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ČEKAI PARDUODA EGIPTUI KARINIUS LAIVUS
JT paskelbė karą ligas

nešantiems vabzdžiams
SALOMĖJA NARKftIJCNAITfi,

mūsų korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. Atrodo gana paradoksiška: homo 

sapiens jau suskaldė atomą ir pagamino vandenilio bombą, pa
klupdė prieš save žvėris ir žmones, bet jis vis dar negali nuga
lėti mažyčio vabzdžio, kuris naikina jo laukų derlių ir maisto 
atsargas ir užmuša jį patį.

Nuo vabzdžių ir parazitų am 
žiu bėgyje žuvo žmonių daugiau, • 
nei nuo karų; maliarija, įvairios 
epidemijos kėlė ir guldė civili
zacijas. Užkrečiamas ligas ne
santieji vabzdžiai ir šiuo metu 
žmonijai yra pavojingesni, negu 
betkokie ginklai. Todėl į kovą 
prieš parazitus!

Maždaug šitokiais argumen
tais apsišarvavusi, Pasaulio Svei 
katos Organizacija šiemet išėjo 
į darbą. Šių metų motto ji kaip 
tik pasirinko šūkį “Naikink už
krečiamas ligas nešanč’us vabz
džius!“

Kasmet balandžio mėnesį ši 
tarptautinė organizacija, kuri 
yra JT padalinys ir kuriai, be 
JT narių, dar priklausp apie dvi
dešimt kitų kraštų, iš savo būs
tinės Genevoje skelbia darbo va
ju.

Ta pačia proga organizacija 
ne tik supažindina, kas jau nu
matyta nuveikti, bet svarbiausia 
ir «u tuo, kas jau nuveikta. 
Prieš maliariją ir miego ligą

Iš plačių pranešimų apie or
ganizacijos veiklą matyti, kad 
daugiausia dėmesio buvo skir
ta kovai prieš maliariją ir mie
go ligą, ne3 šios buvo populia- 
riaus'os. Tačiau lygiagrečiai rū
pintasi ir geltonojo drugio, šil
tinės ir kt. ligų priežasčių pa
šalinimu.

Dar tik šešiasdešimt metų, 
kai moksliškai imta tyr'nėti šių 
ligų atsiradimas ir pradėta jieš- 
koti būdų joms pašalinti. Taigi, 
dar vos prieš kapą metų pasau
lis neturėjo supratimo, jog visų 
tų ligų priežastimi yra vabz
džiai, o dabar jau daugiau kaip 
dešimt metų, kai su tomis ligo
mis kovojama pačiomis moder
niausiomis priemonėmis.

Pasaulio sveikatos organ'za- 
cija didžiausį nuopelną skiria 
DDT milteliams; tiems patiems 
baltiems milteliams, kuriuos pui 
kiai pažįsta šimtai tūkstančių 
karo pabėgėlių, apie kuriuos ge
rai žino milionai žmonių visur 
tenai, kur buvo išgelbėtos gyvy
bės. <

zų mažiausia apsaugota nuo 
i maliarijos apie 200 milionų gy
ventojų.

Didelių rūpesčių turima kon
tinentinėje Afrikoje (į pietus 
nuo Saharos). Tenai iš 132 mi- 
l’onų bendro gyventojų skai
čiaus, manoma, kad apie 116 
mil. gyvena srityse, kuriose yra 
pavojaus kiekvienu metu užsi
krėsti maliarija. Bendromis jė
gomis ligi šiolei apsaugotas plo
tas, kuriame gyvena maždaug 
apie 14 mil. gyventojų. Čia tad 
dar bus daug darbo.

Maliarija senovėje
Nors ir tvirtinama, kad ma

liarija ir yra Afrikos kilmės, bet 
ir senojo pasaulio žmonėms jos 
tekę. Sako, jog galbūt tikriau
sias dalykas, kad europiečiai 
malariją bus atnešę ir į Ameri
ką. Maliarijos, kad ir švelnia 
forma, buvo Ispanijoje, Italijo
je iT kitur.

Jau senovės romėnai suprato, 
kad maliarija kažkaip rišasi su 
raistais ir moskitais. Negalėjo 
jie tada DDT miltelių turėti, tai 
jie vistiek tam tikrą apsaugą bu 
vo sugalvoję. Šių dienų moksli
ninkai vis škai užgiria jų ga
mintus tinklus prieš moskitus 
ir prakt'kuotąjį raistų drenavi- 
mą.

Bet tinklus prieš moskitus 
jau anksčiau naudojo ir egip
tiečiai. Ir tai, manoma, kaip tik 
buvo priemonė ypač apsaugoti 
moterų skaisčius veidus nuo 
sužalojimo, kuris atsiranda mos 
kitams sukapojus. Juk jei Ho
racijus savo raštuose mini, kad 
gražioji Kleopatra savo kelionė
je su Antonijum, irgi turėjusi 
tokį tinklą prieš moskitus, tai 
jau, savaime aišku, kad tai ne
bus buvus apsauga nuo maliari
jos, nes Kleopatrai grožis pir
moje eilėje bus rūpėjęs.

Istorija Augusto laikais mini 
Romos inžinierių Vitruvijų, ku
ris manė, jog mal'arija kylanti 
iš pelkių, ir todėl kasė kanalus. 
Bet, nors ir sumažėjo moskitų, 
tačiau maliarija nepranyko, nes 
tie moskitai deda kiaušinėlius

Badas kom. Kinijoje
JUNGT. TAUTOS, N. Y. —Čia 

pranešta apie komunistinėje Ki
nijoje siaučiantį badą paliečiantį 
netoli 300,000,000 gyventojų. Pa 
gal turimas žinias Peipingas 
pats prisipažįsta, kad Kinijoje 
yra badas ir nurodo sekančias 
priežastis:

1. — perdidelis susirūpinimas 
ūkių kolektyvizacija kitas ūkio 
problemas visiškai apleidžiant.

2. — komunistų partijos va
dų pašalpos fondų išvogimai.

3. — atsilikimas “planuotame 
javų pardavime.“

Oficialiai neminimi neapsako
mai augšti mokesčiai ir javų eks
portas į sovietiškus kraštus, kas 
nemažai prisidėjo prie bado.

Be to, kolchozai suparaližuoti 
sabotažo ir pasyvaus ūkininkų 
pasipriešinimo raudoniesiems.

Šias žinias JT patiekė naciona 
listinės Kinijos atstovai.

51 bilijonas naujų kelių 
statybai

WASHINGTONAS, bal. 29 d. 
— Atstovų rūmai nubalsavo pas
kirti daugiau kaip 51 bilioną do
lerių naujų kelių statybai. Pro
jektuojamą statybą numato už
baigti 13 metų laikotarpyje. 40,- 
000 mylių tarpvalstybinių kelių 
statymui, pagerinimui lėšos bus 
sukeltos naujais padidintais ga
zolino, padangų ir pan. mokes
čiais.

—< . . .. '

JT atstovui besitariant Egipte 
atplaukė raud. karo laivai

CAIRO, bal. 29. — Dag Hammskjold, JT gen. sekretorius, šian 
dierr čia tai'ėsi su Egipto vadais dėl paskutinių taikos sutarimo 
smulkmenų. Dag atvyko pasitarimams jau turėdamas Egipto, Iz
raelio ir Sirijos pažadus nutraukti viena kito apšaudimus parube- 
žyje. Lebanonas ir Jordanas šiame reikale padarė tik sąlyginius 
pažadus. _____________

Egiptas, Saudi Arabija ir Yemen pasirašė karinę sutartį, kuri 
nukreipta prieš britus Vidurio Rytuose. (INS)

Negrįšim: atsakė rusų atstovui 
pabėgusieji jūrininkai

WASHINGTONAS, bal. 29 d. — Trys pabėgę rusų jūrininkai 
JAV senato tyrinėjimų komisijai aiškino, kad rusų pagrobti penki 
jų draugai tikrai pražus kurioje nors vergų stovykloje. Jie tvir
tina, kad pagrobtų jūrininkų kaltinimai prieš JAV yra “grynas 
melas”, kad jie turėję perskaityti tai kas jiems buvo parašyta. 

GeSov. Ambasadorius JAV 
orgi Zaroubin su jais asmeniškai 
kalbėjęs ir net grąsinęs jiems, 
kad jie grįžtų Rusijon. Vienas 
jūrininkų, Michael Ivanov-Niko- 
lov tyrinėtojams aiškino, kad jis 
matęs iš Zaroubin išraiškos, jog 
“jie nieko gero iš to negalėję ti
kėtis.”

Kiti liudininkai kaltino sovie
tus pagrobimu. penkių grįžusių 
jūrininkų. Teigiamo pagrobimo 
pasėkoje 2 sovietų delegacijos 
nariai JT Amerikos valdžios iš
varomi iš šios šalies. Kaikurie 
JAV senatoriai pasisakė, kad rei 
ketų išvaryti taippat ir sovietų 
delegacijos JT viršininką, Sobo- 
lev, nes ne kas kitas kaip tik jis 
vadovavęs pagrobimui.

JAV senato tyrinėtojai pareiš
kė, kad jie pasiūlys įstatymą, ku

ris apsaugos visus čionai esan
čius pabėgėlius nuo panašių atsi
tikimų pasikartojimo.

Kremlius vilioja Tito
WASHINGTONAS, bal. 29 d. 

— Kremlius lengvomis paskolo
mis bando patraukti Jugoslaviją 
savo pusėn. Politiniai šaltiniai 
teigia, kad Sovietai siūlo Jugos
lavams iki $300,000,000 lengvo
mis išmokėjimo sąlygomis. Tai 
dešimts kartų daugiau negu Ame 
rikos šiais metais teikiama pa
galba Titui.

JAV neskolina, bet tiesiog duo 
da Jugoslavijai $30,000,000 pini 
gaiš, šiais metais, visai nekal
bant apie visokių karinių medžią 
gų pristatymą.

Nori sušvelninti prekybą
su komunistine Kinija

WASHINGTONAS — JAV Apsaugos Taryba (Nationaal Se- 
. eurity Council) šiomis dienomis iš pagrindų persvarsto visą savo

John Dulles ''pareiškė** reporte-1 politiką dėl prekybos su Raud. Kinija. Prez. Eisenhovveris Anglijos 
riams Washingtone, kad šiaurės premjero Edeno, atsilankymo proga jam pažadėjęs visą reikalą iš 
Atlanto organizacija turi įžengti į naujo persvarstyti.
politinį ir ekonominį gyvenimą, ( Anglai patys veda prekybą su 
jei nenori susilpnėti ar net iš- 5 J J \
nykti (INS) komunistine Kinija ir ragino

JAV panaikinti žymią dalį su-

DDT apsauga
Šveicarų mokslininkui Paul“e tik stovinčiame vandeny, bet 

Mueller, kuris praėjusio Pas.
karo metu tuos miltelius atrado, 
už tai net teko Nobelio premi
ja. Tie milteliai taip efektingai 
veikė visur, kur tik jais buvo 
purkščiama, ir svarbiausia dar 
tai, kad jų veiksmingumai ne
pranyksta iškart, bet trunka 
net keletą mėnesių.

Šita DDT miltelių savybė yra 
ypač naudinga, jais purkščiant 
ne tik žmones, gyvulius, bet na
mus, patalinę, namų sienas, ir 
bendrai visą apylinkę. Apskai
čiuojama, jog tokiai DDT, nely
ginant radaro, apsaugai Pietry
čių Afrikoje per metus reikalin
ga išleisti apie 11 JAV centų 
nuo galvos, Vakarų Pacifiko 
kraštuose — 17 centų, o Ame
rikos — apie 45 centus.

Dar ne taip seniai, kaip Indi
jos sveikatos ministerija prane
ša, maliarija grasindavo beveik 
ketvirtadaliui jog gyventojų, o 
apie porą milionų žmonių mir
davo kasmet. Tačiau šiuo metu, 
pradėjus na kinti maliariją ne 
Šančių uodų-moskitų lervas, ma

ir sruvenančiame, kanaluose ir 
kt. O jeigu tas pats Vitruvijus 
būtų buvęs amerikietis ir keliais

Oras Chicagojt:

Debesuota ir vėsu. Tempera
tūra sieks tarp 40 ir 50 laipsnių.

Saulė teka 5:49. Leidžiasi 7:48.

ragina paskirų kraštų vyriau-
amžiais gimęs vėliau, tai jis bū- gybeg kiek galima greičiau šu
tų įsitikinęs, jog Amer kos mos- sirūpįntj moskitų išnaikinimu, 
kitai veisiasi tik stovinčiame
vandeny. Betgi, jei Vitrvvijus 
būtų buvęn iš Manilos, tai jau 
jam niekad galvon nebftų atė
jusi mintis, jo? drenavimas ga
li ką padėti: Pilipinuose malia
riją nešintieji moskitai deda 
kiaušinėlius tik srauniame van
denyje.

Moskitai “grūdinasi”

Ir taip kas kraštas, tai atski-

varžymų tokiai prekybai. Iki šiol 
JAV pačios neprekiauja su Kini
ja ir pašalpos neteikia prekiau- 
jančiom šalim.

Suvaržymų panaikinimui 
griežtai priešinasi kariuomenė ir 
Senato Valdžios Operacijų Komi 
sija, kuriai vadovauja Sėn. Mc- 
Clellan. Šios komisijos vadu pir
miau buvo Šen. J. McCarthy. 

Komisija ir Valstybės depar-

Kurlink kreipiamas 
komsomolas

Veikia ir prieš Tse-tse 

Su naujais med'cinos išradi
mais išeita ir prieš miego ligą, Itamentas turi daug žinių, kad iš
kurią sukelia Tse-tse musės 
įkandimas. Organizuotomis pas
kirų valstybių pastangomis Tse- 
tse, anksčiau buvusi viena pas
toviausi Afrikos saugotojų 
prieš baltuosius įsibrovėlius, pa
mažu, bet tikrai varoma iš savo 
imperijos Pietų Afrika, pavyz-

ras moskitu bruožas. Daugelįdžiui, praneša, kad ji net du 
būdų išmėginus, sėkmingiausiai mil. svarų sterlingų yra pasky-

JAV pagalbą gauną kraštai veda 
šmugelį su Raud. Kinija. Šmuge
lio tinklas veikia ne tik Europo
je ir Azijoje, bet net ir JAV-ėse.

VVashingtono augštesniuose 
sluogsniuose teigiama, kad galu 
tinai laimės Angliją palaiką po
litikai. Jie savo spėliojimus pare

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje balandžio 5—6 d. įvyko ko
munistų jauųimo — komsomolo 
— centro komiteto posėdžiai, ku
riuose dalyvavo apygardų, rajo
nų, net armijos bei laivyno kom- 
somolų atstovai, o taipgi buvo 
atstovai iš ,,sąjunginių“ respub
likų, kaip pvz. iš okup. Lietuvos.

Nutarta, kad komunistinis jau 
nimas gyvai jungtųsi šeštojo 
penkmečio plano vykdymam Kai
mų komsomolai įpareigoti steng
tis pakelti žemės ūkio derlių. 
Taipgi — įpareigojamai dėtis 
prie veisimo sodų, užsodinimo ne
dirbamos žemės. Skatinama tal
kinti švietimo darbe, kad plačiau 
apimtų vidurinių mokyklų teikia-

Dag šiame vizite su Egiptu 
nori susitarti dėl apšaudimų nu
traukimo fizinių sąlygų. Egiptas 
siūlo, kad abi šalys atitrauktų 
savo karines jėgas 500 jardų nuo 
rubežiaus. Izraeliui šis pasiūly
mas nepatinka, nes kaikurios jos 
parubežio vietovės tada liktų be 
apsaugos. Sirija irgi priešinasi 
šiam pasiūlymui, nes turėtų pa
sitraukti nuo Galilėjos Jūros ir 
būtų tada nepalankioj pozicijoj 
jei Izraelis bandytų įvykdyti Jor 
dano vandenų kanalizacijos prog 
ramą.

CAIRO, bal. 29. — JT gen. 
sekretoriui, Dag Hammarsk- 
jold, šioje Egipto sostinėje be 
sitariant arabų-žydų taikos 
reikalais, sovietiški karo lai
vai pristatyti Egiptui. Laivai, 
rusų jūrininkų įgulomis aptar 
naujami įplaukė į Aleksandri
jos uostą ir buvo perduoti 
Egipto laivynui. Minų sėjėjų 
rūšies laivai neva pirkti iš 
Čekoslovakijos. Už laivus at
silyginta medvilne ir ryžiais.

Egiptas, matyt, tikisi, kad 
raudonieji nesiliaus jiems pri
statę ginklų, nors Bulganinas 
su Kruschevu prieš porą die
nų Anglijoje pasisakė, kad jie 
stovi už ginklų pardavimą Vi- 
durrytuose uždraudimą.

Hammarskjold siūlo, kad visi 
kraštai atitrauktų savo jėgas to
kį atstumą, kad nebegalėtų vie
nas kitą matyti. Atstumą nus
pręstų topografinis žemės vaiz
das.

Hammarskjold dar kartą ap
lankys Izraelį. Iš ten vyksta į 
Romą, kur paruoš savo raportą 
JT.

• Lenkijos vyriausybė paskel 
bė, kad ji pagerbs nepavykusio 
“Varšuvos Sukilimo” išlikusius 
herojus, jiems sugrąžindama tei
sę į pensijas ir kitas turėtas gar
bes.

• Kom. Lenkijos parlamentas 
priėmė įstatymą legalizuojant 
aborcijas nepaprastuose atvejuo 
se.

• Vak. Vokietijos kancleris,
Konrad Adenauer vienbalsiai 
perrinktas Krikščionių Demokra 
tų partijos Vokietijoje vadu.

• Prancūzija suareštavo du 
savo užsienio tarnybos narius, 
kurie kaltinami špionažu Veng
rijai kai tarnavo Prancūzijos at
stovybėje Budapešte.

• Ceilonui JAV davė 5 mil. dol.
Tai pirma JAV suteikta šiam 
kraštui pašalpą. Anksčiau pa
šalpa buvo atsakyta, nes Ceiio- 
nas pardavinėjo gumą Raud. Ki
nijai Aleksandra Tolstoj, Tolstojo fon-

• Anastas Mikrvan nirmas do Pr<,zidentė- rodo laišką,’ kuria-• Anastas MiKcyan, pirmas mp yrg duomenų kfid stajina, 
premjero pavaduotojas ir sovie- buvo caristinės slapto? ios polici- 
tų prekybos ekspertas planuoja jos šnipas, kai kartu dirbo su Le-
“pardavimų kelionę” Pietinėje ”in“. pr?®s. P.^1 raudonųjų revo- 
. ..... liuciją. ši laišką ji rado New Yor-Amenkoje šią vasarą. ke. (INK)

Susektas sąmokslas

prieš rūsy vadus
LONDONAS, bal. 29 d. — Bri 

tų apsaugos organai paskelbė, 
jog jie atidengė sąmokslą prieš 
Bulganiną ir Kruschevą Angli
joje. Jie teigia, sužinoję dvi die
nas prieš raudonųjų “taikos tru- 
badorių” atsilankymą, kad pla
nuojamas kęslas prieš jų gyvy
bę.

100 specialių policininkų, ku
rie saugoja karališką šeimą buvo 
paskirti raudoniečius apsaugoti.

Teigiama, kad Europoje esą 
anti-komunistai planavę pasiųs
ti “laikraštininkus” į Angliją 
Bulganiną ir Kruschevą užmuš
ti.

Scotland Yard, garsus anglų 
policijos aparatas, tuojau sulai
kęs žinomų anti-komunistų įva
žiavimą į Londoną. Laikraščiai 
skelbė, kad sąmokslininkai trau 
kė burtus nuspręsti kuris jų ban
dys raudonuosius nudėti.

Padidinta propaganda
apie Berlyno tunelį
BERLYNAS, bal. 29. — Ko

munistai satelitinėse šalyse visu 
smarkumu paleido didžiausius 
savo propogandos armotus apie 
“špijonažo tunelį”, kurį ameri
kiečiai neva panaudojo Berlyne 
sužinoti Vak. Vokietijos valdžios 
paslaptis.

Pagaminta speciali filmą, iš
siuntinėti į visus komunistinius 
kraštus su daugybe raštų ir nuo
traukų apie šį amerikiečių žygį.

Berlyne komunistai užsienio 
laikraštininkus ir žinių pranešė
jus vedžiojo per šį tunelį ir rodė 
jiems amerikietiškus “klausy
mo” aparatus.

apsistojama prie DDT. Bet da
bar mokslininkai ir vėl nusime
na. Kyla nau ja problema. Ka:- 
kurios maliariją nešančių mos
kitų rūšys jau pasidarė atspa
rios prieš DDT. Kas gali pa

rusi išleisti Zulu krašte Tse-tse 
išnaikinti.

Taip pat atitinkamas sumas 
yra paskyrusios Prancūzi'a, Bei 
gija ir D. Britanija, kurios jau 
nuo seniau savo teritorijose Va-

sakyti, kad ryt poryt jie neiš-Į karų Afrikoje darbuojasi ir iš-
vystys atsparumo (“neužsigrū- 
dins”) ir prieš kitus chemikalus. 
Todėl ligi kas įvyks, dabar Pa- 
saubnė Sveikatos Organizacija

vystė neblogą apsaugą prieš 
miego ligą. Bet viso to per ma
ža. Pasaulinė Sveikatos Organi- 
zicija kviečia veikti daugiau,

mia paties prez. Eisenhowerio mas apmokymas. Įsakoma budė- 
nusistatymu. Teigiama, kad pre
zidentas stovi už apribotą preky
bą su Raud. Kinija, kur tik iš to

ti, kad auklėjimas būtų vykdo
mas Markso - Lenino dvasioje. 
Įpareigojami komsomolo nariai

gali išeiti didesnė nauda nekemu kovoti su „buržuazinės idcologi-
nistinėm šalim.

Be to, prekybos koordinavimo 
komisijoj anglų šalininkai turi 
aiškią persvarą.

fLa'enaorliin
Balandžio 30 d. Šv. Kotryna 

Sienietė; Senovės: Virbutas ir 
Venta.

jos pasireiškimais“, kurių vis, 
matyt, gausiai yra, kad apie tai 
rašo „Izvestija“ Nr. 86 (bal. 12 
d.).

• Teologijos profesoriai Rytų 
Vokietijoje įspėti auklėti savo 
mokinius “veikliam ištikimu
mui” komunistinei valdžiai,

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Britų premjeras, Anthony Eden, pranešė spaudos atsto

vams, kad Bulganino ir Krusehevo atsilankymas Anglijon 
negalėjo neprašalinti anglų-rusų vienas kito nepasitikėjimą.

—Egipto valdžia pranešė, kad vienas Izraelio pasienio po
licininkas užpuolęs egiptiečių pozicijas Gazos srityje. Egip
tiečiai policininką nušovė.

—Nepaprastos audros, liūtys, ledai ištikę įvairias vidur- 
vakarines ir rytines JAV dalis. Nepaprastas oras padaręs 
daug žalos. Oro biurai pranešė, kad pavojai tose srityse jau 
praėję ir gyventojai gali būti ramūs.
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TURTAI IR TEISĖS
Redaguoja: dr. jur. VLADAS ŠIMAITIS ir 

“ilipl. ekon. JONAS SAKEVIC1US

Gyvenu Chicagoje. Ar yra ga- kad aš turiu saugoti tą karte- 
limu...-T) užsiregistruoti ir kur? lę ir visada nešiotis su savimi.

S3

PAJAMŲ MOKESČIO PAREIŠKIMUS 

UŽPILDŽIUS
Balandžio 15 praėjo. Visų gistruoti, įkainuoti, pažymėti

dirbančių lietuvių pareiškimai 
apie 1955 metų pajamas jau 
yra mokesčių įstaigos raštinė
je. Daugumas iš jų, reikia ma
nyti, nekels mokesčių įstaigos 
valdininkams abejonių ir jie 
bus patvirtinti. Be abejo, vie
nas kitas bus neaiškus ir dėl Į 
tokio pareiškimo reikės mokes
čių mokėtojui ar mokėtojai aiš
kintis.

Tie, kuriems texo aiškintis 
pereitais ar dar ankstesniais 
metais, patyrė, kad išlaidos, 
kurios deklaruojamos kaip ne
apmokestinamos, turi būti są
skaitomis paremtos. Vien tik 
mokesčio mokėto jo pareiškimo, 
kad jis tokias ar tokias išlai
das turėjo, nepakanka.

Pasitaiko ir dažnai pasitai
ko, kad mokesčių mokėtojas 
tikrai turėjo daug išlaidų, ku
rios mažiną jo mokesčio dydį, 
bet jis neturi įrodymo, neturi 
sąskaitų. Tokiu atveju sąži
ningas mokėtojas patenka į 
labai nemalonią padėtį. Neuž
tenka to, kad jis nemaloniai 
jaučiasi prieš mokesčių valdi
ninką, bet negalėdamas įrodyti 
savo padarytų išlaidų, turi mo
kėti daugiau mokesčių, negu 
jam iš tikrųjų reikėtų.

Tai kas jau padaryta, taip ir 
liks. Bet metai netrunka pra-. 
bėgti ir reikės vėl naujus pa
reiškimus pildyti. O kad pa
reiškimai būtų ne tik teisingi, 
bet ir pagrįsti, reikia visus me
tus jiems ruoštis.

Klausimas, kaip reikia ruoš
tis. Atsakymas yra labai pa
prastas reikia vesti savo ūkio' 
išlaidų apskaitą per visus me
tus. Vedant savo ūkio apyskai
tą, reikia labiausiai kreipti dė
mesį į šias išlaidas. Įstatymas 
atleidžia nuo mokesčių išlai
das, padarytas kulto ir organi
zuotos labdaros reikalams. Jei 
per metus atydžiai registruoti 
šias išlaidas, jų susidaro ne ma
ža suma. Kaip žinoma, nuo 
mokesčių yra atleidžiamos su
mos, išmokėtos kaip nuošim
čiai. Kadangi kreditas yra be
veik visiems prieinamas, tai 
daug kas juo naudojasi ir mo
ka procentų nemažas sumas. 
Todėl reikia registruotis, kiek 
išmokama ir kam išmokama.

Kiek lengvesnis klausimas 
yra vadinamų taksų klausimas, 
tačiau ir čia reikalinga išlaidų 
registracija metų bėgyje. Už 
nekilnojamo turto mokesčius 
visados gaunama sąskaitą, bet 
kai kas jos nesaugo ir užmiršta 
kiek jis mokėjo mokesčių. O 
jau kiek sunaudoja galonų ben
zino per metus, beveik niekas 
apyskaitos neveda. Gi sumokė
tus mokesčius už benziną gali
ma nurodyti kaip neapmokesti
namas išlaidas.

Metų bėgyje daug kam

laiką ir vietą ir atėjus pareiš
kimo pildymo laikui, galima 
taip pat panaudoti.

Taip pat reikia rūpestingai 
registruoti išlaidas, kurios yra 
daromos pajamoms gauti. Kaip 
specialius darbo drabužius, 
darbui reikalingas knygas, žur
nalus ir kit.

Taip rūpestingai suregistra
vus savo išlaidas ir stropiai su
rinkus sąskaitas, be abejo ga
lima paruošti tikrai teisingą 
mokestinį pareiškimą. Jei kar
tais ir kiltų mokesčių rinkimo
valdininkui tam tikrų neaišku- • 
mų, tai ir jų išsiaiškinimas ir 
mokesčių mokėtojui ir mokes-

At.. Balsuotojo kortelės ga
vimo reikalu turite kreiptis į 
Election Comnussioner, City 
Hali. Ten gausite reikiamas 
informacijas.

Kl. Pardaviau namą Chica
goje ir pasirašiau sales cont- 
ract, bet nuosavybės dokumen
to dar nepasirašiau. Noriu nuo 
pardavimo atsisakyti, bet pir
kėjas nesutinka. Ar jis gali 
mane priversti išduoti jam nuo 
savybės dokumentą.

Ats. Taip. Pirkėjas gali pri
versti tamstą teismo keliu iš
duoti jam nuosavybės doku
mentą ir, reikia manyti, išrei
kalaus iš tamstos bylos vedi
mo išlaidas. Pats geriausias 
kelias geruoju susitarti su pir
kėju ir jam atlyginti jo susi
dariusius nuostolius dėl kon
trakto sulaužymo.

Kl. Gyvenu Chicagoje ir no
riu pirkti namą, bet senieji 
kaikurie lietuviai sako, kad na

Ką aš dabar turiu daryti, kad 
aš ją esu pametęs?

AT. Jūs turite tuojau kreip
tis, kad naują registracijos 

! kortelę gautumėt. Nueikite ar
ba parašykite artimiausiai Imi
gracijos ir Natūralizacijos įstai
gai (Immigration and Natura- 
lization Service Office) ir pra
šykite aplikaciją, kad gautu
mėt naują registracijos karte
lę. Užpildykite šią aplikaciją ir 
įteikite minėtai įstaigai. Vyres
ni, negu 18 m. amžiaus svetim
šaliai. pametę registracijos kor
telę, gali būti baudžiami bauda, 
nedidesne, kaip $100 arba už
daryti į kalėjimą iki 30 dienų, 
arba abiem bausmėm kartu. 
Visdėlto, tie asmenys, kurie 
pametę kortelę, skubiai krei
piasi gauti naują svetimšalio 
registracijos kortelę, yra nuo 
bausmės atleidžiami. (Informa
cija gauti iš Common Council).

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparaty Tahymu

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyor St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087

Tel. ofiso HE. l-erue, rez. PR. 8-7392

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
ĮSakyrua ketvirtad. ir sekmad.

cių rinkimo įstaigai nėra sun-j mai dabar yra pabrangę, bet 
kūmas, bet .malonumas. Tat' greit turi atpigti. Ką daryti 
yra visai verta vesti savo apy-Į ar laukti atpigimo, ar pirkti 
skaitą visus metus, ruoštis tuojau ?
naujam mokestiniam pareiški
mui iš anksto. Iš to būtų tik 
dvi naudos jūsų mokestinis pa
reiškimas bus tikslus ir jūs 
nemokėsite mokesčių daugiau, 
negu įstatymas iš jūsų reika
lauja.

SKAITYTOJAI KLAUSIA

Kl. Esu 65 metų amžiaus ir 
noriu gauti socialinio draudi
mo pensiją, bet aš neturiu sa
vo amžiaus įrodymų, kadangi 
esu gimęs ne JAV ir mano gi
mimo metrikos archyvas per šį 
paskutinį karą buvo sunaikin
tas. Kokiu būdu aš galėčiau 
įrodyti savo amžių?

Ats. Keliais būdais jūs gali
te savo amžių įrodyti socialinio j 

draudimo pensijos reikalui. 1)!
Jei jūs tebeturite pasą, pagal KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
kurį jūs atvykote į šį kraštą KL. Prieš kelias savaites aš 
kaip imigrantas, tai gali būti pamečiau svetimšalio registra-

KL. Į Š. Ameriką atvažiavau 
7 metai, kaip buv. D. P. ir esu 
dabar 71 met. amžiaus. Visust
7 metus išgyvenau Chicagoje. 
Kiti kalba, kad aš turįs virš 70 
metų, tai egzaminų nereikia 
laikyti, užtenką priesaikos. Ar 
iš tikrųjų tokiems sesesnio am
žiaus žmonėms yra daromos 
lengvatos, norintiems gauti 
Amerikos pilietybę? I. V.

AT. Pasiteiravus Natūraliza
cijos ir Imigracijos įstaigoj, su
žinoma, kad svetimšaliams, iš-

Ats. Sunku tiesioginiai į 
Tamstos klausimą atsakyti.
Pigimas ar brangimas nekil
nojamo turto ypač namų parei
na nuo daug aplinkybių, nuo 
bendrų krašto ūkinių sąlygų.
Tie, kurie sako, kad namai 
greit atpigs, taip pat spėlioja, 
kaip ir tie, kurie sako kad jie l gyvenusiems 25 30 metų, yra
dar brangs. Vieną tektų pasa
kyti, kad visi tie, kurie pirko 
nekilnojamą turtą po šio karo, 
jie išlošė, nes esant geriems už
darbiams, jie baigia ištekėti 
skolas.

daromos kai kurios lengvatos, 
per pilietybės egzaminus jie 
gali atsakyti gimtąją kalba ir 
iš jų nereikalaujama rašyti ir 
skaityti anglų kalba.

—Pr. šulas

Imigracijos ir natūrali

zacijos reikalais

jūsų amžiaus įrodymu. Ap
skritai kiekvienas įrodymas 
yra priimamas socialinio drau
dimo administracijos. 2) Jei 
jūs turite vaikų, gimusių JAV, 
jūsų amžius pažymėtas jų gi
mimo metrikose, gali būti jūsų 
amžiaus įrodymu. 3) Jei jūs 
neturite galimumo savo amžių 
įrodyti šiais čia jau nurodytais 
būdais, jūs galite gauti savo 
amžiaus įrodymų iš imigracijos 
įstaigos. Jūsų amžiaus pažy
mėjimą galite gauti, užpildę pa
reiškimą Forma N-585, kurią 
galima gauti kiekvienoje imi
gracijos ir natūralizacijos raš
tinėje. Siunčiant tokį pareiš
kimą. kartu reikia pasiųsti ir 
3 dol. Imigracijos ir natūrali
zacijos įstaiga turi visas žinias 
apie imigrantus, atvykusius po 
1906 metų birželio 29 dienos.

Kl. Nesenai gavau JAV pilie
tybę, bet iki šiol neužsiregis
travau balsuotojų sąrašuose.

cijos kortelę (Alien registrątion 
card). Man buvo paaiškinta,

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
pa ta rna vilnas.

R Š E R 1 N A S
4546 S. Wood St., Chicago 0, 

lUinois, tel. VI 7-2972

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesaus, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Boads ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš.................................£57,000,000.00

Atsargos Fondas......................£4,500,000.00
OHARTERED AND SUPERVISED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT
Member of Federal Savingo and Loaa Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, Prcsident

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo “9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

STATYBAI 
IR NAMŲ

pasitaiko sirgti, bet kiek jis iš- į PATAISYMUI
leidžia gydymosi ar šeimos gy
dymo reikalams daug kas ne> 
žino. Dar blogiau, kad daug 
kas nerenką iš gydytojų gautų 
sąskaitų ir pildant pareiškimą 
atsidusęs pasako, daug turėjau 
gydymosi išlaidų, bet kiek ne
atsimenu ir nė vienos sąskai
tos neturiu. Vien dėl to kar
tais reikia mokėti šimtą kitą 
daugiau.

Kartais pasitaiko nelaimių. 
Jos duoda nuostolių. Tuos nuo
stolius reikia rūpestingai sure-

PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

STANDARD

Dr. Nina KRIIUčELIŪNAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

IIOTEBV LIGŲ IK AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

8760 West 71st Street
(Kampas 7tat Ir Callfornia)

Tel. ofiso Ir res. HEpubUc 7-4140 
Vai. 11-1 Ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p.

Priėmimas tik pagal sualtarimą.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Aveuue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku nusitarus 

Ofiso telefonas: PK 8-3229 
Re» telef. UAlbruok 6-6070

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KODIKIŲ 1K VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTU

7166 South Weotern Avenao
(MEDICAL BUILD1NG) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto lkl 3 vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-1108
Res. tel. VVAlbrook 6-3706

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd SL 
Ofiso tel. RElhuice 6-44IO

Rczi«l. telef. GRovehiU 0-0617 
Valandos: 1-0 p. m. Ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal nutarti

Ofiso tel. OLiffside 4-2HVO 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(kunilKU 47 th Ir Ileriiiitagc) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 
Rėš tad. nuo 2 iki 6 vai., iSskyr. sek.

TeL ofiso YA. 7-5667, rez. RE. 7-4960

DR. FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-3

Telef. TOwnhall 3-0050 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik 13 anksto susitarus. 
Telef. HEmlock 4-7080, neat-sakius 

skambino CEntral 6-2204.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 lkl 12 ryto, 
21kl 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 iki 4 Ir 6 lkl 9 popiet, fiei- 
tadleniais 10 iki t va), popiet.

Ofiso tel.PKospect 6-1726 
Rez. tel. GRovehUl 6-5603

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

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

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

Tel ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8317 South Westera Avenae 
Chicago 20, III. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubUc 7-4000

Rezidencija: GRovehiU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spec. moterų ligos ir akušerija)
4055 Archei Avė.

Kampas Archer ir Calitornia Avė. 
VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p.

šešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus aekmadleniua.

Ofiso tvšef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street
(kampais Halsted ir 35-ta gatvO)

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

10748 South Michignn Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
lkl 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6760 
Buto — ENglewood 4-4970 

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-6811

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS

6757 South Western Avenae
Valandos: pirmad., trečiad., ketvlrt. 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą

DANTISTAS

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4948 
Namų — CEdarcrcst 3-7786

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

....... —<&=

mOAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONE: Vlrginia 7-1141

L
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MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GfiLfiS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidara vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (BANDOM) STANIULIS |

2743 West 691h Street Tel. PRospect 6-0781 j
(priešais 8v. Kryžiaus ligoninę)
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AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI, APDRAUSTOJ 916,000,000 IŠTAIGOJE. AI RŠČ I Al'SlAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS U* PAID UPINVEHTMEN 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. KALĖDŲ IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IAKEI6IANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS. VEI/TUI PATARS AVIMAS NARIAMS. I9KKIA1AM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVFJOILL 9-7979.

CHICAGO SAVIHGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRM. 12 VAL. — 8 VAL.; ANTRAD. IR PKNKT. 9 iki 4 VAK.) KET. 9 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; RĘST. 9 IKI 2 POPIET

Ofloe VVAlbrook 5-2670.
Rea HUltop 0-1660

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
9CARQUETTE MEDICAL CENTER 

6182 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-3888, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■ (LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 63 r d Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:31 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

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

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 We«t Marąuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59tli Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 
Trečiad. pagal sutarti

Atostogose nuo bal. 22 Iki geg

▼ak.

7 d.

T*L ofiso Ir buto OLymplc 2-4199
DR. P. KISIELIUS

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

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

Butas 1526 So. 491 h Avė. 
AeAtadtenlaiz 12 iki 4 poolst

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzte 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4146 8. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak pirm., antr., ketvlrt. 6-8:10 »lonl Mlc

1 Jei turite parduoti ar llnuomo 

t. paaiskdbkite smulkių skelbimų 
įkyriuje. Skelbimą galite perduot) 
telefonu: Vlrginia 7-6640.

PLATINKITE "DRAUGĄ”,

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PRosficct 8-1223 arba U'E 6-5577

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Ii;. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
6255 South VVestem Avenae 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak 
šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2431
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archei Avenae

(Kampas Kedzle ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUc 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street

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

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. California Avė., Ohicagc 

Šaukite YAnls 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto lkl 4; trečiad. ir sekmad 
tik susitarus.

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8871

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4645 So. Ashland Avė., Chicago 
Plrmad., antr., ketv. ir penk. 

6:30—8:80 vai. vakare 
šešt. nuo 2 iki 4 popiet.

. Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofteo YA 7-4787, rez. PR 6-193-

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 811
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš 
tad. ir Bekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps viršminfitt telefoną 
šaukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - 1‘rotezistaa 

Aparatal-Protezal, Mod. ban 
dažni. Sįm'c. pagalba kojom

(Arch Suppurts) Ir 6.6.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDI.IOS TECHNIKOS LAB 

2850 U . 63rd St. Chicago 29, UI. 
Tel. PRospect 6-5084.

¥

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
vakVai. 1 lkl 4 v. p. p. ir 6—8 v. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške v ičiūtė )

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 6-8 vai 

vak. šeštadieniais 10-2 
Ofiso ir buto tel. OLynipic 2-1381

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3190

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 d. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA (1-0257, rez. PR 0-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. P1L (1-6(159

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6000 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. lkl 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YAnls 7-1820 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 VVcst 85th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 lkl 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-2 Ir 
ieštadieniais 10-2 vai. popiet.

Palengvinu akių įtempimą, kuris 
/ra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregya 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenae 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
lkl 6 vai. Sekai, ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2834 S. Oaklny Avė., Chicago 8, 111. Tel. Vlrginia 7-9941; 7-9943
RSntered aa Hecond-Class Matter March 81, 1916, at Chicago 

Unde. the Act of March S, 1879,
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LIUTERIS APIE MARIJĄ DIPLOMATINĖ TARNYBA IR LIETUV. DIPLOMATŲ PADĖTIS Iš okup. Lietuvos
ANTIM ARMINE TEOLOGIJA

Priešingas Marijos garbįpimui nusiteikimas protestantiš
kuose sluogsniuose šiandien yia labai platus reiškinys. Tačiau, 
nepaisant jo platumo, jis nėra visuotinis. Ir kas dar svarbiau, 
aiškėja, kad jis nėra toks protestantiškas, kaip pirmu žvilgsniu 
atrodo. Antimarijinis nusiteikimas į protestantizmą yra atneš
tas ne tiek pačios reformacijos, kiek racionalistinio sąjūdžio.

Pirmu žvilgsniu atrodo, kad visi protestantai yra Marijos 
kulto ar jos kaip Dievo Motinos suvokimo priešai. Praėjusią 
vasarą protestantų suvažiavimas Los Angeles išreiškė viešą 
protestą prieš Katalikų Bažnyčioje varomą Marijos kultą. Švei
carijos protestantai savo spaudoje 1954 m. kaltino Katalikų 
Bažnyčią, kad ji Marijos kultu skleidžianti modernišką pagony
bę. O vienas protestantų teologas šią “pagonybę” laiko ypač 
pavojinga dėl to, kad iš jos yra padaroma teologinė sistema.

Tačiau triukšmas prieš Marijos kultą nėra visuotinis net 
pas protestantus. Vienas žmogus Amerikoje išsiuntinėjo klausi
mų lapą 270 pastoriams, priklausantiems įvairioms denominaci
joms. Jis jų klausė, ar jie laiko Mariją Dievo Motina. 64% at
sakė, kad ne. 21% pasisakė už. Ir 15% atsakė, kad nėra ap
sisprendę.

Jeigu mes paklaustume Marijos garbinimo priešus, kas juos 
skiria nuo Marijos — Dievo Motinos, jiems būtų nelengva atsa
kyti. Juo labiau, kad dauguma protestantų Kristaus žmogišku
mo neneigia. Kristų — žmogų jie suvokia lengviau negu Kris
tų — Dievą. Bet tada kyla klausimas: iš ko išvesti žmogiškąją 
Kristaus prigimtį, jeigu ne iš tikro sūnaus ir motinos santykio? 
Kodėl tad taip nepalankiai nusistatyti Kristaus prigimties vers
mei — Jo Motinai?

LIUTERIS IŠPAŽĮSTA DIEVO MOTINĄ
Aiškėja, kad Liuteris nebuvo Marijos garbinimo priešas. 

Jis tvirtai laikėsi pažiūros, kad Kristus yra ne tik Dievas, bet 
ir tikras žmogus. Dėl to jam nesunku buvo laikytis bendro se
novės krikščionijos mokslo. Jis laikėsi Efezo visuot. Bažnyčios 
susirinkimo nutarimo, kad Marija yra Dievo Motina. Jis net 
gynė jį nuo naujų nestorininkų užmačių. Savo pažiūrą Liuteris 
yra paskelbęs daug kartų įvairių Marijos švenčių progomis. Dėl 
šio jo nusistatymo autentiškumo nėra abejonių įvairių Liuterio 
tyrinėtojų tarpe.

Marijos, kaip Dievo Motinos išpažinimas yra įrašytas net 
oficialiame evangelikų — liuteronų tikėjimo išpažinime. Ten 
sakoma šitaip: “Dėl to mes tikime, mokome ir išpažįstame, 
kad Marija pradėjo ir pagimdė ne tik paprastą žmogų, bet ir 
tikrą Dievo Sūnų; dėl to ji teisėtai Dievo Motina ne tik vadi
nama, bet tokia ir yra”. (Konkordienformel, Epit. VIII). 

MARIJOS SKAISTYBE

Liuteris išpažįsta dar vieną svarbų marijinės teologijos 
punktą, būtent: jos niekada nepažeistą skaistybę. Tai reiškia, 
kad Marija pagimdė Jėzų ne iš santykių su vyru, bet Šv. Dva
sios įkvėpimu. Pasak Liuterį, nors ši tiesa kažinkaip juokinga 
kam atrodytų, vistiek ji yra tiesa. Kristaus prasidėjimas Mari
jos įščiuje neturi nieko bendro su moters ir vyro pageidimu. 
Šią tiesą Liuteris laiko labai tvirtai ypač dėl to, kad į Kristų 
jis žiūri kaip į pažeistos žmogaus prigimties atstatytoją. Kris
tus ir gimtosios nuodėmės pažeista žmogaus prigimtis jam atrodo 
kaip dvi priešingybės. Dėl .to niekad nepažeista Marijos skaistybė 
pirmųjų protestantų buvo laikoma tikėjimo tiesa. Kaip tokia 
ji buvo įtraukta į Augsburgo tikėjimo išpažinimą. Taip pat ji 
yra ir tarp Schmalkaldeno artikulų.

Taigi bent du dideli marijinės teologijos ramsčiai buvo aiš
kiai išpažįstami protestantizmo pradžioje.

NEKALTAS PRASIDĖJIMAS

Ne toks aiškus reikalas Liuterio moksle yra su trečia di
džiąja marijine tiesa, sakančia, kad pati Marija nuo prasidė
jimo momento savo motinos įsčiujė buvo nekalta, t. y. be gim
tosios nuodėmės. ,

Reikia pastebėti, kad ši tiesa, kaip dogma, Bažnyčioje yra 
išpažįstama tik nuo 19 šimtmečio. Anksčiau ji buvo tokia tiesa, 
dėl kurios visų vieningo nusistatymo nebuvo reikalaujama.

Kokį nusistatymą šiuo reikalu turėjo Liuteris? Naujieji 
tyrinėtojai šiuo atveju nėra visai vieningos nuomonės. Vieni sa
ko, kad Liuterio nuomonė šiuo klausimu keitėsi ir jo moksle 
galima pastebėti bent tris periodus. Gerokai painiavos į šį rei
kalą įnešė ir anuo metu vykusios diskusijos: nuo kada vaisius 
motinos įsčiųje yra skaitytinas žmogumi? Kiti Liuterio tyri
nėtojai mano, esą galima įrodyti, kad Liuteris Nekalto Marijos 
Prasidėjimo gynėju buvo visą gyvenimą. Tiesa, Liuteris, kaip ir 
daugelis kitų anais laikais, į šią tiesą žiūrėjo kaip į laisvai dis
kutuojamą tiesą.

Mūsų laikais yra paskelbta nauja tiesa, liečianti Mariją, 
būtent: apie jos kūno paėmimą į dangų. Šis klausimas buvo ži
nomas Liuteriui taip pat. Tačiau jis nemanė, kad ši tiesa būtų 
įrodyta, kadangi apie ją nieko nesama Šv. Rašte.

Tačiau Liuteris yra labai artimas kitai mūsų laikų Marijos 
kencepcijai, kurią yra išryšiknęs popiežius Pijus XII, būtent: 
Marijai, kaip dangaus ir žemės karalienei.

1537 m. liepos 2 d. Liuteris kalbėjo: “Nėra moters, kuri 
būtų Tau lygi. Tu esi virš karalienės ir kunigaikštienės; Tu 
esi... pagarbinta virš diduomenės, virš išminties ir virš šventu
mo”. O toje pačioje šventėje keletą metų anksčiau (1532 m.) 
jis Ją vadino “Dangaus ir žemės valodve..., visų dalykų karalie
ne”. Daugumai mūsų laikų protestantų tie Liuterio pamokslai 
atrodys lygiai taip svetimi, kaip ir katalikų marijinės kalboB.

MARIJOS TEOLOGIJA
Iš šios trumpos apžvalgos mes galime pastebėti, kad dau

guma mūsų laikų protestantų nesilaiko savo steigėjo mokslo apie 
Mariją. Jeigu jie jo nesilaiko, tai jie bent neturi teisės savo 
laikysenos išvesti iš Liuterio. Jie savo nusistatymą turi patei
sinti kitais pagrindais.

Tiesa, Marijos dogmos nėra visai lengvai virškinamas da
lykas. Jos sudaro nemažą nuostabą net tikinčiajam. Jos yra 
savotiškas sukrėtimas žemiškajai tikrovei. Tačiau tai yra toks 
sukrėtimas, už kurį optimistiškesnio negali būti.

Marijos teologijoje susitinka didesnės problemos, negu pir
mu žvilgsniu atrodo. Iš vienos pusės čia randa pradžią tikrasis 
Kristaus žmogiškumas. Bet iš kitos — Marijos nekaltas prasi- 
sidėjimas ir jos pilnutinė skaistybė yra tie augšti keliai Dievo 
Sūnui ateiti žemėn. Abi didžiosioB Kristaus problemos: jo die
vystė ir jo žmogystė .turi būti iškovotos ir apgintos jau Mari
joje. Protestantai iš christologinės kovos lauko Marijoje yra 
išsijungę. Kodėl taip yra atsitikę, tai yra klausimas, įdomus 
ne vien protestantams. V. Bgd.

ADV. DR. K. ŠIDLAUSKAI

valstybės v'daus reikalą. Todėl,i 
svarstant Lietuvos susovietini- Į 
mą, mums svarbus tik vienas 
faktas, būtent, kad Lietuvos te
ritorija buvo okupuota raudono
sios armijos pajėgų. Okupantui 
užėmus visą svetimos valstybės 
teritoriją, negali būti kalbos a- 
pie kokį tos teritorijos žmonių 
laisvą apsisprendmą, kokią vy
riausybę jie nori turėti. Tiesa, 
kad paskutiniais, laikais okupan
tai buvo įpratę veikti pęj- įvai
rias marionetes ir organizuoti 
tariamą “laisvą” tautos apsi
sprendimą. Tačiau tokius aktus 
tarptaut. teisė nelaiko kitokiais 
kaip tik okupanto aktais, turin
čiais tik tok'ą reikšmę, kokią 
gali turėti k'ekivenas atviras pa 
ties okupanto aktas.
Nepaprasta Lietuvos diplomatų 

padėtis

Grįžtant prie diplomatinės tar 
nybos, tenka pažymėti, kad Lie
tuvos diplomatiniai atstovai yra 
atsidūrę išimtinėje, bet po I Pa 
saulinio karo jau besikartojan
čioje padėtyje, kuomet jiems ten 
ka atstovauti valstybę, likusią 
be pripažintos vyriausybės. Į 
panašią padėtį buvo patekę ca- 
ristinės Rusijos diplomatai iki 
sovietams p&vyko gauti jų vy
riausybės pripažinimą, neskai
tant skirtumo, kad rusams bol
ševikų valdžia nebuvo primesta 
svetimos jėgos. Vėliau į tokią 
pačią padėtį buvo atsidūrę Če
koslovakijos diplomatai, Hitle
riui įvedus Čekoslovakijoje Vo
kietijos protektoratą. Šiuo me
tu tokioje padėtyje yra Pabalti
jo respublikų diplomatiniai at
stovai.

Kaip žinoma, Lietuvos diplo
matai užsienyje atstovauja L'e- 
tuvos respubliką, būdami Lie
tuvos buvusios teisėtos vyriau
sybės agentais. Logiška išvada 
būtų, kad išnykus tai vyriausy
bei, turėtų netekti savo statuso 
ir agentai prie kitų vyriausybių. 
Vienok mes matėme, kad vals
tybės kaip juridinio asmens tęs
tinumas nepriklauso nuo tos 
valstybės vyriausybės pripaži
nimo. Taigi, nors Lietuva ne
turi kitų valstybių pripažintos 
vyriausybės, vistiek jos kaip 
tarptautinio juridinio asmens 
statusas nėra išnykęs. Jei ši
toks valstybės, tęstinumas pri
pažįstamas, tai nuoseklu pripa
žinti ir tos valstybės buvusį tei
sėtą agentą užsienyje. Tačiau 
šią padėtį mes turime tiksliai 
suprasti ir įvertinti.

Tik kitoms valstybėms nepri
pažįstant Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą už teis'nį aktą, 
Lietuvos valstybė liko toliau eg 
zistuoti, nežiūrint, kad ji ne
turi jokios teisėtos vyriausybės

Valstybės Ir vyriausybės 

pripažinimas

Kalbą apie diplomatinę tarny
bą tenka praduti keliomis pa
stabomis ap'e valstybių bei vy
riausybių pripažinimą, nes tik 
valstybei gavus tarptautinį pri
pažinimą pradedamas tarptauti
nis santykiavimas su kitomis 
valstybėmis ir atsiranda reika
las turėti diplomatinę tarnybą. 
Paprastai valstybės pripažini
mas reiškia ir jos tuometinės 
vyriausybės pripažinimą, kuo
met reikalas eina apie naujai 
susikūrusią valstybę. Pripaži
nimas padaro iš naujos valsty
bės pilną tarptautsnės teisės 
subjektą. '

Tiesa, valstybė gali būti tarp
tautinės teisės subjektu ir netu
rėdama kitų valstybių pripažini
mo, jei turi visus tris valstybės 
elementus: tautą, teritoriją ir 
vyriausybę. Tačiau vienas tik
ras dalykas, kad tik gavus ki
tų valstybių pripažinimą ji gali 
vykdyti visas iš valstybės eg
zistencijos ir jos suverenumo iš
plaukiančias funkcijas. Jau pats 
svetimos valstybės atstovo pri- 
ėnfmas reiškia netiesioginį tos 
valstybės pripažinimą.

Tarptautinė teisė skiria vals
tybės vyriausybės pripaž'nirrą. 
Valstybė tarptautinėje teisėje 
turi pastovią asmenybę, kurios 
negali pave'kti tos valstybės vy
riausybės pasikeitimas arba vi
siškas, bet tik laikinas, jos iš
nykimas. Todėl nekonstitucinis 
režimo pakeitimas, sulaužant 
konstituciją, bėt tik valstybės 
vidaus jėgoms veikiant, papras
tai irgi laikomas tik jos vidaus 
reikalu, negalinčiu paliesti vals
tybės kaip tarptautinio asmens 
padėties. Kitos valstybės gali ne 
pripažinti tokios vyriausybės, 
bet negali užginčyti tos valsty
bės egzistavimo fakto.

Nežiūrint, kad pagal demo
kratinę mintį vyriausybė priva
lo turėti tautos pritarimą, vis
tiek į šį reikalą tarptautinė tei
sė nedaug kreipia dėmesio, nes 
kolkas nesama jokių tarptauti
nių priemonių patikrinti, ar re
voliucijos keliu atsiradusi vy
riausybė turi tokį tautos prita
rimą. Jei vyriausybė sugeba iš
silaikyti ir palaikyti krašte tvar 
ką, toks tautos pritarimas yra 
suponuojamas. Tokiomis aplin
kybėmis valstybės pripažinimas 
yra didelės teisinės svarbos, da
lykas, tuo tarpu vyriausybės 
pripažinimas gali būti traktuo
jamas tik kaip politikos reika
las.

Tenka pabrėžti, kad kuomet 
valstybei primetama vyriausy
bė kitos valstybės atviros in
tervencijos priemonėmis, tuo
met jau negali būti kalbos apie

BIRUT* PŪRRLBVICIGTR

87 tęsinys

Niekur ir niekada aš taip nejutau pavasario gied
ros ir džiaugsmo, kaip čia, ant Italijos gatvės šlaito. Ir 
jau galima ataisagstyti paltą, ir jau nebereikia piršti
nių, o jei prisimerki, junti, kaip ant blakstienų mirga 
daugiaspalviai saulės pluošteliukai, kaip skauda lūpas 
nuo raibuliuojančios oro žydrumos ir kaip skruostų odą 
glosto pietvakarių vėjas.

Ir kažkas šnabžda tau ausin, tyliai kartoja tuos pa
čius žodžius — kad jau pavasaris, kad jau pavasaris...

O ten, neįžiūrimon tolybėn nusidriekinčiame klony, 
teka platus Nemunas, mirguliuodamas perregimoj mig
loj, nešdamas jaunatviškam glėby verpetuotą Nerį: savo 
ilgesio ir sapno mylimąją, atplaukusią iš tolimos rytų 
šalies. Ir jau nebesiskiria jų vandenų spalva, ir jau 
vienodas jų srovės tekėjimas, kaip vienoda ir nesibai
gianti, šimtmečius tverianti, jų meilė.

Kadaise Meno Mokyklos pastate buvo Čiurlionio 
galerija. Mane čia atvedė dar labai mažą, gal ketverių 
metų. Žinau, kad rudenėjo, kad krito lapai, kad kieme 
aš pabėriau savo karoliukus. Pastato vestibiuly kabėjo 
kunigo Strazdelio portretas; pakaklėj jam buvo parišta 
raudona skepetaitė su baltais žirniukais...

Tai buvo labai seniai.
O dabar svilina karšta birželio saulė, Lukšio gatve 

traukia gurguolių voros, aerodromo pusėj ūžia didieji

S, Chica^o, III.

nei laisvos terilor'.'os O šis Lie 
tuvos ;r kitų Pabaltijo respub
likų pavergimas nebuvo •iripa- 
žintas, bet pasmerk'as bmt iš 
Jungt'nių t mrrikos Valstybių 
pusės, ne dfl to, kad prez'den- 
tas Rooseveltas būtų jautęs Pa
baltijo valstybėms kokią ypatin
gą simpatiją arba būtų buvęs 
koks Sovietų Sąjungos priešas. 
Pabaltijo respublikų okupacijos 
ir jų aneksijos aktas buvo JAV 
vyriausybės v’eša deklaracija 
pasmerktas vien dėl to, kad 
jau 1932 metais Mandžiūrijos 
konflikto metu JAV paskelbė 
vad. “Stimsono doktriną”, pa
gal kurią tuometinė JAV pre
zidentas Hooveris taip formula
vo ateities JAV pripažinimo po
litiką, kad JAV “nepripažįsta ir 
n iekuomet nepripažins teritori
nių laimėjimų, pasiektų sulau
žant su jomis sudarytas sutar
tis”.

JAV yra davusios 1922 m. 
Lietuvos kaip suvereninės vals
tybės pripažinimą, kuris buvo so 
vietų smurto veiksmais sulaužy
tas. Stimsono doktrina yra pa
remta tarptaut:nės teisės ele
mentariniu principu, kad visos 
nepriklausomos valstybės yra 
lygios, kas liečia jų suverenines 
teises. Todėl jokia valstybė ne
turi pažeisti kitos valstybės tei
sių arba jas sunaikinti. Taigi 
JAV teisė reikalauti, kad būtų 
respektuojamas Lietuvos vals
tybei suteiktas pripažinimas, ne
gali būti pažeisti iš Sovietų Są
jungos pusės, tą pripažinimą su
laužant. Šitoks JAV pripažintų 
Lietuvos teisių sulaužymas lie
ka tik Sovietų Sąjungos neteisė
tas aktas. Reiškia, kad tarptau 
tinių smurto veiksmų nepripaži
nimas jau yra iškeltas į teisinę 
prievolę, kuomet naujos revoliu- 
cinžės krašto vyriausybės pripa
žinimas kolkas lieka tik pripažįs 
tančios valstybės politikos rei
kalas.
Iškreiptas diplomatų padėties 

aiškinimas

T'kslus pasakymas, kad Lie
tuvos diplomatai atstovauja Lie 
tuvos respubliką ir jos suvere
numą. šitas jų pripažinimo fak
tas yra labai svarbus dalykas 
Lietuvos laisvinimo kovoje. Ta
čiau. teko pastebėti, kad šitoks 
juridiniai tikslus mūsų diploma
tų padėties nusakymas lengvai 
duoda progą visokiems perdaug 
toli siekiantiems aiškinimams, 
kurių pasekmėje lyg ir susida
ro vaizdas, kad mūsų užs. politi
kos reikalams vesti ( o dabar ki 
tokios politikos Lietuvos byloj 
beveik nebeliko) užtenka tik mū 
sų diplomatinių atstovų, o visų 
kitų koks nors politinis darbas 
esąs nepageidaujamas ir net ga

lįs būti kenksmingas. Geriaus u 
atveju toks darbas tegalįs vyk
ti tik mūsų diplomatams vado
vaujant. Jvk mums teko išgirs
ti anais metais net poros mūsų 
įgaliotų ministerių pareiškimą, 
kad Lietuvos užsienio pol tiką 
kuri sudaro kiekvienos vyriau
sybės svarbią prerogatyvą, turi 
vesti tik mūsų diplomatinė tar
nyba. Tūlas pilietis pagalvoja, 
kodėl gi j e neturėtų tos politi
kos vesti, juk šiaip ją tupėtų 
vesti mūsų vyriausybė, jei tokia 
egzistuotų. Dabar meš tos vy
riausybės neturime, bet vistiek 
tebeturime keletą svetimųjų pri
pažįstamų diplomatin'ų bei kon- 
sularinių agentų. Tad kodėl jie 
negali kalbėti už tą vyriausy
bę, jei jiems tos vyriausybės 
atstovavimas pripažįstamas iš 
svetimųjų valstybių pusės.

Prieš šitokį klausimo statymą 
tenka išeiti su keliomis kritiš
komis pastabomis. Tiesa, kad 
Lietuvos kaip tarptautinio vals
tybių šeimos nario tolimesnis 
gyvavimas pripažįstamas. Vie
nok šitoks pripažinimas ištiesų 
yra tik mums labai svarbi ir 
naudinga juridinė fikcija. Tokių 
fikcijų mes turime kiekvienoje 
teisėje, o ypač ai reikšmingos 
jos yra tarptautinėje teisėje 
Bet lygiai kaip privatinėj teisėj 
juridinę fikciją galima sugriau
ti arba apginti daikt'niais įrody
mais, taip ir tarptautinėj teisėj 
mums svarbu, kad už šios fik
cijos būtų kas nors realaus.

Mes galime guostis, kad mū
sų suverenumas yra nenutrūkęs 
ir jį vykdo mūsų diplomatinė 
tarnyba. Bet niekas neužginčys, 
kad vos t k būtų suteiktas pri
pažinimas Lietuvoj sovietų vy
riausybei, tą patį momentą bū
tų atimtas pripažinimas iš mūsų 
diplomatinių agentų, nežiūrint, 
kaip mes juos būtume linkę ti
tuluoti ir kokias jiems funkcijas 
patikėti. Todėl tenka laikyti už 
labai pragaištingą tendenciją vi
sokias pastangas mūsų tautie
čiams laisvame pasaulyje suda
ryti įspūdį, kad mes galime būti 
ramūs ir rūpintis* tik savo as
meniniais reikalais, o ypačiai ne 
sijaudinti dėl užsienio politinių 
dalykų," nes ja: s pasirūpins vi
suomet mūsų diplomatų dalis, 
vis dar tebeturinti svetimųjų 
pripažinimą. Dalis mūsų tau
tiečių ir taip be paskatinimo 
lengvai numoja ranka į visą 
Lietuvos laisvinimo darbą ir lin
kę naudotis tik Amerikos ar 
kitų kraštų gyvenimo malonu
mais. Nesuprantama, kaip šito
kių tendencijų skleidėjai gali 
prisiimti kokią nors atsakomy
bę už Lietuvos ateitį. Galbūt 
jie mano, kad Lietuvos išlaisvi
nimas yra netolimos ateities da-

-'-I, t ! ........................................ ■ --------

transporto lėktuvai ir man reikia išvažiuoti.
— Einam? — tėtis atlošia priremtą prie tvoros 

dviratį ir veda jį už rankenos šaligatvio pusėn.
Mane apima staigi baimė, lyg kažkas vyktų prieš 

mūsų abiejų valią: kažkas neatšaukiamo, nepermaldau
jamo ir dar — nesuprantamo.

— Einam? — pakartoja, atsisukęs mano pusėn, 
tėtis.

Palaukit!
Palaukit, laikrodžiai, garlaiviai ir mano tėvo žo

džiai! Leiskit man atsižiūrėti į gimtą savo miestą... 
Į tą dvišaką upės srovę, lyg sielvarte užlaužtas rankas, 
į baltą Rotušės bokštą, į Aleksoto kalno žaliuojantį nuo
žulnumą, į didžiuosius Katedros šventoriaus klevus — 
į stogus, gatves ir į sankryžas. Ir į tuos tris tiltus, lyg 
tris grandines, prirakinusias Kauną prie kito kranto, 
kad jis nenuplauktų su Nemunu pasroviui.

Palaukit, laikrodžiai, neskubėkit...
Muzėjaus bokštas muša tris.
— Einam, — aš pakeliu nūo žemės braškių pinti- 

naitę. — Einam, tėti.
Mudu leidžiamės žemyn. Prieplaukon.

• •
Kai išlipau Kaimely, jau temo.
Buvo toks pat vakaras, kaip prieš daugelį metų, kai 

mes čion atvažiuodavom svečiuotis pas Dieduką. Ir mė
nuo, ir griežlė, ir balkšvas rūkas virš pievų. Aš lėtai 
ėjau keliuku pro pakrantės karklus. Kalvė buvo sude
gusi; tarp dilgių ir varnalėšų tebestyrojo mūrinis ka
minas, lyg neajuki nakties pamėklė.

Po mano kojom šnarėjo baltos smiltys. Kažkur, 
Šiaudinės kaime, bliovė avys. Virš krūmų šmėkštelėjo 
šikšnosparnis šešėlis, užrėšė staigų posūkį giedro vaka

— J. Paleckis, kurio žvaigždė 
pastaruoju metu yra pradėjusi 
kiek gesti, pereitų metų lapkri
čio pabaigoje buvo su kitais 
Sovietų “parlamentaras” pa
siųstas į Indiją — atstovauti 
Sovietų “parlamentui”. J. Pa
leckis “Švyturio” Nr. 3/1956 
aprašo tuos savo įspūdž'us.

Paleckis dalyvavo taip pat so
vietinėje 7 asmenų delegacijoje 
Varšuvoje Bieruto laidotuvėse. 
Delegacijai vadovavo Chruščio
vas. Paleckis ten buvo vienin
telis iš pabaltiečių.

— Karagandoje vienoje sus
tiprinto režimo stovykloj laiko
mas jėzuitas tėvas J. Danyla, 
buv. jėzuitų gimnazijos Kaune 
direktorius.

Trumpai iš visur
Vaistininkai prieš šlamštą

East St. Louis, III. mieste 
vaistininkų draugija pradėjo 
patys kovą prieš spausdintą 
šlamštą. Išrinkta trijų asme
nų komisija prižiūrėti, kad at
siųstieji nepadorūs spausdiniai 
tuojau būtų grąžinti leidė
jams.

Generolas tapo kataliku
Generolas Wycliffe E. Stee- 

le, 51 m. amžiaus, Sampson 
Aviacijos bazės viršininkas, 
pranešė, kad jisai tapo katali
ku. Jis buvo išaugintas meto
distu, paskiau buvo episkopa- 
lu. Jo duktė taipgi pareiškė 
esanti pasiryžusi tapti katali
ke.

80 metų vienuolyne
Maurice Sarver, 97 m. am

žiaus Šv. Marijos vienuolyno 
narys, iš viso vienuolyne yra 
išbuvęs 80 metų. Daugiausiai 
jis dirbo mokyklose, dabar dėl 
senyvo amžiaus pasitraukęs iš 
mokytojavimo, gyvena Havajų 
salų vienuoliškame name.

Atsivertė 170 jakobitų
Arkivyskupas Mar Gregorios 

priėmė į katalikų bažnyčią išti
są grupę asmenų, iš viso — 
170, pirma priklausiusių jako
bitų atskalai.

lykas, tad kodėl mūsų diploma
tams perdaug kreipti dėmesį į 
kitų laisvinimo veiksnių darbą, 
kad tampresnis bendradarbiavi
mas gali reikšti pačių diploma
tų šiokią tokią, nors ir netiesio
ginę kontrolę. Bet pagalvoki
me, kas gali atsitikti, jei L:etu- 
vos laisvinimas užsitęs ilgesnį 
laiką, o dauguma tremties tau
tiečių jau bus išsijungus iš vi
sokių politinių laisvinimo ak
cijų?

(Bus daugiau)

ro danguje: augštyn — žemyn — vėl augštyn... Ir dingo 
taip, kaip ir buvo išmiręs. Be garso, be sparnų plazdėji
mo, nežinia kur.

Jau girdisi, kaip šlama Vinkšnupio medžiai.
Ir aš kopiu į kalną, ir brendu vasarojaus ežia, ir 

einu pro malūną, ir einu pro klebonijos sodą-------------
Koks mažas ir skurdus yra mano Kaimelis! Di

džioji dauba, kur man vaidinosi visi pasakų maumai, 
tėra purvinas griovys, apmėtytas puodų šukėm ir senais 
ratlankiais; akmeninė šventoriaus tvora, ant kurios 
mama mane užkeldavo, pro kurią, aš net ir pasistiebusi, 
neužmatydavau kitos pusės, dabar man tesiekia juos
menį. O sodas — bekraštis, pilnas šešėlių ir saulės mir
gėjimo — tėra kelios obelys, sulaukėję serbentų krūmai 
ir nušalęs kriaušės medis su viena lapuota Šaka.

Tik šventoriaus liepų šlamėjimas senoviškas: tirš
tas ir tamsus, toks pat, kaip mano vaikystės vakarais. 
Toks pat ir šulinys. Pilnas gelmės vėsos ir kiekvieno 
garso atsikartojančių skeveldrų, siaurėjantis savo ren
tinių žiedais iki juodos vandens akies, žvilgančios tam
siai žaliuose šešėliuose.

Dieduko Kaimely nebebuvo. Dabar jis gyveno pas 
tetą Antosę, nutekėjusią į šimtamargį Taučiūnų vien
kiemį, netoli, gal penki kilometrai nuo Kaimelio. Die
dukas dar nebuvo taip labai senas, bet staiga apdribo, 
ėmė vaikščioti kretėdamas galva ir nustojo atminties. 
Jis nebegalėjo klebonauti: užmigdavo klausykloj, pasi
miršdavo ties altorium ir nebesumegzdavo pamokslo 
minčių. Kurija pasiūlė jam prisiglausti vienuolyne, kur 
gyveno visi seni ir paliegę kunigai. Bet ar Diedukui bu
vo vienuolynas — su rytmetiniais ir vakariniais skam
balais, kieta lova ir aštriais gavėnios pasninkais?

(Bub daugiau)
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DON BOSCO LIETUVIŠKAS ŽIDINYS
Castelnuovo yra šv. kun. Jo

no Bosco tėviškė, 30 km. nuo 
Torino, bet jau kitos — Asti 
provincijos, nors Torino arki
vyskupijos. Miestelis ant gra
žios kalvutės, aplinkui vynuo
gynai, vaismedžių sodai, » dar 
toliau — ilga Alpių virtinė. Ka
daise čia buvęs jūros dugnas: ir 
šiandien randama suakmenė
jusių jūros gyvūnų kuriuos 
renka kaip brangias iškasenas.

Nuo 1952 m. čia veikia lietu
viška — katalikiška 5 klasių 
gimnazija, suorganizuota ir va
dovaujama lietuvių saleziečių.

Jos lietuviškumu ir katali
kiškumu lengva įsitikinti ži
nant, kad jau pirmaisiais savo 
gyvavimo metais išleido ir į 
tolimesnį lietuvišką kelią įstatė 
9 berniukus: 2 klierikus į šv. 
Kazimiero Kolegiją Romoje, ki
tus 2 klierikus į lietuvių sale
ziečių eiles, vieną amatininką 
broliuką salezietį, vieną amati
ninką spaustuvininką pasaulie
tį, tris jaunuolius, kurie pasiry
žę tęsti savo mokslą toliau į 
Vasario 16-ją Vokietijoje. Bet 
tai tik pradžia.

Lietuvių saleziečių gimnazi
ja yra užsibrėžusi duoti lietu
viškam jaunimui bendrą vidu
rinės mokyklos išsilavinimą 
lietuvių kalba lietuviškoj ap
linkoj. Ji ruošia atgimstančiai 
Lietuvai gėrio apaštalus su
sipratusius katalikus, sąžinin
gus amatininkus auklėtojus.

Jaudinasi svečiai nebeatpa- 
žindami kažkur stovykloj su
tikto berniuko, kurs anksčiau 
lietuviško žodžio netarė, o da
bar gražiai lietuviškai kalba... 
Jaudinasi kiti taip greitai ir 
nuostabiai į gerą pusę pasikei
tusia berniukų elgsena galvo
sena, net pačia išorine išvaizda.

Kun. dr. Vaišnora, MIC., iš 
arčiau turėjęs progos pažinti 
įstaigą, rašo: “Lietuvių Sale
ziečių gimnazija yra tikra lie
tuviška sala svetimųjų jūroje,

praeina apie pusę šimto berniu
kų.

Kai kas Castelnuovo Don 
Bosco įstaigą gali įsivaizduoti 
kaip labai menką dalykėlį: šiaip 
sau kokią menką mokyklėlę, ir 
viskas.

Ne, ji yra sudėtinga įstaiga 
ir pasiruošusi dar labiau plėsti 
savo įtaką.

Visų pirma čia veikia lietu
viška 5 klasių gimnazija.

Be to veikia bendrabutis, ku
riame berniukai, nuolatiniame 
kontakte su savo auklėtojais, 
padaro daugiau pažangos negu 
betkas gali įsivaizduoti.

Nuo praeitų metų pavasario 
įstaiga praturtėjo dar vieną 
galimybe, gi įstaigos vadovy
bei prisidėjo dar vienas gan di
delis rūpestis: viename iš gra
žiausių Alpių slėnių pastatyta 
vasarvietė vaikams atostogoms 
praleisti.

Kas ilgesnį laiką gyvena ne
išvengiamai suvaržytu įstaigos 
ir bendrabučio gyvenimu, žino, 
kaip vaikams fiziškai ir dvasi
škai sveika bent vasaros metu 
pakeisti aplinką, kaip jų geri 
norai pagyvėja, atsiveria šir
dys. Visos jaunimui skirtos 
įstaigos čia turi savo vasarvie
tes, tad negalėjo jos neturėti ir 
mūsiškė, ypač kad iki šiol rei
kėdavo išleisti dideles sumas 
tik vasarojimo patalpų nuo
mai. Ir tai būdavo patalpos 
dažniausiai nepritaikintos įs
taigos reikalavimams ir auklė
jimo uždaviniui. Už tas sumas 
per ilgesnį laiką buvo galima 
visai padorią nuosavybę įsigy
ti. Šitai jau padaryta ir šian
dien gražūs ir patogūs pastatai 
vilioja ne tik mūsų vaikus, bet 
ir daugelį plataus lietuviško 
pasaulio jaunuolių. Jau atei
nančiai vasarai čia rengiama 
lietuviško jaunimo kolonija — 
stovykla. Su tokiomis sąlygo
mis ir mums auklėtojams bus 
lengviau į atviras širdis našųkurioje vaikai gyvena ir kvė 

puoja lietuvišku oru... Salezie- i gėrio grūdą berti 
čių gimnazija yra puiki gilaus
patrijotizmo ir lietuviškos dva
sios mokykla, verta visų šiltos 
paramos ir atjautimo”. Ir jau 
ketvirti metai, kaip kasmet čia

Joks įstaigos personalo as
muo ar auklėtinis niekieno nė
ra išlaikomas, iš niekur jokių 
pajamų neturi, bendrai, pati įs
taiga jokių savų pragyvenimo 
šaltinių neturi, išskyrus dosnią 
lietuviškosios visuomenės au
ką.

Truputis statistikos

Nuo pradžios iki dabar per 
įstaigą perėjo (įskaitant ir tuos, 
kurie dar ir dabar čia yra): 
78 berniukai, kurių 1 atvyko 
iš Austrijos, 1 iš Brazilijos, 1 iš 
Kanados, 1 iš Prancūzijos, 30 
iš Vokietijos, 18 iš Anglijos, 3 
iš Italijos, 2 iš Škotijos, 14 iš 
JAV-bių ir 6 iš Venecuelos. Iš 
visų šitų berniukų iki šiol tik 
12 prisidėjo prie savo pragyve
nimo išlaidų padengimo su 
mėn. 20 dol. suma (dabar, 
pragyvenimui pabrangus, šių 
berniukų mėnesinė duoklė ke
liama iki 25 ar net 30 dol.), 21 
tik su šiuo tuo tegalėjo prisi
dėti, gi likusieji 45 turėjo ir tu
ri būti išlaikomi visiškai veltui. 
Tai duomenys, kurie patys 
kalba, tai našta, kuri būtų ne
įmanoma be konkretaus dos
nių širdžių pritarimo.

Iki šiol, ačiū Dievui, mū^ų 
geradariai buvo tiek dosnūs, 
kad niekas iš berniukų ar mo
komojo personalo neturėjo 
vaikščioti išalkęs, neapsirengęs 
ar su būtiniausių gyvenimui 
bei mokslui reikmenų stoka. 
Pasitaiko net priešingai: .ma
terialiai imant, daugelis berniu
kų čia turi daugiau negu na
muose pas tėvelius galėjo tu
rėti.

Projektai — sumanymai
Spaudos vaidmuo yra dide

lis. Mums spaudos priemonės 
yra taipgi mokslo ir pasiruoši
mo priemonės. Projektuojame 
spaustuvės priemonių tobulini
mą, plėtimą. Vasaros laiku 
ypatingai reikia, kad ir vasar
vietė būtų išnaudota mūsų lie
tuviškosios jaunuomenės nau
dingam poilsiui, jeigu reikalin
ga, jos atlietuvinimui lietuviš-

NCKKITCSIO LfiKTUVO MODELIS

Advokatas Keating laiko modelį lėktuvo, kuris nukrito pereitais metais lapkričio 1 d., kadangi J. 
G. Graham į jį įdėjo bombą norėdamas gauti savo motinos palikimą. (INS)

duktė krikštynų proga sulaukė 
daug gražių dovanų.

Palaiminti tie, kurie save ir 
savuosius išlaiko laisvus nuo 
prietarų ryšių, nuo įtakos ne
kontroliuojamų aistrų, nuo be
saikio egoizmo ir nuo nepatei
sinamo troškimo garbės.

— Pijus XII.

koje mūsų įstaigos aplinkoje. 
Tam reikia organizacijos, gali
mybių pragyventi ir jaunimą 
auklėti.

Ar žinai, kad
JAV-se šiuo metu 

525,000 katalikų skautų, suda
rančių. 9,000 draugovių. Pasku
tiniu metu katalikų skautų 
skaičius žymiai paaugo.

1929 m. fabriko darbininkas 
turėjo dirbti 33.4 savaites ar
ba 1,475 valandas, kad uždirb
tų greitvežimio kainą, šiandie
niniam darbininkui bereikia

yra

29.6 savaičių arba 1,171 valan- Racine, Wis. 
dos.

JAV pagamina 70'į pasauli- ( 
nio keleivinių greitvežimių kie
kio.

77% amerikiečių. gyvenan
čių 5—10 mylių atstume nuo 
darbovietės ir 84% , gyvenan

GRAŽIOS KRIKŠTYNOS
Šiom dienom buvo pakrikš

tyta L. ir L. Stankų duktė Ma
rija Anette. Klebonas kun. dr. 
V. Andriuška, MIC, suteikė 
krikšto sakramentą. Visos ce
remonijos vyko mūsų Šv. Kazi-

čių virš 10 mylių atstume, į' rniero lietuvių parapijoje. Pa-
darbą vyksta greitvežimiais.

1,000 ar daugiau akerių dy
džio ūkiai JAV padidėjo 80% ! 
per paskutinius 35 metus.

JAV valdžia dalyvauja 
tarptautinių organizacijų.

G0

skui Stankų namuose įvyko iš
kilmingi pietūs. Dalyvavo Stan
kų visa šeima, brolio šeima, 

i Daukšienė, parapijos kunigai 
ir dar daug kitų svečių. Mažoji

NUO UŽSiSENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sūdyti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenSjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimu. Ji taipgi pašalina 
niežSJl.uų ligos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedir- 
vinių, odos Išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, Ir $3.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylibkCse—
Milvvaukee, Wlsc.,Qa 
ry. Ind. Ir Detrolt, Ml- 
chigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

%

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
245I So. Oaklay Avenue Tek YArds 7*3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKKUAIS, 
AUTOBUSAIS IK LAIVAI,**.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa 
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite. -

1
1 V. R ADtO SU 1

FK
(lempos-dalys-baterijos)

TAISYMAS , 
inamuosedirbtuvėsel

—100% — ^garanto*.

Iš ko įstaiga išsilaiko?

Maža dalis įstaigos berniu
kų atvyksta iš JAV-bių ir Ka
nados. Daugumos jų tėvai .mie
lai prisideda prie savo sūnų iš
laikymo. Kiti berniukai yra iš 
Anglijos, Venecuelos ir dar 
vieno kito krašto ir maža te
gali prisidėti prie pragyvenimo 
išlaidų padengimo. Betgi dides
nioji berniukų dalis yra susirin
kusi iš Vokietijos, Austrijos ir 
kitų daugiau suvargusių Euro-

rocac' ■oc

iC&] ZENITH

Daina
TELEVISION

Į(sav. inž. A. Semėnas)!

L3130S.Halsted-DA6*6887j

1956 ©
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai Z-Jų m6n. pilnų garau

tijų — darbas ir dalys •
» Nemokamai vidaus antenų Ir Insta

liavimas.
• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekordą

rimo aparatai, lempos, baterijos, d» 
iys ir kitų firmų televizijos

. .. ... x , NUOŠIRDUS I.IETUV19KAEpos kraštų, palikę tenai savo Ii- Į patarnavimas

gotus ar iš menkos pašalpos j Fratlk’s TV and RadlO 
gyvenančius tėvelius (jeigu I PAROAVIMAS IR TAISVMA8 
juos dar turi), kurie niekuo ne- 3240 south Halsted Street 
gali prisidėti prie savo sūnų iš- Telefonas CAIumet 5-7252
laikymo. Jais tenka pačiai įs- 1 kranas kersis ir 

. . . , A. r PAULIUS F. ENDZEU18taigai sielotis. ior

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue t«I. IA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prezidento.

Pradėki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTOH SAVIHGS ANO LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGIITON 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., 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirlad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

Rocseveit Furniture Miegamo Rakandų IšpardavimasI
11 gabalų — tiktai už $169.00

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

KOOSEVELT FURNITURE CO
2310 ĮVEST KOOSEVELT BOAD Tel. SEeley 3-4711

l fllx Raudonis, sav. Ir menadierls 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 lkl 4:10.

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VĖLIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CIIICAGO, ILL.

Telefonas — FRoutier 6-1882
il» llllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllt

NARIAI LILI LVIŲ TAI?. IK SKOLINIMO

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporatcd) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

MES PRISTATOME ANGLIS BEI^J!

PEČIAUS ALIEJŲ
OIOELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį'

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 
I nu ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. ,
. Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097 ,

BUICK’AS

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS
Telef. — HUmbold 6 1038

:,5ąg^

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdauži mus Ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS '
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku j įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorhu, padangas Ir kt automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avc.)
m Tel. PRospect 8-9842, Namu tel. WAIbrook 5-5934
T!j- — 1 -7 ■1 -Į- ■ 4. . 1 -
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JONAS GRADINSKAS
NAUJAUSI

VOKIŠKI ULTRA HI-FI 

KADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEVISION COMPANY

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

VMkVUVWšVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV>

B-VIŲ LYGOS KURIOS B

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SI 0,000.00 
i R

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO?SAYINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

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

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

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

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

MOVING

" 15 TOLI IR ARTI

NAUJI OI bE L! T*OKAI-NAUJAUSI NPAUSTTMO ĮRANKIAI
!l£U METU PATYRIMAS-PiSUS IRSAŽININ6AS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. U/Alkmok 5-9209
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Pirmadienis, balandžio 30, 1056 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Lietuviu Prekybos Namai
VISA GAMTA PAVASARĮ PUOŠIASI ŽALUMYNAIS, 

O ŽMONES SAVO NAMUS PUOŠIA
NAUJAIS BALDAIS

VISA TAI KAS NAUJAUSIA BALDŲ 
PASAULYJE RASITE PAS MUS !

SKUBUS REIKALAS
> t

Pag e Įbėkime likusiems lietuviams Europoje 
atvykti j Ameriką!

3-.^-

$ Inspired by the simple charm and functional utility 
of modern day living, this grouping by MASTER- 
CRAhT vvill truly be a roomarranger's delight. See 
»t m a color assorlment as varied as the rainbovv.

y

SVEČIŲ KAMBARIO BALDUS

jūs rasite įvairiausiuose stiliuose, spalvose, medžiagose ir geriausių Amerikos 
firmų: Karpen, Simons, PuLman, Northome Master eraft, Union, Flextile, Sky-

line ir daug kitų. Dviejų dalių setai nuo ..................................................... $150.00 iki $500.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

Amerikos ir Europos stilių, raudonmedžio rie šuto, vyšnios, kadugio, klevo, ąžuolo, 
skirpsto ir kitų medžių.

5 dalių riešuto medžio miegamieji su Silver šlifuotu veidrodžiu parduodamas visur
virš $200 pas mus tiktai .................................................................................... ..................... $149.00

5 dalių Moderniausi miegamieji su dviem atskirom lovom, Brazilijos raudonmedžio
parduodami virš $500.00 pas mus tiktai ............................................................................ $350.00

TELEVIZIJOS APARATAI:

Geriausių Amerikos Fabrikų: Dumont, Zenith, RCA, Admiral, Sylvania, Motorola, 
VVestinghause, General Electric, ir daug kitų — Traveler 21 inčo puikus mahago- 
ni Kabinetas ant žemės pastatomas, juodu stiklu parduodamas $269.00 pas mus 
tiktai ........................................................................................................................................... $175.00

17 inčų mahagoui Kabinetu stalo modelis tik...................................................................... $ 99.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, AIR UONDITION:

Šaldytuvai: VVestinghause, Admiral, Norge, General Electric, Kelvinator 8 Cub. nuo $175.00 
Pečiai, Oovvn, Universal, Maytag ir daug kitų. 36 inčų nedūžtamu parcelanu par

duodami po $150.00, pas mus tiktai...................................................................................... $129.00
Air Conditioning apšaidymui viso buto, stumdomi iš vieno kambario į kitą, pirmą

kartą rinkoje, naujausias išradimas tiktai........................................................................... $299,00

MATRACAI:

Vatiniai, spyruokliniai, ar pagal medicinos daktarų receptus. Svečių kambarių 
lempos nėra mums konkurentų nei skonio nei kokybės atžvilgiu. Kavos staliu
kai: Amerikos ir Europos fabrikų: Puikiausi staliukai nedegamu viršumi rau
donmedžio, riešuto ar ąžuolo medžio tiktai........................................................ $15 — $ 29.00

Telefonui staliukai pigesni ...................... ........................................................................... $ 2.50
Kavos staliukai ąžuolo, ar riešuto ............................................................................................. $ 6.50
9x12 liuoleirm įvairiausių spalvų .............................................................................................. $ 5.50

KILIMAI:

įvairiausių dydžių, geriausių fabrikų kaip Bi gelovv, Alexandcr Smitli, Magee ir ki
tų. Vilnoniai 9x12 nuo ................................................................................... .......... $39 — $150.60

Virtuvėn stalai: Formiea viršumi su 4 puikiom kedčin parduodami $69.00 pas mus $ 39.00 
7 dalių Chromo stalai parduodami po $130 pas mus .......................................................... $ 99.00

KNYGOM SPINTOS Iii RAŠOMIEJI STALAI:
Knygom spintos su stiklo durim, pakeičiamos lentynos — parduodamos $49.00 pas

mus tiktai .................................................................................................................................... $ 29.00
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar raudonmc džio su stiklo durim parduodamos

$69.00 pas mus tik ................................. ................................................................ .............. , $ 39.00
Knygų spintos su šlifuoto stiklo stumdomam durim, europietiško skonio tiktai... $ 75.00 
Visos prekės be sugadinimų, brokų, naujausio stiliaus.
Kainos be užprašymo, klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Kampanijom 
Išmokėjimai iki 36 mėnesių ir ilgiau.

FURNITURE CENTER, Ine.
Kreipkitės į prekybos Vedėją

Specialus US emigracijos įs
tatymas, teikiantis galimybės 
pabėgėliams atvykti į Ameri-1 
ką, baigsis šių metų pabaigoj, j

Lankydamas BALF/ULRA 
emigracijos biurus ir US kon
sulatus, patyriau, kad visa eilė 
lietuvių, praėjo visus formalu
mus vizai gauti, bet konsulatai 
negali išduoti vizos tik todėl, 
kad jie dar negauna buto ir 
darbo garantijų. Tokių pabė
gėlių, laukančių geros širdies ir 
valios Amerikos lietuvių pagal
bos, jau yra apie 50 asmenų. 
Beto, vis atsiranda didesnis 
skaičius naujų emigrantų, ku
rie kreipiasi į Balfo biurus ir 
prašo buto ir darbo garantijų. 
Balfo emigracijos tarnautojai 
ir ypatingai emigruojantieji yra 
labai susirūpinę ir nusiminę dėl 
garantijų trūkumo.

Senųjų lietuvių Amerikoj ir 
dabar naujakurių su pilietybe, 
kurie turi teisės ir gali teikti 
garantijas, yra toks didelis 
skaičius, ir todėl mane stebina, 
kad neatsiranda pakankamas 
skaičius žmonių, parodančių 
gailestingumo savo seserims, 
broliams, kurie virš 12 metų ir 
daugiau kenčia čia Europoj 
skurdą. “Mums nusibodo iš 

1 šalpos gyventi. Mes norim bū
ti savarankiški, užsidirbti pa- 

l tys sau pragyvenimą ir dar ki
tiems pagelbėti!” — girdžiu jų 
nuolatinius pareiškimus.

Plačiai važinėdamas Europo
je, esu gerai susipažinęs su čio- 
nykštėm gyvenimo sąlygom.

Čia įsikurti ir susidaryti žmo
niškesnį pragyvenimą svetim
šaliui neįmanoma. Todėl lietu
viams pabėgėliams patariu ir 
jie nori vykti į Ameriką, kur 
geros ekonominės sijlygos ir 
didelė lietuviška bendruomenė.

Jau buvo spaudoje prel. Bal- 
kūno ir Balfo Centro atsišauki
mai garantijų sudarymo reika
lu. Nežiūrint to, reikalas gerai 
neina. Būdamas nuolatiniame 
artimame kontakte su pabėgė
liais, matydamas jų vargą ir 
skurdą, drįstu dar kartą lietu
viškai visuomenei priminti 
šventą pareigą jų neapleisti.

Tad nuoširdžiai kreipiuosi į 
Amerikos lietuvius, prašyda
mas parodyti gailestingumo ir 
teikti saviesiems visokeriopą 
pagalbą. Neatsisakykite suda
ryti garantijos, kai Balfo Cen
tras kreipsis į jus, ar kai rasite 
laikraščiuose paskelbtas pavar
des. Būtų net gražu ir kilnu, 
jei mes, Amerikos lietuviai, 
pagelbėtume sudaryti buto ir 
darbo garantijas estams ir lat
viams, kurie mažiau skaitlingi. 
Y ra taip pat šeimų su nelietu
viškom pavardėm, nes kai ku
rios lietuvės patriotės ištekėjo 
už vokiečių ar kitų tautybių 
vyrų, bet lietuviškoj dvasioj 
auklėja vaikučius ir pasiryžu- 
sios likti lietuviškoje bendruo
menėje. Reikia gera daryti ne 
tik saviesiems, bet ir kitoms 
tautybėms, nes ir jos yra ko
munistinio žiaurumo aukos.

Kan. Dr. J. B. Končius 
Balfo Pirmininkas

Seserų rėmėjų šventė vyks
ta šia tvarka:

11.00 vai. Sv. Mišios ir pa
mokslas,

12.00 vai. pietūs,
1:30 vai. Akademija Marijos 

garbei
4:30 vai. Palaiminimas Šv. 

Sakramentu (Šv. Sakramentas 
bus išstatytas nuo šv. Mišių 
iki palaiminimo). Pr.

Viešuma ir gabumai
Ambicingas vyrukas: — Aš 

atnešiau parodyti jums savo vė
lesnių eilių rinkinį. Iš jų pa
tirsite, jog manyje slepiasi ga
bus poetas.

Leidėjas: — Galimas daiktas, 
bet daug geriau būtų, jeigu jūs 
netrauktumėte tų gabumų į vie
šumą.

3222-24-26 So. Ilalstcd St. Tel. - Vlctory 2 - 4226
Sekmadieniais — 10—5 v. neskaitome taksų. Pirmad., ketvirtad. 9—9:30. 

Kitom dienom 9—6 v.

Putnam, Conn.

NEKALTO PRASIDĖJIMO SESERŲ 
RĖMĖJŲ ŠVENTĖ

Štai ir gegužės mėnuo jau 
čia pat. Ir vėl visos bažnyčios 
aidės karštos žmonių maldos 
bei giesmės Marijos garbei. 
Bet gal daugiausia bus sudeda
ma maldų prie Marijos kojų 
paminklinėje Nekalto Prasidė
jimo Seserų vienuolyne pasta
tytoje Marijos garbei švento
vėje, kuri simbolizuoja mūsų 
tėvynės Lietuvos vaikų prisiri
šimą prie Dievo Motinos Mari
jos ir per Jos užtarimą gautas 
gausias Dievo malones.

Marijos garbei paskirta ge
gužės 20 d. į Nekalto Prasidė
jimo Seserų vienuolyną ren
kasi visi seselių rėmėjai, kurių 
aukomis ir darbais buvo pa-j 
statyta paminkline Marijos gar
bei visų lietuvių šventovė. Tai 
įprastas tradicinis iš eilės jau 
dešimtas seselių rėmėjų sei
mas, kuris nuo šių metų par- 
organizuojamas į seselių rėmė
jų šventę, skirtą Marijos gar
bei. Todėl tą dieną visi seselių 
rėmėjai, kurie tik gali, pavie
niai ar organizuotai vyksta į 
Nekalto Prasidėjimo seserų vie
nuolyną — seserų rėmėjų šven
tę. Būtų labai gera. kad tą 
dieną lietuvių kolonijos suor
ganizuotų maldininkų būrius ir 
autobusu atvyktų į šventę. 
Lietuvių pareiga parodyti tą 
meilę bei prisirišimą prie Ma
rijos, kurią lietuviai rodė savo I 
tė^aėjė Lietuvoje: kelioliką 
ar net kelias dešimtis mylių 
pėsčiomis vyko į Aušros Var
tus Vilniuje, Šiluvą, Žemaičių 
Kalvariją ir kitas Marijos 
šventoves. Iš antros pusės lie
tuvių pareiga reikalauja paro
dyti atitinkamą pagarbą Ma
rijos Šventovei, kuri jubilėji- 
niais Marijos metais visų lie
tuvių aukomis pastatyta. Kai 
kurios lietuvių kolonijos, kaip 
Worcesterio Aušroj Vartų pa
rapija, prel. K. Vašiu vadovau
jama, pernai ęurengė maldinin
kų kelionę ir šiemet gegužės 29 
d. rengia antrą maldininkų ke

lionę į Marijos šventovę Put- 
name, taip pat ir Waterburio 
šv. Juozapo parapija, vadovau
jama kun. J. Valantiejaus, pe
reitais metais buvo suorganiza
vusi maldininkų kelionę. Reiktų 
ir kitoms lietuvių kolonijoms 
suorganizuoti panašius maldi
ninkų būrius seselių rėmėjų 
šventės dieną, t. y. gegužės 20 
d., ar kitą kurį jiems patogų 
sekmadienį. Čia daug galėtų 
prisidėti parapijų organizaci
jos, organizuodamos maldinin
kų keliones.

LIETUVIŠKOS GAIDOS
$10.00 VERTĖS UŽ $4.00

Amatininkų dailia. Zeniam balsui su pianu. J. Tallat-Kelpša ............ $1.00
Apvesdinkite ir ftlam*. 3 veiksniu operete. M. Petrauskas ........................2.50
Atsisveikinimas su giria. Mišriam eliorui. St. Šimkus ..................  $1.00
Atsisveikinimus su tėvyne. Mišriam eliorui ir solo balsams. St. Šimkus $1.50
Aš imis Tėveli Ir Močiutė Mano. Chorui. J. Tallat-Kelpša ................. 73c.
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas. Chorui. J. Tallat-Kelpša ................. 75e.
Asi»erges Me. Trims balsams su vargonais. J. Tallat-Kelpša ................. $1.00
Bernužėli, Neviliok. Variacijos pianui. J. Gruodis ................................... $1.50
Brolybės daina. Chorui ir tenorui. ,1 Gruodis ................................. ........... $1.00
Balnok, Turnė, Žirgą ir Kareiviu Daina. Chorui. J. Tallat-Kelpša .. $1.00
Burtai. Solo augštam balsui. J. Gruoilis ................................................. $1.00
čia Kraštas lJūduus ir Gaudžia Aukso Varpas. M. eliorui. J. Žilevičius $1.00
Dovanojo. Solo balsui M Petrauskas .............. ................................................. $1.00
Darbininku daina. Mišriam chorui. Stasys Šimkus ............................ .. $1.00
Ei, Jaunieji. Mišriam chorui. J. Gruodis ................................................. 75c.
Eisiu į Girelę i«‘ * i, I i, Dieve. Mišriam chorui. J. TaJIut-Kelpša .. $1.00
Eglė. Žalčio ir Gulbės Dievaičio duetas. M. Petrauskas ...................... $2.00
Gerk, Girtuoiklėli. Vienam balsui. A. Kaėanauskas ............................ .. $1.00
Gėriau Dienų, Gėriau Naktį. Vienam balsui. A. Kaėanauskas ............ $1.00
Impromptu, Piano solo. J Tallat-Kelpša ...................................................... $1.00
Jūra ir Mergos. Solo tenorui. J. Gruodis ......... ;.......................................... $1.00
Keturi suktiniui. Piano šulo. J Tallat-Kelpša................... ......................... $1.00
Kareivių daina. Vyrų eliorui. Stasys Šimkus ............................................. $1.00
Kaip Kalba Paukštelė. Solo sopranui. Stasys Šimkus............................, $1.00
Kur Bakūžė Sanianuota, Plaukia Sau Laivelis, Pamilau Vakar,

Ant Marių. Solo sopranui ar tenorui. St. Šimkus ............................. $1.50
Karvelėli Mėlynasis, Aš Išėjau į Girelę. Chorui. A. Vanagaitis .... 50c.
Kur sapnų Grožybė. Chorui. A. Vamigaltis...............,................................ 50c.
Leiskit į Tėvynę. Chorui ir solo balsui V. Paulauskas.......................... $1.00
Leiskit j Tėvynę. Chorui. A. Vanagaitis ...................................................... 75c.
Lietuvaitė (MuzUrka). Solo pianui. S. Navickas ........................................ 75c.
Lakštingalėiė. Solo sopranui. A. Kaėanauskas ............................................. 75c.
3 Liaudies Dainos: Solo pianui. J. Tallat-Kelpša. ................................... 73c.
3 Liaudies Dainos: Mušė Mane Vyras, Kaip pas Močiutę Buvau,

Motulė Alano. Mišriam chorui. Kun. T. Brazys .............................. 73c.
Lietuvių Himnas. Chorui. A. Kaėanauskas ............................................... $1.00
Lietuviais Esame Mes Gimę. Mišriam eliorui. St. Šimkus ..................... $1.00
Nuliūdimo Valanda. Solo sopranui. J. Žilevičius ................................. 75c.
Nuplasnok. Solo sopranui. J. Tallat-Kelpša ................................................ 75c.
Ne Margi Sakalėliai. Solo tenorui. J. Tallat-Kelpša ............................. 75c.
Op, Op. Mišram eliorui. J. Gruodis .............. .. ........... .................................. $1.00
O, Kaip Miela Išgirst. Solo trnorui. A. Kaėanauskas .............................. $1.00
Oi, Kas? Solo žemam baisui. Stasys Šimkus ................................................. 75c.
Oi, Greičiau. Solo sopranui. Stasys Šimkus ,................................................. 75c.
Pirmyn į Kovų. Chorui. A. Aleksis .................................................................... 75c.
Putinėli, Raudonasis. Mišriam eliorui. Kun. T. Brazys .......................... 75c.
Putino Daina. Mišriam eliorui. J. Naudelis...................................................... 75c.
Pasaka, Plano solo. J. Tallat-Kelpša ............................................. ............ $1.00
Pasaka. Augštam balsui. M. Petrauskas .......................................... .. 75c.
Pirko Senis. Chorui. J. Gruoilis ......................................................................... 75c.
liūtu. Zeniam balsui solo. J. Gruodis ........................................ .*.................... 75c.
Rūpinosi Motinėlė. Solo sopranui. J. Tallat-Kelpša ................................. $1.00
Saulelė Raudona. Solo augštam balsui. J. Tallat-Kelpša..................... $1.00
Sudiev, Lietuva. Mišriam eliorui. A. Kaėanauskas ................................... 75c.
Septynios Lietuviškos Giesmės. Chorui. St. Šimkus .............................. $$2.00
Tėvužėli, Sengalvėli, Sakė Mano šiokia

Augštam balsui solo. J. Tallat-Kelpša ................................. ....... $1.00
I ž Klystančius Žmones? Arioso tenorui. A. Kaėanauskas ..................... 75c.
Vasaros Naktys. Mišram eliorui. J. Naujalis ............................................... $1.00
Vasaros naktys. Mišriam eliorui. A. Vanagaitis .......................................... 75c.
Vėjavaikis. Zeniam ir augštam balsui solo. J. Gruodis .......................... $1.00
Vakaras. Solo sopranui. E. Stanek-Idiumcnskienc ................................... 75c.
Vanagienė Polka. Pianui. A. Vanagaitis ...................................................... 5Oe.
Vyčių Himnas. Mišriam eliorui. A. Aleksandravičius .............................. 75c.
Viso Pasaulio Žalčių Karalius. Zeniam balsui solo. A. kaėanauskas. $1.00 
Vai Gudri. Gudri, Daina Apie Veliuonų, Pavasarėlio trumpa

• Naktužė, ('borui. Stasys Šimkus ............................. .................................. $1.00
Vytauto Garbei. Mišriam eliorui. A. Vanagaitis ........................................ $1.00
Žalioj Girelėj, Koks Ten Lengvas Poilsėlis. Solo sopr. J. Tallat-Kelpša $1.00 
Kinkinys Lietuviškų Liaudies Dainų ir šokių pianui (15 kūrinėlių). $1.00

šiiis lietuviškas gaidas skelbiami* paskutinį kartų. Siunčiame ir paštu. 
Kas prisius $4.00, tas gaus gailių už $10.00 vertės. Perkant UŽ mažiau— 
kaina, kaip nurodyta. Gaidų katalogų neturime ir nesiiinėiaine. Užsaky
dami gaidas, siųskite kartu ir nioney orderį. COD gaidų nesi įmetame, 
prisiuntimo lėšas mes apmokame.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupytojams

K fC.dt NfiG.'fBORHOOD 

AhT. SAVr. WITM

2555 W. 47th STREET

E' , Į

pr | - * - r

Šiais metais Ciane Savings mini savo 30 meti? 
sukaktį. Šia proga bendroves vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau* 
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės j senąją |60.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą su termo
metru aiba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir paran 
kų plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirki
niams).

3. Kas padės $500.00 ar dangian, tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 471h Street LAfayette 3-10*3
K. K Plctkieuli z, prez.; E. It. Plelkevvk'Z, sekr. ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Kešltiojame čekius. Parduodame 
\r išperkamo valstybės bonus Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAIT.y ši A \ Dl EN. APDIIAISTA IKI $10,000

DARBO VALANDOS: pirmad. Ir ketv. nuo 9 Iki R vai. vak.; 
antradienį Ir penktadienį nuo 9 Iki 5; trečiadienį uždaryta, 
o ftcftt&dlenlals nuo 9 valandos iki vidudienio.

f
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Reikalingas patarnavimas 
DROVERS BANKE

Town of Lake
Drovers banke Tow»i of Lake ko

lonijoje šia savaitę bus gražus ir 
labai reikalingas patarnavimas ban
ko klijentanis ir kitiems apylinkės 
žmonėms. Sočiai Secuiity apdraudos 
reikalams.

Visi, kurie turi kokių nors .sun
kumų ar klausimu Sočiai Security 
apdraudos reikaluose galės gauti vi
sų klausimų išrišimu-j, Sočiai Secu
rity administraciją turės savo atsto
vą banke trečiadieni, ketvirtadienį, 
ir penktadienį (geg. 2-4 d. d., 1956 
m.) nuo 11:30 vai. ryte iki 2-ros vai. 
popiet. Tas nats atstovas bus banke 
ir ketvirtadieni po vakarienės iki 
8:00 vai. Pasinaudokite šiuo patar
navimu. (Skelb.)

FORDAS TARIASI 

SU DYLERIAIS
Fordo Motorų Kompanijos 

vykdomasis vienetas, preziden
tas Henry Ford II vadovauja
mas, paskelbė plačią 4 paragra
fų programą, turinčią didelės 
svarbos 9,000 kompanijos par
davėjų (dealer) ir jų klientams.

Kalbėdami New Yorke Com- 
modore viešbutyje daugiau kaip 
tūkstančiui New Yorko ir New 
England pardavėjų, Mr. Ford, 
Ernest R. Breech, direktorių 
komisijos pirmininkas, ir L. D. 
Crusoe, vykdomasis automobi
lių ir sunkvežimių skyriaus pre
zidentas, paskelbė:

1. Sudaryti nuolat veikiančią 
Fordo Motorų Kompanijos par
davėjų 3 narių komisiją, kad 
palaikius tiesioginius ryšius 
tarp pardavėjų ir kompanijos 
vadovybės.

2. Įsteigti Nacionalinį Par
davimo Institutą, kuriame par
davėjai būtų mokomi etikos 
taisyklių ir bendrovės gaminių 
pardavimo technikos.

3. Aiškų kompanijos nusita- 
tymą dėl nelegalaus pardavimo, į 
kainų numušimo ir suktos re-j 
gistracijos.

4. Pakeisti pardavėjų teises, 
suteikiant jiems papildomų pa
sirinkimo laisvių ir daugiau 
naudos. (Skelb.)

GEGUŽES MENESIO 
PASISKAITYMAS 

APIE MARIJA

PAŽVELKIME l MARIJĄ. Nuo-
Btabus švč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos. Marijss Agreda, sės. Katarinos 
Emmerich ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimą, su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.00. šią puikią knygą 
parašė prcl. ilr. F. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. švč. Ma
rija laiko bėgyje apsirejškė įvairiose 
pasaulio vietovėse. Šios knygos au
torius Kun. J. Kuzmickis, šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette, Lurde, Fa- 
timoje; apie Stebuklingąjį Medalikė- 
1| ir kt. Įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto Švč. Marijos Nekal
čiausios širdies kultą ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkės vaid
menį. Knyga turi 159 psl., paveiks
luota, jrišta J kietus viršelius ir kai
nuoja $2.00.

AUŠROS ŽVAIGŽDE. 16 tautų Ir 
58 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus iš {vai
rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty- 
ruolls. Tai knyga apie Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose 
110 psl. Kaina $2.00.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

t

bffiNftAŠTTs MtAŪGAS. ČtflCAGO, JLL&tolš

Spaudos konferencijoj New Yorke sovietų delega tas Jungtinėse Tautose Sabajatin užginčija, kad 
penki sovietų jūrininkai buvo prievarta išvežti į Sovietų Sąjungą. Apačioj nuotrauka jūrininkų 
daryta rusų konsulate. (INS)

ROMANO KONKURSĄ

Pirmadienis, balandžio 30, 1956

CLASSIFIED AND HELP W A N T E D ADS
REAL ESTATE

A PY 1.1 \ K f JI', 23rd PI. ir lx>nUtt
St. savininkas pardundu namą — 
krautuvei patalpa ir 5 kamb. butas 
su vonia užpakaly. Pilnns rūsys ir 
pastogė. 2 autom, garažas. Uždaras 
porėius. Pajamų $90 j mėnesi. Sku
biai parduodamas — $6.500. I'lton- 
ticr <1-1777.

BUILDING & REMODEIJNG

KONTRAKTORTTJS 
STANDARD Bl ILDERS, INO. 
2523 W. «» st. Chicago 29, 111.,

PRospcckt 8-3792 
A. GINTNER1S — pirmininkas 

V. F. PETRAI SKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darinis,
• irengia aluminijaus langus Ir 

duris.

V. S I M K U S

Įvairūs pataisymui ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris liūtų gerai išplanuotas, pato 
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa 
kykite pas

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo 
įa senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 (2 mieg.) ir skiepe 

3 kamb.; centr. šild. gazu, gražus 
kampinis namas.

Mūrinis 6 kmb., II aukšte, krau
tuvė ir 3 kmb. I a. 3000 įmokėti.

Medinis, 5 ir angį. skiepe 3 
kmb., centr. šild., garažas, prie 
pat mokyklos.

GAGE PARKE:
Naujas mūr. bungaloyv, 6 dideli 

kam., graži ir rami apylinke.
Medinis 2 po 6 kamb. centr. šil., 

garažas, 33 pėd. sklypas, dideli 
ir šviesūs kambariai.

MARQUETTE PARKE:
Mūrinis 4 butai: 2 po 4 ir 2 po 

i 3 kamb., centr. šildymus alyva, 
j 300 pajamų ir sav. butas.

KITUR:
Medinis 2 butai po 4 kamb. 

“Draugo” apylinkėje, gražus ir 
šviesūs butai.

Mūr., 2 po 4, 53 ir Union apl. 
centr. šild., alyva, 60 pėdų skly
pas 4 auto garažas.

BIZNIO NAMAI:
Graži 10 kamb. vila Beverly 

Shores.
Taverna ir 8 kamb. būt. Brigh- 

ton Parke.
Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

HELP WANTED MOTERYS

šeimininkė ir virėja reikalingos 
klebonijoje; labai geras atlygini
mas su ypatingomis privilegijo
mis. Adresas: 1431 So. Austin 
Avė., Cicero, III., arba skambinki
te OLympie 2-2112.

STENOGRAPHER
Attraclive positiori available 

Good startlg salary 
Many exeellent benefits. \Vill 
eonsidcr purt tlrnn arrangemcnt

PRARIE FARMER — WLS
1230 W. YVashlngton 

MO 0-9700. Uvl. 10

Restoranui reikalingos 
PARA V F: .1 O S.

Dirbti rytais ar popiet. 17 13 S. Ilal. 
sieti St. Tel. ( Anai <1-8156.

HELP YVANTED —- VYRAI

SILVER SOLDERERS
Job shop expenence 

LIGHT STEADY W0RK 
Apply

2700 VV. Van Buren

Jeigu dar neturite, tai bū- DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
tinai įsigykite i ŠEŠTA

DR. JUOZO KAŠKELIO

KOMUNIZMAS BE
KAUKĖS

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

Kaina $1.50 Gaunama Skiriama tūkstantis ($1,000.00) doleriu premija 
“DRAUGE”. r

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL
3. Jury komisiją sudaro: Petras Balčiūnas, Viktoras Mariū- 

nas ir Mykolas Venclauskas. Kiti du komisijos nariai bus paskelbti 
netrukus.

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

, mato puslapių. . '
5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 

“Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.
6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira

šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

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

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

16 WOES stoties — Banga 1890 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 iki 9:80 vai. ryte 
8ESTAD. 8:80 iki 9:30 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAD, 8:30—9:30 v. r. U stoti*-* 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29, 31. HEmlock 4-2418 

7121 80. ROCKWELI. 8T.

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR
LIETUVIU STATYBOS 

BENDROVE

MŪRAS
BUILDERS, INO.

Stato gyvenamuosius na- =
= mus, ofisus ir krautuves pa- E 
E gal standartinius planus ar : 
= individualinius pageidavimus. :

Įvairūs patarimai staty- E 
= bos bei finansavimo reika- 5 
= lais, skiciniai planai ir na- E 
E mų įkainavimas nemokamai. E 
E Statybos reikalais kreiptis E 
E į reikalų vedėja šiuo adresu: E
| JONAS STANKUS f
E kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
E TeL PRospect 8-201S 
= 6800 SO. CAMPBELL A VĖL, =

Chicago 29. Illinois 
nillHlimilHimHIHIIIIIIIIHIIIHHIIIIiin‘r.

VIKTORAS ŠIMAITIS

General Contractor
Stato rezidencinius ir komercinius 

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
YVAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — YVAI. 5-6015

LYONS. Naujas mūrinis “randi 
type” namas arti Ogdcn Avė. 4 
kamb. Geriausios statybos. $17,900.
OLympie 2-0710.

CICERO. 2-jų butų mūrinis — 5 
ir 6 kamb. Apylinkėje 16th ir 50th 
Avė. Alyva apšild. 2 autom, garažas. 
•$106 pajamų, plius butas. $22,500.
SVOBODA, ‘6013 Cermak Rd. BI- 
shop 2-2162.

ĮSIGYKITE DABAR!

EXPERIENCED
MACHINIST YVANTED

ECONOMY TOOL & 
GAGE CO.

4632 W. Lavvrence

POLISHERS

Job shop experience 
LIGHT STEADY W0RK 

Apply
2700 VV. Van Buren 

YOUNG MEN
To leara machine shop work 

Ability to speak English reąuired.
YVAT.ER S AVER FAIICET CO. 

206 S. Jefferson St. 
ANdover 3-5033

MISCELLANEOUS

Įvairūs Dalykai /

---------------------------------- ----- -
LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus. |

JONAS KIRVAITIS,
VYAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, Iii.

IŠNUOMUOJAMA

Išnuoin. miegamasis. Gami
namas valgis. 3208 W. 65th 
Place.

Marąuette Parke išimom, kamb. 
7034 S. Rockwel St. 

PRospect 6-6921.

AUTOMOBILES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują dideli sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91st St. Chicago, Įll. 

Tel. PRescott 9-2781

Norintieji turėti daugiau žinių 
apie Socialinį Draudimą — skai
tykite neseniai išėjusią iš spaudos 
knygelę —

PENSIJOS IR PAŠALPOS
Šioj knygelėj telpa: L Senatvės

pensijos ir palikuonių pašalpos, 
n. Nelaimingų atsitikimų kninpensa- 
cijos.

Šioj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo įstatymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to, čia įdėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
su lentelėmis.
Kaina 60 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, III.

Remkite dien. Draugą!
“TIKRIEJI MISTIKAI MISTERIJŲ NEDARO;

jia jas atidengia. Jie dalykus 

parodo aiškioje. dienos švieso

je; nors, kai Jūs i juos žiūrėjo

te, jie atrodė neaiškūs.

Mistikuotojai dalykus ap

traukia tamsos ir paslapties 

skraiste. Ir kai Jūs juos išaiš

kinot, pasirodo tik lėkštumą.”

G. K. CHESTERTON

SI.-IIIVI

iiiiEiskniii

ji.ii:
įsigykite KUN. V. BAGDONAVIČIAUS, MIC knygą apie H. jono Ap- 

rriikimą, su Vysk. V. Padolskio pratartim ir A Beržini iliustracijonu. Virfelb 

dail. R. Vienio. 406 ir XIV psl., kaina $3.50. Liet Knygos Klubo leidinys.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

“DRAUGAS” 2334 Sou,h Oak,ey Avenue’
zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi Chicago 8, Illinois

j.glialJda

ORĄ PR O 
NIOBIS

PREMIJUOTAS 

ROMA bl AS

įdomiausias romanas!

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSTJR. BROKERIF 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8133 So. Halsted St 

Ph. DAnubs 6-T79S
Padeda plrkltl - parduoti namu. 
ūktus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus ir daro vertimus. Trarkf 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A. Lapkui

instoliuoja visų geriausių Ameri 
koe firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaees), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air eonai 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COITRT, CICERO 
Tel. OLympie 2-9311 nuo 8 vai

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

2-6752 ir OLympie 2-8492

VIKTORO K O 2 I C O S 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Ytllekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CC.
5759 S. WESTF,RN AVĖ.. PR 8-9533

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

Gyva intriga Ir šiurpūs 

įvykiai, išsamiai pavaizduo

tas bolševikinis gyvenimam 

Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 

16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 

448 psl. — tik >4.00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago 8, Dlinoii

DARBO TEISU ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. ftulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI IŠSIREIA- 
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Siame ŽODYNĖLYJE telpa tl 
anglų kalba žodžiai bei lšalrelAkima) 
kurie yra įgavę speclalinę reikšmę 

I kai kurie paimti Iš veikiančių Jsta 
1 tymų. Spausdinami žodžiai anglų 

kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

Leidinys 116 pusi. Kaina f 1.00.
Pinigus su užsakymais siųsti:

"DRAUGAS”
9334 S. Oakley Vvft.,

Chicago 8. m.

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

oerkraustymua ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Bl 7-7075 arba 

RE 7-984?

THE TRUTH ABOUT THEl 
THREAT OF BOMBING 

TO THE UNITED STATĖSI
Our govemment has wamed that 89 U. S. 
cities could be bombed in a single day, leav- 
ing millions dead or wounded. These facts 
constitute a major threat to our nation and 
to you as an individual. You can help prevent 
this catastrophe by volunteering to serve a 
few hours a week as a civilian plane spotter 
in the Ground Observer Corps. Join the 
Ground Observer Corps today. Call or write 
Civil Defense.
Wake Up! Sign Up! Look Up! \

B® :

I

J?

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”. 
Perskaitę dienr. “Drauge", duokite jį kitiems.

Join the

GROUND OBSERVER CORPSl
CALL OR WRITE CIVIL DEFENSE
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Cleveland, Ohio Cliicagoje
BENDRITOMENftS TARYBOS Opera “Cavalleria Rusticana” 

POSĖDŽIAI

Balandžio 21 ir 22 dieną Cle- 
velande posėdžiavo Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Tary
ba. Posėdžiai vyko Carter vieš
buty. Iš 27 išrinktųjų Tarybos 
narių, antrojoje sesijoje daly
vavo tik 17. Tik vienas iš neat- 
vykusiųjų — ‘būtent prof. J.

Sekmadienį, balandžio 22 d., 
Sokolų svetainėje Chicagos Lie
tuvių Choras Pirmyn vaid'no 
Mascagni operą “Cavalleria Rus 
ticana (Kaimo Kavalierius), ku
riai dirigavo K. Steponavičius. 
Mascagni opera yra vienas gra
žiausių jo kūrin ų, reikalaująs iš 
dirigento, choro ir solistų tobu-

Kur esi tu, sese dainininke? lai norėtų įnešti į didžiąją Dai- “Voice of America” radijo ban 
* | nų šventės sutelktinę talką. I gas tikirausiai nuplauks ir į Lie

Šiais žodžiais Dainų šventės! _ __ tuvą ir skelbs anam kraštui,
vykdomojo komiteto pirmininkė re^a Pr°ga viąoms dai-
ir Darnų šventės jungtinio mo- n4 nčioms lietuvaitėms įsi-

Mielą bendradarbę

JOANĄ PUNIŠKAITĘ,
netekus mylimo tėvelio, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Valerija Jaras, Sh'fa Mikuli u kus, Genovaitė 

Orlauskas, Elena Praninskas, Gabrielė šlapelis.

kaip sutartinai gražiai ir didin
gai nuskambėjo didžioji Dainųjungti į Dainų šventės jungtinį, -vent- išeiviJaje 

moterų chorą. Muz. A. Ste-i
terų choro dirigentė muz. Alice 

Stephen3 kreipiasi į jus, mielos 

chicagietės merginos ir mote- šį trečiadienį (gegužės 2
rys, kurios mylite lietuvišką dai1 ? va^ va^- Marijos augštes
ną ir kurios galite da nuoti. 
Kreip asi prašydama talkos di
džiam lietuviškam reikalui.

Turbūt visos gerai žčnote, 
kad šių metų liepos 1 d. Chicago 
Coliseum halėje Chicago je į- 
vyksta bendroji JAV ir Kana-

Žilevičius pranešė apie savo ne- lo balsinio lankstumo ir muziki- d Lietuvių Dainų Šventė 
. •__ i np« kultoms ’ ___ . .atvykimo priežastį. Kiti devy

ni net to nepasistengė padaryti. 
Atrodo, kad šie atstovai pasi
tenkino jų išrinkimu, bet ne
jaučia jokios atsakomybės ir 
pareigoms tiems, kurie jais pa
sitikėjo, juos rinkdami šioms 
garbingoms pareigoms, kurie 
pasitikėjo, kad išrinktieji tik
rai sielosis brangiaisiais lietu
viškas klausimais. Todėl šis

|nės kultūros.
Pirmoje programos dalyje or

kestras atliko Karnaviėiaus “Lie 
tuviška rapsodija” ir Š'mkaus 
“Kur bakūžė samanota”.

Antroje dalyje buvo dainuoja
ma ir vaidinama opera. Santuz- 
za, kaimo merginos rolėje, O- 
nuks Skever - Stephens pasiro
dė ypatingai geroje formoje. Tu 
riddu, jaunas kaimietis, Anta-

Šventėn suplauks apie 1,500 dai
nininkų. Atskirai dainuos jung
tinis moterų choras, jungtinis 
vyrų choras ir jungtinis mišrus 
choras.

Beje jungtinio moterų choro 
naštą turės pakelti chicagietės.

niosios mokyklos patalpose, 32 
kambaryje (šalia scenos, įėji
mas iš 67 gatvės) daro pirmą 
jungtinio moterų choro repetici
ją ir nuoširdžiai kv'ečia visas 
mergaites bei motelis, dainuo
jančiais įvairiuose choruose, ku
rie betgi nesimoko moterų cho
rui privalomo repeituaro, ir ki
tas, nors ir n'ekur nedainuojan
čias, bet mylinčias lietuvišką 
dainą., ateiti į repeticiją, užsi
registruoti ir įsijungti j jungti
nio moterų choro eiles, kurs 
Dainų šventės metu tiek savo

Kitose kolonijose moterų chorų gausumu, tiek ir meniniu lygiu 
kaip ir nėra. Tad jungtinį mo-1 turėtų nusileisti jungtiniam 
terų chorą ir sudarys: Marijos / vyrų chorui, kurį sudarys Bos- 
augštesn. mokyklos choras (a- tono, Toronto, Chicagos ir kitų

faktas temdė kiek posėdžių inas Peškys (lyrinis tenoras) 
puikiai atliko gavo partiją. Al 
fio, vežėjas, Algirdas Brazis sa 
vo rolėje buvo ypatingai geras.

nuotaikas. Jei jau Taryba 
bent daugumoje negali nei vie
no karto per metus susirinkti
bendram posėdžiui, tai ką ga- Lola, Alfio žmona, Irena Kelly,
lime kalbėti, planuoti apie di
desnius darbus bei užsimoji
mus. Posėdžiuose buvo svarsty
ti patys aktualiausi bendruo
menės reikalai. Daugiausia 
ginčų ir laiko pareikalavo Kul
tūros Fondo ir Bendruomenės 
santykių klausimas. Apie visus 
nutarimus posėdžio sekreto
riatas duos spaudai atskirą ko
munikatą.

jos vaidinimą ir dainavimą pub 
lika sutiko gausiais aplodismen- 
ta:r> Lucia, Turiddu motina, 
Vanda Žabelio, kunigas — Juo
zas Tarnas, zakristijonas — Jo
nas Dambras buvo gerai pasi
ruošę savo rolėse. Mergaičių an
samblio balsai harmoningai de
rinosi. Kaimiečiai, choras — 
tai balsing oji vyrai ir muzika

pie 200 mergaičių), Alice Ste
phens mergaičių ansamblis ir O. 
Piežienės vedamas Sodaliečių 
choras. Bet to dar maža. Pla
čiojoje Chicago je juk yra šimtai 
balsingų lietuvaičių, kurios myli 
dainą ir kurios savo dalį mie-

kolonijų vyr?i.
Tad, sesės dainininkės, paklau 

sykits, ateikite, suglauskite gre
tas ir nupinkite dainužę gražią 
ir didingą ir mums lietuviams, 
ir sveč ams kitataučiams, ir Lie 
tuvai, nes jūsų dainų garsai per

Trys aerodromai
Turėdami laisvesnio laiko či- 

kagiečiai mėgsta nuvykti pasi
žiūrėti lėktuvų judėjimo aero
dromuose. Chicaga turi tris 
aerodromus: 1. Midvvay — 
5700 S. Cicero Avė., tai vienas 
didžiausių pasaulio aerodro
mų; 2. Meigs — 15 gat. prie 
ežero (prie Planetarijaus) — 
daugiausiai augštųjų verslinin
kų privatiems lėktuvams; 3. 
O’Hare — 16 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Chicagos prie 
Bryn Mawr Avė ir Wolf Rd. 
(5600 N.) — didžiulis aerodro
mas, į kurį palaipsniui bus per
keliamas komercinės aviacijos 
susisiekimas.

t.r. .1. JV! JT. JVI TV. an
GUŽAUSKŲ

BEVERLY HILLS GfiLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST 03RD STREET 
Tel. PRospect 8-0833 ir PR 8-0834

iUJ

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

t
liosios merginos parodė galimy-

Clevelandiečiai atvykusius atl‘k“ . sunk ausla!- operos 
Tarybos narius nuoširdžiai pri-j . “t*1 ayo ga pa

ėmė. Sandaros kuopa svečius) £4 •«en darban
pakvietė i Detroito spektaklio tikslumas ir gl...dus kontaktas
vaidinimą lietuvių salėje, o 
Clevelando apylinkės valdyba 
dr. A. Nasvyčio rezidencijoje 
suruošė vaišes, kuriose dalyva
vo 80 asmenų. Prieš vaišes 
trumpai kalbėjo L. Simutis, J. 
Šlepetys, Stp. Kolupaila, A. Mi

kulskis, St. Barzdukas. Meninę 
puikią programą išpildė pianis
tas Antanas Smetona, Jr. ir 
solistė Aldona Stempužienė. 
Pobūviui gyvai vadovavo Jau
nutis Nasvytis.
VANDALAI

su dirigentu. Justas Kudirka

Pittsburgh, Pa.
L’ctuvos Vyčių reikalai

Lietuvos Vyčių Centro V-ba 
ir kiti vyčių veikėjai balandžio 
14 d. posėdžiavo Pittsburghe.

Buvo svarstyti Amerikos lie
tuvių katalikiškojo jaunimo rei
kalai. Jieškota būdų sėkm:n- 
gesniam darbui, ksd būtų gali-

KULTtJRINIUO- ma Pr’traukti visą Amerikos jau
n:mą j organizaciją.

Pittsburgho vyčiai sekmadie
niais veda radijo valandą.

Tarp kitų reikalų man rodos, 
kad vyčių organizac'niai reikalai 
turėtų būti skelbiami L. Vyčių 
radijo valandoje, bet balandžio 
15 ir 22 d. apie L. V. Centro Vai 
dybos posėdį ir jos darbus neuž
siminta nė žodelio. Turime vy
čiams palankius laikraščius, y- 
pač “Draugą” ir ‘Darb'ninką”, 
turinčius daug skaitytojų Pitts
burghe ir visoje Amerikoje, bet 
apie Pittsburgho vyčių veiklą 
nieko nematyti. Galima rašyti 
ir angliškai; redakcijos išvers ir 
patalpins lietuviškai. Tverkite 
kuopas, organizuokite jaunimą, 
leiskite visuomenei sužinoti a- 
pie tai per radiją ir spaudą bei 
žodžiu. O tėvai ir visuomenė 
parems. Vyčių Draugas

— o —
— Vasario 16 minėjimo auko 

tojų sąraše per klaidą buvo pra
leista pavardė Andriaus Spin- 
gio, aukojusio 5 dolerius

SE DARŽELIUOSE

Pereitos savaitės ketvirta
dienio naktį nežinomi vandalai 
nusiautė Clevelando kultūri
nius darželius, pavogdami iš 
lietuvių darželio dr. J. Basana
vičiaus biustą, du biustus iš 
vokiečių darželio ir vieną iš 
slovakų darželio. Policija įvykį 
tiria. Šis vandalų žygis nėra 
rišamas su kokia nors tautine 
neapykanta. Spaudoje pasiro
dė žinių, kad sustiprinta poli
cija dabar budės Kultūriniuose 
darželiuose visa 3 24 valandas 
ištisai.

Mūsų patriarko dr. J. Basa 
navičiaus biustas buvo pasta
tytas 1933 metais. Biustą buvo 
padovanojusi Lietuvos šaulių 
sąjunga.

Lietuvių kultūrinio darželio 
valdyba deda pastangas, kad ši 
gėdinga lietuviams skriauda 
būtų atitaisyta ir prašys mies
to, kuriam šie darželiai pri
klauso, kad iš parkų užlaikymo 
ar kitų lėšų šį paminklą atsta
tytų.

— Jaunutis Nasvytis, seniai 

dirbąs kaip braižytojas . pro
jektuotojas šiomis dienomis įs
teigė savo braižyklą, pavadin-,
tą “Automation Design Co.” rai.. <raBausla dovana “ūsų 
J* .. .. . mažiesiems skaitytojams. Meilė
Jaun. Nasvytis yra Čiurlionio | tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
ansamblio valdybos pirnrtinin- ■ dail. Vi. Stančikaites gražios iliu-

A. A.
PREXIDA ŠLUŽIENĖ 

(Pagal pirmu vyru Pctrattienč,
u pagal tėvus Bcnikaltė)
Gyv. 1431 S. Scoville Str., 

Berwyn, 111., tol. St 8-0015 — 
pirmiau gyvenus Bridgeporte.

Mirė bal. 27 d., 1956 m.,
4:30 valandų, po pietų.

Gimus l.ietuvojc, Telšių ap
skrityje, Gadunavos parapijoj.

Amerikoje išgyveno 53 m.
Paliko nuliūdę vyras Jonas, 

duktė Elena Kokus, žentas Pran
ciškus, unūkė Marytė, sūnus 
Jurgis Petraitis, marti Eleno- 
ra, anūkai Lionald ir itobert ir 
proanūkė, brolienė Benikienč 
su šeima, sesers duktė Stanisla
va MiJius ir jos vyras Povilas ir 
jų šeima, sesers sūnus Feliksas 
Katarskis, brolienė Marijona Pe- 
traitienė su šeima, giminaičiai 
Čerkauskų šeima, ir kiti gimi
nės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 IJtua- 
nica Avė. Baidotuvės įvyks an
tradienį, geg. 1 d. 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į šv. Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines, t

Visi a. a. I’rexidos Služienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę lieka: duktė, sūnus, 
marti, žentas, anūkai Ir giminės.

Laid. direkt. Ant. M. Phillips, 
telefonas YArds 7-3401.

t

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines

kas.
— Algimantas Gleveduui 

dvejus metus studijavęs We»- 
tern Rezerve universitete me
diciną, tolimesnių studjių tęsti 
išvyko į Heidclbcrgo universi
tetą Vokietijon. S. S.

Pakripę laikai
— Zinai, per vieną mėnesį aš 

turėjau pakeisti kėlu ris suža
dėtinius. Matai, kokie dabar vy
rai... — skundžiasi rafinuota pa 
nelė draugei.

Btracijos šią knygą padarė dai* 
giausia mėgiama mažųjų gkaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymu* kartu su pinigais siųskite

"DRAUGAS” 
2334 So. OakJey Avė. 

Chicago 8. UI.

A. A.
MOTIEJUS TERASAS

Gyveno 6947 So. Talnuin Avė.

Mirė penktud., bal. 27 d., 
1956, sulaukęs 78 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskričio, Užvenčiu parapi
jos, i.ukės kaimo.

Amerikoje išgyveno 49 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Petronėlė - Auškalnal- 
tė; 2 dukterys: Marijona Jaku
tis, vyras Antanus, Petronėlė 
Allsot, vyras Petras; sūnus 
Motiejus, žmona Bernicc: 6 
anūkui, giminaitis Vincentas 
Jakšas su šeima, ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. Lie
tuvoje liko brolis.

Kūnas pašarvotus Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 68 12 So. 
Western Avė.

baldoluvės įvyks antradie
nį, gegužės 1 d., iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas J 
Gimimo P-lės švč. parapijos 
bažnyčių, kurtoje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio* 
sielų. Po purnaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Zmoiui,
sūnus ir anūkai.

dukprys,

loiidotuvių direktorius A. B. 
Petkus. Tel. Gltovehlll 6-234."

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 691h St. REpublic 7-1941

Mano mylimam pusbroliui
A. -J- A

VINCENTUI PUNIŠKAI
gyvenusiam Toronte, Kanadoje, staigiai ir netikėtai mirus, 
jo žmonai ELENAI, sūnui JUOZUI ir dukterims: ONU
TEI ir JANUTEI reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime.

Vytautas Paketuris su še’nia

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

T0wnhall 3-2109

TROOST - PACHANK1S MOiNUMENTS
.R)HN W. PACHANKI.S (J’ATCH), Vlcv-President

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

_ - UW M IMA iįį, iiS Vt

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. popiet.
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais. 

IŠSIGINKITE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENIOJE!
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KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

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

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite
DRAUGAS 

2331 So. Oakley Are., 
Chicago 8, OD.

HiiiiiiummtiMiiiiiiiimmiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiimiimmimiiiiiiHiiiiiiiiimi
ROMANAe <

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Ad&mkevtėiaus apianka 

(JieakymuK p<aixa.ta alųaktte:
8fi» psl., kaina 12.50 

DRAUGAM, S3I4 8. Oakley Ave^
Chicago 8, 11L

fttoa nuoetabioa ir nep&praetoe kny 
goa peraonaiua Šitaip Įvertina ra- 
lytojaa Gliaudą: “...Welaae — pa- 
nleklnt&a nlektntojaa, bet turte 
■avyje Fra Angellco angelų varau 
gama, Tatjana—neeuprantantt ate
ina aųvokoa, bet mylinti ekal/ičla 
meile. Pagaliau Jultua... patelllgęe 
ekalatumo Ir neeuvoklga jo esm*a. 
drgaua be drgaoa. neeuprantae pa
vojai ia beprvidjlnto prooeee**.

LIODĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

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

JOHN F. EU0E1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 Seuth Hermitage Avenue
TeL Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patam*- Mes turime koplyčias
vimas dieną ir nak- BT visose Chicagos ir

,t4, Reikale šaukite Roselando dalyse Ir

uojau patarnaujame

PETRAS BIEU0NAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, DL Tek OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUBMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArd* 7-1138-1139 <

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpnbtle 7-1213!

2814 W. Mid PLACE VlrgU* 7-1672,

Perskaitė dienr. "Draujįį", duokite jį kitiems Pasinaudokite "Draugo" Classified skyriumi.
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IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

/ mus — Lietuviai arba Lietuvos 
piliečiai balandžio 30 d. atvyks
ta iš Europos j New Yorką. 
Californijoj apsistos W. De- 
wazien su žmona Vladislava ir 
dviem vaikais. Į Illinois vals
tybę atvyksta: Franc Gavėnia 
ir Heinrich Gavėnia, sponso- 
rius V. Pauperas, Gustav T4s- 
lauk su žmona Beta, J. Jure
vičius ir Wilhelm Delgau. Otto 
Mittlieb ir žmona Erna, Erich 
Unger su žmona Helena ir An
tanas Dulskas, sponsorius A. 
Bernadišius. Į Minnesotą at
vyksta Oskar Pakulat. Į New 
Yorką — J. Grimmis, A. Ja- 
kuszheit. J South Dakotą at
vyksta W. Shimkat. Į Michigan 
St. černevičienė.

—Baito 85-tas skyrius Rock-

X J. J. Aukszkalnis, Drau
go atstovas Gary, Ind., apžiū
rėjęs Draugo ir T. Marijonų 
vienuolyno naujai vykdomą 
statybą, paaukojo 100 dolerių.
Tai jau trečioji Aukszkalnio 
šimtinė tam pačiam statybos 
reikalui. Aukszkalnis yra nu
matęs dar prisidėti prie tos pa- 
čics statybos su keliomis šim
tinėmis. Tėvai Marijonai mie
lam aukotojui nuoširdžiai dė
koja.

X Jaunimo Peticijos parašų 
rinkimo akcijoje laukiama dau
giau energijos iš jaunimo or
ganizacijų. Būtų gerai, kad pa
sirašytų ko didesnis skaičius ir' i°rde dabartiniu metu prave- 
iš čia gimusiųjų lietuvių. Lapų da rūbl* rinkliavą ir prašo vi-
su peticijų kopijomis ir blankų 
galima gauti pas Centralinio 
K-to narį stud. V. Adamkavi- 
čių. 2536 W. 64 st., telef. RE 
7-0638.

X Švento Kazimiero seserų 
rėmėjų draugijos seimas, kaip 
praneša koresp. O. Ivinskaitė, 
įvyks gegužės 6 d. Marijos 
augštesniosios mokyklos pa
talpose. Seimas prasidės 9 vai. 
mišiomis. Kviečiami atsilankyti 
ir vyrai. Kviečiamos dalyvauti 
visų parapijų draugijos, rėmė
jai, Vyčiai. Moterų Sąjungos, 
Moterų klubai, labdariai ir vi
sos centrinės organizacijos. Po 
seimo uždarymo bus surengta 
šauni vakarienė. Seselės Kazi- 
mierietės laukia visų.

X P. Kesiūaas, Komptomet- 
ro-Mašinraščio Mokyklos vedė
jas, nusipirko Gage Parke gra
žų namą, ten perkėlė ir savo 
mokyklą. Dabar turės gerą 
progą lankyti mokyklą visi 
gyveną Gage Parke, Marąuette 
Parke ir Brighton Parke lietu
viai, kuriems anksčiau buvo per 
toli arba neparanku lankyti.

Naujas mokyklos adresas: 
5543 S. Albany, Chicago 29, 
III. Taip pat naujas ir telefo
nas: WAlbrook 5-4315.

X K. Vičas iš San Diego, 
Calif., prisiuntė $5 Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos Va
jaus komitetui, kuris prašo už
rašyti jam knygą anglų kalba 
dr. A. Šapokos “Vilnius Lietu
vos gyvenime’’ ir vieną egz. pa
skyrė pasiųsti San Diego mies
to laikraščio redakcijai susipa
žinti Vilniaus klausimu.

X Chicagos Vilniaus Krašto
Lietuvių sąjungos komisiją, ku
ri rūpinasi dr. A. Šapokos kny
gos “Vilnius Lietuvos gyveni
me’’ išleidimu anglų kalba, su
daro: Zigmas Dailidka, Anta-

sų Rockforde gyvenančių lietu
vių paramos. Rūbus galima

VOKIETIJOJ
— Hamburgo Amerikos Ka

talikų šalpos Organizacija 
(NCWC) registruoja studentus 
tremtinius ir siūlo vykti bent 
keturiems semestrams nemoka
moms studijoms į JAV. Studen 
tai priimami į įvairius fakulte
tus, išskiriant medicinos, odon
tologijos ir architektūros, šiuo 
metu studentai parenkami žie
mos semestrui, kuris JAV pra
sideda rugsėjo mėn. Registra
cija vyksta ir kitose didesnėse 
tremtinių stovyklose ar koloni
jose. Suinteresuotieji gali kreip
tis į minėtą organizaciją ir be
tarpiai šiuo adresu: NCWC 
Duesseldorf, Kari Rudolstr. 174.

— Debrenhorste. — Labai di
delį dėmesį skiria vargstan
tiems lietuviams energinga se
suo v'enuolė elzbietietė Petrė 
Augaitytė. Jirlai su motociklu 
aplanko apylinkėje gyvenančius 
tautiečius, juos paguodžia, rei
kalui esant paslaugo, sušelpia,

Ten pavasarį grįžta giedodamos gervės,
Ir pakyla į dangų vyturėlio giesmė,
Ir mane ilgesys per sargybas ten perves,
Ten svajonėj ir aš pakeleivis esmi. — B. Brazdžionis

CHICAGOS ŽINIOS
Kokie spausdiniai neleistini Socialinės enciklikos per 

radiją
Gegužės mėnesį Katalikų ra

dijo valandoje, kuri per NBS 
tinklą duodama sekmadieniais 
nuo 2 vai. 30 min. iki 3 vai., 
bus paskaitos apie socialines 
enciklikas.

pristatyti pas S. Surantą, 1920 1 aprūpina spauda ir suteikia įvai
rių informacijų. Mokėdama ge 
rai vokiečių kalbą, ji uoliai gina 
savo tautiečių reikalus miesto 
įstaigose.

— Lintore. Įsisteigė vargo 
mokykla. Vietos lietuvių Bend
ruomenė yra nedidelė, mokyklą 
lanko 11 berniukų ir mergaičių, 
visi tos apylinkės mokyklinio 
amžiaus vaikai. Mokytojauti pa
kviesta p. Boehm-Krutulytė. 
Bendruomenės apylinkei vado
vauja seniūnas A. Mikalauskas.

— Gegužės-birželio mėn. Vo
kietijoje lankysis Tarptautinio 
Katalikų Emigracinio Komiteto 
atstovas ir Lietuvos konsulas 
Kolumbijoje St. Sirutis. Sirutis 
atvažiuoja į Vokietiją tikslu or 
ganizuoti pabėgėlių emigraciją į 
Kolumbiją ir yra pasiryžęs ap
lankyti tas mūsų Bendruome
nės apylinkes, kuriose būtų as
menų, suinteresuotų ta emigra
cijos galimybe. Tad Bendruo
menės apylinkių valdybos ir se
niūnai prašomi galimai greičiau 

X Mažosios Lietuvos Bičių- KraSto Valdybai pranešti, ar 
li« draugijos valdytos posėdy-r™ .a;,ylinkė3(' lietu™i- ”°- 
je. kuris įvyko Lietuvių audi-lnnclų 1 Kolumbiją.

Sharon Avė., tel. 3-9787 arba 
pas P. Šuną, 524 Frost Avė., 
tel. 8-1407. Negalint patiems 
pristatyti prašoma paskambin
ti minėtiems asmenims — jie 
kaip galima greičiau paims.

Skyriaus valdyba lieka dė
kinga ponioms O. Sinkevičienei 
ir M. Ružienei, kurios surinko 
apie 500 svarų drabužių.

Skyriaus valdybos ir narių 
suisrinkimai įvyksta kas tre
čią kiekvieno mėnesio sekma
dienį 3 v. po pietų Rockfordo 
Lietuvių Kultūros Klubo pa
talpose ir visi vietos lietuviai 
prašomi dalyvauti.

— Peticijos parašai Cleve- 
lande priimami spaudos kioske 
kiekvieną sekmadienį. Visi lie
tuviai kviečiami šią peticiją pa
sirašyti. Birželio mėn. ji bus 
įteikta prez. Eisenhovveriui.

torijoje balandžio mėn. 20 d., 
nutarta sušaukti čia pat meti
nį narių susirinkimą gegužės 
mėn. 11 d., penktadienį, 8 vai. 
vakaro. Kviečiami nariai ir sve
čiai dalyvauti susirinkime. Bus 
renkama nauja valdyba ir kon
trolės komisija. Šįmet valdybą 
sudarė: pirm. J. Gaižutis, sekr. 
G. Bučmys, vicepirm. A. Gint- 
neris. P. Bagdonas ir M. Jagu- 
tis — nariai.

X “Aušros Vartų” tunto 
jaun. skaučių “Dubysos” drau
govė išpildys mamytėms skir
tą radijo valandėlę balandžio 
mėn. 30 d. 7 v. v. Sophie Bar
čus radijo programoje. Valan
dėlę paruošė draugovės drau-

nas Gintneris ir Aloyzas Siru-1 giriinkė vyr. sk. Milda Grigara- 
tis. Knygą galima užsakyti' vičiūtė.
prenumeratos keliu.

X Outline History of Lith- 
uanian Literature yra knyga 
dar 1942 m. parengta A. Vai
čiulaičio. Knyga reikalinga 
svetimtaučiams besidomintiems 
mūsų literatūra. Ji gaunama 
Draugo redakcijoj ir kainuoja 
50 et.

X Gimimo Panelės švenčiau
sios parapijos choras rengia 
gegužės 12 d. 8 vai. vakarą su 
šokiais Dariaus Girėno legiono 
salėje. Vakaro pirmininkas T. 
Kramer ir padėjėja Bernice 
Valančius.

X Angelė Norbutienė, 941
W. 53 st., žinoma veikėja, buvo 
susirgusi, tačiau šiuo metu jau
čiasi geriau.

X Dr. Antanas Razma, Wil- 
mington, III., LRKF Jaunimo

X L. ir K. Vitkai pasistatė 
gražią modernišką rezidenciją 
Clarendon Hills Rd., Clarendon

— Vokietijos Krašto Valdy
bos pirmininkas Pr. Zunde bu
vo nuvykęs į Muencheną tartis 
su Free Europe Citizens’ Ser
vice dėl paramos Bendruomenės 
kultūrinei veiklai vystyti. Mi
nėtos organizacijos atstovai pa
žadėjo ateityje skrti tam rei
kalui daugiau lėšų.

— Vasario 16 gimnazijoj abi
turientų laida. Kovo mėn. 26 d. 
baigėsi gimnazijos brandos eg
zaminai. Juos išlaikė 7 devinto
sios klasės mokinai: Dubaus- 
kaitė Genė, Gustas Valius, Ja- 
saitė Laima, Jonutis Algirdas, 
Sakalauskaitė Teresė, Damijo
naitis Vingaudas, Timpa Valte
ris. Du mokiniai: Polkis Edvi
nas gavo patasas iš matemati
kos ir lotynų kalbos, o Herma
nas Manfredas pataisą iš lietu
vių kalbos. Reikia tikėtis, kad 
jie pataisas po Velykų išlaikys. 
Išemigravusiam devintosios kla-

Mišias atlaikė vysk. Padolskis. 
Giedojo šv. Kazimiero Kolegi
jos choras, vedamas A. Skridu
lio. Pradžioje pamaldų mons. 
Strojny, generalinis Akademi
jos sekretorius, išskaitė visus 
Sovietų padarytus nuostolius 
Kat. Bažnyčiai Lietuvoje ir vi
sų išvežtųjų vyskupų pavardes. 
Pamaldose dalyvavo 19 “Tylos 
Bažnyčios” tautų atstovai, arki
vyskupai Gawlina ir Hindie, 9 
prelatai, įvairių vienuolynų at
stovai, tautinių kolegijų atsto
vai ir daugelis dvasininkų.

Iš pasauliečių pažymėtini Ita
lijos senatorius Angelilli, Romos 
viceburmistras Andreoli, gen. 
Guida, Amerikos ambasados pa
tarėjas Colby, Dr. Della Penna 
iš vid. reikalų ministerijos, Dr. 
Kallay, Laisvės Internationalo 
pirmininkas, ir kt. Iš lietuvių 
pažymėtini S. Lozoraitis, Kli- 
mienė, Lozoraitis jr., Vatikano 
ir Romos radijų vedėjai, visi 
dvasininkai ir Romos letuvių 
kolonija. Šios pamaldos buvo 
plačiai atžymėtos, su didele fo
tografija ir aprašymu, jubilėji- 
niame “Osservatore Romano” 
numeryje ir Italijos^Vr. dem 
organe “H Popolo”.

AUSTRALIJOJE

T,1 T 17J4.1 • - J , ses mokiniui V. Biretai, įverti-Hills. III. L. Vitkiene yra dūk- .... j • , • nant J° pažangumą, dėl svarbiųte imomų geradanų Juozo ,r priežas{i Mokytojų Taryba « 
Elzbietos Mondzijauskių. . pažin0 trandos atMtaUĮ

X Ateitininkų medikų korp. Visi abiturientą’ numato stu-
Gajos atstovai savo paskutini a- dijuoti ir pasirenka š a i studijų
mc susirinkime paaukojo vai- šakas: Gestas chemija su alaus 
kų laikraštėlio Eglutės reika
lams 22 dol.

stovyklos reikalams paaukojo | Marginiuosp 2511 w „„ s.
100 dolerių.

gamybos specialybe, Hermanas 
ir Polkis evang. teologiją, Ja
saiti chemiją, Jonut's geologiją, 

X Didžiausio pasisekimo su- j chemiją, Sakalauskaitė filonfi- 
laukusi drama “Prieš srovę” ( ją, anglų ir vokieč ų kalbas, Tim 
paskutinį kartą statoma Šoko- pa architektūrą, Damijonaitis 
lų salėje gegužės 5-6 dienomis.
Nauji sceniniai pertvarkymai 
ir nauji kosiumai. šeštadienį, 
gegužės 5 d., pradžia 7 vai. Po 
vaidinimo šokiai ir baras. Sek
madienį, gegužės 6 d., pradžia 
3.30 vai. Kvietimai atpiginti ir 
iš anksto gaunami J. Karvelio 
prekyboje, 3322 S. Halsted,

'Royal blue food store, 4359 So.
X Pranas ir Elzbieta Sat- Cambell Avė., ir Ramanausko 

kauskai savo auksinį sutuoktu- krautuvėje, 1439 So. 49 Avė., 
vių jubilėjų minės gegužės 6 d. Cicero.

filosofiją ir Dubauskaitė medi
ciną.

ITALIJOJE
— Tarptautinė Marijos Ake- 

demija, talkininkaujama PLB 
krašto valdybos, suruošė San
ta Mara Magg ore bazilikoje pa
maldas už persekiojamą Lietu
vą, kuriomis taip pat buvo no
rima išreikšti šv. Tėvui jo 80 
m. sukakties išvakarėse paverg
tųjų tautų dėkingumas už jo 
rodomą rūpesti ir palankumą.

— Juostelės Amerikos Reisui.
Amerikos Balso vadovybės ir 

JAV informacinės įstaigos Au3t 
ralijoje pageidavimu Australi
jos lietuviškųjų organizacijų 
atstovai Sydnejuje, Melbourne 
ir Adelaidėje įkalbėjo penkių 
minučių juosteles, kur'os vėliau 
bus transliuojamos į Lietuvą 
per Amerikos Balsą.

Sydnejuje juosteles įkalbėjo:
V. Skriška, A. L. B. Krašto Val
dybos pirmininkas, kun. Butkus, 
Sydnejaus liet. kapelionas, dr. 
A. Mauragis, Australijos liet. 
Katalikų Kultūros dr-jos pirm.,
VI. Miniotas, A, L. B. Sydnejaus 
apyl. pirm., A. Laukaitis, Spor
to Klubo Kovas pirm., St. Sko- 
rulis, Šviesos Sambūrio pirm., 
Br. Žalys, skautų vietininkijos 
štabo narys. Juostelių įkalbėji
mą organizavo A. L. B. Krašto 
Valdybos vicepirmininkas Vyt. 
Doniela.

Adelaidėje į juosteles įkalbė
jo: apie lietuvių religinį gyveni
mą Pietų Australijoje kun. dr 
P. Jatulis, apie lietuvių kultū
rinę veiklą ir lietuviškąjį jauni
mą — Pr. Pusdešris ir apie lie
tuvių bendruomenės gyvenimą 
Pietų Austrai, joje — J. Lapšys.

— Initium Seme;,tri. Kovo 
mėnesio pabaigoje Sydnejaus 
lietuviai studentai suruošė tra
dicinį Initium Semestri. Daly
vavo apie 30 studentų, keletas 
šiemet baigianč ų gimnazijas ir 
apie 40 kviestų svečių. Initium 
Semestri gražia kalba pradėjo 
Sydnejaus studentų s-gos pir
mininkas Z. Budrikis. Jaunuo
sius akademikus sveikino ir sėk
mės linkėjo Krašto Valdybos 
pirmininkas Vyt. Skrinska. Po

sveikinimų sekė puiki studentiš
ka programa.

Šįmet į universitetą įstojo 6 
merginos ir 1 vyras. Baigė du: 
inžineriją A. Olšauskas ir huma 
nitarinius mokslus P. Daukutė. 
Z. Budrikis pereitais metais bai
gęs gamtos-matematikos fakul
tetą toliau studijuoja inž'neri- 
ją-

— Nauja Sydnejaus Apylin
kės Valdyba. Balandžio 8 dieną 
Sydnejuje įvyko A. L. B. Syd
nejaus apylinkės narių susirin
kimas. Buvusiam pirmininkui 
VI. Miniotui ir iždininkui V. Sab 

1 levičiui padarius valdybos veik
los ir pinigines apyskaitas, nau- 
jojon valdybon buvo išrinkti: 
K. Kemežys, VI. Miniotas, P. 
Grošas, J. Jasaitis, Alf. Šidlaus 
kas. Kandidatai: K. Adickas ir 
J. Sarkauskas.

Revizijos komisija: R. Venc
lovas, F. Sipavičius ir A. Nica- 
jus.

Susirinkimas praėjo gražioje 
nuotaikoje ir naujoji valdyba, 
kurion įėjo naujų stiprių jėgų, 
tikimasi, apjungs visas pozity
viausias jėgas našiam darbui.

Išvyko į Kanadą. Balan
džio 2 d. į Kanadą išvyko anks
tyvesniųjų ateivių kilmės Bar< 
bara Aldona Vdsonaitė (Wil- 
son). Ji yra baigusi Sydnejaus 
universitetą, kur studijavo po
litinius mokslus ir istoriją. At
sisveikindama su Sydnejumi B 
A. Vilsonaitė paaukojo po 10 
svarų “Mūsų Pa stogės” la'kras- 
čiui ir Vasario 16 d. Gimnazi
jai Vokietijoje.

ARGENTINOJ
— Inž. Balio ir Pajautos Bati

kų dukrelė Pajauta šia s metais 
sėkmingai užbaigė humanitari
nius mokslus Sydney, Australi
joj, valstybiniam universitete 
ir tuojaus gavo tarnybą miesto 
bibliotekoj?.

— ALB skelbia, kad, pabalte 
čiams per Vasario 16 d. minėji
mus nutarus prašyti dabartinę 
Argentinos vyriausybę panaikin 
ti Perono vyriausybės patvar
kymą, kuriuo buvo uždarytos 
Pabaltijo valstybių atstovybės, 
argentinečiai intelektualai la
bai susidomėjo lietuviais. Tikri 
argentinieči didžluo jasį Ar
gentinoje gyvenančių lietuvių 
kultūrine veikla ir jų kova už 
savo tautos laisvę.

BRAZILIJOJ
— Brazilijoje gydytojo dip

lomą yra gavęs jau antras lie
tuvis daktaras. Tai Jonas Vaite- 
ka, kuris dabar žada atidaryti 
savo kabinetą S. Paulyje. Pas
taruoju laiku pradeda išeiti į 
gyvenmą sy aukštojo mokslo 
diplomais ir daugiau lietuvių 
Jau turima įvairių profesijų lie
tuvių, baigusių aukštuosius mok 
sius Brazilijoje, dirbančių stam- 
biausiausiuose Brazilijos cent
ruose.

JAV Organizacija Ugdymui 
Padorios literatūros nustatė, 
kad netinkamais reikia laikyti 
spausdinius, kurie: 1. Augšti- 
na nusikaltimus ar nusikaltė
lius,

2. Detaliai aprašo nusikals
tamo darbo vykdymą,

3. Negerbia teisėtos vyriau
sybės,

4. Neleistinai vaizduoja bai
senybes, žiaurumus, prievartą,

5. Neleistinai vaizduoja lyti
nius dalykus,

6. Deda nepadorias iliustra
cijas,

7. Deda nepadorius skelbi
mus ar skelbia gaminius, kurie 
gali daryti fizinę ar moralinę 
žalą.

8.. Be atodairos pakartotinai 
vartoja piktžodžiavimus, ne
švarius ir nepadorius posakius.

9. Pajuokia kokią nors tau
tinę, religinę ar rasinę grupę.

Tremtinių globėja
Daugeliui tremtinių yra pa

dėjusi The Immigrants’ Pro- 
teetive League, kurioje dirba 
lietuvaitė advokatė H. Jįęrry. 
Ta organizacija turės savo me
tinį susirinkimą gegužės mėn. 
8 d. 12 vai. Prudential rūmuo
se. Pasitarimo metu bus ir pie
tūs. Kalbės Pierre S. du Pont 
III tema “Trys kūrybiniai 
šimtmečiai Amerikoje”.

Brolio Mato džazo albumas
ABC — Paramount išleido 

neįprastą džazo albumą. Jo 
viršelyje — servitų broliuko 
abitu apsirengęs brolis Motie
jus (Matthew) — viena iš įre- 
kordavimo scenų. Daugelis 
tame žmoguje atpažins Chica
gos saksofonistą Royce Brown, 
kuris anksčiau buvo plačiai ži-

Religija ir nepilnamečiai 
nusikaltėliai

Gegužės mėnesį sekmadie
niais per ABC radijo tinklą bus 
paskaitos apie religiją ir ne
pilnamečių nusikaltimus. Pa
skaitos bus tarp 11 vai. 35 
min. ir 12 vai. dieną.

Darbininkiškos studijos
Katalikų Darbininkų Jauni

mo organizacija Notre Dame 
universitete rugpjūčio mėn. tu
rės dvi vasarinių studijų sa
vaites.

*
Įšventins 30 naujų kunigų

Gegužės mėn. 1 d. kard. 
Stritch įšventins 30 naujų ku
nigų. baigusių Šv. Marijos se
minariją Mundelein .miestely. 
Tarp šių naujai įšventinamų 
nėra lietuvio nei vieno.

Laimėjo mokslapinigius

Keliasdešimt Chicagos moks
leivių, pasižymėjusių platinant 
arkidiecezijos laikraštį “The 
New World”, laimėjo mokslapi
nigius tolimesnėms studijoms. 
Laimėtojų sąraše yra ir Dievo 
Apvaizdos parapijos lietuvaitė 
S. Cepulionytė.
$1,100,000 universitetams

Trys pramonės bendrovės: 
Colgate-Palmolive, American 
Can ir Goodrich paskyrė $1,- 
100,000 įvairioms 186 augšto- 
sioms mokykloms. Colgate Pal-
molive paskyrė pusę miliono, o 

nomas muzikos pasaulyje, bet kit<)g dvi _ pQ $300 000 Be ki.
i_i — tmo- * . , v .tų, Chicagoje gaus pašalpą ir 

De Paul universitetas.
kuris vėliau įstojo į zervitų vie
nuolyną.

Moksleivių muzikos 
festivalis

Chicagos Katalikiškų Mo
kyklų Muzikos sąjunga gegužės 
5 d. 2 vai. p. p. Orchestra Hali 
patalpose ruošia moksleivių 
muzikos festivalį, kuriame da
lyvaus moksleiviai iš 37 katali
kiškų mokyklų. Festivalyje pa
sirodys jungtinis katalikų 
augšt. .mokyklų simfoninis or
kestras, 200 mergaičių choras, 
100 instrumentų dūdų orkes
tras, jungtinis berniukų cho
ras.

Smūgiai į galvą — 
pavojingi

Loyolos universiteto gydy
tojas dr. J. Cascino perspėja 
icpor/rinkus, 'ypač 1 boksiniin- 
kus, kad pakartotini smūgiai į 
galvą iš dalies sutrikdo galvo
jimą, apsunkina žmogaus susi
koncentravimą, silpnina atmin
tį ir kartais sutrikdo sprendi
mus.

Kardinolas pas gail. seseris
Chicagos katalikės gailestin

gosios seserys gegužės 5 d. tu
rės savo bendras pamaldas ka
tedroje. Šv. mišios bus 9 vai. 
Po pamaldų bus bendri pusry
čiai Sheraton viešbutyje, kur 
kalbės kard. Stritch. Iškilmėse 
dalyvaus keletas šimtų katali
kių gail. seserų.

Įsteikit Lietuvišką šventovę 
Savo Nauuose I

Jei Jūs norite, kad Dievas laimin
tų jūsų namus, išatatykite Jo buvi
mo ženklų savo namuose. Mums Die
vo gerumų geriausiai primins Jo my
limosios MotinfilSs Marijos paveiks
las. Marijos Metals savo namuose 
{steikite Marijos Šventovę.

Mums lietuviams Dievo MotlnSIfi 
itin artima. Mūsų žemė gausi Mari
jos Šventovėms, mūsų tauta pavesta 
Jos Nekalčiausios Širdies globai. Tai
gi steigdami Marijos metų Šventovę 
savo namuose, padarykite jų kartu 
ir LIETUVIŠKĄ.

[slgyklmo Aušros Vartų Marijos 
paveikslų Ir pakabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose.

Puikų AuSros Vartų Marijos spal
votų paveikslų 13^x17% colių gu
lite įsigyti Šiam tikslui už >1.00. 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

MARIJOS MfiNESĮ PRALENKI
ME GEGUŽINIŲ PAMALDŲ 

DVASIOJE
Gegužinių pamaldų dvasia yra to

kia gili, tokia maloni ir tokia 
lietuviSka

Ši dvasia yra puikiai išreikšta 
Jo Ekscelencijos 

Vyskupo Vincento Blizgio 
gegužiniuose skaitymuose:

MARIJA DANGUJE 
IR ŽEMĖJE

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

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

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

Ją galite gauti Užsakymus Ir pinigus siųskite:

“DRAUGE” DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 2334 So. Oakley Ava.,

CHICAGO 8. ILL. CHICAGO 8. ILL.


