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VIDURIO RYTUOSE KYLA NAUJI KLAUSIMAI
Ir Leninas netoleravo opozicijos 

net ir iš savo artimiausiųjų
JUOZAS LINGĮ S 

Mūsų bendradarbis Švedijoje
„Be vado, be vardo, apie kurį viskas grupuotųsi, be figūros, 

kuri savyje nesimbolizuotų tikrųjų minčių bei nepajudomų verty
bių, be viso to diktatūra negali egzistuoti“, šiais žodžiais pradeda 
švedų dienraštis Dagens Nyheter savo įžangini Chruščevui papūtus 
priešstalininę dvasią.

Šios įžanginės mintys, kurios 
yra būdingos visai švedų demo
kratinei spaudai, yra tikrai įdo
mios. Jeigu diktatūra reiškiasi 
grupele asmenų iš karto, tai vis- 
tiek turi būti surastas kuo ma
žiausias bendras vardiklis, ku
riuo galėtų visi pasinaudoti, ta
čiau tai turi būti figūra, iššau
kianti tikrąsias istorines asocia
cijas, turinti reikiamų silgestinių 
jėgų masėms paveikti. Šiandien 
Sovietų Sąjungoje tėra tik vienas 
toks, kuris atitinka šias kvalifi
kacijas — tai Leninas, bolševiz
mo kūrėjas, rusų revoliucijos va
das, Sovietų pirmasis vyriausy
bės šefas. Praėjo jau 30 metų 
kai Leninas miręs. Ant pirštų ga
lima suskaityti tuos rusus, ku
riems tiesiog teko su juo susi
durti, o ne vien tik per balzamuo
tus jo palaikus Raudonoje aikštė
je Maskvoje.

Jei tik prieštaraudavo...
Negalima užginčyti, kad Leni

nas nebūtų buvęs simpatiškesnis 
už Staliną, arba bent netoks at- 
stumiąs. Jo ašmeniniu kuklumu, 
kurio dabar nuolatos šaukiamasi 
kovai su „asmens garbinimu“, 
taip pat netenka abejoti, be to 
jis buvo labiau išsilavinęs negu 
kad diktatoriai paprastai būna.
Objektyvūs žmonės sako jis bu
vęs simpatiškas — ir kaip priva
tus žmogus. Jo raštai nėra pa
trauklūs, jie persunkti dogmatiz
mu ir schematiniu galvojimu, ta
čiau, palyginti, juos su Stalino
monotoniniu bei vulgariu pedan-į pasiutimą jvarę. 
tizmu, Lenino proza yra vistiek 
šiek tiek ekspresyvi, ten netrūks
ta nei drastinių frazių, nei saty
ros.

iš tikrųjų yra būdinga Leninui, 
tai jo tiek nepajudomas, tiek pat 
ir klaidingas įsitikinimas, kad 
Sovietų Sąjunga negali išsilaiky
ti „kapitalistiniame“ pasaulyje ir 
kad rusų revoliuc’ija yra tik pir
masis pasaulinės revoliucijos eta
pas ir kad antrasis etapas netu
rėtų būti tolimas, jeigu pirmasis 
pasisektų. Prie nesuklastotų le
ninizmo elementų priklauso ir ši 
citata: „Kol kapitalizmas ir so
cializmas dar gyvena, tol mes ne
galime gyventi taikoje. Galuti
nėje sąskaitoje ar vienas, ar an-

parlamentas jokiu būdu negali 
būti vieta, kur kovojama darbo 
klasės sąlygoms pagerinti. Vie
nintelę naudą su miesčionijos įs
taigomis galima padaryti, tai jas 
sunaikinti“. Su praktine politi
ka vakarietišku ųianymu leniniz
mas neturi nieko bendro, o kaip 
tiltų statytojas tarp valstybių 
Leninas visai netinka.

Pirmų pirmiausia Leninas, 
priešingai Stalinui, dabar liaup
sinamas kaip „kolektyvinio va
dovavimo principo“ reiškėjas. 
Jeigu žvilgterėsime į istoriją, pa
matysime, kad ir po revoliucijos 
svarbiausi nutarimai buvo vyk
domi balsuojant liaudies komisa
rų taryboje, kur galėjo atsitikti, 
kad Leninas atsidurdavo mažu
moje, tačiau principiniuose klau
simuose Leninas netoleravo opo
zicijos net ir iš savo artimiausių
jų bendradarbių pusės, o prieš 
vieno asmens diktatūrą kaipo to
kią jis nieko prieš neturėjo. „So
vietų socialistinė demokratija 
jokiu būdu nesipriešina vieno as
mens diktatūrai. Gali atsitikti,

Didž. Britanijos nauji
rūpesčiai Vidurio Rytuose

WASHINGTONAS, bal. 30. — Vidurio Rytuose papūtė nauji 
vėjai prieš D. Britaniją. Pranešimas iš Persų įlankos apylinkės 
sako, jog Saudi Arabija ir Iranas neformaliai svarstė, kaip palaips
niui išstumti Britanijos jėgas iš Vidurio Rytų.

Pirmiausia ten būtų siekiama
savo valdžios britų kolonijose ir

tras turės triumfuoti — laidotu
vių himnas bus giedamas arba kad diktatorius geriausiai suge- 
Sovietų Sąjungai arba pasaulio ba išreikšti klasės valią, kad jis
kapitalizmui“. Arba kad ir iš vė
lesnio laikotarpio: „Kitokios al
ternatyvos nėra — arba sovietiš
ki režimai visuose pažangiuose 
kraštuose arba pats reakcionie- 
riškiausias imperializmas turi 
triumfuoti... anglo - amerikietiš
kas imperializmas, kurs puikiai 
sugeba panaudoti demokratijos 
formą savo tikslams atsiekti. Vi
durio kelio nėra“.

Jei būtų gyvas

O kai Chruščevas savo ilgoje 
kalboje tame taip garsiame praė
jusiame komunistų partijos kon
grese „tolmočijo“, kad parlamen
tariniai laimėjimai gali „įvairiuo 
se kapitalistiniuose kraštuose“ 
užtikrinti darbininkams svarbių 
socialinių reformų, tai tatai, jei
gu Leninas būtų gyvas, jį būtų 

„Joks

vienas gali daugiau pasiekti ir 
kad jis labiau reikalingas“.

Tame garsiame paskutiniaja
me partijos kongrese buvo kalba
ma ir apie reikalą išleisti moksli
niai patenkinančią rinktinių Le
nino raštų laidą. Toje naujoje lai
doje, žinoma, dabar reikės „nu- 
aiškinti“ kai kurias jo raštų vie
tas, na kad ir tas, kurios 'čia 
trumpai suminėtos.

SSSR spauda apie
lankymąsi Anglijoje

MASKVA. — Bulganino ir 
Chruščevo apsilankymą Anglijo
je Maskvos laikraščiai vaizduoja 
rožinėmis spalvomis, Nuslėpda
ma įvykusius incidentus ir stam
biomis antraštinėmis raidėmis 
kalbėdama apie draugiškumą 
tarp anglų ir rusų.

Gegužes I d. Sov. Rusijoje

Arabas žiūri pro spygliuotų vielų užtvarą į savo tėviškę, esančią 
Izraelyje. Jis yra vienas iš 17,000 arabų tremtinių vienoje sto
vykloje, esančioje Gaza ruože. (INS)

Kuboje numalšinta sukilimas
t

HAVANA, Kuba, bal. 30. — Civiliai sukilėliai bal. 29 d. puolė 
karines buveines Matanzos mieste, 60 mylių rytuose nuo Havanos. 
Vyriausybė numalšino sukilėlius po smarkių kovų. Vienuolika vyrų 
krito kovose. Yra ir sužeistų.

Trumpai iš visur
• Leonas Laviekas, baigiantis 

II Pasauliniam karui patekęs į 
rusų belaisvę ir išbuvęs joje iki 
šių metų sausio mėn. pradžios, 

nėtos vietos gautų nepriklauso- buvo su kitais belaisviais išleis- 
mybę, jos įsijungtų į naują šeikų j tas ir dabar atvyko į JAV pas sa- 
federaciją.

Jei Saudi Arabijai ir Iranui pa
siseks planai, D. Britanija netek
tų turtingų žibalo laukų, ypač pa
žymėtina Bahrein -ir Kuwait.
Neišnaudoti žibalo sluogsniai gu
li Oman ir Muscat apylinkėse, 
kurias valdo vietos tvarkytojai, 
kurie yra britų lėlės.

Neseniai Iranas pradėjo sau 
reikalauti Bahrein, dabar valdo
mą Britanijos gubernatoriaus.
Britanija taipgi turi nesusiprati
mų su Yemenu.

Nauji rūpesčiai sutinka Brita
niją išstūmus ją iš Suezo kanalo 
ir Jordanui išstūmus britų va
dovybę iš Arabų legijono.

protektoratuose. Šis sąjūdis pa
liestų Bohrein, Kuwait, Oatar; 
Trucial pakrantėje Oman, Mus- 
cat ir Aden sultoniškas vietoves. 

Jei daugumas ar visos čia mi

vo gimines. Būdamas nelaisvėje 
Rusijoje per daugiau kaip 10 me
tų perėjo arti šimto įvairiausių 
koncentracijos stovyklų, nuo 
Kaukazo iki Vorkutos ir Sacha
lino.

• Rytų Vokietijos komunisti
nės vyriausybės premjeras Otto 
Grotewohl pareiškė, jog Sovietų 
Rusijos vadai pradėję naują 
priešstalininę liniją, kad pavilio
tų Vakarus prie savęs. Tai pir
mas toks pareiškimas iš komu
nistinio lagerio. Kažin ką jam pa 
sakys bosas Chruščevas?

• Britų York lėktuvas, vežęs 
49 asmenis (kareivių žmonas ir

Jei Saudi Arabijai ir Iranui pa- 'vaikus) vakar nukrito žemėn pa-

Tačiau kaip politikas Leninas 
buvo grynakraujis fanatikas, ne- 
tolerantas ir be jokios atodairos. 
Keletą metų prieš pačią revoliu
ciją vienas iš arti stebėtojų rašė 
apie Leniną: „Jis yra geležinės 
valios žmogus ir nė su kuo nepa
lyginamas organizatorius, socia
listu gi telaikė tik save vieną (tai 
buvo tais laikais, kad bolševiz
mas sudarė tik socialdemokratiz- 
mo šaką). Kiekvienas, kurs tik 
jam pasipriešindavo, likdavo vi
sam laikui pasmerktas. Vietoj 
kad kovotų su savo priešinin
kais socialdemokratiniais meto
dais, Leninas pasinaudodavo 
„chirurginiu metodu“. Patirtis 
mane įtikino, kad jo laimėjimas

MASKVA. — Gegužės mėn. 1 d. proga „Izvestijos“ savo veda-1 
majame paskelbė šiems metams kompartijos centro komiteto šū
kius. Jais stengiamasi sutelkti komunistus „į didįjį darbą — plė
timą komunizmo“.

-------------- -—---------- Metami taikos šūkiai. Sveiki-
1 narna Sovietijos gyventojus — 
j komunizmo kūrėjus. Kompartija

ouola Staliną sveikinama, kaip vadovaujanti 
i jėga kovoje dėl komunizmo išpli-

Maskvos dienraštis „Izvestija“ timo.

Giria Leniną,

Šūviai pasipylė privažiavus ke
turiems sunkvežimiams prie ar- 
nijos būstinės. Sfoikilėliai iš sunk
vežimių papylė kulkas kulkosvai 
džiais ir šautuvais.

Nė vienas sunkvežimis neįva
žiavo į kariuomenės stovyklą.

Armijos pulkininkas Pilar Gar 
čia pareiškė, jog vyriausybė jau 
viską sutvarkė ir sukilėliai nura
minti.

Ministerių taryba bal. 29 d. nu
tarė suspenduoti konstitucijos 
garantijas (greičiausia spaudos 
ir susirinkimų laisvę).

Tai pirmas toks įvykis nuo 
1953 metų, kai buvo sukilimas 
Santiago.

Sukilėlių vadai buvo Reynold 
Garcia ir Julio Rodriguez,

Buvęs prezidentas Carlos Prio 
Socaraas, grįžęs prieš šešis mė
nesius iš tremties, areštuotas. Jis 
kaltinamas neramumų išprovo- 
kavihiu. Reynold Garcia, sukilė-

Šūkiuose atsispindi pasaulinės 
revoliucijos mintis. Šaukiama: 
„Augščiau kelkime proletariško

Lenino 86-to gimtadienio proga 
bal. 22 d. davė pirmame puslapy
je vedamąjį, kuriame išaugština
Leniną, bet drauge skelbia, kad j internacionalizmo vėliavą! Visų 
asmens kultas (kaip tai buvo Sta šalių proletarai vienykitės“, 
lino atveju) esąs svetimas mark- Anksčiau visaip koliotas Tito 
sizmui — leninizmui. Asmens režimas dabar susilaukia tokių 
kultas mažinęs partijos ir liau- ' sveikinimų: „Broliškas sveikini- 
dies masių vaidmenį, žeminęs ko- mas federalinės Jugoslavijos liau

bus ‘ UkZusiaf pUati“riraa’au3i^ lek vadovavimo vaidmenį a;e8 respublikos tautoms, kurian-
partijoje ir salyje, gimdęs rim- čįom3 socializmą. Lai gyvuoja 
tus trūkumus ir sauvaliavimus,1 nesugriaunama draugystė ir bengrėsmė visai rusų revoliucijai.

Jis taip kietai laikys tą pergalė
jimą savo rankose, kad net uždu
sins jį“. Toje 1914 m. charakte-1 
ristikoje yra daug gruožų, išryš
kinančių ne tik paskutiniųjų lai-1 
kų Leniną, bet ir jo pavaduoto
ją Staliną, kurio pretenzijos būti 
Lenino mokiniu nėra jau tokios 
be pagrindo, kaip kad dabar sa-, 
korr .

Būdingi Lenino Sodžiai ,, , a ... _ .kas yra katalikų Bažnyčia. Pir- pasaulyje!" 
iškeliant Leniną pavyzdžiu, jis masis tokių lapelių buvo paveik-,

pristatomas kaip ypač dviejų tas komunistuojantis spaustuvi-: fta’enoorluR
principų nešėjas. Vienas iš tokių ninkas, kurs ruošdamas spaudai Ge„užėg i d • šv Pilypas ir šv 
principų yra taip vadinamas Ui- medžiagą, susidomėjo katalikybe JoM^ aStalai. lictuviSki: 
kus sugyvenimas“. Pagal Chruš- į r dabar mokosi, pasiryžęs Pn" Avinis r Geeutė
čėvą „leninizmo principas apie imti krikštą. ‘ *
taikų sugyvenimą tarp įvairių

— rašo Maskvos laikraštis.

Rankraštis atvertė

spaustuvininką
TOKIO. — Japonijoje, Kyoto

dradarbiavimas tarp Sovietų Są
jungos ir Jugoslavijos tautų“.

Nepamirštama nė Amerikos, 
kuri įpinama į šūkį: „Lai gyvuo
ja draugiškumas ir bendradar
biavimas tarp Anglijos, JAV, 
Prancūzijos ir Sovietų Sąjungos,

mieste, buvo atiduoti spausdinti j jų pastangose sumažinti tarptau- 
vadinamieji Gerojo Ganytojo są- tinį įtempimą ir pasiekti taikią 
jūdžio lapeliai, kuriuose stengia- koegzistenciją, sukurti kolekty- 

nekatalikams paaiškinti vinį saugumą Europoje ir visammasi

Saulė teka 5:49, leidžiasi 7:48.
socialinių sistemų valstybių yra 
ir bus pagrindinė mūsų užsienio 
politikos linija“. Jeigu jau kas

• Turkai dabar kelia riaušes 
Kipro saloje. Turkų jaunuoliai 
padegė devynis graikų namus.

Oru Chicagolt
Chicagoje ir apylinkėje rytoj 

apsiniaukę ir šilčiau.

Gen. Curtis E. Le May, strate
ginės oro komandos vadas, kalbė
jo Senato ginkluotų jėgų tarny
bos pakomitečio posėdyje apie 
JAV oro jėgų stiprumą. Genero
las pareiškė, jog didžiausia proble
ma yra stoka oro jėgose iilavin- 
tų ir profesionalų vyrų. (INS)

lių vadas, dirbo susisiekimo mi
nisterijoje Prio Socarras režimo 
metu.

Meksika kviečia 

jėzuitus
Meksikos vyriausybė, per savo 

Švietimo ministeriją, pakvietė jė
zuitų misionierius padėti krašte 
kovoti su analfabetizmu. Jėzuitų 
misionieriai jau nuo seniau sėk
mingai, bet tyliai, dirba tarp Ta- 
rahumara indėnų, šiaurės kalnuo 
se. Meksikos vyriausybės kvieti
mas sutampa su jėzuitų planais 
praplėsti savo veiklą ir į pie
tus. Dabar Švietimo Ministerija 
duoda radijo įtaisus jėzuitams, 
kad jie galėtų išplėsti švietimo 
darbą.

Minės Colombo

mirties sukaktį
DETROITAS, Mich. — Kolum

bo vyčiai šią vasarą, rugpjūčio 
21—23 d. šaukia suvažiavimą 
Detroite, kur tikimasi dalyvaus 
375 delegatai iš JAV, Kanados, 
Kubos ir Phijipinų salų. Suvažia
vimo metu bus pagerbtas Kristo- 
pas Kolumbas, nuo kurio mirties 
šiemet sueina 450 metų. Iki su
važiavimo Kolumbo vyčiai mano 
savo narių skaičių priauginti iki 
miliono.

Bolševikai nesikeičia
MASKVA. — Sovietų Sąjun

gos kompartijos organas „Prav- 
da“, minėdamas Lenino 86-tą 
gimtadienį, pirmame puslapyje 
vedamajame pabrėžia, kad „So
vietų Sąjungos komunistų parti
ja kaip akies lėliukę saugo gry
numą leniniškų idčjų ir ryžtingai 
kovoja prieš betkokį jų iškraipy
mą teorijoje ar p”aktikoje“.

Mankština agitatorius
Ryšium su pakeitimu linijos 

dėl Stalino, Sovietų Sąjungoje iš
vystoma atitinkama propaganda 
Bal. mėn. 20 d. Maskvoje propa 
gandistai ir agitatoriai turėjo sa 
vo kursus, kad dar labiau pasi
ruoštų naujam uždaviniui — iš 
populiarinti naują liniją prieš 
Staliną.

vyktų įsigalėti Persų įlankoje,
Britanijai būtų suduotas skau

dus smūgis.
Ekspertai abejoja, kad Saudi 

Arabija ir Iranas tuojau vykdy
tų savo planus. Saudis pirmiau 
bandys kalbėtis su Britanija dėl 
Buraimi oazės, ginčijamo regijo- 
no, dabar valdomo britų. Saudis 
nori priglausti po savo sparnu 
Buraimi oazę.

kildamas iš Stansted areodromo, 
Anglijoje. Lėktuvas buvo pasi
ruošęs skristi į Kipro salą. Du 
žuvo, šeši sužeisti.

• Sovietai sumažino augštes- 
niem pareigūnams algas iki 50 
proc.

• Nekonkurentas. Laikrašti
ninkų suvažiavimas New Yorke 
pripažino, kad televizija nėra 
konkurentas laikraščiam.

Kiek žmonių pasaulyje?
NEW YORKAS, bal. 30. — Jungtinių Tautų metinė knygr

apie žmones pasaulyje sako, jog 1954 m. pasaulyje buvo 2,652,000,-
000 gyventojų. Per metus paaugo 37,000,000.

Vakarų pasaulis turi daugiau ~ ' ..—-—: " ■. . , . a . Komunistine Kimia turi 583,-moterų negu vyrų. Arabų ir Azi- nnn nAn . . J T ...009,000 gyventojų, Indija —jos kraštai turi daugiau vyrų ne
gu moterų, sako metinė knyga.

Yra 51 miestas su milionu ar 
daugiau gyventojų.

New Yorkas su metropolija 
yra gausiausias miestas, turįs

377,000,000, Sovietų Sąjunga 
214,000,000, Jungtinės Amerikos 
Valstybės — 162,000,000.

1,451,000,000 gyv. yra Azijoje, 
neskaitant Sov. Rusijos apylin-

12,300,000 gyventojų, sekantis kės; 404,000,000 Europoje, 357,- 
yra Londonas su 8,300,000 gy- 000,000 Amerikose ir 210,000,000
ventojų.

JT knyga stokoja oficialių 
skaitlinių iš Maskvos ir kitų S. 
Rusijos miestų. JAV almanachas 
teigia, kad Maskva turi 7,000,000 
gyventojų. Tokio turi 6,300,000 
gyventojų, Šanchajus — 6,200,- 
000 gyv., Paryžius — 4,800,000.

Afrikoje.

Sparčiausiai auga Venezuela, 
lėčiausiai — Airija.

• Jungtinės Amerikos Valsty
bės įteikė pirmus sprausminius 
lėktuvus Iranui su karinėmis iš
kilmėmis Teherano areodrome.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Sov. Rusijos komunistų partijos bosas, grįžęs iš Anglijos 

į Maskvą, vėl pakartojo, kad Sov. Rusija norinti gerų santykių su 
JAV. Sov. Rusijos premjeras Bulganinas pareiškęs, kad kelionė 
į Angliją buvusi politinė ir praktiška.

— JAV prezidentas Eisenhouieris vakar priminė kongresui, 
kad betkoks esminis nukirtimas $4,900.000,000 uisienio pagalbos 
programoje šiuo metu „pastatytų JAV saugumą į didelį pavojų“.

— Prezidentas Eisenheneeris vakar grįžo į Baltuosius Rūmus 
iš Gcttysburg, Pa.

— Vakarų Vokietijos uisienio reikalų ministeris Ileinrieh 
Brentano, vakar atvyko į Londoną tartis su britų pareigūnais ui
sienio ir ekonominiais reikalais. Nors nėra Londone tokių iškilmių, 
kokios buvo suruoštos Kremliaus vadams, bet daugumas tiki, kad 
šios derybos vokiečių su britais bus sėkmigesnės negu buvo su 
rusais.

— Jungtinių Tautų gen. sekretorius Dag Hammarskjold vakar 
\jau stovėjo prie susitarimo durų su Egiptu dėl Arabų — Izraelio 
paliaubų, nors naujas nesusipratimas prie pasienio vėl sudrumstė 
Vakarų Rytų padangę.

— Egipto premjeras Gamai Abdul Nasser grasina nutraukti 
konsuliarinius santykius su Monako valstybėle. Nesusipratimas 

i įvyko dėl to, kad princas Rainier III pakvietė į savo vestuves buv. 
karalių Farouką, kuris svečių knygoje pasirašė Farouk ir pridėjo 
dar R (rex), karalius.
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‘Rašo DR. AL. RAČKUS?

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32

Budrumas
Praėjusį sykį buvo rašyta, veik sergą. Dažnai budrumo 

kad žmogus beveik trečdalį sa-Į kaltininku yra kava ar stipri ar- 
vo gyvenimo praleidžia lovoje bata. Bet pasitaiko, kad nė ka- 
ir miegamajame kambaryje, vos, na arbatos nevartoję beveik 
Kadangi miegamajame kamba- kas vidunaktį išbunda ir nepail- 
ryje žmogus turi miegoti, pail-Į si. Tokią padėtį vadiname n- 
sėti ir savo šeikvotas jė’as at-1 romnija.
gaivinti, tai jame privalo būti T_ , x. , ...
visiška ramuma. Žmogus nega- , _ * daryti. kad naktį išbi dr
lės ramiai miegoti ir tinkamai ^utV ?allma vfl T, u2‘
pailstti, iei io davlnf "e taip jau lerejva išspręs

ŽUVO KETVRI MARINAI

2EL;-----

i?srE3JSs'Qja

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparaty Taisymu,

Sąžiningas u garantuotu darbia 
M. RIMKUS, 4517 S. bawyer ttt 
TeL VI 7-0087 — VI 7-303.

afSJBrfeL6sreiJ®rt?>jBsT<i.9&
lel. ofiso HE. l-t>PW». rez. PR. 6-733:

IR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ-

>957 W. Garfleld Bivd
V AL I—4 ir 6—s. 

Mttiautviiiais nuo I iki 4 vai p i
sskvius ketvirtad Ir sekmad

Dr. Nina KRIAUČELIŪNAITE DR. J. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas. <255 W. 63rd 8» 
•riM’ t.-l ItKlinniv 5-4410 

Rezid. telef. Gitovcliill 6-0017
valandos. 1-2 p. m u 6-Į» p. u 

Feuktad. tik po pietų. 
i'r«<'lad ir šeštad pagal nutari.

(Gydytoja Ir Chirurgfi) 
MOTEKV LlGį IK AKlSUtUOS 

SPECIALI KTt
2750 West 71st Stresi 

Kampas 71st Ir Caiifornia,
TeL. ofiso Ir rez. REpubllc T-4140 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. Seat « p p 

Priėmimas tik pagal eusitartma

jei jo m egamajame 
kambaryje laikrodėlis t:ksės, ar 
langas tirtės, ar lova brazdės, 
ar ^unelis kasysis, ar kas nors 
knarks.

Žmogus prie visko pripranta. 
Kiekvienas gyvas sutvėrimas

ti. Benjaminas Franklinas, ku
rio atvaizdas yra ant dabartiniu 
JAV pusdolerių, buvo ne tktai 
valstybininkas, bet ir “daktara
vimu” užsiimdavo. Jis savo pa
cientams patardavo turėti dvi 
lovas: kai vienoje lovoje išbudęs

prie gyvenimo aplinkumos pri- negali užmigti, tai šokti į kitą 
pranta. Ir šunelis kariamas pri- į šaltą lovą ir tuoj užsiklojus gal- 
pranta. Daugelis prie miesto Įvoti, kaip sušilti ir užmigti. Day

Keturi marinai žuvo susidūrus lėktuvams Mojavę, Calif. (INS)

triukšmo ilgainiui taip pripran 
ta, kad paskui dieną ar nak
tį jokių garsų “negirdi”, iš
moksta miestišką bildesį igno
ruoti ir nieko negirdėti. Toki, 
kai lovon atgula, tai net knark
dami miega, ir jų nė perkūnijos 
dundenimas, nei praskrendančio 
orlaivio tratėjimas iš miego ne
išbudina. Tai taip tik atrodo, 
bet tikrenybėje triukšmingų 
garsų bangos virpina ausies būg 
nelį lygiai miegančiam taip, 
kaip ir išbudusiam. Kiekvieno 
garso banga, pasiekusi ausį, sti
muliuoja klausos nervą visvien 
ar žmogus miega, ar nemiega. 
Miegantis žmogus rodos nieko 
negirdi, bet visoki triukšsmai 
ir šlamesiai visvien veikia į mie 
gančio žmogaus pasąmonę. Ar

geliui tas pagelbėdavo, ir Frank 
linas tuo pagarsėjo. Neurologas 
rekomenduoja prisiminti praėju
sį sapną ir pergyventi sapnuotą

Lietuvos teisininkų 
spauda

L. T. D. centro valdybos lei
džiamas laikraštis “Teisininkų 
Žinios” pradžioj buvo leidžia
mas kas mėnuo, o dabar kas 
trys mėn. Kalėdinis “T. Ž.” nu
meris tepasirodė š. m. kovo 
mėn. Tokio vėlavimosi priežas
čių nenurodant kaltę pasiėmė

sapną, kas paveik’a į pasąmonę į vienas iš redaktorių. Kalėdinis 
taip, kad žmogus pradeda j numeris buvo padidintas iki 32 
snausti ir užmiega. Daugelis pUSl., nors formatas paliktas 
pradeda skaičuoti skaitlines ar

rusių jų skyriuje atspausdinta 
, L. Šmulkščio kalba, pasakyta 
apie velionį prof. Vaclovą Bir
žišką; R. Skipičio str. Atsimi
nimai — Pirmoji politinė byla 

i Lietuvos teisme; 1 J. Gudauskis 
rašo “Teisininką Povilą Pakark 
lį prisiminus; ‘B. Masiulio tęsi
nys “Žiupsnelis žinių apie lietu
vių tremtinių justiciją Vokieti
joje”; J. Kairio str. “Ar teisi-

OR. ANNA BALIUKAS
YKIŲ, AUSŲ, NOSIES n 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

KS22 So. Western Aveoue 
Vai., kasdien 10-12 vai ir 7-9 vai 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia 
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: F K 8-322#
Re» telef. YVAlbrook 5-5076

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2900 West 51 et Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2ikl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. ir 

penkt. 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1795 
Rez. tel. GRovehlU 6-560S

tas pats. Apie JAV-bių teismus 
rašo adv. Stikliorius. Apie tei
sinę spaudą — teis. Gliaudą. V.
Mašalaičio str. “Mūsų laisvini
mo veiksniai ir jų santykiai”.
P. Stravinsko str. apie politinį 
mokslą. Šie pastarieji str. dau
giau tinka dienraščiam, negu 
profesiniam žurnalui. Redakci
ja skundžiasi vietos stoka, o
tuo tarpu į vieno skaitytojo dintos, bet straipsniai ir žinios 
nuomonę duodama atsakymas į kiek pavėluotai patiektos.

—P. Šulas
Balandžio mėnesio pabaigoj į ______________ _

pasirodė sausio — birželio mėn. "
“T. Ž.” numeris, kuris pašvęs
tas draugijos dešimtmečiui pa
minėti. Jame telpa LTD c. v-bos

ba varinėti į įsivaizduotą gardą 
įsivaizduotas aveles. Kiti kelia
si, išgeria puodelį šilto pieno ar 
šilto vandens ir atgulę vėl grei
čiau užmiega. Yra įvairių prie
monių miego sužadinimui. Toji 
priemonė yra geriausia, kuri iš
mėginta geriausiai veikia. Tik
tai svaiginti save svagalais, kad 
apsvaigęs užmigtum, tai jau nie 
kam nepatartina. Tokia despe
ratiška priemonė galutinai su
ardys tavo sveikatą ir tave pra-; Per keletą skilčių, 
žudys. Saugokis svargalinio į-tai sveika žmogaus nervams, ar

iš viso nepakenkia žmogaus svei pročįo labiau negu ugnies! 
katai, tai labai .didelis klausi- j
mas. DAKTARO ATSAKYMAI Į

Gerų moderniškų viešbučių sa 
vininkai didžiausią dėmesį krei
pia į tai, kad visų kambarių sie
nos, lubos ir durys nepraleistų 
jokio rtiukšmo garsų. Juo ge
resnis viešbutis, juo geresnė 
yra kambarių izoliacija. Todėl 
svečiai gali puikiausiai išsimie
goti ir pailsėti bei kitiems pa-

KLAUSIMUS

ninkai dabar yra palūžę”. Yra Tei. ofiso he 4-6849, rez. he. 4-2324
1 DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
keletą žinučių iš teisininkų gy
venimo JAV-bėse ir Kolumbijo
je. Yra atgarsių skyrius, kuria
me K. Navasaitis rašo apie pa
pročių teisę. Pabaigoj — L.T.D. 
centro valdybos pranešimai ir 
aukų sąrašas. Redakcijos žo
dy rašoma, kad išleidę dvi pa
didintas “T. Ž.” laidas (po 32 
pusi.) — įsiskolino ir prašo sku 
bios piniginės paramos.

Nors šios “T. Ž.” laidos padi-

• ‘ m-*-**-' .. J .

Atsakymas V. D. — Į tams-J Pirm- Ivanausko str. ir su juo 
tos klausimą, koks medus yra pasikalbėjimas; dr. jur. B. Kal

vaičio str. “Tėvynė šaukia”; J. 
Gliaudys rašo str. “Dešimtme
tis svetur”; V. Mašalaitis rašo 
tęsinį “Mūsų laisvinimo veiks
niai ir jų santykiai”. Mūsų mi-

sveikiausia vartoti: ar susicuk- 
ravęs ir senas, ar skystas ir 
šviežias, reikia pasakyti štai ką: 
susicukravęs medus yra neblo
gas, bet daug geresnis yra švie
žias medus. Šviežiame meduje

1$ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
pu tarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago t,

Illinois, tel. VI 7-2972

sakyti, kad tame viešbutyje į yra daugiau vitaminų, juk ir
kambariai yra jaukūs, švarūs 
ir ramūs. Tokių gerų viešbučių 
Amerikoje yra labai daug. Ir 
laisvoje Lietuvoje buvo toks 
pu:kus su izoliuotais kambariais 
viešbutis “Metropol” Kaune. Ak 
tiesa, Kaune ir tokio bildesio ne 
buvo, koks Amerikos miestuose 
yra. Faktinai Kaune veikė įsta
tymas, kad automobiliu važiuo
jant ties kiekvienu skersgatviu 
reikėdavo trūbyti. Kauno poli- 
licija net nubaudė mane 10 litų 
pabauda už tai, kad savo auto
mobiliu bevažiuodamas pro Met 
ropolio viešbutį ties Laisvės ai. 
ir Daukanto gatvės sankryža ne 
patriūbijau. Paskui teiravausi 
pas Metropolio viešbučo vedėją, 
ar automobilių triūbijimų ir ki
tokių gatvės triukšmų negirdėti 
viešbučio kambariuose. Užtik
rino, kad negirdėti, nes izoliaci
ja esanti gera.

Jei viešbučiai stengiasi įreng
ti miegamuosius kambarius 
taip, kad garsai rer sienas ne
praeitų ir svečiams miego bei 
poilsio netrukdytų, tai kodėlgi 
ir lietuviai, statydamiesi naujus 
namus negalėtų įsirengti sau 
miegamųjų, tinkamų tikram po
ilsiui? Čia yra ne prabangos, 
o sveikatos klausimas.

Yra ir tokių budrių žmonių, 
kurie nuo menkiausio šlamesio 
išbunda ir paskui visą naktį ne
gali užmigti. Net ir uodo zvim
biąs skridimas tokius išbudina. 
Ištisą naktelę miego nemiegoję, 
išplėstomis akimis lovoje var- 
taliojasi, o paskui keliasi nepail
sėję, surūgę ir darbui netikę, be

šviežias žiedas stipriau kvepia.
Atsakymas O. G. — Netiesa 

Nėštumas ir motinystė nėra hy- 
perthyroidizmo (goiterio) prie
žastimi. Kas tokį plepalą tams
tai sakė, nieko nežino. Aborti- 
ninkai mėgsta tokius plepalus 
plepėti. Jeigu neštumag būtų 
thyroidinių liaukų pakrikimo 
priežastimi, tai mūsų motinos ir 
visos geriausios moterys turėtų 
goiterinę ligą. Dabar tamsta 
pati matai, kad taip nėra.

Atsakymas P. S. — Šafranas' 
angliškai vadinamas “saffron”. 
Tai nėra joks vaistas ir vartoja
mas tik kaip prieskonis kepant 
pyragus, gaminant krupniką ar 
saldainius, nes turi tam tikrą 
malonų kvapą ir ryškiai geltoną 
spalvą.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MED2IAG4

0R. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė)

♦ rniKiv IK VAIKŲ LIGI
SPECIALIKTff 

South Western Avenn*
UKDICAL BUILDINO 

Fnmad antrad ketv Ir penktai, 
nuo • ’ vai ryto - 1 v p p Ir nu. 
6 v m vai vakare Trečiad nu> 
11 vai. ryto — 1 v p p Si-Atad •
vai >-vto iki 3 vai popiet

Oflce tel RE. 7-1168 
Ke» tel \VAlbroob 5-3760

l'»-l ofiso YA. 7-5557, rez RE. 7-496'

HR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS) 

’VDYTOJAS tr CHIRURGAS
1651 West <7th Street 

LIGONIUS PRIIMA. Kasdien nuo 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:3> 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak

Ofiso tel. CLiffside 4-28*6 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.-

1724 West 471 h Street 
tKumpas 47Ui ir Uermllagt,

Vai., nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. va* 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., i&skyr. su,

DR. FL rALLAT-KELPS^
GYDYTOJAS IR CHIRURG4

5002 \Vesl lUth Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-3

lelef rOMuliall 3-O95k 
2534 VVest 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus
lelef. HEmlock 4-7080, neatsaklu, 

skambinti CEntrul 6-2294.

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

1

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westen Aveuue 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllo 7 -4900

Rezidencija: GRovehlU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR 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. VYrglnla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų Ilgos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Caiifornia Avė. 

V AL.; 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
Išskyrus sekmadienius.

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesaus, 
ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds 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

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loao Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEW1CH, President

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.

STANDARD TEDERAL SAVINGS

Tel. ofiso l’Rospeet 6-2240
FRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGOM 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South llichigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. ▼. Iki 9 v. v., 
tšskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — Pdlnuin 5-6766
Buto — ENglewood 4-4979 

Ofiso Ir huto tel. HEmlock 4-5818

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. l’Ros|tcct 8-1223 arba WE 0-5577

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. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 n. p. Ir 7—9 vak.
Trečiadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.
vak.

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 3-4949 
Namų — CEdarerest 3-7786

TeL ofiso l’Rospeet 6-9400
Rezid. l’Rosiicct 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevlčiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-1 vai 

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

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted Si.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atldara kasdien nuo 

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

Ofiso tk.ief. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatvB) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Oflce WAlbrook 5-2670.
Rez. HUltop 5-1560

Br. Alexander J. lavob
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 ▼. vak 

Trečlad Ir šeštad. pagal .utartj 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

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

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

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. paga!

susitarimą išskyrus trečiadieniu*
2422 West Marųuette Rd.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

* (Kampas Kedzie ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai.

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUc 7-2290 
SPECIAUYBfi CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 Weit 69th Street

VAL.: I’irm., 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 akinio* 

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. Caiifornia Avė., Chicago 

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

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

AND L O A N AS5OCIATION 

O F CHICAGO
;['» 4192 ARCHER AVF. CH'CAGO J2

PHONE: Vlrginia 7 1(41
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MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI. CELES VESTUVĖMS. LAIDOTUVĖMS IR

KITOMS PROGOMS. Atidaro vakarais ir sekmadieniais.
■Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (3ANGOM) STANIUOS

2743 West 69th Street Tel. PRespeet B-07II
(priešais flv. Kryžiaus ligoninę)
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' Jei turite parduoti ar itauomo- 

J, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

tkyriuje. Skelbimą galite perduoti 

celefonu: Vlrginia 7-6640.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VALu 1—4 popiet, 6:30—s:80 vak.
Trečiad. pagal sutarti 

Atostogose nuo bal. 22 iki geg. 7 d.

TeL ofiso ir luito OLympic 2-4166
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

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

Butas 1526 8u. 49th Avė. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 nopist

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, Saukite KEdzte 3-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., k«tvlrt, 6-8:10 v. 

Trečiadieni tik susitarus

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 616,000,000 IŠTAIGOJE. AUKŠČIAUSIAS. NAUJAI PADIDINTAS IHVIDENBAS 112 PAID UI’INVEHTMEN-
IĮ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OI’TIONAL, BONUS. KALEI>U IR VAKAUI.il,: SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. 8U- 
IAUPYKITE IŠLAIDAS IAKEIEIANT ČF.KIIH IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEI/rUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIČIA** IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMUI PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT M0SU AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — UROVEHILL 6-7676.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATIOH, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
i PIRM. 12 VAL. — S VAL.; ANTRAD. IR PENKT. 6 Iki 4 VAK.; KET. 9 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; ŠEŠT. 6 1KJ 9 POPIET PLATINKITE “DRAUGĄ”

Tel. ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4646 So. Akhland Avė., Chicago 
Pirmad., antr., ketv. Ir penk 

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

Rez. 8053 S. Camphell Avė 

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR «-l>3<’

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps viršmlnėti telefonai 
šaukite Mlduay 3-0001

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopediv - Protezlstas 

Aparatal-Protezal, Mod. ban
dažai. Spcc. pagalba kojom

(Areh Supporto) tr t.t.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHPI’EDIJOS TECHNIKOS LAB 

2850 W. 63rd St. Chicago 26, UI. 
Tel. l’Rospeet 6-5084.

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. 4-3151'

DR. F. C. MfINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0237, rez. l’R 6-0639

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0237, rez. I’R 6-0639

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Arteslan Avė

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. ,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA* 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829
Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas tr akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.
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MASKVOS VADAMS GRĮŽUS
Visame pasaulyje išgarsėjusia škotiška degtine apdovanoti 

Maskvos N. Bulganinas ir Nikita Chruščevas apleido karališkąją 
Anglijos žemę, dešimt dienų vajgę posėdžiuose ir prie geriau
siais valgiais ir gėrimais apkrautų stalų. Dešimties dienų dar
bą apibūdina keturių pauslapių paskelbtas bendras komunikatas. 
Komunikatą papildo pasikalbėjimas su spauda, padarytas raudo
niesiems svečiams išvykstant.

Bulganinas ir Chruščevas j Angliją atkeliavo su didele .pom
pa. Pradžioje jie buvo labai mandagūs, lyg norėdami anglus 
įtikinti, jog sovietų žmonės yra patys mandagiausi. Bet, kai 
Anglijos spauda ir visuomenė svečiams iš Maskvos pasirodė 
šalta ir priminė jų atliktus darbus, svečiai pamiršo dirbtinį 
mandagumą ir parodė sovietinio žmogaus veidą. Nelieskite ru
sų, riktelėjo vienų vaišių metu truktelėjęs Chruščevas, nes ne 
JAV, bet mes pirmieji pasigaminome ir iš lėktuvų išbandėme 
vandenilio bombą. Mūsų raketos su vandenilio bomba greitai 
pasieks visus žemės kampus. Beliko tik pridėti, jog jų dalis 
yra skirta Londonui. Nežinia, kiek atviras grasinimas anglus 
paveikė, bet svečių garbingumas Anglijoj temo ir temo.

Diplomatiniai korespondentai Anglijos Edeno pasitarimus 
su Kremliaus vadais išreiškia žodžiais “nieko naujo”. Pagrin
dinės šaltojo karo priežastys — sovietų ir vakariečių santykiai — 
nepajudėjo iš vietos. Vokietijos sujungimo klausimas liko ta
me pačiame sustingime. Sovietai pasakė, kad sveikina pastan
gas per Jungtines Tautas, kurių Saugumo Taryboje jie turi 
veto teisę, suvaržyti ginklų siuntimą į Art. Rytus ir prisidėti 
prie taikos išlaikymo toje erdvėje. Sovietai aiškiai pabrėžė, 
jog ginklų pristatymas sulaikytinas į visus Art. Rytų kraštus. 
Amerikoj manoma, jog sovietų pažadas tėra labai menkas žings
nis pirmyn, nes jie reikalaus uždrausti siųsti ginklus Bagdado 
pakto kraštams. Bulganinas pareiškė, jog JAV pastangos su
varžyti vakariečių prekybą su sovietais yra šaltojo karo pro
duktas. Bulganinas siūlė plėsti Anglijos — Sovietų Sąjungos 
prekybą. Anglija to norinti, bet skersai kelio stojančios JAV. 
Sovietai nesiekią drumsti Anglijos — JAV gerų santykių. Ang
lija prašoma būti tarpininke tarp Sovietų Sąjungos ir JAV. 
Maskvos vadai aplankytų Ameriką, jei būtų kviečiami. Ang
lijos Edenas pakviestas aplankyti Maskvą ir tą kvietimą jis pri
ėmęs. Sovietai siekią baisiųjų ginklų uždraudimo ir kariuo
menių sumažinimo.

KAS KĄ LAIMĖJO?

Edenas patenkintas, jog tapo sustiprintas asmeninis kon
taktas, kuris Genevoje buvo pradėtas, bet vėliau nubluko. Ang
lija daug laimėti nesitikėjusi, todėl nieko ir nepralaimėjusi. Gali 
palengvėti Art. Rytų padėtis, kuri Anglijai yra jautriai skaudi. 
Sovietai reikalavo didesnės prekybos, kuri Anglijai yra labai 
svarbi, bet kurią sprendžia ne viena Anglija.

Galima spėti, jog Anglija dės pastangas įtikinti JAV, jog 
reikia lengvinti prekybinius varžtus su sovietais. Bet čia iškils 
nauji sunkumai. Jei Anglija pradės artimiau bendrauti su so
vietais, Vakarų Vokietija liks įžeista. Ji gali pradėti tiesio
giniai tartis su sovietais, ką yra užsiminę Vakarų Vokietijos ir 
sovietų atsakingi politikai. JAV atsirastų nauja vargų našta.

Tik netolima ateitis parodys, ar Maskvos svečiai bus ką 
laimėję, ar liks tik garbingai pasisvečiavę ir smagiai paulioję 
karališkoje Anglijos žemėje. Taikos balandis su Alyvos šakele 
nebuvo rastas, bet naujoms konferencijoms su sovietais žemė 
tapo papurenta. St. Daunys

DIPLOMATINĖ TARNYBA IR LIETUV. DIPLOMATŲ PADĖTIS
ADV. DR. K. ŠIDLAUSKAS, Chirago, III.

KO NETURI JAV LIETUVIAI

I
Kiekvieną penktadienio va

karą per CBC radijo tinklą, 
kuris puikiausiai girdimas vi
soje Kanadoje ir kaikuriose 
JAV dalyse, yra perteikiama 
programa “Songs o my peop- 
le”. Šios pusvalandinės trans
liacijos metu duodama įvairių 
tautų muzika ir dainos, neretai 
su labai prasmingais pranešė
jo paaiškinimais apie patį kūri
nį, tautą ar progą. Toronto 
kaikurių lietuvių dėka, palai
komi puikiausi santykiai su tos 
programos tvarkytojais ir mū
soji daina valandėlės metu ga
na dažnai girdima.

Taip pat, Windsoro lietuviai, 
gebėjo rasti kelius į vietos ra
dijo stoties CBE kaikurias pro
gramas ir tuo būdu labai dažną 
šeštadienį iš plokštelių perduo
dami lietuviškos muzikos kūri
niai. Reikalui esant, mūsų 
windsoriečiai gauna ir daugiau 
laiko lietuviškų reikalų propa
gandai bendrųjų stoties pro
gramų metu.

LENKAI APIE VILNIŲ

Londono lenkų egzilų orga
nas “Dziennik Polski” cituoja 
raud. Lenkijos vyriausybės ofi
ciozą “Trybuna Ludu”, kurio 
bendradarbis turėjo progą ne
seniai viešėti Lietuvos sostinė
je Vilniuje. Tas koresponden
tas rašo, jog paskiausiu metu 
yra labai pagyvėjęs susisieki 
mas tarp Varšuvos ir Vilniaus
ir giminių viešėjimas vieni pas

(Tęsinys)

Tautos teisė į laisvą gyvenimą

Teisinė prievolė nepripažinti 
už teisėtą aktą svetimos vals
tybės pavergimo * išsivystė iš 
laisvo tautų aps sprendimo prin
cipo, kurį JAV prezidentas Wil- 
sonas yra deklaravęs savo ketu
riolikoje punktų ir kuris buvo 
pakartotas Tautų Sąjungos ir 
Jungtinių Tautų statutuose. To
dėl pačios tautos valia į laisvą 
gyvenimą, o ne kokia tos tau
tos buvusios vyriausybės te'sė 
į nuosavybę arba valdymą ver
čia k tas demokratines valsty
bes nepripažinti svetimų valsty
bių šiai tautai padarytų skriau
dų arba smurto žygių už teisė
tus veiksmus. Reiškia, tautos 
valia į laisvą gyvenimą buvo iš
kelta į tarptautinės teisės prin
cipą. Aišku, kad šitoji tautos 
valia pasauliui nuolat turi būti 
kaip nors pademonstruojama, 
kad laisvosios tautos neapsipras 
tų su faktine padėtimi ir ap
linkybių verčiamos nepanorėtų 
kada nors pripažinti šios padė
ties už teisėtą. Pirmoj eilėj ten
ka tėvynėj sunkų priespaudos 
jungą nešantiems mūsų tautie
čiams sukaupti visas savo jė
gas ir nepalūžti savo siekimuose 
vėl išvysti laisvą rytojų. Kiek 
mus pasiekia žinios iš anapus 
geležinės uždangos, jos visos 
kalba apie mūsų tautos daugu
mos nepalaužiamą norą atgau
ti laisvę. Tik dėl šios priežasties 
ir sovietai ligšiol nieko neįsilei
do į Pabaltijo valstybes, kad 
svetimieji nepamatytų, kaip 
“laimingi” yra tų tautų gyven
tojai, patekę į sovietų “globą”. 
Šiapus geležinės uždangos esan
tiems mūsų tautiečiams tenka 
šventa pareiga reprezentuoti 
šią mūsų tautos valią prieš lais
vąjį pasaulį.

Perdaug demagogiškas yra 
aiškinimas, kad šiapus geležinės

jos, valstybininkai, dabar ma
tomi nauji veidai, daug jauni
mo. “Trybuna Ludu” dėkoja 
sovietinei Lietuvai už kultūri
nio lenkų gyvenimo globą, bet 
tarp eilučių pripažįsta lenkiš 
kūmo naikinimą, kuris vykdo
mas Vilniaus krašte. Lenkas 
žurnalistas lankėsi vienoje len
kų mokykloje, kuri įsikūrusi 
gražiame pastate, bet pasikal
bėjęs su mokiniais, jis turėjęs 
nuliūsti, nes nelabai daug jis 
radęs sąmoningai lenkiškai be
galvojančių. Be to, pačiame 
Vilniuje laikraštininkas bandęs 
kalbėtis su save laikančiais 
lenkais, kurių didelė dalis var
žėsi ir nelabai norėjo kalbėti 
lenkiškai ir dažnas klausė: 
Prašau pasakyti atvirai, ar aš 
dar gerai kalbu lenkiškai? — 
Iš tų visų reiškinių daroma iš
vada apie labai žymiai jaučia
mą ir matomą lenkiškosios įta
kos silpnėjimą Vilniuje.

Be to, būk tai Taline ir kitose 
Estijos vietose šalinami viešai 
kaboję kūjo ir piautuvo ženklai 
ir keičiami daugiau su estų 
tauta turinčiomis ryšio emble
momis. Taip pat, Helsinkyje 
greitu laiku laukiama sovietų 
pažadėto laisvesnio susisiekimo 
su Estija ir galimų abiejų pu
sių turistų pasikeitimų. Be abe
jo, šios rūšies žinios nėra dar 
patvirtintos jokių autoritetų ir 
tuo būdu į jas reikia žvelgti su 
tam tikrais rezervais ir abejoji
mais. Bet yra tam tikrų davi
nių spręsti, jog Maskvos yra 
kažkas galvojama ir ruošiama 
Pabaltijo valstybėse. Išsidrą
sinusi kai kuri užsienių spau
da prakalbo net apie galimą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
politinio statuso pakeitimą. 
Bet kolkas tai tik spėliojimai.

Al Gimantas

uždangos niekas neturįs teisės 
kalbėti nelaisvėn patekusios tau 
tos vardu. Kolkas joks organas 
tremtyje ir nenori pripažinti 
sau jok'os galios spręsti paverg
tos tautos problemas, išskyrus 
atstovavimą vienos vienintelės 
minties, būtent, kad toji tauta 
nori laisvės. Negali kilti abejo
nių, kad šią mintį atstovauda
mas Lietuvos vyriausias laisvi
nimo organas tikrai neprasi
lenks su tautos daugumos valia, 
o tik šitas vienas dalykas kiek
viename atstovavime tėra svar
bus.
Tautos atstovavimas siekic.’it 

laisvės

Jei diplomatas galėtų kalbėti 
savo tautos vardu, tai visas šis 
re'kalas būtų daug aiškesnis 
Lietuvos laisvinimo byloj. Ta
čiau diplomatas tėra savo vy
riausybės agentas ir būtent, 
Lietuvos atveju, nesančios vy
riausybės atstovas. Vienok 
mums reikia, kad koks nors or
ganas pačią tautą atstovautų, 
nes tik tautos teisė į laisvą gy
venimą įėjo į tarptautinės tei
sės sankcionuojamą principą. 
Mums reikia siekti, kad kas 
nors gautų oficialų pripažinimą 
kalbėti už visą tautą, nes tik 
.tuomet bus padarytas žingsnis 
į mūsų suvereninių organų vei
kimo atstatymą, šitoks klausi
mo statymas nėra koks tuščias 
teorizavimas. Tik dėl to yra 
toks kietas diplomatų šefo užsi
spyrimas, ginant savo poziciją, 
reikalauti, kad Vilkas atsisaky
tų tautos atstovavimo minties. 
0 vienok mums reikia šį reika
lą tiksliai pastatyti, kad Lietu
vos laisvinimo byloje nepatek
tume į akligatvį.

Mes turime daug precedentų 
po abiejų pasaulinių karų, kuo
met iš įvairių net tremtyje su
sikūrusių tautinių komitetų iš
sivystė pradžioj dalinės, o vė-i 
liau ir pilnos pavergtų tautų 
atstovybės. Pradžioj jos buvo 
pripažįstamos tik oficialiomis 
tautų organizacijomis atstovau
ti tų tautų interesams, arba bu
simųjų naujųjų vyriausybių in
teresų saugotojais, o vėliau lai
kinomis vyriausybėmis. Iš kitos 
pusės nežinomas jok3 atsitiki
mas, kad iš užsienyje pasiliku
sių žlugusios vyriausybės dip
lomatų būtų kada nors išsivys
tęs panašus į vyriausybę orga
nas, nes būdami vyiarusybės a- 
gentais jie niekuomet negali iš
vesti savo kilmės iš kokio tau
tos pavedimo ją atstovauti.

Kyla klausimas, kaip būtų su
derinamas tolimesnis diplomatų 
pripažinimas atstovauti Lietu
vos respubliką su Vliko pripaži
nimu atstovauti lietuvių tautą? 
Į šį klausimą pokarinių laikų 
tarptautinė teisė yra davusi to
kį atsakymą. Esąs galimas at
skiras valstybės ir jos tautos at
stovavimas, nors nesąs galimas 
interesų skirtumas tarp vals

tybės ir jos ta ’too. Jų abiejų 
interesai tegali būti tik identiš
ki. Todėl va'stvbė ir tauta tu
rėtų būti atjovė v.',am a tų pa
čių atstovų. Re škia, kad pagal 
šią teoriją L etuvos dr lomati- 
niai atstovai turėtų kartu būti 
ir tautą atstovaujančio Vliko at
stovais prie juos pripažįstančių 
vyriausybių. Aiškus dalykas, 
kad jiems laisvas keliai skaityt' 
save tik Lietuvos resoublikos at
stovais ir nenorėti nieko girdėti 
nė apie tautą atstovaujantį Vil
ką, nė apie laisvąją tautos dalį 
bei jos nuotaikas. Ligš'ol dalis 
mūsų diplomatų, o ypač jų še
fas ir rodė panašią tendenciją. 
Kiek šitokia laikysena yra tiks
linga, parodo ne tik nesibaigian
tis, bet kaskart įžūlesnis puoli
mas tų mūsų diplomatinių at
stovų laikysenos iš įvairių trem
ties visuomenės grupių pusės 
Netenka aiškinti, kad tokios 
tendencijos neprisideda prie mū 
sų politinės padėties sustiprini
mo.

Nors ne tik eiliniams pilie
čiams, bet ir mūsų juristams 
kartais sunku suvokti tikrą tei
sinę padėtį, bet kiekvienas tau
tietis pripažins, kad nors ir bū
tų teisiniai pilnoj tvarkoj, tai 
vistiek politiniai būtų tikrai ne
išmintinga visą Li/tuvos lais
vinimo darbą paremti tik keliais 
oficialiais asmenimis, o visą pla
čią laisvąją tautos dalį nustum
ti tik į pasyvaus stebėtojo pa
dėtį.

Tautos atstovavimo 

pripažinimas

Vliko ir mūsų diplomatų san
tykius bandoma kartais taip pa
vaizduoti, kad Vliko siekimas 
gauti kokį oficialų svetimųjų pri 
pažinimą, reikštų mūsų diploma
tų padėties susilpninimą. Prieš 
kurį laiką teko mūsų spaudoje 
skaityti estų konsulo, rodos iš 
New Yorko, pareiškimą, kad 

-pripažinus betkokį tremtyje e- 
santį veiksnį oficialiu politiniu 
organu vienos ar kitos verg:-

menę klaidinąs tuščias svaidy- 
masis žodžiais. Patys Lietuvos 
diplomatai ir nereiškia jokių 
pretenzijų į lietuvių tautos at- 
stovavirųą, neįskaitant galbūt 
tik jų šefo avantiūrų su “Ky
bartų aktais”.

Lietuvos suvereniniu organų 
veiklos atstatymas

Reiškia t'k tautą atstovaująs 
organas tegali atstatyti nutru
kusį Lietuvos suverenin'ų orga
nų bent dalinį veil imą. Įdomu 
pažymėti, kad šitas dėsnis buvo 
visų mūsų politiniu grupių at
stovams aiškus Lietuvoje ku
riant Vliką ir redaguojant jo 
1944 m. vasario 16 dienos ats - 
šaukimą “Į Lietuvių Tautą”.

joje esančios tautos interesams 
atstovauti, toks pripažinimas sa 
vo nesėkmė ie ealėtu re k ti pri
pažinimo atėmimą iš too vals
tybės diplomatiniu atstovų Va
karuose Šitoks aišk nimas yra 
perdėm klaidineas. Tiesa, jei Lic 
tuvos ar ktos Pabaltijo valsty
bės teritorijoje eranti vyriausy
bė gautų prlpaž n'mą, jie tuoj 
prarastų savo statusą. Bet jie 
savo oadėties būti L etuvos res
publikos atstovais niekuomet 
gali prarasti, jei tremtyje vei
kiantis organas gautų pripažini
mą tautos ir jos busimosios lais-jgjo atsišaukimo §4 skelbia, kad 
vos vyriausybės interesams at-1 "Respublikos Vyriausybė, laikui
stovaut'. Šitokį tvirtinimą ga
lima pagrįsti netolimos praeities 
tarptautiniais precedentais.

Me3 turime augštai vertinti 
ir visomis išgalėmis remti sve-

atėjus, bus sudaryta Vyriausia
jame Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitete, koal ciniu pagrindu po
litinių grupių susitarimu”. Tad 
kodėl gi šis principas kaikurių

timųjų pr'pažinimą turinčių mū-ISTupių vadams pasidarė neaiš- 
sų diplomatų darbą, bet mes ne- kus, kai jie pateko į tremties 
galime pasitenkinti tik esančia
padėtimi, kilusia dėl Lietuvos a- 

1 neksijos nepripažinimo. Mes ga
lime mūsų diplomatijos likučius, 
anot “trijų didžiųjų” Amerikos 
tautininkų, keliavusių po Euro
pą, vadinti Lietuvos “vyriausy
bės fragmentas” ar kitokiais 
skambiais, bet tuščiais vardais, 
tačiau mums tenka atmesti bet 
kokią sugestiją, kad iš tų “frag 
mentų” gali kada nors išsivys
tyti pilna Lietuvos vyriausybė.
Šitoks išsivystymas yra neįma
nomas dėl pač'os paprasčiausios 
priežasties, kad valstybės atsto
vavimas yra šių dienų tarptau
tinės teisės yra griežtai sunsr- 
muotas, kuomet tautos atstova
vimas nėra varžomas beveik jo
kių tarptautinės teisės normų.
Tik krašto vyriausybė yra bend
ras tautos ir valstybės atsto
vas. Jos tolimesnis egzistavi 
mas turi atitikti valstybės kons
titucijos raidą, arba jis yra nu
trūkęs. Trečios išeities negali 
būti. Todėl visos kalbos apie mū 
sų vyriausybės tariamą konti- 
nuitetą Lietuvos diplomatinės 
tarnybos formoje yra tik visuo-

IMPERATORIAUS namuose

Imperatorius Hirohito švenčia 55 metų jubilėjų imperatoriaus na
muose Japonijoj, Tokio mieste. (INS)

•’v/rH

sąlygas?
Jei Lietuvos pripažinimas y- 

ra tik Lietuvos aneksijos nepri
pažinimo rezultatas, tai Vliko 
pr pažinimas būtų didelis žings
nis į priekį Lietuvos išlaisvini
mo byloj, nes jis reikštų lietu
vių tautos ir busimosios Lietu
vos vyriausybės interesų sau
gotojo iškėlimą į oficialią pa
dėtį. Jei Vakarų valstybės At
lanto Chartoj yra deklaravu
sios, kad jos nori matyti išlais
vintomis visas pavergtas tautas, 
ir tą patį vėliau yra pakartoję 
jų atsakingi politikai, tai mūsų 
pareiga reikalauti, kad tos vals
tybės nepasitenkintų tik nega
tyviais valstybių aneksijos ne
pripažinimo rezultatais, bet iš
eitų su pozityviais veiksmai su
teikdamos kam nors pripažini
mą kalbėti už tas pavergtas 
tautas ir jų busimąsias laisvas 
vyriausybes. Tik šitokios pa
dėties akivaizdoje mes turime 
vertinti aną St. Lozoraičio, kaip 
Vliko žmonės tvirtina, padarytą 
demaršą pas Vakarų Vokietijos 
vyriausybę, kuris yra sutrukdęs 
Vlikui gauti iš Bonnos vyriau
sybės oficialų pripažinimą.

Jei š'uos siekimus mes gali
me paremti visa eile tarptauti
nių precedentų, tai labai blogas 
darbas yra kiekvienas stengima
sis vaizduoti šiuos dalykus mū
sų tautiečiams tremtyje lyg ko
kią nors utop'ją ir bandyti aiš
kinti, kad šitokiomis savo pa
stangomis mes galime susilp
ninti Lietuvos diplomatų pozici
ją ir pakenkti Lietuvos laisvini
mo darbams.

(Pabaiga)

Kovokite prieš neapykantą, 
prieš neapykantą tarp tautų ir 
tarp klasių. Neapykanta tegali 
tik griauti. Meilė — stato. Į 
kantrumo ir meilės jėgas, ku
rios trykšta iš tikėjimo į Kris
tų ir meilę Jam, turi sudužti 
brutalus egoizmas ir klasinė 
neapykanta. — Pijus XII.

BIRUTĖ PŪKRLBVICIBTĖ nutė, kiekvieną kartą mane nugąsdinanti. Atrodydavo, rijos bateliai. Mudu, susėdę ant prieklėčio, lošdavom

NAUJI TĖJAI ESTIJOJE?

Besiruošiant baigti šį rašinį, 
paskambino telefonu pažįsta
mas amerikietis inžinierius, ku
ris skubėjo šiam bendradarbiui 
perduoti jo kątik išgirstą žinią 
per radiją, kurią tiesiai iš Hel 
sinkio perdavė NBC korespon
dentas. Jei tikėti tam prane
šimui, Talino radijo progra
ma pradedama jau ne sovieti
niu himnu, bet kažkokia tai es
tų tautine giesme ar daina 
Korespondentas būk tai turėjęs 
progą Suomijoje kalbėtis su

kitus dabar jau yra labai daž-estų pogrindžio atstovais, kū
nas reiškinys. Lėktuve, kuria-1 rie ir suteikę pirmąsias žinias 
me anksčiau tegalėjo skraidyti . apie tariamąjį masinį estų 
tik įvairios oficialios delegaci-1 tremtinių grąžinimą iš Sibiro.

88 tęsinys

Diedukas atsidavė giminių globai, lyg didelis, be
jėgis vaikas.

Kai atvažiavo tetos Antosės ratukai jo pasiimti, 
pasirodė, jog klebonijoj jam tepriklausė sidabriniai 
šaukštai, supamoji kėdė, nusitrynusiu pliušu apmušta 
klaupa ir tas mažutis namukas, ant kurio stogo iššokda
vo papirosas...

Bekraudamas seserėčioms kraičius, beleisdamas 
brolvaikius į mokslus, save jis buvo visai pamiršęs. Jį 
įkėlė vežiman, apsivilkusį į seną rudeninį paltą, su ap
triušusio aksomo apikakle: dėmėtą, ištrūkinėjusiom 
sagom, seniai nebesueinantį per juosmenį.

Ir visi džiaugėsi, kai teta Antosė jį pasiėmė...
Buvo vokietmetis, o Diedukas daug valgė, vis te- 

betepdavo sviestą piršto storumu, mėtydavo nuorūkas 
ant žemės ir garsiai knarkdavo.

Knarkdavo jis, tiesa, keistai. Pradėdavo pačiu že
muoju bosu, lyg iš tolo atmaurotų lokys, ir vis kildavo, 
ir kildavo nesustodamas augštyn, kol staiga, visai ne
lauktai, jo knarkimas nutrūkdavo. Sekdavo tylos mi-

kad Diedukas jau mirė, kad jau nebekvėpuoja
Paskui pro siaurą lūpų plyšelį pasigirsdavo lengvas 

švilpimas — iškvepiamo oro švelnus vėjukas. Jis pa
lengva silpdavo ir tildavo, kol, pagaliau, pavirsdavo 
lengvu atodūsiu. Valandėlę būdavo visai tylu, bet tuo
jau ir vėl — iš tolo atgarma, atmauroja nauja banga.

Keistai nusilpo Dieduko atmintis. Dabar jis prisi
mindavo visas vaikystės smulkenas: Mangarotą, Trako 
mišką, tarsi ten viskas būtų atgiję ir suspindėję ryš
kiom spalvom. Užgriebdavo dar ir seminarijos laikus, 
Sibirą ir Vygrius. O paskui viskas tirpo ir pynėsi klai
dinančiame mirgėjime — nesiskyrė vietos, veidai ir 
nugirsti žodžiai.

Juo artimesnis buvo metas, tuo gilesnis ir tamses
nis rūkas jį gaubė. Kiekviena vakarykštė diena jam 
dingdavo prarajon, nepalikdama jokio pėdsako.

Bet mane jis pažino iš karto:
— Birutkė! Gi tu mano vaikas, mano Birutkė! — 

ir jis lytėjo mano veidą, glostė plaukus ir rankas.
— Juozo rankos, Juozo rankos, — kartodavo jis, 

apčiuopdamas kiekvieną piršto narelį.
O paskui staiga nusigąsdavo ir, tarsi susizgribęs, 

pasitikrindavo:
— Juozo tu duktė, ką?
— Juozo, Dieduk, Juozo...
Kieme gageno tetos Antosės žąsys, daržely žydėjo 

razetos, rausvieji širdukai ir tamsiai mėlyni Panos Ma-

kortom: vežimą ir Juodąjį Petrą, ir šešiasdešimt'šešis.
Teta Antosė turėjo tris vaikus, bet aš tebebuvau 

pati mažiausia Dieduko mergaitė.
Kas rytą jis mane prikeldavo, belsdamas lazdos 

galu į klėties duris:
— Būžy! Ei tu, Būžy! Kelkis — jau čiulba vy

turiukai...
Po pietų, kai visi suguldavo pokaičio, Diedukas nu- 

treplendavo sodan, atsargiai apsižvalgydamas, tarsi tu
rėtų kokią pavojingą ir paslaptingą užduotį. Pro krū
mus pramirguliuodavo jo sutana, toji pati šikšninė lie
menė ir žili plaukai. Sode jis pasiskabydavo agrastų ir, 
suspaudęs juos delne, partreplendavo atgal: toks pat ty
lus ir paslaptingas.

Agrastai būdavo man.
— Pora, ar lyčka? — užmindavo jis kasdieninę 

savo mįslę, tebelaikydamas užgniaužtą saują.
O paskui baimingai skaičiuodavo delne sušilusius 

agrastus. Gal aš neįspėjau ir pralošiau jo dovaną!
— Te... — pagaliau paberdavo juos man ant stalo, 

nežymiai paslėpdamas pralaimėtą lyčkos uogą.
Diedukas dalinosi su manim viskuo, kas jam dar 

buvo palikę. Tik nedaug buvo jam bepalikę.
Tą paskutinę vasarą aš vėl sugrįžau į jo glėbį.

(Bu daugiau)



«

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, gegužės 1, 1956

Pastabos ir nuomonės

TIKROJI MEDALIO PUSE
RŪMAS Al'KSTAlTI S, East St. Louis

gino slėpti turtą, neklausyti ba 
tųjų reikalavimų, jiems netalki
ninkauti, o vokiečių paliktus 
įrengimus, ypač telefonų l'nijas 
naikinti. Kai kur buvo užpuoli
mų, apiplėšimų ir nužudymų. 
Vietiniai žmonės gerai ž nojo, 
kad tai veikia bolševikų remia
mas kriminalin's elementas, bet 
agitatoriai teigė, kad tai esąs 
baltųjų darbas.

Kadangi pirmieji savanoriai | 
dėvėjo vokiškas uniformas, ka
riuomenės reikalams rekvizuo-

“Naujienų” Nr. 44 p. J. Že
maitis savo straipsnyje “Gene
rolas Vincas Grigaliūnas-Glo
vackis” labai aštriai pasisako 
prieš du buvusius Lietuvos ka
riuomenės generolus. Vieną jų, 
net pavardės nepaminėjęs pali
ko ramybėje, mat, nepatogu, nes 
tas generolas gyvendamas šia
me krašte ats'tiktinai, akis į a- 
kį, gali susitikti straipsnio au
torių ir įtikinančiai pasakyti:
“Meluoji, broliuk”, o kitą, t. y. 
gen. V. Gloveckį kaip senyvą ir
sirguliuojantį žmogų, be to dar; dav'D"grflįus 'ir'g^„i us.' rrika- 
gyvenanti Columb joje — išplu-' 
do.

DEŠIMT ŽUVOe ra- •» v./-

Dešimt žmonių žuvo apartamentiniame pastate per sprogimą Pulaski, Va. (INS)
Ištisai p. J. Žemaičio straips

nio nenagrinėsiu, ypač neliesiu 
tų vietų, kur kalbama apie pri
vatų generolo gyvenimą. Aš no
riu apsistoti tik tose vietose, 
kur autorius žinančio tonu ir 
bona fide rašo apie generolo 
žiaurumus Nepriklausomybės 
karo metu.

Gen. V. Glovackis kariavo 
prieš lenkus, bermontininkus ir 
bolševikus, bet p. J. Žemaitis 
kaltina generolą už žiaurumus 
tik kovose su bolševikais. Ar tik 
nebuvo čia pritaikyta veiksmo 
ir ataveiksmio teorija: kaip prie 
šas su manimi taip ir aš su prie
šu, kitaip tariant akis už akį, 
dantis už dantį.

P. J. Žemaitis sako, kad Augs 
taitijoje generolo įvykdyti žiau
rumai jam esą gerai žinomi, nes 
ten esąs buvojęs ir su vietiniais 
žmonėmis išsikalbėjęs. Tiesa, 
žmonės daug žino, bet dar dau
giau pasai ('ja. Šia proga, p. J.

laudavo atiduoti ginklus ir kitą 
gyventojų slepiamą karinį tur
tą, tai šiais motyvais remdamie 
si komunistiniai agitatoriai dal' 
gyventojų įbaugino ir palenkė , 
savo pusėn.

Gen. V. Glovackis ir kit j 
Augštaitijos išlaisvintojai esą-1 
mą padėtį gerai ž'nojo ir elgėsi 
taip kaip aplinkybės reikalavo. 
Nukentėjusių ano meto “veikė
jų” buvo ne tik p. J. Žemaičio 
suminėtose vietovėse, bet dar 
Kupiškyje, Vyžonose ir kitur.

Labai plokščias p. J. Žemai
čio argumentas, kad tada nu
kentėjusių tarpe esą ir žymių 
socialdemokratų, kurie dar ca
ro laikais pasižymėję politine 
veikla. Su tuo pilnai sutinku, 
bet Leninas su Stalinu prieš ca
ro režimą taip pat stipriai vei
kė, o kas vėliau iš jų pasidarė? 
O kiek lietuvių socialdemokratų 
nusekė paskui komunistus?

Rytų Augštaitijos žmonės ži
no du ano meto veikėjus tai Er
nestą Galvanauską ir Kiprą

savo kareivių aprūpinimui, o kai 
kur, naujai išlaisvintose vieto- 
vėses, leidęs net patiems ka
riams laisvai “pašeimininkauti” 
tų pirklių tarpe.

tovėse yra negerai, nes gyven
tojai nute kiami priešiškai. Vo
kiečių pralaimėjimai I-jo ir II-jo 
Pasaulinio karo metu, tarp kit
ko, dar aiškinami ir tuo, kad

Ir į šį autoriaus teigimą rei- ne tik jų politikos vairuotojai, 
ketų pažiūrėti plačiau ir rea- bet ir patys kariai perdaug sau-

Žemaiti, paklausykite ir mano Bielinį. Daugiau panašių įžymy- 
pasakojimo, nes aš esu ten gi- bių ten nebuvo arba jie nežino- 
męs, augęs ir anuos laikus pu
sėtinai gerai atsimenu.

Ano meto padėtis

Kai pirmieji mūsų Nepriklau
somybės gynėjai-savanoriai dar 
tiktai rinkosi į kovos vienetus, 
rytų Lietuvos žemę — Augštai- 
tiją jau teriojo raudonieji atė- 
jūnai-bolševikai. Kartu su rau
donarmiečiais kaip neatskiria
ma dalis slinko iš rytų arba ir 
vietoje atsirado visokio plauko 
agitatorių ir kitokių Lietuvos 
laisvės bei politinės nepriklau
somybės slopintojų. Mat komu
nizmas kaip maras arba baisioji 
lepra plinta nepastebimai ir ne
jaučiamai. Komunizmu apsikrė
tęs žmogus žūsta pats ir žudo 
kitus, nes komunizmas parem
tas melu, vergija ir teroru.

Šitokia sėkla rytų Lietuvoje 
— Augštaitijoje jau buvo pasė
ta, kai gen. Glovackis rengėsi 
žygiui. Kai pirmieji savanorių 
būriai jau pajudėjo rytų kryp
timi, komunistų pragaištingas 
darbas pradėjo veikti visu spar
tumu. Agitatoriai lankydavosi 
ir kaimuose, bet daugiausiai 
miesteliuose, turgų dienomis, už 
lipę ant vežimų bei bačkų i Lė
liškai šaukdavo, kad žmonės 
saugotųsi, nes vėl artėja vokie
čiai pasivadinę baltaisiais (kiti 
vadindavo žalia'siais). Jie ra-

mi. •
Kiekvienas karas būtų didelė 

blogybė, jei kartais jis nenai
kintų kitų — dar didesnių blo
gybių. Bet kokie veiksmai, bet 
kokios priemonės panaudotos va 
lant Lietuvą nuo komunistų pa
teisino savo prasmę, nes buvo 
naikinama pa*/ didžiausia blo- į 
gybė.

Karas reikalauja aukų: vieni 
žūsta kovotojų mirtimi, kiti dėl 
vsokių aplinkybių. Karo lauke
visi sprendimai yra trumpi ir1 
griežti. Žmogus dar nėra tobu
lybė, kad nedarytų klaidų. Žmo 
gus dar nepajėgus įeiti į kito 
žmogaus vidų, kad betarpiai su
rastų tiesą. Klaidų buvo praei
tyje, jų labai daug darome da
bar, jų neišvengs me ir ateity
je.

Kiti kaMiuiniai

liau. *
Kai pirmieji savanoriai išėjo 

i žygį ginti Lietuvos nuo prie
šų jokių centralizuotų tiekimo 
įstaigų nebuvo. Savanoriai mais
tu ir kitais reikmenimis apsirū
pino iš savo turėtų išteklių arba 
rekvizuodavo vietoje iš gyven
tojų.

Nėra paslaptis, kad kai kur 
iš karo ir vokiečių okupacijos 
suvarginto ūkininko buvo paim
tas paskutinis arklys ir paskuti
nis duonos gabalas. Tai kodėl 
gi iš atbėgančio turtingo pirk
lio, kuris jieško globos, nepa
reikalauti duoklės jį patį saugo
jantiems kariams išlaikyti?

Grįžkime bent 12 metų atgal 
ir atsiminsime, ką mes patys 
darėme ant Vokiet’jos sienos. 
Vokiečių žandarui su meile ati
davėme viską, kad jis greičiau 
leistų peržengti sieną. Juk mes 
bėgome nuo paties siaubo, kaip 
ir anuo metu tie turtingieji pirk į 
liai.

Leisti kariams laisvai “pašei
mininkauti” naujai užiųitose vie

užimti piramides, jam užstojo 
kelią narsieji mameliukai vado
vaujami Murado ir Ibrahimo. j 
Napoleonas rodydamas kariams 
puolimo t kslą tarė:

— Prancūzijos kariai, ten už 
piramidžių slepiasi jūsų turtai 
ir garbė. Eikite ir pasiimkite! j

Jis tais žodž'ais pakė'ė savo' 
karių nuotaiką ir nugalėjo žy-l

valiavo užimtuose kraštuose 
(ypač Rusijoje ir Lenkijoje).
Tačiau yra atsitikimų, kai vy
riausias vadas, sąmoningai su-1 niiai skaitlingesnį priešą 
teikia kariams tam tikrą laisvę. | 1945 metais prieš šturmuo-
Tas daroma po ilgo ir varginan-, jant Berlyną maršalas Žukov 
čio žygio pakelti karių nuotai- (Specįajju įsakymu buvo suteikęs 
kas, kad priešui sudavus pasku- <‘laisvę» raudonarmiečiams.

Galimas dalykus, kad gen. 
Glovackis, kai kur rytų fronte 
taip pat leido kUriams laisvai 
pašeimininkauti. Tokie reiški
niai yra blogybė, bet... kartais 
neišvengiama.

Kad gen. Glovackis paskuti-

tinį ir lemi'amą smūgį.
Pavyzdys

1798 metais Napoleonas Bo
naparte kariavo Egipte. Kai po 
visos eilės kautynių ir žygio per 
dykumas jis su ned'dele ir labai 
išvargusių karių saujele siekė

n'u metu tapo labai religingas, 
tai yra grynai jo asmens rei
kalas. Ar maža mes turime pa
vyzdžių, kad žmogus iš netikin
čio pasidaro karštai tikintis. 
Kiek Prancūzijoj senų rusų ir 
kitų emigran/ — augšto laips- 
n'o atsargos kalių, sulaukę se
natvės perėjo į katalikų tikėji
mą ir įsišventino kunigais.

Jei gen. Glovackis atgailavo 
tai yra taip pat jo asmens rei
kalas. Atgaila yra sąžinės balse 
pasireiškimas ir mes neturime 
teisės tai paneigti.

Kitų užmetimų gen. Glovac- 
kiui čia nenfnėsiu, nes Jie yra 
neesminiai ir autoriaus padaryti 
žiūrint per tam tikros spalvos 
akinius.

Patartina

Baigiant norėtųsi padaryti 
kaikurios išvados:

1. Per mūsų nepriklausomy-1 
bės kovas žmonių yra žuvusių 
visokiose aplinkybėse. Jų tarpe 
yra ir nekaltų. Juos atitinka
momis progomis prisiminkime ir 
pagerbkime, bet neterškime vi
sos praeities. Niekas iš asmenų, 
gynuslų mūsų laisvę, savo ma
lonumui žmonėms gyvybių ne
atėmė.

2. Visas tariamas blogybes 
riškime su to meto aplinkybė
mis — rasime teisingesnį spren
dimą.

3. Kaikuri mūsų spauda yra 
užsikrėtusi tam tikrais karia s 
labai vienašališkais “negalavi
mais”. Tie “negalavimai” spau

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 $o, Oakiey Avenue Tel. YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKKL1AIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti J Ameriką. Pa 
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsieni. TURIME Iii 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

dos kultūringesne nepadaro, o 
priešingai ji menkėja — gel-
tonėja ir

4. Tai visa lietuviškoji spau
da turėtų būti nukreipta ir ko
vai už mūsų Tėvynės išlaisvini
mą, bet gaila, kad kartais mes 
patys ne tik kad nieko, bet dar 
gi žlugdome kas kitų daroma 
arba jau buvo padaryta.

NEG UŽ&SKNftJUSIŲ 
SKALDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti Ir skauda, Kad pašalinti tų 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimu. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perpiyšimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
ižiOstančios, suskilusios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $8.50.
Pirkite vaistinėse Cbl 
cagoj ir apylinkėse—
Mllvvaukee, Wisc.,Ga 
ry. Ind.irDetrolt, Ml- 
chlgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order 1

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Chicago 34, III.

^Aes
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PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6Z1? 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00 1 1 ►

1956 ©
HLEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai I-jų mėn. pilną garau 

tiją — darbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Ineta 

liavimas.
• Iki |loo.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

rimo aparatai, lempos, baterijos, da 
ys kr kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMASToliau p. J. Žemaitis kaltina 

generolą Glovackį, kad jis kon- Frank’s TV and Radio 
fiskuodavęg pirklių turtą, kurie' pabdavimas ir taisymas 
iš ryt$ bėgę į vakarus, jieško- 3241 South Mllstcd Streef 
darni saugumo mūsų karių už- Teiefooaa CAluroet 6-7252 
nugaryje. Konfiskuotą turtą
generolas naudodavęs geresniam

Pradčkit Taupyti Šiandkn, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
, OFISO VALANDOS:

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

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3 - 4711

frellz Raudonis, sav. • ir menadžerla 
Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:1®.

Pirmad., antrad., prnktad. Ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

NARIAI UETUV1Ų TAUP. IR SKOLINIMO
llllilIlIlIlIlIlIlIlIinilltUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIllIlIIilii

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

Vestuvfv nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incerporated) 

EDVARDAS ULIS, sav.

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

MES PRISTATOME ANGLIS BEI!
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS f į’
Mea taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą Wo 1 

«ų ar keliasdešimt* mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės ps*' 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2141 Ss. Hoyne Avesse ToL VIrginia 7-7097|

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ.. CHICAfiO. II.I.

Telefonas — FRontler 6-1882 į
dllilltlIlIUIIUHIlUtlIlIHtlIlIHIlHlllllllllllllllttHIUIIIintMINniMHHHtUUilINMmnio

B-VTŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Sanfaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

~~ CHICAGO - SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westera Avė. Chicago 36, Ū1

BUICK’AS

SINCLAIR Gazolino • Stotis

"PAGALBA”
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame jdaužimus ir 
įlenkimas. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

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

Parduodame akumiliatortus, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman A ve.)
Tel. PRospecf 8-9842, Namy fel. WAIbrook 5-5934

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

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

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

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

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalia.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI ULTKA HI-FI 
RADIJAI-PATEFONAI 

J.. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100<!v>

NAUJAUSI

nmAusrr/^
15 TOLI IR ARTI 

NAUJI Oltieu TBOKAI-NAUJAUSI NMUSTNAO (BANK/At
U£U METŲ AArrAHAAS-A/euS t* SĄŽININGAS PATANNANMAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, III. Tel. VAlkmek 5-9209



Antradienis, gegužės 1, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Lietuviškojo Teatro Sezono Uždarymas
įvyksta GEGUŽES 5-6 DIENOMIS didžiausį pasisekimę turėju

sios J. Petrulio dramos “PRIEŠ SROVĘ” paskutiniu pakartojimu 

SOKOLŲ SALĖJE, 2337 South Kedzie Avenue

bhl
s

f

PRADŽIA: šeštadienį, gegužės 5 d. 7 vai.; sekmadienį, gegužės 6 d. 3:30 vai.
Įėjimas į abu spektaklius atpigintas. Šeštadienį po vaidinimo bus šokiai 

ir veiks baras — Visi dalyvaukime teatro sezono uždaryme. Parodykim,
jog norim lietuvišką teatrą Chicagoje turėti ir ateityje.

ne 3ye

MŪSŲ KOLONIJOSE
Gardner, Mass.

Gegužinė

valio programoje. Reik'a pasi
džiaugti, kad lietuvių pasirody
mas festivalyje buvo vienas pa
čių gerųjų. O Lenciūgėlis sukė
lė stačiai audringų publikos en
tuziazmą. Buvo pašokti Kalvelis, 
Kubilas ir Lenciūgėlis. Prieš 
pradedant programą viena šokė
jų labai gražiai ir įtaig ai supa
žindino auditoriją su lietuvių 
tauta ir jos dabartine padėtimi. 
Tai buvo puikus Lietuvos vardo 
ir reikalų garsnimas gausiai į- 
vairių tautų akademinei visuo
menei. Mielų šokėjų ir ypač gru 
pės vadovo J. Bobelio kruopštus 
atsidėjimas šiuo tautinės kul
tūros skleidimo keliu tarnauti 
savajai tautai tikrai nusipelno 

Šmk.

NAUJAS PIRMININKAS

Amerikiečių laikraštininkų draugijos naujas pirmininkas W. 
Dwight (kairėje) priima valdžios ženklą iš senojo pirmininko R. 
W. Slocum. (INS)

meile ir sistemingai. Jie čia pi«-j Sunkus gyvenimas

Šv. Petro ir Povilo Draugijos 
susirinkime nutarta pakelti na
rio mokestį nuo kitų metų sau
sio 1 d. iki $9.

Birželio 23 ir 24 dienomis bus 
rengiama metinė gegužinė lietu
vių bendrovės parke. Bus gerų 
dovanų ir skanių lietuviškų val
gių. Reng mo komitetą sudaro 
A. Juška, B. Kukauskas, J. Be- 
keris, Ch. Genaitis, .G Panevė
žys ir Višniauskas.

— o —
— Vietiniai vyčiai dalyvaus 

Naujosios Anglijos apskrities 
pavasarinėje vyčių konferenci-
joje. kuri įvyks birželio 28 ir » diliausios pagarbos, 
dienomis Worcesteryje, Mass. Į 
Aušros Vartų parapijoje.

— Šiuo metu serga Bružins
kienė, Mudrienė, Necelienė ir 
Julius Kukauskas.

— Joseph Baublis, Jr., tik bai 
gęs mokslą McGill universitete 
Montreal, Kanadoje, susižieda
vo su panele iš Kanados.

— Dr. Wm. Kvaracejus,, Kaš
tono universiteto profesorius, 
kalbėjo Gaidneryje metinėje P.
T. A. Assoc. sueigoje.

— Jz. ir Lev. Radeckai džiau
giasi sulaukė anūko.

— John Kulišausko ir jo me
džioklinio šunies nuotrauką įsi
dėjo vietinis laikraštis. Jonas 
per tris metus nušovė 30 lauki
nių kačių. Vytis

Milwaukee, Wis.

Madison, Wis.
Kubilas YVi£>consino un-te

Balandžio 21 d. Wisconsino u- 
niversitete, Madisone, Wia., bu
vo trečias metinis tautų festi
valis, pavadintas “Va, kaip jie 
šoka”. Festivalį globojo Uni
versiteto Tarptautinis Klubas. 
Festivalyje dalyvavo škotų, ser
bų, korėjiečių, norvegų, hava- 
jiečių, vokiečių, pilipiniečų, lie
tuvių, indų, rusų meksikiečių, 
ispanų tautinių šokių grupės. 
Lietuvius atstovavo J. Bobelio 
vadovaujama Rockfordo, III., l e 
tuvių tautinių šokių grupė. Tai 
labai gražiai “susišokusi” gru
pė, ir Rockfordo televizijos prog 
ramoje jau nekartą gražiai pa
sirodžiusi. Tie grupės pasiro
dymai atkreipė ir šio festivalio 
rengėjų dėmesį ir paskatino gru 
pę pasikviesti dalyvauti festi-

Nekivitriai laukiame 
‘‘Dainavos”

Kaip kiekvienoje mažai apgy
ventoje lietuvių kolonijoje, taip 
ir Mihvauk’ėje, kultūrinis gyve
nimas yra varganas. Priežas
tis — mažai lietuvių. Laimė, 
kad kaimyninių kolonijų lietu
viai noriai lanko visus kultūri
nius parengmus. Tačiau šį kar-1 
tą mihvaukiečiai pasiryžo ir pa-! 
kvietė pas save koncertui Dai
navos ansamblį! Ne be reikalo 
šiam tikslui savo Jėgas sujun
gė JAV LB apylinkė ir Šv. Gab
rieliaus parapija. Viso šio m 1- 
žiniško darbo “spiritus movens” 
yra Šv. Gabrieliaus parapijos 
klebonas kun. dr K. Stadalni- 
kas ir LB Milwaukės apyl. pirm 
L. Dargis. Jiems stengasi tal
kininkauti visi. “Dainava” at
vyksta gegužės 20 d. 11:45 an
samblis giedos šv. |4išių metu 
Šv. Gabrieliaus parapijos bažny- 
čijoe. Tą pat dieną 3 vai. popiet 
įvyks koncertas, kurio progra
moje bus atl kta A. Merkelio 
“Vestuvės be piršlybų’’ ir J. Ži
levičiaus “Vytauto Didžiojo Kan 
tata” su solistu Alg. Braziu.

Po koncerto bus šokiai, gro
jant Peter Ochs 7 asmenų or
kestrui ir veiks turtingas bufe
tas. .Kon: ertas įvyks Jefferson 
Hali, 2617 W. Fond du Lac Av 

Iš ruošos darbų apimties ir 
programos atlikėjo, matyt’, kad 
tai bus pats didžiausias įvykis 
ne tik Milvvaukės, bet ir Wiscon- 
sino lietuvių kultūriniame gyve
nime. Rengėjai nuoširdžiai pra
šo apylinkines lietuvių kolonijas

gegužės 20 d. nedaryti jokių 
kultūrinių parengimų, bet skirti 
tą dieną savo apsilankymu “Dai 
navos” pagerb'mui Mihvaukė- 
je. ‘ P.

Trumpai

— Susituokė, š. m. balan
džio 7 d. Šv. Gabrieliaus parapi
jos bažnyčioje susituokė Leonas 
Mickevičius su Zita Dobrovols
kyte. Abu jaunieji yra nauji at
eiviai, Šv. Gabrielaus parapijos 
ir LB apylinkės aktyvūs nariai. 
Tikime, kau sukūrę šė mos ž:di- 
nį nepasitrauks iš aktyviosios 
lietuviškos veiklos ir linkime jau 
nai šeimai daug sėkmės!

— Algimantas Mučinskaa, 4 
metus ištarnavęs “Air Force” ir 
įgijęs seržanto laipsnį, grįžo iš 
kariuomenės. Jis taip pat yra 
LB apylinkės iš Šv. Gabriel aus 
parapijos narys.

— Lankėsi pas pažįstamus. 
Šiaur. Amerikos lietuvių sporto 
žaidynių Chicagoje proga, Mil- 
waukėje lankėsi mūsų garsusis 
krepšininkas V. Crybauskas su 
žmona ir sūnumi. Buvo aps'sto- 
jęs pas Pr. Mickevičių. Kor.

Toronto, Ont.
Lietuviškas vaikų darželis

norime, kad užaugtų ir gerais 
lietuviais.

Pilnam vaiko išsivystymui rei' 
kalinga gera aplinka. Anksti' 
savo pirmuose žingsniuose jis! 
turi išmokti prisitaikymo, pa-| 
klusnumo, bendradarbiavimo ir 

Į tvarkos; pagaliau įsigyti ko dau 
I giau žinių apie tai, su kuo kiek- 
i vieną dieną susiduria.

Vaikų darželis yra didelė pa
galba tėvams. Mūsų lietuvių Ne 
kalto Prasidėjimo Švč. M. Ma
rijos seserų vedamame daržely
je tas painus auklėjimo darbas 
atliekamas su pasigėrėtinais re
zultatą s. Vaikai auklėjami su

šia, mokosi lietuviško žodžio ir 
rašto, dainuoja, šoka, išmoksta 
atskirti gerą nuo blogo, pripran! 
ta bendradarbiaut! su savo vien-, 
mečiais draugais ir gerbti vy- 
resn:uosius. Čia suteikiama ide
ali aplinka pilnam vaiko išsivys
tymui. Sakoma, kad kiekivenas 
ateina į šią žemę su pakanka
momis galiomis ir palinkimais. 
Jeigu anksti suteikiamos palan
kios sąlygos toms galioms pasi
reikšti ir ištobulėti, vaikas gy
venime užsibrėžtą tikslą atsieks. 
Labai svarbu, kad vaikas anksti 
pažintų ir pamiltų Dievą. Mūsų 
lietuvaičių seselių vaikų darže
lyje vaikai išmoksta lietuviškai 
melstis, kas jų vaikystę įpras
mina ir padaro laimingą.

Tikrai turime džiaugtis, kad 
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mer
gelės Marijos seserys mums 
tiek daug pasitarnauja. Jų pa
sišventimas l’etuvių vaikų auk
lėjime yra vienas didžiausių lie
tuvybės išlaikymo darbų.

Pirkit Apsaugos Bonus’

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūši) 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. IU.

RINKIMINĖJ KAMPANIJOJ

>,z S '< # MBi BSIBSr J,11 1

Viršuj stovinti moteris norėjo pabučiuoti Stevensoną, tačiau šis 
nesutiko, bet sutikęs 82 m. senumo moterį savo nuomonę pakeitė.

SIUNTINIAI Į LIETUVA

Per HASKOBA Ltd. Angli
joj siunčiam Lietuvon įvairias 
gerybes. Prašykite katalogų. 
Jūsų lietuvių bendrovė: OVER- 
SEAS C ARGO CO., 4426 So. 
Rockv/ell St., Chicago 32, III. 
Tel. YA 7-4337.

Daug lietuvių sukūrė šeimas 
ir augina jaunąją kartą. Tėvų 
rūpestis yra vienas: išleisti į gyj 
venimą sveikus, dorus ir išmin-j 
tingus žmones. Tremtinių tėvui (
pareiga yra dar eunkesnč, nesi <1 lcms‘

Q
INSURID į w " 

UPTO—/ ■ iii
FEDERRL 
SflVING

& LOAN 2202 WEST CEKMAK ROAD 
Tel. Virginia 7-7747 

JOHN J. KAZANAUSKAJS. Pree

Mergytė: — Mama, kai aš 
užaugsiu, ar ir aš ištekėsiu už 
tokio vyro, kaip .mūsų tėtis?

Mama: — Žinoma, brangioji.
Mergytė: — O jei netekėsiu, 

tai liksiu sena pana, kaip mū
sų Margarita?

Mama: — Žinoma.
Mergytė: — Ištikrųjų, kaip 

tamsta sakai, sunkus gyveni
mas mums moterims.

Prie garažo
Per rūką važiuoja kelios ma

šinos. Staiga viena sustojo ir 
užpakaly dvi važiavusios .maši
nos susidaužė.

— Ei, kodėl neparodei ran
ka, kad stoji? — šaukia abu 
susidaužusieji.

— Kodėl aš tai turiu daryti 
sustodamas savo garaže? — 
atsakė tas kuris staiga susto
jo.

NAUJI LIETUVIŠKI 

REKORDAI

Po $1.00 vienas:
Mano Gitara — Tango — ir Saulės Rytas 

Anglų valsas — solo ...................................................... Šabaniauskas
Nutilk Širdie—Tango—ir Kanarkų Fostrotas,—solo .... Šabaniauskas
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles — solo ............................ Šiaukevičius
Tu, Lietuva ir Dru-Lia ....................................... Pūdų Dėdė ir Dėdienė
Našlaitės Kapas ir Griovėsiij Gėlelė ................. Pupų Dėdė ir Dėdienė
Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla — solo ................. Babravičius
Kai aš turėjau ir Kam Šeri Žirgelį? Vanagaitis, Olšauskas ir Armonika
Marcinkonių Polka ir Virginia Polka ............. Lietuviškas Orkestras
Vainikas 1 ir 2 Dalis ............................ Lietuviškų Melodijų Rinkinys
Geismai ir Svajonės ir Oželis ......... Duetas ir Kvartetas su Orkestru
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai .............  Duetas su Orkestru

Po $1.50 vienas:
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį ..................... Budriūno Vytų Kvartetas
Aluti# ir Šauksmas ....................................... Budriūno Vyrų Kvartetas
Žemaitiška Liaudies Daina ir Subatos Vakarėlį .........  Švedo Choras
Apie Palvą Arklį ir Kikilis, Mergužėlė Mano Miela. .,. Švedo Choras
žvaigždelės ir Temsta Dienelė ................. Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Barkarolė ir Sutemo ............................... Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Nokturnas ir Čigonės ................................ Motiekaitienė ir Kalvaitytė

Rekordus siunččiams ir paštu. Amerikoje už rupakavimą ir pašto 
išlaidas dar ekstra $1.50. Kanadon $2.50. Į kitas šalis atitinkamai bran 
giau. COD nesiunčiame. Pinigus siųskite kartu su rekordų užsakymu.

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

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius- 
perkraustymus ir pervežimus 
š tolimų ir artimų atstumų. 

Tel BU 7-7075 arta 
RE 7-9842

Perskaitę “Draugą” duokite

MUTUALFEDERAL 

S A V I N G S

pataria:

t. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 
Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas ta’ pymas visados mok* 
gerus dividendus.

Chartered and Supervised by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 6 vai. po plotų. Kete 
nuo 9-ton vai. ryto iki 8 vai vak. fioAtad. nuo 9 vai. . ryta Iki 1 vai p> 
pietų. Trečlad. visa) neatidaroma.

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupytojams

"SHOP » VOUR N£!$H»«tWOOO
ANO SAVE WSTH V.,

GRANE
2555 W. 47thSTREET

L A ; y ~L * fv 1*-> i ; y K ,

it

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau
pyto jaras. Štai jos:

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

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 471h Street LAfayette 3-IM3
B. R. rictkiP»l<-a, presą; K. lt. l*letUswliųų eekr. Ir advokatas

Mokame ankstus dividendus Kcftluo.|am« čekius. Parduodame 
ir tAperkame valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai vaitui. 

ATIDARYKITE SĄSKAITA AIAND1EN. APDRAUSTA IKI $10,000
DARBO VALANDOS: plrrnad. Ir ketv. nuo 9 iki 8 vai. vak.; 
antradlenj ir penktadieni nuo 9 iki 6; trečiadieni uždaryta, 
o ftefttad ten lala nuo 9 valandos Iki vidudienio.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GAS0L1N0 STOTIS
\tliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžio* 
transmisijos ir t. t. MOB1LGAS benzinas, įvairių rūšių slyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Kirestonc padangos
1934 Wesl 59th Street Tel. GRovehiU 6-9136

M. ČEKAS, patyręs auto speclal luta*



*

♦i dienraštis draugas, chicago, Illinois Antradienis, gegužės 1, 1056

IŠNAUDOKIME VISAS PROGAS
PRANYS AIARNAS, Kanada,

Esantieji šiapus geležinės už
dangos lietuv.'ai daug dirbo ir 
daug padarė Tėvynės laisvini
mo bare, bet dar daugiau lieka 
padaryti. Nors pasaulis jau ži
no tikrąją tiesą apie mūsų Tė
vynės baisiąją tragediją, bet 
mūsų Tėvų Žemės laisvės var
tai dar tebėra užsklęsti, užba
rikaduoti. Mūsų broliai ir se
sės tebekenčia baisias kančias 
žiauriam Sibiro ištrėmime, o ir 
tie, kurie dar neištremti, neša 
begaliniai sunkų vergijos jun
gą-

Mums laisvėje gyvenantiems 
dar reikia daug dirbti, daug au
kotis, kad, pagaliau, vėl nušvis-, 
tų mūsų Tėvynei laisvės saulu-! 
tė. Reikia dirbti ir reik'a išnau-' 
doti visas galimas progas.

Su dideliu dėmesiu perskai
čiau “Drauge” J. Pajalgavo 
straipsnį: “Lietuviai, dėmesio, 
aliarmas!” (Zlūr. “D.” 1956 m. 
kovo 6d.).

Tame straipsnyje radau 
logiškų minčių, kurias kiek 
vienam lietuviui, o ypatingai mū 
sų Tėvynės laisvės kovos veiks
niams, reikėtų įs'dėmėti, jas ap
svarstyti ir pagal jas veikti. Ta
me straipsnyje, tarp kita ko, 
šitaip rašoma ir daromos tokios 
sugestijos: “Sovietai prisipažino 
pridarę klaidų. Sovietai kaltina 
Staliną, savo dievaitį. Sovietai 
gailisi sušaudytų”. (Pabrauki
mas straipsnio autoriaus — Pr. 
Al.).

Kiek tolėliau minimam straips 
nyje daromos sugestijos, klau
siant: “Kodėl mūsų gabūs, rink
tiniai veikėjai nepabandytų pa
siteirauti pačiame Kremliuje, 
ar:

1) tūkstančių lietuvių sunai
kinimas yra įkalkuliuotas į Sta
lino klaidų schemą?

2) tūkstančių lietuvių ištrė
mimas į Sibirą,

3) Lietuvos okupacija,
4) tremtinių persekiojimas po 

platųjį pasaulį, taip pat yra klai 
dų sąraše?

Jeigu minėti kriminalai nėra 
tame pripažintų klaidų sąraše, 
tai kodėl?

Sugestijuojami klausimai, ku
riais siūloma kreiptis netgi į pa
tį Kremlių, pasakyčau, yra la
bai logiški ir svarūs. Nuo savęs 
norėtųsi pridurti tik tiek, kad 
raštą, adresuotą Kremliaus nū
dieniams valdovams, turėtų pa
rašyti ne paskiri veikėjai, bet 
mūsų laisvės kovos veiksniai.

Šitokį žygį padaryti nereikė
tų vengti, tuo labiau, kad tam 
jau turime precedentą. Žiūrėki
me, Stalino sulikviduotojo Troc
kio žmona jau kreipėsi į Krem
lių, prašydama rehabilituoti jos 
nužudytojo vyro vardą komu- 
n stų -partijos akyse. Niekas ne
sitikėjo, kad į tai jai bus atsa
kyta. O visdėlto laikraštis “Ko- 
munist” atsakė į Trockienės 
kreipimąsi, pabrėždamas, jog 
Trockis “nebuvęs jau toks blo
gas, kaip komunistas”, tik jo 
veikimo metodai buvę siūlomi 
kitoki, negu kitų komunistų par 
tijos narių...

Savaime aišku, jeigu reikėtų 
mūsų laisvinimo veiksniams as
meniškai vykti į Kremlių su ši-

tokiais klausimais — nebūtų pa
tartina jiems daryti šitokį žy
gį, nes tenai, kur dar tebevei
kia ‘‘džiunglių teisė” ir su žmo
nių laisve nė kiek nesiskaitoma 
— ne visiems galima vykti. Ta
čiau parašytojo rašto — juk 
jie į Sibiro darbo stovyklas ne 
nutrems. Ar jie atsakys į tokį 
raštą, ar ne — kitas reikalas. 
Greičiausia, kad neatsakys, ta
čiau ir tuo atveju mūsų la'svini- 
mo veiksniams jau būtų naudos. 
Galima būtų pranešti pasauliui, 
jog nusikaltėliai tyli, nesiryžta 
atsakyti, kad jų kaltinimas, mes 
tas Stalinui, yra tik blefas, nes 
ir jie tokie patys...

Ta pačia proga nūdieniams 
Kremliaus valdovams būtų gali
ma priminti Stalino sulaužytą
sias su Lietuva pasirašytąsias 
sutartis, ypatingai Nepuolimo 
ir draugiškumo sutartį, pasira
šytą Maskvoje 1939 m. spalio 
mėn. 10., kurios 7 str. sakoma: 
“Ypač lieka nepaliesta Valsty
bės forma, ūkinė ir socialinė 
sistema, kariškos priemonės ir 
bendras nesikišimo į vidaus rei
kalus principas”.

Reikėtų šitai pabrėžti, reika
laujant atsakyti į pirmąjį klau
simą patį Molotovą, kuris yra 
ir nūdien užs. reikalų komisa
ras, kodėl jis pasirašė tokią su

. i

tartį, kurios anuometinė Sovie
tų vyriausybė nė nemanė pildy
ti?

Rašte reikėtų užklausti, kaip 
Sovietų Sąjunga mano atitaisy
ti ir kitas su Lietuva pasirašy
tas ir sulaužytas sutartis, kaip: 
taikos ir draugiškumo sutartį, 
pasirašytą Maskvoje 1920 m. 
liepos 20 d., Ant agresinį Pak
tą, pasirašytą taipogi Maskvoj 
1926 m. rugsėjo mėn. 26 d., ku
ris vėliau buvo pratęstas ir t.t.

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 

Tai Juozo Bvalato

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito ir suaugę ir jaunieji. laibai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Iš 
viso 73 pasakos. Kaina 12,60. Pla
tintojams didelfi nuolaida 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

GEGUŽES MENESIO 
PASISKAITYMAS

APIE MARIJA
PAŽVELKIME i MARIJĄ. Nuo

stabus ftvč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (šv, Brigi
tos, Marijos A grėdą, sės. Katarinos 

‘iEmmerich ir kt.). 2G0 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimų, su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.00. šių puikių knygų 
parašfi prel., dr. F. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. fivč. Ma
rija laiko bčgyje apsireiški {vairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J. Kuzmickis, šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo Ir ki
tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: l,a Salette, Lurde, Ka
limoje; apie Stebuklingųjį MedalikB- 
Ij ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto Švč. Marijos Nekal
čiausios Širdies kultų ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį Knyga turi 169 psl., paveiks
luota, jiišta j kietus viršelius ir kai
nuoja $2.00.

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

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

Skclbkitės “Drauge” i

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

APVI.INKE.IE 23rd PI. ir l<cnvlU
St. savininkas pardunda namų 
krautuvei patalpa ir 5 kainb. Imtas 
su vonia užpakaly. Pilnus rūsys ir 
pastoge. 2 autom, garažas. Uždaras 
porėtus, l'ajamų $90 j menes). Sku
biai purduodamas — $(J,&n<i Plton- 
tier 6-1777.

DIDELIS DAIIGKNAK. Sav. aplei
džia miestų. Parduoda 3-jų butų po 
4 kamb. 2 kamb. pastogėje. Arti 
24th ir Chrisiana Avė. $10.600; 
Įmokėti $2,000. SVOBODA. 37.39 W. 
26th St. LAundale 1-7038.

Pardavimui medinis narnas su biz
niu ir 5 kamb. butu. Centralinis ap
šildymas alyva. Viršuj irgi 5 kamb. 
butas. 2 autom, garažas. Namas ■ge
rame stovy adresu — 2451 W. 45th 
St. Kreiptis į savininką šiuo adre
su — 3953 S. Rockwell St. YArds 
7-6934.

BUILDING & REMODELINO

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Cliicago 29, III.,

PRnspeckt 8-3792 
A. GINTNER1S — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrove:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus Ir 

duris.

REAL ESTATE

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

3 kamb.; centr. šilti, 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. fiild., garažas, prie 
pat mokyklos.

GAGE PARKE:
Naujas mūr. bungalow, 6 dideli 

kam., graži ir rami apylinkė.
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 

3 kamb., centr. šildymus alyva, 
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

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

STENOGRAPHER
Attracttvo position available 

Good .startig salary 
Many excellcnt benefils. Will 
consider part tlmo arrangement

PRARIE FARMER — WLS
1230 W. M'ashlngton 
M«> 6-9700. E\t. 40

HELP VVANTED — VYRAI

SILVER SOLDERERS
Job shop expenence 

LIGHT STEADY WORK 
Apply

2700 W. Van Buren

V. ŠIMKUS
įvairūs pataisymai ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namų 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite REUance 5-8202 
nuo 6 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė. 
CHICAGO 3 2. ILLINOIS

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiu3 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

EXPERIENCED t
MACIIINIST WANTED

ECONOMY TOOL & 
GAGE CO.

4632 W. Lawrence

POLISHERS
Job shop experience 

LIGHT STEADY W0RK
Apply

2700 W. Van Buren

Jeigu dar neturite, tai bū
tinai įsigykite

DR. JUOZO KAŠKELIO 

KOMUNIZMAS BE 
KAUKES

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

Kaina $1.50. Gaunama 
“DRAUGE”.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WOES stoties — Banga 1190 
/ NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

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

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
■4EKAD. 8:30—9:30 v. r. U atotlea 

WOPA — 1490 MII. 
ūhloago 29, JI. HEmlock 4-2419

7121 So. ROCKWELL ST.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE ii; Iš toliau

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRescott 9-2781

Remkite dien. Draugą!
“TIKRIEJI MISTIKAI MISTERIJŲ NEDARO;

jie jas atidengia. Jie dalykus 
parodo aiškioje dienos švieso
je; nors, kai Jūs į juos žiūrėjo
te, jie atrodė neaiškūs.

Mistikuotojai dalykus ap
traukia tamsos ir paslapties 
skraiste. Ir kai Jūs juos išaiš
kinot, pasirodo tik lėkštumo."

G. K. CHESTERTON

suimi
ll'l! U S kili II

HM I,

Irigykite KUN. V. BAGDONAVIČIAUS, MIC knygų apie Iv. Jono Ap- 

reiikimų, ra Vyik. V. Padoltkio pratartim ir A. Beržini iliuatracijotna. Virielfa 

daiL B. Vieotlo. 406 ir XIV paL, kaina $3.30. Liet Knygos Klubo leidiny*. 

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

“DRAUGAS” 2334 South Oak,ey Avenue’
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxe Chicago 8, Illinois

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — W A1. 5-6015

IŠNUOMUOJAMA

Skiriama tūkstantis {$1,000.00) dolerių premija

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

2. Geriausiam romanui skiriama premija — 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.

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
= LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDROVE =

I MORAS i
= BUILDERS, INO. ~
= Stato gyvenamuosius na- = 
= tnus, ofisus ir krautuves pa- = 
E gal standartinius planus ar E 
Ę Individualinius pageidavimus. E 
= Įvairūs patarimai staty- E 
E bos bei finansavimo reika- E 
s lais, skiciniai planai ir na- E 
E mų įkainavimas nemokamai. E 
E Statybos reikalais kreiptis E 
E i reikalų vedeją šiuo adresu: E
|JONAS STANKUS |
E kasdien nuo 4 vai. popiet E 
E TeL PRospect 8-2018 į 
E 6800 SO. CAMPBELL A VĖL, = 
- Chicago 29. Illinois E 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!?!

VIKTORAS SIMAITIS
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

I.YONS. Naujas mūrinis "ranch 
type” namas arti Ogden Avė. 4 % 
kamb. Geriausios statybos. $17,900.
OLympic 2-6710.

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

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

PETER SAKINSKAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Map1ewood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

Marųuette Parke išnuom. kamb. 
7034 S. Rockwel St.

PRospect 6-6924.
Išnuom. atskiru įėjimu kambarys 

naujame name. 4634 S. Kilpatrick 
Avė. Tel. LUdlow 5-6685, skambint 
po 6 v. v.

PARDAVIMUI

į Pardavimui rašomas stalas, 
i Telefonuokite:

PRospect 6-8191

jgliaiJda

OfiAPUO
NOBIS

PUEMIJL/OTAS
ROMANAS

Įdomiausias romanas!

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

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psL — tik $400

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS91 
2384 So, Oakley Avanua

Chicago 8, Illinois

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

ĮSIGYKITE D A B A R t

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

PENSIJOS IR PAŠALPOS
Aloj knygelėj telpa: I. Senatvė,

pensijom ir palikuonių pašalpos, 
n. Nelaimingų atsitikimų kompensa
cijos. • I

Aloj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio P-audimo (statymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to, čia (dėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
su lentelėmis.
Kaina <0 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė.
CHICAGO 8, BĮ.

M

’IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIUII*
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENOV 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, III.

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI* 

LIETUVIŲ AUDITORIJA
3133 So. Halsted St ‘

Ph. DAnnbe 6-S791
Padeda plrkltl - parduoti namut 
ūkius, biznius. Parūpina paskola), 
draudimus ir daro vertimus. Tvark> 
imigracijos dokumentus. Ofisas atds 
ras kasdien nuo 10—7.

ŠILDYMAS
A. Stsnčiauskaa Ir A. Lapkui

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

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

2-6752 ir OLympic 2-8492

AUTOMOBILES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O Ž I C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. \VESTERN AVĖ.. PR 8-9533

O\JR INDf,

Pirkit Apsaugos Bonus!

THE TRUTH ABOUT THE| 
THREAT OF BOMBING 

TO THE UNITED STATES]
Our govemment has wamed that 89 U. S. 
rities could be bombed in a single day, leav- 
ing millions dead or vvounded. 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!

Join the

GROUND OBSERVER CORPS
CALL OR WRITE CIVIL DEFENSE
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CHICAGOS ŽINIOS
Bombos viešbuty Negrai keliasi į šiaurę

Chicagos viešbuty New Mar į Chicagoje žymiai padidėjo 
ket, esančiame 1615 Blue į negrų gyventojų. Apskritai
Island, sekmadieni sprogo dvi negrai, kurie iki 1910 metų be- 
fcembos, maždaug pusės minu- veik visi koncentravosi pietuo
tas laikotarpyje. Vienas žmo-'Se, “paskutiniu metu masiškai 
gus buvo užmuštas, trys su- keliasi į šiaurę. Jau apie 5,000,- 
žeisti. Prieš mėnesį tame pat 000 jų paliko pietines valstybes, 
viešbutyje buvo gaisras. Dau- Dabar jau apie 35% negrų gy- 
giau kaip 50 svečių, sunkveži- vena šiaurėje, sudarydami “juo- 
mių šoferių ir kitų tarnauto- dus ruožus ’, daugiausia nres-1 
jų pergandinti išbėgo į gatvę tuose, šiaurėje jie rauda dau- 
iš šalimais esančių firmų. Ug- giau lygybės, geresnius uždar- 
niagesiai greit užgesino kilusį bius.
gaisrą rūsyje, bet visdėlto nuo
stolių padaryta apie $10,000.
Viešbučio vedėjas Harley Co-

Reikia daugiau kolegijų
Northwestern universiteto

peland, 73 m. amžiaus, sako prezidentas J. Roscoe Miller 
pareiškė, kad reikėtų plėsti 
tinklą poros metų kolegijų, ku
riose galėtų pastudijuoti dalis 
jaunuolių, kurių daug sieks 
augštojo mokslo, bet kurie ne
links išeiti viso universitetinio 
kurso. Tą Miller pareiškė tele
vizijoje diskutuojant, ar reikia' 
Illinois universitetą iš Cham- 
paign-Urbanos kelti į Chicagą. 
Jis sako — nereikia kelti uni
versiteto, o didinti kolegijų 
skaičių.

nežinąs, kodėl bombos buvusios 
padėtos. Jis paneigė, kad pir
mo augšto tavernoje vykęs 
gembleriavimas.

Nuo sprogimo žuvo Albertas 
Ziemba, 58 m., viešbučio tar
nautojas, kuris buvo pirmame 
augšte kaip tik virš bombų 
sprogimo vietos.

Chicaga — saugiausias 
miestas

Per pirmus šių metų tris mė
nesius Chicagoje kiekvieniems 
10,000 gyventojų atiteko 3.1 
mirtys automobilių nelaimėse. 
Tai saugiausias iš miestų, tu
rinčių daugiau kaip vieną mi- 
lioną gyventojų. Po Chicagos 
seka Detroit, su 3.5 mirtimis 
kiekvieniems 10,000 gyventojų. 
Toliau eina Los Angeles — 3.7, 
New York — 4.3, Philadelphia 
— 4.4.

Iš viso kovo mėnesyje JAV 
susisiekimo nelaimėse žuvo 2,- 
960 asmenų. Tai didžiausias ne
laimių skaičius bet kada buvęs.

Suvažinėjo 4 vaikų motiną
Rosemary Pohlmeier, 27 m. 

moteris, gyvenanti Nortbrooke, 
buvo užmušta už dviejų blokų 
nuo savo namų, kai ji važiavo 
automobiliu skersai Milwaukės 
geležinkelio liniją. Liudininkai 
pasakoja, kad susigrūdusios 
mašinos jos automobilį sulaikė 
Sherman kelyje ant bėgių. Tuo 
metu nusileido užtvaros, maši-

Nelaime neatsargiems
Netoli Chicagos esančiame 

Lombard miestely du automo
biliai, kuriuose važiavo grupės 
jaunuolių, lėkė 65 mylių grei
čiu per valandą. Automobiliai 
važiavo greta. Dolores Zanetti, 
16 m. mergaitė, per atvirą lan
gą davė bulvių žieveles kitos 
mašinos vairuotojui, kuris pra
rado mašinos kontrolę, abi ma
šinos susidaužė ir apsivertė 
griovyje. Abudu vairuotojai 
areštuoti, o ta 16 m. mergaitė 
sužeista.

11,000 mylių atvyko 
studijuoti

C. Narayana Piliai, 22 m. 
amžiaus jaunuolis, iš Indijos 
padarė 11,000 kelio ir atvykęs 
į Chicagą įstojo į De Paul uni
versitetą studijuoti chemijos. 
Jis gauna mokslapinigius — 
stipendiją iš vieno Indianapolio

ną pagaudamos, ir užlėkė trau- pramonininko. Nori pasiekti 
kinys. Nelaimingoji buvo viena I daktaro laipsnį ir grįžęs į Indi

ją dirbti pramonės tyrimų sri
tyje.

Daug besikraustančių
Šį pavasarį apie 25% dau

giau šeimų kraustosi į naujus 
butus ir savininkai pervežimo 
sunkvežimių yra perkrauti dar
bu. Chicagos Nejudomų Nuo
savybių tarybos pirmininkas 
R. J. Silverwood sako, kad to
kie persikraustymai vyksta dėl 
gausios naujų butų statybos.

Parama mokslininkams
Net 30 Chicagos mokslinin

kų, universitetų profesorių, ga
vo premijas iš Guggenheim

automobily. Jos lavonas buvo 
nutrenktas už 100 pėdų nuo 
sustojimo vietos. Nelaimė įvy
ko sekmadienį.

Didieji Broliai
Sekmadienį Motinos Sopulin

gosios auditorijoje, 332 S. Al- 
bany avė., Chicagoje, buvo su
sirinkę apie 1,000 Šv. Vardo 
draugijos narių. Jų tarpe buvo 
apie 600 vadinamų Didžiųjų 
Brolių, kurie paima savo glo- 
bon jaunuolius, pirmą kartą 
patekusius į teismą ar į polici- \ 
ją, išleidžiamus pasitaisymui. 
Kalbėdamas į susirinkusius
prel. Hayes pasidžiaugė, kadi fon(jO) kurs iš viso net 275 
per 40 metų besidarbuojant j^v mokslininkams paskirstė 
tiems Didiesiems Broliams pa- $1,100 100.
vyko išgelbėti 87% jiems pa
vedamų globoti jaunuolių. Pra
šė stengtis įtraukti daugiau as
menų į Didžiųjų Brolių tarpą.

Peršovė buvusią žmoną
Policija jieško Jono Vagli- 

cos, 29 m. amžiaus, kurs p?r- 
šovė savo buvusią žmoną i 
Eileen Cecconi, 21 m. amžiaus, 
gyvenančią 631 N. Spaulding '
Tuo pačiu metu jis peršovė ir 
jes palydovą Raymond Bald- 
win, 23 m., gyvenantį 2131 W.
22 pi. Šūviai buvo paleisti ties 
1740 N. Francisco avė. Peršau
toji moteris nuvežta į ligoninę 
mirė.

Nauji Šv. Ksavero kolegijos 
rūmai

Jau baigiami įruošti Naujieji 
Šv. Ksavero kolegijos rūmai, 
kainuoją apie $10,000,000. Juo
se bus vietos dėl 750 kolegijos 
studenčių ir 1,000 augštesnės 
mokyklos auklėtinių. Bendra
buty galės gyventi 125 studen
tės. Įruošiami kambariai ir dėl 
250 seselių mokytojų.

11 V.RADIOSUl
(lempos-duys -baterijos)

TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėse

—100% —

Daina
TELEVIS10N

Csav. inž. A. Šfnėna»)|
3130S.Halsted-DA6-6887l

KANDIDATE

Į “Mrs. America” kandidatė yra šešių vaikų motina Marcella 
Higgins, 28 m., Minnesota.

Dviračių evoliucija
Mokslo ir Pramonės rnuzė- 

juje yra išstatyta daug istori
nių dviračių, kurie parodo, kaip 
dviračiai iš pačių primityviau
sių buvo ištobulinti iki patogių 
moderniškųjų.

Fluoriduotas vanduo 
priemiesčiams

Nuo šios dienos iš Chicagos 
pumpuojamas fluoriduotas van
duo net 24-iems priemiesčiams. 
Fluoridavimas apsaugos dantis 
nuo gedimo.

Graikų Velykos
Graikų ortodoksų, kurie 

šventes apskaičiuoja pagal se
nąjį kalendorių, Velykos bus 
ateinantį sekmadienį.

Sniegas ir kruša
Vidurvakariuose — šalta ne 

pagal sezoną. Sekmadienį vie
tomis iškrito sniegas ir ledai, 
net iki 2—5 colių.

APLINK MUS
X Kun. Petras Gašlūnas,

klebonas Šv. Petro bažnyčios, 
West Pullman, pasidavė skau
džiai akių operacijai. Guli Šv. 
Kryžiaus ligeninėje.

X Jeronimas Ignatonis už 
tietuvin autorių knygų platini

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

2443 WEST 63RD STREET 
Tel. PRospect 8-0833 ir PR 8-0834
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KAS SUKELIA

GALVOS 
SKAUDĖJIMO 
NEGALAVIMA?

Gydytojas žino, kad “Galvos skaudėjimo 
negalavimas“ gali būti dėl Įvairių prie- 
žašėių. Dr. Peter Fahmey žinojo, kad 
tikroji priežastis dažnai yra nuo peristal- 
tinlo sulietėjimo pasekmėje blogo įpročio 
ar dietos... ir tokiuose atvejuose “Gomozo“ 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptą, gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s 
“Gomozo“ sąstate yra keletas mediciniškai 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
šildo sutrikusi skrandi: 2) atleidžia vidu
rių išpūtimo skausmus; 3) suteikia lėtą 
pagalbą nuo sukietėjusių vidurių, kurie 
yra priežastim virš išvardintų simptomų. 
Švelnus. Gero skonio. Išparduota virš 
20,000,000 bonkų. šeimos dydžio bonka 
$1.65 vaistinėse. Bandykite Dr. Peter’s 
“Gomozo“... absoliučiai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad prisiųskite 
$1 už 11 oz. bonką (su jūsų vardu ir ad- 
šiuo adresu: GOMOZO, Dept. 071-74 
4541 N. Kavensvrood Avė., Cldcago 40, III.

ALOYZAS BARONAS

“ŠVIESA IR KELIAS”
Nesenai Išėjusi knyga

duodanti biografinių žinių V; žymaus 
Amerikos lietuvių veikėjo

Prelato Igno Albavičiaus
gyvenimo ir pavaizduojanti Jo nueitą 
kelią., supažindina skaitytoją su jdo- 
mia Amerikos lietuvių organizacijų 
bei veiklos istorija.

Kaina $1.00; gaunama:

“DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.

CHICAOO 8. ILL.

Nėra įdomesnės knygos už kelionių 
aprašymus

' VLADO RAMOJAUS

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU
yru Lietuvos bulalijono karo kelio 
aprašymai, labai noriai skaitomi ir 
jaunimo ir užaugusių.

Knyga [Mpuošta modernišku dail. 
V. Vitkau viršeliu, turi 292 pusi., 
kaina $3.00. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys.
Užsakymus Ir pinigus siuskite

‘‘DRAUGAS’’
2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois

A. TV ERA S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

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

mą Bendruomenės apylinkės 
pirmininkų, organizacijų ir lei
dyklų atstovų pasitarime Chi
cagoje buvo svarstyta knygų 
platinimo mėnesio suorganiza
vimo reikalas. Ta proga Igna- 
tonis pasisakė, kad pirmoje ei
lėje būtų platinamos lietuvių 
autorių knygos.

X Albina Grlškėnas iš
Northsidės "Draugo” statybai 
paremti aukojo 10 dol.

X Jadvyga Kulkuvienė ir P. 
Kuntsmanas akompanuos Moks 
leivių Tautiniam ansambliui lie
tuvės Motinos pagerbime, kuris 
įvyks gegužės 6 d. 4 vai. po 
pietų Lietuviu auditorijoje.

X The Lithuanian Language
yra prof. A. Senno paruošta

studija apie lietuvių kalbą. 
Knygoje yra angliškai išdėsty
ta lietuvių kalbos kilmė ir jos 
giminingumas su kitomis kal
bomis. Knyga kainuoja 50 et. 
ir gaunama Drauge.

Vedė
Paskaitos metu garsus psi

chiatras buvo paprašytas papa
sakoti savo įdomiausią bylą.

— Taigi, — pastebėjo jis sau. 
sai, — jei jau tamstoms taip 
labai įdomu. Buvo tai maždaug 
prieš 20 metų. Ji buvo jauna, 

i graži ir labai gabi panelė. Vie- 
| nintelė bėda su ja buvo tik ta, 
j kad ji visą dieną nerimdavo ir 
' šokinėjo. Buvo blogai, visai blo- 
I gai, na, ir pagaliau aš ją...

— Išgydėt? — šoko pasitei
rauti nekantri gerbėja.

• — Ne, vedžiau.

A. A.
JOSEPHINE MARCINKUS
Gyveno 1931 Canalport Avė.

Mirė balandžio 28 d.. .1956, 
1:40 vai. popiet, sulaukusi pu
sės amžiaus. Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

keturios dukterys: Mary Sa- 
mare, žentas Paul, Julia Ja- 
men, žentas William; Barbara 
Swist, žentas Stanley: Anna
Lapinskis, žentas Edward ir jų 
šeimos; 6 anūkai; sesuo Julia 
Knieber ir jos šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Antano Drau
gijai.

Kūnas pašarvotas Petro Gur
skio koplyčioje, 659 W. 18th 
St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gegužės 2 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčių, 
kurioje jvyką gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai ir 
anūkai.

laidotuvių direktorius Pet
ras Gurskis. Tel. SEeley 3-5711

TROOST - PACHANKISMONUMENTS
JOHN VV. PACHANK1S (PATCH), Vlce-Preatdent

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

1 ttl

«imti fin ,,, </>

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet 
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais. 

IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIEKOJE!
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RŪTA

eeaMKIUOTA,, ROMANAM

KNYGA.
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knygs, 
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 Avė., 
Chicago 8, DL

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiHi

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ-

V. Adomkevičiaus apianka 
Ulsskymua su plulgais stųaklte:

M® pel- luina 12.50
DRAUGAS, 2*14 8. Oakley Av«ų 

Ohloųpt 8, III.

Stos nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personalus lltalp įvertina ra 
lytojas Gliaudą: **...Welaaa — pa
niekinta* niekintojas, bet turį. 
■avyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sle 
los sąvokos, bet mylia tl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgę, 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo esmSe, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa- 
vojaiis beprviAJlmo procesą”.

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

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

LIŪDĖSIO 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 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South Californla Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mee turime koplyčia*
vimaa dieną ir nak- AgT MĮk girose

I & Reikale šaukite Roselando dalyse ir

mu* uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

3307 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YArds 7-3401

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

———ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Rlvereide, UI TeL OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HAI.STED STREET T.L Y Arda 1-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. M1CHIGAN AVĖ. Tel. COmmodoro 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3318 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139 į

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50th AVĖ., CICERO, Dt Tel. OLympio 2-1003,

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpobUc 7-12131
2814 W. 2Srd PLACE Vlrglnbi 7-0072,

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi.
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IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Gauta.1; atsakymas iš Indi

jos skautų. Sovietų Sąjungos 
N. Kruščev ir N. Bulganin lan
kantis Indijoje, pastarosios 
skautų sąjunga paskelbė aug- 
ščiau minėtus Sovietų pareigū
nus “Garbės Skautais”. Lietu
vos Skautų Brolijai griežtai į 
šį klausimą reagavus ir Tarp
tautiniam Skautų Biurui parei
kalavus pasiaiškinti kodėl tokia 
nepaprasta garbė buvo suteik
ta asmenims, kurie likvidavo 
skautų judėjimą jų pavergtose 
tautose ir net šimtais nukanki
no skautininkų už skautybės 
principus bei idėjas, Indijos 
3kautų sąjunga atsiuntė ilgą 
pasiteisinimą, kurios santrauką 
dedame: “Indijos Skautų Są-

, .. . , ,, , junga neturėjo jokios intenci-
Maruos augsi, mokyklos cho- Q j ,r ,aik
ras, Alice Stephens ansamblis
ir O. Piežienės vedamas Soda- 
liečių choras. Bet šiuos chorus 
turi papildyti kituose choruose 
dainuojančios ar šiaip dainą 
mylinčios .moterys, kad Dainų 
Šventėje moterų choras neatsi
liktų vyrų chorui.

X Chicagos rašytojų susirin

kime, įvykusiame balandžio 29 
d. pas Aloyzą Baroną, aptarta 
atktualūs , pastarojo meto lite
ratūros reiškiniai: premijos, 
premijuotieji veikalai, būsima-

/ mus.
X Sesės dainininkes, muz. 

Alice Stephens kreipiasi į jus 
visas chicagietes merginas ir 
moteris kviesdama įsijungti į 
Dainų šventės jungtinį moterų 
chorą, šį trečiadienį 7 vai. va
karo Marijos augšt. mokyklos 
patalpose, 32‘kambarys, įvyks 
pirma jungtinio moterų choro 
repeticija. Į šią repeticiją kvie
čiamos visos moterys dainuo
jančios bet kokiuose choruose. 
Taip pat kviečia ir kitas, kad 
ir niekur nedainuojančias, bet 
dainą mylinčias seses lietuvai
tes. Jungtinį chorą sudarys

Sovietų Sąjungos pareigūnus 
‘Garbės Skautais’. Tai įvyko 
nesusipratimas skautams nesu
pratus vadovybės instrukcijos 
užrišant kaklaraiščius N. Kruš- 
čevui ir N. Bulganinui, ko visai 
nebuvo norėta padaryti.”

— Bostono Moksleiviu Atei

tininkų metinė šventė įvyksta 
š. m. gegužės 6 d. Šv. Mišios 
bus 10 vai. ryto Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje, o 
3 vai. p. p. iškilmingas posėdis 
ir meninė dalis salėj po bažny-

— Pianistė J. Rajauskaitė-
šušicnė, buvusi Kauno konser
vatorijos studentė, dabar kon
certuoja Amerikoje. Pianistė 
stipriai pasireikšdavo Vokieti
jos stovyklose ir dabar Ameri
koje yra plačiai žinoma lietuvių 
visuomenėje. Pianistė J. Ra- 
jauskaitė-šušienė dalyvaus At
eities koncerte, kuris įvyks ge
gužės mėn. 12 d., Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne. 
Koncerte taip pat dalyvaus sol. 
A. Stempužienė ir V. Verikai- 
tis.

— labdarių draugija Cleve- 
lande rengia motinos minėjimą 
gegužės 6 d. 10 vai. Visos na
rės eis prie šv. Komunijos nau
josios parapijos bažnyčioje. 3 
vai. bus kortavimas parapijos 
salėje su užkandžiais ir laimė
jimais. Visas pelnas skiriamas 
naujosios parapijos mokyklos 
statybos fondui. Įėjimas 1 dol.

— Lietuvių Jaunimo Petici

jos Detroito komitetą sudaro 
Saulius Šimoliūnas, želvyra 
Buknytė ir J. Polikaitis. šis 
komitetas rūpinasi parašų rin
kimo akcija Detroite.

KANADOJ

sis visuotinis rašytojų susirin- {įa , ya, vakare strand Ha„ 
kimas ir kt. Povilas Gaučys
skaitė išsamų referatą apie ne- < 
seniai mirusį garsų ispanų fi
losofą ir rašytoją J. Ortega y 
Gasset, jo keltas filosafines, 
literatūrines, mokslines proble
mas. Paskaitė ilgesnę ištrau
ką iš šio autoriaus “Masių su
kilimo” pagarsėjusio veikalo, 
išversto į keliolika kalbų. Gy
vose diskusijose dalyvavo Kl.
Jurgelionis, J. švaistas. Henr.
Radauskas, dr. Kazys Sruoga, Lietuvišką šeštadieninę mo- 
Benys Babrauskas, V. Ramo- kyklą šiais metais veda moky

toja M. Stankaitienė (pagal jos

376 W. Broadway, So Bostone 
bus linksmavakaris.

— Rockfordo LB apylinkės

skyrius ir vietos Meno Mėgėjų 
ratelis gegužės 6 d., sekmadie
nį, rengia Motinos dienos mi
nėjimą. Programą išpildys: 
Meno Mėgėjų ratelis, šeštadie
ninės mokyklos mokiniai ir die
nai skirta tema kalbės agr. V. 
Zakarienė.

nas, Albinas Valentinas, A. Ba 
ronas ir kiti.

X Braižytojų kursų šeštoji 
laida baigė kursą ir balandžio 
21 d. turėjo Hollywood salėje 
išleistuves. Kursantai kursų 
metu išsėdėjo namuose nema
žiau kaip 250 valandų per ke
turis mėnesius. Kursams vado
vavo ir dėstė inž. A. Didžiulis, 
inž. J. Lenkevičius, inž. V. 
Naudžius, inž. Vintartas. Kur
suose išklausyta 111 valandų. 
Kursus baigė 21 asmuo, tarp 
jų viena mergina. Išleistuvių 
metu buvo paskelbta, kad 8, iš 
kursus baigusių, jau dirba brai
žyklose, ir tai nudžiugino lek
torius ir kursantus. Išleistuvių 
vaišės praėjo puikioj nuotaikoj 
prie skaniai pagamintų valgių, 
kuriuos parengė Juzė Laukai
tienė. Kursantai yra dėkingi 
kursų dėstytojams ir organiza
toriams.

X V. Šimkus jau pasižadėjo 
nupirkti 25 egzempliorius kny
gos anglų kalba dr. A. Šapo
kos “Vilnius Lietuvos gyveni
me”, kuriai Chicagoje renkama 
prenumerata ir aukos per lie
tuvių įstaigas, organizacijas ir 
pavienius asmenis. Vajaus ko
mitetas išleido viešą atsišauki
mą. Užsakymus siųsti: A. Si
rutis, 2735 W. 71 st., Chicago. 
III.

X Kristaus Karaliaus Lai
vas Nr. 18 išėjo iš spaudos. 
Jame rašo K. Baras, “Kai Die
vas lenkiasi prie žmogaus”, A. 
Iešmantas, kun. dr. J. Pruns- 
kig ir kt. šiaip plati religinio 
gyvenimo kronika ir įdomus 
Klausymų ir atsakymų skyrius 
religiniais klausimais.

norą be atlyginimo). Vietos L. 
B. skyrius šeštadieninei mo 
kyklai įvairiems reikmenims 
parūpinti iš skyriaus kasos pa
skyrė $100. Be to L. B. sky
riaus valdyba parėmė ($30) 
vietos Meno Mėgėjų ratelio 
jaunųjų šokėjų grupę, repre
zentuojančią lietuvius įvairiuo
se pasirodymuose amerikiečių 
visuomenės tarpe.

— Manius ir Vytais Gaidu

kai, Toronto gyventojai, dirbą 
Goodyear fabrike, išvyko ato
stogų.

AUSTRALIJOJE
— Sydnejaus choro krikštas.

Gegužės 5 d. Sydnejuje įvyks
ta choro krikštas — koncertas. 
Šiam iškilmingam minėjimui 
yra sudarytas iš įvairių orga
nizacijų komitetas, kurio pir
mininku yra Sydnejaus klebo
nas kun. P. Butkus.

Sydnejaus lietuvių choras 
įsikūrė 1954 metais. Pirmasis 
chorvedis buvo J. Gaižauskas, 
bet vėliau jam atsisakius, cho
ro vadovavimą perėmė jaunas 

" | ir energingas chorvedis Alg. 
Plukas. Šiuo metu choras turi 
46 choristus ir ateityje numa
toma chorą dar daugiau išplės
ti. Choras yra dalyvavęs dau
gelyje lietuvių ir australų ruoš
tuose pasirodymuose ir kiek
vieną sekmadienį lietuviškas 
pamaldas praturtina gražiomis 
bažnytinėmis giesmėmis.

X Prof. V. Biržiška, Vil
niaus Krašto Lietuvių draugi
jos garbės narys, išsireiškė, 
kad labai sveikintinas dalykas,

— Protesto laiškai į Londo

ną. Australijos lietuviai, por- 
testuodami prieš Bulganino ir 
Chruščevo vizitą į Angliją, sa
vo laiškais pranešė D. Britani
jos mini8teriui pirmininkui Sir 
A. Eden ir įvairių laikraščiųkurį vajaus komitetas pradėjo 

vykdyti, norėdamas išleisti redakcijoms apie Sov. Sąjun- 
anglų kalba dr. A. Šapokos gos vykdomą smurtą Lietuvo-
knygą: “Vilnius Lietuvos gy
venime”. Tokią knygą apie Vil
nių jau seniai lietuviams reikė
jo turėti. Ji bus labai naudin
ga ir reikalinga kitataučių tar
pe. Linkiu ją išleisti ir platinti.

X Stasys Džiugas įmokėjo 
Lietuviškos knygos klubui 50 
dol., taip pat paaukojo tam 
pačiam klubui 10 dol. Be to 
pereitą šeštadienį užsisakė kny
gų už 35 dolerius. Šviesus pa
vyzdys visiems pradedant kny
gos platinimo mėnesį.

X Lietuvių Jaunimo Petici
jos parašų rinkimo akcijon pa
pildomai įsijungė Cicero, III., 
Waukegan, III., Kenosha, Wis., 
ir Racine, Wis., jaunimas ir 
visuomenė. Visi tų vietovių lie
tuviai prašomi pasirašyti jau
nimo peticiją.

X Kun. dr. Paškevičius, ką
tik atvažiavęs iš Vokietijos,

X Kml Bvengn. galimo anai- ^rys įdomų pranešimą LRKS 

Amerikoje 70 jubilejaus vaka-. 
rienėje, Šv. Jurgio parapijos, 
salėje, ateinantį sekmadienį i 
6:30 vai. p. p.

X E. Vilutte, Chicagos gy

ventojas, per kun. A. Bernato- 
nį paaukojo Vokietijos vaiku
čiams 50 maldaknygių.

grūdimo prie įėjimo į Skaučių 
Seserijos Vadi jos pavasario ba
lių, kvietimus galima įsigyti iš 
anksto pas baliaus rengimo ko
misiją: pirmininkę Fl. Kurgo- 
nienę, 3546 So. Hamilton Avė., 
S. Jurkynienę, 2444 W. 46 PI., 
ir T. Žukienę, 2511 W. 46 St.

je.

Laiškus iš Australijos siuntė 
Įvairios organizacijos ir pavie
niai asmenys. Melbourno Kul
tūros Fondo spaudos baliaus 
metu raštą ministeriui pirmi
ninkui pasirašė visi baliaus da
lyviai. Melbourno klebonas 
kun. Pr. Caseris balandžio 8 d., 
sekmadienį, bažnyčioje perskai
tė kitą protesto tekstą, kurį 
po pamaldų savo parašais pa
tvirtino Melbourno lietuviai, 
virš SCO parašų. Melbourno lie
tuviai savo laiške prašė minis- 
terį pirmininką ir jo vyriausy

BOMBA MĖTOJ DOVANOS

Jaunavedžiai manydami, kad tai vestuvinė dovana atidarė siuntinį, kuriame buvo bomba. Bomba 
sprogo ir sužeidė jaunąjį ir dar 4 asmenis. Už va landos turėjo būti jungtuvės. Nelaimė įvyko Ohio
valstybėje.

bę imtis žygių, kad būtų su
stabdytas Pabaltijo valstybių 
naikinimas, kad būtų panaikin
tos priverčiamųjų darbų sto
vyklos, kur kenčia tūkstančiai 
nekaltų lietuvių, kad lietuviai 
nebūtų persekiojami savo kraš
te dėl tautinių ir religinių įsiti
kinimų. kad būtų atidaryta sie
na, skirianti mūsų kraštą nuo 
laisvojo pasaulio, kad Vakarų 
pasaulio žurnalistai galėtų lais
vai lankyti Pabaltijo valstybes 
ir teikti žinias apie tų kraštų 
gyvenimą.

Panašaus turinio laiškai bu
vo pasiųsti ir iš Sydnejaus, 
Adelaidės, Canberros, Gaelon- 
go, Woollongongo ir New- 
castelio. A. L. B. Krašto Vai- 
dyba protesto raštus pasiuntė 
min. pirm. Sir A. Eden ir 
“Times” redaktoriui.

— “Draugo” korespondentas 

Austr. žurnalistų S-gos narys. 

"Draugo” korespondentas Aust
ralijoje A. Laukaitis, po ilgo 
bandomojo laiko, buvo priim
tas į Australijos Žurnalistų 
S-gą ir tapo pilnateisiu jos na
riu. Šis pripažinimas ir priėmi
mas į Žurnalistų S-gą yra pats 
pirmas Australijoje padarytas 
užsieniečiui. Turėdamas Aust
ralijos žurnalisto knygutę ir 
Draugo įgaliojimus, A. Laukai
tis turi teisę naudotis visais 
žurnalistams teikiamais priva
lumais Australijoje.

___  VENECUELOJF.
— Venecuelos liet. bendruo

menės vadovybė ten yra vadina
ma Venecuelos Lietuvių Savišal 
pos Bendruomenės centro val
dyba. Jos pirminnkas yra J. 
Biel’ūnas, sekretorius A. Dir
žys, kiti valdybos nariai: V. Ku- 
zavinis, J. Savjdzkas ir L. Jab
lonskis.

— Venecuelos skautai leidžia 
beveik kas mėnuo rotatorium 
spe.’isd namą skautų laikraštėlį 
“Vyties keliais”, kurios redak
torius yra Dr. P. Neniškis. Jis 
yra ir lietuviu skautų vadovas, 
o skaučių vadovė — B. Mal
kytė. Daugiausia kun. A. Per
kamo rūpesčiu sudarytas Vene 
cuelos Liet. Kat. komitetas. Jo

(INSj

Sa. adzkas, V. Kuzavinis ir Šul
cas.

Šv. Tėvo nuncijus Venecue’a' 
atlaikė lietuviams pamaldas, pa
sakydamas ta proga vokiška 
įspūdingą pamokslą.

INDIJOJE
— Misionierius kun. J. Svir

nelis džiaugiasi, kad lietuviams 
padedant pasisekė užbaigti ben
drabutį, kur tilps daugiau kaip 
160 berniukų. Jau dabar jų tu
rima 120. Ateinančiais metais, 
numatoma, bendrabutis jau bus 
pilnas. Dabar mūsų misionie-
rius yra susirūpinęs pastatyti kramto gum, U Juk taip? ma 
naują mokyklą. Jai jau kasami! 
pamatai. Smarkūs lietūs tam1 
kiek pakenkė, tačiau — su 100 
maišų cemento pasisekė dalį 
pamatų išlieti. Trukdo vyriau
sybės suvaržymai perkant ce
mentą ir geležį. Kartais tenka 
augštesne kaina pirkti kur iš 
šalies. Mokykla bus 175 pėdų 
ilgio ir 32 pėdų pločio su veran
da. Mūsų misionieriaus adre
sas: Rev. J. Svirnelis, Catholic 
Church, N. Lakhimpur, Assam,
India.

Prašom nepamiršti
Teisme susikirto du advoka

tai.
— Tokio didelio idioto savo 

gyvenime dar nesu matęs, — 
riktelėjo vienas.

— Bet, ponai, prašom nepa
miršti, kad aš čia esu... — pa
stebėjo teisėjas.

Ir karvės
Torontietė mergaitė pirmą 

kartą atvyko su mamyte į kai
mą. Ji buvo viskuo sužavėta. 
Grįžus namo pasakoja tėveliui:

— Tėveli, kaime ir karvės

KAS KĄ IR KUR
— Š.K.S.R. Draugijos Seimas į- 

vyks 1956 m. gegužes mėn. 6 dieną.
Ii ra ilgieji, (lemto dangaus Tėvas 
pasigailėjo vargstančią savo •vaiku 
ir atsiuntė jiems pasaulio Išganyto
ją. Tu pati mintis tinka ir mums, 
nes dangaus Tėvas siunčia jus, bran
gus geradariai, padėti mums. Tą pa
siuntinybę, jus vykdėte nuo pat į- 
sikurinm mūsą Kongregacijos iki šią 
laiką, dus nenuilstamai dnrbavotės 
ir rėniėte mus visokeriopais būriais, 
šiandien, Jūs esatį) mūsą bendradar
biai ir nuopelną dalininkai.

Švento Kazimiero seserą rėmėją 
draugijos seimas jau čia pat. Prašo
me, jauskitės, kad tai jūsą Seimas, 
tai musu visą bendras susiėjimas, 
šeimyninis pasidalinimas idėjomis, 
pasidžiaugimas nuveiktais darbais ir 
pasitarimas ateičiai, .Tią-* gerai su
prantate, kad Marijos Augštesnioji 
mokykla yra didelėje skoloje, ir tik. 
su jūsų parama tikimės ją padeng
ti. Na, o jau yra būtinas reikalas li
goninę didinti ar naują statyti-

Seimo pradžia 9:30 valandą ryte 
su Šventą Mišią auka, ,kurią atna
šaus vyskupas Vincentas Brazgys. 
Tolinus seks —

11:00 pirmas posėdis—didžiuliame 
svečią kambaryje,

12:30 pietūs — kafeterijojo,
2:00 antras posėdis — svečių 

kambaryje,
6:00 palaiminimas Švč. Sakra
mentu — koplyčioje, ,

6:30 vakarienė ir programa.

Pasitikime, kad priimsite mūsų 
kvietimą, būsite su mumis ir parem- 
site savo auka. Už jūsą didelį ge- 
raširdingumą teatlygina Dievas, ir 
Jo palaima telydi Jus visame.

Š.K.S.R. Draugijoj Valdyba 
ii

švento Kazimiero Seserys

myte'

Ją prisimins
Viena ponia papasakojo juo

ką apie žąsį. Svečiui jis labai pa
tiko. Skaniai nusikvatojęs jis 
sako:

Dabar, kad tik pamatysiu žą
sį, visada jus, ponia, prisimin
siu.

Atsiminė
Prieš teisėją stovi jaunuolis, 

sugautas įsilaužęs į rūbų krau
tuvę.

— Jaunoli, ar tu ten krautu
vėje neprisiminei savo vargšo 
tėvo!? — graudena teisėjas.

c ... . . . , , i — Prisminiau pone teisėjau,Susitinka neseniai vedę du . . x . .. ,___ , ,. ., ,. Y bet ten nieko tėvu. tinkamo ne
buvo...

įsteikit Lietuvišką šventovę 
Savo Namuose 1

Jei Jūs norite, kad Dievas laimin
tų jūsų namus, lšBtatyklte Jo buvi
mo ženklų savo namuose. Mums Die
vo gerumų geriausiai primins Jo my- 
Umoslos MotlnSlSs Marijos paveiks
las. Marijos Metals savo namuose 
Įsteikite Marijos Šventove.

Mums lietuviams Dievo Motinėlė 
Itin artima. Mūsų žemS gausi Mari
jos SventovBms, mūsų tauta pavesta 
jos Nekalčiausios širdies globai. Tai
gi steigdami Marijos metų Šventovę 
savo namuose, padarykite jų kartu 
ir LIETUVIŠKĄ.

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

Puikų Aušros Vartų Marijos spal
votų paveikslų 13)4x17colių ga
lite įsigyti šiam tikslui už >1.00. 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

LINKSMIAU
Pasiskirstymas

draugai ir nusidalina:
— Nėra ko slėpti, — prisi

pažįsta pirmasis. — Mano na
muose bosauja žmona.

— Aa! Aš nepasidaviau, — 
giriasi antras. — Susitarėm bo- 
3auti pasikaitydami abu po ly
giai.

— Kaip tai suprasti?
— Labai paprastai. Aš bo- 

sauju, kada galiu, o ji, kada no
ri. ,

Jei turėt*’...
Tėvas pasiuntė savo sūnų 

pasimokyti amato ir pridėjo 
pastabą, kad esąs nepaprasto 
darbštumo vaikis. Po kiek lai
ko klausia, kaip sūnui einasi. 
Gavo atsakymą, kuris šitaip 
skambėjo:

— Jei jis turėtų tris rankas 
tai kelnėse tereiktų tik trečios

MARIJOS MENESI PRALEISKI-
ME GEGUŽINIŲ PAMALDŲ 

DVASIOJE

Gegužinių pamaldų dvasia yra to
kia gili, tokia maloni ir tokia 

lietuviška
Ši dvasia yra puikiai išreikšta 

Jo Ekscelencijos 
Vyskupo Vincento Brizgio 
gegužiniuose skaitymuose:

MARIJA DANGUJE 
IR ŽEMĖJE

Tai yra trisdešimt vienas skai
tymas, pritaikintas kiekvienai ge- 

’ Ar Marija apsireiškė Lietuvoje gūžio mėnesio dienai. Mąstymai 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kn> i parašyti atsižvelgiant ne tik į di

džiąsias marijines tiesas, bet ir į 
mūsų laikų rūpesnius.

Išėjo į naudą
— Kaip matau, kai tik vedei, 

tavo palte nebetrūksta nei vie
nos sagos.

— Taigi, sagas įsiūti buvo pir 
mas darbas, kurio mane žmona 
išmokė.

pirmin nkas yra J. Kukananza. kišenės, nes dvi jau da'bar už- 
o nariai — Dr. Zubinienė, J. imtos.

gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti

“DRAUGE’’

2334 So. Oakley Avė 

CHICAGO 8. ILL.
-■ j.

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

Užsakymus Ir pinigus siųskite:

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8 ILL

MENO VADOVYBE

Meno vadovas
BALYS PAKŠTAS

Montažo režlsorė
S. PIPIRAITE-TOMARIENft

Kanklių vadovė '
A. KIRVAITYTE

Tautinių šokių vadovės
O. BLANDYTE
B. BLANDYTE-LAURUŠONIENE 
S. PIPIRAITt-TOMARIENft

Akompanatorial
J. KUTKUV1EN®
P. KUNTSMANAS

MOTINOS DIENA - LIET. MOTINOS PAGERBIMAS1
Nauja meno programa, kurią duoda lietuvius suįdominęs

Moksleivių Tautinis Ansamblis
Ansamblis ba lęšy negali išsiversti. įeinant aukojama

Vieta LIETUVIŲ AUDITORIJA, 3133 So. Halsted St. 

Laikas SEKMADIENĮ -r geg. 6 d., 4 vai. p. p. punktualiai.

MM kvItilMM dalyvauti MOKYKLOS ŠIMULIAI

MENO PROGRAMOIE
S. Pipiraitės-Tomarienės paraošta 
eilėraščių, dainų ir šokių pynė — 
VAINIKAS MOTINAI, Choras su 
naujomis dainomis. Tautiniai šokiai, 
Kanklių musika. •


