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Audroj 56 asmenys žuvo ir per 300 buvo sužeista
Universalines Paštų sąjungos

suvažiavimas bus Kanadoje
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Tarp visos eilės tarptautinių orga
nizacijų, šaukiančių savo kongresus šios vasaros metu, bus ir Uni
versalinė Paštų sąjunga, kurios kongresas įvyks liepos 14 d. Ot- 
tawoje, Kanadoje.

Tai bus iš eilės jau keturiolik-________________________________
tasis kongresas, šaukiamas kas gamybą visiškai automatinių žen 
penkeri metai. Paskutinis kon- kių gesinimo mašinų. Ta-i būtų 
gresas yra įvykęs Briusely 1952 Į tokios mašinos, kurios ne tik au
lu. Tas kongresas yra kaip ir Uni
versalinės Paštų sąjungos parla
mentas. Jis posėdžiaus šešias sa
vaites.

Apie to kongreso sušaukimo 
datą ir apie jo numatomus dar
bus kalbama Paštų sąjungos 
1956 m. pranešime, kuris kartu 
su kitų JT specialinių agentūrų 
pranešimais, yra patiektas ir bus 
svarstomas Genevoje šią vasarą 
įvyksiančioje Ekonominės ir So
cialinės tarybos sesijoje. Tas pra 
nešimas jau paskelbtas JT būsti
nėje.

Paštui priklauso 96 šalys

Kongrese dalyvaus visi Paštų 
sąjungos nariai, kurių skaičius 
šiuo metu siekia 96 ir kuriame 
atstovaujamos šalys ir teritori
jos. Svarbiausias kiekvieno kon
greso tikslas yra peržvelgti Tarp 
tautinę Paštų konvenciją ir visas 
papildomas sutartis ir padaryti 
reikalingų pakeitimų. Šitokiu bū 
lu sykį per penkerius metus paš
to veikla pastumiama pagal nau
jausius gyvenimo reikalavimus. 
O apžvalgos darbas vykdomas, 
remiantis paskirų narių patiek
tais pasiūlymais.

Pranešdama apie savo veiklą 
pašto ženklų informacijos srity
je, Universalinė Paštų Sąjunga 
nurodo, kad jos tarptautinis biu
ras, arba kitaip vadinamas nuo
latiniu sekretariatu, per 1956 me 
tus yra užregistravęs 2,591 įvai
riose šalyse išleistus pašto ženk
lus. 1955 m. jų buvo užregistruo
ta 2,352. Sąjungai priklausančios 
šalys privalo savo pašto ženklus 
registruoti jos centre, kuris pas
kui tų ženklų pavyzdžius išsiun
tinėja susipažinti visoms Sąjun
gos narėms.

Nauji pasiūlymai

Tarp daugelio kitų dalykų, me 
tinis Paštų Sąjungos pranešimas 
mini visą eilę sumanymų, kurie

tomatiškai gesintų ženklus, bet 
paskui ir automatiškai tuos laiš
kus sudėtų į eilę.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, kurios savo pašto instrukci
jų knygoje yra surinkusios ir vi
sas su pašto tarnyba susijusias 
sveikatos ir saugumo priemones, 
teiraujasi, ar nebūtų galima pa
tirti, kas tuo reikalu nuveikta ki
tose šalyse. O Sovietų Sąjunga 
kviečia pravesti diskusijas, kaip 
galima būtų įrengti automatiš
kai operuojamus požeminius paš 
to geležinkelius.

Švedija, patiekdama žinių apie 
savo filatelinę tarnybą, kuri vei
kia tenai nuo 1927 m., pardavi
nėdama pašto ženklus filatelis
tams, teiraujasi, kiek panašioje 
srityje yra kitos šalys nuveiku
sios. Austrija gi domisi, ar ne
galima būtų išrasti kokio nors 
prietaiso, kuris galėtų stipriai 
pritvirtinti prie siuntinių su kli
jais kitoje pusėje parengtus adre 
sų lapelius.

Paštų Sąjungos būstinė yra 
Berne, o jos tarptautiniam biu
rui vadovauja šveicaras dr. Fritz 
Hess. Jis taip pat yra ir sekre
toriumi komiteto, besirūpinančio 
ekzekutyviniais ir ryšių bei tar
pininkavimo reikalais. Savo na
rių informacijos reikalu Sąjunga 
leidžia mėnesinuką „L’Union Pas 
tale“ septyniomis kalbomis — 
angliškai, prancūziškai, vokiš
kai, ispaniškai, arabiškai, rusiš
kai ir kiniškai.

derybas su Egipto prezidentu Nasseriu “kaip galima greičiau, kad būtų 
dcitis Suezo kanalu. Dešinėje yra Egipto atstovas Oiuar Lųtl'i.

sudarytos geresnės sąlygos nau- 
(INS)

Armija valdys
Haiti respubliką

PORT AU PRINCE, Haiti, 
geg. 22. — Gen. Leon Cantave, 
palaikomas armijos karininkų, 
vakar pradėjo tvarkyti Haiti res
publiką. Jis sakosi norįs respu
bliką išgelbėti iš netvarkos.

Gen. Cantave, 46 metų, baigęs 
Amerikos jūrininkų mokyklą, pa 
žadėjo laisvus ir garbingus rin
kimus.

Kol laikinis prezidentas bus iš
rinktas, pasakė gen. Cantave, ar
mija valdys kraštą.

Tik Maskva taip
gali padaryti

BOSTONAS, Mass., geg. 22. — 
Bostono chemijos profesoriai 
Zuffanti ir Luder viešai paskel
bė, kad Maskva išsivertė jų va
dovėlius ir persispausdino jų net 
neatsiklausus. Profesoriai pava
dino tai Maskvos piratiniais dar-

Naujos audros smoge į
Missouri miestus

ST. LOUIS, geg. 22. — Sūkurinė audra (tornadas) pirmadienį 
ir antradienį siautė Missouri ir Kansas valstybėse. Šiandien su
skaičiuota, kad audroje žuvo 56 asmenys ir daugiau kaip 300 buvo 
sužeista.

Nauja audra vakar naktį nu
ūžė per pietryčių Missouri, už- 
mušdama dar 16 asmenų ir su- 
žeisdama 100. Illinois, Iowa, In
diana ir Missouri valstybių dalis 
taipgi palietė tornadas.

Lenkijos seimo nariai apie
dabartinę savo krašto padėtį

PARYŽIUS, Prancūzija. — Prancūzijoje šiuo metu vieši du 
žymūs naujojo Lenkijos seimo katalikų grupės nariai: Stoma ir 
Kisielewski.

Vienas ir antras skaitė Pary
žiuje viešas paskaitas apie da
bartinę padėtį Lenkijoje. Stoma 
kalbėjo katalikų intelektualų cen 
tre, o Kisielewski žurnalo „Preu- 
ves“, leidžiamo Europos Kultū
ros kongreso, susirinkime.

„Liudininkai“ arba 
„išpažintojai“

vadinamoji PAX (Piaseckio) 
grupė „nustojo buvusi išimtina 
katalikų atstove“ ir kad „ji išgy
vena krizę“. Zawiejski dar pažy
mėjo, kad „lenkų tauta savo mil
žiniškoje daugumoje yra katali
kų tauta“.

Vienas ir antras kalbėtojų pa
žymėjo, kad katalikų grupė Len
kijos seime nelaikanti savęs jo
kia partija. Jie save laiką Lenki
jos katalikų masių „liudinin
kais“ arba „išpažintojais“ seime. 
Vienas ir antras pabrėžė, kad 
atsiklausiant tėvų, ar jie nori, 
kad vaikai būtų mokomi religi
jos, 90% pasisakė už. Tačiau sei
me katalikų grupė tepriskaitanti

bais. Jie pareiškė savo protestus tiktai g atstovus. Nėra mažiau-
per valstybės departamentą.

• Italijoje 1957 m. priskaičiuo
jama 48,381,000 gyventojų. Me
tinis prieauglis 300,000.

Mokesčių pakėlimo projektas
nuvertė Mollet vyriausybę

PARYŽIUS, Prancūzija, geg. 22. — Socialistų lyderio Guy 
Mollet pirmininkaujamoji prancūzų vyriausybė susidūrė su įvai
riais sunkumais ir vakar Mollet parlamente negavo absoliutinės 

b^'patUkti Ko"ngre"šo balsų _ 298 - .prendžiant mokesčių pakėlimo ir kitus

svarstyti. Juos prisiuntė centrui 
arba paskiros Sąjungos narės ar
ba į darbotvarkę įtraukė pats 
Sąjungos centras.

Ir taip, pavyzdžiui, siūloma ap 
svarstyti vadinamų propagandi
nių spaudinių forma ir turinys; 
atleidimas nuo pašto mokesčio 
akliesiems skirtos literatūros; 
įrengimas pašto dėžučių ant to
limojo susisiekimo autobusų; įs
teigimas naujų pašto įstaigų, ku
rios keliautų motoriniais laivais; 
taip pat sumanymas, kuris kalba 
apie būdus persiųsti radioakty- 
vinėms medžiagoms. Taigi, suma 
nymai visiškai pagal dvidešimto
jo amžiaus reikalavimus.

Siūlo didi ir maži

Tarp siūlytojų yra ne tik di
džiulės, bet ir mažos šalys. Taip, 
pavyzdžiui, D. Britanijos paštas 
kviečia surinkti duomenis apie 
tai, kaip galima būtų palengvinti

klausimus. Mollet politiką palaikė 250 atstovų (213 pasisakė 
prieš).

Premjeras Mollet vakar įteikė ~i ■■
atsistatydinimo raštą preziden- §u diplomais nuėio 
tui Coty. * J

KALENDORIUS
Gegužės 23 d.: šv. Deziderijus; 

lietuviški: Kymantas ir Tautvy
da.

Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:10.
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Oro biuras prąneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — vė
siau.

Sunkumai Alžirijoje

Prancūzija turi daug sunkumų 
su Alžirija. Jau antri metai tame 
Šiaurės Afrikos krašte eina ko
vos tarp alžiriečių sukilėlių ir 
prancūzų karinių dalinių. Guy 
Mollet vyriausybė Alžirijos klau
simu buvo užėmusi kietą liniją ir 
todėl susilaukė paramos parla
mente iš nuosaikiųjų arba deši
niųjų grupių. Iš kitos pusės, Al
žirija, Suezo krizė ir įvairūs so
cialiniai įstatymai reikalauja 
naujų ir stambių išlaidų. O tatai 
iššaukia reikalą įvesti naujus mo 
kesčius arba esamus pakelti. 
Nauji mokesčiai parlamente yra 
nepopuliarus dalykas ir susidūrė 
su pasipriešinimu tų grupių, ku
rių rėmėjus mokesčiai daugiau
sia paliečia.

Nepasisekė

Neturėdama kitos išeities, vy
riausybė dėl savo finansinių su
manymų pastatė parlamente pa
sitikėjimo klausimą. Vyriausybė 
negavo absoliutinės daugumos 
pasitikėjimui.

j amžinybę
CHARLESTON, W. Va., geg. 

22. — Keturi Kanawha apskri
ties jaunuoliai — trys iš jų už
vakar baigę augštąją mokyklą 
— vakar žuvo skaudžioje auto
mobilio nelaimėje West Virginia 
kelio užsisukime.

Jaunuolių automobilis įvažia
vo į sunkvežimį.

• Pakistano finansų ministe
ris Syed Amjad Ali pasakė, kad 
jo kraštas turėtų atvirai pažiū
rėti į realybę ir nebepriklausyti 
nuo Amerikos ekonominės pagal 
bos.

Vokiečių taktika
KASSELIS, Vokietija, geg. 22. 

— Vokietijoje Kasselio miesto 
taryba paskelbė boikotuosianti 
visokį bendradarbiavimą su ame 
rikiečiais pastarųjų laikomuose 
Amerikos namuose. Į juose ren
giamas pramogas jie neisią, ir 
tai bus ženklas protesto prieš 
tai, kad amerikiečiai vis dar lai
ko sekvestruotus vokiečių na
mus, nors jų savininkai ir gerą 
nuomą gauna.

Keli namai testovi

Fremont’e, 207 asmenų ben
druomenėje, 160 mylių pietuose 
nuo St. Louis, vakar vėlai audra 
daužėsi. Mažiausia aštuoni as
menys žuvo ir 50 buvo sužeista, 
keletas labai sunkiai. Tik keli na
mai testovi, kiti sugriauti.

Kiti aštuoni asmenys žuvo Dės 
Loge - Bonne Terre apylinkėje 
rytinėje Missouri valstybėje, 80 
mylių pietuose nuo St. Louis; ke 
turi žuvo Farmington’e ir vienas 
— Van Buren. Mažiausia 30 as
menų buvo sužeista audros metu.

Dvidešimt kitų buvo sužeista 
Monticello, Mo., 150 mylių šiau
rėje nuo St. Louis. Vienas ket
virtadalis namų 154 asmenų mies 
telyje buvo sugriauta. Bet apie 
mirtis nebuvo pranešta.

Mokykla sugriauta

Pirmadienio naktį 38 asmenys 
žuvo ir 200 sužeista, kai torna
das smogė į Kansas City prie
miesčius.

Alto Pass, III., augštesnioji mo 
kykla buvo sugriauta ir keletas 
namų sužalota. Audra smarkiai 
apardė namus Paradise, Ind., ne
toli Evansville. o J 1

Šimtai žmonių liko be pašto- ^pRUda okupuotoje 
gės. Audra padarė milionais do 
lerių nuostolių.

Dažnai nebūna
būtinų prekių

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Pasvalio parduotuvėse dažnai 
nebūna būtinų prekių, rašoma 
Vilniaus „Tiesos“ vedamajame 
(81 nr.). „Panašių trūkumų, de
ja, yra nevien Pasvalyje“, rašo 
laikraštis. „Anykščių rajone 
druska pardavinėjama tik vie
noje parduotuvėje. Čia dažnai ne 
galima nusipirkti taip pat ciga
rečių, saldainių ir kitų prekių. 
Tai pasipiktinimą keliantieji fak 
tai... Kartais parduotuvių dar
buotojai kaikurias prekes tiesiog 
išdalina pažįstamiems, o pirkė
jai jų visai negauna“. Pasiūtų vy 
riškų ir moteriškų kostiumų kai- 
kur buvę 70 procentų broko.

Gamtos apsaugos
klausimais konferencija

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Konferencija gamtos apsaugos 
klausimais buvo Vilniuje. Orga
nizavo Lietuvos mokslų akade
mijos gamtos skyrius ir geologi
jos institutas. Buvo aptariami 
gamtos ir kultūros paminklų, 
faunos, augalų, žemės ir vandens 
turtų apsauga.

Lietuvoje

Jei būtų pripažinta
raudonoji Kinija

CHICAGO, III., geg. 22.—Jung

• Trečias povandeninis atomi
nis laivas. Jungtinės Amerikos 
Valstybės pradėjo statyti trečią 
povandeninį atominį laivą. Jis 
bus 25 proc. mažesnis už „Nau-

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Lietuvoje dabar išeina 137 perio
diniai leidiniai, kurių bendras 
vienkartinis tiražas siekia 859,- 
000 egz. Vilniaus „Tiesa“ turinti 
arti 20,000 skaitytojų. Tuos skai
čius paskelbė Vilniaus radijas ge

sios abejonės, kad laisvoje rin
kimų sistemoje katalikų grupė 
būtų keliolika ar keliasdešimt 
kartų gausesnė.

Išgyvena krizę

Paryžiuje taipgi vieši Lenki
jos Valstybės tarybos narys Za- tinių Amerikos Valstybių pripa- 
weijski, vienintelis katalikas ta- žinimas raudonosios Kinijos su- 
me „augščiausiame prezidiume“.
Jis suteikė pasikalbėjimą dien
raščio „Le Monde“ bendradar
biui, kuriame pareiškė, kad nuo 
praėjusių metų spalio mėnesio

tillus“, 265 pėdų ilgio, 2,400 to 
nų. Kainuos per 30 milionų dole- , gūžės 5 d. Toji diena okupuotoje 
rių. ' Lietuvoje buvo „spaudos diena“.

Robert B. Anderson i5.Texas, bu
vęs JAV laivyno sekretorius, numa
tomus Iždo sekretoriumi, jei George 
Ilumplirey pasitrauktų is Iždo sek
retoriaus jmreigų. (INS)

stiprintų ten komunizmo viešpa 
tavimą, vakar pareiškė kun. Fre- 
derick J. Becka, šv. Teresės pa
rapijos klebonas Chicagoje.

Kun. Becka septynerius metus 
gyveno pietinėje Kinijoje ir ge
rai pažįsta Kinijos komunistus, 
kurie jį buvo įmetę net ir į ka
lėjimą. Kun. Beck Kinijoje buvo 
misionierius.

Kovos tebevyksta
AL2IRAS, Alžirija, geg. 22. — 

Prancūzų kareiviai vakar užmu
šė, sužeidė ar paėmė nelaisvėn 
dvidešimt devynis sukilėlius ry
tinėje Alžirijoj. Ten buvo dvi ko
vos.

Stevenson Anglijoje
LONDONAS, geg. 22. — Adlai 

Stevenson vakar iš Briuselio nu
skrido į Londoną. Anglijoje Ste
venson bus 10 dienų. Amerikie
tis demokratas gaus garbės mok 
alinį laipsnį Oxford universitete.

Nušoko nuo bėgių
VIENA, Austrija, geg. 22. — 

Prie Vienos greitojo traukinio, 
kuris eina tarp Vienos ir Pary
žiaus, du vagonai nušoko nuo bė
gių. Sužeisti 47 keleiviai.

Žemė drebėjo

Vokiečiai tremtiniai
BONNA, Vokietija, geg. 22. — tremtinių buvo visiškai įkurdin- 

Vokietija nuo 1949 m. išvary- ti; 25—30 proc. visų tremtinių 
tiems vokiečiams iš Sudetų kraš- yra tik dalimi įkurdinti, 
to bei šiapus Oderio - Neisės li- Visų Vokietijos bedarbių 25
nijos šelpti bei įkurdinti išleido procentai yra tremtiniai. Nors j ATĖNAI, Graikija, geg. 22. — 
40 bilionų markių (9,5 biliono pernai Vokietija pastatė 500,000 | Vakar Atėnuose žemė drebėjo, 
dol.). naujų butų, tačiau dar 400,000 j Nieko nepranešama apie nuosto-

Pemai metų gale jau pusė tųtremtinių gyvena lageriuose. >lius.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—t Jugoslavijos diktatorius Tito vakar pareiškė, kad jo gin
čas su sovietų vadais bus išspręstas kantrybe ir susipratimu. Dik
tatorius Tito pridėjo, kad jo santykiai jau pagerėjo su sovietais ir 
kitais komunistiniais kraštais.

— Maskva įsteigė naują valstybinę agentūrą kultūriniams 
santykiams palaikyti su užsienio kraštais. Įstaigos vedėjas yra 
Yuri A. Zukov, buvęs „Pravda“ laikraščio redaktoriaus pagelbi
ninkas.

— Jordano pareigūnai pakorė keturis vyrus, kurie darė są
mokslus prieš Jordano karalių Husseiną. Keturi vyrai vakar pa
karti keturių miestų viešose aikštėse, kad atgrasytų kitus nuo są
mokslų prieš karalių.

— Danijos karalius Frederiek IX vakar pasakė, kad Sovietų 
Sąjungos vadai neišgąsdins Danijos grasinimais. Kremlius praėju
sį mėnesį įspėjo Daniją, kad jai gresia atominis sunaikinimas, jei 
įsileis Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) jėgas ar 
Amerikos atominius ginklus į Danijos teritoriją.

— Jungtinių Amerikos Valstybių draugai arabai bando įti
kinti Washingtoną, kad jis panaudotų įtaką Izraeliui atidėti ban
domojo laivo siuntimą Suezo kanalu.

— Prancūzijos prezidentas Coty jieško naujo premjero vieton 
Mollet, kuris užvakar negavo parlamento pasitikėjimo savo poli
tikai.

— Prezidentas Eisenhouieris vakar įspėjo kongresą, kad ap
karpymas užsieninės pagalbos programos padidins karo pavojų 
ateityje.

— Komunistinės Kinijos režimas vakar pripažino, kad Kini
jos studentai sustreikavo. Studentų streikas prieš komunistinį re
žimą buvo suruoštas Yunnan provincijoje.

— Prezidentas Eisenhouieris vakar atmetė sovietų pasiūlymą 
pasikeisti oriniu apžiūrėjimu Rusijoje ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse mylios už mylią baze. Prezidentas pasakė spaudos kon
ferencijoje, jog jis nemanąs, kad JAV galėtų sutikti su Sovietų Są
jungos užsienio reikalų ministerio pasiūlymu, patiektu praėjusią 
savaitę. Prezidentas Eisenhouieris pasakė, kad toks pasikeitimas 
neįmanomas, nes JAV plotas yra mažesnis negu Rusijos.
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Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 518 Green Str., Champaign, Dl.

Ateitininkų šeimos šventė
Vėsus ir lietingas gegužės 19 

d. rytas nesutrukdė ateitininkiš- 
kos šeimos šventės Chicagoje.
10 vai. ryto tėvas J. Kidykas,
S J, atnašavo šv. mišias už mi
rusius, ištremtus ir kovojančius 
ateitininkus Marijos augštesn. 
mokyklos koplyčioje, kuri, nors 
nemaža, nepajėgė susodinti visų 
dalyvių.

Tėvas Kidykas dienai pritiky- 
tame pamoksle iškėlė šeimos 
reikšmę bendruomenės gyveni
me. Šeimos laimei reikalinga 
tarpusavio meilė, intymumas, pa 
sitikėjimas ir pasiaukojimas. Vi
sa tai reikalinga ir organzaci- 
jai. Šias dorybes yra sunkiau 
įgyvendinti organizacijoje, bet 
ateitininkuose meilė vyriausiam 
idealui — Kristui — turi nuga
lėti visas kliūtis. Tas apsiriko, 
kas j ateitininkų organizaciją 
atėjo ne Kristaus meilės veda
mas, bet kitais išskaičiavimais.

Pusryčius paruošė ateitinin
kės sendraugės. Prie stalų pa
tarnavo moksleiviai ateitininkai.
Pobūviui pirmininkavo Ateitinin 
kų Sendraugių Sąjungos Centro 
Valdybos pirm. K. Kleiva. Sa
vo dalyvavimu šeimos šventę pa 
gerbė vysk. V. Brizgys. Eksce
lencija trumpame sveikinimo žo
dyje pasidžiaugė gausiu daly-(ninku organizacija būtų stipri, 
vavimu, palinkėjo, kad ateitinin-1 ninga ir pareiginga, kad ta ši
ku šeimos šventė taptų tradici- Įima, kurią pajutome šioje šven- 
ja ir apgailestavo, kad kiti anks- tėję, galėtų iš mūsų spinduliuo- 
tesnieji įsipareigojimai neleidžia ti j visą aplinką. P. P.

jam pasilikti ilgiau šioje šven
tėje. Svečiai iš Detroito — dr. 
Damušis ir inž. Mikaila trumpai 
priminė steigiamos ALRKF sto
vyklos reikšmę ir padėkojo či- 
kagiečiams už gausią paramą. 
Darbai dar neužbaigti ir toli
mesnė parama yra reikalinga. 
Atskirai buvo pagerbti ateitinin
kų medikų Korp! Gaja suvažia
vimo dalyviai, kurie kartu da
lyvavo šeimos šventėje. Pusry
čiai buvo paįvairinti kalbomis, 
aenine programa ir dainomis, 

kurios taip mielos kiekvienam 
lietuviui.

Šeimos šventė paliko stiprius 
įspūdžius kiekvienam dalyviui. 
Moksleiviai, studentai, sendrau
giai — visi jautėme esą ateiti- 
ninkiško organizmo nariais, ku
rių darnus funkcionavimas yra 
būtinas viso organizmo sveika
tai. Vyresniųjų patirtis ir jau
nųjų entuziazmas, sujungti ben
drų idealų meile, skamba kaip 
gražus akordas, kuris yra taip 
reikalingas užsitikrinti tęstinu
mui ir išlikti tuo, ko reikalau
ja mūsų idealai ir principai.

Išsiskirstydami jautėme, kad 
kiekvieno pareiga yra panaudo
ti visas savo galias, kad ateiti-

dešinę būtų pažeidęs ryšių su 
užsieniu draugiškumą ir krašto 
vidinį rutuliojimąsi.

Kardinolo planai. Kard. Wy- 
szynskio žinioje yra apie 250, 
000 rytų apeigų katalikų. Kai 
Gomulka paėmė Lenkijos val
džią į savo rankas, atitinkamos 
įstaigos pasikvietė kan. Rypec- 
kį aptarti rytų katalikų dvasi
nių reikalų tvarkymą Lenkijos 
pietvakarių pasienyje.

Kard. Wyszynskis pats tarėsi 
su rytų apeigų augštesniais dva 
aiškiais, kan. M. Rypeckiu ir 
kan. Hrynyku, kurie abu yra 
ukrainiečiai, kad ukrainiečių 
Bažnyčios valdžiai būtų grąžin
tos senosios bažnyčios ir klebo
nijos, vyskupo rezidencija bei 
nuosavybė, Przemyslo vyskupi
jos seminarija, kunigų poilsio 
namai Zagiestowe bei menkai 
naudojamos lotynų apeigų baž
nyčios Vakarų Lenkijoje.

Be to, abu kanauninkai iškė
lė mintį, kad kardinolas, atnau

paskirtų generalin. vikarus, ne
pamirštant ir šiaurės vakarų sri I N A U JO S 
čių. Priešngai, jei rytų apeigų'
čių. Priešingai, jei rytų apeigų 
vyskupų valdžioje, pasigirstų 
balsai, kad rytų apeigų Bažny
čią norima sulotyninti ir sulieti 
su lotynų apeigomis.

Ką mano ukrainiečiai. Londo
ne gyvena ir eina gener. vikaro 
pareigas mgr. Al. Malynowskyj, 
kuris rūpinasi ukrainiečių-rytų 
apeigų katalikų religiniais rei
kalais. Anksčiau jis buvo Lem- 
kowsecyznos egzarkato apašta
lišku administratoriumi.

Mgr. A. Malynowskyj tačiau 
ir toliau lieka Londone, nes tuo 
reikalu jis kolkas neturi jokių 
nurodymų iš rytų apeigų ark.
Buczko, kuris nuolat gyvena 
Romoje.

Reikia manyti, kad kard. Wy- 
szynskis, būdamas Romoje, mė
gins ir šį aktualų klausimą ju
dinti, kad rytų apeigų katalikai 
galėtų patys tvarkytis ir suak-

P R E K e S, 
PIGI KAINA, 

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINA! 

Dabar muzikos mėgėjam* |»<-sta.s 
na u Jum, didelis

FONOGRAFŲ PIAIKSTELI Ų 
KKYHIVS

Populiarios, klasinės lr dzaso
— PLOKŠ TELES —

Didelis pusirlnkiinas Keliausi ų firmų
HI FI FONOGRAFŲ 

TV. Radio ir Elektrinių Aparatų

IPlTELCVISIOn
[sales - Service)

Sav. Ini. A. SEMENAS
3821 S. Halsted — CLiffside 4-5005 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 
lr ketvirtadieniais 9—9 l

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 lr 4—7 vai. Trečiad. 
tik 10—-12 vai. šcštudieniais uždaryta

Tol. REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
OYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

' (ETUVIS OTIltTOJAS)
8925 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:80
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v.
P- P.

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4152
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. lr 0-8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - IToO-zlMes

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Hpoc. pagal i w* kojom 

(Areli Supports) lr LL 
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPKDIJOS TECHNIKOS LAU.
2850 w «3nl St, Chicago 29, III 

Tel. Pltospect 0-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4209 W. 68rd St
Ofiso tel. KKIkure 5-4410 

Rezid. telef. Gltovehill.0-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

jinant Przemyslio vyskupiją ir I tyvinti savo pastoraciją Lenki- 
Lemkovvszczyznos egzarkatą, joje. J, Kuzmickis

VIKTORO KO 2 I C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 S. WESTERN AVE. PR 8-9533

Ofiso telef. LAfayettc t-8210. Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Ave.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:10 v. 

Trečiad. tik susitarus.

Ofiso tel. CLiffside 4-2890 
Rezidencijos: lAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 470j lr Hermitage)

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

BUDRIKO SPECIALUS 
PIRKINYS

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West Slst Street
Priima ligonis pagal susltarlma. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan Išskyrus trečiad lr 
šeštad

Res. tel. GRovehilI 0-5«os

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius -

6322 South Western Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. U 7-9 vai 
vak. Šeštadieniniu 10-, vai Trečia- 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso ’elefonaa: PR 8-8229
Res telef. VVAlbrook 5-5O70

ORI IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Res. tel. VVAlbrook 5-3705

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntraI 0-2294

5002 West lOth Str., Cloero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhail 3-0959 
Kitu laiku lr trečtad. susitarus

Rezid. tel. HEmiock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų Ilgos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Ave. 
Tel. PKospect 8-1223 arba WE 0-5677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 

'Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad. 
1 2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

LENKIJOS PRIMAS
Lenkijos primas kard. Wy- 

szynskis gegužės pradžioje at
vyko į Vatikaną. Nors jia bu
vo Šv. Tėvo pakeltas kardinolu 
1953 m., tačiau anksčiau Vati
kano aplankyti negalėjo. Viena, 
bijojo, kad komunistinė valdžia 
neleis jam į Lenkiją sugrįžti; 
antra, kelerius metus buvo su- 
imdintas.

Lenkijos katalikai kardinolą 
iškilmingai išlydėjo iš Varšuvos 
stoties gegužės 6 d. Traukiniu 
per Vieną į Romą jį lydėjo as
mens kapelionas kun. Padacz, 
be to, kartu važiavo Lodzės 
vysk. Klepacz, vysk. Choromans 
k i ir vysk. Baraniak.

Prieš tris dienas dešimtys 
tūkstančių Lenkijos katalikų da 
lyvavo religinėse iškilmėse, ku
rių metu kardinolas atnaujino 
Lenkijos pasiaukojimą Čensta- 
kavos Švč. Marijai. Tas pasi
aukojimas atnaujinamas kas
met nuo 1656 m. .

Padėtis Lenkijoje. Tuo tarpu, 
kai kard. Wyszynski pagaliau 
galėjo nuvažiuoti į Vatikaną ir 
aplankyti Šv. Tėvą, visas pašau 
lis susidomėjęs seka tolimesnius 
įvykius Lenkijoje. Lenkijos švie 
timo ministeris Wl. Bienkovski 
N.C.VV.C. agentūros korespon
dentui pareiškė, kad Lenkijos 
komunistinis režimas ir toliau 
mano vesti glaudesnio bendra
darbiavimo su Bažnyčia politi
ką, kol tame krašte daugumas 
piliečių bus katalikai. Tačiau 
jis atmetė mintį, kad Lenkijoje 
būtų leista veikti katalikų par
tijai.

Klausiamas apie režimo politi 
ką tėvų teisių vaikų auklėji
me klausimu, ministeris at
sakė: “Komunizmo pagrindinis 
principas yra paisyti liaudies 
valios. Kadangi dauguma lenkų 
yra katalikai, vyriausybės poli
tika yra bazuojama tuo faktu. 
Atrodo, kad ši politika bus nu
matomoj ateity vedama, kol 
lenkai pasiliks katalikais’’.

Paliesdamas katalikų partijos 
idėją, kurią jis atmetė, min. 
Bienkowski pastebėjo, kad, jo 
nuomone, laisvuose rinkimuose, 
komunistai būtų pralaimėję 
krikščionių demokratų partijos 
naudai. Tuo tarpu komunistai 
a) nebuvo pasiryžę pralaimėti 
krašto valdymo ir b) posūkis į

Pagelbsti nugalėti

DIRBTINIU DANTŲ
laisvumus ir rūjestj

Daugiau nebebūkite varginami Ir 
neturėkite blogos savijautos dėl lais
vų, klibančių dirbtinių dantų. FAS- 
THEET, pagerinti alkallnial (be rūg
šties) milteliai, užbarstyti ant dantų 
plokštelių laikys jas tvirčiau, tad ir 
Jausitės daug patogiau. Išvengklte 
nemalonumų, kuriuos sudaro laisvų 
dantų plokštelės. Pirkite FASTEETH 
šiandien bet kurioje vaistinėje.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TRO V’ ST.

Telef. WAlbrook 6-7670 ir 
Glbson 8-4938

• Generalis kontraktorlus nau
jų namų statybai, jvalrlems re-, 
tnontams lr namų pertvarky
mams • Turime didel) patyri
mų namų statyboje. • Patys 
itllekamn cemento Ir medžio 
darbus, e Apkainavimai nemo
kamai.

f

LINOLEUMAMS33%, NUOLAIDOS
GOLD SEAL, ARMSTRONG - QUAKER, CONGAWALL, 

YVINTHROP, BONY MAID IR KITOKIŲ.

$4.759X12, su borderiu 
nupiginti iki__

NUPIGINTA JARDAIS MEDŽIAGA
gali būti pritaikyta daugeliui grindų

Vonioms, ketvirtainis jardas 39c *r 79c 
ir augščiau

GRINDŲ UŽDENGIMUI KAURAI DIDELE NUOLAIDA

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-7237

“SU*#®® kmimubJVH
“ iš toli ir arti
, NAUJI OIOSU TVOKU* NAUJAUSI KAAUSTTNIO {MUKIAI 

HSU PIKTU PATYRINI AS - PIGUS U? SĄŽININGAS PATARNMONM

JUOZAS NAUJOKAITIS
| 2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. *M. VAIUnelc 9

Atliekame dideliut, ir mižus automobilių remontas. Lyginimas, da* 
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A- Staaevlčlna, Sav.

2641 West 71st Str. (Kampas Talman Ave.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat joe jsikftrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagoa Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

Rašykite dėl informacijų. Musų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 Ild 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 lld 8.
Trečiadienį atdaryta visą dieną, o šeštadienį nno 9 lld 2 valandos po pietų.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

(Kampas 47-tos lr Daman Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

fieštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: W Al brook 5-3048

"■ ii. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue 
Chicago 29, 111 

telefonas REpublie 7-4900 
RezldencU: GKovehUl 8-8191

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:S0 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0030.

Rezldencl jos tel. BEverly 8-8244
OfLso HE 4-1414, arba RE 7-9700 

Rez. RE 7-0807

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

2454 West 71st Street
(71-oe ir Oampbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. YArda 7—1100 
. Realii<-ii<-i j<m — STevrart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest S5th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatv*) 

VAL. 1—4 lr 6:80—8:80 p. p. kaa- 
dlen Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tei. VVAlbrook 5-9070
Rea Hllltop 6-1M0

Dr. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 South Kedzie Avenne

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

GYDYTOJAS rR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

VAL kasdien nuo 9—4 p. p. ir 7:89
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPFCTALTST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimų, išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marųnette Road

Skelbkitės “brande”!

Tel. ofiso PKospect 0-224O
PKospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGUOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad Ir penkt.
Trečiad. ir sek. uždaryta.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Speclolyls- — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 W. 103 St., Bev erly Hills

Vai1.: kasdien Inuo 6 v. v. Jlti 9 v. vf.Į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — PUI 1 man 5-0700 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmiock 4-6816 
Rez. HEmiock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayettc 8-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7780

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 02nd HL, tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — Bishop 7-9596

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublie 7-2290 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus lr rėmus 
4455 S. California Ave. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
(7lst Ir Campbell Ave.)

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
JdOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS_

3267 South Halsted Street
Vai I Iki 4 v. p. p. fr 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. oftso PKospect 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-3 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik susitartu.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 8-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 3-0440, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 0-0257, rez. PR. 6-0069 

Rezid. 0000 S. Arteslan Ave. 
VAI. 11 v. v. Iki 8 p.p.; 6—9 v.v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų (tempimų, kuris 

yra priežastis gaivos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir toliregya- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos vaikus.

4712 Sonth Ashland Ave.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10:90 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

DRAUGAS 
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Jau keliais atvejais prezidentas Eisenhoweris kreipėsi į vi
sus kraėto gyventojus, išdėstydamas pavojus, koki gali susida
ryti mažinant paramą draugingoms Amerikai užsienio valsty
bėms. Ypač didelio dėmesio yra verta jo kalba, kurią jis pasakė 
užvakar. Prezidentas kalba visam kraštui todėl, kad JAV Kong
resas yra užsimojęs apkarpyti valstybiniame biudžete numaty
tas užsieniui remti sumas. Prezidentas mano, kad visuomenė ga
lės paveikti savuosius senatorius ir Atstovų Rūmų narius.

Šį kartą ir buvęs prez. H. S. Trumanas, demokratas, remia 
prez. Ei8enhowerio nusistatymą jokiu būdu nemažinti paramos 
užsieniui. Trumanas aštriai kritikuoja kitus prezidento ir jo 
vyrausybės darbus, tačiau pareiškia, kad būtų pavojinga mažin
ti užsieninę paramą. Ir jis tikrai žino, ką kalba, nes būdamas 
krašto valdžios priešakyje įgijo daug patyrimo.

Netenka stebėtis, kad atsiranda eilinių piliečių tarpe tokių, 
kurie mano, kad reikia nutraukti visokią pagalbą užsieniui. Toki 
neseka politikos, jiems neįdomus tarptautinis gyvenimas ir visi 
jo konfliktai. Jie ramia sąžine pasako, kad, girdi, jei pačios Euro
pos, Azijos ar Afrikos valstybės negali apsiginti, tegrobia jas 
nors ir komunistai. Tokio įsitikinmio žmonės tikrai nežino, ką 
jie kalba ir ką jie daro. Tačiau labai liūdna, kad ir parlamen
tarų tarpe — senatorių ir kongresmanų — atsiranda panašios 
galvosenos asmenų. Rodos jie turėtų geriau žinoti.

Sovietų Rusija ir kiti komunistiniai kraštai kaip tik ir lau
kia, kad Jungtinės Amerikos Valstybės sustotų teikusios para
mą užsieniui, kad atšauktų savo ginkluotąsias jėgas iš visų stra
teginių pozicijų, kad likviduotų visas karines bazes. Kaip greitai 
JAV šitaip pasielgtų, taip greitai komunistai užimtų tas pozici
jas, jies šiandien nerasi nė vienos valstybės betkuriame kontinen
te, kuri galėtų sulaikyti komunistų įsiveržimą be JAV pagalbos. 
Kokioje padėtyje atsidurtų Jungtinės Amerikos Valstybės, komu
nistams užgrobus visas laisvąsias tautas Azijoj, Afrikoj ir Eu
ropoj, rodos nė aiškinti nereikia. JAV atsirastų didžiausiame 
komunizmo pavojuje.

Ginčai Kongrese, nepritarimas prezidento programai turi 
ryšį su partine politika — su 1958 m. įvyksiančiais kongresiniais 
rinkimais. Bet reikia pasakyti, kad šitaip žaisti šiuo momentu 
yra labai pavojinga.

Patirtame nuomonę krašto saugumo reikalu karinių vado- 1 
vų, kurie nėra surišti su betkokia partine politika. Jiems rūpi j 
tik vienas reikalas — krašto saugumas. Jie kaip tik rekomen- Į 
duoja nemažint pariamos užsieniui ir pataria (ir tai labai išmin-! 
tingai) krašto gynybos ribas palaikyti toliau nuo namų, stei
giant ir palaikant karo bazes užsieniuose,

JAV negali pasitraukti iš įsipareigojimų Šiaurės Atlanto 
sąjungai, kuri yra būtina Vakarų Europos gynybai. Jos taip 
pat negali nedaryti žygių, kad apsaugotų Artimuosius Rytus 
nuo komunistinių užmačių, kaip lygiai negali palikti vienų savo 
draugų Tolimuosiuose Rytuose ir visur kitur.

Nereikia užmiršti to fakto, kurį mes čia nekartą esame 
kartoję, kad, komunistams užėmus tuos visus naujus ir didelius 
plotus Europoje, Azijoje ir Afrikoje, ar kas begalėtų garantuoti, 
jog ir Jungtinės Amerikos Valstybės nebus paliestos? Tokios 
garantijos tikrai nėra. Todėl kam tas pavojingas žaidimas ? 
Būkime tikri, kad, parbloškę visas dar laisvėje tebesančias tau
tas Azijoj, Afrikoj ir Europoj, komunistai visą savo svorį mes
tų Pietų Amerikai pasigrobti, ir visai aišku, kad po to panaudo
tų visas savo jėgas JAV demokratinei santvarkai sugriauti ir 
jos vietoje komunistinę diktatūrą įvesti.

TEISINGUMO IR LAISVES ARAS
KZ. TAUTKUS

Patriotas ir kovotojas

Mirtis nesirenka silpnų ar pa
liegusių. Jinai skina lygiai silp
ną, lygiai stiprų, garsų ar neži
nomą. Jaunystė ar senatvė ne
sudaro -išimties. Mokslo augš- 
tumas ar tamsos žemumas jai 
neturi įtakos. Šiandien Amerika 
yra sukrėsta vieno jos sūnaus, 
patrioto ir kovotojo staigia mir
timi. Sunkus buvo jo kelias iki 
pasiekė savo garbės augštumą. 
Painiojosi daugiau priešų negu 
draugų. Net patys augščiausie- 
ji JAV vadai su įtarimu žiūrėjo 
į mirusio senatoriaus McCarthy 
kovos sūkurį. Vieniems nepa
tiko jo naudojam imetodai, ki
tiems — priemonės, tretiems — 
jauno senatoriaus kilimas, garse 
jimas ir tapimas milionų Vergi
ją nešančių žmonių laisvės sim
boliu — vadu. Būdamas stip
raus charakterio, turėdamas 
stiprų nusistatymą, kovą tęsė 
vienas iki savo mirties. Jo ne
atbaidė nė augščiausios institu
cijos pasmerkimas.

Pasaulinė laisvė — demokratija

prezidentais — Trumanu ir Ei- 
senhovveriu. Jų nemokė, bet rei 
kalavo “apsidairyti” valdžios į- 
staigose. Šiandien dar negalima 
tvirtinti, kad senatoriaus pra
dėta kova bus apvaliusi Jung
tines Amerikos Valstybes nuo jų 
laisvės ir demokratijos priešų. 
Bet galima tvirtinti, kad toji ko 
va nesustos iki laisvė nugalės 
vergiją, tiesa melą.

Suklysti yra žmogiška

Klysti yra žmogiška. Tik tas 
nedaro klaidų, kuris nedirba. Ko 
vodamas su komunizmu, galėjo 
suklysti ir šen. McCarthy. Dip
lomatinė ir politinė etika yra 
skirtinga nuo darbo, kuriuo no
rima išaiškinti vidaus priešą ir 
atskleisti jo siekimus. Demokra 
tinės laisvės principai, žmogaus 
teisė joje, apsaugota konstitu
cijos ir įąipilietinusi nerašytais 
papročių įstatymais. Gintis yra 
visiems leista. Gynimasis prieš 
“maccartizmą” parodė tokį į- 
žulumą, kad tikrai toli pralenkė 
senatoriaus “diktatorišką me
džiojimo” metodą. Nemiegojo

Pats buvo gimęs, augęs, moks Maskva * JAV konstituc. “penk

lūs baigęs ir sūbrendęs didžio 
sios demokratinės laisvės šaly
je. Ją pamilo visa širdimi, už ją 
kovojo, ja itarnavo ir jos nepa-

tojo straipsnio patriotai”, neat 
siliko ir amerikines sensacijas 
medžiojanti spauda. Prasidėju
si atvira kova prieš senatorių

pralenkė asmeniškumus. Jis ne 
siekė trumpos asmeniškos gar
bės, nekovojo dėl savo paties iš
kilimo. Jis kovojo dėl savo kraš 
to laisvės su tikruoju priešu — 
komunizmu. Jei jo kovoje pasi
taikė netinkami ar su senato
riaus etika nesuderinami kovos 
metodai, JAV ir jų'demokrati
nė laisvė jam atleis ir jo nekal
tins. Jis padarė dėl savo gim
tojo krašto egzistencijos tiek, 
kiek galėjo ir jo žmogiškos jė
gos leido. Tik ateities istorija 
įvertins jo darbus ir paskirs 
jam tinkamą vietą JAV istori
joje.
Miręs senatorius ir pavergtieji 

kraštai
Geležinė uždanga yra tam, 

kad sulaikytų laisvojo pasaulio 
teisingumo dvasią. Iš Maskvos 
puolimo prieš šen. McCarthy ko 
vą Amerikoje yra aišku, kad 
jo darbų ir kovos dvasios ne
įstengė sulaikyti jokios užtva
ros. Daugelis pavergtųjų kraš
tų, jų tarpe ir Lietuva ir paverg 
tieji jos gyventojai šiandien liū
di, bet kartu ir didžiuojasi bei 
turi viltį, kad senatoriaus kova 
ir darbai tik dabar pradės au
ginti ir nokinti vaisius, kurie at- Į . 
neš laukiamą laisvę. Ir mes, e- 
santieji laisvėje, liūdime kartu 
su Amerika, visa laisvę mylin
čios žmonijos dauguma dėl stai
gios senatoriaus mirties. Tačiau

Elizabeth, N. J.
Prie Dievo altoriaus 

Gegužės 26 d. pirmas šv. mi
šią atnašaus kun. Petras Žemei- 
kis, kunį arkivysk. Thomas Aloy 
sius Boland, STD, įšventins ku
nigu dieną prieš tai Švč. širdies 
katedroje, Newark, N. J. Jauna
sis kunigas yra gimęs Elizabe- 
the. 1945 m., baigęs Šv. Petro

saugojo daugiau baiSės5 Senato pasmergkimu *užžeidžiamumą
už save _______  ,____ „ ....
je rungtyniauja dvi jėgos: vie-1 natoIiaus etiką, kaip Senato na- 
na paremta teisingumu, kita —

KUN. PETRAS ŽEMEIKIS

ir Povilo lietuvių parapijos mo
kyklą, stojo į Seton Hali Prepa- 
ratory School, S. Orange, N. J. 
Baigęs šią mokyklą, 1949 m. sto 
jo į Seton Hali universitetą, ku-

. .. rį baigęs 1952 m. stojo į Irama-to, ką lis padare laisves labui,, , . ~ .. , .• • , , • , t • culate Conception dvasinę se-kokią sėklą pasėjo, kokį kovoto-l

J. Balkūnas iš Maspeth. Po pa
maldų vyks banketas Laisvės sa 
Įėję. Banketo vedėju bus klebo
nas kun. M. Kemežis. Rap.

ŽILI PLAUKAI ATGAUNA 
SPALVA

BE DAŽYMO
Dabar yra galima gauti nuostabus 
mišinys, kuris pakeičia žilus plaukus 
atgal į tamsią spalvą, beveik magiš
ku bildu. Vartojant kasdien per 
trumpą laiką palengva lr stebuk
lingai keičia žilus plaukus be jokio 
staigaus dažymo. Turint sj nuostabų 
inišiuj jums daugiau neberelkčs “at
rodyti senu" žilais plaukais, ir Jūs iš
vengsite varžymosi d81 dažytų plau
kų, kurie nieko neapgaus. Tikrai 
nuostabu. Tas mišinys vadinasi NU- 
VIDA. Galite išbandyti be rizikos 
pasiųsdami šią iškarpą į TRYSAN 
CO.. ltept. 103, PEEKSKILL, N. Y. 
Jie jums pasiųs dvi bonkas, kainuo
jančias po $3 kiekviena, už kurias 
jūs suinokčsite paštininkui tik $5, 
kuomet Jums pristatys. Čia jums su
taupoma $1, lr tai dar ne viskas. Jei, 
p?> suvartojimo vienos pilnos bonkos, 
nebūsite rezultatais pilnai patenkinti, 
galėsite grąžinti antrą bonką ir pini
gai (pilna suma) bus jurus grąžinti. 
(Patikrinkite, kad jūsų vardas ir adre
sas yra aiškiai užrašyti spausdlntom 
raidėm antroje pusėje voko, tada bū
site tikri, kad NUVTDA gausite be 
jokio delsimo.)

MOVING
A. BENIULIS atlieka Įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

ūmą saugojo naugiau ‘ ‘ ,7* ...“ ' . ?. I minanją. Jo tėvelis Petras, pir-
patj. šiandien pasauly-1 netinkamfl * nesuderinamą se-ljo pavyzd; paliko, mirtis oenu-.

melu. Nepakęsdamas melo, siek 
damas tiesos ir teisingumo, į 
kovą stojo su kūnu, dvasia ir 
visa fizine jėgos galia. “Komu
nizmas”, sakė senatorius, “yra 
amžinas laisvės ir demokratijos 
priešas, pasaulinė demokratijos 
ir civilizacijos pabaisa, jų mariu 
tojas ir griovėjas iš pamatų”. 
Į kovos areną su komunizmu ir 
visokiomis subevrsyvinėmis or
ganizacijomis , McCarthy išėjo 
1950 metais. Greitai jis tapo pa 
saulinio garso asmenybe, milio
nų pavergtų sovietų žmonių ir 
buvusių laisvų tautų išsigelbė
jimo viltimi. Atsimintinoje ar-

rio. Tik pasmerktajam mirus, 
atsivėrė akys ir tiems, kurie 
smerkė, nes pamatė, kad senato 
rius McCarthy nesulaužė etikos, 
nesudarė negarbę JAV Senatui. 
Šiandien ir spauda, ir jo prie
šai senatoriui skiria šios eros 
Amerikos patriotizmo simbolį.

, . ... . . .t moję savaitėje po Velykų miręsmarins, bet sujudins žemę, kuri, .... •................... ..... . ,.i Širdies priepuoliu, buvo kilęs isišaugins žmonijai laisves medi,.. .... I Vevirzenų, i JAV atvyko 1911 su atžalomis visuose žemes kam. ,, .. , » ,, ..
puošė. Ir tas galingasis medis 
pagaliau nugalės visas “liaudies 
demokratijas”. Senatoriaus mir 
tis, jo kva ir darbai turi pri-j 
kelti mus iš nesantaikos ir žemų! 
skaldymosi klystkelių ir sujung

iu. Motina Barbora Bočkaitė iš 
J Viekšnių 1928 m. Veviržėnų baž 
! nyčioje ištekėjo už Lietuvoje be 
j sisvečiuojančio Petro. Sekan
čiais metais atvyko i Elizabeth 
ir visą laiką šioje kolonijoje gy-

. .. . . ,,, vena. Jaunesnis kunigo brolistuvienmgan granitan kovai dėl i ... , , ... . * .., ° ,. _ . , .. 'Alfredas studijuoja Seton Halipavergtos tėvynės ir brolių is-i ., . aJ .f . . . universitete ir rudeni; yra pasi-
laisvimmo. • . , ....... . .___________ I ryzęs stoti irgi dvasinen semi-

, narijon. Sesuo Darata dar tebe- 
Medžiaga yra vergijos pa- janko vidurinę mokyklą, 

grindas, dvasia gi. laisvės pa- ...... u * r. *torių, visuomenės veikėjų ir vai-į j d Medžiaga vra nadali-1 Iskllmin8°s nuslos bus .Pet
diios vyrų pareigus, ™to- “^"dva7a S ™ P',V‘1"

me, kad mirusiam senatoriui

Jo darbus įvertins istorija

Romėnai sakydavo: “De mor- 
tuis aut bene, aut nihil” (apie 
mirusius arba gerai, arba nie
ko). Skaitydami spaudos, sena-

skiriami ypatingos pagarbos žo
džiai, jo darbui ir kovai prama- 

Kitaip ir
mijos ir Valstybės Departamen 
to “lojalumo” byloje jis kovojo tomą istorinė vieta 
ir jieškojo pasislėpusių valdžios
įstaigose “penktosios kolonos pa 
triotų”. Jis kovojo su dviemis

negali būti. Jo darbai ir kovk 
T------------- —

vienybės pagrindas.
Fulton Sheen

Parapija yra mažoji Kristaus 
Bažnyčia. — Kun. St. Yla.

yra Į 26 d. 12:30 vai. Vyriausiu kuni- 
i gu bus klebonas kun. M. Keme
žis, asistuos N. Jersey City lie
tuvių parapijos klebonas kun. J. 
Šernas ir diakonas Albertas Ma
tulis.’ Pamokslą pasakys prel.

KNYGOS APIE KOMUNIZMĄ
Jeigu šiuo metu pasaulis jau 

pradeda suprasti klastingojo ko 
munizmo niekšingus darbus bei 
tikslus, mes turime būti dėkin
gi toms knygoms ir jų auto
riams, kurie rašė minėtąja te
ma.

Iš visos eilės apie komunizmą 
išleistų knygų dėl vietos stokos 
čia paminėsime tik jų mažą da
lį, Rekomenduojant jas paskai
tyti patiems arba pasiūlyti 
tiems, kurie yra nuėję tarnauti 
Maskvai.

Viena iš tokių knygų yra pa
rašyta buvusio Valstybės De
partamento tarnautojo Kinijoje 
ir Tolimuose Rytuose — John 
C. Caldwell ir yra pavadinta 
“ConununL««m in Our World”. 
Joje yra nutiesiama komunizmo 
prigimtis, gyvenimo sąlygos ko
munistinėse valstybėse, komu
nistų tikslai pasaulio užvaldy
me, JA Valstybių ir jos sąjun
gininkų pastangos pasipriešinti 
komunizmui ir kt. Knygą gali
ma užsisakyti John Day Co., 62 
W. 45 St., New York 36, N. Y. 
Kaina — 2.75 dol.

Taip pat yra išleista nemaža 
panašaus turinio knygų kišeni
nio formato, gana pigiomis kai* 
nomis, pvz.: “Russia and Ame
rica”, “The God that Failed”, 
“Darkness at Noon”, “The Com- 
munist Party of the United Star 
tęs of America” ir kt.

“Russia and America” yra pa
rašyta Columbijos un-to rusų in
stituto direktoriaus Henry L. 
Roberts ir išleista New Ameri
can Library and World Litera- 
ture, Ine., 501 Madison Avė., 
New York 22, N. Y. Šioje kny
goje ryšio tarp Rusijos ir Ame
rikos analizė yra pagrįsta dve

jus metus užtrukusiomis moks
lo, verslo ir akademinės srities 
žinovų studijomis.

“The God That Failed” (Ban- 
tam Books, 830 W. Haines St., 
Chicago 22, UI.) knyga talpina 
šešių žymių asmenų pasisaky
mus, dėl ko jie pakeitė savo nuo 
mones apie komunizmą. Čia su 
savo pasakojimais išeina Ri
chard Wright, Arthur Koestler, 
Ignazio Silone, Louis Fischer, 
Stephen Spender ir Andre Gide.

“Darkness at Noon” yra bu
vusio komunisto, Arthur Koest
ler, pergyvenimų romanas. Ja
me yra atvaizduojamas Mask
vos 1936 metų valymas, kada 
žymūs partijos vadai buvo ap
kaltinti išdavimu ir pasmerkti 
Čia taip pat yra atskleidžiamas 
žmogaus ^psichologinis dvasios 
momentas, pabrėžiant, kad pats 
žmogus instinktyviai siekia iš
laikyti savo asmens integralu
mą ir negali pasiduoti ar absolu 
čiai paklusti pašalinei jėgai. Kny 
gą išleido New American Libra
ry.

Pažymėtina, kad šis romanas, 
“Nulis ir Begalybė” vardu, yra 
pasirodęs ir lietuvių kalba. Jis 
buvo išleistas 1948 metais Tue- 
bingene, Vokietijoje. Vertimas 
— V. Kazoko. Šio leidinio įžan
goje apie autorių taip sakoma 
"Tai žmogus, be galo daug išgy
venęs, netei. Dievo ir susiradęs 
naują tikėjimą, už kurį vos ne
numirė kankinio mirtimi, pas
kiau jį metęs ir pradėjęs gyven
ti iš naujo. Dabar jis yra lyg mo 
dėmiojo pasaulio sąžinė, savo 
veikaluose keliąs išgyvenimais 
ir patirtimi pagrįsto totalitari
nio gyvenimo negeroves, pabrėš 
damas ir akcentuodamas žmo-

gų, kaip savarankų ir vienalytį 
asmenį;”.

“The Communist Party of the 
United States of America” — 
knygelė, išleista Government 
Printing Office, Washington 25, 
D. C., talpina Senato vidinio sau 
gurno pakomitečio tyrinėjimų 
duomenis. Čia yra nupiešiami 
būdai ir parodomi keliai, kuriais 
komunistai stengiasi įsitvirtinti i 
šioje šalyje. Tai knyga, kurią 
kiekvienas Amerikoje gyvenan
tis žmogus turėtų perskaityti.

Edv. Š.

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ t

CRANE SAVINGS
2566 WEST 47 th STREET LAfayetto 8-1088 i

B. B. Pietldeoicz, prez.; E. R. Ptatklewlcz, eekr. Ir advokatas
Mokame ankštus dividendu*. Keičiame dėklas. Parduodame Ir perkame 

▼alMyMa bonos. Taupytojom*

AND LOAN 
ASS'N

Pradekite taupyti atidarydami aeakalte Maudlna. Apdrauata Ud SIS,OOO.

Darbo valandas: pirmad. Ir ketvirtad. auo 9 Iki 8 vaL vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki B; treč. uždaryta, o sekt. nuo 9 iki vidurdienio.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
RRKMIJUOTAS ROMANAS

108 tęsinys
Nūnai Gimbutas pamato, kad liko jie vieni kam

bary. Pasižiūri į meistrą. Vyras ąžuolinis. Jei toks 
siaustų, tai kaulai lūžtų. Pasitraukia prie durų ir dar 
užgriaudžia.

— Policijoj paklosi savo nekaltybę. Ji surinks 
po skiedrą tavo darbelius.

Kieme suklinka Gimbutienė. Kleopas šauna lau
kan ir mato ties tvenkiniu numestus Samanės ba
tus, skarelę.

— Tėvai, ką tu padarei? Vaiką muši! Gal ji nu
siskandino? šauk vyrus, gelbėk, gelbėk!

— Pelai! — sušvokščia Gimbutas ir apsidairo.
Laiptuose pasirodo meistras.

Kur? Nebandyk bėgti, šviną įsodinsiu, turiu i kyti meistrui:
šaunamą.

— Aš tik Samanės. Aš tuoj — jis bėga prie klė
ties, pasiklauso prie vienų durų, prie kitų ir skuba į 
sodą. Gimbutas skuta įkandin šaukdamas ir randa 
meistrą prie tvoros.

— Ji bėga laukais.
— Ne tavo reikalas. Tu marš į trobą.
Atsiranda ir Monika ir pamato Samanę.
— Tėvai, juk ir aš taip lėkiau iš namų. Ir Sama

nė vargšė. Ir tu gavai nuo mano tėvo.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos

• mūsų specialybė

Precin Pilote Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24U

Iš ARTI IR TOLI BALDU
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis au pilna ap
drauda. Pirus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. Š E R Ė H A S
2047 W, 07th PI., Chicago,

IU. WAlbrook 5-8063

Pradčkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ud $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Seštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. Ud 8 v.v.

— Tavęs niekas neklausia! Aš, aš ... — susi-' 
maišo jis ir piktas baigia. — Manęs vagyste niekas 
nekaltino. Irgi protas! Tai seni laikai, dabar taip 
nebus.

Meistras stovi čia pat ir nieko negirdi. Seka lau
kuose Samanę ir neiškentęs nori šokti per tvorą. 
Gimbutas jį griebia.

— Nė nemėgįnk!
į kiemą jburzgia automobilis
— Taigi, gudruoli, vilk savo sparnus. Nepa-

sprui si! — pastumia Viktorą ir nusivijo.

— Štai, norėjo pabėgti, — aiškina vachmistrui, 
bet šis mandagus; nusijuokia, brūkšteli nykščiu per 
ūsiukue ir net ranką paduoda meistrui.

— Atleiskit, tamstele, tarnyba, visko pasitaiko. 
Norėčiau pasikalbėti su visais.

Jis galva duoda ženklą kitiems policininkams. 
Tie išlenda iš automobilio. Pats Drąsutis nueina su 
Gimbutu, vienas policininkas su Monika, kitas šiaip 
apžiūri namus, o ketvirtas liejasi su Viktoru, ligai 
netrukus' pasirodo vachmistras ir visus sukviečia. 
Besirengiant išvažiuoti, Gimbutienė dar spėja pasa-

— Nebijok, aš jos jieškosiu!
— Ji tikriausiai bus pas Liną; — taria Vikto

ras liūdnai.
Išlekia automobilis, ir Gimbutą vcl neranda 

žmonos. Ji sode žiūri į laukus.
— Ten, ten! — rodo ji ranka. — Jau anapus 

Žarstės. Važiuojame!
Gimbutas kažką mykia ir apsuka arklį. Žmona 

nebeiškenčia.
— Kleopai, nežudyk vaiko. Jiedu seniai mylis,

tai aš žinau. O kodėl vakar sakei, kad Julius... Ga
lėjo tyčia įskųsti. ,

— Kokios tyčios mane apgaudinėti?! Man ne
prikaišiok praeities. Juk tavo tėvui iš prieš užsakus 
pasisakiau, o jie?

— Pasisakei, bet aš bėgau laukais. Tėvai neno
rėjo leisti, nes tu buvai didelis padauža Užsakai ėjo 
be jų sutikimų, ar tu pamiršai?

— Bet man širdį taip uždavė, kaip su akmeniu. 
Pagalvok, už meistro.

— Dabar- kiti laikai. O Julius rumi nepatinka. 
Jis lapė. Gali įeiti į namus ir tyliai visus išpjauti.

— Ne, ne! Taip nebus Julius myli. Pamatysi, 
viskas baigsis gerai. Čia ne tik nu istras, bet dar 
vagis.

Ties tiltu žmona išlipo.
— Eisiu Samanės jieškoti.
— Kur tu rasi ?
— Kleopai, žinau, pas Liną, anuose namuose, 

bet būk žmogus, gink savo vaiką. Juk kas ji, Dieve 
mano, menkutė!

— Gerai, gerai! —burbteli ir nuvažiuoja susi
rūpinęs, susmigęs į ratelius.

Vėl atsiranda bankelyje, i Julius keistas sumišęs 
vaikščioja po kambarį. Vėl aiškina visus įtarimus.v

— Bet kas yra, sustoja pri< s Gimbutą, 
gali nieko nerasti? Iš kur meistras turės pinigu? 
Tikriausiai, jei vogė, nepasidėjo kambaryje. Velnią.i 
žino, kur jis išvežė.

Gimbutas žiūri niūrus, tačiau kalba mezgasi ir 
jis pamažu išsisiūbuoja, suranda naujų įtarimų: juk 
Viktoras norėjęs pabėgti, net raitas jojęs tvora, kai 
jį suėmė.

I B « 9 d ą u f ’ia )
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DTENRASTTS DRAUGAS. CHTCAGO. TLLTNOTS

i Birželio 30 dieną 2:30 valandą 

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
South Halsted ir 42 Street

Ketvirtadienis, 1957 gegužės 23

Birželio 29 dieną 9:30 valandą 

MORRISON VIEŠBUTYJE

70 West Madison Street

Pirmoji JAV ir_ Kanados Lietuvių 
Tautinių Šokių Švente

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS

LIETUVIŲ MENO PARODOS .ATIDARYMAS
TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTES, JAUNIMO KONGRESO IR MENO PARODOS DALYVIAMS PAGERBTI BANKETAS ĮVYKS 
MORRISON VIEŠBUTYJE BIRŽELIO 30 DIENA, 7 VALANDA VAKARE.

Birželio 28 dieną 8 valandą

MORRISON VIEŠBUTYJE
70 West Madison Street

siunčiami. Puiki proga praleis
ti laiką jaukioj lietuviškoj drau
gystėj. Įėjimas — laisva au
ka. Rengėjai

< 4-

’■ “'i g I

MOKSLO METŲ UŽBAIGA

laitienė, Pranas Zaranka, Kris- Sudburį aplankyti savo gimines 
tina Daugvydienė, kun. K. Simą- ir draugus.
navičius, muz. Albertas Matei- — Keletas lietuvių iš Toronto 

| ka. Viso šeštadienę mokyklą lan, atvažiavo paskutiniu laiku j Sud 
Į kė 6 mokiniai. ! būrį ir jau gavo darbus INGO

ar Falconbridge kompanijose.
— Juozas Martišius susituokė

APŽIŪRĖKITE NAMŲ 
PROJEKTĄ

Detroito Lietuvių Namų Staty
bos Komitetas praneša miesto 
tautiečių dėmesiui, jog šiuo me
tu Neringos knygyne yra iška
bintas vienas būsimų Detroito 
Lietuvių Namų projektų, kurį 
yra paruošęs arch. Ed. Arbas.
Detroitiečiai kviečiami susipa
žinti su projektu ir pareikšti sa
vas nuomones bei pageidavimus.

Ta pačia proga tektų primin
ti, jog komiteto nariai kviečia 
pasižadėjusius įmokėti pinigus, 
visą sumą iš karto ar dalimis.
Tam reikalui banke yra atida
ryta sąskaita, kuri didėja su 
kiekvienu pasižadėjusių įmoka
mu įnašu. Šiuo metu yra lan
komi pasižadėjimus davę tautie
čiai, kviečiant aukoti taip svar
biam lietuviškam reikalui.

NAUJAS PROFESIONALAS

Kuomet Lietuvoje raudonoji 
audra siautė, jaunas Vytautas
Zubriekas, nors ir nenorėjo, tu- Į lankęs jaunimas ir jų tėvai, 
rėjo apleisti savo gimtinę. At-
sidūręs Vokietijoje, veltui laiko Šeštadieninės ir lituanistinės 

neleido, bet pradėjo mokytis 
laikrodžių taisymo amato. Iš 
Vokietijos atvykęs į Kanadą,

Gegužės 26 d. įvyks šeštadie
ninės ir lituanistinės mokyklų 
mokslo metų užbaigimas. Iškil
mės bus pradėtos pamaldomis 
Šv. Antano bažnyčioje 11 vai. 
Pamaldose dalyvaus moksleiviai 
ir lietuviškoji visuomenė. Po 
pamaldų masonų salėj (Hubbard

Lituanistinėje mokykloje mo
kė L. Bulgaris, A. Vaškelis, K.
Gricius. Įvąirius mokyklinius pa su Margarita Ona Rosenkranz, 
rengimus ruošė, mokė ir vadova-! Moterystės ryšį palaimino kun
C o Justas Pusdešris. Lituanis
tinėje mokykloje mokėsi 48 mo
kiniai.

Abiejose mokyklose mokyto
javo Albertas Misiūnas, Jonas 
Švoba, Jūratė Pečiūrienė, Anta
nas Januškevičius, Angelė Ru- 
seckienė, Rastenienė ir vienuolės

ir Bagley g-vių kampas) įvyks pranciškietės Teofanija ir Juoze 
moksleivių ir lietuvių visuome- į fįna 
nės užkandžiai. Po užkandžių 
bus iškilmingas pažymėjimų į-
teikimas ir meninė dalis. Be to 
bus dalinamos dovanos burtų 
keliu.

šeštadieninės ir lituanistinės 
mokyklų tėvų komitetas visiems 
mokytojams ir kitiems, įjet kuo 
prisidėjusiems, reiškia nuošir
džią padėką. Vl. Mg.

A. Sabas. Ta proga bažnyčia 
buvo puikiausiai išpuošta ir al
torius skendėjo gėlėse ir švieso
se.

— Mokyklos vakaras, kurį 
ruošia KLB drauge su mokyk
la, įvyks gegužės 26 d., šešta
dienį, Kristaus Karaliaus pąra- 
pijos salėje. Pradžia 6 vai. vak. 
Bus iškilmingas pažymėjimų į- 
teikimas, o paskui — mokinių 
pasirodymas. Po meninės dalies 
bus šokiai ir veiks puikus bu
fetas. Visi Sudburio ir apylin
kės lietuviai kviečiami atsilan
kyti. Pakvietimai niekam nebus

Vidinė verte
— Kas turima galvoje, kai 

kalbama apie žmogaus vidinę 
vertę? — klausia mokytojas.

Petriukas drąsiai pakelia ran 
ką ir pa'sako:

— Auksiniai dantys.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IŠ WGEP stoties — Banga 1390
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v.
KUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:30 vai. ryte
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. S:SO—0:30 v. r. iš stoties
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVE.
Chicago 29, IU. HEmlock 4-2413

LITHUANIAN CLUB,
3212 South Halsted Street

kviečia į vienerių metų sukaktuvių paminėjimą, ku
ris įvyks penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį, ge
gužės 24, 25 ir 26 d. Prie nuotaikingos muzikos ir 
įvairių užkandžių, lietuviško kugelio ir kito skanaus 
maisto galėsite jaukiai ir linksmai praleisti laiką sa
vo pažįstamu būrely.

Lithuanian Club Sav. Kunigunda Končius

ARTHRITIS
A Normai Hand

Motinos dienos minėjimą lie 
tu visko ji visuomenė noriai pa- Sudbury, Ont. 
remia ir kasmet gausiai atsilan
ko. Su pasididžiavimu pastebi
me tai ir tikime, jog tokių pat

Šviesūs pavyzdžiai 

— P. Jutelis nupirko visus ke
gausiu ir vieningu apsilankymu turis tomus naujausio reformuo 
visuomeinė parems ir mūsų vie- to brevioriaus ir pasiuntė į Lie- 
nintelės Detroite lietuviškos mo- į tuvą vienam visiškai jam nepa- 
kyklos mokslo metų užbaigimo Į žįstamam kunigui. Džiugu pa- 
iškilmes. Drovu būtų mums ir, stebėti, kad žymi dalis tautiečių 
nejaukiai pasijustume, jeigu su | remia savo gimines ir artimuo- 
sirinktų tik lietuvišką mokyklą ; sius Lietuvoje, Vokietijoje ir Si

bire. Yra ir tokių geraširdžių 
tautiečių, kad tik per vienerius 
metus yra pasiuntę įvairių siun
tinių daugiau kaip už 1,000 dol. 

— Aleksas Kusinskis sėkmin-

Jr

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ — VISKĄ 

PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai

7

Tyrinėjimai SPEARS 
ligoninėje pravėrė duris 
į sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nuo 
arthrito ir rheumatinių 
skausmų agonijų.

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 
invalidismo jungo, ra
šyk dėl nemokamos lite
ratūros; ir užeik pas jū
sų vietinį chiropraktą.

SPEARS CHIROPRACTIC HOSPITAL 
Dept. L166, Denver 20, Colorado

ArthrMc Hand

P

dirbdamas mokėsi The Canadian 
Jevvelry Institute, kurį sėkmin
gai baigė ir gavo diplomą. Ilges
nį laiką gyveno Windsor, Ont. 
Į Detroitą atvyko 1955 m. Čia 
vedė veiklią ir energingą lietu
vaitę Eleną Brokaitę. Dabar 
jau augina dukrelę Birutę.

VYTAUTAS ZUBRICKAS

Apsigyvenęs Detroite Vytau
tas, ilgai nelaukęs, pradėjo vers
tis laikrodininko amatu ir ati
darė modernišką krautuvę Vito 
Jeweler, 5696 W. Fort gatvėje. 
Jis patarnauja lietuviams geriau 
siomis sąlygomis. Pas jį gali
ma gauti ne tik laikrodžių, bet 
ir įvairiausių papuošalų bei įvai
riausių brangenybių — auksi
nių ir deimantinių, — o taip pat 
labai praktiškų gyvenimui daly
kų, kurie tinka dovanoms arba 
savo reikalams. V. Zubriekas 
yra vienas tų malonių amatinin
kų, kuris klientui nuoširdžiai pa
tarnauja. Jis remia spaudą bei 
lietuviškus reikalus, garsinasi 
organizacijų parengimų skelbi
muose ir mūsų spaudoje.

Sveikiname mūsų jaunąjį vers 
lininką ir linkime geriausios sėk
mės. Korespond. Klubai

Tik tas užsitarnauja* laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
jų kovoja. Goethe

niai kviečia visą lietuviškąją vi- | 
suomenę savo atsilankymu pa-, 
remti sunkų ir pasiaukojimo pil- |gai vadovauJa Italijos lietuvių
ną mūsų kultūrininkų darbą. 
Būtų gera ir džiugu, kad ir čia 
pareikštume savo vieningą nu- 
sistaymą lietuvybės išlaikymo 
bare.

1956 — 1957 mokslo metais 
pasišventusiai darbavosi moky
tojai Kazys Gricius, Aldona Du-

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arb<>r — WPAG — 1050 kilo 
cyclea

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas - RALPH VALATKA 

15750 Leanre — Detroit 27. 
Mie.hlnn

saleziečių gimnazijos rėmėjų bū 
reliui.

— Regina ir Rimas Bagdonai
iš Hamiltono buvo atvažiavę į

DETROIT’O BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

tą? >A‘ •

Prekės be brokų, sugadinimų, sąskaitos nepervedamos 

Finansų kompanijom

1957 BUICKAS 

T i k

£2,595-00
Dynayow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, !*• 
907 W. 35th SI., Chieago 9, lll. LA 3-2022

išrištai jK jK NfiKNf iš? $
STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vaL vakaro 
šeštadienaia iki 3 vai. vakaro

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5837 W. Vernor Hwy, 
Detroit 9, Mich.

(1% bl. Į vak. nuo Holy Redeemer) 
Priėmimo vai.: Kasdien 10-1 ir 4-8 
vai. vak. šeštad. 10-2 p. p. Trečiad. 
uždaryta.

Tel kabin.: VInewood 2-0229 
namų: LUzon 4-8961

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus. Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
dtes ’

ELSEA REALTY AND 
INVESTMENT OO.
6217 W. Fort St.

atstovą
TLAOA BARAUSKĄ

Telef dnai: Įstaigos VI 3-6000,
Residencijos — TA 6-4366 

Si įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
nanln savo klijentams

TKREKAftAI RANKA?
RaAomoJl marinėlė raflo gražiau, 

greičiau, Iki 10 egz. 16 kart! Įvai
riausi modeliai nuo 369.96 Ir augS- 
člau. Pigu, nea tarnauja viltą gyveni
mą.. Mokėsite tik po $6.00 kan mė- 
nea). Pristatoma Į bet kur) paaaullr 
kampą ad pilniaualom garantijom.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

X-RAt
393 We»t Grand Boulevard 

jot. Shady Lane Detroit 16. Michigai.
Namu telef VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir įeit. 12-3 vai 

Telef TA fi-Ofiflfi

Katalogun tr amu Ik lamdau Infor
macijas reikalaukite;
4. Ij. Giedraitis, IBS 2 Broad Street,
Hartford, Conn., kurie "Draugui" 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

«KKM»KK»K*W*W****WX*******»

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27. Michigan
Tai. WK. 4-8166 

GENERAL CONTRACTTOR
Atlieka Jvalrlua atatyboa, patalay 

mo Ir pertaisymo darbus — atallnin 
kyatSa cemento, mūrijimo, elektros 
plum bingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirą kambariu bei hutą (rengimai 
.nafniraae le aklepu

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N. S E L E N I $

narys United Northweatern 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 3-7000; rea: WE 4-6621 
arba atsilankykite į 

GIJSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcreft kamp. Sorrento

Šis puikus 5 dalių miegamasis gegužės 
mėnesį už specialią kainą, tik $ 1 49-00

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

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

tik $169-00

Šaldytuvas 7,5 kub. pėdų Admiral ar Gen.
Electric, tiktai už $159-00

Skalbimo mašinos Speed Queen $79-00

Parcelano virimui gaso pečiai $79-00

Televizijos aparatai RCA, Admiral, Ze
nith, po 

Kilimai 9x12 su Nylon 

Kilimai 9x12 100% vilna 

Linoleum, geriausių firmų 9x12 

Rašomieji stalai moksleiviams 

Knygų spintos stiklo durys

$149-00 

$39-00 

59-00 

$6-50 

$29-00 

$29-00

FURNITURE CENTER, INC.» *

3224 SO. HALSTED STREET

Lietuvių Prekybos Namai vedėjas*-Justas Lieponis

TEL — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:

Pirm., Ketvirtad..................................................... . .. .. 9—9:30

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

Sekmadieniais: ............................................... 12—5 valandos

JONAS G iijihIJ
J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

UKALBA VILNIUS»»

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

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 8-1998
Atdara kasdien iki fi vai., pirmad. Ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

TELEVIZIJA • RADIJAS

HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI
DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

f

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

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

Universal Savings and Ix»an Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,600.66 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

J?

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.
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POKARINE AUSTRALIJOS 
EMIGRACIJA

A. LAUKAITIS, Australija

Atidarant Australijos parla
mento žiemos sesiją (Australi
joje žiema prasideda gegužės 
mėn.), vienas iš senatorių pa
sakė: “Jeigu Australija ir to
liau nori egzistuoti ir būti val
doma baltųjų, tai vyriausybė 
turi j šj kraštą priimti kiekvie-

ji karta susijungė į stiprias tau
tines bendruomenes, kurios aust 
ralams yra lyg krislas akyje ir 
dažnai spaudoje jie gana griež
tai pasisako prieš emigrantų ne
norą pasiduoti greitam suaustra 
Įėjimui. Atsakydami, tautinių 
grupių vadovai viešuose komen-

ną galimą emigrantą”. Šis po- taruose Australijos politikams 
sakis yra lyg vaistai sergančiam ir eiliniam piliečiui stato pavyz- 
kraštui, kuriame yra taip reika- džiu Ameriką, kuri, nesisteng- 
linga darbo jėga ir j kurj su di- dama taip greitai nutautinti nau 
džiausio pavydo akimis žiūri mi-1 jųjų ateivių ir duodama jiems 
lionai žmonių iš Azijos kraštų, daug laisvių jų tautiniame gy-

Pokarinė Australijos vyriau
sybių politiką yra ypatingai p'a

venime, įstengė iš buvusios bri
tų kolonijos pasidaryti stipriau-

lanki Europos kraštų emigran- a*a valstybe pasaulyje, 
tams. Jau šiuo metu iš 9,5 miiio- Anglikonų bažnyčia nerimauja 
no Australijos gyventojų vienas Nuq 1954.jų metų, po reika- 
milionas yra atvažiavusių sve- laujamų 5-rių išbuvimo metų 
timtaučių, kurie pamažu įsijun- krašte, Australijos pilietybę pri- 
gia ,j Australijos ekonominį gy- ėmė 91,000 ateivių. Be 285,173 
venimą. Vyriausybės skaičiavi- britų emigrantų, kurie sudaro 
mu, 1980-siais metais šiame 1 4737,, j Australiją atvažiavo: 
krašte turėtų būti per 20 milio-1 lenkų 6ū,863 — 10,7%, olandų 
nų gyventojų, nes ateivių įva-143 399 _ 8%, vokiečių 34,414

APETITAS GERAS

Išbuvęs šulinyje 24 vai. septyn
metis Benny jaučiasi gerai ir ape
titą turi gerą. Jis buvo įvairių 
laikraščių pranešimų keletą kar
tų numarintas. (INS)

žiavimo skaičius yra vienas pro
centas iš bendrojo gyventojų 
skaičiaus, pridedant dar vieną

— 5,7%, italų 27,172 -- 4,5%, 
jugoslavų 23,989 — 4%, latvių 
19,422 — 3,2%, graikų 18,288

procentą gimstančio prieauglio. _ 3% lietuvių 9,909 — 1,6% 
Pasibaigus antrajam Pasauli-, jr

niam karui, Australija priėmė |
virš 170,000 politinių pabėgėlių, Didelis skaičius ne britų emi-
iš kurių daugumas dar ir dabar 
nešioja koncentracijos stovyk
lų numerius. Didelė jų dalis, per 
gyvenę baisųjį karą Europoje

grantų ypatingą rūpestį kelia 
anglikonų bažnyčios vadovybei, 
kuri savo išvedžiojimuose vy
riausybei dažnai pareiškia, kad

ir, būdami priešingo nusistaty-j būtM daugiau įsileidžiama emi
mo komunistiniam režimui, at
vykę į Australiją, nebando per
daug kištis į vietinę politinę ko-

grantų iš Anglijos, nes kitu at
veju pirmaujanti anglikonų baž 
nyčia turės dominavimą užleisti

vą, bet savo tikslu turi materia- katalikams, kurie Australijoje
linį savo šeimos sustiprėjimą, 
kuo daugelyje atvejų jie yra 
pavyzdys vietiniams austra
lams.

Emigrantai priešingi greitam 
nutautėjimui

Su didėjančia emigracija Aust 
ralijos vyriausybei kyla susirū
pinimas pasireiškiančia europie
tiška įtaka vietiniame gyveni
me. Naujieji ateiviai, emigruoda 
mi į šį kraštą, kartu atsivežė ir 
savo papročius, europinę kultū
rą, meną, ko jie tvirtai laikosi 
ir nenori taip greit pamiršti. 
Australijos valdžia, įsileisdama 
naujuosius ateivius, tikėjosi, jog 
jie, matydami augštą gyvenime

diena iš dienos vis auga ir tar
pusavyje, nežiūrint tautybių skir 
tumo, vis stiprėja.

Su didėjančiu naujųjų ateivių 
Australijos pilietybės priėmimu 
ir gavimu teisę balsuoti politi
nės politinės partijos taip pat 
atkreipia didelį dėmesį į emigran 
tus. Nors daugumas ateivių ir 
yra įvairiausių profesijų žmo
nės, bet dėl unijų prieštaravimo 
ar kitų neįveikiamų sąlygų, tu
ri dirbti paprastą darbininko 
darbą. Australijos darbiečių par 
tijos vadas dr. Evatt neseniai 
su abejojimu pareiškė, jog di
džioji dalis emigrantų, nors ir 
būdami čia darbininkais, nepa
laiko Darbo partijos, bet reiš-

Naujieji ateiviai, patys išgyve
nę komunizmo valdymą ir matę 
jo baisumus, yra palankūs libe 
ralams ir visuotinio balsavimo 
metu: savo balsus daugumoje 
atiduoda už liberalų vyriausybę, 
kuri griežtai kovoja prieš vieti
nius komunistus ir tiesioginiai 
remia tarptautinę kovą prieš 
komunizmą. Australijos darbie
čiai, matydami naujųjų ateivių 
tylųjį prieštaravimą jų vedamai 
politikai, kelia reikalavimus su
stabdyti masinę emigraciją, kai 
tuo tarpu liberalai, būdami šiuo 
metu valdžioje ir turėdami daug 
galimybių būti išrinktiems se
kantiems 4-riems metams, pro
paguoja emigraciją ir visokiais 
būdais renka baltosios rasės at
stovus.
Ekonominis krašto pakilimas

Žiūrint iš ekonominio taško, 
emigrantai labai daug prisidėjo 
prie dabartinio ūkinio Australi
jos iškilimo, kuris, nuo šio kraš
to atradimo, gyvena geriausią

savo žydėjimo laikotarpį. Aust
ralijos Tautinio universiteto Can 
berroje profesoriaus dr. C. A. 
Price manymu, Australijos po
karinė masinė emigracija išgel
bėjo kraštą nuo ekonominio sus 
mūkimo ir jį iškėlė į vieną, iš e- 
konomiškai stipriausių valsty
bių pasaulyje. Kritišku pokari
niu laikotarpiu naujieji ateiviai 
užpildė maždaug 14% darbo jė
gos namų statyboje, virš 25% 
cemento gamyboje, 32% maši
nų pramonėje, 25% žemės ūky
je ir 35% viešuose konstrukcijos 
darbuose. Geležies ir plieno ga
myboje, kuri Australijos pra
monėje yra viena iš svarbiau-1 
šių, dirba didesnė pusė naujųjų! 
ateivių.

Masinė Australijos emigracija 
vyriausybei atneša ir šiokių to
kių rūpesčių. Nuo 1945 iki 1956 
-jų metų buvo atvežta daugiau 
154.894 vyrai. Pamačiusi šią 
klaidą, šiandieninė vyriausybė 
stengiasi įsivežti kuo daugiau 
netekėjusių moterų, nes bendro
je 20-29 metų vedybinėje gru
pėje Australijoje yra apie 50,000 
daugiau vyrų.

Su didėjančiu gyventojų skai
čiumi Australijoje pasidarė di
delis namų ir butų trūkumas ir 
šiais metais virš 20.000 emigran 
tų dar gyvena valdžios išlaiko
muose “hosteliuose”.

Per vienuolika pokarinių emi
gracijos metų australai pama
žu pradeda suprasti ir įsitikinti 
į naujųjų ateivių gyvenimą. 
Australijos Demografijos De
partamento direktorius W. D. 
Borrie neseniai duotame spau
dos atstovams pasišnekėjime 
pasakė: *

— Mes, australai, turime su
prasti, jog emigrantai nėra me
talo dalis, kurią įstačius į ma
šiną ji pradėtų sklandžiai veik
ti. Emigrantai yra žmonės ir mes

standartą Australijoje, greitai kia palankumą liberalams ir jų
užmirš savo gimtuosius kraš
tus ir pasidarys pilna žodžio 
prasme australais. Bet šis grei
tas ir daugeliu atvejų perstai- 
gus australų naudojamas asimi
liacijos būdas naujųjų ateivių

vadovui dabartiniam ministeriui 
pirmininkui Menzies. Kyla klau
simas, kodėl taip yra?

Nors darbiečiai ir kovoja dėl 
geresnių darbininkams gyveni-1 
mo sąlygų, bet jie niekada griež Į

ne tik masiniai nepritraukė, bet į tai nėra pasisakę prieš komu- 
dar daugiau juos atitolino nuo nizmą, ką daug kartų parodė 
greito suaustralėjimo. Vyresnio liberalai ir jų vadas Menzies.

Duoną tr įvairias skcnlngas 
bulkutes kepa

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

TeL CUffside 7-6370
Pristatome J visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčiame ) visus artimuo
sius miestus.

turime būti protingi ir galvoti 
apie juos kaip žmones.

• Montrealio universiteto*, Ka 
nadoje, kuriam buvo paskirta! 
$1,798,439 pašalpos, grąžino čekįi 
federalinei vyriausybei. Mat, 
Quebeko provincija autonomijos 
vardan, kurią ypač gina provinc. 
ministeris pirm. Duplessis, atsi
sakė priimti pašalpą iš federali
nės vyriausybės ir pasiryžo išlai
kyti universitetus savo jėgomis. 
Grąžino čekius ir kiti Quebeco 
provincijos universitetai, išsky
rus McGill.

• Britanija duoda 5 milionus 
ir 600 tūkstančius dolerių Bag
dado sąjungos valstybių techniš
kiems reikalams. Tam pačiam

tikslui Jungtinės Amerikos Vals • Airijoje yra gana sunki eko- 
tybės pažadėjo 12 milionų ir 570 numinė situacija. Penkerių metų 
tūkstančių dol. Britanijos ir Ame laikotarpyje iš Airijos 250,000 
rikos pinigais pasinaudos Turki- ‘
ja, Irakas, Iranas ir Pakistanas. asmenU išvyko į kitus kraštus.

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE”
Kan. dr. Ottavio Musunieei’o

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

O|Z|P’Q SELF Ol\l« O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202
MAY-GEGUŽfiS 23, 24, 25 d. d.

IMPORTED FRENCH NAPOLEON
BRANDV Fifth $3.39

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5-09

MARTELI, THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
GRAIN ALKOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

ORANGE, LIMH. GRAPE, MINT
FLAVORED VODKA Fifth $3.59

IMPORTED*CANAIMAN 6 Year Old
WHISKEY Fifth $3-98

CINZANO VERMOUTII
Dry or Sweet Fifth $.|39

DUCAL IMPORTE!) Red Grape Wine Fifth $1.89
IMPORTED TUBORG BEER

Case of 24 bottles Case $7.95
PRAGER BEER

* Case of 24 cans — Rock or regular (ase $3.19

NUO UZSioENEJUSJŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IP ATVIRU OD< >S LIGŲ 
Tie, kuile kutičlu nuo SENI,, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZIR 
na^al i rainiai sčdštl Ir naktimlf 
miegoti nea jų užalo' nšjiisloti žaiždo. 
nležėjintj Ir akav’ŠJlmą aenų atvi
ru Ir skaudžių žalždų uždšklte 
LEGULO Olntment Joa erydymo 
vpaibyee palengvina Jusu skaudšjl- 
>nų Ir galšalte ramiai miegoti nak 
M Vartokite lų tapgl nuo skau- 
Ižlų nudegimų JI taipgi pašalina 
■įiežftjtmų Ilgos vadinamos P8ORIA- 
■118 Taipgi pašalina Derššjlmų Ilgos 
vedinamos ATHLETE.S FOOT. su
stabdo džiovinimų odos tr perplyšlmų 
’arppirščlu Yra tinkama vartoti nuo 
IžlūstMičIos suskllslos odos dedlr- 
vinių, odos Išbėrimu lr t t' taipgi 

■tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklu JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
ct.. $1.26. lr $3.50.
Pirkite valstlnėseChl- 
cagoj lr apylinkėse— 

į Milvvaukee, Wlsc., Ga- 
-v,ind. Ir Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SL, Chicago 84, III,

*0 metu 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
saugiausia m 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

ėENOROVl

4038 Archer Imu t«i. la3-«7W 
AUGUST SALDUKAS PrasldM*>

J?

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAOO, ILL. 

Telefonas — FRontier 61882

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

NAUJAS
19 5 7

CHRYSLER

NAUJAS
19 5 7

PLYMOUTH

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių ui labai atpigintas kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER — PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515
AšaKBĘfiEB&SaaAaa£5aft

>1

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuose, 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Čia rasime Pijaus XII mintis apie šį reiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
šoka 10,000.

Ši įdomi knyga šiuo metu Europoje tikinčiųjų ir net liberalų 
sluoksniuose susilaukė stebėtino pasisekimo, pvz., vokiečiai spė
jo jau išleisti net dvi dideles laidas!

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par
davimo susidarytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir “Draugo” rūmų skoloms sumažinti.

Pinigus su užsakymais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

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

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

%

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
• Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

Ir augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI,IX A. RAUDONIS, NEL1JE BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta eekmadlentate nuo lt Iki 4:30.
J
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Rochester, N. Y.
Motinos dienos minėjimas

Motinos dienos minėjimas bu
vo pradėtas šv. mišiomis Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje. 9 
vai. šv. mišiose dauguma moti
nų dalyvavo su dukterimis, o 11 
vai. lietuvių skautų draugovė j 
šv. mišias atvyko organizuotai 
ir daugumą priėmė šv. Komuni
ją.

3 vai. p. p. parapijos salėje 
Motinos dienos minėjime paskai 
tą skaitė rašyt. Jurgis Jankus. 
Paskaita buvo parengta gerai ir 
prelegentas iškėlė motinos — 
moters vaidmenį didžiųjų žmoni
jos kūrėjų gyvenime. Meninėje 
dalyje lietuvių tautinių šokių 
grupė pašoko keletą šokių, ku
rie susirinkusiųjų buvo priimti 
labai entziastingai. Nijolė Sala- 
džiūtė pianinu paskambino porą 
sunkesnių dalykėlių.

Minėjimui vadovavo LB apy
linkės vicepirm. Br. Krokys.

Birželio įvykių minėjimas

Birželio įvykių ir Lietuvos o- 
kupacijos minėjimas įvyks bir
želio 16 d. Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Paskaitą skaitys vyr. 
skautininkas prof. Steponas Kai 
rys. Meninę programos dalį ren 
gia Alf. Džiakonas, I. Gaidytė ir 
Pr. Puidokas.

Daug dirba tautinių šokių grujiė '
i

Lietuvių tautinių šokių grupė 
su atsidėjimu repetuoja lietuviš
kus tautinius šokius, nes JAV ir1 
Kanados lietuvių jaunimo šven-' 
tė, kuri įvyks Chicagoje, jau čia i 
pat. šokėjams vadovauja — mo 
ko Stasys Ilgūnas, piniginiais rei! 
kalais rūpinasi R. Bliudnikas.

“Dzinidzi drimdzi” palikimas 
gyvas ir šiandien

Per Atvelykį Šv. Jurgio pa
rapijos salėje buvo sėkmingai su 
vaidinta trijų veiksmų komedija 
“Svetimos plunksnos”. Vaidino 
ąvečiai iš Amsterdamo, vadovau 
jami Juozo Olšausko, kuris ir į 
pagrindinę rolę atliko. Publikos 
susirinko nelauktai gausiai, y-' 
pač daug buvo matoma senosios 
kartos lietuvių, kurių jau retai 
gali sutikti lietuviškuose paren
gimuose. Rengėjai neapsiriko,1 
nes senosios kartos lietuvių at-j 
miptyje Vanagaitis ir Olšaus-1 
kas su savo “Dzimdzi drimdzi” 
vis dar gyvi ir jie tokiais palik
sią jų šviesiuose atsiminimuose 
visam gyvenimui.

Svečius pasikvietė ir globojo 
vietos ateitininkai.

Nauja LB apylinkės valdyba

1957 m. LB apylinkės valdy- 
bon išrinkti pirm. Juozas Jur
kus, vicepirm. Br. Krokys, kasin. 
Vai. Vitkus, sekr. VI. Keiba ir j 
nare A. Beresnevičienė.

Kiek pasikeitė Alto skyriaus 
valdyba

Neseniai įvykusiame apyskai- 
tiniame Alto skyriaus susirinki
me valdybon perrinkti pirm. P. 
Norkeliūnas, vicepirm. dr. V. 
Lelis, sekr. Ant. Sabalis, ižd. Jo
nas Morkūnas ir nariu Jonas 
Juodvalkis.

Sulaukė 60 metų

Kovo mėn. 60 metų sulaukė 
ir tas sukaktuves šauniai atšven 
tė J. Zlotkienė ir Kazys Nakas, 
Abu yra yra veiklūs Rocheste- 
rio lietuvių kolonijos ir parapi
jos nariai. Zlotkienė yra seno
sios kartos lietuvė ir dar šian
dien uoliai reiškiasi visuose lie
tuviškuose parengimuose ir Šv. 
Marijos Draugijoje. Kazys Na
kas yra tremtinys, Amerikon at
vykęs prieš 8 metus ir labai 
daug yra padėjęs likusiems tau
tiečiams Vokietijoje, sudaryda- 
rrtas darbo ir buto garantijas bei 
čia globodamas.

Išrinktas pirmininku

Gegužės 13 — 15 d. Rocheste- 
ry įvyko New Yorko valstybės 
laidotuvių direktorių suvažiavi
mas, kuriam suruošti pirminin
ku buvo išrinktas Jonas Morkū
ną?. Sb.

MALONIAI KVIEČIAME JUS IR JŪSŲ PAŽĮSTAMUS 
ATVYKTI I PASILINKSMINIMU

ŠAMPANO VAKARAS
šeštadienį gegužės 25 d. Pradžia 8 vai. vak. 
ZIGMO $ E FL E R I0 SALEJE

1500 Su. 49th Avė., Cicero, llltnois 
Svečiai bus vaišinami ŠAMPANU. Šokiams gros RAMON1O

ORKESTRAS. įėjimas laisvas.
RENGĖJAI

r

Investuotojams žinotina
Linkmė investuoti į nejuduomą' 

turtą, namų statyba ir namų pir Mūr. 4 k. and. did. lotas, tik 510,000
kimas sudaro didį gerbūvį, nes ne- 2 po 4 kb- nauJ- garažas — 811.600
iudomas turtas kada turi tinka- 2 po 4 kb- nttuJ-juaomas 'turtas kaaa turi tinka- 6 kb nauJ modern įrengtas—pigiai
mą ir legalų tltle yra saugiau* Vasarvietė prie Kankakee upės, su 
sias investavimas. Kiekvienos nuo- baidais ir motorlaiviu — pigiai — 
savybės “Title” yra svarbiausias I2,ooo.
dokumentas įsigijant, statant ar-, Yra pigių Ir gerų pajamų namų.
b. perkant nau» na,,,,. | BĮJORECKAS RealtV

Dėl namų stokos būtinas reika- LAfarett. S-S384
las nusipirkus tuojau namą užim- o ooo-e

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Pataikūnas neturi pakanka
mai geros nuomonės nei apie sa

ve, nei apie kitus. —La Bruyere

America’s H and lest Refrigerato^

SHEER LOOK STYLED to glve your
kitchen that‘‘Built-ln” Look. 

lįįįl

’57 FRIGIDAIRE
RKPRIOBRATOR

10.4 tu. H-

BIG
FOR ONLY

ŠĮ PUIKŲ “FRIGIDAIRE" 
ŠALDYTUVĄ RUPERKATE

TIK UŽ

’ 19995
nes už jūs? senę žaldytuv; 

atskaito $80.00!

Model S-104-J7

COMPARE-YOU CAN'T MATCH 
THIS BUY ANYWHKRI

• Super Freezer Che.t—atoree frozea 
foods safely

• Super Storage Door ha» 5 rsmov- 
abie shelve*

• Glide-Out Porcelain-Enamelsd 
Hydrotor—full-width

• 3 All-Aluminum Removabls 
Shelves—full-width

• Butter Compartment
• 3 Ouickube Ice Trayi
• New Safety-Seal Door

Not a ItMt yaor't moki
not a >tripped "»pe«lol"— 
būt a full-feature, bran* 
new '37 reguler Frigktaisa 
Refrlgeratorl

ARBET’S, INC-
FURNITURE ARU APPLIANCES STORE

2442 W. 47th Str. Chicago 32, Illinois 
Tel. - Vlrginia 7-0700

cfitle to tfcis home

INSURED
BK

CHICAGO TITLE 
AND TRUST , 
COMPANY 7

Jieškote pirkti naujus namus?

1MIKUMENTU0SE JIEŠKOKIT ŠIO SKYDO
štai ką Chicago Title Insurance Policy užtikrina: Jei 
kas keltų bylą dėl jūsų nejudomo turto dokumentų ne
tik nimo, Chicago Title and Tnist Company šią bylą 
gins, apmokė* teismo išlaidbs... ir greitai Išlygins bet- 
kokius nuoetoUua.

. čjteMgoTitle andTrast Company
tu West Washington Street, Chicago 2, Illinois...Dkarbom 2-7700

te

ti dažnai priverčia pirkėją ne- 
jieškoti “title”, kas niekad netu-' 
retų būti daroma.

Geriausias ir saugiausias būdas' 
apdrausti jūsų bet kokios nuosa
vybės “title” tai įsigijimas Chi-' 
cagos Title Insurance Policy iš 
CHICAGO TITLE AND TRUST 
COMPANY, kurios bendrovės skel 
biamas randasi šios dienos laidoje?

(Skel L.)

(prie California g-vėsj

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 61 St. 
WAlbrook 6-5030

PRospeet 8-3579 (vak. ir semad.)

RAMIOJ, GEROJ VIETOJ
Mažai Seimai ekonomiSkai pertvar

kytas 2-jų aukštų 4 butų mūr. namas
A. a. Dr. Antano Garmaus 8U blllkonttl8- Autom, šildymas. Mūr.

garažas. 37 pėdų sklypas, apsodintas
antkapiui pastatyti aukojo: p. medižais. 824,400. voiodkevičius.
d Liudas Krolis $20- Juozas GRAŽUS 5 KAMB. MORO NAMAS p. .L-iucias įkraus, Juozas ,.lvtel6m klota vonitt lr virtuv6.
Šlajus $10; Liet. Profesorių Naujas alyvos Šildymas. Kilimai.

Draugija $25. Už aukas seimą 2 BIZNIAI IR 2 BUTAI
Širdingai dėkoja. 2 aukštų mūro namas Marųuette

‘ Parke. Apie 8300 pajamų į mėn. 
831,500. A. Rėklaitis.

AUKŠTO MAIMJUETTE PARKE 
Tikrai puikus 5 kamb. bungalovv. 

VirSuje dar 2 miegami su atskiru 
įėjimu. Keramikos plytelėm klota 
vonia. Puikiai įrengtas rūsys. Graži 
aplinka. 824,000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 71st Street 
VLsl telefonai: WAIbrt>ok 5:6015

PADĖKA

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chi- 
oago 20, UI. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

PAJIEŠKOJIMAI
ANTANINA BERTONIENE gy 

venanti Klaipėdoje, Melnaragė Nr. 
26/11, jieško broli JUOZĄ GĖRI
KĄ, gyv. 660 John St., Chicago, 
III.

I6NUOMUOJAMA _ FOR BENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi 

mni. Patarnavimas veltui. Turinu 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5916 So. Westem. PRmiM-et 8-2234

BUILDING & RĖMO D Ei JIN (

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

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

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

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

VAGYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4S27 8. Campbell Av., Chicago 32, 111 
YArds 7-9675

J. BREIVE and SOI'
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct.. Cicero 50, U
Statome naujus namas lr ganios 

Atliekame visokių trobesių ir patai 
pų įvairios remonto darbiu, skobia) 
gerai ir pigiai.
Maukite DAnube 6-279S nuo • va

ryto iki 7 vai. vakaro. 
reL OLymplc 2-5121 nuo 6 vai 

vakaro Iki 11 vaL vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Oontractors

Atlieka planavimo tr staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų lr viešųjų pastarų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis Niuo adresu:

JONAS STARKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus. 

Tel. PltosiMs-t 8-2013 
VVAlbrook 5-4855

6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
Chicago 29. Ilk

I

ri

Namų statyba, fvalrūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai Iš 
planuotas, patogus, gražus Ir pigus 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti Raukite TF.rminal 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien lr sekma 
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515 
Valtnn W11lnw Hprlnes. UI

MttlIlNlMUIIHIIIIimillIMNINHHIIIHIiMtNHNHIlIlimilllllimillllllllHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIV

Mioje nejudomo turto paruavim. 
įstaigoje perkant ar parduodant, JO 
sų laukia greitas lr teisingas pstar 
na vimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES

k*th St. Tol. Prospect 8-6454
HljiHniMiiiilliililiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

DfiMESIO!
PopullartAkiausla Ir hygieniAkitiiisht 

lletuvIAka
PLAUKU KntPYKLA 

BRIDGEPORTE 
752 W. 3»rd St.

Dabar yra vedamu labai senai Ir 
gerai prityrusio kirpėjo. Kaina ta 
pati, bet darbas daug sąžiningesnis.

-J-

REAL ESTATE VYRAI IR MOTERYS

C0 0 K
Stcady work for St. Xavier’s Collpge 

at 103rd and Central Park.

('all Mr. Thomas

Call PR. 9-8300 —• Ext. 202

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 165S W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-3946 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininke v imas bizniuose ir
valdžius įstaigose.

IN(X)ME TAX. Tax mivruntant

PIRKITE ir parduokite savo se
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patars* 
rimu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

HELP WANTED — VYRAS

MAINTENANCE MAN
West Side Hospital, 5 Day Week. 
Good Starting Pay. References and 
Experience Necessary. Mušt read, 
write and speak some English.

Dali LAwndale 2-2010Marųuette Uahke. Mūro pajamų 
bungalow. 6. 4, 2 k.; keletas gerų 
2-jų butų mūro narnų. $26,UUU ir AUTO MECHANICS

Brighton Parko mūriniai: 2 po 6 
kamb. 818,000; pelninga taverna ir 4 
did. butai 836,000; 3026 W. 38th
Place, 2 stiprūs namai - (4 po 4 k.) 
ant veino sklypo: mūrinis ir medin1' 
su rūsiais. Geros pajamos.

BODY & FENDER VYRAI
Atsineškite įrankius pasiruošę darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MES JUS IŠMOKYSIME

Taisysite (vairių firmų automobiliuH
2450 S. Michigan Avė.

C Alumet 5-7022

BERWYN. Įmokėdami $3,000 
pirkaite gerą 2-jų butų apkaltą 
namą — 4 ir 4 kamb. Apylinkėje 
22nd ir Oak Park. $17,500. SVO- 
BODA, 6013 Cermak Rd. BIshop 
2-2162.

MARQUETTE PARKE
VISI NAMAI — TUOJ UŽIMAMI
7218 S. Tro/ St. — 30 pėdų skly

pas. 5 k. medinis, 2 mieg. k., cemen
tuota ‘'alley”. $11.900.

,7305 S. Talman Avė. — 3 mieg. k. 
2 autom, garažas. Poilsio kamb. Ak
meninis priekis. $18,500.

7201 S. Sawyer Avė. — 3 mieg. k. 
Ąžuoliniai papuošimai? •‘Cyclone” 
tvora. $22,000.

2909 VV. 71st St. — De luxe namas 
— 2 mieg. k., pilnas rūsys ir pilna 
pastogė. 35 pėdų sklypas. Didelis ga
ražas. $24,500.

Super de luxe — 1 Vi augSto. Gra
žiausias Marųuette Parke. 2 atskiri 
įėjimai į 2-rą augštą. Tuojau galima 
užimti. $12,000 įmokėti.

Apžiūrėti tiktai susitarus

VAN BEVEREN - GLOMB
6246 S. California Avė. 

VVAlbrook 5-0200

PAJAMŲ NAMAS ŠV. BRUNO 
PARAPIJOJE

5 kamb. ir 2 kamb. Visas namas 
modern. Spintos virtuvėje, tile vonia. 
Žieminiai langui, sieteliai, aluminum 
awings. Karštu vand. apšild., uždari 
porčiai. Žemi mokesčiai. Kaina taip 
pat žema.

— o —
Naujas 1 % augšto namas su paja

mom. 5 Vi kamb. 3 mieg. k. ir 4 H 
kamb. Virtuvės šeimininkių svajonė, 
su ąžuolinėm spintom, "built-in” or
kaitė ir krosnis. Gražios "vanity” vo
nios. Didelis mieg. Apžiūrėkite lr pa
lyginkite su A. Kaminski statytais 
namais.

KAMINSKI & KREJCI 
K - AND - K REALTY 

4302 W. 55th St. LU 2-1700

5 KAMB. MŪRINIS NAMAS. 5 
m. senumo. Alyva apild. 3 mieg. k. 
Tile Vonia. 30x125 pėdų sklypas. 
2 autom, garažas —■ 20x22 pėdų; 
j viršų pakeliamas durys. $25,500 
arba už geriausią pasiūlymą. PRo- 
spect 6-9680._____________________

Pietvakarių daly 
80th & RICHMOND

Kampinis šešių kamb. mūrinis 
namas. Ekstra dideli kambariai. 
2Mt m, senumo. Pilnas valgomasis 
kamb. su “pieture” window. Gazu 
apšild. 2 autom, garažas. Tuojau 
galima užimti. Savininkas. GRove- 
hill 6-8728. ______________________

DVIEJŲ BUTŲ MŪRINIS NA
MAS 5 ir 6 kamb. Garažas. Ru 
sys. Gera transportacija. 10 min. 
iki miesto centro. Garu apšild. Par
duodamas prieinama kaina, — 
$18,000.

JAMES NOVY REALTY 
3339 W. Jackson Blvd. 

NEvada 8-1400
Klauskite — Helen

MARQUETTE PARKE arti kata
likiškų ir viešųjų mokyklų naujas 
2-jų augštų niūras. Erdvūs 6 kamb. 
liūtai. Dideli lr švlešūs mieg. Skam
binti tarp lu ir 2 vai. J. Stankui, RE- 
puhlic 7-6232.

MARQUETTE PARKE 2 bt. po 5 
kmb., mūr., 2-jų mt. senumo. Rūsys 
tinkamas butui įrengti. Parduos ar 
mainys į 6 kmb. bungalow Marųuette 
parke.

5$6 kamb., 3 mieg. 6 metų senu
mo. mūr., gazi| šildomas. Brangūs 
įrengimai. $22,000.

Jeigu jums užtenka 4 kmb. buto 
gražiausioje Marųuette Parko vieto
je, tai dar gausite $100 mėnesiui už 
kitus atskirus kambarius. Gražus 
mūr. namas, alyva šildomas, parduo
damas už $21,000.

PrckylsiN pntal|M)N tr 4 kmb. butas, 
mūr. 4 mt. senumo. $29,800.

TOWN OF LAKE — 4 bt. po 4 
kmb. tr maisto prekyba su visais 
įrengimais — $22,000.

K. MALONIS
PRospeet 8-2071

Niekas taip prie beprotybės 
nepriartėja, kaip pyktis

— Cicero

Guge 'Parke ir kitur pajamų n 
lai: 2 po 6 kamb. — 823,900;

mūri
niai;^ po 6 kamb. — $23,900; 3-jų 
butų (6—4—3 k.) — $17,600; 4 erd
vių butų kampinis $35,600; 6 butų
— $25,600.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ.

LAfayette 3-3881

PASTOVIAUSIA VERTYBft — 
NEKILNOJAMAS TL’RTAS

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

Med. 2 po 4, duj.ų pečiais šild. 
$13,500.

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

biai parduoti.
(rage Parke:

Med. 2 po 4 su skiepu ir garažu. 
$14.600.

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

Mūr. bung. 7 kamb. puikioje 48 lr 
Keeler apyl. $6,000 įmokėti.
Bizniai:

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

Valgykl. patalpa ir 5 butai judri 
vieta. Duos paskolą savininkas.

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

SIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd St„ CL 4-2390

HELP WANTED — MOTERYS

CLERK - TYPIST
Mature, responsible woman. 1 giri 
Office. Handle billing and office 
routine. Good at figures. Near 
South of Loop on Michigan Ąve. 

Call—Mr. Spong, HArrison 7-3915

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodamas RESTORANAS ir 
DELIKATESŲ KRAUTUVE. Mū
rinis namas. Sklypas 76x125. pėd. 
Gerai einąs biznis. Prieinama kai
na. 11160 S. Westem Avė. Tel. 
CEdarcrest 3-9225.

PUIKUS PIRKINYS
4 kamb. mūriniu namas. Ištisas rū

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

MARQUBTTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

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

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

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

SHUK1S BUILDERS 
AND REALTY

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

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A Stančiaoskas instaliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicer
TeL OLymplc 6-0775 nno 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLymplc 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 

Visų rOSių apdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENOY 
6108 S. Ashland Ave^ Chicago 36, m.

TIK VIENĄ KARTĄ METUOSE GA
LINTI PASITAIKYTI TOKIO GERO 

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

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

MARTIN
HUdson 3-8450

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 H augšto medinį namą — 5 ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $13,00<k 
A. Vaina.

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

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

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

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

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

6916 So. WeM4-rn Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7086

(KKKHKKKKKKMKKHyCKKyOOOOOOClC)
Skelbtu “DRAUGE* aoaimoga 

neg 1ta yrą plAČiauaial skaitomaa 
lietuvių dlenraštle o skelbime

kaina yra prieinama viaienn
•oooooooooooooooooooooooooc
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P L U M B I N G
Licensed bonded plumben

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

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

<XKXKXKXKXX><XKXXXX><XXX>O<XKj

SEWING MACHINES

SIUVAMOS MAŠINOS 
Sutaupykite $100.00 iki $200.00

pirkdami siuvamas mašinas: Pfaff, 
Phoenix, Necchi, Singer ar Ken- 
more. Visoms prekėms duodame 
lifetime garantiją.
A. B. C. SEWING MAGMINE CO. 
3034 W. 6Srd St. Chicago 29, III. 

Telef. WAlbrook 5-7812

ĮSIGYKITE DABAR!

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikor kny 
pitėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 eentg

lą galite gauti

"D B A D O E"

4545 W. 63 St, Chicago 29, DI.

HELP WANTED — FEMALE

T Y P I S T
• Age to 45 • Permanent Poiition

5 Day Week • Salary $79.00 Per Week
Free Hospitalization Insurance 
Eacellent Working Conditions

THE PULLMAN COMPANY
165 N. CANALST. ANdover 3-7500

14th Floor
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Ketvirtadienis, 1957 gegužės 23 DIENRAOTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PRIEŠ KETURIASDEŠIMT METŲ
Įdomūs atsiminimai a. a. kan. F. Kemėšio minėjime

i Bolševikų spaudos rūpesčiai Morgan St. Fotografija bus 50 m.dos, kun. dr. A. Baltinio paskaita,

Vyčių sendraugių iniciatyva, 
praėjusį sekmadienį Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje bu
vo atlaikyta suma už Sibiran iš
tremtą ir ten nukankintą kan. 
F. Kemešį. Velionis seniesiems 
Amerikos leituviams yra žino
mas kaip vienas organizacijų 
(Lietuvos Vyčių, Moterų Sąjun
gos, Liet. Darbininkų Sąjungos 
su jos laikraščiu "Darbininkas”, 
Spaudos Draugijos, Tautos Fon
do ir kt. steigėjų, organizato
rius, ugdytojas ir žymiausias 
veikėjas.

į pamaldas, nežiūrint lietingo 
ir šalto oro, suvažiavo iš kitų 
parapijų būrys senųjų vyčių, 
kurie atstovavo ir kitas organi
zacijas: Moterų Sąjungą (H. Šir 
vinskienė ir K. Petrulienė), A. 
L. R. Federaciją (P. Cibulskis), 
L. R. K. Susivienijimą Ameri
koj (I. Sakalas, Šimulis ir Jo- 
delis).

Aštuonioliktosios kolonija ir 
jauki Dievo Apvaizdos bažnyčia 
seniesiems Chicagos lietuvių vei
kėjams teikia daug brangių pri
siminimų. Čia išdygo pirmoji vy 
čių kuopa Chicagoje, kurios di
namiškoji veikla užkrėtė anų 
metų kitų kolonijų veikėjus 
steigti kuopas. Čia brendo tau
tiškam veikimui šiandien žino-/
mieji veikėjai šimutis, Pakštas, 
Račkus, Aleksis, dail. liekis (po 
karo grįžo Lietuvon), Zujus ir 
visa eilė kitų veikėjų. Čia komp. 
Aleksis sukūrė Vyčių, Mot. S- 
gos himnus ir visą eilę naujų 
dainų solo ir chorui. Čia buvo 
įsteigta pirmoji lituanistikos 
mokykla. Dažni vakarai, kon
certai, kultūriniai parengimai 
buvo subūrę dainos ir vaidybos 
talentus. Šioje bažnyčioje taip 
pat įvestas tradicijon šv. Kazi
miero dienos minėjimas. O ko
kios įspūdingos buvo pirmosios 
tos dienos minėjimo iškilmės. 
Bažnyčia buvo pilna vyčių. Vis
kas skendo rožių aromate, o di
delis Liet. Vyčių Chicagos ap
skrities choras, vadovaujamas 
komp. J. Saurio, galingai gie
dojo “Exultate Deo” mišias, ku
rių pasiklausę ir kitų parapijų 
vargonininkai įtraukė į savo 
bažnytinį repertuarą.

Kunigų nuoširdumas

Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonas kun. A. Martinkus vi
suomet rodė ir rodo vyčiams di
delį nuoširdumą. Prieš sumą 
darydamas įvairius pranešimus 
pabrėžė, kad šios dienos suma 
bus laikoma už sielą kan. F. Ke
mėšio, kuris prieš keturiasde
šimt metų čia* veikė ir kad tą 
atminimą daro vyčiai sendrau
giai, kurių dauguma iš susirin
kusių pamaldoms yra buvę šios 
parapijos veikėjai ir veikėjos; 
prašė pasimelsti už didžiojo vei
kėjo sielą.

Šv. mišias atnašavo kun. B. 
Grinis, o turningą pamokslą pa
sakė kun. St. Šantaras, Balfo 
Chicagos pirmininkas ir gausios 
šalpos, kuria šiuo metu pasižy
mi Chicagos apylinkė pasiliku- 
siems Vokietijoje ir ištremtiems 
lį Sibirą, vadas.

“Katalikų Bažnyčia buri šven
tuosius, kuriuos kasdien prisi
mena, o‘didžiuosius ir ypatingu 
būdu pagerbia; kiekviena tau
ta ir valstybė turi savo didvy
rius ir karžygius, kuriuos taip 
pat gerbia, jiems paminklus sta
to. Gražu, kad ir Lietuvos Vy
čiai prisimena ir ypatingu būdu 
pagerbia sav0 organizacijos stei 
gėjus ir vadus”, kalbėjo iškal
busis pamokslininkas.

Parapijos choras, vadovauja
mas varg. K. Gaubio, puikiai 
giedojo ‘Gerojo Piemens” mi
šias, o viešnia solistė Mary Ban- 
ky žavėjančiai pagiedojo dauge
liui pirmą kartą girdėtą naują 
"Avė Maria’.

Salėje

Po mišių, kuriems laikas ir 
aplinkybės leido, suvažiavo į 
Vyčių salę pusryčiams. Čia sen
draugių pirm. V. Paukščio ir 
šeiniininkių T. Norbutienės, V. 
Paukštienės ir J. Žemaitienės 
paruoštas ilgas L formos stalas, 
gėlėmis papuoštas ir skanumy
nais apkrautas, laukė grįžtan

čių iš bažnyčios. Pusryčius mal
da pradėjo sendraugių pirm. V. 
Paukštis ir pavalgius pravedė 
programą, kurią ypatingai spal
vingais prisiminimais paįvairi
no visa eilė veteranų.

V. Jodelis papasakojo, kaip po 
I Pasaulinio karo kun. F. Ke- 
mėšsi, sužinojęs, kad santarvi
ninkai renkasi Londono konfe
rencijon, kurioje svarstant tai
kos sąlygas numatoma Lietuvą 
prijungti prie Lenkijos, vėlų va 
karą atbėgęs pas jį su paruoš
tu protestu 250,000 Chicagos lie
tuvių vardu. Protestą reikia tuo 
jau pasiųsti telegrafu. Jodelio 
kun. Kemešiui reikėjo tam, kad 
apmokėtų telegramos išlaidas, 
nes jis nė cento neturįs prie dū
šios. Einant apytamsia žydy- 
nės (Maxwell) gatve kun. Ke
mešiui po kojomis pasipainiojo 
lentgalis ir jame buvusi vinis 
perdūrė koją. Pasirodė, kad 

i kunigo batai buvo skylėti, be- 
yeik be padų. "A, ką tai reiš
kia, juk lietuviai ir Lietuva šian
dien yra kurkas blogesnėj pa
dėty”, viltingai nusiteikęs kal
bėjo velionis.

Amerikos lietuviuose tuo me
tu buv0 labai gyvas Lietuvos li
kimo klausimas. Kun. F. Kemė
šio ir jo brandinamų jaunų vei
kėjų nuomonė, kad Lietuva tu
ri būti nepriklausoma demokra
tiškais pagrindais, o liberalai, 
kuriems Chicagoje vadovavo 
“Lietuvos’ redaktorius B. Balu
tis, kalbėjo, kad Lietuvai reikia 
kokio nors karaliaus. Katalikų 
nuomonė liberalų buvo laikoma 
piemeniška ir katalikai veikėjai 
buvo vadinami piemenimis.

S. šimulis papasakojo, kaip 
kun. Kemėšio išjudintas, jis iš
ėjęs katalikiškos spaudos pla
tinti. Vienoj vietoj gavęs muš
ti, dėl to atsisakęs uždėtos pa
reigos.

“Kuo tave mušė?” kun. Ke
mėšis paklausęs Šimulį.

"Šluota!” atsakęs Šimulis.
"Baikės”, pareiškęs jam Ke

mėšis. “Lietuvoj priešai lietu
vius kardais ir šautuvais muša, o 
ar jie atsisako savo tautos dar
bo? Eik ir toliau dirbk!’

Ant. Petrulis papasakojo apie 
anų laikų socialistų dvasiškį X. 
Mockų. Buvęs didelis niekinto
jas Dievo, Bažnyčios, katalikų, 
ypatingai kunigų. Turėjo pase
kėjų. Kaikurie įsirašydavo į ka 
talikiškas draugijas, kad jas iš 
vidaus griautų. Ypatingai bro
vėsi į vyčių organizaciją, nes 
vyčiai tais laikais labai daug 
veikė. Sunku buvo juos visus 
susekti ir faktais įrodyti jų pra
gaištingus darbus. Geriausia 
tam priemonė buvo velykinė iš
pažintis, kurios atlikimą paliu
dydavo kortelė. Neatlikęs vely
kinės buvo išbraukiamas iš or
ganizacijos, negrąžinant net į- 
mokėtų mokesčių. Tokia tvar
ka katalikus sucementavo ir dėl 
to šiandien mes galime didžiuo
tis tomis bažnyčiomis, mokyklo
mis ir įstaigomis. Netikintieji, 
kai pmatome, nieko nėra sukūrę.

Baigaint programą iškilo su
manymas, kad toks minėjimas 
įeitų tradicijon, kartu gu kan. 
Kemešiu paminint ir visus miru
sius Chicagos vyčių veikėjus.

I. Skardupis

Leiskite mums susikaupti ty
loje, kad galėtume priartėti gė
rį. — Sokratas.

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telel. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Streat
Telef. PBospect 6-7960

Man retai kada pakliūva į ran
kas bolševikų spauda. Bet štai mū-1 
sų miestely yra vienas suklaidin-l 
tas lietuvis, kuris prenumeruoja, 
ir skaito bolševikinę “Laisvę”. Ap
silankiau pas jį, ir jis man įteikė 
porą senų "Laisvės” jo perskaity
tų numerių.

Ir kas svarbiausia, mane sudo
mino, taip tas. kad bolševikų spau- 
jau visai miršta, reikalinga esą pa 
ramos. Štai “Laisvės No. 37 (š.m.) 
rašo R. Mizara, kad jau ne tik lie
tuviška, bet ir angliška bolševi
kų spauda visai bėdoje. San Fran
cisco mieste per eilę metų ėjęs 
dienraštis “Dailv Peoples Worid” 
liovėsi ėjęs dienraščiu, dabar išei- 
dinėsiąs tik “savaitraščiu”. Šis 
laikraštis buvęs gyvas ir įdomus, i 
bet jis turėjęs suretėti dėl tįp, kad 
neturėjęs užtenkamai medžiaginės 
paramos.

Žurnalai, kaip “March of Labor” 
ir "Freedom and Challange”, visiš
kai sustoję ėję. Kiti ir neangliški 
laikraščiai turėjo suretinti išėji
mą.

New Yorke per eilę metų ėjęs 
savaitraštis “The Worker” savo 
tiražu nuo 1949 m. dabar sumažė
jo 20 procentų. Bet dar blogiau. 
Dienraštis “Daily Worker” nuo to 
laiko sumažėjęs apie tris ketvir
tadalius. Abudu šitie du laikraščiai 
esą pavojuje.

R. Mizara toliau rašo ir bolše
vikini judėjimą vadina socialisti- 
jiiu ir kartu marksistiniu. Ir ko
munistų suvažiavimas nutaręs dė
ti visas pastangas bolševikinei 
spaudai sutvirtinti. Svarbiausia, 
dėmesį esą reikia kreipti į dienraš
tį “Daily Worker” ir savaitraštį 
“The Worker”.

Suvažiavimas siūlęs šių laikraš
čių leidėjams, kad jie paskelbtų į 
vajų ir sukeltų kokį $150,000, tai 
minėti laikraščiai galėsią gyvuoti.

Už bolševikinės spaudos susilp
nėjimą Mizara kaltina ir visa bėdąi 
sumeta makartizmui ir bolševikų 
eilėse vykusiems ginčams.

Koki tie ginčai galėjo būti? Tai 
greičiausia Stalino nuvainikavi
mas, kuris,atidarė nevienam akis ir 
žmonės pradėjo šalintis nuo bolše
vikų spaudos. Tai tikriausioji bol
ševikų spaudos katastrofa — “Sta 
lino nuvainikavimas”.

Jeigu šitaip patys bolševikų tū
zai prisipažįsta, kad jų spauda bė
doje, tai iš tikrųjų reikia pri p* 
žinti, kad ji yra bėdoje, kad reiš
kia gerą reiškinį, nes nors kartą 
pradeda žmonių akys atsidaryti ir 
pamatyti bolševikų melus.

Matyti, kad neką geriau seka-

• **ww*«*«w<,

MOTINA GAILESTINGOJI
• • Tokiu vardu yra neseniai iŠ
spaudos išėjusi įdomi religinių pa
siskaitymų knyga apie, Marijų.

• Joje gausiai aprašyta įvairių 
įvykių, pavyzdžių, surinkta gražių po
sakių iš visokių kraštų ir tautų, vi
sokiais laikais buvusių garsiųjų žmo
nių gyvenimo ir raštų.

• Kaip Murdė išgijo nepagydomai 
sirgusi lietuvaitė — smulkiai aprašy
ta šioje knygoje.

si ir “Laisvei”, nes kiekviename nu 
mery prašo aukų ir aukų. Nė vie
name lietuvių laikrašty nepastebė
jau, kad taip nahališkai ir prisi
spyrę prašytų aukų ir vis aukų,! 
kaip kad bolševikų “Laisvė” ir ki- [ 
ti daro. O tai geras reiškinys; kai 
dar daugiau negalės suvesti galą) 
su galu, prisieis visai sustoti ir 
aukos neišgelbės. Si visa beda pa
sidarė iš Stalino mirties, kada ir 
patys bolševikai jau pamatė, kad 
jų buvęs vadas Stalinas buvo niek
šas ir nekaltų žmonių žudytojas.

Durpynų Juonaa

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programa.

Dainuoja Izabelė Motekaitienė. Šį, 
vakarą Budriko radijo programo
je iš stoties WHFC, 1450 kil. nuo 
H iki vai. girdėsite gražių lietuviš
kų dainų ir muzikos. Taipgi bus 
tęsiamas mįslių konkursas su do
vanomis. Pereitą savaitę mįslių 
premijas laimėjo: Elena Šepikienė, 
648 W. 45th St., rankinį dulkių 
siurblį, Petre Jagminas, 4006 So. 
Maplewood avė., rankinį krepšį, ir 
B. Kelmelis, 4546 So. Emerald av., 
perlus su pudrine. Visi turi progą 
dalyvauti konkurse ir laimėti Bud
riko skirtas dovanas.

Pranešėjas
— Šv. Kazimiero seserų rėmėjų 

2 skyrius renkasi fotografuotis ge 
gūžės 26 d. 1:30 vai. p.p. 3213 So.

f
A A.

KAZIMIERAS TARULIS
Gyveno 7616 S. Campbell Avė. 

Tel. WA. 5-0226
Mirė geg. 22 d., 1957, sulau

kęs 84 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pane

vėžio apskr., Ramygalos parap.
Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Michael, marti Helen; 
Įr Bernard, marti Susan, anū
kas Bernard. duktė Della Prost, 
žentas \Valter. kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Met. Keistučio Klu
bui ir Liet. Piliečių Darbininkų 
Pašalpos Klubui.

Kūnas pašarvotas ketvirtad. 
6 v. v. Lackawiez koplyčioje, 
2314 W. 23rd Place.

Laidotuvės Įvyks šešt., geg. 
25 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas j Aušros Vartų 
parapijos bažnyčių., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 

(nulydėtas j Šv. Kazimiero ka- 
pines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, (fakte, mar
čios, žentas Ir anūkas.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas Lackavricz. Tel. VTrglnia 
7-6672.
ak,bu ItKSY hrrarar flfafyll

.jubilėjui paminėti, 
amžini nariai.

— Chicagos ir apylinkės SLA 
nariai šį sekm. 2 v. p.p. susirenka 
Liet. auditorijon, 3133 S. Halsted 
St. Bus svarstoma daug reikalų. 
SLA 6-to apskričio pirmininkas dr. 
Montvidas, žada susirinkusius pa
vaišinti. SLA seimas bus Chi
cagoje, visa tinkamai suruošti di
delis darbas. SLA kuopų Chica
goje ir apylinkėse per tris dešim
tis. Jei po vieną atstovą, tai .jau 
nemažas skaičius, o po du tris 
nuo kuopos, tai tikra armija. Ša
lin nusidėvėjęs posakis, “kaip pa
darys kiti taip ir bus gerai”.

K. P. Deveikis

— Chicagos Lietuvių Fronto tra
dicinė iškyla p. Jonyno ūkyje ren 
giama birželio 1-2 dienomis. Chi
cagos ir apylinkių frontininkai ir 
jų svečiai iškyloje dalyvauja su 
šeimomis, šeštadienį, birželio 1 d., 
apie 3-4 vai. St. Barzduko. svečio 
iš” Clevelando, paskaita, žuvusių 
Lietuvos partizanų pagerbimui me 
ninė dalis, vakare laužas, linksmo
ji dalis, jaučio kepimas, vaišės, 
dainos ir šokiai. Sekmadienį, biz- 
želio 2 d., 10 vai. vietoje pamal-

Kviečiami ir vaišės ir dainos. Iškyla baigiama 
sekmadienio vakare vėliavos nu
leidimu.

Visi iškylos dalyviai prašomi re
gistruotis paštu ar telefonu: Ev. ir nakvynė.

Laui-iūtė 3736 So. Campbell Avė., 
telef. FR. 6-2664 arba St. Dau 
nys, 2234 S. Sawe.vr Avė., telef. 
CL 4-6690. Įsiregistravusiems bus 
parūpintos susisiekimo priemonės

• čia nupasakota, 
nuostabius išgijimus 
Murdė.

kokius kitus 
lietuviai matė

• ši knyga atskleidžia daug ne
girdėtų faktų ir duoda daug minčių, 
o skaitoma lengvai, kaip nuotykių 
apysaka. Jų parašė kun. dr. J. Pruns
kis.

• Ji tnri 120 puslapių, tekainuo
ja $1.30. Užsakymus su pinigais siųs
ti adresu;

DRAUGAS, 4545 W. 63 str. 
CHICAGO 29, ILLINOIS

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošim*.

2443 West 63rd Streea
Tel. PItospect 8-08SS lr PR 8-08M.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kabios žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
| mus pilnam centrinio apšildymo 
Instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokj “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOwnhall 3-6670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

PIGIAI IR SAUGI .U

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas 
2313 W. Slst St., Chicago, III. 

Tel. PRrescv tt 9-2781

t
A. A.

AGNIEŠKA SKURDELIS 
Dilnikaitė

Gyveno 5331 W. 79th St. 
OAKLAWN, ILL. 

Anksčiau gyveno Brighton Pk.
Mirė geg. 21 d., 1957, 7:10 

vai. ryto, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Taura
gės apskr., Upyno parap., Rui- 
biškės km.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Antanas, marti Marijona, 
anūkas Gerald: duktė Kotryna 
Dambrauskas (Damrovv), žen
tas Dan, anūkai: Alice ir Den- 
nis, brolis Antanas DUnikas su 
šeima, brolienė Kazimiera 
Skurdelis, sūnaus uošviai Kazi
mieras ir Marijona Zimkai su 
šeima, dukters uošviai Vilimas 
ir Ona Dambrauskai ir šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje liko sesuo Jie
va Žymantienė.

Kūnas pašarvotas John P. 
Eudelkio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė.

Laidotuvės Įvyks penktadienį, 
gegužės 24- d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j švenč. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, mar
ti, žentas ir arnikai.

Laidotuvių direktorius John 
P. Eudeikis. Tel. LAfayette 3- 
0440.

K L E M E N T MACIS
Gyveno 2856 S. Emerald Avė. Vlctory 2-5460

Mirė geg. 20 d., 1957. 8 vai. vak. Gimė Lietuvoj; kilo iš Šiaulių 
apskr., Žagarės parap., Veršių kaimo. Amerikoj išgyveno 56 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julija (Slavinskaitė), 3 
sūnūs: Clement. marti Grace; Stanley, marti Anna ir Edward, mar
ti Loraine, 5 dukterys: Lillian Biel, žentas William, Aldona Made- 
nis, žentas John, Rleonore Hrozenctk, žentas Joseph, 'Adeline Alessi, 
žentas Krank ir Vaierie Sindewald, žentas William, 23 anūkai, se
suo Suzana Macis, jos vyras Joseph ir jų šeima, švogeris Willlam 
Slavinskas, jo žmona Henrletta ir jų šeima, švogerka Antoinette 
Kiškūnas, jos vyras CHarlesu kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoje liko sesuo Magdalena, 2 broliai Konstantas lr Pilypas.

Priklausė Chicagos Liet. Dr-jal.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips kopi., 3307 Lituanlca 

Avė. laidotuvės Įvyks penktadienį, geg. 24 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, dukterys, marčios, žentai lr anūkai
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. VArds 7-3401

TROOST - PACHANKIS MONVMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vice-President

6819 So. VVestern Avė. Tel. GRovehili 6-8745

į paminklų patalpas ir atgal mea visuomet parūpinama 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadįenlats nuo • vai. ryto Iki B vai. popiet.

IČNIRINKITE DABAR — RUR PASTATYTA KAPINIŲ HIENOJE! 
JOKIO IMOKJJIMD. ūIIMOKCūrvB KAPTNIC DIENOJ®.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčiu ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne 4»e„Telel. Virginia 7-7097

•Jį,*"-*

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

♦ “V’

UODfiSIO VALANDOJ 
&akfle

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8a. Weateru Ava. j 
7-8606 — 7-8601

Ir Conditioned koplyčia 
Aatomobiliama vieta

kario gyvena kltooo mloato daly m i gausimo 
koplyčių arčiau Jūaų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIEN£ IR NAKTJ

ANTHONY Bo PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansų patama- 
' vimas dieną ir nak- 
Itį, Reikale šaukite

Imua.

Mes turime koplyčias 
viltose Chicagoa ir 

Rorelando dalyse ir1 
tuojau patarnaujame I

PETRAS BIELIŪNAS
4948 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArils 7-1138-1139

,VASAITIS — BUTKUS
1448 S. 50Ui AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympie 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpiiblh 7-1213
2314 W- 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympie 2-5245 ir TOunhalI 3-9687
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X Septynios tautinės grupės

— lietuviai, čekoslovakai, uk
rainiečiai, airiai, italai, lenkai 
ir meksikiečiai — rengia antrą
jį festivalį gegužės 24—26 die
nomis St. Philip Basilica Augšt. 
mokyklos stadione, Kedzie ir 
Van Buren gatvių kampe. Fes
tivalį globoja minėtos augštes
niosios mokyklos Motinų klu
bas. Mrs. G. Kairis yra vedėja 
lietuvių grupės, o Indrė Palio- 
kaitė bus lietuvių sodybos ka
ralaitė. Visi kviečiami atsilan
kyti į šią tarptautinę šventę. 
Programoje numatyta tautiniai 
šokiai ir muzika.

X šv. Jurgio šventės proga 
skiltininkės bei akademikes 
skautės apdovanotos “Tėvynės 
dukros” žymeniu: Irena Gai
žauskaitė, Hamilton, Kanada; 
Marytė Lekniūtė, Detroit, 
Mich.; Danutė Dirvianskytė, 
Chicago; Aldona Žukauskaitė, 
Waterbury, Conn.; R. Tonkū- 
naitė, Putnam, Conn.; Laima 
Petrauskaitė, Elizabeth, N. J.; 
Jolanda Drąsutytė, Meilė Lek- 
nickaitė, Aldona Malcanaitė bei 
Viktorija Vaivadaitė iš Cleve
land, Ohio.

X Jurgis ir Julija Pūkeliai,
7430 S. Sangamon Avė., gegu
žės 18 d. buvo nuvykę aplan
kyti dukrelės seselės Marijos 
Almos, dirbančios Gerojo Sa- 
maritiečio ligoninėje, Mount 
Vernon, III. Toji ligoninė yra 
vedama seselių pranciškiečių. 
Pūkelių jaunesnioji dukrelė 
M.rgarita lankb De Paul uni
versitetą. Jurgis ir Julija Pū
keliai gegužės 25 d. švenčia 38 
m. vedybinio gyvenimo sukak
tį-

X Juozapas ir Marija Sūdei

KAIP SUTAUPYTI 5 MILIONAI

Prez. Eisenhowris ir buvęs prez. Hoover kalbasi kaip sutaupyti 
5 mil. dolerių, sumažinant valdžios aparato išlaidas. (INS)

ARMĖNĖS IR JAPONAS LIETUVES 
STUDIJOJE

Chicagos Kimball Hali garsu- Marijos augštesn. mokykloje mu 
sis pastatas atiteko De Paul uni-1 zika yra augštai pastatyta, kai
versitetui ir ten buvę įvairių 
meno šakų atstovai turėjo keltis 
kitur. Naujoje vietoje — Dai-

įen dirba sesuo Bernarda ir mu 
zikė Alice Stephens. Ji visus, tu 
rinčius geresnį balsą, skatina

lių jų Menų rūmuose (410 S. Mi- dalyvauti chore, nes tai yra gera

CHICAGOS ŽINIOS

X Dr. J. Meškauskas pasakė 
pagrindinę kalbą ateitininkų 
gydytojų korporacijos Gajos 30 
m. sukaktuviniame baliuje, įvyjkiai kurie ‘gyvena ir dirba Ho-

Nauji Grimes mergaičių 
žudiko pėdsakai

Pirmadienį ryto

kusiame praeitą sekmadienį. ly Famįly viloje ge?užės 24 d. 
Sabre room svetainėje, 8900 W. j gvenį-la 
95 St. Jaunimo vardu sveikino

Gazolino stočių streikas?
Nutrūko pasitarimai gazoli

no stočių savininkų su darbinin- 
, ,. „ , . kais dėl naujos sutarties. Dar-

tininkai reikalauja pakelti at- 
lyginimą 25 centais per valan
dą, darbo valandų skaičių iš 48 
sumažinti iki 40 ir dar įvesti 
kitų pagerinimų. Gazolino sto
čių savininkai aiškina, kad 
įvykdžius tuos reikalavimus

nežinomas

(sausio .mėnesį) Grimes mer
gaičių motinai, gyvenančiai 
3634 S. Morgan; Chicagoje, ir

savo 49 m. vedybinio pasakė, kad jisai žinąs žudiką; 
t t - T gyvenimo sukaktį. Sudeikiai jisai net padėjęs jam nuplėšti
L Lozaityte ir J. Končius Fra-,yra susipratę lietuviai ir stam- . drabužius nuo tų jo aukų. Kaip
ter"lta® LltUanįJa VardU ka be-‘bus kataiikiškų įstaigų rėmėjai. įTOdymą jisai suminėjo, kadlr,. .. , .
3° dr. Tauras^ Be minėtų asme-į Jįe lšauglno dukrą Anną Puc- Mažosios mergaitės kojų irš. Chicagoje gazolmas 
nų kalbėjo K. Kleiva, kun._J. kuonis įr tris 8Ūnus _ Alfon8ą, į sukryžiuoti.'^ 2 UZ T-'

chigan Avė, 740 kamb.) — mū
sų lietuvė solistė Alodija Dičiū- 
tė atidarė savo dainavimo stu
diją. Ši uteniškė mezzo sopra
nas, Lietuvos operos solistė, jau 
yra dainavusi daugiau kaip 50 
operų, koncertavusi Latvijoje, 
Estijoje ir Vokietijoje, savo sri
tyje turi gerą pasiruošimą, stu
dijas gilinusi Paryžiuje ir Ro- 
njoje. Dabartinėje savo studijo
je ji praveda balso lavinimą, 
ruošia scenos technikai. Jau sep 
tyneri metai, kai Chicagoje vei
kia jos studija.

— Ką aš gavau iš Lietuvos o- 
peros, dabar stengiuosi atiduo
ti, — sako ji.

Kitataučiai ir savieji

Įdomu, kad šalia lietuvių, jos 
studiją lanko ir kitataučiai. 
Pvz. dabar ateina lavintis daina
vime viena buvusi armėnų prin
cesė, kurios tėvus revoliucijos 
metu nužudė bolševikai. Ją ma
žą našlaitę svetimi atvežė j Pa
ryžių. Ji yra viena geriausių Chi

PRINCAI SKRAIDO

Anglijos karalienės vyras Phil- 
lip pirmą kartą savarankiškai 
skrenda lėktuvu. Užpakaly jo in-

priemonė lavinti balsą ir kultū
ringas būdas praleisti laisvalaikį 
bei pasitarnauti lietuviškam rei
kalui. Be to choras cementuoja 
lietuvius.

Geras lietuvių vardas

Paklausta, ar lietuvei nususi- 
daro sunkumų Chicagos vidur- 
miestyje dirbti kaip dainavimo 
mokytojai, A. Dičiūtė aiškina, 
kad anksčiau atvykusieji lietu
viai yra sudarę gerą vardą ir 
apie lietuvius atsiliepiama palan 
kiai, nors jie gal daugeliui nėra 
perdaug žinomi.

Savo studijoje ji stengiasi j- 
kvėpti norą pradėti su rimtes
niais dalykais, o kai skonį išsi
dirba, jaunieji solistai po kele- 
rių metų nebenori menkesnių da 
lykų dainuoti. Ji duodą klasi
kinius pagrindus.

Ateinantį aekmadien, gegužės StoriiTSen 
26 d., 10:45 vai. A. Dičiute gie-j 
dos šv. Jurgio parapijos bažny- ' 
čioje pamaldų metu, o vėliau dai
nuos, pianiu palydint A. Prapuo

Vaišnys, SJ. Vakaras praėjo 
gražioj lietuviškoj nuotaikoj. 
Dalyvavo apie 50 svečių.

X Lietuvaitė misionierė Pie
tų Amerikoje, Peru valstybėje, 
sesuo Marija Širdies Jėzaus 
mums praneša, kad ten puslau
kinių tarpe Raąuenoje besidar
buojančios misionierės, jų mo
kinės ir prieglaudos našlaitės 
savo trijų dienų maldas ir pa
siaukojimo nuopelnus skiria 
ųž švenčiantį šį sekmadienį sa
vo kunigystės sidabrinį jubilė- 
jų kun. J. Prunskį, remiantį jų 
misijų darbą.

X Raimundas ir Mariona Ei- 
sinai gegužės 18 d. atšventė sa-

Praną ir Juozą, kurie visi jau 
yra vedę ir gražiai gyvena. Su
deikiai turi 9 anūkus ir 1 pro- 
anūką.

X Dr. YValter Eisin-Eisinas,
vienas iš žymiausių jaunosios 
kartos gydytojas, Amerikoje 
gimęs lietuvis, guli Šv Kryžiaus 
ligoninėje. Jam operaciją da
rys pagarsėjęs lietuvis chirur
gas Waitkus. Šie abu gydyto
jai yra susipratę lietuviai ir la
bai gražiai kalba lietuviškai. 
Dr. W. Eisinas yra garsus mo
terų ligų specialistas.

X Šv. kalnus lankys Šv. Ka
zimiero seserų rėmėjų 9-tas 
skyrius birželio 23 d. 7 vai. ry
tą. Biletus galima pasirūpinti

vo 11-tą vedybinio gyvenimo įš anksto pas Oną Miliauskienę,

apsigimę sukryžiuoti 
Tą težinojo tik šeimos nariai.

cagos armėnių solisčių. Koncer- kun- J; Prunskio jubilė-

sukaktį South Shore Country 
Club patalpose. Nors ir čia gi
mę, abu celebrantai gražiai var
toja savo tėvų kalbą, yra susi
pratę lietuviai ir veiklūs nariai 
Šv. Antano parapijos draugijo
se. Abu turi atsakomingus dar
bus lietuviškose taupymo ir 
skolinimo bendrovėse.

X Dvi savaites apmokamų 
atostogų į Floridą dviem as
menims ir daug kitų vertingų 
dovanų galite laimėti pirkdami 
televiziją, radijo aparatą, vėsin
tuvą, patefoną E. Lapo ir J. 
Kubiliaus krautuvėje; už kiek
vienus pirkinio penkis dolerius 
— vienas biletas. Krautuvės 
adresas — Mel—Park TV Co., 
114 Broadway, Melrose Park. 
Tel. FI 5-4181.

X Lakštuonė Betkauskaitė 
savo namuose, 1405 S. Central 
Avė., Cicero, vėl priglaus Chi
cagos Lietuvių Akademinio klu
bo susirinkimą gegužės 26 d. 3 
vai. Programa bus praturtinta 
nauju ir ypatingai gražiu “The 
Great Adventure” filmu, laimė
jusiu premiją Cannes Intema- 
tion Film festivalyje.

X Kun. J. Stankevičius, di
delis savo tėvų krašto mylėto
jas, šiuo metu yra Šv. Kryžiaus 
ligoninės kapelionas. Ligoninės 
pacientai, o taip pat ir visas me
dicinos personalas yra labai pa
tenkinti jo dvasiniais patarna
vimais bei įvairiais patarimais.

X Eraest Kaminskas, čia gi
męs lietuvis, gražiai kalbąs lie
tuviškai ir daugelio jaunų trem
tinių lietuvių draugas, pakeltas 
į svarbų general foreman pos
tą Electromotive Division, Ge
neral Motors Corp., dyzelinių 
lokomotyvų fabrike.

X Marilyn Kareivaitė, ser
ganti jau aštuoni mėnesiai, tru
putį gerėja; gyvena 4644 So. 
Paulina St. Galima ją namuose 
aplankyti. Kareivos yra plačiai 
žinomi visuomenininkai ir gerų 
darbų rėmėjai.

bus anksčiau susitarta, darbi-
,, ,, . . ninku unija žada ateinantį tre-
Motina tuojau pradėjo verkti. .. ,. . .... . .,J ..... ciadienį pradėti streiką.
Kalbėjęs vyras nusijuokė ir 
pagrasino telefonu — neduoti 
policijai žinių arba “jos lavo
nas bus rastas plūduriuojąs 
upėje.” Policija negalėjo nu
statyti, kas ir iš kur šaukė, ta
čiau sustiprino jieškojimą žu
diko.

Mirė išgelbėdamas kūdikį
Jauna, 22 m. amžiaus, moti

na Lillian Stein, gyvenusi 4151 
N. Sacramento, pamačiusi prie
šais atlekiantį automobilį, nu
stūmė į šalį savo 8 mėnesių 
amžiaus kūdikį, kuris liko svei
kas, bet ją pačią mašina užmu
šė. Kūdikis buvo vežimėly. Mo
tiną ir kitą moterį Szeinert, 19 
m., taipgi laukiančią kūdikio, 
automobilis nubloškė 30 pėdų. 
Szeinert sunkiai sužeista. Maši
ną vairavo ' dr. Maurice V. H. 
Puckey, 75 m. amžiaus. Jo ma
šina buvo užgavusi kitą auto
mobilį, o paskiau užlėkė ant tų

1425 S. 49 Avė., Cicero, III. Tel.
OL 2-8833. Išvažiavimo metu 
bus atlaikytos vienos dienos re
kolekcijos.

X Lietuvių Teisininkų drau
gijos Chicagos skyrius rengia 
pobūvį, kuris įvyks š. m. ge
gužės 25 d., šeštadienį, 6 v. vak.
L. Menininkų klubo patalpose, dvie jų nelaimingųjų .moterų. 
2548 West 69 Street. Mr. An-
derson skaitys paskaitą apie 
naująjį Socialinio Draudimo įs
tatymą. Po paskaitos — meni
nė dalis.

X L. K. Kūrėjų-Savanorių
sąjungos 30 metų įsisteigimo ir 
10 metų atkūrimo sukakties 
proga bus pamaldos gegužės 
26 d. 10 vai. Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje, 5541 S. Paulina st. Šios 
sąjungos Chicagos valdyba pra
šo visus L. K. kūrėjus-savano- 
rius tose pamaldose dalyvauti.

X Moterų sąjungos 20 kuo
pa ruošiasi ekskursijai gegužės 
26 d. į Burlington, Wis. Kelio
nei biletus galima įsigyti pas 
kuopos pirm. Helen Širvinskie- 
nę, 4541 S. Rockwell Avė. Au
tobusas išeis 8 vai. ryto nuo 
Nekalto Prasidėjimo Pan. Švč. 
parapijos bažnyčios.

X Prof. St. Kolupaila, dėstąs 
Notre Dame universitete, at
vyksta su žmona šį sekmadienį 
į Chicagą ir dalyvaus kun. J. 
Prunskio jubilėjinėse pamaldo
se ir vakarienėje.

X A. Shnrskienė su dukrele 
Adele grįžo iš Floridos gražiai 
įdegusios. Adelė šįmet baigia 
Mercy augštesniąją mokyklą.

X Naujojoje Marąuette Park
bažnyčioje pamaldos sekmadie
nį laikomos 8, 9, 10, 10:45 ir 12 
vai.

X Danutė MArija Stankaity- 
tė lr Eugenijus Kūrinas tuokia
si liepos 6 d. Montrealyje, Ka
nadoje. Jaunasis yra Chicagos 
gydytojas.

X Dr. Petras Kisielius, Cice
ro, Balfui rinkliavos metu pa
aukojo 25 dol.

Žuvo tėvas ir duktė
Automobilio nelaimėje ties- 

Du Page ir Cook apskričių riba 
buvo užmuštas Wendell V. Mar
tin, 56 m. amžiaus, ir jo trejų 
metų dukrelė Linda. Jie buvo 
automobily, vairuojamame ve
lionies žmonos Leonos, 40 m. 
amžiaus. Į jų mašiną iš priekio 
užlėkė kita mašina, anksčiau 
susidūrusi dar su viena. Pa
skiau iš užpakalio į Martin au
tomobilį trenkė dar viena ma
šina. Martinų automobilį vaira
vusi Leoną sužeista tik lengvai 
— apdraskytas veidas.

X “Margučio” radijo 7 vai. 
programoje girdėsime pasikal
bėjimą su “Lituanus” remti ko
miteto pirmininku inž. Vyt. 
Šliupu, stud. ateitininkų atsto
vu Ignu Budriu, Akademikų 
Alumnų klubo atstove Vida 
Gaškaite ir Akademikų skautų 
atstovu Zigmu Viskanta. Ko
miteto nariai nušvies “Litua
nus” reikšmę tarptautinėje 
plotmėje ir vedamo vajaus 
svarbą.

X O. Eailskienė, Nijolė Ma
skeliūnienė, V. Stasiškis ir V. 
Mikūnas su žmona, aplankę 
gražiąją čikagiškių Linkų va
sarvietę Christiana Lodge prie 
Edwardsburg, Mich., rado pui
kias sąlygas skautų ir skaučių 
vadovų sąskrydžiui, įvykstan
čiam ten birželio 15 ir 16 d.

X Sofija Mie.kūnienė vardi
nių proga buvo pasveikinta sa
vo draugų ir pažįstamų.

X
nės kartos lietuviui, 4610 N. 
Sacramento, tik už 6 dienas? 
praleistas ligoninėje, Leonardas

Areštavo čekių 
klastotojus

Chicagoje areštuoti septyni 
čekių klastotojai. Juos pasise
kė sugauti taip: Louis Stein, 
kuris turi pinigų keitimo kon
torą 4535 Armitage avė., pra
dėjo klausinėti moterį, atnešu
sią iškeisti čekį. Ji to nesitikė
jusi greit pabėgo į automobilį 
ir nuvažiavo. Stein įsitėmijo 
jos numerį ir pranešė policijai; 
taip visa gauja tapo susekta.

Mirtis po 9 šūvių
* liJoseph Čraziano, 21 m., de
vyniais šūviais į galvą nužudė 
Domininką Jacomaro, 22 m., 
kai jiedu sėdėjo automobily 
111 Van Buren str., Chicagoje. 
Jiedu abu — tarnautojai Auto
matic Electric bendrovės. Žudi
kas policijai pasakojo, kad tai 
įvyko jiedviem susibarus; “jis 
pranešė FBI, kad aš buvau ko
munistas”, — pasakojo žudikas.

Mažiau susirgimų poliju
Po masinio skiepijimo nuo 

polijo, šiemet susirgimų ta liga 
yra žymiai mažiau: šiemet tėra 
įregistruotas vienas susirgimas. 
Susirgo viena moteris, kuri lan
kėsi Meksikoje ir kuri nebuvo 
įskiepyta prieš poliją. Praeitais 
metais šiuo laiku Chicagoje jau 
buvo įregistruoti aštuoni susir
gimai poliju.

Teismas prieš nedorą filmą
JAV Apeliacinis teismas pa

tvirtino ankstybesnį sprendimą, 
kad Chicagoje būtų uždrausta 
rodyti nemoralus filmas “The 
Game of Love”.

Nauji rūmai
Arti miesto centro — 225 N. 

Michigan avė., Chicagoje, ruo
šiamasi pastatyti naujus Na
tional Cash Register bendrovės 
rūmus, kurie turės 8 augštus, 
modernios struktūros.
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tuoja daugiausia savųjų tarpe. 
Lankosi ir kita armėnė, neseniai 
atvažiavusi iš Persijos. Mėgsta 
dainavimą. Pas mūsų lietuvę at
eina studijuoti dainavimą ir bal
so pastatymą vienas japonas. 
Kaip visi japonai yra kruopštus, 
nenori iš. anksto arijų traukti, 
o rūpestingai kiekvieną Rainelę 
šlifuoja. A. Dičiūtės mokinė R. 
Mastienė, atkakliai dirbusi ir 
muzikali, jau pasiekė vietą Chi
cagos Lyrinės operos chore. Šio
je pat studijoje balsą lavinusi 
plačiai mūsų visuomenei pažįs
tama Danutė Stankaitytė turi 
stiprų dramatinį balsą ir yra pa
jėgi. Čia tęsia savo tobulinmąsi 
ir Ona bei Elena Blandytės — 
sopranas ir mezzo sopranas — 
abidvi darbščios ir kruopščios.

Naujų pajėgų mokytoja A. Di 
čiūtė gėrisi, kad yra tiek giliai 
pasišventusių dainai lietuvaičių, 
kurios net pietų pertrauką pa
naudoja lavintis dainavime, ne
gaili nei vargo, nei laiko, nei lė
šų balso lavinimui. Kitoms juk 
reikia pašvęsti keletą valandų 
savo laisvalaikio, ko lpasiekia 
studiją, atlieka pratybas ir vėl 
grįžta.

Tremty bręstanti dainininkų 
karta

A. Dičiūtė džiaugiasi, kad gali 
savo srityje dirbti, nors tai ne
lengva, kai kas savaitę, prade
dant antradieniu ir baigiant 
penktadieniu, reikia vykti į Chi
cagą iš tolimos gyvenamos vie
tos — Monteno, III., kur jos vy
ras yra gydytoju, padarant po 
50 mylių ir sugaištant po porą 
valandų į kiekvieną pusę. Ta
čiau ji labai džiaugiasi, kad mū
sų jaunime yra tokių, kurie 
daug aukojasi dainos menui. Ji 
skatina visuomenę palaikyti mū
sų jaunąją kartą, tremty bręs
tančią, dainininkų kartą, nes, jei 
kada kas iš mūsų pasirodys Lie 
tuvos scenoj tai daugiausia tam 
galimybių turi jaunoji karta. 

Muzikinis lygis JAV

A. Dičiūtės nuomone, JAV 
konservatorijose yra pasiektas 
augštas muzikos lygis, nes čia 
iš viso pasaulio yra suvažiavu
sios stipriausios jėgos. Vienus 
atbloškė tremtis, kitus atkvietė 
geresnės darbo sąlygos. Dėl to 
ir dalyvavimas koncertuose sta
to didelius reikalavimus. Mūsų 
solistė džiaugėsi, kad lietuvių

Naujasis Testamentas-1 
šventas Rastas

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

“DRAUGAS" 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

jinės vakarienės metu parapijos 
salėje. Mūsų solistė, besimoky
dama Utenos gimnazijoje, buvo 
toje pačioje klasėje kaip ir kun. 
Prunskis.

ARTĖJANTIS
KONGRESAS

Nors šiuo metu nėra daug ra
šoma apie Jaunimo kongreso pa 
siruošiamuosius darbus, tačiau 
dar nereiškia, jog šioje srityje 
nėra dirbama.

Paskutinėmis savaitėmis kaip 
tik buvo nemaža rūpinamasi 
kongreso paskaitininkų parin
kimu, sekcijų sudarymu ir joms 
vadovų pakvietimu.

Dabar jau yra sudaryta visa 
kongreso programa, kuri nors 
dar nėra galutinė, tačiau mano
ma. jog joje esminių pakeitimų 
nebus.

Kongreso pagrindiniais kalbė 
tojais yra pakviesti ir jau suti
ko šie asmenys: Aldona Krikš
čiūnaitė, Vytautas Vardys, Bro 
nius Vaškelis ir Valdas Adam- 
kavičius. Jų paskaitoms yra ski 
riama po 45 min. (apytikriai) 
laiko; po paskaitų diskusijų ne
bus.

Sekcijoms laiko numatytą 
skirti 2-2,5 vai. ir čia bus nagri
nėjamos pagrindinės kongreso 
mintys, jas specialiai pritaikant 
prie sekcijos dalyvių specializa
cijos bei interesų. Sekcijų nuta
rimai, rezoliucijos bus pateik
tos uždaromojo, bendrojo po
sėdžio metu — birželio 30 d.

Yra planuojamos šios sekci
jos: griežtųjų mokslų, lietuviš
kos dainos ir šokio, literatūros

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, IU.

Remkite dien. Draugą!
f

ir spaudos, . meno, moksleivių, 
socialinių-visuomeninių mokslų, 
sporto, informacinė sekcija ang
lų kalba.

Kaip jau buvo skelbta, šis 
kongresas prasidės birželio 29 d. 
Morrison viešbutyje Chicagoje 
ir baigsis birželio 30 d. prieš 
pietus. Po pietų visi kongreso 
dalyviai galės dalyvauti Kana
dos ir JAV lietuvių tautinių 
šokių šventėje “International 
Amphithetre” salėje.

Edv. Kutaitis

Dr 4Sek S &

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 

(Jtsakymus kartu au pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS’’

4545 West 63rd Street 
Chicago 29. Illinois

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

Galima gauti "D”AUGO“ 

Administraci jeje 

4545 Wcst Street, 29, III.

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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


