos 
“tėvas”) užrašus tuo klausimu 
ir pats stebėjo kiaulės skrodi
mą (post-mortem). —A. V.

I
Daugiau jaknų ant valgomo 

stalo
JaKnos yra organizmo pa

geidaujamas maistas, kaipo 
turintis augštos kokybės balty
mų, vitaminų ir mineralų. Jose 
randasi vitamino B ir gausiai 
vitamino A. Iš mineralų jakno- 
se randasi geležies ir fosforo. 
Visas tas svarbias organizmui 
medžiagas gauname su jaknų I 
patiekalu, o priedui dar ir skir
tingą skonį. Kaip tik dėl to 
skonio daugelis, deja, jaknų ne
mėgsta.

Veršelių jaknos yra vertin
giausios savo maistingumu ir 
švelnumu, todėl jos brangiau 
kainuoja.

Mussolinio palaikai
(Atkelta iš 3 pusi?

je paslaptyje kur nors paslėp
ti. Laikraščio "Oggi” praneši
mu, Milano policijos preziden
tas buvo kreipęsis į jau miru
sį kard. Schusterį, prašydamas, 
kad kokioj nors vietovėj mini
moji kasetė būtų priimta sau
goti. Taip “dučė” galų gale bu
vo priimtas paskutinio poilsio 
minimojoj bažnyčioj, nors per 
savo gyvenimą tiek buvo su ja 
kovojęs.

Mussolinio duktė Edą Ciano, 
kurios vyras grafas, Ciano buv. 
italų užsienio reikalų ministe- 
ris, jos tėvo įsakymu buvo su
šaudytas kaip išdavikas, krei
pėsi į popiežių, prašydama tė
vo palaikus grąžinti jos šeimai. 
Tačiau Vatikanas davė labai 
diplomatišką atsakymą, nuro
dydamas kad reikia kreiptis į 
tą vyskupą, kurio juris dikci
joje Mussolinis esąs palaidotas. 
Bet to nežinojo nė pati dikta
toriaus duktė.

Mussolinio šeimos advokatas 
Pornichela, kuris yra taip pat 
italų parlamento narys, pa
skelbė kreipsiąsis į italų min. 
pirmininką ir prezidentą, reika
laudamas grąžinti šeimai Mus
solinio likučius. Iš tikro prieš 
kelias savaites Mussolinio mei
lužės Petacci palaikai buvo iš 
Milano perkelti į Romą. Jos pa
minklą puošia angelo statula, 
bet tas angelas panašus j Peta
cci. Mussolinio šeima kelia by-1 
lą komunistų atstovui italų Į 
parlamente Audicio ir grafui

Bellini ,kad jų, kaip tuometinių 
partizanų vadų, įsakymu buvo 
sušaudyta Klara Petacci ir 
jos brolis Marcelo. Petacci šei
ma neseniai pralošė bylą italų 
konstituciniame teisme. Ji bu
vo pareikalavusi grąžinti laiš
kus, kuriuos Clara rašė Musso- 
liniui ir iš jo gavo. Be to, grą
žinti dienoraščius, kuriuos Mu- 
ssoiinio draugė su pedantišku 
tikslumu viską atžymėdavo. 
Tačiau italų teismas skundą at
metė, pagrįsdamas tuo savo 
sprendimą: Petacci buvo ne tik 
“dučės” meilužė, bet ir jo pa
tarėja.'' Todėl jes vestieji už
rašai turi politinį pobūdį. O to
kiu atveju dokumentai tegali 
būti tik po 50 metų viešai pa
skelbti... Kas bus padaryta to
liau su Mussolinio palaikais, ta 
italų valstybės paslaptimi Nr. 
1, tuo tarpu dar neaišku.

Pietų Amerika greit auga

Pietų Amerikos tautų migra
cijos konferencijoje kalbėdamas 
jėzuitas William J. Gibbons pa
brėžė, kad ten gyventojų skai
čius stipriai auga ir po 50 metų 
dvidešimties Pietų Amerikos res 
publikų gyventojų kiekis padvi
gubės. Jau ir po 30 metų kiek
vieniems dviems JAV ir Kana
dos gyventojams atiteks po tris 
Pietų Amerikos gyventojus.

Benjaminas Franklinas išra
do kaikuriuos medicinos instru
mentus, kurie dar ir šiandien 
tebenaudojami.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI MSI 

PEČIAUS ALIEJŲ
□ĮDĖLIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 
(tų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. j

Vieno kambario Ualdus arba viso namo — kreipkitės pas’ 
1 mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Ha,ne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097 (

VVORK NEAR HOME!
This is your chance to save time! 

Needed at once:
POTTERY WORKERS, 
CASTERS & GLAZERS

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

COMPANY
1142 West 63rd Street 

Tel — PR 6-1866

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAIS 
PRISTATOMI 
Visokių Klišių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Hakted St.

Tel. VTctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini! stidara kasdien nuo 

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

NUO UŽSiSEN ĖJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurte kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti Ir naktimis
miegoti, nes Jų užsisenėjuaios žaizdos 

J niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą lr skaudėjimą senų atvi
rų lr skaudžiu žaizdų. uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite ją taipgi nuo skau- 
ižlų nudegimu. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
3IS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su- 
itabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižiūstančlos, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo Iš 
vtršinlų odos ligų. Ls
rulo Ointment yra 
parduodama po 76 
3t„ 01.26, IT 88 60.
Pirkite vaistlnėseChl 
cagoj lr apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc.,Ga 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
chlgan arba rašyki
te lr atsiųskite ICo- 
noy order |

LEGUIjO, Department D.

M1B W. Eddy St. Chicago 84, III.
■OMBMMOMMiMMKnMMEai

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GF.LžKFj.iAIR, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

IŠ TOLI IR ARTI

MOVIMO
^4$

NAUJI O/DEU TAOKAt- NAUJAUSI KMUSTTf'K) (PANK/AI 
ILGU Aferų PATMHAIAS- PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAYtHAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAItaok 5-9209

J.GLIAI/DA

ORAPliO
MOBIS

PREMIJUOTAS 
ROMA I4AS

Įdomiausias romanas!
A

ifiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11111111111111111111111 iii1111111111iimiiii

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontler 6-1882
mmiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiimiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiitiiiiimiiiiiiiimiiimiiii

Gyva Intriga ir Šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dali. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik 84-00

Užsakymus siųsti:

<f DRAUGAS91 
2334 Sa. Oakley Avenue

Chicago 8. Dlinois
gsa.T t—

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Ryloj!
Teigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmai)., antrini., p^nlitsd. Ir 

ficštHd. 'J vai. rytu iki 4:30 p.p.
Trrčlad. 9 ryto Iki 12 vai.. 

Ketvirtad. 8 vai. iki 8 vai. vak.



Trečiadienis, gegužės ft, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS n
MŪSŲ KOLONIJOSE

ižd. pavad. -Edv. Mažionis, na
rys kultūros ir švietimo reika
lams Vincas Klimeika, nariai me 

Manau, kad Amerikoje nėra no reikalams VI. Audėnas ir 
lietuvio, kuris būtų užmiršęs ^na Saveikytė.
tas dienas, kada visa siela atsi-' Balfo Netvarko 35 skyriaus v- 
davęs nešė šviesos žibintą kul- bos sąstatas: pirm. Vladas J. Di 
tūriškai slopinamam lietuviui a. ^s> v.cepirm. kun. Petras Toto- 
a. kan..Fabijonas Kemėšis. Jis, raitis, sekr. A. S. Trečiokas, ižd. 
matydamas anų laikų, jaunimo Vladas Audėnas, fin. rašt. B. 
dvasinį skurdą, kari įvairias or- Sarkenis.

Chicagoje
Kan. F. Kemėšio paminėjimas

ganizaciias. Jis šaukė lietuvius 
į parapijų svetaines, aiškinda
mas vienybės ir organizacijų 
reikšmę. ■'

Daug sielos ir triūso įdėjo be- 
organizuodamas Lietuvos Vyčių 
jaunimo organizaciją, kuri ga
na sėkmingai veikė ir didelius 
darbus atliko tautos ir Bažny
čios labui. Jis sukūrė A. L. R. 
K. Moterų Sąjungą ir joms nu
statė gaires. Jis suorganizavo 
ir Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungą, kuri ir šiandien gyvuoja, 
ir įkūrė “Darbininko” laikraštį, 
kuris patobulintas neša įžiebtą 
žibintą.

Kan. F. Kemėšis, išdirbęs A- 
merikoje lietuvių apie'etą dirvą, 
apsėjęs ją kultūros grūdais, ku
rie nešė gausius vaisius, paliko 
Ameriką ir išvyko Į Lietuvą. 
Ten Dotnuvoje buvo Žemės Ūkio

Aukos laisvinimo reikalui

New Jersey Lietuvių Tarybos

IŠTEKA KENNEDY

' V

išteka gegužės 19 d. už Stenhen 
Edward Smith. (INS)

surengtame Vasario 16 minė ji- jgan Ann Kennedy, duktė buvusio 
me, įvykusiame Robert Treat Amerikos ambasadoriaus Anglijai,
viešbutyje vasario 19 d., auko
jo. Mr. ir Mrs. Peter Kazanaus- 
kai, kun. Petras Totoraitis ir 
Jieva ir Albinas Trečiokai po 
25 dolerius.

Prelatas Ignas Kelmelis au
kojo 20 dolerių.

Izabelė ir Vladas Diliai ir 
kun. dr. Starkus pc 15 dol.

J. Prapuolenis, Juozas ir Jad
vyga Baltrušaičiai, SLA 245 
kuopa, B. Sarkenis, J. Matulo- 
nis, Genė ir Kazys Trečiokai ir 
P. Jasaitis po 10 dol.

St. Sipaila, Smailis, Jasaitis, 
Sadauskas, V. Kvedaras, V. La- 
puška, V. Klimeika, V. Borey, 
Philip E. Gordon (councilman), 
J. Garuolis, K. Barzdukas. MAkademijos profesoriumi. Už

ėjus II Pasauliniam karui, jis ne įtinąs, ^S.^ Goodis, Miss~C. M 
s'stengė apleisti savo gimtą ša
lį ir iš ten buvo ištremtas į Si
birą, kuriame mirė kankinio 
mirtimi. Kan. F. Kemėšio dva- 
s’a tebėra gyva tarp mūsų.

Lietuvos Vyčiai imasi inicia
tyvos pagerbti savo įkūrėją, sa
vo tėvą, tą asmenį, kuris visą 
sielą sudėjo, kad jaunimas aug
tų ir klestėtų.

Bažnytinės iškilmės įvyks ge
gužės 27 d. Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčioje 10 vai. ryto. 
Gi 3:30 vai. popiet akademija 
su menine programa bus Lietu
vos Vyčių salėje, 2451 W. 47th 
Street. ■ >--

Rengimo komisija prašo at
siminti tą dieną ir tinkamai pa
gerbti tą mūsų tautos brangų 
vyrą — kultūrininką kan. F. 
Kemešį. O. Al-nė

Corbet, J. Giraitis, Mrs. P. Stru 
pas, Mrs. F. Lazdinas, dr. St. 
Skripkus, Stonis, Alfonse ir Vik 
toras Jokūbaičiai. V. Butvidie-

Chesna, kurie priimti su prita
rimu. Po informacijos ir pra
nešimų Organizacijų Komiteto 
pirm. adv. Edwardas Schultz, 
pateikė visiems suvažiavusiems 
nariams ir atstovams statuto 
konstituciją ir paprašė juos 
pastudijuoti po paragrafą, ir 
pažymėti savo nuomonę. Ka
dangi ši organizacija dar netu
rėjo savo statuto, įstatų komi
sija nuoširdžiai prašo visus na
rius ir atstovus nepamiršti se
kančiame suvažiavime daly
vauti ir sugrąžinti minėtus 
statuto lakštus.

Jungtinių Lietuvių Organi
zacijų Komitetas rengia tradi
cinę visų Lietuvių Dieną, šven
tę, rugpjūčio 5 dieną West 
View Parke. Šįmet ji bus gra-

audinių paroda, spaudos, ne- 
pf Įklausomus u.etU«0S pašto 
ženklų ir kitokių dalykų. Spau
dos reikalais pasirūpins kun. 
VI. Budreckas. Bus visokių lie
tuviškai pagamintų valgių. V. 
J. Količienė, pareiškė kad bū
tų gražu, jei Lietuvių Dieną mo
terys pasipuoštų tautiniais 
drabužiais. Kurios norėtų dra
bužius pasiskolinti galima 
kreiptis telf. V. J. Količius. TU. 
1-8984. Bus renkama gražiau
sia lietuvaitė, arba moteris lie
tuvė, išrinktos bus apdovano
tos gražiom ir brangiom dova
nom. Lietuvių Dienos šventė
je dalyvaus Vyčių choras, va
dovaujamas varg. Kazio Bazio, 
tautinių šokių ir sporto gru
pės. Lietuvių Dieną bus daro
mos per televizijos stotį. Apie 
mas per televizijos stotį. Apie 
Lietuvių Dienos šventės galuti
nį suruošimą bus paskelbta vė
liau.

Adv. Edwardas Schultz ne
tik pirmininkauja Jungtinių 
Lietuvių Organizacijai, bet pra
eitą mėnesį buvo išrinktas Lie
tuvių Kambario Komiteto val
dybos pirmininku, kuris yra 
įrengtas Pittsburgho Universi
tete. Kambario vidus reikalin
gas remonto. Tam reikalui 
bus surengta gegužinė birželio 
3 dieną Lithuanian Country 
Club. Rudenyje įvyks koncer
tas Foster Memorial Hali. Pel
nas nuo šių pramogų eis kam
bario papuošimui. Sekantis

Jungtinių Lietuvių Organizaci-i 
jos suvažiavimas šaukiamas 
sekmadienį gegužės mėn. 27 
dieną, Sons of Lithuania Socie- 
ty svetainėje, 181-20 Belmont 
St. N. S. Pittsburgh, Pa. Pra
džia 2:30 vai. po pietų.

Frunk Žilionis'

Kenosha. Wis.

LB apylinkės reikalai

Balandžio 22 d. Kenshoje įvy
ko lietuvių naujųjų ateivių or
ganizacijos metinis susirinki-1 
mas. Susirinkimui pirmininkavo 
J. Milšauskas. Komiteto na
riams patiekus metihę veiklos 
apyskaitą ir revizijos komisijai 
pranešus patikrinimo duomenis, 
susirinkimas apyskaitą patvirti
no.

Susirinkime buvo iškelta min
tis eiti Kenoshoje prie JAV Lie
tuvių Bendruomenės apylinkės 
suorganizavimo. S u sirink'mas 
tam vieningai pritarė ir išrinko 
laikiną organizacinį trijų asme
nų komitetą iš J. Milišausko, J. 
Petravičiaus ir V. Skirmunto. 
Tam komitetui pavesta atlikti 
tuo klausimu visus organizaci
nius darbus. Susirinkiman atvy
kęs ’Kenoshos lietuvių parapijos 
klebonas kun. A. Miciūnas, MIC

tarė susirinkusiems keletą ma-. 
lonių žodžių lietuvių iveningumo 
reikalu ir pritarė LB apylinkės 
suorganizavimui.

Kenoshos l etuvių naujųjų at
eivių organizacijos reikalams ir 
veiklai vesti susirinkimas per
rinko buvusį ligšiol komitetą ir 
tą pačią revizijos komisiją V.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREK IN PHOTO STUD10
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimui 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

nė, Veleka, J. Matulonis, Gle-įžiausia ir įdomiausia. Tam jau 
bus, Metody Pisčak, dr. Elena pasiskirstė atskiri pokomite-
Giedrikis, K. Burba, Rožė ir Vin 
cas Ambroziejai, P. Mačiulaitis, 
V. Tiknys, S. ir I. Jatuliai, Pleš- 
kaitis, F. Pavalkis, Mrs. X po1 
5 dolerius.

Daug dalyvių aukojo mažes
nes sumas. Viso aukų surinkta 
$460.40. VI. Dilis

Pittsburgh, Pa.
LIETUVIŲ DIENA

Jungtinių Lietuvių Organi
zacijos Vakarinės Pennsylva-
nijos posėdis įvyko balandžio ataus Kančias,

tai. Paskiri asmenys prašomi 
patalkininkauti, nes šįmet turė
sime ir tautodailės rinkinių ir

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumaimaitel 
šv. Kryžiaus relikviją

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

Apie Teresės Neumanaitės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri-

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
tunu naują dideli sunkvežim 

ii apdraudas
2313 W. 91st St. Chicago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

Jeigu dar neturite, tai bū
tinai įsigykite

DR. JUOZO KAŠKELIO 

KOMUNIZMAS BE
KAUKES .

Tai yra gyvai parašyta 
knyga, kurioj teigimai pa
grįsti dokumentais ir dau
gybe dar nežinomais fak
tais. Knyga naudinga kiek
vienam.

Kaina $1.50 Gaunama 
“DRAUGE”.

kaip jai pasidaro
29 d. Lietuvių Draugijos Klubo ant rankū ir kojū stigmos (žai-
_ . ... ° dos), iš kurių teka kraujas —svetainėje McKees Rocks, Pa. plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
Narių ir atstovų dalyvavo gi- parašytoj knygoj TERESE NEU-
na didelis būrys. Suvažiavimo PANAITĖ. Knygoje yra daug 

_ .. .. ... nuotraukų su Tereses Neumanposėdžius atidarė ir sumaniai ji naitės pergyvenimais. Gražus J. 
hs, gyv. 3140 So. Emerald A v., pravedė Organizacijų Komite- Kelečiaus viršelis. Knyga didelio
sulaukęs 82 metų amžiaus Ve-topirm Edwardas SchultZ) “

Ir dar vienas kapas supiltas
1956 m. balandžio 21 d. mirė 

savo namuose Juozapas Mač:u-

lionis Mačiulis sirgo 13 n.etų. | ackr Ne„e E jr .
Gimė Lietuvoje, Raseinių mies-1
te. Išaugęs 7 asmenų šeimoje, 
atvažiavo į šią šalį 1908 n . ir 
apsigyveno Chicagoje. 1916 m. 
sukūrė šeimą su Aleksandra Ta 
moliūte iš Čekiškės parapijos. 
Č'a išaugino sūnų Juozapą ir 
dukterį Oną. Velionis buvo 
draugiškas, nuoširdus ir turėjo 
daug draugų ne tik lietuvių, bet 
ir kitataučių tarpe. Velionis pri 
klausė Maldos Apaštalavimo, 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų, 
Teisybės Mylėtojų, Kęstue'o KI., 
Susivienijimo Liet. Brolių ir Se
serų bei Bridgeporto Namų Sa
vininkų draugijoms. Be to ve
lionis buvo geras Lietuvos pat
riotas, palaikė katalikišką spau
dą. Jo laidotuvės buvo iškilmin
gos ir didelės. Į kapines velio
nį palydėjo apie 40 automobi
lių. Po laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti užkandžiams į namus. 
Mirusiojo giminėms priklauso 
nuoširdi užuojauta.

Ant. Norv ainis

Nevvark, N. J.
Valdybų sudėtys

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Newarko Apygardos 1956 m. są 
statas: pirm. Vladas J. Dilis, i 
vicepirm. ir kultūros bei šviet. 
reik. narys J. Prapuolenis, II vi
cepirm ir parengimų bei cko 
nominių reik. vedėjas C. Nakro- 
šis, rašt. Alg. Kačanauskas, ižd. 
dr. Stasys Skripkus.

JAV LB Newarko apylinkės 
1956 m. valdybon jena: pirm 
Vladas J. Dilis, I vicepirm. kun. 
Petras Totoraitis, n vicepirm. 
Izabelė Dilienė, rašt. Izidorius 
Jutulis, ižd Andrius Trečiokus,

žis, perskaitė praėjusio suva
žiavimo užrašus. Buvo perskai
tyti pranešimai iš fin. sekr. J. 
Chikanausko ir ižd. Alberto

formato, 268 pus. Kaina $3.00. 
Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”.
2334 S. Oakley Avė.. 

Chicago 8, III.
ra .^SS"FiRES"r5L3S3ri

15-kos m. sukakties specialus išpardavimas!

Wesfwood Liguors
8441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 6-5951
FLOR D’ALPĘ, Desscrt Liųuetir, 

originalus Milano likeris $5.89
SKAIDRIOJI, 4 syk valyta degtinė $3.55
WESTWGOD LIQI OK, 5 metų senumo

Kentueky degtinė, 3 lsinkos už $fl.00
REMY MARTIN, V.S.O.P. prancūziškas 

konjakas $0.40
JULĖS IIENRY, 3 star prancūziškas 

konjakas $4.85
IZARRA, nepaprastas likeris, Benediktino 
skonio. Buvo $6.50, dabar parduodamas už $5.50

VERMOI'TH, itališkas vynas, didelė bonka $1.30
SCHWARZTE KATZE, vokiškas vynas $.90
(irRAINBELT, Minnesotta alus, 24 butelių dėžė $3.39
O’KEEFE’S, kanadiškas alus, 24 butelių dėžė $5.59

l’ric čia pitšyiurlų kainų, taksui priskaitomi atskirai, Šimus 
skelbime yra išvardinta tik miiz.a tiulis gorimų. Per 15 melų Į.ilnr- 

navoin sąžiningai lietuviams netik iš vietos apylinkės, liet ir iš to
limesnių sulų. Sukaki ies proga įtupiginom garimus netik čia išvar
dintus, bet taip pat ir kitus. Via galinama krautuvėje: Ziihrnsvkn, 
importuota, iš Puropos; l’rnneūzijus, Italijos, Ispanijos, Vokietijos 

ir kilų krnStų vynai ir kiti gėrimai. Yra vyno virš 5(1 metų senumo. 
Užsakant didesnį kiekį, pristatome į mimus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškieti^)

NARIAI UETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I N

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSML
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, UI.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. ' Chicago 32, 01.

OISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.___
1800 S. Halsted St. Chicago 8, Hl.

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandy Išpardavimas!
U gabalų — tiktai ož >169.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas bu vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 YVEHT ROOSEVELT ROAD Tel. BEeley I - 4711

Felln ItaiMlonla, Ir onanadterls
Krautuve atidaryta aakmadlenlala nuo 11 Iki 4:80.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U WOE8 stoties — Banga 1880 
NUO PIKMAO. IKI PENKTAD. 

8:45 IM 8:80 vai. ryte 
6E9TAD 8:80 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNJO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAU. S:3O—»:30 v. r. U stotio 

WOPA — 1490 k 11.
Ctalcago 89. ..h. HEmlock 4-2418

7121 So. ROCKWELL ST.

F. RADIO SU IĮ (lempos-dalys-baterijos) 1
TAISYMAS ~ , 

įnamuosedirbtuvėse]
—100% — 
^4RANTl3A

Daina

TELEVISION
[(sav. inž, A.Semėnas)| 
L3130S.HaUted-DA6-6887J

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. La3-67i? 

AUGUST SALDUKAS Prezidentą* ‘

JOmS GRflDIHSKAS
jami, automobiliams; televizijos; patefonai, varomi baterijomis 

Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio-
J. G. TELEVISION COMFANY

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

SIN C LA IR Gazolino Stotis

PAGALBA"ii

Sav. Ant. Stanevičius
Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 

įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, prihūname su vilkiku į įvairias vietas. 
Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Nainy tol. WA»brook 5-5934

-1"—.1 ■■■ ■ ■ Į 1

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiii*.
MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ

KORSAŽAI, GfiLES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.

Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (BANDOM) STANIULIS
2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781

(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę)

BUICK’AS

LIETU VIŠK A S

AUTOMOBILIS

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PEI NINGI PATARNAVIMAL
TAUPYKITE TVIRTAI, APDRAUSTOJ SIS,000,000 IŠTAIGOJE. AUKATU AI’NI AW, N AI JAi l’AIUDl NTAS l»l VIDI NDAs I Z PAID VI’IN V l-.STMEN 
TV SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO HKYIUAI: OI*TIONAL. ROM S, KALA DU ||{ VAKAOMV SKYRIAI OAI.1TE TAUPYTI IR PER LAIAKUH. BII- 
TA1TPYK1TE Iftl,AIDAS IAKEICIANT ČEKI, H IR APMOKANT VISOKIAI S!AK BILAS. VEI/TI I PATARNAVIMAS NARIAMS. lAKElCIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS ROKI R. NAMU PAHKOLOR PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCHV AUKOTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAAACKIT — GROVER1LL «-7&7ft.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 13 VAU. —a VAU.) ANTRAD. IR PKNIKT. • IkJ 4 VAK.; KFT • IKJ R «a|. TreA. U»DARVTA VlMĄ (MENA: *K*r a iki • poputt

' it - lt H-lnuiT n. i ,ri» . > i ■ ... « » u .» w .............. ....... --------- -------------------------------  . y
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A bfflMftA&rta bftAtJdAš, etočAdč, fLLfrrėte Trečiadienis, gegulės 0, 1flf.fi

ATPIGINKITE LIETUVIŠKĄ KNYGĄ!
Gegužės mėnuo paskelbtas 

lietuviškos knygos mėnesiu. 
Spaudoj raginama, kad visi įsi
gytume šio mėnesio laikotar
pyje bent po vieną lietuvišką 
knygą, kas mums suteiktų ma
lonumo, o jų leidėjus įgalintų 
išleisti daugiau leidinių. Iš savo

bos iniciatyva neseniai buvo 
susirinkę leidyklų ir organiza
cijų atstovai, kurie svarstė 
spaudos mėnesio pravedimo 
techniškąją pusę. Bet ką konk
rečiai tie atstovai putarė—ne
paskelbta. Man atrodo, kad ir 
plačioji visuomenė ♦ urėtų žino-

pusės as pasiūlyčiau, kad leidė-1 ti, koki žygiai bus daromi, kad 
jai per šį gegužės mėnesį atpi-j lietuviška knyga pasklistų skai 
gintų savo leidinius, tuo būdu tytojų tarpe.
daugiau lietuviškų knygų būtų Sužinojau, kad kaikurios lei- 
par uo a. dyklos (Sūduva, Talka ir pa-

Teko kalbėtis su tėvais, ku- vieniai leidėjai) per gegužės 
rie savo vaikus leidžia į lietu- mėnesį sutinka savo leidinius 
viškas mokyklas (į parapines ir atpiginti, jei jų leidiniai bus per 
lituanistikos). Jie sako, kad kami tiesioginiai iš pačių ledyk- 
mes dažniau nupirktume savo

SPORTO KLUBAS “NERIS” 
DĖKOJA

Chicngos Lietuvių Sporto Klubas 
“Neris”, oficialiu Vijų š. Ameri
kos Lietuvių Sporto Žaidynių ren
gėjas, nori išreikSti nuoširdžių pa
dėkų šiems asmenims: Lietuvos Kon
sului Chicagoje dr. I*. Daužvardžiui 
už nuoširdų pasveikinimų, Don Ku
raičiui už kalbų žaidynių atidaryme, 
LB atstovui — Dailidkai už sveiki
nimo žodį sportininkums.

Taip j»at reiškiame padėkų: .L 
Budriui, Ed. Šulaiviui, P. Nedzins
kui ir visiems kitiems, kurie bet ko
kiu būdu prisidėjo prie šventės sek- 
mingesnio pravedmo; laikraščiams: 
“Naujienoms”, “Draugui”, “Lnis- 
vųjai Lietuvai” ir liet. radijo prog
ramoms garsinusiems šias žaidynes; 
visiems dovanų bei aukų skyrėjams, 
o tnip pat ir svečius sportininkus 
nakvynėn priėmilsiems.

LSK “Neris” valdyba

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS

vaikams lietuviškų knygų, jei 
mokyto jai-jos (seselės) para
gintų tokias knygas įsigyti ir 
jas skaityti. Kalbėjausi su kny
gų platintojais, kurie sako, kad 
dažnai vaikai atvyksta į kny
gynus ir prašo lietuviškų kny
gų, kurias nurodo įsigyti jų 
mokyto jai-jos (seselės).

Šiuo atveju reikėtų paraginti 
lietuviškų mokyklų mokytojus, 
kad jie savo mokinius dažniau 
ragintų lietuviškas knygas įsi
gyti. Be to, mokytojai turėtų 
per pamokas paklausti savo 
mokinius, kokias jie lietuviškas 
knygas skaitė ir kad mokiniai 
papasakotų knygos turinį. Tuo 
būdu vaikai daugiau susidomė
tų lietuviška knyga.

Teko skaityti laikraščiuose, 
kad LB Chicagos apyg. valdy-

lų. Todėl LBendruomenės vado
vai turėtų kreiptis į visus liet. 
knygų leidėjus, kad jie atpigin
tų knygas per šį mėnesį, o lie
tuviškų mokyklų mokiniams, 
perkantiems knygas per mo
kyklų vadovybes — atpiginti 
liet. knygas per visus metus.

Neužtenka vien uždaruose 
posėdžiuose svarstyti kaip liet. 
knygas platinti, bet reikia kon
krečius žygius daryti. Iš to bus 
didesnė nauda visai visuome
nei. —Pr. šulas

JUST ŪKE NEW WITH 
FLEKBLE PAINT

SEEING IS BELIEVING... and 
certainly so in the case of a new 
flexible paint. For the way this 
amazing finish brings new beauty 
and color to faded and wom lea- 
ther and vinyl plastic articles is 
truly unbelievable. You can take 
an old kitchen chair, hassock or 
suitcase, that is badly scuffed and 
worn, coat it with RamCote Flex- 
ible Finish and you’ll have a

t

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas ANTANAS RIM- smart piecfe of fumiture or lug

KUS, turintis brolį Juozą ir seserį 
Oną Lietuvoje. Prašomas atsiliepti

gage that wears and looks just 
Jike new. Differing from ordinary

A A.
KOTRYNA KANAVOLIS

(Nočytė)
Gyveno 947 W 32nd PI.

MirS geg. 7 d., 1956, 6:20 v. 
vak., sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje Kilo iš Ma
žeikių apskr., Akmenės para
pijos, Klikuiių kaimo.

Amerikoje išgyveno 6 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Jonas, marti Zuzana, 
duktė Kotryna Rudėnas, žen
tas Vilius, anūkės: Ona Čepc- 
lė, jos vyras Robertas. Leonita 
Kanavolis ir proanūkėVyda Če- 
pelė, kiti giminės, draugai ir 
pažjstami.

Lietuvoje liko pusbrolių vai
kai: Ona Jasutienė ir Barbora 
Vasilkienė.

Kūnas pašarvotas Jurgio P. 
Rudmino koplyčioje, 3319 Li- 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 
12 d., iš koplyčios 8:30 v. ryto 
bus atlydėta j šv. Jurgio para
pijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, mar
ti, žentas, anūkės ir proanūkė.

Laidotuvių direktorius Jur
gis P. Rudminas. Tel. YArds 
7-1138.

A. A.
KAZIMIERAS MARTISUS
Gyveno 3343 8. Union Avė.

Tel. YArds 7-3993

Mirė geg. 7 d.. 1956, 1 1:15 v. 
ryto. sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Upynos parapijos, 
Medsėdžių kaimo.

Amerikoje išgyveno 48 in.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Domicėlė Navitytė, 
pagal pirmų vyrų Endzelienė, 
duktė Loretta Kern, žentas Do- 
nald, anūkė Regina, 2 poduk
ros: Sopiiie Trojanovvski, žen
tas Thomas Ir Ana Palk, žen
tas Chester, sesuo Mary Salton, 
su šeima, gyv. Phoenix, Arizo
na. pusseserė Jenny Kamins
kas, jos vyras Charles, švoge- 
ris Juozapas Nasvitis, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Teisybės Mylėtojų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Jurgio P. 
Rudmino koplyčioje, 3319 Li- 
tuaniea Avė.

laidotuvės įvyks penktad., 
geg. 11 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
vellonies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

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

Laidotuvių direktorius Jurgis 
P. Rudminas. Tel. YA. 7-1138.

TELEVIZIJOS
» Radio Aparatų Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbai 
M. RIMKUS, 4817 8. Savryer St 
TeL VI 7-0087 — VI 7-8087

— Charles Buksnys, 10500 South paint, although it is applied in the 
Indiana Avė., Chicago 28, Illinois, šame way, flexible finish, as its 

name impies, is a special finish 
that impregnates the leather or 
Vinyl plastic and beoomes as flex- 
ible as the material itself. Con- 
seąuently, it will not crack or peel 
off and, since it is waterproof, it 
can be vvashed. The finish comes 
in two types, one for leather and 
leatherette and one for Vinyl 
plastics.

telefonas PU 5-5169.

Pajieškomi MOTIEJUS ABRAI- 
TIS arba JIE V A arba kas nors iš 
Abraičių šeimos, Pittsburgh, Pa. 
Jieško Vincas Kovas. Rašyti adre
su: Pranė Mačienė, 383 E. 128 St., 
Cleveland 8, Ohio.

KAS SUKELIA

GALVOS
SKAUDĖJIMO
NEGALAVIMA?

Pajieškomi: PUTRAS, PRANAS 
ir LEONAS NAVIKAI ir jų se
suo MARft NAVIKAITft-KURPft, 
gyvenę Brooklyn, N. Y. Pajieško 
brolio sūnus Antanas Navikas, Ku 
lingės kaimas, Igliausko paštas, 
Kapsuko rajonas, Lithuania.

Pajieškomas FELIKSAS BACEN- 
SKAS. Jis pats arba žinantieji 
prašom pranešti Alex Navardau- 
skas. 1625 W. 13th Avė. Gary, 
Indiana.

Prašau atsiliepti Antaną Vasiliau
ską iš Philadelphijos. Arba žinan
tieji apie jį pranešti Alfonsas Vis
kantas, 2584 Hogan St., Mont- 
real, P.Q. Canada.

There’s no trick to using Ram
Cote, just be sure the material is 
thoroughly clean and dry. Parti- 
cular care should be used to see 
that there is no wax or grease. 
If the material is leather that has 
become dried out from over-ex- 
posure, or constant ūse, a tho- 
rough going over with RamCote, 
wax-free leather rejuvenator, to 
restore natūrai oils, will improve 
the finai appearance.

If you wish you may write or 
phone for a free brochure color 
chant. RamCote Products, 1141 
W. 69th St. Chicago 21, III. Phone 
HU 3-4523.

Gydytojas žino, kad “Galvos sknudėjlmo 
negalavimas” gali būti dėl įvairių prie
žasčių. Dr, Peter Fahrney žinojo, kad 

i tikroji priežastis dažnai yra nuo peristal- 
J tinio sulietėjimo pasekmėje blogo įpročio 

ar dietos... ir tokiuose atvejuose “Gomozo” 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptų, gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s
“Gomozo” sustatė yra keletas mediciniškai 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
šildo sutrikusi skrandi; 2) atleidžia vidu
rių išpūtimo skausmus; 3) suteikia lėtų 
pagalbų nuo sukietėjusių vidurių, kurie 
yra priežastim virš išvardintų simptomų. 
Švelnus. Gero skonio. Išparduota virš 
20,000.000 bonkų. Šeimos dydžio bonka 
$1.65 vaistinėse. Bandykite Dr. Peter’s 
“Gomozo”... absoliučiai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad prlsiųsklte 
$1 už 11 oz. bonkų (su jūsų vardu ir ad- 
šiuo adresu: GOMOZO, Dept. 671-78 
4541 N. Kavenstvood Avė., Chicago 40, III.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka, visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Alinimas Lietuva 
yra gr^iausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė. 
BROOKLYN 21, N. Y.

Kaina 6 dol.

Remkitc dien. Draugą!

Pajieškau brolio Adomo Mišeikio 
ir pusbrolio Kazimiero Butrimo. 
(Butrimas gyv. Chicagoje). Abu 
kilę iš Lazdenių kaimo, Alsėdžių 
valsčiaus. Atvykę prieš pirmąjį 
pasaulinį karą. Jie patys ar apie 
juos žinantieji prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: Domicėlė Mišeikaitė- 
Pronsldenė, 819 Adams St. Wau- 
kegan, III.

Antanas Jakaitis Iš Sibiro, gyve
nęs Santakų kaime, Sintautų val
sčiuje, pajieško Jono Jakaičio iš 
Gudaičių km., žvirgždaičių vals., 
ir dviejų seserų Adomajtyčių, Ku- 
nigundos ir Antosės, gyvenusių 
Suodžių km., Bubelių vals., ir 
Prano Runo nuo šakių.

Minėtus asmenis ar apie juos 
turinčius žinių prašome pranešti 
Antanui Kasperavičiui, 657 East 
102 St., Cleveland 8, Ohio.

“TĖVYNĖS GARSŲ"
Valandėlė transliuojama per WD0K 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.

I

Klubo pirm. J. STEMPUŽIS
1203 E. 74TH STREET 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296
SS

Skelbtis “ DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbto, 
kaina yra prieinama visiem*

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus i« katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime dideli patyrimą viaame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. CRawford 7-2126

Rūpestingai ir pigiai taisai-
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija
1. Dienraštis "Draugas” talkininkaujant "Draugo” Bendra* 

darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantig doL

3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 
Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
"Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, UI.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 įsi 5 (3 mieg.), eentr, du

jomis karšt. vnnd. šild. 50 pėdų 
sklypas, grnž. namas.

GAGE PARKE
Mūr. bung. (5 kamh. ir vienas pa

stogėje, kabinet virtuvė. Centralinis 
karšt. vand. stokeriu šild. 33 Į), skly
pas, garažas.

MARQUETTE PARKE
Naujas mūr. 2 po 5 (2 miegam.) 

Centr. karšt. vand. šildymas. Graži 
apylinkė.

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

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

Turime dar daug kitų namų. 
Parūpiname paskolas

SIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance
2787 W. 43 St., CL. 4-2390

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W, 71st St. — WA1. 5-6015

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

Trijų augštų mūrinis namas su 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 
jom krautuvėm; yra didelis mūri
nis garažas; lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos; virš $700.00 pajamų į mė
nesį; prieinama pirkimo kaina. 
Skambinkite BIshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 60 st. Chicago 20, 111.,

PRospeckt 8-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas

’. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas 
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia alumlnijaua langus Ir 

duris.

V. ŠIMKUS 

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

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė.
CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7Ist Streel

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

Tel. — HEmlock 4-5881

’jiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiimiiiimiiiiu 
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
= BENDROVE ’ =

i M O RAS I
5 BDILDEBS, INC. = 
5 Stato gyvenamuosius na- = 
5 mus, ofisus ir krautuves pa- = 
s gal standartinius planus ar E 
s individualinius pageidavimus. = 
= Įvairūs patarimai etaby- = 
= bos bei finansavimo reiks- E 
= lais, akiciniai planai ir na- = 
s mų įkainavimas nemokamai. = 
= Statybos reikalais kreiptis E 
S i reikalų vedėją šiuo adresu: S
iI0NAS STANKUS i
S kasdien nuo 4 vai. popiet = 
E TeL PRospect 8-2013 =
S 0800 SO. CAMPBELL AVĖ.. = 
= Chicago 29, Dllnoia = 
Šiiimmimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimn 

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 4Srd Street

ACTOMOBILEb — TRTJCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICO9 
Uetnvižka gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atitekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
575S «. WFMTERN AVĖ.. PR R-95SS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniimiiiii

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka 
nsą jis yra plačiausiai skaitomas 
Hetuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

MARQUETTE PARKE
23-Jų butų mūrinis a|Mirtnmenli- 

nis, kumpinis namas pardundamas 
už C 14 metines nuomas. Dideli butai. 
Gerų proga.

Geras kampinis mūrinis 4 luitų. 2 
po 5 ię 2 po 4 U. Centralinis išldy- 
mas. stokeris. Visi butai šviesūs. Ga
ražas. Kaina 142,500.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 2 po 4 kurni). Centra

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

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

Mūrinis — 2 po 4 kamb., krautu
vė ir didžiulis garažas. 5 pėdų skly
pas. Nuomos $240 j mėnesį. Kaina 
$20.900.

GAGE PARKE
Didelei šeimai! Ant plataus skly

po 8 kamb. mūrinis su rūsiu ir šil
dymu. Kaina tik $l3,7uo.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881

3-jų butų — 6—6—6 kamb. Garu 
apšilti. 2 autom. mūr. garažas. Spin
tos virtuvėje. Spalvota vonia. Apy
linkėje 20th ir laiwndale. Pajamų 
$150, plius butas. $24,700. SVOBO- 
DA, 3739 W. 26th St. LAvvudale 
1-7038.

HELP VVANTED — VYRAI

SHIPPING AND RECFJVING 
CLERK

Strong young man to work with 
printing firm. Expcrienee lielpful 
būt not necessary. Near loop loca- 
tion. Many company benefits. Good 
starting salary, 5 day week.

Gali — HA 7-1076

PARDAVIMUI

Cement at $1.015 per bag of 94 
lbs. net duty paid, f. o. b. Mont- 
real. William J. van As, 760 
25th St., Detroit 16, Mich. TA 
6-6214.

REIKALINGAS BUTAS

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

<ayiH0S

I

WANTED
Housckeeper and eook for !?<*•- 

tory in Peoriu Dioeese — 2 priests. 
Beferenees reųnired. Apply —

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

Reikalinga moteris namų valymu 
darbui bei skalbimui. 3 dienas sa
vaitėje. $8.00 į dieną ir kelionpini
giai. WHitehali 4-1188.

EDIPHONE
TRANSCRIBERS

Experienced on eleetromatie 
typevvriters & ediphone trans- 
cribing equipment.

5 day week. Many employee 
benefits.

Modern air-conditioned office
Across from Northvvestern 

Station.
CHERRY-BURRELL

CORP.
427 W. RANDOLPH 

lOth floor

Reikalinga vyresnio amžiaus mo
teris sezonui prižiūrėti mergaitę 
(Sand Dūnuose). Skambinti HEm
lock 4-1973 po 1-mos valandos 
popiet. _________________________

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. AI’DRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5900 S. Ashland Avė.. Chicago 36. III.

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. Ir INSUR. BR0KERI8 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. H&lsted St.

Fh. DAnnbe 6-2793 
Faded* plrkltl - parduoti namus, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A. Lapkui

tnstoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atliek visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympl

2-6752 ir OLympic 2-8492

Pirkit Apsaugos Bonus!
HELP WANTED — MALĖ

Opportunities in Electrical Industry
MACHINE OPERATORS 
CASTING GRINDERS

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

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

DELTA STAR Electric Division
2437 W. FuHogi St.

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

CLEAN-UP--DON’T BURN UP

NATIONAL BOARO OF FIRB U NO M VVRITZN 1 

COMIUSTIILE TKASH IS A Flh HAZARD — »UT REMEMBER 
IURNINS IT ON A WINDY DAY IS EVEN MOKĖ DANGEROUSl
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KANADOJE
JAUNIMO MUZIKINIS AUKLĖJIMAS 

TORONTE
Kiaulė traukia į bulvių lau-, moji 13,500 tarpe, laikiusių

ką, karvė — j dobilų, o laukinis 
žvėris tyko gyvo grobio. Taigi 
lengva aptarti žmogų, kurio 
pirštai palinkę tik j materiali
nių gėrybių krūvą, kurio sąmo
nė apkrauta tik pelningų biznių 
planais, kurio širdis dreba tik 
dėl didesnių skaitlinių banko 
knygutėje. Jo gyvenimo keliai 
nedaug kuo skiriasi nuo tų, 
kurie veda į bulvių ir dobilų 
laukus, ar į tirštas ganyklas.

Tai ne pilnutinio žmogaus 
kelias. Tai kelias pusiaužmo- 
gio nevisa matančio, girdinčio 
ir jaučiančio. Juk gi esama 
daiktų, skaistesnių už auksą, 
garsų — skambesnių už vario
kų dūžius ir širdies virpesių, 
prakilnesnių už suerzinto krau
jo tvinksėjimą. Gyvulių gyve
nimo kelias veda į malonumų 
pasaulį, žmogaus — į džiaugs
mo, arba paprastesnių atveju, 
į džiaugsmo ir malonumo sinte-

egz. Muzikos konservatorijoje. 
Dabar ji bebaigianti muzikos 
studijas Anglijoje. Taigi ne 
veltui džiaugėsi ir St. Gailevi- 
čius, kad auga jo pavaduotojai. 

’ . Tėvų talka “

Pasigėrėtinai supratingą vai
dmenį vaidina ir tėvai, kurie 
savo vaikus netik leidžia, bet 
dar ir paragina muzikos moky
tis. Tiesa, jie, turbūt, nemano, 
kad jų vaikai turėtų būti mu
zikai — profesionalai, bet jie 
tikrai mano, kad jie prisideda 
prie savo vaikų visapusiško 
auklėjimo, kurio jiems patiems 
negalėjo duoti jų tėvai. Jie ži
no kad paguodos gyvenimo ne
dalioj ir džiaugsmo dvasios pa
kilime jų vaikai ras ne prie 
materialinių gėrybių krūvos, 
kaip arklys avižose, bet prie 
pianino, ar kito muzikos instru
mento. Juk argi ne dainoje at-

zacinio komiteto buvo priimti 
pasitariman su galerijos vedė
ju. Pastarasis buvo nustebin
tas lietuvių dailininkų darbais, 
su kuriais susipažino iš patiek
tų monografijų, ir prižadėjo 
visokią pagalbą ir paramą su
rengiant parodą. Jis rūpinsis 
net perkelti šią parodą ir į ki
tus .miestus. Gi Windsore pa-

— Ateitininkų ruošiamas va
karas bus šį šeštadienį, gegužės 
12 d., vokiečių "Teutonia” salė
je. Kaip anksčiau ruošti, taip 
ir šis, jaunimo rengiamas šį 
sezoną paskutinis Windsore va
karas kiekvienam atsilankiu-

— Chorvedžio J. Sinkaus iš
leistuves suruošė LB apylinkės 
valdyba balandžio 22 d. kroatų 
bažnyčios rūsyje. J. Sinkus va
dovavo tris su puse metų vieti
niam lietuvių chorui, kuris daž
nai pasirodydavo rengiamuose

šiam suteiks pu kią nuotaiką, minėjimuose ir giedodavo bažny 
čioje. Išvyktančiajam pasakyta 
eilė gražių atsisve kinimo kalbų 
ir įteiktos dovanos LB apyl. v-

zę. Malonumas priklauso fizi- sispindi gražiausios lietuviškos
nio gyvenimo sričiai, džiaugs
mas — dvasinio. Dėl to gyven
ti vien tik malonumais — prie 
alaus bokalo, prie kortų sta
liuko, prie maisto kalnų ir t. t. 
— reiškia negyventi pilnu gy
venimu, bet būti šalia jo.

Šitokios mintys 
išvysti perpildytas karčiamas, 
kortų klubus, vasarvietes ir 
pan., o apytuštes koncertų te
atrų ir kitų parengimų sales. 
Dėlto tenka džiaugtis, kad at
siranda žmonių, kurie į pa
prastą buvimą stengiasi įnešti 
dvasinių pradų ir jį sugretinti. 
Nesvarbu, kokie tie pradai be
būtų: religiniai, sociologiniai, 
kultūriniai ar meniniai.

Šiuo atveju turima galvoje 
muzika, kuri priklauso ne ma
lonumų, bet džiaugsmo sričiai.

Netekus Lietuvos Gailestingųjų Seserų Sąjungos iš pat 
pirmųjų dienų narės, veikėjos gailestingos sesutės

Genės Zavackaitės-Matulionienės,
velionės vyrą DR. BALĮ MATULIONĮ su šeima ir giminė
mis širdingai užjaučiame ir kartu liūdime.

LIET. GAILESTINGŲJŲ SESERŲ 

SĄJUNGA TREMTYJE

jaukumą ir atsikvėpimą nuo 
kasdieninių rūpesčių. Šokiams

, .-x - x x x j • gros pats geriausias vokiečių orrodą butų išstatyta dvi ar tris r . *_ ; • • I kestras, ir veiks įvairus bufe
tas. Kvieč ame visus atsilanky

bos, choro ir ateitininkų. J. 
Sinkus persikėlė gyventi į Det
roitą. • y. S.

savaites. Parodos organizavi 
mu rūpinasi ęrupė lietuvių 
dailininkų, tarpininkaujant or
ganizaciniam komitetui.

Sporto reikalai irgi smarkiai 
pasistūmėjo į priekį. Tetenka 
linkėti ir toliau tokios pat ge
ros kloties. S. š.

Windsor, Ont.
Gegužės 1 d. paradas

Gegužės 1 d. parade, skirta
me Marijos garbei ir protestui 
prieš komunizmą, su tautine, ka 
nadiška, ateitininkų iT skautų 
vėliavomis dalyvavo ir lietuvių 
būrys. Tvarkingomis gretomis 
ir puošniais tautiniais drabu
žiais mūsų maža grupė išsiskyrė 
iš kitų ir žiūrovus veikė pa-i 
trauktai, kad jie net praeinant 
tiems paplodavo. Parade daly-| 
vavo 35,000 asmenų. Žiūrovų1 

kaip jaunimo susibūrimuose^ buvo apie 15,000. Paradą pri
ėmė Montrealio kardinolas P. 
E. Leger su penkiais vyskupais. 
Tai buvo graži proga lietuvių 
reprezentacijai prieš milžinišką 
kitataučių minią. Todėl tiek or
ganizatoriams — Windsoro at- 
kų kuopai — tiek dalyvavusiems 
Detroito ir Windsoro ateitinin
kams, skautams ir paskiriems 
asmenims priklauso pagarba. 
Gegužės 1 d. paraduose lietuviai 
jau treti metai dalyvauja, ir ti
kėkime, kad ateityje tokiame pa 
radę dalyvausime ne būrm, bet 
visu pulku.

Kard. P. E. Leger po gegužės 
1 d. parado sekančią dieną pri- 

penketą kartų brangiau. Mes I ėmė tautybių delegacijas. Lietu 
tai matome iš mokinių egzami- Į vių delegaciją sudarė kun. V.

Rudzinskas, J. Urbonas, E. Pa- 
kauskienė ir P. Januška. Ta 
proga įteikti atitinkami, L:etu- 
vos padėtį apibūdiną, raštai ir 
po to nusifotografuota.

— o —

sielos veidas. O kaip miela yra,

muzika pakeičia riebius anek
dotus ir kitokius nešvankius 
pokalbius. Bet muzikos reikia 
mokėti.

Taigi tėvų suvokimas yra
k la kai te^^n8as ir linkėtina, kad ir 

daugiau jų pasinaudotų šių stu
dijų teikiama muzikine pagal
ba. Juoba, kad tai yra įmano
ma kiekvienam, nes mokytojų 
imamas atlyginimas yra toly
gus tik grašiams. Gi jų pastan
gų rezultatai yra nė kiek ne- 
blogesni už Muzikos konserva
torijos profesorių, kurie, ta
čiau, už mokymą ima apie

nų pesekmių.
Tautos, kurios malonumais, 

grindė savo gyvenimą, žuvo.

ti. Pradžia 7 vaik,.

GENEI MATULIONIENEI mirus,

Dr. Baliui Matulioniui ir vaikams reiškiame 

gilę užuojautę.

DR. JURGIS STARKUS SU ŠEIMA

BRANGIAI ŽMONAI IR MOTINAI 
A. A.

GENOVAITEI MATULIONIENEI
mirus, didžios nelaimės ištiktus Dr. B. Matufionį, dukteris — 
Nijolę ir Iną, sūnus — Algį ir Mindaugą giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

VAIČIŲ IR JOCIŲ ŠEIMOS

BRANGIĄ KOLEGĘ

DR. TEOFILU JURKŪNAITĘ:
ir visus gimines, netekus laike kelių mėnesių abiejų tėvelių, 
širdingai užjaučia

LIET. DANTŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGA 

TREMTY, CHICAGOJE

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

5 Telef — CEdarerest 3*6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

T0wnhall 3-2109

Gabūs busimieji muzikai

Jau kelinti metai 
veikia muzikų D. Rautinš ir St. 
Gailevičiaus piano muzikos stu
dijos. Ikišiol jos veikė tyliai, be 
garso ir pretenzijų, nors jas 
abi lanko 70 lietuviukų. Moki
niai sparčiais žingsniais ir sėk
mingai žengė į priekį ir kaiku- 
rie iš jų jau pasiekė net 8 kur
so Muzikos konservatorijos. Šį 
pavasarį bus laikomi egzami
nai į augštesnius kursus.

Šių studijų tylą pralaužė Mu
zikos talentams globoti būrelis, 
įsisteigęs prie Šv. Jono Kr. Pa
rapijos ir uoliai remiamas kleb. 
kun. P. Ažubalio. Jo tikslas iš
vesti mokinius į viešumą ir su
organizuoti lės? talentingiems 
jaunuoliams paremti. Muzikos 
mokytojų ir būrelio pastango
mis prieš kelis mėnesius įvyko 
D. Rautinš studijos mokinių 
koncertas, o š. m', balandžio 
mėn. 22 dieną koncertavo St. 
Gailevičiaus studijos mokiniai.

Tautos, kurios džiaugėsi ir ver- 
Toronte tebegyvena ir šiandien.

Daina ir skudučiai yra vieni iš 
motyvų ir lietuvių tautos am
žino gyvastingumo.

Prabėgs metų eilė, žus impe
rijos ir santvarkos, bet ištvers 
toji žmonijos dalis ir tautos, 
kurios mokės džiaugtis ir ken
tėti.

Muzika yra toji Viešpaties 
dovana, kuri gaivina žmogų jo 
sielvarte ir džiaugsme. Dėlto 
labai džiugu, kad ne tik To
ronto lietuvių, bet ir kitų kolo
nijų jaunimas stengiasi šią do
vaną priimti ir perprasti.

A. Kalnius

KANADOS IV LIETUVIŲ 
MENA

Neseniai kanadietiškojo 
Windsoro ir amerikietiškojo 
Detroito veikėjai ir organiza
cijų atstovai posėdžiavo dar
bingoje ir pakilioj nuotaikoj 
kaip sėkmingiau surengti tų

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau jūsų namų.

Labai malonu teigti, kad abu dviejų kolonijų apimtyje Ka-
koncertai praėjo sėkmingai. 
Juose paaiškėjo netik mokyto
jų pastangų vaisingumas, bet 
ir mokiniu sugebėjimai. Tiek 
St. Gailevičius, tiek D. Rautinš 
jau išvarė ir dar tebevaro la
bai gilią vagą mūsų jaunimo 
auklėjimo muzikos mene. Jie 
netik sugebėjo palenkti dešim
tis lietuviukų pamilti garsų pa
saulį, bet ir atkasti tikrai gabių 
ir kaip D. Rautinš išsireiškė, 
net talentingų jaunuolių. Jais 
esą D. Petrelis ir K. L. Gure-j 
vičius, St. Gailevičiaus studi-i 
joje (pirmasis —7 kurse, ant-! 
rasis ,— 8) ir Dalia Skrinskai- 
tė bei Dan. Elijošiūtė jos pa
čios studijoje. Gi K. L. Gurevi
čius jos, kaip šio koncerto tei
sėjo, buvo atžymėtas pirmuoju. 
Esą geri ir kiti mokiniai ir vi
suomenė juose visuose galinti 
turėti vilčių. Be to D. Rautinš 
su malonumu prisimena savo 
mokinę Dan. Zubrickaitę, kuri 
net du metus iš eilės buvo pir-

nados IV Lietuvių Dieną, kuri 
yra neabejotinai virtus didžiau
sia ir prasmingiausia Kanados 
lietuvių tradicija. Tačiau šį sy
kį yra bandoma padaryti šią 
šventę dar didesne, nes bus 
stengiamasi suburti ne vien 
Kanados lietuvius, bet ir ame
rikiečius lietuvius. Šis įvykis 
bus šių dviejų kraštų lietuvių 
susiartinimo šventė, kuri turė
tų sulaukti didesnio dėmesio 
mūsų visomenėje.

To pasitarimo metu paaiškė
jo, kad Lietuvių Dienai spar
čiai rengiamasi. Numatyta su
ruošti augštesnio muzikinio ly
gio koncertą iš mūsų pirmau
jančių meninių pajėgų, dauge
lį šakų apimančias sportines 
žaidynes, miesto galerijoje me
no paroda, politinį manifestą, 
šokių vakarus ir t. t.

Paruošiamieji darbai vyksta 
su dideliu pasisekimu. Gegužės 
2 d. Vytautas Kačinskas, Pet
ras Petružis ir kiti iš orgaiu-

** < t
TILLIE BARKAUSKAS 

Bielskytė
Gyveno 3259 S. Union Avė.
Mirė geg. 7 d.. 1956, 1:30 v. 

popiet, sulaukus 66 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rū

dos parapijos, šankarių kaimo.
Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus John, marti Lavergne, 
duktė Tlllic, žentas Michael 
Bernotas, 4 anūkai: John, I)a- 
vid, Franees ir Rita. Sesuo Ma
ry Ir švogeris Antanas Jonai
tis, 2 broliai: Jurgis Bielskis ir 
Juozapas Bielskis, brolienė Ag
nės ir jų šeimos, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
ko koplyčioje, 3354 S. Ualsted.

Laidotuvės j vyks penkt., geg. 
11 d., iš koplyčios 8:30 Vai. ry
to bus atlydėta į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje 
Įvyks pamaldos už velionės 
sielų. I’o pamaldų bus nulydė
ta Į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, nuir
ti, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius P, J. 
Ridikas. Tel. Y Arda 7-19 11.

A. A.

JUZEFĄ VIRBICKAS
GYVENO .2227 W. 23rd St. Tel. YArds 7-6154

Mirė gegužė* 7 d., 1956, 11:58 va. vak., sulaukus senatvės. Gi
nte Latvijoje, kilo iš Rygos. Amerikoje išgyveno 52 m.

Pasiliko dklcliame nuliūdimo duktė Ona Klimas, žentas Klein, 
3 anūkai: Audrey Pik finas, jos vyras Kazimieras, Shirley Cliudy 
R Donald btnrenfe'Idt, 3 proanūkei, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė, Liet. Keistučio Klubui, Cliicagos Liet. Draugijai ir 
feLA K p. 134.

Kūnas pašarvotas La*kawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd PI.
- Laidotuvės įvyks janiktadienį, gegužės II d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už veflionės sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkai ir proanūkai
Laidotuvių direktorius Stojamas Laekavvicz. Tel. Vlrginia 7-6672

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
.M»HN W. PACHANKIS (PATCH), Viee-Presldent

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

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermifage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ AŠOCIACUOS

Ambulansų patarna- Mos turime koplyčias |
rimas dieną ir nak- AgT Iflk Cbicagon ir
tį, Reikale šaukite iSL JP Roselando dalyse ir 

l*uojaa patarnaujame. mua.

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

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

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budaeikoa kny 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“D R A C O F

2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8. ILL.

«StW*W*»W*)t"«WM**W***WW***!»(.

BKVERLY fflLLS GftUNYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke* 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

344S WEHT AMU) STHEET 
Tel. 1’ItosĮM-et 8-O8SS ir VK 8-OfUM 
SHK)KWlt(MMGKKGšeiŠGSGKlŠGK]Kl«GK3StMGŠGttjlGIGK»

f
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I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdaru kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. popiet.
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais. 

IŠSIRIS KITU DARAlt — IUJH PASTATYTA VAINIKU DIENOJE!

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

ALFREDAS VANCE
111 IVOODSIDE Rd„ Kiveraide, Dt TeL OLympic 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, III. TeL OLympie 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET REpoMie 7-12151

'2314 W Mrd PLACE Virgin!^ 7-«n?
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X Ahlo.ia Augustinavičicnė

X Dail, J. Pautieniaus menoi 
paroda New Yorke—Great 
Necke tiek savųjų, tiek ir ame
rikiečių Jtarpe sukėlė nemažo 
susidomėjimo. Gegužės 5 d. 
Almaus galerijoje be “Aidų”, 
"Darbininko”, “Vienybės” ir 
kt. laikraščių redaktorių ar at
stovų matėsi visa eilė Brook- 
lyno, Jamaicos ir kt. New Yor-

sutiko įeiti “Draugo” romano ko vietų mūsų kultūrininkai. 
konkurso Jury komisijom JiiCegužgs 6 d parodą gausiai 
augštai vertina "Draugo” ro- lankg amerikiečiai. Kadangi 
mano konkursus. Pasak ją, šis naujausį jr fcene stipriausi ta- 
konkursas yra vienas didžiau-1 pytojo j pautįeniaus darbai 
šių kultūrinių įvykių mūsų iš-į ..Autoportretas,(> ..Arklių ga.
eivijos gyvenime. Augustinavi- 
čienei sutikus, yra baigtas kon
kurso komisijos formavimas. 
Šalia jos į Jury komisiją įeina: 
Petras Balčiūnas, Viktoras Ma- 
riūnas, kun. Alfa Sušinskas ir 
Mykolas Venclauskas.

X Nauja Rašytojų Drujos 

Valdyba bus renkama iš čika- 
giškių rašytojų. Balsų tikrini-1 
mo komisija (J. Augustaitytė, 
Gr. Tulauskaitė ir A. Valenti
nas), slapto balsavimo tvarka 
1956. V. 5 d. patikrinusi atsiųs
tuosius 45 vokus, rado, jog Chi- 
cagai teko 27 balsai, New Yor- 
kui 13, Bostonui—New Yorkui 
1, Baltimorei 1, Baltimorei— 
VVashingtonui 1, 2 vokai tušti. 
Tuo būdu balsuotojų daugumai 
pasisakius už Chicagą, ateinan
čiam dvimečiui LRD Valdyba 
bus renkama iš čikagiškių.

X Knygų platinimo vajuje
ištisą gegužės mėnesį bus pla
tinami visų leidyklų leidiniai. 
Šiam reikalui paruoštame ka
taloge yra apie 400 pavadinimų 
knygų. Vajaus darbams vado
vauja Chicagos apygardos val
dyba ir Kultūros Fondas, o 
svarbiausiais talkininkais pa
kviesti skautai ir ateitininkai. 
Tautiečiai, gyveną paskirai 
sunkiau pasiekiamose platinto
jams vietose, prašomi patys ge
gužės .mėnesio proga įsigyti 
bent vieną lietuvišką knygą lie
tuviškų knygų knygynuose, 
esančiuose visose lietuvių gy
venamose kolonijose.

X Mokyt. Vyt Kasniūnas

skaitys įdomią ir aktualią pa
skaitą “Lietuvio mokytojo ke
lias į Amerikos mokyklą ir pir
mieji įspūdžiai joje” Chicagos 
Mokytojų S-gos susirinkime 
gegužės 13 d. 14 vai Marijos 
Augšt. mokykloje, 16 klasėje. 
Be to bus motinų pagerbimas 
ir kt. aktualūs klausimai. Mo
kytojai ir kiti suinteresuoti 
kviečiami dalyvauti.

X Elena Strikienė, veikli 
kultūrinėje dirvoje ir nuolat be-

nykla” ir kt. kelionėje užtruko, 
tai atidarymo dieną tie kūri
niai nebuvo išstatyti. Almaus 
galerija tuos darbus gegužės 
tnėn. 7 d. gavo ir jau išstatė 
parodoje.

X Pavasaris Bridgeporte.

Lietuviškosios “Dainos” tele
vizijos krautuvės vitrina sko
ningai išpuošta pavasario mo
tyvais. Praeiviai stovinėja be
sigėrėdami sezonui' pritaiky- 
tom dekoracijom bei prekėm. 
Viduje pirkėjas randa gausų 
pasirinkimą nešiojamų radijo 
aparatų, kurių dabar didžiau
sias pareikalavimas. Amerikie
čių firmos: Zenith, RCA, Ge
neral Electric, Sentinel, Moto
rola, Admiral ir kitos konku
ruoja su pigiais japoniškais ga
miniais. “Dainos” adresas: 
3130 So. Halsted St.

X Marija Sudeikienė, plačiai 
žinoma veikėja, kuri gyvena ir 
dirba Holy Family Viloje, ge
gužės 4 d. Šv. Kryžiaus ligoni
nėje pergyveno sunkią tulžies 
operaciją. Guli 309 kambary. 
Marija Sudeikienė yra ilgame
tė ir daug nuveikusi Moterų 
sąjungos 21 kuopos narė. Taip 
pat yra amžina narė Šv. Kazi
miero seserų, šv. Pranciškaus 
seserų, Labdarių ir kitų vie
nuolynų bei įstaigų. Tikimasi, 
kad ši nuoširdi aukotoja ir kil
nių darbų rėmėja pasveiks ir 
drauge su vyru Juozu, kaip ir 
ligi šiol, sėkmingai darbuosis.

X 100 rinkėjų tereikia Cice
ro ir bus Balfui surinkta tūks 
tančiai, gegužės 12 d., iš sveti 
mųjų ir savų. Rinkėjai prašo
mi registruotis bibliotekos 
kambary arba pas Balfo val
dybos narius. Reikia Cicero 
miesto merui parodyti, kad ne 
veltui jis duoda leidimą rink
liavai, kad juo duotu leidimu 
lietuviai pasinaudoja norėdami 
pagelbėti savo varge atsidūru- 
siems tautiečiams.

X Tėvų Marijonų rėmėjų 35 
skyrius rengia ekskursiją į Šv.sisieloianti musų tautiniais rei , ..... . . . i Kalnus gegužes men. 20 dienąkalais, atstovauja Chicagos ...... * „

skautes Dainų šventės plenu
me. Ji 3 .metus yra buvusi Auš
ros Vartų tuntininke ir turi 
daug praktikos lietuvių kultū
riniuose reikaluose.

X Šv. Kryžiaus parapijoj LA 3-4841. 
misijos lietuvių kalba prasidės 
gegužės mėn. 20 d. ir tęsis ligi 
gegužės mėn. 27 d. Pamaldos 
vyks rytais 9 vai., o vakarais 
7 vai. 30 min. Pamokslus sakys 
žinomas pamokslininkas Tėvas 
A. Spurgis, MIC.

X Yra gautas leidimas rink
ti parašus Lietuvių Jaunimo 
Peticijai metinio Lithuanian 
Chamber of Commerce of Illi
nois banketo metu. Bankete 
pagrindinę kalbą pasakys se
natorius Paul Douglas iš Illi
nois.

X Juozas Norkus jau antra 
savaitė sunkiai serga ir guli 
Presbyterian ligoninėje, 1753 
W. Congress. Juozas ir jo žmo
na Ona yra žinomi dainos my
lėtojai, daug vakarų paįvairinę 
savo dainomis. Be to nuošir
džiai veikė Town of Lake apy
linkės draugijose.

Vincentui Gudaičiui, 3743 S. 
Damen, už 3 savaites, sugaiš
tas namuose dėl ligos, Leonas

■v

TARP SINJORUI
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Adlai E. Stevenson stovi tarp sinjoritų po kampanijines kalbos Cul- 
ver City, Calif. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. 4. VALSTYBĖSE

— Mergaičių vasaros stovyk
la IMMACULATA, Putnam, 
Conn., praneša, kad stovyklau
tojų registracija jau vyksta. 
Šiais metais stovykla praside
da birželio 24 d. ir baigiasi lie-

— Kunigaikštienės Birutės 
D-jos Clevelando skyrius įsi
steigė š. m. balandžio mėn. 22 
d. Valdybą sudaro: Veronika 
Nagevičienė — pirmininkė, Ja
nina Tallat-Kelpšienė — pirm. 
pavaduotoja, Karašįenė — sek-

„„ , ,, .. retore, Marna Jurksiene —pos 22 d. Stovyklauti galima , ... ... , ., . . ., , , . , . kultūros reikalams vadove,keturias savaites arba dvi (nuo1
birželio 24 iki liepos 8 d. arba
nuo liepos 8 d. iki liepos 22 d.) 
Visais reikalais rašyti šiuo ad
resu: Camp Immaculata, Im- 
.maculate Conception Convent, 
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Bliumentalienė — iždininkė ir 
narys Gražina Natkevičienė.

— Lietuvos Vyčių suvažiavi

mas 1957 metais planuojamas 
šaukti Los Angeles mieste. Lie
tuvos Vyčių Los Angeles, Cal., 
kuopa (133) savo susirinkime, 
kuris įvyko 1956 m. balandžio 
mėn. 29 d., nutarė kviesti vi
suotiną organizacijos suvažia
vimą 1957 metais puošniaja
me Los Angeles mieste. Rytinių 
steitų vyčiai jau keli metai ra
gino Los Angeles kuopą pasi
siūlyti sušaukti suvažiavimą 
prie Ramiojo Vandenyno. Los 
Angeles vyčiai tiki. kad jųjų 
pasisiūlymas suruošti 1957 me
tais suvaižavimą bus priimtas 
šių metų suvažiavime Chicago
je. Suvažiavimo šaukimo reika-

X Kalbėjo telefonu su Kau

nu. Praeitą sekmadienį apie 11 
vai. 30 min. ryto Joną Mark- 
valdą, gyvenantį 903 W. 35 st.,
Chicagoje. telefonu iš Kauno 
iššaukė j0 sesuo Janina, su ku
ria jis jau 12 metų nesimatė.
Pasikalbėjimas tęsėsi tris mi
nutes, buvo girdėti labai gerai.
Janina pasakė, kad tuo metu 
Kaune 7 vai. 30 min. vakaro.
Sesuo pirma laišku buvo pra
nešusi, kad tokią tai dieną ir 
valandą šauks iš Kauno. Už pa
sikalbėjimą buvo užmokėta 
Kaune.

X Moksleivių Tautinio an
samblio kanklininkų repeticijos pavedė kuopos vicepirm. Ed'. 
bus trečiadieniais 6:30 vai. vak.

Autobusas išeina nuo Šv. Pa
nelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčios punk
tualiai 8 vai. rytą. Biletus ga
lima gauti pas Oną širvinskie- 
nę, 4541 S. Rockvvell st. Telef.

Jankauskas įteikė $140.00 čekį. vos.

X Skulptorius Petras Vėbra.

gyv. 2645 W. 18 St., įsigijęs ke
letą pjaustymo mašinų, atlieka 
skulptūros darbus savo dirbtu
vėje. Jis dirba stilizuotus lie
tuviškus kryžius ir bažnyčių 
altorių papuošimus. Dabar P. 
Vėbra baigia St. Louis bažny
čiai vieno altoriaus baldachi- 
mą.

Yra gautas pasiūlymas šio 
dailininko darbų parodą dar 
šiais metais suruošti Kaliforni
joje, Los Angeles mieste.

X Visų šventų parapijos 
bažnyčioj. Roselande, 40 vai. 
atlaidai prasidės gegužės 13 d. 
sekmadienį sumos metu 10 vai. 
rytą. Atlaidai baigsis antra
dienį, gegužės 15 d. vakare, 
mišparais, pamokslu ir proce
sija. Pamokslus rytais ir vaka
rais sakys kun. Anicetas Ta
mošaitis, S. J.

X Natalijai Klimas ir Alek
sui Vitkauskui, gyvenusiam 
6933 S. Talman avė., Draugo 
redakcijoj yra laiškas iš Lietu-

Lietuvių auditorijoje. Choris
tams, tautinių šokių šokėjams 
ir vaidintojams repeticijų he- 
bus iki gegužės 28 d.

X Oro paštu iš Maskvos 

gaunamus dienraščius Izviesti- 
ja (vyriausybės organas) ir 
Pravda (kompartijos organas) 
dabar nuolat seka redaktorius 
kun. dr. J. Prunskis ir įdomes
nius dalykus paruošia “Drau
gui”.

X Knygų mėnesio knygų ka
talogas išėjo iš spaudos. Kata
loge yra visi naujieji leidiniai 
ir vienas kitas senesniųjų. Į 
sąrašą neįeina lietuvių muzikos 
leidiniai.

X Gautingo sanatorijoj gu
lintiems lietuviams aukojo: 
Ant. Trimakienė 10 dol., dr. J. 
Gudauskas, dr. P. Kisielius, dr. 
J. Vaitaitis, Frank’s TV and 
radio, A. Gylienė po 5 dol. Dr. 
Jurkūnaitė 3 dol. St. Tumosie- 
nė ir O. Jodkienė po 2 dol.

VftJUJE

CHICAGOS ŽINIOS
JAV ir SSSR ginklavimasis Užgautas slystančio 

Chicagoje pirmadienio vaka-| automobilio
re kalbėjo JAV Gynybos sek-1 Vyresnio amžiaus pėsčiasis 
rotorius Charles E. VVilson. Pri- Fdvvard Simons buvo sunkiai 
simindarnas kaikieno kaltini- sužeistas automobilio, vairuo- 
mus, kad JAV atsilieka gink- Jarn2 Laddie Pitelkos. Vairuo- 
lavimęsi, jis piliečius nurami- Į to jas tvirtina, kad jo mašina 
ne tvirtindamas, kad šioje sri-' paslydusi užsisukime. Sužeista- 
tyje Amerika daro viską, kas s*s nugabentas į Resurection 
reikalinga ir ginklavimasis pi- ligoninę mirė, o šoferis pakal-
skubintas iki reikiamo greičio. 
Jo klausėsi 1.400 sveč ų per 
pietus Conrad Hilton viešbu
tyje, kur savo iškilmes turėjo 
Chicagos Nejudomos Nuosavy
bės taryba. VVilsona.j pabrėžė, 
kad Amerika dabar turi gali
mybę padaryti labai didelių 
nuostolių ir sunaikinimų bet 
kuriam kraštui, kurs drįstų 
pulti Ameriką, ir tai atbaido 
agresorius.

Byla dėl fluoridavimo
Advokatai iškėlė bylą prieš 

Chicagos merą Daley ir kitus 
miesto pareigūnus, reikalauda
mi, kad būtų sustabdytas van
dens fluoridavimas. Bylą kelia 
grupė piliečių, susibūrusių į va
dinamą Citizens Against Fluo- 
ridation organizaciją. Jie kal
tina, kad fluoridavimas įves
tas Miesto tarybos nutarimu, 
o ne piliečių atsiklausimu bal
savimo keliu; kaltino, kad tas 
chemikalas esąs nuodingas, 
nors moksliniai tyrimai sako 
kaip tik priešingai, kad jis nau
dingas dantų sveikatai.

Doleriai iš helikopterio
Majoras Robert Lewis, vie

nas iš pilotų, kurs vadovavo 
lėktuvui, numetusiam atominę 
bombą ant Hiroshimos, dabar 
buvo pakviestas numesti “do
lerių bombą” į helikopterių nu-
sileidimo aikštę ant Mer 

lu susirinkime kalbėjo A. Sky-!chandie Mart pastato. Tie do- • *
rius ir L. Valiukas. Kuopos na- leriai simbolizuoja dovanas
rių šis nutarimas buvo priim- naujam Suzan Bali fondui, ku
tas visais balsais. Susirinkimą rio uždavinys — kova su vėžiu 

ir kurs pavadintas vardu Hol- 
lywoodo aktorės mirusios vė
žiu praeitais metais. Šio fondo 
vajus pradėtas vakar.

tintas važiavęs greičiau negu 
oro sąlygos leido.

Moksleivių piešinių paroda
Raudonojo Kryžiaus jaunių 

organizacija gegužės 14 d. ruo
šia .moksleivių piešinių parodą 
Marshall Field krautuvėje. Pa
rinkta 150 piešinių. Jury komi
siją sudarė mokytojai E. Ben- 
nett, V. Dickson ir Prisikėlimo 
parapijos mokytoja seselė M. 
Gabrielė.

Sprogimas fabrike
Iš apvirtusio tanko prasisun

kė deguonis ir nuo acetyleno 
degintuvo užsidegęs susprogdi
no žaislų fabriką Ali American 
Plastics, 2344 Harrison st. 
Nuostolių padaryta apie $10,- 
000.

15 jaunuolių — kalėjime
Teisėjas James Geroulis po

rai dienų uždarė į kalėjimą 15 
jaunuolių, kurie mokėdami po 
dolerį, buvo nuėję žiūrėti šlykš
čių filmų viename gembliavimo 
name. To namo savininkas Her- 
bert Bernstein nubaustas dvie- 
mis mėnesiais kalėjimo.

$100,000 jaunimui
Chicagos Kolumbo vyčiai nu

tarė sukelti $100,000 jaunimo 
globai. To vajaus pradžia bus 
birželio 13 d. Chicago Stadium 
patalpose surengiant vakarą su 
scenos, filmų ir televizijos

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos Lietuvių Mokytojų

Sąjungos susirinkimas kviečiamas 
š.m. gegužes mėn. 13 d. 2 vai. po 
pietų Maria High School 16 kla
sėje (6700 So. California Avė.)

Susirinkime 'bus motinų pager
bimas ir Vyt. Kasiūno paskaita: 
“Lietuvio mokytojo kelias į Ame
rikos mokyklą ir pirmieji įspūdžiai 
joje”.

Taip pat bus aptariami kiti svar 
būs reikalai.

Kviečiame visus Sąjungos na
rius ir dar į Sąjungą neįsirašiu- 
sius mokytojus dalyvauti.

LJA.S. Valdyba
— 'Sčvų Marijonų rėmėjų 35 

skyrius, ateinantį sekmadienį, ge
gužės 13 d., 1 vai. 30 min. Šv. Pa
nelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos kambaryje 
šaukia susirinkimą. Kviečiami vi
si nariai atsilankyti, taip pat kvie 
čiami ir nauji nariai.

— šv. Jurgio moterų klubas tu
rės susirinkimą trečiadienį, gegu
žės 9 d. 8 vai., mokyklos salėje. 
Bus rodomi paveikslai.

Bartkus.
Gegužės mėn. 19 ir 20 d. d. 

kuopa daro išvyką į Meksiką. 
Pakely keli nariai žada sustoti 
dienai San Diego mieste ir mė
ginti ten padaryti užuomazgą 
naujai Vyčių kuopai.

— Detroite yra jaučiamas la
bai gyvas susidomėjimas busi
mąja dainų švente. Atrodo, jog 
ne dešimtys, bet gal ir šimtai 
detroitiečių įvairiomis susisie
kimo priemonėmis tomis dieno
mis spaus į Chicagą. Vieni ti
kisi susisiekti su senai bematy
tais pažįstamais ir bičiuliais, 
kiti tenori pagerbti lietuviškąją 
dainą ir pasiklausyti jungtinio 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
chorų. Dar kitus domina būsi
mas Kultūros kongresas, nes ir 
Detroite gyvena nemaža įvai
rių kultūrininkų, kurie gyvai 
seka ir patys dalyvauja bend
roje kultūrinėje veikloje.

Didžiausias aerodromas
Chicago Midvvay aerodrome 

per 1955 metus pakilo ar nu
sileido 381,737 lėktuvai, taigi 
net 32,374 daugiau, kaip 1954 
metais. Midway aerodromas 
lėktuvų^ judėjimu užima pirmą 
vietą JAV-se. Po to seka 
Miami, Fla., aerodromas, bet 
tas 1955 m. turėjo 105,008 
skridimais mažiau už čikagiškį. 
Kiti didesnieji JAV aerodromai 
yra: New Yorko, Los Angeles, 
Atlantos, Denverio, Charles- 
tono, S. C., Clevelando, Wa- 
shingtono.

Saugoti besimaudančius
Chicagos Parkų distriktas 

jieško 400 vyrų, ne jaunesnių

DR. DONALD A. ZALESKIS
Dr. Donnld A. Zaleskis, chiropedis- 
tas ir kojų chirurgijos specialistas 
atidarė kabinetą 3335 S. Halsted 
St., telefonas BT 7-5122. Naujas gy
dytojas yra baigęs Šv. Ritos Augš- 
tesniąją mokyklą, De Paul kolegiją 
ir. Illinois chiropcdijos ir kojų chi
rurgijos kolegiją. Jis yra tarnavęs 
JAV karo jėgose, atlikdamas tarny
bą Fitzsimmons kariuomenės ligoni
nėje, Denver, Colorado. Dr. Zaleskis 
yra Lietuvių Prekybos Rūmų (Li
thuanian Chnmher of Commerce)

NAUJŲ MAŠINŲ
FONDAS

I - 'M
1 » 1
1 ■

“DRAUGO” Administracija
nuoširdžiai dėkoja už aukas
Naujų Mašinų Fondui, 
šie asmenys:

Aukojo

Gaučys, Alfonsas . $10.00
Giedrimas Petras . . 5.00
Grabys, kun. J. J. . 5.00
Stanulis, Jonas .... 5.00
Butkūnas, Andrius . 2.00
Gasparonis, Monika 2.00
Kardelis, Nikodemas 2.00
Karosas, Vytautas . 2.00
Kazlauskas, F......... 2.00
Kriaunys, M. E...... 2.00
Kudarauskienė, A. . 2.00
Simanavičiūtė, Elena 2.00
Tamošiūnas, Jonas . 2.00
Vaineikis, Juozas .. .2.00
Burokas, Mykolas . . 1.50
Neubauer, Adolf .. 1.50
Adomkaitis, Norb. . 1.50
Avižonis, Genė .... 1.00
Baras, Bronius .... 1.00
Bulota, Joseph .... 1.00
Bulota, Vytautas ... 1.00
Ehrenberg, Helen . . 1.00
Galinis, Jonas ....... 1.00
Gendruolis, Jonas . . 1.00
Jančiukas, Alfonsas .1.00
Jankauskas, Povilas . 1.00
Jasėnas, Kazys, .... 1.00
Juodakis, Juozas ... 1.00
Ivanauskienė, Teresė 1.00
Kalainis, Jonas .... 1.00
Kartanas, Vladas .. 1.00
Kovaliauskas, Bronius 1.00
Kviecinskas, S......... 1.00
Margevičius, Juozas 1.00
Marmokas, Anna .. 1.00
Prialgauskaitė, Gabr 1.00
Songinas, G............ 1.00

STATYBOS FONDAS

Aukojusiems Statybos Fon
dui tariame nuoširdų ačiū. Au-
ko jo šie asmenys:

Charzauskas, St. .. $10.00
N. N....................... 5.00
Grinius, Povilas .. . 2.00
Petruškevičienė, V. 2.00
Zaleckas, Jonas .... 2.00

narys. Ponai Zaleskiai, jauno gydy 
kaip 17 metų amžiaus, 6 pėdų tojo tėvai, yra gerai žinomi lietuviai 
ar augštesnių, mokančių plauk- biznieriai ir visuomenininkai, savi
ti v,,T.io ninkai Vniversal Shoe Store ir

Bridgeporto lietuvius aptarnaujati, kurie bus besimaudančių sar
gai paplūdimiuose. Atlygini
mas — $257 mėnesiui. Tie vy
rai bus paskirstyti į 13 Chica- 

Gegužės mėn. 20 d. 3 vai. po gos paplūdimių ir 40 maudy- 
pietų, Piliečių Svetainėje South mosi baseinų lauke. Blankus

Pittsburgh, Pa.
KORTŲ VAKARAS

35 metus.

Side, įvyksta didelis žaidimų 
vakaras, kurį rengia BALF’o 
skyrius. Laimėtojams bus ski
riama vertingo? dovanos.

Pelnas skiriamas Europoje 
esantiems lietuviams remti. Vi
sų lietuvių pareiga skaitlingai 
šiame parengime dalyvauti.

Biletai gaunami pas visus 
BALF’o narius ir žaidimų die
ną prie įėjimo.

— ★ —

— Jurevičiai, susilaukė šei
mos padidėjimo — dukrelės.

— B. Marčiutaitis ir Ruth 

Miliauskas sukūrė balandžio 
mėn. 28 d. lietuvišką šeimą. 
Abu jaunieji yra veiklūs Lietu
vos Vyčių organizacijos nariai. 

Princesė Margarita stovi vėjuotą Sutuoktuvės įvyko Šv. Kazi- 
dieną medžiokles klube Sandring- , „
ham, Anglijoje. <IN») miero bažnyčioje. A. K.

prašymams galima gauti parkų 
nameliuose bei miesto augštes- 
niose mokyklose ar kolegijose.

Dovanojo biblioteką
Mokytoja Virginia Dempsey, 

gyvenanti 8229 Harper avė., 
Chicagoje, padovanojo Loyolos 
universitetui $20,000 vertės 
knygyną, kuriame daug enci
klopedijų, žodynų ypač studi
joms anglų kalbos, istorijos, fi
losofijos.

Izraelio prekybos paroda
Pirmoji Izraelio prekybos pa

roda vidurvakariuose įvyks ge
gužės mėn. 21—28 d. Izraelio 
konsulas Chicagoje Simcha 
Pratt aiškina, kad parodos 
tikslas — plėsti prekybą su Iz
raelio valstybe.

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

1
1
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Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 putli. Kaina $1.00 
(Jžaakymun kartu au pinigai* siuskite:

‘‘DRAUGAS” 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, HL

10
Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 

vaizduojančių 4 metų dalis

M.00 .
Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.


