
, _ ~ , f i t p' - L B 3 A A iMIDAEjT ‘ v£ aV
5721 cor T Aut «‘u 
CHICAGO 37, ILL.

G P AT

’ < - ne
CFK t - fc e M Z R 5
cHlCAtS4j

DRAUGAS
THF LITHUANIAN DAILY FRIEND 

FU»LI»HID MV
Tmc Lithuanian Catholic Press Society 

4945 West O3rd Street Chicaoo 29. III.
Telephone LUolow 5-9500 

LFADINO DAILY FOR OVER A MILLION LITHUANIANS

DRAUGAS
LIETUVIU KATALIKU SPAUDOS DRAUGIJOS 

LEIDŽIAMAS LIETUVIU DIENRAŠTIS 
SU ŠEŠTADIENINIU MOKSLO. LITERATOROS 

IR MENO PRIEDU 
DRAUGAS ĮSTEIGTAS 1909 M

Nr. 106 Prioe 5 oents
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

PIRMADIENIS, GEGUŽES (MAY) 6, 1957 Kaina 5 centai VoL XLI

SENATORIUS J. McCARTHY RYTOJ LAIDOJAMAS
Nusis+atyta pertvarkyti teismus 

Sovietų Sąjungoje
MASKVA. — Po šeštosios Augščiausiosios Sovietų Sąjun

gos tarybos sesijos nusistatyta pertvarkyti civilinius, baudžia
muosius ir proceso kodeksus, pritaikant prie įvairių atskirų są
junginių valstybių reikalavimų, 
valstybei privalomų normų.

Teisių dr. R. Rachunov, dis
kutuodamas tą reikalą dienraš
ty “Izviestija” nr. 73, kelia šiuos 
sumanymus, liečiančius baudžia 
mąją teisę. Jis sako, kad jau 
esąs pribrendęs reikalas iš žmo 
nių parinktų teisėjų skaičių pa
didinti iki šešių, kada sprendžia 
mos bylos priešvalstybinių nu
sikaltimų, nužudymų, muštynių, 
plėšimų ir t. t. Tai būsianti svar
bi teisėtumo ir teisingumo ga
rantija. Paskutiniu metu tokių 
iš liaudies parinktų teisėjų, ša
lia tikrojo teisėjo, tebuvo po 
du.

Reikia Įrodyti kaltę

Dr. Rachunov kelia mintį, kad 
svarbu yra rūpintis apsaugoti 
bylos dalyvių teises. Toliau tei
sininkas Rachunov pabrėžia, jog 
reikia laikytis dėsnio, pagal ku
rį žmogų privalu laikyti nekal
tu, kol jo kaltė bus įrodyta. 
Netgi kaltinamojo prisipažini
mas, kuris nėra paremtas ki
tais objektyviais įrodymais 
negali būti apkaltinančio 
sprendimo pagrindu. Atrodo, 
patys rusų teisininkai jaučia, 
kad tortūromis išgauti tariamie
ji prisipažinimai yra labai toli 
nuo tiesos.

Gynėjo vaidmuo

Pagaliau teisininkas Rachu
nov pabrėžia, kad kaltinamasis, 
pagal dabartinę sovietų prakti
ką, tegali turėti gynėją tik tada, 
kai jo byla jau svarstoma teis
me. Ir tai esanti netvarka. Rei
kia kaltinamajam leisti turėti 
gynėją ir kitose proceso stadi
jose. Pagal teis. Rachunovą, 
gynėjas turėtų turėti teisę da
lyvauti tardyme, patiekti savus 
įrodymus, pagaliau, tardytojui 
leidžiant, dalyvauti vykdyme 
atskirų tardytojo veiksmų.

Atleisti miliciją nuo tardymo 
pareigų

Rachunov kelia mintį, kad 
nuo tardymo pareigų reikia at
leisti milicijos (policijos) or
ganus. Tardymas turi būti pra
vestas ne administracinių, o tei
singumo organų (prokuratūros 
tarnautojų).

Jau tas straipsnis yra ryškus 
pripažinimas ligšiolinių neteisė- 

■tumų sprendžiant bylas sovieti- 
joje ir aiškus liudijimas, kad 
patys sovietų išauklėti teisinin
kai ilgisi didesnio teisingumo.

bet laikantis pagrindinių visai
, ‘ (

Kovos dėl pasienio
dar tebevyksta

MANAGUA, Nicaragua, geg. 
5. — Nicaraguos vyriausybė va
kar pranešė, kad Hondūro lėktų 
vai skraido virš ginčijamų Mo
coron ir Laymon miestelių 
juos apšaudo.

ir

Vyriausybės komunikatas sa
ko, kad Nicaraguos ginkluotos 
pajėgos “gins visa jėga savo pa
sienius”.

Nicaragua savo vyrus šaukia 
į ginkluotas pajėgas.

Hondūras ir Nicaragua turi 
po 4,000 kareivių prie pasienio.

Atmetė Maskvos 
pasiūlymą

WASHINGT0NAS, geg. 5. — 
Tunisas, Marokas ir Libija at
metė Sovietų Sąjungos pasiūly
mą sudaryti diplomatinius san
tykius. Afrikoje tik Egiptas, Li
bija, Etijopija ir Sudanas turi 
ryšius su Maskva. Daugiausia 
kultūrinėje ar sporto srityje.

Arabų tremtinio
knyga uždrausta

SAUDI ARABIJA, geg. 5. — 
Saudi Arabijos karalius Saud 
uždraudė platinti naują knygą 
“The Arab Peninsula Accuses 
Its Rulers” (Arabų pusiasalis 
kaltina savo valdytojus). Kny
gą parašė arabas tremtinis ir 
jis kaltina, kad Saudi karališ
koji šeima eikvoja naftos tur
tus automobiliams ir lėktuvams, 
o tuo tarpu krašto žmonės ba
dauja.

Penkis nuteisė
HONG K0NG, geg. 5. — Ki

nijos komunistų laikraštis va
kar paskelbė, kad penki "JAV 
— Chiang špionažo agentai” nu
teisti ilgam terminui į kalėji
mą Shensi provincijoje. Sako, 
kad visi “prisipažino” kaltais.

• Okup. Lietuvos „augščiau- 
siojo teismo“ pirmininku išrink
tas K. Didžiulis - Grossmanas; jo 
pavaduotojais VI. Deksnys ir A. 
Kovalėlis; nariais Abdulskytė, 
Aiženas, Aperaitis, Blažys, Bur- 
neikis, čapskis, Cižinauskaitė, 
Glaveckas, Gruodis, Jaciumskas, 
Jukna, Krenevičius, Kudžmaitis, 
Kulvinskas, Luomonienė, Miežė- 
nas, Pušinis, Radzevičius, Satke
vičius, Sipavičius, Stankus, Stun 
džia, Šinkūnas, Visockis, Vitke
vičius, Zimanas, Zaikauskas, Že
maitaitis, Žvirblis.

KALENDORIUS

Gegužės 6 d.: Šv. Jonas apaš
talas aliejuje; lietuviški: Bal- 
tuolis ir Sauvartė.

Saulė teka 5:42, leidžiasi 7:54

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir šilčiau.

Kremlius tik 
jėgą supranta
NEVV YORKAS, geg. 5.—Bu

vęs prezidentas Trumanas įsiti
kinęs, kad sovietai, prisidengę 
taikos kauke turi vieną tikslą 
—laisvąsias tautas paimti į sa
vo kontrolę. Kremlius to siekia 
stengdamasis laisvąjį pasaulį 
įbauginti, Šiaurės Atlanto Gy
nybos organizacijos (Nato) pa
jėgas sugniuždyti, laimėti vieš
patavimą atominėje srityje.

Išminties politika

Trumanas primena savo anks 
tesnius pareiškimus, kad laikas 
jau žinoti, jog sovietai supran
ta tik vieną dalyką — jėgą. Dėl 
to Vakarų uždavinys yra palai
kyti ir vykdyti savo karinį pa
jėgumą. Tai nėra “desperaci
jos” politika, bet tai išminties 
ir vilties politika.

Iliuzija

Betkokios derybos dėl oro erd 
vinės kontrolės ar dėl nusigink
lavimo, — sako Trumanas — 
yra iliuzija, žinant, kad sovietai 
laikosi tik tų įsipareigojimų, ku 
rie jiems naudingi. Sovietų šū
kiai apie koegzistenciją yra nie
kas kitas, kaip užmaskuotas no
ras priversti laisvąjį pasaulį 
elgtis taip, kaip jie įsakys. Jei

Prezidentas Eisentboweris kalba. Kalbėdamas moterų balsuoto
jų lygai Baltųjų Rūmų sode, prezidentas Eisenhoweris įspėjo, jei JAV 
nepalaikys ekonomiškai mažųjų valstybių, tai tos valstybės pateks į 
komunistų rankas. Lygos prezidentė Mrs. John G. Lee iš Farminglton, 
Conn., yra kairėje. (INS)

Pagal siūlomą planą, Jungti
nės Amerikos Valstybės suteik- 

žmonija šiandien virpa nuo ka- tų atominių ginklų bei raketų

Šiaurės Atlanto gynybai
atominių ginklų planas

BONNA, Vokietija, geg. 5. — Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) nariai vakar savo posėdyje svarstė atominių 
ginklų ir įvairių raketinių'šovinių naudojimo planą Europos ap
gynimui nuo agresijos.

ro baimės drugio, tai tik dėl to, 
kad sovietai stengiasi ją toje 
baimėje laikyti.

reikiamas atsargas.
Vakarų diplomatas aiškina,

kad, pagal planą; tuikos metu

Naujas imigracijos įstatymas

Baigė streiką
PORT AU PRINCE, Haiti, 

geg. 5. — Haiti prekybininkų 
aštuonių dienų streikas vakar 
baigtas ir krautuvės vėl atida
rytos, Streikas buvo paskelbtas, 
kai policija išsklaidė moterų de
monstraciją, palaikančią šen. 
Louis Dejoie, į prezidento postą.

Aplink. Afriką
LONDONAS, geg. 5. — Bri

tanija įsitikinusi, kad ateityje 
jai nafta bus pristatoma ne tiek 
Suezo kanalu, kiek vamzdžiais 
ir dideliais tanklaiviais aplink 
Afriką.

• JAV atstovų rūmai nutarė 
sumažinti valstybės departamen 
to biudžetą — iš numatytų 227,- 
700,000, nubraukti 47,300,000. 
Prezidentas Eisehovveris pasiry
žęs ginti savo sekretoriaus pozi
cijas visu savo autoritetu.

• Sovietų diplomatai Wa- 
shingtone bando nustatyti, ar 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
nemano keisti savo politiką per
keliant ambasadorių Charles 
Bohlen iš Maskvos į Manilą.

Paskutinis pabėgėlių imigra
cijos įstatymas —- Refugee Re- 
lief Act of 1953 — baigėsi 1956 
m. gruodžio 31 dieną. Pagal tą 
įstatymą lietuvių pabėgėlių iš 
Vakarų Europos atvyko daugiau 
2,000 asmenų. Nevisi lietuviai, 
kaip ir kitų tautybių, tuo įsta
tymu pasinaudojo, todėl dar liko 
Europos kraštuose, be naujai 
pabėgusių vengrų, nemažai ir 
seniau iš komunistų valdomų 
kraštų pabėgusių. Norinčių ir 
galinčių į Ameriką emigruoti 
bendras įvairių tautybių skai
čius siekia 75,000 asmenų. Viso 
iš Rytų Europos pabėgusių yra 
dar Vakarinėje Europoje apie 
200,000 asmenų.

Šiomis dienomis teko man 
lankytis Washingtone ir maty
tis su Kongreso imigracijos ko
misijomis bei kalbėtis su atski
rais senatoriais ir kongresmanu 
Walteriu. Iš jų patyriau, kad 
šis Kongresas rimtai planuoja 
išleisti papildomą pabėgėlių imi
gracijos įstatymą. Viena žymi 
Amerikoje veikianti grupė daro 
didelių pastangų dėl didelių imi
gracijos įstatymų pakeitimų, ta 
čiau vargu jiems pasiseks to 
pasiekti. Mes, lietuviai, o taip 
pat ir kitos tautybės iš Centro 
ir Rytų Europos, turėtume būti 
aktyvūs ir motyvuotais raštais 
kreiptis į savo senatorius bei 
kongresmanus, kad būtų išleis
tas specialus imigracijos įsta
tymas, pagal kurį būtų įsilei
džiami į Jungtines Amerikos 
Valstybes šių kategorijų pabė
gėliai :

1. Jsileisti iš Vakarų Europos 
kraštų 75,000 pabėgėlių, kurie 
paliko sava tėvynes pradedant 
1939 metais, pabėgdami nuo bru 
talaus komunistinio persekioji
mo.

2. Įsileisti iš Vakarų Europos 
kraštų 5,000 našlaičių, kaip siū
lo 85-tam Kongresui kongres
manas Walter savo įstatymo 
projektu HR 4008.

3. Įsileisti iš Vakarų Euro
pos kraštų 1,000 asmenų, kurių 
šeimos nariai yra jau atvykę

vyriausias sąjungininkų karinių 
pajėgų vadas Europoje būtų tų 
ginklų prižiūrėtojas. Vyriausias 
vadas vis yra amerikietis. Na
to karo jėgoms dabar vadovau
ja generolas Lauris Norstad.

Dvigubas tikslas

Siūlomas planas turi dvigubą 
tikslą:

1. Kad nereikėtų atskirų są
jungininkų karines pajėgas ap
rūpinti atominiais ginklais tai
kos metu.

2. Apeiti JAV įstatymus, ku
rie draudžia svetimom valsty
bėm duoti Amerikos atominius 
ginklus bei paslaptis.

Vakarinėje Vokietijoje ir ki
tur kilo dideli politiniai ginčai 
dėl ankstybesnio pasiūlymo duo 
ti kaikuriom Šiaurės Atlanto 
Gynybos organizacijos (Nato) 
valstybėm atominių ginklų. So-

į Ameriką pagal DP Act of 1948 
ir Refugee Relief Act of 1953.
Tas 1,000 asmenų nebuvo įsileis 
tas dėl menkos sveikatos arba 
kitų priežasčių.

4. Panaikinti vadinamą “mort 
gage on-quotas”, kuris buvo pa
darytas duodant vizas pabėgė
liams pagal PD Act of 1948.
Pvz. Lietuvos kvota 384 asmens 
per metus buvo nustatyta pagal 
1920 metų Amerikos gyventojų 
surašinėjimą. To surašymo duo
menys, liečią lietuvius, yra ne
teisingi, nes dauguma lietuvių vietų Sąjunga yra įspėjusi va- 
emigravo į Ameriką tarp 1880Įkabinę Vokietiją, Norvegiją, Da
ir 1914 metų. Tuo metu Lietu
va buvo caristinės Rusijos prie
spaudoje ir dauguma emigran
tų atvykdavo į Ameriką su Ru
sijos pasais ir kitais rusiškais 
dokumentais ir būdavo užregist
ruojami kaip rusai. Lietuvos 
kvota net ir pagal 1920 metų 
gyventojų duomenis turėtų siek 
ti 900 asmenų.

Pusė Lietuvai nustatytos kvo 
tos, t. y. 192 asmenys per me
tus, vykdant DP Act of 1948, 
skaitoma išnaudota iki 2090 me 
tų. Iki tų metų tiktai likusi kvo 
tos dalis, t. y. 192 asmenys per 
metus yra įsileidžiami į Ameri
ką pagal Lietuvos kvotą. Reikė
tų viską daryti, kad tas kvotų 
per pusę sumažinimas būtų pa
naikintas.

Būtų labai gerai, kad BALFo 
skyriai ir visos kitos lietuvių 
organizacijos, kultūrinės, politi
nės, parodytų šiuo svarbiu rei
kalu galimai daugiau aktyvu
mo ir rašytų laiškus savo sena
toriams bei kongresmanams, pra 
šydami paremti specialaus imi
gracijos įstatymo Išleidimų šia
me rašinyje siūloma prasme.

Kun. dr. <J. R. Končius, 
BALFo pirmininkas

niją, Olandiją, Graikiją ir Tur
kiją, kad nepriimtų atominių 
ginklų.

Nors planas dar oficialiai ne
paskelbtas, tačiau gandai pap
lito po visą Europą vos 24 va
landom po posėdžio.

Dulles tarėsi su Adenaueriu

JAV valstybės sekretorius 
Dulles tris valandas tarėsi su 
Vakarų Vokietijos kancleriu 
K. Adenaueriu, kaip sustiprinti 
Vak. Vokietijos pajėgą pasiprie 
sinti Sovietų Sąjungos spaudi
mams.

Esama gandų, kad JAV rems 
planą pakelti Vakarų Vokieti
jos poziciją Šiaurės Atlanto Gy 
nybos organizacijoje. Adenaue
ris pageidauja, kad Vakarų Vo
kietijai būtų duodama Washing- 
tone vieta komisijoje, kuri for
muoja Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos (Nato) strategi
ją. Dabar Nato stateginę komi
siją sudaro JAV, Britanija ir 
Prancūzija.

JAV laikraštininkas
nukentėjo Sirijoje

DAMASKUS, Sirija, geg. 5. 
— Sirijos jaunamečiai vakar 
apdaužė Jungtinių Amerikos 
Valstybių korespondentą Wells 
Hangen, kuris bandė sužinoti, 

Sirijoje.

• Kairo radijas “Voice of the 
Arabs" nukreipė savo priešva- 
karinę propagandą prieš turtin-Įkaip vyksta .rinkimai
gą nafta Kuvvait. Ten britai tu
ri didelę įtaką.

Wells Hagen rūbai buvo ap
draskyti.

Tūkstančiai asmenų pagerbė 
žymų JAV senatorių

WASHINGT0NAS, geg. 6. — Tūkstančiai asmenų aplankė 
senatoriaus Joseph McCarthy palaikus laidotuvių name sostinėje. 
Kaikurie asmenys atsiklaupę meldėsi ir kaikurie verkė.

VVashingtono arkivyskupas — ■----- - - ...

Sentorius McCarthypatrick A. O’Boyle šiandien at
našaus iškilmingas gedulo šv. 
mišias už senatoriaus McCarthy 
sielą Šv. Mato katedroje.

Pagerbs senatorių

Šiandien 11 vai. ryto senato
riaus kūnas bus atvežtas į sena
to kambarį. Ten jis bus pagerb
tas tų, kurie jį palaikė ir kurie 
buvo jam priešingi kritiškoje 
senato kovoje dėl jo metodų ty
rinėjant komunistinę konspira
ciją Jungtinėse Amerikos Val
stybėse.

Senatoriai, balsavę pasmerk
ti, bet ne cenzūruoti McCarthy, 
dalyvaus pamaldose su tais se
natoriais, kurie jį palaikė užil- 
gintuose ginčuose dėl senato
riaus tardymo metodų.

Netoli laidotuvių namo Jung
tinių Amerikos Valstybių pu- VVASHINGTON AS, geg. 5. —
siau nuleista vėliava plevėsuoja Didžiuliame demokratų partijos 
garbei to vyro, kuris nebūdavo bankete vakar buvęs JAV prezi- 
kviečiamas į Baltuosius Rūmus Jentas Harry S. Truman ir Ad- 
kongreso narių priėmime. Bai- lai E stevenson gynė milžiniš- 
tyjy Rūmų vėliava visuomet pu- Eisehuwerio biudžetą, nežiū- 
siau nuleidžiama, kai miršta bet rint tai, kad kaikurie demokra

tų partijos vadai yra pasisakę 
už biudžeto apkarpymą ir paja-

parase knygą
VVASH1NGTONAS, geg. 5. — 

Senatorius McCarthy (R. Wis.) 
prieš mirtį baigė rašytį knygą 
kongresinio tyrinėjimo klausi
mais.

McCarthy, miręs praėjusį ket 
virtadienį, turėjo surinkęs daug 
medžiagos kitai knygai komu
nizmo ir subversyvinės politikos 
klausimais.

Šen. McCarthy knyga kong
resinio tyrinėjimo klausimais 
greit bus spausdinama.

Truman ir Stevenson 
gina Eisenhowerio 
milžinišką biudžetą

kuris kongreso narys.

Jūrininkų sargyba prie karsto

Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų sargyba stovi 
prie karsto senatoriaus Mc
Carthy, kuris gavo pasižymėji
mo ženklus tarnaujant jūrinin
ku Pacifike II Pasaul. karo 
metu.

Už senatoriaus karsto stovi 
didelis sidabrinis kryžius. Jo 
rankose — rožančius.

Senatorius McCarthy rytoj 
laidojamas Appleton’e, Wis. Še

rnų mokesčių sumažinimą.
Stevensonas pareiškė, kad t<>

kio masto biudžetas reikalingas 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
įsipareigojimams pasaulyje. Pa
sak Stevensoną, demokratų par
tijos prestižas nukentėsiąs, jei 
jie bandys biudžetą karpyti dau 
giau nei patys respublikonai.

Buvęs prezidentas Trumanas 
manąs, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių ekonomija tokį biu
džetą gali pakelti be jokio nuo
stolio ir kalbos, jog dėl jo kil-

natorių delegacijos, vadovauja-j gjanti d y ra tik nesą 
mos šen. Knowland ir šen. John
son, palydės McCarthy 
kus į Appleton.

palai-

Perkelti lėktuvai
į Saudi Arabiją

WIESBADENAS, Vokietija, 
geg. 5. — Jungtinių Amerikos 
Valstybių oro pajėgos perkėlė 
aštuonis T-33 sprausminius la
vinimo lėktuvus į karinę lavini
mo misiją Saudi Arabijoje.

Izraelio sukaktis
JERUZALE, geg. 6. — Izrae

lis šiandien švenčia devynerių 
metų nepriklausomybės sukak
tį. Izraelio premjeras Ben-Gu- 
rion įsitikinęs, kad Izraelis 10 
metų laikotarpyje turės 4 milio
nus gyventojų.

mone.
Stevensonas, Trumanas, Ache 

son ir kiti puolė prezidento Ei
senhovverio užsieninę ir vidaus 
politiką.

Vakarų diplomatai 
nori žinoti

BONNA, geg. 5. — Europos 
diplomatai nori žinoti, ar Šiau
rės Atlanto Gynybos organiza
cijos (Nato) apsigynimo strate
gija yra nepasikeitusi, ir ar 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
neplanuoja ištraukti karines pa
jėgas ar esminiai sumažinti sa
vo pajėgos vakarinėje Euro
poje.

• Lenkijos komunistų partija 
turinti 1,100,000 narių. Patys 
komunistai pripažįsta, kad ji 
turi daug silpnumų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Senatorius William F. Knomland (R. Calif.) spėja, kad 
kongresas nukirs daugiau kaip 3 bilionus dolerių iš prezidento 
Eisenhowerio biudžeto.

— Jordano karalius Hussein prašo dar daugiau ekonominės 
pagalbos iš Jungtinių Amerikos Valstybių.

— James Richards, prezidento Eisenhowerio asmeninis at
stovas Vidurio Rytuose, vakar atvyko iš Izraelio į Tunisą tartis 
su premjeru Habib Bourguiba Amerikos pagalbos Tunisui klau
simais.

— Sovietų premjeras Nikolai Bulganin priėmė Jungtinių 
Amerikos Valstybių radijo ir televizijos atstoves, kurios dabar 
lankosi Rusijoje.

— Komunistinės valstybės pasiūlė Afrikos turgams kaiku
rias prekes 50 proc. pigiau negu Amerikos gaminiai Casablan- 
cos parodoje. Pirmą kartą parodos istorijoj penkios komunisti
nės valstybės išstatė daugiausia kasimo ir agrikultūros mašine
rijos. Tos valstybės yra raud. Kinija, rytinė Vokietija, Lenkija, 
Čekoslovakija ir Jugoslavija.
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KOVOJE SU PAVOJINGOMIS GYVULIŲ LIGOMIS
DR. A. VALIUSKIS, Ottumvva, Ia.

Toliau rašiny minima, jog i tą visiems laikams paskelbti, t 
virš miliono lietuvių yra emig-1 kad Tadas Kosciuška be jokios

Praeitą kartą trumpai panag 
rinėję mėsos priežiūros ir gyvu
lių ligų naikinimo tarnybų at
sakomybę užkrečiamųjų ligų ko 
vos bare (kurių didelė dalis yra 
net tiesioginiai pavojingos žmo
gui), toliau bendrai orientacijai 
mesime žvilgsnį į sekančių Ž. 
Ū. d-to Tyrimų tarnybos ben
drajai sveikatos apsaugai dir
bančių padalinių veiklą.

Gyvulių inspekcija ir 
karantinas

Šios tarnybos atsakomybės ri
bose yra į kraštą įvežamų gy
vulių bei jų gaminių tikrinimas 
siekiant užkirsti kelią užkrečia
mų ligų plitimui. Kitais žodžiais 
tariant, šios tarnybos pareigū
nai saugo savo krašto naminius 
gyvulius nuo apsikrėtimo iš už
sienio ateinančiomis pavojingo
mis ligomis; gi netiesioginiu bū
du tuo pačiu apsaugo ir žmo
nes nud tuo būdu importuoja
mų jiems pavojingų ligų. Pil- 
nesniam uždavinio įvykdymui 
bei nesusipratimų išvengimui ši 
tarnyba tiria, kad išvežamieji 
gyvuliai ar jų gaminiai patektų 
geron rinkon. Tarp kitko, ši tar
nyba nėra atsakominga dėl įve
žamų šunų sveikatos būklės, jei
gu jie nėra numatyti naudojimui 
prie naminių gyvulių. Tačiau 
jeigu iš užsienio įvežamieji šu
nys turi galimybę sueiti į sąly
tį su kitais naminiais gyvuliais, 
tai jie priklauso gyvulių inspek
cijos valdinių pareigūnų žiniai, 
nes kaikuriais parazitais per iš 
užsienio įvežamus šunis apsi- 
krečia avys (pvz. multiceps mul- 
ticeps).

minių gyvulių ir paukščių pa
razitų kontrolei ir jų sukeltų 
ligų naikinimui. Geresniems dar
bo rezultatams pasiekti skatina 
federalinių organų, valstybių, vie 
tinių institucijų bei atskirų in
dividų glaudų tarpusavį bendra
darbiavimą. Kadangi daugelis

prie gyventojų sveikatos palai
kymo. Bendradarbiavimo dėka 
viešosios sveikatos institucijos 
padeda naminių gyvulių apsau
gos srityje dirbantiems. Medi
cinos savaitės proga linkėtina 
ir siektina, kad šis bendradar
biavimas dar sustiprėtų ir dar-

gyvulių parazitų sudaro pavojų bo apimtis išsiplėstų į visas dar
žmonėms, tai šios tarnybos dar
bo reikšmė dar daugiau padidė
ja bendrosios gerovės labui.

Toliau ši veterinarinė tarny
ba veda tyrimus su bruceloze 
galvijuose, kiaulėse, avyse, ož
kose, naminių gyvulių leptospi- 
roze, ornitoze paukščiuos, tri- 
chinoze ir cysticerkoze kiaulė
se ir raguočiuose. Žmogus tyri
nėjimuose liečiamas tik kaip li
gų tarpe gyvulių platinimo tar
pininkas.

Baigiant

Trumpai apžvelgtosios ir ki
tos Ž. Ū. d-to gyvulių sveika
tingumu besirūpinančios insti
tucijos atlieka labai didelį ir 
svarbų bendrosios krašto eko
nominės būklės kėlimo darbą.

Naikindamos žmonėms pavo
jingas gyvulių ligas bei glau
džiai bendradarbiaudamos su tie 
sioginiai žmonių sveikatos reika 
lais besirūpinančiomis tarnybo
mis, jos taipogi daug prisideda

apleistas sritis. Prie turėtų ga
limais būdais prisidėti kiekvie
nas pilietis, nes tai tarnauja vi
sų gerovei ir būsimų kartų svei
kesnei 'ateičiai.

vadovaujamos mėsos priežiūros 
tarnybos svarbiausioji ir pirmu
tinė pareiga yra saugoti žmo
nių sveikatą, praleidžiant tik 
sveikus ir tinkamus gyvulinės 
kilmės maisto gaminius. Varto
tojo pareiga yra jo gerovei dir
bančią tarnybą palaikyti, nąu- 
dojant tik patikrintą mėsą. Tik 
tuo būdu greičiau pasieksime, 
kad mėsos priežiūros tarnyba 
apims viso krašto skerdieną. 
Ypač šeimininkės šios savaitės 
proga kviečiamos į savo virtu
ves neįsileisti netikrintos mė
sos gaminių savo ir šeimos svei
katos apsaugos dėlei.

Panaudota literatūrinė me
džiaga: Dr. C. D. Van Hou- 
weling straipsnio mintys iš 
Amerikos Vet. Gyd. sąjungos 
žurnalo, 1957 m. sausio 1 d.

ravę iš tėvynės, kurių daugiau
siai yra apsigyvenę šiame kraš
te. Jam esą .malonu žinoti, kad 
didžiausi lietuviški susibūrimai 
be trijų ar keturių amerikinių 
didmiesčių, yrą ir Worcestery- 
je. Tą vaizdžiai rodo lietuviškų 
organizacijų gausumas ir veikla.

Pabaigoje straipsnio autorius 
pripažįsta, jog amerikiečiai lie
tuviai yra itin budrūs reikaluo
se, kurie liečia lietuvius. Taip 
esą buvę ir Kosciuškos atveju. 
Pamatę spaudoje kartojamą ne

abejonėe buvo lietuviu. Prie vi
sų kitų lietuvių atliktų įnašų 
Amerikai, Kosciuškos kariniai 
sugebėjimai, savo metu atnešę 
tiek naudos Jungtinėms Valsty
bėms, tikrai gali suteikti daug Į 
garbės ir pasididžiavimo kiek-1 
vienam Amerikos lietuviui.

Telefonas GRovehUl 6-1691

OR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINITIP
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

tikslumą ir jausdami skriaudą,
_ i jog toks žinomas amerikiečių

istorijoje asmuo yra kildinamas 
iš lenkų, negalėjo tylėti ir ati
tinkamai reagavo. “Kosciusko, 
was a Lithuanian. And those of, 
his race who are our neighbors 
share in his galiant, freedom — 
loving virtues”, — baigiamas 
rašinys.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, Jvalrlems re
montams lr namų pertvarky
mams e Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

KOVA UZ KOSCIUŠKĄ LAIMĖTA
AL. GIM ANTAS

Ir taip, galima sakyti, kovos 
už Kosciuškos kilmės grąžini
mą lietuviams vienas etapas jau 
pilnai laimėtas. Žinoma, reikia 
sutikti, jog tūkstančiai, jei ne 
milionai, amerikiečių dar vis te
begalvoja, jog žymusis revoliu
cijos herojus yra lenkas. Bet, 
einąnt ir toliau panašiu keliu, 
kurio pasisekimą mums vaiz
džiai įrodė Lietuvos Vyčiai, rei 
ketų galvoti, -kad laikui bėgant 
galima bus pakeisti klaidingą 
daugumos amerikiečių (ir pačių 
lenkų) įsitikinimą ir vieną kar-

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuvišku gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 S. WE8TERN AVE. PR 8-9533

SOPHIE B š K C U S
RADIO PROGRAMA

IŠ WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. 8:30—8:30 v. r. Iš stoties 
WO1’A — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29. iii. HEmloek 4-2413

sneliu teko apžvelgti našias Liei 
tuvos Vyčių pastangas bandant 
atitaisyti didelį ir vis dar kar- 

Toliau gyvulių inspekcijos tar, fcojamą netikslumą bei daugelio 
nybos apimties ribose yra leidi-| amerikiečių įsitikinimą, jog Ta
rnų išdavimas skiepus, serumus, i jas Kosčiuška esąs lenkas. Vy- 
toksinus gaminančioms firmoms, gjų naujai akcijai pagrindą da-

Prieš kiek laiko atskiru straip unijos, kurią turėjo Lenkija ir 
Lietuva, Kosciuška visados jau
tęs didžiausią meilę Lietuvai.

TeL RElinnoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
’VDYTOJAS IR CHTRURGAP 

'ETUVIS GTDVTOJASD 
8925 59th Street

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

Tel. ofiso Ir buto OIjymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St„ Cicere 

Rez. 1634 S. 49th Ave., Cicero
Kasdien 1-S vai. lr 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle S-286S

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTO

7156 South Western Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1168
Res. tel. W Albrook 5-3705

įg P. ŠILEIKIS, 0. P.
ąfcr Ortliopedns - 1’rot-z.ljiUu

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spee. pagalba kojom

(Areli Supports) Ir 1.1. 
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OltTHOPEDIJOH TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St.. Chicago 29,111 

Tel. PRonpect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4230 W. 63nl St 
Ofiso Fl. REUance 5-4410 

Keiki, telef. GRovehill 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. i ik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal nutarti

Oflao tel. CLlffside 4-2886 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 lr 6 lkl 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
(Clvio Opera House, kamb. 863) 

Vai. kaad. 12—4 
Tel CEntral 6-2284 

5002 VVest 16th Str., Ciceru 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel TOvmhall 3-0850 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

FL'zid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

bei atskiriems asmenims, kai 
tie biologiniai produktai yra 
skirti gyvulių gydymo tikslams. 
Kada jų veikimas bei gamybos 
eiga atitinka Ž. Ū. d-to nusta
tytus reikalavimus, tada leidžia 
ma komerciniu būdu platinti tar 
pe valstybių. Žemos kokybės, 
apkrėsti, pavojingi produktai su 
laikomi nuo pardavinėjimo vals
tybėse bei išvežimo užsienin. Į- 
vežamieji serumai ir kiti biolo
giniai produktai taipogi tikrina
mi jų tinkamumo žvilgsniu.

Kadangi įstatymas mini nami
nius gyvulius, tai jaukieji ketur 
kojai “šeimos nariai”, o taipgi 
kailiams bei maistui paudoja- 
mieji, priklauso šios federalinės 
tarnybos žiniai.

Žmonėms naudojamus biolo
ginius produktus tikrina ir ga
minimo bei pardavinėjimo lei
dimus išdavinėja Sveikatos, Švie 
timo ir Gerovės d-to žinioje vei
kiąs Sveikatos institutas.

Gyvulių ligų ir parazitų tyrimas

Ši tarnyba vadovauja moks
liniams tyrimams ir bandymams 
sąryšy su naminių gyvulių ir 
paukščių bakteriologinėmis, gry 
binėmis, virusinėmis ir parazi-

vė “Worcest.er Telegram” ben
dradarbio Adrian Hayward pa
rašytas i-ašinys, kuriame kaip 
tik buvo minėta, jog gen. Kos
ciuška esąs lenkų kilmės. Gi vi
sai neseniai šio dienraščio kro
nikoje jau buvo minėta, jog mi
nėtasis Worcesterio laikraštis 
atitaisė netikslumą ir viešai pri
sipažino klydęs: tiesa yra toji, 
kad Kosciuška yra aiškiai lietu 
vių kilmės ir tokiu save laikė 
visą gyvenimą.

Ką tik teko gauti “Worcester 
Telegram” numerį, kuriame ir 
buvo išspausdintas to paties 
Adrian Hayward straipsnis 
“Kosciusko was Lithuanian...” 
Rašinio mintys tokios atviros, 
mielos ir nuoširdžiop, jog rašan 
tysis galvoja, kad A. Hayward 
tikrai vertas daugiau paminėji
mo už keletą kronikos eilučių. 
Pradžioje autorius pasisako, 
jog jis gavęs laiškų ne vien tik 
iš vietinių, bet net iš Pittsbur- 
gho, iš New Jersey ir kitų vie
tų, kurie primygtinai bandė at
kreipti dėmesį į faktą, jog Kos
ciuška niekados nebuvęs ir ne
galėjęs būti lenku. Kaip tik tai 
privertė A. Hayward pasirausti 

šalti-

Ta pačia proga minėtasis žur 
nalistas perskaitęs ir daugiau 
literatūros apie Lietuvą ir 
džiaugiasi patyręs daugiau apie 
mūsų didvyrišką tautą. Jis di
džiu malonumu norėtų pakėliau 
ti po Lietuvą ir pasigėrėti gra
žiuoju kraštu. Jis norėtų pama 
tyti lietuviškas kalvas ir klo
nius, pasidžiaugti miškais ir eže 
rais, gražiuoju Nemunu. Jis nore 
tų aplankyti senuosius miestus

DIRBTINI DANTYS
Kurie pasiliuosuoja
neturėtų sunkinti

Daugelis turj dirbtinius dantis buvo 
tikrai sugėdinti kai dantys iškrito, 
paslydo arba suklebčjo nepatogiu 
momentu. Nebijokite, kad tas Juma 
atsitiktų. Tik užbarstykite truputi 
FASTEETH, alkalinių (ne rūgščių) 
miltelių ant dantų. Tvirčiau palaiko 
dirbtinius dantis, tad geriau Jaučiasi. 
Nesurūgsta. Sustabdo “dantų kva
pą,”. Pirkite FASTEETH savo vaisti
nėje. /

OR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West 51 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

061 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasd tan išskyrus trečiad. Ir
šeštad

Res. tel. GRovehill 6-5603
Tel. ofiso WA 5-3010, rez. l’R 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

.. .. . _. . . , • .po visus jam prieinamustmemis ligomis. Tiriami chemi-1 . ak
niai, toksikologiniai, fiziniai, se
rologiniai, imunologiniai ir pa
tologiniai ligų aspektai. Studi

NUO ' UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sčdSti lr 
miegoti nes Jų užaisenejusioa žalždoi 
nlefejtmą lr skauf'MJImą senų atvl- 

------- uždekite- -■ i ru lr skaudžių žalždų
Vilnių ir Kauną, žaviąsias baž-1 legulo ointment Jos gydymo 

ypatbyee palengvins Jusu skaudšjl- 
mą lr galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORLA-

. -................... . ... 18IS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos
me ir mokėjimu išeiti nugalėto- vadinamos athlete.s foot. su- 
jftis iŠ visų bandymų, A. Hay-'"t*M° džiovinimą odos lr perplyšlmą

nyčias ir rūmus. Paniinėjęs da
bartinę sovietų priespaudą, pa
sidžiaugęs lietuvių tautos ištver

ward nuoširdžiai 
jog Jungtinės Valstybės nėra 
pripažinusios rusų įvykdytos 
okupacijos ir esą tikra, kad Lie 
tuvos laisvės valanda vėl atei
sianti.

DĖMESIO
Bridgeporte vienintelė PLAUKŲ 

KIRPYKLA, kuri gavo kirpėją lie
tuvį su praktika — kerpa lietuviš
ką, latvišką, vokišką, rusišką ir 
prancūzišką kirpimą. Darbas są
žiningas, hygieniškas. Ilgai laukt 
nereikia.

752 W. SSrd St.

nius, knygas ir dabar su džiaug 
smu jis galįs konstatuoti bei pri 
pažinti savąją klaidą. Esą nega-

juojama ligų istorija, morfolo- <H būti Joki° abejojimo, jog gen.
gija ir parazitų patogenežė, ku
rie yra labai žalingi naminiams

Kosciuška buvęs lietuviu ir jo 
širdis, kaip tai jis pats yra iš-

gyvuliams ir paukščiams. Tar- sireiškęs eilėje laiškų, visados 
nyba išvysto ir tobulina imuni- buvusi su jo gimtuoju kraštu, 
zacijos techniką ir metodus na- Nežiūrint politinės ir karinės
-i .. „i

DR. ANNA BALIUNAS
akių, Ausų, nosies tr 

G*TtKLfiS LIGOS 
Pritaiko akinius -

6822 South Wetrtern Avenue 
_ vai. kasdien 10-12 vai I. 7-9 vai

naktimis vak Šeštadieniais 10 ; vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'elefonas: PR 8-32*2*
Res tetef. WAlbrook 5-5076

tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiaugiasi, džlūstančlos suskurtos odos dedlr- 

1 vinių, odos lšbšrlmų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduole nuo lš-
viršinlų odos ligų. Le 
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.26, lr $8.50.
Pirkite valstlnSeeChl- 
cagoj lr apylinkėse—
Milvaukee, Wlsc., G&- 
-v,Ind. lr Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order |

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

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

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

Telef. ofiso LArayette 8-6048 
Rez.: tVAlbrook 5-3048

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C?

"■ ,1 ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2824

or; peter t Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 7 lst Street
Vai Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir šešt. pagal sutarties

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenne 
Chicago 20, III 

telefonas REpublie 7-4000 
Rezldenda: GRovehill 6-8101

pasimatymai pagal sutarties

PIGIAI IF SA TOTAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
MĖTOJ L IE Iš TOLI AI!

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

lr apdraudas2818 W. 91st SL, Chicago, DI. Tel. PRreecctt 9-2781

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikūrimo 

11924 motais, joa pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi- 
Idendi) našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės Įstaigos pasidėti tan- 
| penius pinigus. Pasidėję tsnpinins pas mos gansite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.09, angštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų
veltui, už kūrinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

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

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

Ir^penktodienj nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 lld 8.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: nuo $-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0086.

Rssldenct Jos tel. BEverįr 8-8244
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-8700 

Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spee. akušerija ir moterų ligų 2454 West 71st Street

(71-oa ir CnmpbeTl Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. 'Trečiadie
niais uždaryta.

Oflao telef. YAnls 7—1166 
. Rcstdencljna — 8Tewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted lr 85-ta gatv*) 

VAL. 1—6 ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

I>1. WAlbrook 8-2670
Rea Hllltop 8-1860

Dr. Alsiander L Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Msrquette Medical Center 
6182 South Kedzie Avenue

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 Od 8,
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o 9 lld 2 valandos po ptotą.

J

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 W«rt OSrd Street

VAL. kasdien nuo »—4 >. p lr 7:86 
iki 9 vai. Trečiad. lc šešt. uždaryta

Tel. ofiso PKospect 6-2240
PRoepect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt.

Trečiad. Ir sek uždaryta.
Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 

Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 7 lst Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
- GYDYTOJA tr chirurge 
Office: 10748 soutb Michigan Ave.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien tauo 6 v. v.' Jlcl 9 v. v?ą 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 

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

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

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Gib. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
2454 VVest 71st Street 
(7lst lr Campbell Ave.)

VAL.; Kasdien nuo 2—4 ir 7—9 v. v 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 Soutb Halsted Street
Vai l Iki 4 v. p. p. ir 6-—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel ofiso PKospect 6-8400
Rezid. l’Kospeet 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
_( VaAkevlčiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez. HEmloek. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PIJI UČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 3l-mos gatvių 

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

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4848.

Namų — CEdarereet 3-7788

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. lr kitu taiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2598

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubUo 7-2280 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opi. 
Tikrina akis lr pritaiko akintus, 

keičia stiklns tr rėmas 
4456 8. California Ava. .TA 7-7881
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto lkl Iv. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso PR. 1-0440, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel ofiso CA. 0-0257, rez. PR. 6-005* 

Rezid. 0600 S. Artesian Ave. 
VAI. 11 v. v. Iki 8 p.p.; 6—9 v v

DR. G. SERNER
LJETTJVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1828 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street

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

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

yra priežastis galvos skaudėjimo bet 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kretpiamp 
1 mokyklos vaikus.

4712 South Afthl&nd Ave.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
Iki 8 vai. Bekmad. ir treč. uždara.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 63rd St., Chicago 29, IHInolH, Tel. LUdlow 5-9500

Bntered as Becond-Class Matter March 11, 1918, at Chloago. Illlnol. 
Under tbe Act of Maroh B, 1179

Member of tbe Cathollo Preae Aas’n 
Piibliahed daily, ezept Rundaya. 

by the
Mtbusaian Cathollo Preae Soolety 
PRENUMERATA: Metame
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UtMenyJe 111.06
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19.00 per year ln Chloago A Cloerr 
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aeatsaao. Skelbimų kainos prietuaAianaoe garus
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NESAVAS ŽMOGUS
l

GEGUŽES IŠVAKARĖSE

Gegužės pirmos dienos išvakarėse mes trys draugai išėjome 
pasivaikščioti. Pirmosios pavasario apraiškos mus gerai nu
teikė ir mes giliai kvėpavome. Mes vaikščiojome prieš vienos 
naujai pastatytos bažnyčios portiką. Pavasaris Chicagoje yra 
brangus dalykas dėl to, kad jo čia beveik nebūna. Čia būna žie
ma, o kai ji pasibaigia, tai išsyk — netoli 80 laipsnių karščio. 
Bet tas vakaras buvo tikrai pavasariškas — gaivinantis ir ne
šaltas.

Mūsų pasikalbėjimo tema pradžioje nebuvo labai pavasariš
ka. Mano bičiulis kėlė žmonių blogybes ir įrodinėjo, kad žmo
nes iš jų blogybių gali pataisyti tik botagas. Reikia smūgio, rei
kia išganingos prievartos, kad žmogus pasikeistų.

Aš negalėjau sutikti su šitokia žmogų žeminančia pažiūra 
ir grubiai savo draugui prikišau: Ką tu sakytum, jeigu kas ta
ve pradėtų taisyti botagu?

Ir savo draugo garbei aš tunu pripažinti, kad jis sutiko 
būti taisomas net botagu. Tai liudytų, kad jo noras būti teisiu 
žmogumi yra pakankamai didelis.

REGELIO ŽMOGUS

Šiuo metu aš skaitau filosofo Regelio raštus ir, jais pasi
naudodamas, pradėjau savo draugams aiškinti, kad viena di
džiausių šiandieninių dorinių problemų yra laisvė. Nors ta lais
vė dažnai nueina kažkur, kur jau nebėra progos kalbėti apie 
dorovę, tačiau vistiek ji yra labai reikšmingas dorinio veiksmo 
elementas.

Dėl to ir Hėgelis vienu pirmųjų dorinio veiksmo momentų 
laiko, kad veiksmas būtų mano. Tol, kol jis nėra tikrai ma
no, tol negali būti kalbos apie tikrą dorovingumą. Hegeliui at
rodo, kad mūsų “aš” dažnai nėra mūsų paties šeimininkas. Jaus
minį “aš” Hėgelis nenori laikyti teisėtu mūsų asmenybės vado
vu. Tas jausminis “aš”, pasak jį, yra mums svetimas, išorinis 
ir laikinis dalykas. Dėl to dažnai žmogus yra svetimas “savo 
esmei”. Galbūt, kad Hėgelis yra kiek perjautrus žmogaus su-

PUOŠNUS KULTŪRINIS 
ŽODIS

18-JI POPIEŽIAVIMO METAI
Ir 18-aisiais įiopicžiavinin me 

tais šv. Tėvas Pijus XII atliko 
didelės reikšmės darbus, rūpin
damasis Bažnyčios gyvenimu ir 

čius apie Lietuvos laisvę, kiti pasaulinės taikos išlaikymu,
garsiai poteriauja. Prezidentu- Kaip rūpestingas tėvas audien- 

„ ..... . . i ros rūmuose įsteigti mokytojų cijose jis priėmė šimtus tūkstan
Gausiai iliustruotos Lietuvių poilsio namai Kaikurie langai tikinčiųjų iš viso pasaulio 

Dienos savo naujausiame nu- užkaltj lentomis 0 8Odelį »puo. kraštų. Visų rasių, visų tautų, 
meryje turi L. Griniaus straips-^.,, iškabinti vystyklai... visų socialinių grupių atstovai

mentus, aprašomi lenkų planai Pranešama, kad Nežinomojo artinos, prie jo. j.eskoda,n, su-
Centro Europoje sudaryti bufe
rinę, 100 milionų gyventojų tu
rinčią, septynių valstybių sąjun
gą, j kurią įeitų trys Pabaltijo 
kraštai, Lenkija, Čekoslovakija,

Kareivio paminklas ir visi ten prantančios sielos ir atjaučian 
buvusieji kryžiai išgriauti, o jų ėios širdies. Ir nė vienas neap-
vietoje stovi rusų revoliucionie
rių paminklai. Laisvės alėjos 
pradžioje stovi Stalino statula.

Vengrija ir Rumunija. Duoda- Į Kapinė7s uždarytos. Toliau ra-
ma plati biografija min. Zadei-, oma: , .
kio, sulaukusio 70 m. amžiaus. ~ Dauguma kryžių isdaužy-
Alg. Gustaitis rašo apie solistę ta’ ° kaikurie kaPa‘ bJaunaĮ lš’ 
Eleną Valušytę - Rūkštelienę. niekinti- Vaizdas šiurpus. Nau- 
Angliškame skyriuje J. Gobįs > kaPinės -vra Petrašiūnuose.

iškelia mažųjų tautų reikšmę 
kultūros ugdyme; gražus tokių 
laimėjimų pailiustravimas yra 
prie to pridėtoji Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios Vilniuje orna
mentika. “Draugo” laureatas 
P. Jurkus angliškame skyriuje 
rašo apie J. Basanavičių; straips 
nyje taip pat surinkta retų nuo
traukų, net ir Basanavičiaus gat 
vės užrašas Varnos mieste.

SESUO APIE JULIŲ JANONĮ

Emilija Railienė, gyvenanti 
Baltimorėje, Md., apie savo bro
lio poeto Juliaus Janonio pasau-

skilimo klausimu ir jo asmens supratimas yra truputį perdaug .lėžiūrą “Lietuvių Dienose” pa
sakoja :

— Kiek atsimenu, jis buvo ti
kintis. Priėjo konfirmacijos ir, 
man rodos, visada eidavo į baž
nyčią. Kada ir kaip jis galvojo, 
gal geriausiai spręsti iš jo raš
tų.

praskydęs, tačiau ir mes negalime visai paleisti iš akių šio rei
kalo. Nesavas žmogus šiandien yra ne vien filosofų teorija, bet 
ir gyvenimo realybė, ypač jeigu pasidairysime po moderniosios 
psichologijos laukus.

NEKALTAI PRADĖTO ŽMOGAUS SĄVOKA
Trečias mūsų pokalbio dalyvis, išklausęs mūsų diškusijas,

perkėlė mus į Marijos Nekalto Prasidėjimo klausimą. Jis mums , Ir Ą parodė porą jo eilėraš- 
pradėjo kalbėti apie tai, kiek daug amžių krikščioniška visuo- ĮčiU- Viename rašoma: 
menė sugaišo, iki ji priėjo šios nekaltai pradėto žmogaus sąvokos. ,

Aš esu Nekalto Prasidėjimo gerbėjas, bet man čia lieka dau
gybė neaiškių klausimų. Ir, nieko nelaukdamas, vieną jų aš sa
vo bičiuliui iškėliau. Jeigu Marija yra nekaltai pradėta, tai ji 
yra visai nepanaši į mus, ir man rūpi, ar galime ją laikyti tikru 
žmogumi. Ar mes, vertindami pačios Marijos dorines pastangas, 
neperdedame ?

O, Dieve, dar nevisiškai 
Tu mane užmiršai, 
Šaltinį savo mylistas 
Visiems lygiai atidengei.

Ir čia mano bičiulis, kuris buvo neseniai grįžęs iš Romos, 
pradėjo mums dėstyti moderniąją mariologiją. Aš nesugebėčiau 
čia jos tiksliai pakartoti, bet turiu prisipažinti, kad Marija man 
niekad taip gyvai nebuvo iškilusi prieš akis, kaip tą vakarą. Ji 
man pasirodė, kaip idealus žmogus, kaip puiki moteris, kaip Jie- 
va, pirm negu ji panūdo patirti tai, ko jai tuo momentu nerei
kėjo patirti.

NESAVAS ŽMOGUS

Kartais anksčiau, kai aš mąstydavau apie Marijos Nekaltą 
Prasidėjimą, man užeidavo savotiškas nepasitenkinimo jausmas. 
Marija yra nekaltai pradėta, gi aš esu kaltai pradėtas. Ir lyg 
kokia tvora atsirasdavo tarp Jos ir manęs.

Tai prisimindamas, aš savo bičiulio paklausiau: Jei Marija 
yra originalus žmogiškumas, tai man kyla kitas klausimas — 
kas gi pagaliau yra ta gimtoji nuodėmė?

Girdėdamas skambinimą
Aš kalbu su tavim,
Žinau, kad bus puota
Pasauly aname,
Tenai puotausiu ir aš,
Ten yr vieta ir man.

Kitame eilėraštyje jis prašė 
užtarimo tėvų žemei, rašyda
mas:

Duok, Dieve, mūs tėvų žemei
Gerus laikus prigyventi.

(Iš rankraščio).

KAIP DABAR ATRODO 
KAUNAS

“Lietuvių Dienos” išspausdi
no laišką iš anapus geležinės už-

Nepaisydami suėmimų, Vėlinių 
dieną gyventojai renkasi j ka
pines ir gieda “Marija, Marija” 
bei himną. Taip pat beveik kiek
vieną Vasario 16 į rotušės bokš
tą drąsuoliai įkelia trispalvę. Už 
jos įkėlimą keli asmenys buvo 
nuteisti dvidešimčiai metų. Adv, 
Šleževičiaus namuose įrengtas 
P. Cvirkos muzėjus. Jėzuitų ir 
Šaričių bažnyčios uždarytos. 
Moksleivių — paversta į sandė
lį. Altorius išgriautas, o*langai 
uždangstyti skudurais. Prisi
kėlimo bažnyčioje baigiamas į- 
rengti radijo aparatų fabrikas...

Įstaigose daugiausia girdima 
rusų kalba. Geresnes vietas už
ima rusai. Tarnautojai dirba 
nuo 8 vai. ryto iki 5 '— 6 vai. 
p. p., su dviejų valandų pertrau
ka pietums. Vidutinis uždar
bis 400 — 700 rublių. Mažiau
sias — 200 rublių. Maistas bran 
gus. Rugių centneris 180 — 240 
rublių. Darbą gauti sunku. Tuo 
tarpu toks Venclova ir kiti pa
našūs gauna po 20,000 rublių.

Didelės eilės prie krautuvių, 
kuriose parduodami miltai ar 
cukrus. Turtingų krautuvių nė
ra nė vienos. Kaunas esąs su
pramonintas, bet,geresni gami
niai siunčiami Rusijon. Gyven
tojai klauso “Amerikos Balso”.

Dr. J. Daugi.

sivylė. Deja, veltui Pijus XII 
jau visa eilė metų laukia tų sa
vo ištikimųjų vaikų, kuriuos 
nuo Romos vis tebeskiria geleži 
nė uždanga. Jiems šv. Tėvas 
šiais metais skyrė ypatingą dė
mesį. Gindamas jų teises 18-ai- 
siais savo popiežiavimo metais 
parašė vieną apaštališkąjį laiš
ką ir tris enciklikas. Apaštališ
kasis laiškas “Moerenti animo”, 
rašytas kardinolams, vysku
pams, kunigams, tikintiesiems, 
persekiojamiems anapus geleži
nės uždangos, išreiškė šv. Tėvo 
skausmą dėl nesiliaujančių per
sekiojimų užtikrino nuolatinę! j Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Dr augo” Bendra- 
maldą ir rūpestį, drauge ragiu-1 darbių klubui> skelbia nau ją lietuviško rum a no konkursą. Pas-
damas ištverti tikėjime. Spalio- kutjnb data konkursui skiriamo romano rankraščiui 
lapkričio mėnesį paskelbtos 1957 m.'gruodžio 1 diena.

mai ir {įasikalbėjimai negali at
siekti savo tikslo. Kis rinitas įs
pėjimas katalikams ir visiems 
žmonėms, kurie tiki į žmogaus 
asmens teises ir laisves, šis pa
kartotinas raginimas į Europos 
ir viso pasaulio tautų solidaru
mą, kviečiant apsaugoti teisin
gumą ir taiką prieš nuolatinę 
komunizmo grėsmę, atrodo vie
nas iš pagrindinių Pijaus XII 
rūpesčių 18-aisiais jo popiežia
vimo metais. (V. It.).

Nuotaikų barometras
Kalbama, kad taip galima 

pažinti vyrą, ar jis patenkintas 
baliuje, ar ne.

Esą, reikalinga žiūrėti tik Į 
jo žmonos veidą. Žmonos veidai 
patenkintas vyrui nepatinka 
balius, jos veidą . susiraukęs— 
vyrui pašėlusiai sekasi.

i Kalbasi du aktoriai.
Man rodos, aktoriui nėra

I nieko bjauriau, k o vaidinimo 
j metu žmones vis n iria į salę.

Taip ik t dar bjauriau, kai 
vaidinimo nn Iii pr ol< <la išeiti...

DIENRAfiTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄM

KONKURSO MECENTflS
JONAS ANDRULIS

skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premiją.

trys enciklikos buvo skirtos sa
vo laisvę ginančiai vengrų tau
tai. Jose šv. Tėvas išreiškė sa
vo tėvišką meilę, savo skausmą 
ir viltį. Šie iškilmingi dokumen
tai drauge su kalėdine kalba vi
so pasaulio tautoms nurodo prie 
šą, su kuriuo nėra galimas susi
tarimas, su kuriuo net susitiki-

visos taupymo bendrovės buvo 
priverstos pakelti už duodamas 
paskolas procentą V2%. Kai se
niau paskolos buvo lengvai gau
namos iš 4 ar 5%, lai dabar ten 
ka mokėti 5y, ir net 6%.

Midland Savings and Loan 
Association Direktorių Taryoa, 
atsižvelgdama į esamą pinigų

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulio iš Michigan vals
tybės.

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

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 Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29. III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti shipyvardžiu, 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 stskiru leidiniu. Jei kny-

rinkoje padėtį, nutarė nuo š. m. ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre-

BRANGSTA PINIGAI
Federaliniam Rezervų Bankui 

tebevaržant pinigų apyvartą, 
vis sunkiau gauti paskolas. Šian 
dien bankai ir kitos finansinės 
įstaigos už skolinamus pinigus 
ima augščiausį procentą, kuris 
tik buvo per pastaruosius 20 me 
tų. Neseniai net J.A.V. Iždas 
buvo priverstas pakelti moka
mą procentą ant paskolos lakš
tų (U. S. savings bonds) ligi 
3%%. Savivaldybių, miestų ir

gegužės mėnesio 1 dienos pa
kelti 14 % mokamą dividendą 
už taupytojų laikomus bendro
vėje indėlius. Šis papildomas 
14% priedas bus pridedamas 
prie ilgaterminių indėlių. Tuo 
būdu dabar Midland Savings 
and Loan Association taupyto-1 
jams duoda galimybę daugiau 
pelnytis už taupomus pinigus'. 
Direktorių Taryba pakeldama 
14% už ilgaterminius indėlius, 
nori tuo būdu kompensuoti ben 
drovės taupytojus dėl rinkoje 
esamo pinigų pabrangimo. A. B.

mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

dangos, kuriame aprašoma, kaip |įvairių kjtų autOnominių vai
Atsakydamas į mano klausimą, jis labai santūriai nusakė narnainetai^mf^e-' dŽ‘°S istai^_užtraukiamos Pas'

gimtosios nuodėmės prigimtį. Gimtoji nuodėmė toli gražu nėra • tvarkomij 0 naujų Vos tik keli.' Jj01" bkU’i“’ 
Us pats, kas asmeninė mūsų nuodėmė. Ji mums net pragaro1 senamiestis skurdus ir nešva- k0Je tlK moKant -4 ir net 1 g 
neužtraukia. Ji yra tam tikras teisės trūkumas. Ji mūsų pri- J rug ,
gimties iš esmės nėra pagadinusi. Tačiau jos dėka žmogus yra' 
pasidaręs nesavas. Jis nebėra savas ne tik Dievui, bet ir pačiam 
sau. Kažkokia grėsmė kiekvienu momentu kėsinasi žmogų nu
savinti.

Tačiau, kai mes esame gavę Kristaus atpirkimo malonę, 
nepaisant visų mūsų nuodėmių, mes galime pasidaryti toki kaip 
Marija: labiau savi, labiau originalūs. Nors mūsų kelio rit
mas į išganymą yra visai kitoks negu Marijos, tačiau jos ir 
mūsų tikslas yra tas pats.

ORIGINALUSIS “AŠ”

Dėl to atgaila, į kurią mus kviečia Fatimos Marija, nėra 
joks žmogaus išprievartavimas ar jo pažeminimas. Tai yra grei
čiau prisiėmimas noro save matyti tokiu, kokiu mes kiekvienas 
stovime amžinuose Dievo planuose. Nėra abejonės, kad kiekvie
name, mūsų Dievas nori turėti išvidiniai laisvą ir mūsų pasireiš
kimais vertingą Jo meilės partnerį. Pasikeitimas, į kurį mus 
kviečia Marija, eina pačia originaliąja humanistine kryptimi.

Hėgelis sako, kad “Dievas atstovauja viską, išskyrus žmo
gaus norus”. Ir šį savęs vertą atstovavimą Hėgelis vadina lais
ve. Jam kiekvienas veiksmas pirmiausia turi būti išvidinis, pas
kui jis turi būti tinkamas man (nes ne visi veiksmai, kurie 
betkada žmogui gali būti tinkami, man dabar yra tinkami) ir tre
čia, veiksmas turi būti Dievui tinkamas.

Marijos vertė yra ne tame, kad ji gerų darbų skaičiumi iš
laiko konkurenciją su kitais gerais žmonėmis. Jos dorovingumas 
yra kažkas labiau pagrindinio. Žmogui, esančiam nuolatiniame 
pavojuje atstovauti ne save, Marija yra kvietimas į pilnutinį 
žmogiškumą.

Pesimizmo grasinamam žmogui kartais gali būti be galo 
šviesu mąstant, kad idealus žmogus nėra vien fantazija, bet kad 
jis yra realybė. Ir ta realybe yra Marija, Dievo Motina. O kai 
šį mąstymą galima sujungti su Marijos pasirengimu pagelbėti 
nugalėti mūsų asmeninį pesimizmą, tai mąstymas gali tapti 
tikrai pavasariška gienme. V. Bgd.

Žmonės apsirengę menkai ir 
kukliai. Svetimtaučių, ypač ru
sų, priviso kaip amaro... Elge
tų, invalidų baisiai iškraipytais 
veidais, rankomis ir kojomis, pil 
na beveik kiekviename žingsny
je. Pasitaiko ir išprotėjusių. Vie 
ni deklamuoja gražius eilėraš-

4G. Federal Home Loan Bank, 
kuris parūpina lėšų taupymo

AR ŽINAI
kad komunistas yra žmogus, 

kuris pasiskolina tavo katilą sau 
išsivirti tav-o vištą;

kad tikras vyras yra tas, ku
ris gali dar šypsotis paipatęs

Saugumas Federalinės Valdžios Agentūros 
UŽTIKRINTAS IKI 10,00000

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS)

SU DEPOZITU 
$1OO AR DAUGIAU

Pradėkite einamą sąskąitą pąs mus dąbąr !

bendrovėms, pastaruoju laiku' kainą savo žmonos paskutinio
taip pat pakėlė už suteikiamus 
bendrovėms avansus ligi 3%%. 
Pinigų pabrangimas turėjo atsi 
liepti ir į privačių asmenų ima
mų paskolų namams pirkti ar

modelio kepuraitės; 
kad jei tavo pirštai niešti,

reiškia turėsi žmonai už ką nors 
mokėti, gi jei tavo pakaušis me 
šti, reiškia žmona tau jau už

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Ct., Cicero, III.

statyti procento dydį. Beveik mokėjo už tai kam nemokėjai.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

94 tęsinys

— Taip ir žinojau, kad šitaip atsakysi. Aš juk 
negera. Štai, ką tik buvau pas vieną įsiūtus, dar lū
pos nenudžiūvo, o tave bučiuoju.

— Nusiramink, eime, — jau laikas.
— Dar viena noriu pasakyti: aš supratau, ir tai1 

keista man pačiai, aš nekliudysiu tau, aš to negaliu. 
Tu žinai, bažnyčioje kabo amžina lempelė; kartais ji 
visai arti, bet pasiekti negali, per augštai. Kažką 
gražaus, nesuteršto atnešei man. Tu esi ta lempelė. 
Aš gyvensiu savaip ir iš tolo džiaugsiuos lempele. 
Nemaža iškentėjau, ir tu nepyk: aš Juliui atkeršysiu, 
iš jo pasijuoksiu. Jį smukdysiu, kaip jis mane smuk
dė. Gal tada mane pamatys.

— Taip negalima, Lina! Kam keršto?
—Galvijui reikia botago, o su žmogum gali šir

dim į širdį kalbėti. Atleisk man, juk aš nežinau, ką 
darau! — Ji lenkiasi ir bučiuoja į skruostą — Dabar 
eime, panakiau, ką išdrįsau.

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Telefonas — BIshop 2-1397. Uždaryta trečiadieniai?,.

BaųgOo judina jį ir supa
utele.

— Tai ji: tamsuma ir jaunas mėnulis! — Jis 
krūpteli, lyg kažką išgirdęs, ir nueina.

Policijos langai žiburiuoja, patefonas dainuoja: 
Meistras keliais ropoja prie durelių, pamažu jas “Bet vėl į širdį ruduo atklydo, pagelto sodai žemėje 

atidaro, nuleidžia kopėtaites ir pats nulipa. Dvelkia ir sieloje ...” Liūdnas tango, o jam dar liūdniau, 
žemės ir žolės kvapas. Nuo upės kyla vėsuma ir lieja- i Atsidūręs aikštėje, prisimena, kaip vogčia išėjo 
si aplink darželį. Jis laiko kopėčias. Iš viršaus leidžia- lis namų. Slapukas, bijosi! Ir ko? P< r gonkas grįžti 
si Lina, nešdama ant rankų užmestą apsiaustėlį. nedrįsta. Jei Julius nemiega, išgirs ir nustebs, įtars. 

— Uždaryk dureles ir kopėčias padėk,—ji šnabžda. Slapukas! Per langą įsliuogia. Kai atsiduria kamba- 
Palipęs grabalioja tamsoje, kol suranka užraktą ryje, nukrinta lyg puse na.,tos. Nusimovus batus, žiū- 

— medinį kaištuką. Užvaręs duris, paguldo kopėčias ri į vakarų pusę, kur siauruti.. ..viesuo dangaus ruo- 
į krūmus. Ji stovi', užsimetus apsiaustą ant pečių. zas. Kūdroje uz daržinės kurkia varle.-,.

— Sakyk ir daugiau, jei taip. Visa pasakyk! sunkus jos namų seselis 
— Nieko nebeturiu, — juokiasi ji. — Praverk su menulio skiautele, 

dureles, kitaip tu pradėsi verkti.
— Lina!
— Praverk, juk prašau!

Įsitveria į jo raifką
— Aš norėjau su tavimi ilgai, ilgai būti, — taria

rimta ir vėl nusijuokia. — Bet tu kaip kunigas, bijo
jau, dar Evangeliją pradėsi skaityti.

— Ne, Linuk, — apkabina jos pečius. Čia pat,

Mintys ten, kur kvepia sienas, jos plaukai. Tai 
ji — Benigna, kurią mylėjo ir paliko! Tai svaigi audra, 
viesulų gniutulys, raunąs is pat šaknų!

Lina! Ar tokia ji buvo, kai sutiko pir anuos 
tragiškus vaidinimus? Išdidi, tih.ua prasivėrė lyg iš-

prieš jį, papurę plaukai, didelės, vos įžiūrimos akys. 1 džiuvęa ežeras. Vėliau ji dąresi paprastesnė, kukles- 
Ir jam pasidaro Lina tokia artima. nė, tvirtesnė.

— Labanakt, Viktorai! — bučiuoja skruostą, iš- , Lukštena praeitį. Ne, jis negali jos mylėti! Tai 
siauka iš rankų ir dingsta. Jis klauso, kaip veriasi 1 būtų baisu! Bet ji — neišlaikė, Įsimylėjo. Ko nepa- 
durys ir trakšteli raktas. sakė anksčiau, kad jis su Samane? Būtų nepuolus,

Tada lipa per tvorą ir dairosi, gal kur Julių pa- nusivedus daržinėlėn! Reikėjo ir Juliui 1.,aiškinti! 
matys. Gatvelė tuščia. Naktis išplaukusi su jaunu mė- Kiek kartų tai galvojo, bet jis — slapukas! 
nuliu. Vėjas neša suartų dirvų kvapą. Ant tilto žiūri
į jos namus. Jokios šviesos, nei degtukas nesprakteli. 
Gali ir ji stovi prie lango ir mato tiltą. Vandeny guli I Bu daug 1 a a į

tih.ua
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GEGUŽES B IR AFRIKOS NEGRAI
MELDŽIASI UŽ LIETUVĄ

Katalikų kongreso rezoliucija

Pernai spalio 12-14 d. Bostone 
įvykęs jubilėjinis Amerikos Lie
tuvių Katalikų Federacijos kong 
resas pasižymėjo ne tik dalyvių 
gausumu bei plačia darbų progra 
ma, bet ir svarbiomis rezoliuci
jomis dėl Federacijos ateities 
veiklos, dėl lietuvybės išlaiky
mo ir dėl Lietuvos laisvinimo. 
Vienoj iš tų rezoliucijų buvo nu 
tarta kreiptis Amerikos lietu
vių katalikų vardu j viso pasau
lio valstybių galvas ir katalikų 
vyskupus pavergtosios Lietuvos 
reikalu.

— praneša, kad Amerikos poli- i Nairobi arkivyskupas (Rytų 
tika buvo ir toliau bus: taikin- Afrikoj) pažada: “Padaryti vi-
gomis priemonėmis siekti, kad 
Rusijos dominavimas užimtuose 
Rytų Europos kraštuose kuo 
greičiau pasibaigtų ir kad pa
vergtos tautos atgautų savo tau 
tinę nepriklausomybę. Tai pa

sus galimus žygius, kad būtų 
supažindinti visi arkivyskupijos 
kunigai ir tikintieji su rezoliu
cijoj nurodytais punktais. Ge
gužės 13, kaip jūs prašote, Nai
robi arkivyskupijoj bus maldos

mas jėgas“, gali susilaukti bai
sių pasėkų. Kaip žinoma, šis 
"žygis“ taikomas Amerikai, nos 
jos karinių bazių yra svetimuose 
kraštuose. Pradedant Skandina
vijos kraštais, baigiant V. Ry
tais, Bulganino buvo pagrąsin- 
ta atominiu baisumu. Tai nau
ja taktika. Ji savo propagandą 
stipriai paremia. Ir tam įrodyti,

Toliaregis nemato arti į

Eugenijus Serebriakov, balt- 
gudis, jau 25 metus gyvenąs 
JAV, šią vasarą lankėsi Mask
voje kaip vertėjas senatoriui 
Henry Jackson. Vieną naktį, 
kai Eugenijus jau miegojo Met 
ropole viešbutyje, buvo telefo
no iššauktas jo brolio Gregori

Paguoda
Kovačas buvo paaugštintas: 

jam buvo duota slaptosios poli
cijos agento vieta. Bet viršinin
kas įspėjo, kad Kovačas bus į- 
kištas .į kalėjimą, jeigu per ban
domąjį dviejų savaičių laikotar
pį neįveiks išaiškinti bent vieno 
reakcionieriaus.

— Kokia tavo nuomonė apie 
paskutiniąją partijos rezoliu- 

jciją?

— Tokia pat, kaip ir tavo, — 
automatiškai atsakė • atsargus 
draugas.

— Aha, — džiaugsmingai ir 
su palengvėjimu sušuko Kova
čas. — Tai aš slaptosios poli-

siekti Amerika bandys naudoti jr atgailos diena jūsų laiške nu-

Civilinių vyriausybių nutarta 
prašyti:

1. Nepripažinti Pabaltijo vals
tybių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos — okupavimo, kunį įvyk 
dė 1940 m. komunistinė Rusija, 
ir paskelbti, kad ta okupacija 
neteisėta.

2. Imtis visų galimų priemonių 
iškelti Jungtinėse Tautose pa
vergtų tautų — Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Lenkijos, Veng
rijos, Čekoslovakijos, Rumuni
jos, Bulgarijos ir R. Vokietijos 
— klausimą, prašant priversti 
Rusiją atitraukti savo kariuo
menę iš tų kraštų ir leisti vietos 
gyventojams, Jungtinėms Tau
toms prižiūrint, išsirinkti savo 
vyriausybę.

3. Pareikalauti, kad Rusija su 
stabdytų dvasiškijos ir tikinčių
jų persekiojimą ir duotų žmo
nėms tikėjimo laisvę paverg
tuose kraštuose.

4. Pareikalauti, kad Rusija 
paleistų iš koncentracijos sto 
vykių šimtus tūkstančių nekal
tų asmenų ir sustabdytų toli
mesnius deportavimus jaunuo
menės ir suaugusių j Sibiro ver
gų stovyklas.

5. Pareikalauti, kad Rusija 
paliautų vykdžiusi negirdėtą is
torijoj didžiausį nusikaltimą: 
šeimų ardymą, atskyrimą vyro 
nuo žmonos, vaikų nuo tėvų ir 
jaunimo auklėjimo, priešingai 
tėvų valiai ir tautos tradicijoms.

Gi rezoliucijoj katalikų vys
kupams, be anksčiau minėtų 
punktų, dar prašoma:

1. Įvesti savo vyskupijoj GE
GUŽĖS 13 šventę, kaip maldos 
ir atgailos dieną, už nusidėjėlių 
atsivertimą, pavergtų tautų lais 
vę ir pasaulio taiką (1917 m. 
gegužės 13 d. Fatimoj įvyko 
pirmas Marijos pasirodymas).

2. Paaukoti savo šalį, vysku
piją ir parapijas Nekalė. Mari
jos Širdžiai.

3. Supažindinti tikinčiuosius, 
ypač jaunimą, su komunizmo 
baisenybėmis ir pavergtų tautų 
kančiomis.

4. Supažindinti žmones su Ma
rijos prašymais, pasakytais Fa
timoj ir kviesti juos vykdyti 
kasdieniniame gyvenime.

Šios rezoliucijos su trumpu 
dabartinės Lietuvos kančių ap
rašymu, laiškų forma, pernai 
lapkričio-gruodžio mėn. buvo iš
siuntinėtos visiems pasaulio kar 
dinolams ir vyskupams, visų 
valstybių galvoms (išskyrus Ru
siją ir jos satelitus), ministe- 
riams pirmininkams, užsienių 
reikalų ministeriams, Amerikos 
Renato ir Atstovų Rūmų na
riams ir visiems Amerikos gu-

visas galimas priemones
Ypač daug atsakymų gauta iš 

Amerikos senatorių, Atstovų 
Rūmų narių ir gubernatorių. 
Kaikurie Kongreso atstovai 
(Th. J. Lane ir k.) gavę tą re
zoliuciją, tuoj kreipėsi į State 
Departamentą primindami rezo
liucijoj nurodytus punktus ir 
prašydami informacijų, kiti (Ph. 
J. Philbin, J. W. McCormick) 
pritardami visa širdimi kelia
miems klausimams, “pasižada 
kongrese daryti visa, kad kuo 
greičiau baigtųsi tas gėdingas 
smurtas, kunį vykdo Rusija' ir 
jos satelitai prieš ramius, ne
kaltus pavergtus gyventojus”. 
“Pastarieji Vengrijos įvykiai 
mums priminė ir Pabaltijo vals
tybių tragediją (Šen. Ed. J. 
They)”. “Labai gerai padarėte, 
kad savo organizacijos vardu 
mums tuo reikalu parašėte 
(šen. J. Sparkman)”.
Vyskupai visa širdimi pritaria

Betgi didžiausio susidomėjimo 
ir prielankumo tai rezoliucijai 
parodė katalikų vyskupai, ką pa 
rodo didelis skaičius gautų iš 
jų laiškų. Gražius atsakymus 
davė Lille (Prancūzija) ir Ko
lumbijos kardinolai, daugelis 
Amerikos, Kanados, Meksikos, 
Ekvadoro, Panamos, Portugali
jos, Ispanijos vyskupų, Sirijos 
graikų melkitų katalikų metro
politas ir k. Tolimojo Pakista
no vyskupas Hetinga, gyven
damas arti komunizmo baiseny
bių, — kaip jis pats rašo, — 
visa širdimi pritaria lietuvių šie 
kimams ir pasižada visur savo

rodyta intencija”. Panamos ar
kivyskupas rašo: “Aš užtikrinu 
savo visokeriopą pagalbą Lietu
vai. Aš duosiu parėdymą visoms 
parapijoms atlaikyti speciales 
pamaldas gegužės 13. Mano vys 
kupija ir parapijos jau seniai 
paaukotos N. M. Širdžiai. Kaip 
priemonę supažindinti žmones, 
o ypač jaunimą, su komunizmo 
blogybėmis, Katalikų veikimas 
nusistatė pravesti tam tikslui 
akciją ir tikiuos, kad į tą dar 
bą įsijungs ir mokyklos”.

Madagaskaro vyskupas Paul 
J. Girouard savo ranka duoda

nežiūrint Londone vykstančios, jaus, kuris pasisakė esąs jo la- 
nusiginklavimo konferencijos, | bai išsiilgęs, norįs pasimatyti ir 

prašė tuoj ateiti i kitą viešbutįkurioje dalyvauja ir Sovietų at
stovas, dešimties dienų laiko
tarpyje Sovietai 4 kartus iš
sprogdino atominį užtaisą.
Kur dingo atomo bombų priešai?

Atominių ginklų bandymų 
priešų blokui vadovauja Indija.
Pagrindiniu vadu, berods, reikia, no Amerikoje, gi neišaiškino jo 
skaityti specialų ambasadorių ■ brolio likimo, kuris irgi prieš 
Krišna Menon. Tai savotiškas j 25 metus mirė Maskvos kalėji- 
asmuo, savotiškai įsivaizduojąs me. 
demokratiją, nors žodžius lais-1 ,, „ _ , . ,vė, savistovumas, nepriklauso-' angsas ere na ov, ma y , 
mumas aiškina demokratine Pamirso’ *ad komunistai yra ne 
principų prasme. Tačiau įgy.; sveiki ant akių ir reikalingi aki- 
vendinimą ir pasirinkimą palie-Jn’^ su labai išgaubtais fokusais, 
ka “vidaus reikalams”. Kas mat, sėdėdami Maskvoje gerai

Naujasis policijos agentas su j c*j°s vardu areštuoju tave! 
džiaugsmu pradėjo savo darbą, -
bet diena po dienos ėmė supras-

netolimoje gatvėje. Eugenijus ti, kad visi jo draugai, sužinoję 
dėl to kiek išsigando ir nervino- apie tą naująjį paskyrimą, tą
si. Tačiau jo nervinimosi prie- po atsargesni, kai kalbėdavo su 
žastis buvo: kaip komunistai ga juo. Jau visiškai baigėsi tas 
Įėjo išaiškinti jo asmenį, nes jis dviejų savaičių bandomasis lai- 
25 metus niekam nežinant gyvel kas, kai jis susitiko savo drau

gą, visiškai dar nežinojusį apie 
tą naująjį jo paskyrimą. Kova
čas staiga paklausė:

Ar Marija apsueiske Lietuvoje 
tisakynią rasite J Budzeikur knj 
-iteie
MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40

■a aalite gaut.
»» K A 1> ti F’

1545 W. 63 St., Chicago 29, III.

tokį atsakymą: “Ačiū už tokį vyksta viduje ir kokiomis prie-'mato ir atpažįsta asmenis be-
jaudinantį laišką. Aš užtikrinu monėmis “demokratinė laisvė” 1 
jus, kad darysiu visa, ką galiu,. pasirenkama, jis galvos nekvar
kaip vyskupas, padėti lietuviams 
ir kitoms po žiauriu Rusijos jun 
gu esančioms tautoms, kad jos 
atgautų savo laisvę ir nepri
klausomybę.

Pietų Indijos Tuticorin vys
kupas rašo: “Aš tikrai papra
šysiu savo vyskupijos visus dva 
siškius ir tikinčiuosius, kad kar 
tu su jumis gegužės 13 pasimels 
tų į Fatimos Mariją už pasau
lio taiką ir Lietuvos išlaisvinimą 
iš sunkių komunizmo pančių”

Tačiau didžiausio prielanku
mo ir susirūpinimo bei užuojau 
tos lietuvių reikalams parodė 
Rutagos (Uganda, R. Afrika) 
arkivyskupas J. Čabano. Jis, 
gavęs kongreso rezoliuciją, tuoj 
išleido savo vyskupijos tikin
tiesiems ganytojinį laišką iš 9 
puslapių, kur ištisai atspausdi
no rezoliucijoj pažymėtus punk
tus, duoda žinių apie Lietuvą

streikuojančius New Yorke, bet 
nemato mirštančio žmogaus ten 
pat po nosimi Maskvoje. A. Ž.

■ IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllIlMHIi’

STASYS DŽIUGAS

K .šk ličio V ardinės
tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilt 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai b 
dail. VL Stančikaitės gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity

šina, bet pripažįsta esamos pa
dėties faktą. Šiandieną prie In
dijos pašonės sovietai 10 dienų 
laikotarpyje išsprogdino 4 kar
tus atominį krovinį. Atomo prie
šai tyli. Tik vienintelė Japonija 
pareiškė protestą. Gerai pame
name, kokį šauksmą sukėlė, kai 
Amerika bandė savo atominį 
ginklą, štai ir diplomatinis veid 
mainiškumas. Taikos “apašta
las” savo. tyla pritaria sovie
tams. Nuo jo neatsilieka ir Neh- r-°iM tarpe. Kaina $1.50

J ZAunymuH Kurtu au plnurata siijakn-
ru. Iki šios dienos sovietai ato-

8:00 FREE WED.

P.M. LECTURE MAY 8
By HENRY BURGESS

Expiaini«ig how you can now 
rapidly learn to

SPEAK WITHOUT ACCENT
LITHUANIAN AUDITORIUM 
3133 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Aecent - Free Speech VVill Increase Yttur Earnings

MOVINC

J?

paramą. Leeds vyskupas tikisi, ir jas dabartines kančias ir apie 
kad visi Anglijos vyskupai kar-. bolševikų žiaurumus užimtuose 
tu su visais laisvojo pasaulio'■ kraštuose. Gegužės 13 (nukėlė
katalikais dės visas pastangas, 
kad pagelbėtų persekiojamiems 
broliams sovietų užimtuose kraš 
tuose. Būkite tikri, — jis ra
šo, — kad jūsų laiške iškelti 
klausimai bus svarstomi arti
miausioje Anglijos vyskupų kon 
ferencijoje ir aš jus galiu už
tikrinti, kad jūsų laiškas visų 
Anglijos vyskupų bus sutiktas 
prielankiausiu dėmesiu”.

minį užtaisą išsprogdino 21 kar
tą. O kiek buvo pareikšta pro
testų? Nenoroms tenka jame 
matyti Kanados ambasadoriaus 
Normano šešėlį. Anas nusižudė 
Egipte, šis gali antrą kartą 
apalpęs JT neatsigauti. Dvi
veidiškumas neišnyko politiko
je. į

DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL. 
uiuiimiiiiimiinnnmmiiHiiiiHiiiiiiiim

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
K. T-kus nnfcnys

Skelbkite# “Drauge”1

Nedidelis skaičius šios 
knygos gautąs šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chi
eago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

“ IŠ TOLI IR ARTI *'•*>
NAUJI OtDStt TPOKAt-NAUJAUSI KPAUSTrm fPANK/JU

tUStį Herų PATTPINIAS- PIGUS !P SĄŽININGAS PATJUtNAW1At

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36 ILi Tel WAIkm«k 5-9209

į sekmadienį, gegužės 12) pas
kyrė Maldos ir atgailos diena 
už Lietuvą ir pasaulio taiką.

Dar iki šiol iš visų pasaulio 
kraštų tebeplaukia laiškai ir at
siliepimai į Federacijos kongre
so išsiuntinėtą rezoliuciją. Vie
nų laiškai ilgesni, kitų trumpes
ni, tačiau visų su pažadais pa- 
remtirynpsų laiškuose iškeltus 
klausimus.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

ATOMAS IR PROPAGANDA✓
Be platesnių ir smulkmeniškų Jau ir šiandieną Maskva įtiki- 

išvedžiojimų, atomas turi dvi nančiai sako, kad niekas nepa- 
puses: gero ir blogo. Jei paim- dės, nesulaikys, nepakreips, kas 
sime atomą iš gerosios pusės, Lenino yra nurodyta. Gi jo nu- 
pajungsime j.o energiją taikos rodymas — komunizmo įsivieš-

Pradčkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite 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:

CRANE SAVINGS ass’n
2555 VVEST 47th STREET LAfayotte $.1088

B. R. Pletkleulcz, prez.; E. R. Hetkiew1cz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukAtus dlvkleiMliiH. Keičiame dekliut. Parduodame lr perkame 

valstybėm bonus. Taupytojnina patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami apskaita Šiandien. Apdrausta Iki $10,000.

9 iki 8 vai. vakaro; 
oho 9 iki vidurdienio.

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 
antr. lr penk. 9 iki 5; treč. uidaryta. o 0eėf

ir pramonės reikalams, jis žmo- patavimas pasaulyje. Atomas
gaus gyvenime gali padaryti ste. karui, atomas bauginimui, pro- 
buklus. Jei paimsime atomą kaip paganiai jau paruoštas.
karo ginklą, jis gali sunaikinti 
žmoniją, žemės rutulį paversti 
negyva mase, tyrlaukiais, be gy 
vybės. Žmogaus protas iš gam
tos išrovė paslaptį, kuri gerose 
rankose žmonijai neša palaimą, 
blogose pražūtį ir sunaikinimą. 
Atomo blogąsias puses žinome, 
jo padarytąją žalą matėme Ja
ponijoje. Gerosios pusės artina-

b7rnatoriamk" viso "laifikų iSsiųs- į J. B?“?’

ta 2694: vyskupams — 1400, 
civiliams — 1294.

Gražūs atsiliepimai

Šiais metais jau gauta daug 
laiškų iš įvairių asmenų bei įstai

vinančią stadiją. Beliko tik kai
kurių detalių sumechaninimas 
ir pritaikymas atomo techniki
niams paskirties reikalavimams.

Atomas ka-rui
Iš Japonijos matome, kad ato

A t omas remia propagandą
Paskutiniu laiku Bulganinas 

išvystė laiškų rašymą kitų vals
tybių vairuotojams. Jis siūlo tai 
ką, nepuolimo paktus, nusigink 
lavimą jo sąlygomis. Pats nau
jausias jo metodas — propa
gandą paremti atominiu gąsdini
mu.

Kaimyninės ir tolimesnės vals 
tybės jau gavo Maskvos įspė
jimus, kad, jei tik leis atomi
niais ginklais ginkluoti “sveti-

gų. Atsakymų tarpe yra ne tik mas pirmoje eilėje skirtas ka-
mažosios Liuksemburgo kuni
gaikštijos, nugalėtosios Vokie
tijos kanclerio, galingosios A- 
merikos State Departamento lai
škai, bet atsiliepė ir tolimiausi 
kraštai: Australija, Sudanas, 
Filipinai. Pastarųjų užsienių rei 
kalų ministeris per savo amba
sadorių prie Jungtinių Tautų 
rašo: “Žinokite Tamstos, kad 
Filipinai visados buvo ir pasi
liks Jungtinėse Tautose p’rmieji 
fronto kovotojai už žmoniškumo 
teises ir laisvę visoms tautoms”.

Amerikos Užsienių Reikalų 
ministerija (State Department),

rui. Vienintelė pasaulyje tauta 
— Amerika — turėjo atomo mo 
nopolį. Gaila, kad patys ameri
kiečiai pasistengė “už Judo” gra 
šius pavogti atomo paslaptį ir 
perduoti į velnio rankas. Šian
dieną atomas mažai bandomas 
taikos ir žmonijos gerbūvio tiks 
lams. Visi bando atomo bom
bas, kurios skirtos žmogaus žu
dymui, civilizacijos ir kultūros 
žemėje sunaikinimo reikalams. 
Kada mes kalbame apie velnią, 
turime galvoje komunistinę ide
ologiją, kuri siekia ją įgyven
dinti visur. įgyvendinimo prie-

MOVING
A. BENIULIS atlieka ivairiut 
terkraustymus bei pervežimu* 

<i tolimų ir artimų atstumų.
Tet Blshop 7-7075

Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

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

ĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiMiiiiiitiiiiiiiiimiiimiiimiiimiiii"""’*

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

dėkodama už prisiųstą rezoliu-, monės, jei tik bus naudingos, 
ei ją, — kurią aukštai vertina,' bus panaudotos ir atominės.

Duoną ir |valriM nkt.nlngM 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 8. Lituanica Avė. 

Tel. CMffsldc 7-O.TJS
Pristatome | visas krautuves 
Ir restoranus. taip pat II- 
slunčlame | visus artimuo
sius miestus

ASIIIK«t1l11lllf.|l
J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

uKALBA VILNIUS
Kasdien I vai. IMI mln. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
ATIDARA IR 8EKM. nuo 11 vai. ligi 8 vai.

%nllM t. (iii ■ i-MHHH M I w

1957 BUICKAS
Tik

#2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine 
607 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022
f

MIDLAND
1 Savings and Loan 

Association
^l8SU»t DJp

4038 Archer
AUGUST SALDUKAS Pm.lda-

UI LA1-A71V

ANTANAS VILIMAS
8415 SO. LITUANICA AVE., CHTCAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882
..i.iiiiimiiiimimoiiiiiiHiiiiiiimmiiuiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiinuiiiiiiimiiiHHiMiiaib

Atliekame dideliu: ’r regius automobilių remontui. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotus “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

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

F PFU <0 MEHI 
VISU LIETUVIŠKU 

. KOIONIJU 
saugiausia i> 

pelningiausia 
TAUPYMO 

IFNDIOvI
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Pirmadienis, gegužės 6,1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS
—

KATALIKAI POLITINĖJE VEIKLOJE
J. BIČIŪNAS, Chicagoje

SavaJiaudiškumas išreiškia me- žvelgti ir gebančiais daryti iš-
lagingą pasišventimą

Jaunoji karta yra ateities veid 
rodis. Kas moka įžvelgti jos as
piracijas, tas gali daug naudin
go pramatyti ateičiai. Vyresnie
ji. gyvenę, brendę bei mokęsi 
savame laikotarpy, pasisėmė 
daug patirties, daug . nusivyli
mų; daug gali savo išeitu keliu 
padėti ateinančiai kartai eiti kū
rybiniais keliais ir aplenkti tuos 
nenaudingus takelius, kurie 
trukdo veržtis į plačius savo ide 
alų vieškelius. Gyvenimas yra 
mokykla, kurios niekuomet ne
baigiame ir todėl dažnai neiš- 
sprendžiame jo pateiktų uždavi
nių, o jei ir sprendžiame, gauna
me klaidingą atsakymą. Pada
rytas klaidas taisome, bet ne
retai jose užsispyrę pasilieka
me neatsižvelgdami į tai, kad 
ir patiems jos būna paaiškėju- 
sios.

Politiškai visuomeniškas dar
bas yra augščiausio subrendimo 
pasireiškimas. Einama į visuo
menę, tautą ar valstybę jai tar
nauti, apspręsti jos gerovę, ša
linti vargą, k urti gražesnę atei
tį ir vaduoti iš baisios nelaimės. 
Laisvė dabar yra mūsų tautos 
troškimas. Tam visam mes tu
rime atiduoti savo gerąsias jė
gas, nugalėti savo ambicijas, 
statyti savo veikla pasirinktą 
kovos kelią augščiau asmeniškų 
interesų. Visa tai nelengva, tai 
reikalauja labai augštos kontro
lės savo veiksmams. Savanau
diškumas išreiškia melagingą pa 
sišventimą ir veidmainiškumą. 
Tik dori ir visuomeniškai skais
tūs keliai į tikslą nepažemins 
idealų, kuriuos siekiame įgyven 
dinti visuomenėje.

...bet kirskit visi kartu melui 
ir veidmainystei į šaknis

Bet, eidami į tikslą, turime 
būti išsirikiavę į tankias gre
tas ir jausti vieni kitų artumą 
ifr tikrą paramą, nors skirtų di
deli nuotoliai, kieti ir užsispyrę, 
veiklūs ir susiklausę. Katalikas 
visuomenininkas drąsiai žiūri į

, vadas bei vertinimus. Neapibrėž 
tas, neturįs realistiško apiben
drinimo visuomeniškas kelias 
yra pavojingas ir nepastovus. 
Politinėje veikloje einant į visuo 
menę visi planai turi būti pilni

tiksliai numatytiems planams. 
Tik idealistinės priemonės sulau 
žys brutualią priespaudą. Pilnu
tinės laisvės idealas turi būti, 
perteiktas kiekvienam supran
tamu būdu; todėl mes turime i 
gerai suprasti visų tautų, vi-j

ir visos sritys turi turėti aiš- sų rasių galvojimo būdą ir men
kų apipavidalinimą.

Krikščionio |tolitinės veiklos 
kelias

yra platus ir veikiančiųjų gau
su. Tai yra didžioji jėgą, kuri 
grąžins visame pasaulyje laisvę 
ir teisę; sutirpdysime geležines 
uždangas nelaisvėje esančių bro 
lių troškimais. Mes stosime į ne 
permaldaujamą veiklą, o tokio
je veikloje talkins krikščioniškų 
idealų uždegtos gretos, pasiry- 
žusios kovoti už laišvę, o kartu 
ir už mūsų tautos laisvę. Visoje 
veikloje mes turime pirmaeilius 
ir artimiausios ateities kovos 
uždavinius.

Mes, lietuviai, turime duoti nau
jas kovos priemones

prieš klastingai priešo keičia
mus ginklus. Iš mūsų gretų tu
ri išaugti asmens — kovos va
dai; ir jei mes to viso neturė
sim, mes nebūsim kovos vairi
ninkai. bet tik lauk’ėjais pripuo
lamai susidariusių laimingų kon
junktūrų tarpvalstybiniuose san 
tykiuose. Mes neišnaudosime pa 
galbos tų pasiryžusių talkinin
kų, jei neišauginsime tarptau
tinio masto elito, sugebančio kū 
rybiškai veikti laisvės kovų ba
ruose.

Pasikliauti vien senu patyrimu 
yra pradžia sustingimo

ir rutinos. Nauja patirtis ir gai
vios neišgyventos idėjos neša 
kūrybingumą ir naujus kelius. 
Amžių išeitas kelias yra geras 
matas naujų idėjų apraiškoms. 
Todėl visuomet naujos jėgos y- 
ra šviežias kraujas visuomenėje 
ir politinėje veikloje.
Rietenos neaugina asmenybių, 
tik kolektyvi pastanga iškelia 
naujų pozityvių žmonių. Pradė
tas jaunųjų studijinis darbas

r*“* Ti turi būti pratęsiamas iki labai ateities kliūtis, nes kuo didesni ... . , ,
. . . . ... . ,'plačios atrankos ir, laikui ate-uzdaviniai, tuo didesnes kliutysJ . . . į , ,.jus, mes turime sulaukti asme

nybių, ištroškusių gilaus paži-Drąsus žvilgsnis, tiesus žodis 
ten, kur reikia, ir nesidairoma 
į šalis, bijant būti blogai įver

tintais. Bus ir nepasisekimų, bet 
tas reikš kelią į laimėjimus. 
Standūs būkite tarp savęs ir 
tikėkit vieni kitiems, ir patys 
stebėsitės darbo vaisiais, o ki
ti jūsų jėga. Būkit teisingi sau 
ir kitiems ir tiesūs visuomet, bet 
kirskit visi kartu melui ir veid
mainystei į šaknis, jei ji pasto
tų jums kelią ir griautų jūsų 
darbą ar niekintų jūsų idealus 
ir pasiryžimus.

nimo; ir turime būti parengę vi
sus kelius toms asmenybėms iš
eiti reikalingą pažinimą bei su
rasti būdus perimti vadovavimą

talitetą.

laikyti jaunimą iiž mūsų kovos 
ribos yra talkinimas priešui
Jaunoji karta augina naujas 

veiklos formas ir tenedrįsta nie 
kas ateities likimo laikytojus 
atitraukti nuo tiesioginių pa
reigų Lietuvai. Laikyti jaunimą 
už mūsų laisvinimo kovos ribos 
yra aiškus priešui teikiamos pa
galbos veikimas. Jaunimas, ati
tinkamai jų pajėgumui neįtrau
kimas į aktualią kovą dėl Lie
tuvos išlaisvinimo, tampa siau
rų ir smulkių reikaliukų rezo
nuojantis kubilas.

Jaunosios kartos paruošimas 
priklauso prie laisvinimo dar
bų, ir ateity turėsime sėkmės, 
jei sugebėsim metų laikotar
piais sukoncentruoti išryškėju
sius gabius ir ryžtingus jaunuo
lius teoretiškam ir praktiniam 
paruošimui. Išauginti katali
kams ir tremties sąlygose augš
tos kokybės elitą ir turėti kon
centruotas smegenis yra pirmos 
eilės reikalas; tai pasiekti 

mums reikalinga šimto žmonių,
kurie galėtų sukurti fondą ga
bių jaunuolių išsimokslinimui pa 
remti. Fondo lėšos įgalintų jau
nimui moksliniai giliau pasiruoš
ti tiek Amerikos, tiek Europos 
universitetuose. Tą mes galime 
labai greitai vykdyti, jei nuo
širdžiai atjaučiame katalikų po
litinės veiklos ateities reikalus. 
Nebūkime mėgėjai gražiais žo
džiais rūpintis Lietuvos vado
vavimu, nieko pozityvaus nevei
kiant skaičiuoti atliktų darbų 
kreditus. Apsipraskim su faktu, 
kad visi šie reikalai yra ant 
mūsų pečių užkrauti, kad išneš- 
tume ir nenumestume viso to j 
kasdienybės rutiną. Krikščioniš
kosios demokratijos studijų klu
bų steigimas ir šakojimasis yra 
pagrindinė bazė, kur jaunimas 
turi nešti gaivią srovę ir sukelti 
skersvėjį, kad mūsų vyresnysis 
pajudėtų taip aktualiai jo vi
sokeriopai pagalbai.

tutvjo daugiau vargo ir rūpes
čių, savižudybė per pusę suma
žėjo.

Don Jackson taip pat įrodinė
ja, kodėl Airijoj mažiausias sa
vižudybės procentas (tik 3 iš 
100 tūkstančių gyventojų). Tai 
esą dėl trijų svarbiausių prie
žasčių: pirma, kad Airija yra 
katalikiškas kraštas, o Katali
kų Bažnyčia skelbia savižudybę 
kaip didžiausį prasikaltimą nuo
dėmę, savęs prakeikimą ir net 
atsisako savižudžiui suteikti baž 
nytinj palaidojimą. Antra, Airi
joj stiprus šeimos ryšys, ma
žiausias procentas persiskyrimų, 
atseit, mažiau šeimoj erzelių. Ir 
trečia, airis neturi tos nesveikos 
ambicijos veržtis į pagarsėjimą, 
į pirmąsias vietas versle ir poli
tikoje. Jis mėgsta būti kitų iš
keltas, o ne pats lipti per jų 
galvas.

Šis straipsnis labai įtikinan
čiais faktais įrodo, kad daž
nai geras ir lengvas gyvenimas 
vedą į ambiciją ir nuobodulį, o 
nuobodumas į visokius išdyka
vimus ir nusivylimą, gi nusivy
limas į savižudystę. Tik ant tvir 
tų religijos pamatų statomas 
gyvenimas yra mielas ir lygiai 
vertas išgyventi tiek pertekliu
je, tiek ir skurde.

Lietuvių tautoje
Šia proga reikia pasakyti, kad 

ir mūsų tauta savižudybių at
žvilgiu gali lygintis su garbin
gąja Airija. Jei kur Lietuvoj ir 
pasitaikydavo pasikorimas, tai 
įvykdavo beveik vien išimtinai 
dėl psichinio pakrikimo, o ne 
iš išdykimo ar ambicijos. Tai 
yra todėl, kad Lietuva, kaip ir 
Airija, yra katalikiškas kraštas; 
lietuvis veda žmoną visam gy
venimui, o ne išmėginimui, todėl 
ir prasiveržusius šeimoje “dū
mus” stengiasi išsklaidyti sa
vomis pastangomis, be triukš
mo, be teismo ir be miego tab

lečių. Lietuvis nėra ir liguistai 
ambicingas, nesiveržia į pirmau 
jančias vietas vien dėl išgarsė
jimo. Del to ir čia, išeivijoj, gau
ti vadovus įvairioms kultūri
nėms ir švietimo organizacijoms 
yra tikrai sunku, mat, protin-| 
gai galvojama jei apsiimti, tai 
ir dirbti ne sau, o visuomenei. 
Gal kiek lengviau tuo reikalu 
politiniame dirvone, kur sava
noriškų vadų turime net per 
daug. Bet ir čia ne ambicija 
kalta, o jausrpas aprūpinti save 
ir saviškius ateičiai. Lengviau 
juk savo biudžetą pakelti salo
ne prie kavutės politikuojant, 
negu viršvalandžius įstaigoje ar 
įmonėje dirbant. Tad jei kam 
kada nors ir tektų išsižadėti tu
rėtų titulų, kybartiškų aktų ąr 
kitokių doleriais atlyginamų pri

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYM
PRISTATOM 
VlNOklų Rflftių
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS» Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nao
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

vilcgijų, galime būti visai be bai, 
mes, jog jie nenustos prasmės 
gyventi, nejieškos virvagalio ir 
sausos šakos, nes jie juk dar 
turi ir tikėjimą (nors ir retomis 
progomis pas jėzuitus teatšvie- 
žinamą). Bet svarbiausia, jų švie 
si ateitis jau užtikrinta ir iš 
praeities sugrupuotų sumų.

Kokia čia laime
— Žinai, turėjau barnį su 

žmona. Ji prisižadėjo su mani
mi nekalbėti 30 dienų.

— Tai tik turėtum būti lai
mingas, nervai pailsės ...

— Kokia čia laimė — šian
dien jau paskutinė diena .. ,

NARIAI IJHI VH IM K IK SKOLINIMO

NUOBODUMAS IR SAVIŽUDYBĖ
ANTANAS ŽVINKLYS, Wisconsin 

“Per paskutinį dešimtmetį kas Gi čia, Amerikoje, savižudybių

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Ohlcago, |

IU. WAlbrook 5-8063

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas at

menu turinčių ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS

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

TELEVIZIJA RADIJAS
‘I

III Fl PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI
DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASsi

6245 S. VVestern Avė., Chicago 36, III

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

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

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

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

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ 
PERKA PAS LIEPONĮ.

——"r
— VISKĄ

Lietuvių Prekybos Namai
Prekės be brokų, sugadinimų, sąskaitos nepervedainos 

Finansų kompanijon.

Pareiga nėra išdalinama
kitiems, ji įpareigoja tave ir 
mane, ir nėra asmens be parei- ? 
gos. Mes žinome, kad beparei- 
giškumas pražudo gražiausius 
užsimojimus, sužlugdo visuome
nės gerovę. Įvyko blogis, nes 
kas nors neatliko savo pareigos. 
Mes kiekvienas, kovodamas už 
savo krikščioniškusius idealus 
visuomenėje, veržkimės atiduoti 
geriausią savo dalią. Pareiga ko-

met apie 20 tūkstančių ameri
kiečių patys sau atima gyvybę. 
Tokiu būdu čia, Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, savižudybė 
pasiima 10 kartų daugiau au
kų, negu paralyžiaus liga”, ra
šo Don Jackson savo straipsny
je “Scientific American" žur
nale. Atseit, savižudybės liga 
yra 10 kartų baisesnė negu pa
ralyžius, tačiau prieš ją kur kas 
mažiau tekovojama, negu prieš 
aną ligą.

Pagal jo patiektus duomenis, 
daugiau žudosi vyrai negu mo-

voti už Lietuvos laisvę yra ne I terys, daugiau profesionalai, ne 
kaikurių pareiga, bet visų ir gu paprasti darbininkai, dau-
kiekvieno, o jieškoti naujų sėk
mingesnių kelių yra artimiausias 
uždavinys, kurį tuojau reikės 
spręsti. Lozoraičių ambicijos -į 
vienvaldystę virs menku reika
lu prieš bolševizmo ruošiamas 
mirties kilpas kovoj už Lietuvos 
išlaisvinimą. Kūrybiškas padė
ties įvertinimas ir sprendžiamie
ji ateities kovos keliai — tai nau 
ji uždaviniai ir pareigos.

Miglotas žinojimas yra pilnas 
pavojų

Apdairumas poltiška prasme 
yra surištas su tikru pažinimu 
ir giliu įsisąmonijimu savo sie
kiamų tikslų bei idealų. Miglo
tas žinojimas yra pilnas pavojų, 
yra kelias į klaidas. Visuomeniš
kai politiškoje veikloje reikalin
gas platus žinojimas ne tik po
litiškų, socialinių santykių, o 
taip pat aktualių dabartinių tarp 
tautinių apraiškų, būti gerai in
formuotais ir galinčiais giliai į-

procentas buvęs mažiausias civi
linio karo metu, kada žmonės 
kentė trūkumą pačių reikalin- 
gaiusių gyvenimui dalykų. San 
Francisko miestas tarp 1900 ir 
1910 metų turėjo didžiausią sa
vižudžių procentą visame pašau 
lyje, tačiau pirmais metais po 
baisiojo žemės drebėjimo 1906 
metais, kada miesto gyventojai

giau iš išsiskyrusių ir pairusių 
šeimų, negu iš tvarkingųjų, daug 
didesnis procentas savižudžių iš 
protestantų, negu iš katalikų, 
daugiau baltųjų negu negrų.

Straipsnio autorius šią savi
žudybės problemą yra išstudi
javęs tarptautinėje plotmėje, 
todėl jo išvados yra gana pagrįs 
tos ir tikslios. Ir savo tvirtini
mą, kad nusižudoma daugiau 
iš išdykimo ir nesveikos ambi-1 
cijos, o ne dėl sunkaus gyve
nimo aplinkybių ar protinių li
gų, jis paremia Vokietijos, Pran Į 
cūzijos ir Anglijos savižudybės 
statistika taikos ir karo metu. •

Pasaulinių karų metai

Pasirodo, kad anose valstybė* 
se I-jo ir II-jo Pasaulinių karų 
metais savižudžių skaičius buvo 
visu trečdaliu mažesnis, negu 
prieškariniais metais, kada gy
venimo sąlygos buvo nepalygi
namai geresnės už karo meto.

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau 
narna “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III 

Kaina $1.50

Šis puikus 5 dalių miegamasis gegužės
mėnesį už specialią kainą, tik $*f 4-9-ŪO

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

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

tik $169-00

Šaldytuvas 7,5 kub. pėdų Admiral ar Gen.

£2

Trys Taupymo Būdai
2«/o PROCENTŲ

imtinių)

H

H 
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J s išmokami kas pusmetį pa- 

gal reguliarią taupymo 
knygelę ir pagal nustaty

si to laiko certifikatą už in-
Sį dėlius, kurie išbus 6 mė- 

nesiūs.
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išmokami kas pusmetį pa
gal nustatyto laiko indė
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3% PROCENTŲ
(mi tinių)

išmokami kas pusmetį pa

gal nustatyto laiko indė

lio certifikatą, išlaikius 

indėlį 18 mėnesių

ApilrniiHtl iki $10.Ond.nn Perteral Inminince Corporation. 
Iminių cirUflkiilni yrn IftrnSomt minioje $1,000.00.

Marąuette National Bank
6316 South Westem Avenue
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Electric, tiktai už $159-00
Skalbimo mašinos Speed Queen $79-00

Parcelano virimui gaso pečiai $79-00

Televizijos aparatai RCA, Admiral, Ze-
nith, po $149-00

Kilimai 9x12 su Nylon $39-00
Kilimai 9x12 100% vilna 59-00
Linoleum, geriausių firmų 9x12 $6-50

Rašomieji stalai moksleiviams $29-00
Knygų spintos stiklo durys $29-00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuvių Prekybos Namai vedėjas--Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:

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

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

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

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Dranįįi".
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

Didelis koncertas

Balandžio 28 d. Aušros Var
tų prapijos salėje LB Worces- 
terio apylinkės valdyba suren
gė didelį koncertą, kurio prog
ramą atliko Lietuvių Meno Mė
gėjų Ratelio choras, vad. muz. 
Jono Beinorio iš Providence, R. 
I. Lietuviškų dainų programa; 
buvo gausi ir įvairi. Moterų cho 
ras dainavo J. Naujalio, B. Bud- j 
riūno, J. Gaidelio, St. Šimkaus, 
T. Brazio ir M. Petrausko kūri
nius. Vyrų choras padainavo A. 
Kačanausko, A. Jasenausko, J. 
Gaidelio, J. Beinorio ir J. Damb
rausko dainas. Mitrus choras 
koncertą pradėjo J. Dambraus
ko “Malda už tėvynę”, toliau pa 
dainavo J. Gudavičiaus, C. Sas
nausko, J. Žilevičiaus ir K. Ka- 
vecko kūrinius. Koncerto pa
baigai mišrus choras padainavo 
P. Adomavičiaus ir St. Šimkaus 
keletą dainų.

Tiek choras, tiek jo vadovas 
muz. J. Beinoris publikos buvo 
labai šiltai sutikti, susilaukė di
delių ovacijų ir kaikurias dainas 
turėjo kartoti. Buvo jaučiama, 
kad chorą valdo tvirta ir paty
rusi muziko ranka.

Koncerte dalyvavo ir prel. K. 
Vasys, kuris visą laiką atidžiai 
sekė programą ir visas dainas 
įrašė į juostelę. Po koncerto 
padėkojo chorvedžiui ir choris
tams už atliktą meninę progra
mą. LB apylinkės valdybos 
pirm. Vytautas Mačys apylin
kės ir visų dalyvių vardu padė
kojo chorui ir jo vadovui už tik
rai meniškai atlikta lietuviškų 
dainų programą, kuri sustiprino 
lietuvišką dvasią. Padėkos ženk 
lan Įteikė gėlių.

Teks daug padirbėti

Po koncerto LB apylinkės pa
talpose apylinkės valdyba suren 
gė kulias vaišes choristams. Pra

džioje choristai ilsėjosi ir klau
sėsi savo pačių padainuotų dai
nų, kurias į juostelę labai vy
kusiai įrašė visiems vvorcesteriš- 
kiams gerai žinomas Petras Pau 
liukonis. Vaišių metu prie stalo 
kalbėjo choro dirigentas J. Bei
noris, LB apyl. pirm. V. Mačys, 
valdybos narys Pr. Pauliukonis 
ir Meno Mėgėjų Ratelio pirm. 
St. Raudonis. Kalbėjusieji iš
reiškė pasigėrėjimą choro gra
žiai atlikta dainų programa ir 
nusistebėjimą, kad per trumpą 
laiką (nuo pr. metų spalio mėn.) 
atliktas didelis darbas. LB apy
linkės valdyba linkėjo, kad cho
ro dirbamas didelis lietuvių tau
tinis ir kultūrinis darbas būtų 
sėkmingai tęsiamas ir toliau.

Muzikas J. Beinoris pareiškė 
pasitenkinimą choristų drausme 
ir susiklausymu bei jų pasišven 
timu lietuviškai dainai ir pa
brėžė, kad, jei ir toliau bus toks 
darnus susiklausymas, teks dar 
daug padirbėti, kad būtų gali
ma surengti ne tik lietuviškų 
dainų koncertą, bet pastatyti ir 
lietuvišką operetę. Pf.

Nėra nei vieno tokio kieto, ge 
ležinio, kurio nebūtų galima nu
galėti meilės ugnimi.

—Šv. Augustinas

DABAR LAIKAS įSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
i mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokj “sbeet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, Iii. ' TOwnhail 3-6670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

JEI BALDŲ REIK

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

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

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

4 stalčių komodos, ąžuolo ar riešuto spalvos............ $29^®

Komodos su šlifuotu veidrodžiu .................................... $64-5°

2 dalių miegamo kambario baldai, ąžuolo ar 
riešuto spalvos, tik .... ........................................ . ... .. $90.00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

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

2 dalių sofa ir kėdė, visokių spalvų .......................... $ 129-00

7 dalių saliono baldai (sofa, kėdė, 3 staliukai ir 
2 lempos), tik .................................................................... $199-^0

Rašomieji stalai, ąžuolo ar mahagony.......................... $39 °O

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

” su šlifuoto stiklo stumdomom durim $39-00

Virimui porcelano pečiai, tiktai.........................................$99-00
5 dalių virtuvės stalai su formica viršum ................. $49-30
Vilnoniai kilimai 9X12 dydžio, nuo .......................... $49 ^

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street<

Telefonas - - CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

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

J

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita

NAUJOS P R K K fi S, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
M ft G S T A DAINAI

Dal>ar muslkoH mėgėjam* įvcstat* 
naujas didelia

FONOGRAFU PLOKŠTI. 1,1 V 
SKYR1 l’S

Populiarios, klasinča ir <1zilho
— PLOKŠTE L fiS —

CLASS IFI ED AND HELP w UTH» 4».\
___ REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po ti, centrai, šildymas, S 

auto guružuM, uiti mokyklos ir ttusi- 
Hiekimo, švU'hūh ir putogūa butai, 
proga!

Med. 2 po 4 ir 3 kum b. pastogėje.

REAL ESTATE

paiaka - BALTOJI LELIJA. Vir- D nrmų Plepus, dujų penalu šildoma
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce- Lv p1". FI V kaina $15.006.
dės. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir Rad,° lr Elektrinių Aparatų| Mediniu 2 po
užsakymus siųsti:

t t DRAUGAS ,»

4545 W. 63rd Street, Ghicago 29, 111.

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama "Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29. III.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP, PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. W«Us.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvii 
jsigyti JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Iilinois

Steam Baths 

Infrared Lamp

UlTCLEVISIOn
Csales- Service)

Sav. Ini. A. ISKMRNAS
3321 S. Halsted — CLlffslde 4-5885 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai, 

ir ketvirtadieniais 9—9
top

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijas ir Pašalpos
Siame leidinyje tr 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-btų Socialinio Drau
dimo (Sodai Security) įstatymas su 
naujausiais 1»56 metų {tapildymais,
būtent: 1) Oficialus pensijų ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

Be to. šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(Worikmen’s Oompensation), su len
telėmis, nurodant už kokius-kūno su- 
sižeidimus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•‘DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

DR J.S.

EXTRACTION*—Nltr.ua 8». LMtf 
FLATI ANO BRIDGE W0RK

[Hr*.: 9 A.M.-8 P.M.; Sun. 10-11
DR. J. S. O'CONNELL DCNTIST .

320 5 0. STATE ST.

Svvedish Massage 

Schlenzbad Baths

n

HEALTH INSTITUTE
1680 West llth Avenue — Gary, Indiana

Phone TU 6-1844
ROSE MARIE MUEHLBERGER

4 knib. gule sklypo, 
ntralinis šildymai*, garažas, geras 

Įskiepus, puiki apy linkė. $14,000.
GAGE PARKE

Nauj. mūr. I V4 uukšto, 4 ir 3 km., 
centr. šild. dujomis, puiki vieta dviem 
giminingom šeimom.

KITUR
Puikus mūr. Iiung. 7 knib. 4 mieg. 

4S & Keeler apyl., karštu vand. šil
dymus, arti susisiekimas ir mokyk
los $6,000 įmokėti.

Turime namų ir biznių įvairiose 
vietose, parūpiname paskolas leng
viausiomis sųlygomis. Kviečiame tei
rautis. _ ,

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd St., CL 4-2390
Mūr. 4 k. šild. did. lotas, tik *10,000 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $11,600 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $13.200 
6 kb. nauj., modern. įrengtas—pigiai 

Vasarvietė prie Kankakee upės, su 
baldais jr motorlaiviu — pigiai — 
$2,000.

Yra pigių ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave., LA f aye t te 3-3384 

(prie California g-vėsl

BRIGHTON PARK
43rd & Talman. 6 kamb. namas (3 

miegamieji). Augštas rūsys (English 
basment). Galima įrengti butų rūsy
je ir pastogėje (attic).

Krautuvė ir 5 kamb. gyven. užpa
kalyje. Bažnyčia ir liet. mokykla ta
me pat bloke. Central, apšild. karštu 
vand. Apsaugotas nuo potvynių. Sie
teliai ir žlemin. langai lr kiti moder
nūs įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

Taip pat turime daugiau nuoso- 
vybių duodančių geras pajamas ir 
prekybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl pra
šome turinčius parduoti namus kreip
tis j raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY 

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

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St.
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

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

kurias parduodame urmininkams bei “retailer’iams”. Užeikite 
šiandien ir palyginkite mūsų žemas kainas su kitom. Atsineški
te šį skelbimą ir gausite gražią dovaną nemokamai.

2310 S. Cicero Ave., Cicere, iii. TO 3-5378
.____________________________________________________________________________of

NEUŽSIMIRŠKIME,
KAD MES ESAME ŽMONĖS

Mums reikia nors valandėlę staptelėti ir atsifevėpti, kad ne
pasidarytume, tik skambančiomis mašinų dalimas.

Kai sotus kūnas, nepalikime alkanos sielos. Knyga yra mū
sų sielos ir gyvenimo veidrodis. Tai neišsemiamų lobių šaltinis. 
Tikra mūsų dienų nelaimė, kad knyga, kaip išminčius Diogenas 
vidudienio šviesoje su žiburiu jieško žmogaus « skaitytojo.

Didieji klasikai savo nemirtinguose veikaluose netik davė 
meniškai išbaigto žmogaus ir pasaulio paveikslą, bet sugebėjo 
nusileisti ir į pačias giliausias sielos gelmes. Skaitydami jų min
tis, atpažystame save, suvokiame žmogaus tragiškąją giją ir iš
girstame patys savo sielos gyvąjį žodį.

Jūs tikrai negailėsite išleistų pinigų įsigijęs ir perskaitęs 
šiuos didžiuosius klasikų veikalus.
Victor Hugo VARGDIENIAI I-as tomas, 390 pusi...................$3.50
Victor Hugo VARGDIENIAI II-as tomas, 216 pusi............$2.00
Victor Hugo VARGDIENIAI IH-as tomas, 315 pusi............ $3.00
Victor Hugo VARGDIENIAI IV-as -tomas, 358 pusi. $3.50
F. M. Dostojevskis PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI

I- as tomas, 266 pusi...............................................................
F. M. Dostojevskis PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI

II- as tomas, 290 pusi................................................’..............
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME I-as

tomas, 302 psul.................................................. .......................
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME II-as 

tomas, 256 pusi..................................................................
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME III-as

tomas, 300 pusi........................................................................... $3.00
L. A. Tolstojus ANNA KARENINA I - II-as tomas, 440 p. $4.00 
L. A. Tolstojus ANNA KARENINA III - IV tomas, 384 p. $3.75

$2.50

$2.50

$3.00

$2.50

W. S. Reymont KAIMIEČIAI I-as tomas 352 pusi.......... .  . $3.00
W. S. Reymont KAIMIEČIAI II-as tomas, 383 pusi................. $3.00
W. S. Reymont KAIMIEČIAI III-as tomas, 471 pusi........... $3.50
W. S. Reymont KAIMIEČIAI IV-as tomas, 392 pusi.......... $3.50

Pinigus ir užsakymus siuskite: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street. Chicago 29, III.

Skaitykite ir platinkite dienraštį “DraujJi”.

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVFRLY 8-3848 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios įstaigose.

INCOME TA A. Ta j acoountant

•uaamwnunMRannMBnanBMM«Bs
Marųnette Parke

2 po A kamb. mūrinis, prie liet. 
baž.. sav. priverstas greit parduoti. 
Centralinls šildymas, 2 mašinų gara
žas. įkainuotus pardavimui. A. Vaina.

5 kamb. bungalovv. Autom, gaao 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Brighton Parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20.600.
Naipų Savininkai!

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

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5918 So. Weatern Ave.
PRosp. 8-2284 arba HEm. 4-7085

PIRKITE ir parduokite eevo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpnblie 7-9409

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. jū
sų laukia greitas tr telatngaa patar 
aavtmaa.

NORVILĄ
REAL ESTATE BALĘS 

W. BMh SL Tel.

PARDUODAMAS NAMAS 2- 
jų butų po 5 kamb. 4428 South 
Campbell Avenue.

_________Virginia 7-0048

BUILDING A REMODFJIK.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planu,; . iirūpuia_ atatybo. -gP-J
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 

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

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
tais;, mo ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

$327 S. Campbell Av., Chieago 32, Hl. 
YArds 7-0075

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
442 S. 48th Ct., Ctaero S0, HL 
Statome nanjoa namas lr gantu

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų {vairiu remonto darbu, skabiai, 
gerai ir pigiai.
Aauklte DAnube a-S7M ano e vai 

ryto iki 7 vai. vakaro 
OI. OLympic 3-S121 ano 8 m 

vakaro (kl II vaL vakaro.

HELP WANTED MOTERYS

GENERAL OFFICE 
AGE 20 TO 35

Work eonsists of Filing, typiug, 
answering telephone, in pleasant Air 
Conditioned, 2 giri oi'fice.

5 day week, Hours 9 to 5, 
Benefits inciude

• Insurance
• Prot'it Sliarin
• Pension Plan plūs

ANNUAL BONUS 
Opposite N. W. Railroad Station 
just 2 blocks from Union Station

STATE 2-5924

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama “Tablo Top” gazinė 
virimui krosnis. Puikiame stovy. 
$20. Po 6 vai. v. skambinti —

GRovehilI 6-7147.

TASTEE FREEZE 
8359 Cdttage Grove.

Good Income. Well Estb. Bus. 
VVill arrange terms.

Good spot for married Couple. 
Call owner:

HUdson 8-4999

PLIKYK 2 AUGŠTŲ MCR. NAMAS
Gage Parke. Apačioje išnuomota 

prekybinė patalpa ir 4 kamb. butas. 
Viršuje 6 kamb. gražiai ir gerai įreng
tas butas, šildymas karštu vandeniu- 
stokeriu. 2 auto mūr. garažas. Tik 
$25,000. $25,000. A. Sirutis.

JEIGU JUS VILIOJA 
Marąuette Parkas, o Jūsų svajonės 
apie nuosavybę šioj gražiausioj Chi
cagos lietuvių kolonijoj ligšiol sap
nais tik lr liko, tai dabar yra reta 
proga tas svajones gražiai realizuoti 
Ir nusipirkti 5 kambarių mūrinį bun- 
galow. Naujai, moderniškai išstatyta 
virtuvė ir vonia, žieminiai langai, 
aiiuminaus durys, autimatiškas šildy
mas alyva. Sutvarkyti porčiai. Dvigu
bas garažas. Arti krautuvių. Kaina 
numažinta ir be derybų:

$15,800
Ateikit ar paskambinkit, apžiūrė- 

kit ir nusipirkit! Volodkevičius.

P. L E 0 R A S
REAL ESTATE

2785 VVest 71st Street
Visi telefonai: WAlbrook 5:0015

BRIGHTON PARKE—Grąžos mū
rinis su šildymu. 2 po 5 kamb., 6 k. 
ir krautuvė su 3 k. Garažas. Geras 
susisiekimas. Arti mokyklos.

Mūrinis 2 po 6 k. ir 4 k. Platus

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE
ORAS

BnildCrs Gen. Contraetors 
Atlieka planavimo lr staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastovų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRoepect 8-2018 
6800 SO CAMPBELL AVE. 

U Chicago 29. BL

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

V. ŠIMKUS

MARQUETTE PARKE norintiems 
turėti gerų namų — 2 dideli butai. 
Centr. šildymas alyva. Dažytas rūsys. 
Alum. langai, kilimai ir užuolaidos.

Mūrinis bungalovv. 5 k. ir 1 kmb. 
Centr. šildymas gazu. Tlle vonia, ki
limai, garažas. Kaina $17,500.

BRIDGEPORTŲ. Pačiame biznio 
centre ant 57 pėdų sklypo mūrinis 
su rūsiu ir šildymu. 3 krautuvės ir 
2 butai. Galima padaryti 1 didelę 
krautuvę. Prieinama kaina.

55-a lr Roman Ave. Ant 60 pėdų 
sklypo, medinis su rūsiu ir šildymu.
2 po 4 kamb. Garažas. $16,500.

35 Ir Ashland Ave. Mūrinis hu rū
siu ir šildymu. Taverna-I.unch Room.
3 po 4 k. (tinka “rooming house”). 
Geros pajamos. Nebrangiai.

VENTA
4409 80. FAIRFIELD AVE.

IAfayette 3-3881

2-JŲ BUTŲ NAMAS — 6 ir 4 
kamb. 2 autom, garažas. Spintos 
virtuvėje. Modern. vonios. Mokes
čiai tik $100. Apylinkėje 27th ir 
Homan Ave. $14,300; įmokėti

ROOMING HOUSE
24 Room Brick Building 

Oil Heat, good income

Bldg & Fum. Price $29,500
III health reason for selling.

Call owner:

ENglewood 4-5548

TAVERN
Lock, Stock and Barrell 

901 W. 35th Street 
Sacrifice For $2,500 

Virginia 7-9167

„ ąįišcELLANF»US

ŠILDYMAS
A. Stenčiaoskae instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicer-
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvlrtinos kainos.

Prieš darydttni apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
YVAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
8108 S. Ashland Ave.. Chicago 38, III.

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnaomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turims 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
5018 So. Western. PRospect 8-2234 

"įsigykite DABAR T

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas Lietuviš
kai angliškas žody- ta Parašytas 
H. H. Pewtress ii Geiiko. 333 
Pbl. Kietais viršelis'* Kaina $4.50 

$4,000. SVOBODA, 3739 26th St. Gaunamu “DRAUGE”, 4545 W. 
LAtvndale 1-7038. 63rd Street, Chicago 29, Illinois.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu h* pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.69 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais ftnanainiais reikalais kreipkitės į:

Susitarti šaukite TKrndnal 8-55*1 
nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas : »<», 
\oll)in Wlll«»w Mprlngs III

'tOOOOOOO o ooooooooooooooooo

Skelbti* “DRAUGE” apsimoka 
tęs ji* yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštla o skelbimų 
raina yra pr'elnama
ooooooooeao<xxxx>o<x»04X>oo<>Q

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION/

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

Biznieriams apsimoka skelbtis “Drauge”.

%25e2%2580%2594Nltr.ua
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Pirmadienis, gegužės 6, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Chicagoje zikų sudarė tautinio atgimimo ir kit., bet šalia viso to galima baleto šokėju, nors daug reikia

VI. Jakuliėiio paskaita ir 
J. ŠM'do muzika

Balandžio 13 Lietuvių audi
torijoje Chicagoje daugiau kaip

veikėjų grupę. Čia tilpo Dr. V. 
Kudirka, Č. Sasnauskas, M. Pet
rauskas, J. Naujelis ir daugelis 
kitų. Ryškus šios grupės atsto
vas St. Šimkus vėlesniam gyve

pusšimtis parengimų lankytojų nime jau šiai grupei netinka, 
turėjo netikėtos progos išgirsti Tautinio atgimimo kompozitorų 
lietuvių muzikos apžvalgą ir su- laikais organizuojasi chorai ir 
sipažinti su lig šiol buvusia ne- pareikalauja nedidelės apimties 
žinoma? naujo lietuvio kompo- įr gan primityvių chorinių kū- 
zitoriaus kūryba. ! rinėlių, harmonizuotų liaudies

Ligi šiol jau žinomas vienas dainų. Betgi instrumentinių kū
rinių dar nėra kam pildyti, to
dėl jų ir nerašoma. Iš viso, at- 

Dar Nepriklausomybės laikais I gimimo laikais kiek didesnių kū 
vienam kitam laikraštiniam strai j rinįų pastatymo galimybių te-

kitas mėginimas sudaryti kokią 
nors lietuvių muzikos istoriją.

psny buvo mėginama klasifi
kuoti, pvz., į vieną perijodą pri
skiriant Sasnauską, Naujelj ir 
Petrauską, kuriems būdingos ki 
tataučių įtakos. Šį kartą VI. Ja
kubėnas patiekė gan įdomią ir tos kompozicinės technikos), 
labiau įtikinančią klasifikaciją.
Jis, kaip jau įprasta, irgi neįsi
leido į senuosius, ligi XIX am 
žiaus pabaigos, laikus, tai lai
kydamas lyg ir lietuvių muzikos 
proistore. VI. Jakubėnas iš mu-

buvo Amerikos lietuvių emigran 
tų tarpe. Už tai Amerikos lietu
vių tarpe ir suklestėjo M. Pet
rauskas, kuris patiekė eilę ope
rečių ir net operų (labai ribo-

LAIKRODĖLIAI
už pusę kainos

Naują lietuvių muzikoje peri
jodą pradeda Juozas Gruodis, 
nors tam perijodui priskirtinas 
jau anksčiau kūręs M. K, Čiur
lionis. M. K. Čiurlionio muzika 
nebuvo tautinio atgimimo muzi
kos nei lygio nei apimties, todėl 
ji priskirtina jai atitinkantiems 
laikams. Beveik vienu metu su 
Gruodžiu Vokietijoje baigia 
mokslus K. V. Banaitis ir taip 
pat užimponuoja savo naujos 
dvasios ir krypties kūryba. Čia 
VI. Jakubėnas suminėjo dar vie

r SENATOR
17 jevvels, sho 

resistant, unbrea 
mainspring,

luxury expansion

- r

' GODDESS OF TIME
17 jewels,

. ? diamonds,
unbreakable mainspriog.

ft
"A

ROYAL CLIPPER
17 jevvels. self-vvnding,

. certified vvaterproof ‘,
shock resistant, 

unbreakable mamspring, 
anti-magnetic, radium 
hands and dial, svveep 

second hand. expansion 
band, distinctlon and 
color of natūrai gold.

Visu GERIAUSIU IŠDIR
BYSČIŲ, 1957 METU

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

15 akmenėlių, waterproo£, 
vertės $24.95, už .................... $12.45

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

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

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

tas, vertės $75.00, už .............. $37.50
23 km., paauksuotas (gold filled),
vertės $90.00 už .................. $45.00
30 akmenėlių, aukso keisas,
vertės $150.00, už ............. $75.00
17 akm. alarm. eloek, gold,
vertės 82.00, už .................... $41.00
7 akm. a laimi eloek laikrodėlis,

vertės $25.00, už .................... $12.50
17 akiu., balto aukso, 6 deimantų 

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

Perkant daugiau, duodame ekstra 
nuošimti. Lengvais išmokėjimais vi
siems.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237 

|l CHICAGO, ILLINOIS
Krautuvė atdara pirmadienio Ir 

ketvjrtadlenlo vak. iki 9:30. Jewelry 
Dept. sekmadieniai* uždarytas. Fur
niture Ir Television Ilept. atidarytas 
sektnudieniuis nuo 12 iki 5 vai. p. p.

nudriko Kadio Valanda iš \VIIFC, 
I |5O kil. radio stoties kiekvieną ket
virtadieni nuo li iki 7 vaL vakare.

pajusti ir savito charakterio 
pradų. Sonatinoje, o ypač solo 
dainose yra stiprių dramatinių 
pakilimų. Dainų akompaniamen- 
tas labai turiningas ir logiškai 
papildęs vokalinę liniją (būdin
gas “Lieder’ių” bruožas), be to,

darbo ir pasišventimo visa tai 
išmokti.

Šokiai pradėti “svajonių val
su’’, kurį atliko N. Stončiūtė ir 
I. Valiukaitytė, o “Šokių vizi
jos” — A. Balytė ir R. Grau
žinytė, jau techniškai stiprios,

Kvintetas ir piano
Skaučių mergaičių kvartetas 

išpildė keletą lietuviškų dainelių, 
kurios susilaukė gausių plojimų, 
o M. Motekaitis ir V. Lukaševi- 
čiūtė paskambino piano. Kvar-

Boston, Mass.
— Motinų pagerbimas Bos

tone įvyksta gegužės 12 dieną. 
Šventė prasidės 10 vai. mišio- 
mis Šv. Petro lietuvių parapijos

kviečiami
vauti.

šioj šventėj daly-

ną kitą pavardę ir iš suminėtų buvo pilna salė, kuri turėję pro 
padarė apibendrinimą. gos pasigėrėti jaunimo pasiro

dymu.
Baletas

Baleto pratimuose buvo pa-

puikiai pianistiškai parašytas.1 lyg subrendusios balerinos. “Piz 
Pasigėrėtinas dainoms tekstų į zicato polką” atliko naujos de- 
subtilus pasirinkimas. Jo sona
tina yra išplėstos formos, ketu
rių dilių ir, palyginus, yra stam 
bus fortepijonis kūrinys. Visu
moje šis kūrinys parašytas kū
rybiniame polėky, o kai kurios 
atskiros dalys yra tiesiog meis
terio darbas. ,

Taigi, labai kukliose aplinky
bėse visuomenei prisistatė nau
jas kompozitorius. Iš visos šir
dies jį sveikiname. Jis čia pa
sirodė serijoje paskaitų apie gy
vąją lietuvybę. Iš tiesų šios jau 
nosios jėgos pasiryžusios ne tik 
gyventi, bet ir kurti.

J. Kreivėnas ir Co.

Įspūdžiai jaunimo koncerte

Per atvelykį, Lietuvių audi
torijoje Lietuvių Bendruome
nės, Bridgeporto apylinkė, su
rengė jaunimo koncertą, kuris1 
pavyko labai gerai. Buvo lai
ku pradėtas ir sklandžiai įvyk
dyta programa, kuri buvo gana 
platoka ir sudėtinga. Publikos

biutantės: S. Stankevičiūtė, J. 
Tričytė, M. Pikelytė, A. Vaiče- 
liūnaitė, I. Paulavičiūtė, M. Blan 
kūtė, O. Martinkutė ir N. Mic
kevičiūtė, o “Olandų šokį” — 
A. Druskytė, R. Izokaitytė, R. 
Pauliūtė ir V. Lukaševičiūtė. 
Pavyzdingai šokius atliko ir ma 
žosios gulbės iš baleto “Gulbių 
ežeras”: A. Balytė, R. Grauži
nytė, I. Vitauskaitė ir B. Baro- 
dicaitė, o A. Tamašiūnaitė, ku
rią matome jau kelintą kartą 
scenoje, išpildė “Snieguolės šo
kį”. Vėliau A. Balytė ir R. Grau 
žinytė pašoko labai charakte
ringą kaukaziečių šokį “Lezgin
ką”. Baleto pabaigai buvo paro
dytos “Medinių kareivėlių šo
kis”, kurį sušoko 12 mergaičių 
debiutančių. Šokėjų kostiumus 
stilingai parengė Graužinienė.

tetui akompanavo muz. A. Kai- bažnyčioje, -o 4 vai. p. p. bus iš-
vaitis, o baletui — muz. A. Skri l,.. . ... T • x□ ... ., kilmingas posėdis Lietuvių Pi-dulis. Šokiams grieže muziko! .
Broniaus Jonušo orkestras. Pub 
likos galėjo būti ir daugiau, o

Žmogus Im> charakterio tai ne 
žmogus, tai daiktas.

—Champfort

liečiu draugijos salėje, 368 W. 
Broadway, So. Boston. Po to 
seks įdomi meninė dalis, kurio
je pasireikš naujos, žymios,

m i

ypač paties jaunimo, kuriam ši
tas koncertas buvo skirtas. Tė
vai ir jų mažesnieji vaikai gau
siai atsilankė ir buvo labai pa-liaunos pajėgos. Pasibaigus me- 
tenkinti gražia ir kultūringa ninei programai vyks užkan- 
pramoga. A. Gintneris džiai ir šokiai. Visi maloniai

Eugene, Ore.
Siuntiniukas iš Marijampolės t

Balandžio 30 d. gautas siun
tiniukas iš vienos pilviškietės. 
Jame buvo miniatūrinis verpi
mo ratelis, trys lietuviškų raš
tų rankšluosčiai, du liet. raštų 
kaklaraiščiai, dvi gintaro sagu- I 
tės, piniginė ir užrašų knygelė i Į 
(odos dirbiniai) su lietuviškais Į 
ornamentais ir Vilniaus pilimi 

(vėliava raudona — žalia), dve 
jos klumpaitės ir keramikos puo 
dynaitė. Viskas labai gražaus' 
darbo ir atėjo labai gerame sto- i 
vyje. Muito nereikėjo mokėti. 
Ten išsiuntimas kainavęs “tik 
kapeikas”. Siuntinys atėjo per 
38 dienas. Kun. P. Brazauskas

L

.w

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

2443 Mest 63rd Street 
Tel. PRospeet S-0S33 ir PR 8-O8S4.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO*
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

Bolševikų okupacijos dėka da
lis lietuvių kompozitorių atsidū
rė emigracijoje. Čia nėra kūry
binio darbo sąlygų. Pasilikusieji! rodyta iš ko susidaro baleto 
Lietuvoje turi daugiau galimy-I judesiai ir kiti pagrindiniai kla- 
bių pasireikšti. Bet ir vieni ir I sinio baleto elementai. Pratimuo 
kiti — ir emigravusieji ir pasi- se dalyvavo jaunesnio ir vyrės-
likusieji — eina Nepriklauso
moje Lietuvoje grįstais keliais. 
Visai natūralu, kad ir vienoje

nio kurso mokiniai, kurie gra
žiai parodė savo darbo vaisius. 
Jaunimas su dideliu dėmesiu

ir kitoje pusėje pasireiškia ir' stebėjo tokius mankštos nume- 
naujų žmonių. . nūs ir ne vienas svajojo būti

Taip užbaigta VI. Jakubėno 
paskaita toliau buvo tęsiama 
kitu būdu: girdėjome naujo kom 
pozitoriaus Jono Švedo kūrinių.

Pirmiausia reikia nepainfor
muotus griežtai įspėti šį Joną 
Švedą nepainioti su kitu Jonu 
Švedu, kuris žinomas kaip liau
dies ansamblio organizatorius 
ir senųjų liaudies instrumentų! 
bei dainavimų propagatorius. Ta 
sai Jonas Švedas pasiliko Lietu
voje, kur ir toliau gyvai reiš
kiasi. 1954 m. jis gavo aukščiau 
šią sovietuose menininko laips- 

i nį — “SSSR liaudies artistas”.
I Gi mūsų Jonas Švedas, čikagiš- 
kis, tebelanko konservatoriją 
Chicagoje.

Mūsų kompozitorių prieauglis 
emigracijoje kol kas išreiškia
mas keliomis pavardėmis: Jan- 
čys, Kerbelis, Lapinskas, Šve
das. Tarpe kitų vargų reikia pa
siskųsti ir gan ribotu visuome
nės dėmesiu naujai priaugan
čioms ne tik muzikų, bet ir ben
drai mūsų meno ir mokslo pa
jėgoms.

Po VI. Jakubėno paskaitos Jo
no Švedo kūrybos rečitalį su
darė šešios dainos solo balsui 
su fortepijonu ir sonatina for
tepijonui. Iš to, ką girdėjome, 
buvo aišku, kad J. Švedas jau 
gerai apvaldęs kompozicinę tech 
niką. Jo muzikos stilius impre
sionistinis su santūriu moder
nizmo atspalviu. Toje muzikoje 
nerandame konvencionalinės har > 
monijos, — jis vartoja aštrius i 
sąskambius ir drąsiai operuoja 1 
jų progresijoje. Dažnai jaučia
ma Debussy įtaka, vokiečių 
“Liederių” kompozicinis faktū
ros sekimas (tai nėra ir blogai!)

A. A.

MICHAEL WALENTA
Mirė geg. 4 d„ 1957 m.. Ii- 

Iii vai. popiet, sulaukęs 52 m.
Gimė Chicagoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 seserys — Stella Ferragamo 
ir Nellie Fusello ir jų Šeimos. 
Motina Paulina Burba (miru
si).

Kūnas buH pašarvotas pir
madienį 6 vai. vakare Lacka- 
wicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Plaee. laidotuvės įvyks trečia
dienį, geg. 8 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas J 
Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę links: seserys.
laidotuvių direktorius Ste- 

phen Lackawicz, telefonas VI 
7-6672.

JONAS PŪRAS
Gyv. 5411 S. Kuthci-ford 

Avenue
Mirė 1957 m. gegužės 3 d., 

1-mų vai. popiet, sulaukęs 64 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Kau
no apskr., Rumšiškės parap., 
I’raveniškių kaime. Amerikoje 
išgyveno 7 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sesers sūnus Antanas Mackevi
čius su šeima, seserų dukte
rys — Anastazija Stankevičius 
su šeitna, Jadvyga Kuntz su 

•šeima, Jadvyga Nargelenas su 
šeima. Natalija Bilatavičius su 
šeima, Dana Karpus su šeima, 
Albina Adomaitis su"Šeiina, Onu
tė šnabelytė, Marija šnabely- 
tė, švogeris Karolis šnabelis. 
Brazilijoje sesuo Ona Kalinaus
kas su šeima. Lietuvoje liko 
žmona Pranciška, 2 sūnūs Pe
tras ir Vytautas, 2 dukterys 
Vanda ir Aldona. ,

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litua
nica Avė. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, geg. g d. Iš koplyčios 
8:3o vai. bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
Velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Jono Pūro giminės, 
draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę lieka; seserų dukte
rys, sūnus, švogeris Ir gimines.

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

41?.lBaaNYG£

JAUNUOLIU MALDOS
Kurių paruoM

Kun. P. Kirvelaitis 
rtauia ir

ZtHULJluua <uln»utguu

D B A (J G A t*

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILL.

UODtSIO VALANDOJ 
&«Utr

MAŽEIKA • EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

$845 go. WeaUn Ava. Air Condltioned koplyčia 
REpubllo 7-8000 — 7-0001 Automobiliams vieta

Tiama, kario gyvona kitose miooto dalys*; gausim* 
koplyčių arčiau JOsų namų.

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZĖ
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskry- 
rė iš mūsų tarpo mylimą motiną

R. t fl.

JUZEFĄ VIRBICKAS
t •

Netekome savo mylimos 1956 m., geg. mėn. 7 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą užprašėme gedulingas šv. Mišias geg. mėn., 

7 dieną 8 vai. ryto Aušros Vartų parapijos bažnyčioje. ’
Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 

pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Juzefos sielą.

Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkai ir proanūkiai.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

TOwnhalt 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ! 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna-
1 vimaa dieną ir nak- 

I tį. Reikale šaukite
I mus

Mes turime koplyčias 
visose Chicagoe ir* 

Rorelando dalyse ir’ 
tuojau patarnaujame I

PETRAS BIELIŪNAS

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigą* 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė* 
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 

, mis. Knygoje aprašoma pra* 
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveiks<ai. Kaina 
<2.00.

Galima gauti "DRAUGO“ 

Administracijcje 
4545 Wcat 03 Street, OhMtngo !!•, III.

ALEXANDER F. SHIMKUS

Gyv. 4610 So. Honore Str.
Mirė penktad., gegužės 3 d.,

1 957 m., 5:00 vai. popiet, su
laukiu pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Kaltlnėnių pa
rapijos.

Amerikoje išgyveno 54 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

mylima žmona Kazimiera (po 
tėvais Mikalauskaitė), duktė 
Katherine Smaley, žentas John,
2 sūnūs Dr. Alexander Shim- 
kus. žmona Sophle, ir John J. 
Shimkus. žmona Vivtan Iš Tam
pa, Florida, 8 anūkai Ir daug 
kitų giminių, draugų bei pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 Ro. 
California Avė. laidotuvės įvyks 
antrad.. gegužės 7 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į šv. Kryžiaus par. baž
nyčių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona, duk
tė, sūnūs ir anūkai.

Laid. direkt. John F. Eudet- 
kls, tel. LAfayette 3-0440.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Preaident

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

X paminklų patalpas ir atgal męs visuomet parūpiname 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kasdien lr sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.
IANIRINKITR DABAR — Rl’S PASTATYTA KAPINIAI DIKNOJF.I 

JOKIO ĮMOKSIMO. HUMOKftSITB KAPINIO DIENOJE.

4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1811

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

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

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

STEPONAS e. LACKAWICZ
2424 W. 69tb STREET REpublk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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/ mus
X “Verkianti Dievo Motina 

Syrakiizuoae”. Tokiu vardu kny
gą parašė kan. dr. O. Musumeci 
ir vertė M. Pulauskas, MIC, 
išleido Marijonų kongregacija. 
Spausdino Liet. Kat. Spaudos 
d-jos spaustuvė. Paveiksluota, 
108 psl., kaina 2 dol. Galima 
gauti "Drauge”.

X Chicagos Lietuviii Fronto) 
bičiuliai organizuoja didelę eks
kursiją j Detroito, Clevelando 
ir Chicagos LF trikampio suva
žiavimą, kuris įvyksta birželio 
23 ct. naujojoj LĖK Federacijos 
stovykloje. Suvažiavimas pra
sidės bendromis pamaldomis, 
bus paskaita, pranešimai, eina
mųjų reikalų aptarimas, bendri 
pietūs ir stovyklos apžiūrėji
mas.

X K. Kodaiticnė iš Detroito, 
žinomoji spaudos bendradarbė 
ir Skaučių Seserijos vadijos So
cialinio skyriaus vedėja, pri
siuntė specialų sveikinimą —
eilėraštį Žibuoklių baliui, kuris 

Ši knyga pateikia pirmuo- įvyks gegužės 11 d. 8 vai. vak.
VVestern Ballroom salėse, 3504 
S. VVestern Ave., Chicagoje.

sius oficialius pranešimus apie 
Dievo Motinos atvaizdo ašaro
jimą Sicilijoje, kuris keturias 
dienas prieš nesuskaitomą mi
nią ir net mokslinės komisijos 
narių rankose yra ašarojęs. Čia

X Aleksas Smilgevičius, ei
nąs Įvairias pareigas "Daina
vos” ansambly nuo pat įsikūri
mo pradžios, šiuo metu yra mu

rkime Pijaus XII mintis, Sici-, ziRįnio vdRa,o ,<Išeiviai.. reži.
lijos vyskupų pareiškimą, moks- soriaus A. Dikinio padėjėju.
linės komisijos ir kitų asmenų , VeiRa,o premjera įvyRs gegu. 
pasisakymus, o taip pat ir ne-
paprastų pagijimų aprašymus, 
kurių tik per pirmąjį pusmeti 
įvyko apie 600. Tai nuostabi 
knyga apie mūsų laikų antgam- 
tybės prasiveržimo reiškinį.

CHICAGOS ŽINIOS
Proga gauti pašalpą Atšalęs oras

žės 12 d. 3 v. p. p. Marijos 
Augštesniosios mokyklos salė
je.

X Balfo gegužinei, kuri 
įvyks birželio 9 d. Bučo darže, 
J. Bachunas paaukojo 1 savaitę

Pelnas, jei jo bus, skiriamas nemokamų atostogų savo So- 
Marijonų naujosios statybos jUS( Mich., vasarvietėj. Atosto- 
skoloms padengti. gas galės laimėti vienas iš ge-

X Cicero Balfo skyrius gavo gūžinės svečių.
leidimą įvykdyti Cicero mieste 
rinkliavą gegužės 18 d., šešta
dienį. Norima suorganizuoti 
200 rinkėjų, nes kaip praeitis

X Zita Čarneckaitė, 6616 S. 
Troy St., laimėjo stipendiją 
1957-8 mokslo metams Chica
gos universitete. Ji baigė pir

parodė, juo daugiau rinkėjų, mąją Marijos Augšt. mokyklą 
juo daugiau surenkama aukų. įr buvo gavusi stipendiją 4 m. 
Rinkėjus kviečiama užsirašyti gv Ksavero kolegijoj.
iš anksto pas D. Sabalį, telef. j ___ ,
TO 3-8735. Ypač pageidaujama

vo” naujausiam numeryje ran
dame kun. J. Prunskio, kun. 
A. Miciūno, MIC, A. Tyruolio,

suaugusių rinkėjų, nes maža
mečiai rinkėjai surenka tik po 
3—5 dol., gi suaugusieji 30—50
dol. Rinkėjai kviečiami ir iš K- Baro» MYk

įdomius straipsnius, įdomų i
klausimų ir atsakymų skyriui

Muraičio labai

Chicagos.

X Z. Motiejaus vadovauja
mas scenos mėgėjų sambūris 
gegužės 11 d. 7 vai. Visų Šven
tųjų parap. salėje Roselande 
stato 3 veiksmų komediją "Gy
vieji numirėliai”. Sambūris iš 
Indiana Harbor, Ind., į Rose- 
landą atvyksta penktą kartą. 
Anksčiau jie vaidino “Aušros 
sūnus”, "Tėvą”, “Svetimas 
plunksnas” ir "Buhalterijos 
klaidą”.

X Vytenis Stasiškis, 7-nis 
metus išgyvenęs Australijoje, 
atvyko į Chicagą ir čia jau įsi
jungė į visuomeninę veiklą. V. 
Stasiškis daug dirbo nepriklau
somybės metais Lietuvoje, Kau
ne, su šauliais ir sportininkais. 
Chicagoje jis gegužės 19 d. 2:30 
vai. Lietuvių auditorijoj skai
tys ramovėnams paskaitą apie 
Australijos politinį ir ekonomi
nį gyvenimą.

X Adolfas Šimkus, gyv. 6236 
S. Artesian Ave., balandžio 
mėn. išlaikė Illinois valstybės 
real estate egzaminus ir pradės 
dirbti pilnu laiku "Varpas” 
Real Estate įstaigoje ir verstis 
nejudomojo turto pirkimo bei 
pardavimo verslu. Adolfas Šim
kus žinomas lietuvių tarpe Ang
lijoje ir turėjo atsakingas pa
reigas namų valdymo administ
racijoje.

X Algio Stankevičiaus ir Al
donos Paketurytės sutuoktuvės 
įvyko balandžio 27 d. šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje. Ka
dangi abu jaunieji yra studen
tai, tai vestuvinėje puotoje ma
tėsi nemaža studijuojančio jau
nimo. Čia dalyvavo Jūratė Ge- 
ležiūtė, Leonas Narbutis, Rai
mundas Mišauskas, Jokūbas 
Gražys ir kt.

X J. W. Pac.hankis, Pamink
lų įmonės, 6819 So. Western 
Ave., vicepirmininkas, buvo 
vakaro vedėju La Šalie Augšt. 
mokyklos krepšinio komandos 
suruoštame bankete. Vakare, 
kuris įvyko balandžio 30 d. 
Margo salėje, dalyvavo ir mies
to burmistras R. Daley.

ir aktualią apžvalgą.
X Jaunimo stovyklos reika

lams rengtas ALRK Federaci
jos burtų keliu dovanų dalini
mas baigiamas. Atsiskaityti 
reikia gegužės 12 d. Dovanų pa
skirstymas įvyksta gegužės 19 
dieną.

X Kun. P. Patlaba kalbės šį 
pirmadienį per Sofia Barčus ra
dio valandą Balfo viešosios rink 
liavos Cicero mieste reikalu, ku
ri įvyks gegužės 18 d.

X Illinois universitete (Navy 
Pier) veikiančio lietuvių stu
dentų klubo Lituanicos pobūvis 
įvyko balandžio 26 d. Vyčių sa
lėje. Prie jo suorganizavimo ne
maža prisidėjo pirm. Vyt. Mar
kauskas.

X Alfredas Vabrin yra Con
tinental Can kompanijoj vy
riausiu meistru. Jis ir jo žmo
na yra abu lietuviai katalikai ir 
džiaugi įsi susilaukę pirmosios 
anūkės.

X Gražina Anysaitė-Siliū- 
nienė mokosi Bryant and Strat- 
ton kolegijoje Chicagoje. Ji 
ima sekretorės kursą.

X Wm. Kazlauskui yra laiš
kas iš Lietuvos, Edimtaičių kai
mo.

IZOLDA RALIENE, Dainavos an
samblio tautinių šokių vadovė, pa- 
roše tautinius šokius ir naujus tau 
tinius žaidimus muzikiniam veika
lui "Išeiviai”. Veikalą stato Dai
navos ansamblis gegužės 12 d. 3 
v. p.p. Marijos Augštesniosios mo
kyklos salėje.

Vyr. Skaučių mergaičių kvartetas: D. Zičkutė, J. Mašiotaitė, G. 
Parnaravičiūtė ir N. Linkevičiūtė akompanuojant A. Kalvaičiui dai
nuos Oro skautų vakare gegužės mėn. 18 d. 7 vai. 30 min. Lietuvių 
auditorijoje.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE Melnikas iš Philadelphijos ir 
„ WT . , kiti. Pabaigoje už viską pade

rami, arvytą, veiJIvt j, Rojo pats sukaktuvininkas Pra
nas Narvydas.ir gilų patriotą, Isuomenininką

newyorkiečiai pagerbė jo 70 
metų amžiaus sukakties proga Buvo gauta visa eilė sveiki- 
Piliečių Klubo patalpose bal. 27 nimų laiškais. Jų tarpe sveiki- 
d. įvykusiame parengime. i no Lietuvos konsulas Vyt. Sta

šinskas su žmona, Vacį. Sidži- 
Stepas Vykantas iš

Minėjimą organizavo jungti
nis komitetas, kuriam pirminin
kavo Ant. Jurgėla. Jis tą minė
jimą ir atidarė, pakviesdamas 
programai vesti Joną Valaitį.

Paskaitą apie sukaktuvinin
ką skaitė Lietuvos vicekonsulas 
A. Simutis, peržvelgdamas jo 
veiklą Amerikoje, kurioje jis 
yra ’ praleidęs jau penkiasde
šimt metų. Vicekonsulas api
būdino Narvydo veiklą lietuviš
kose organizacijose, kuriose 
jis buvo ne tik veiklus narys, 
bet ir dalyvavo jų valdybose. 
Narvydas yra talkinęs ir iš Ne
priklausomos Lietuvos atvyku
sių organizacijų atstovams, o 
pastaruoju laiku yra daug pa
dėjęs tremtiniams, kuriuos ne 
tik šelpė siuntiniais, bet ir par
sikvietė į Ameriką. Nemažas 
skaičius jo atkviestųjų buvo at
silankęs ir šitame jo pagerbi
me, tuo pačiu pareikšdami jam 
savo dėkingumą

kauskas
Vokietijos, kun. Vyt. Demikis 
iš Patersono ir kt.

Asmuo, kuris po 1954 m. rug
sėjo mėn. negali dirbti dėl in
validumo (nesveikatos) gali 
gauti pašalpą, bet turi prie šių 
metų liepos mėn. 1 d. paduoti 
prašymą, kitaip jis praras tei
sę tokią pašalpą gauti net, kada 
jis bus tarp 50 ir 65 m. amžiaus 
ir pagal įstatymą turėtų teisės 
pašalpą gauti. Dėl to, jeigu esa
te invalidas, tuojau, būtinai prieš 
liepos mėn. 1 d., turite susisiek
ti su socialinės apdraudos įtai
ga. Apie tai nerūpėkite ir 
savo pažįstamus mvalidus. So
cialinės apdreudos įstaigos yra 
įvairios** ^hicagos miesto daly
je. Pietvakariuose, kar daugiau
sia lietuvių gyvena, tokia įstaiga 
yra 703 W. 66 str., Chicago 21,
III. Tel.: W5ntworth 6-6200.

Laiškas apie meilę
Ryšium su motinos diena Chi

cagos bažnyčiose paprastai bū
na rinkliava šalpai tų, kurie mo
tinų nebeturi: našlaičių ir ki
tų nelaimingųjų. Ta proga Chi
cagos arkivyskupas kard.
Stritch išleido laišką, kuriame 
primena kiekvienam artimo mei
lės pareigą ir iškelia tos pa
reigos šventumą.

Įšventino 45 naujus kunigus
Kard. Stritch Šv. Marijos se

minarijoje, esančioje Mundelein,' nuo Darbo dienos, nuo rudens,

Jau prieš sekmadienį 
skambėjo, kad Chicagos 
linkėse oras gali atšalti iki ša
limo temperatūros. Dienos, o 
ypač naktys, buvo itin vėsios. 
Iki šiol gegužės 4 d. žemiausia 
temperatūra buvo 1934 m., ka
da nukrito 32 laisnių.

Jieško sargų maudynėms
Chicagos Parkų distriktas 

jau pradeda jieškoti sargų pa
plūdimiams ir maudymosi ba
seinams. Iš viso Chicagoje yra 
13 paplūdimių ir 40 maudymo
si baseinų atvirame ore. Jiems 
bus nusamdyta 400 sargų, ku
rie budės nuo liepos mėn. 1 d. 
iki rugsėjo mėn.

Tiria veteranų statybas
FBI įtaria, kad gali būti ne

teisėtumų pravedant kaikurias 
veteranų organizacijos statybas 
Chicagoje. Ypač tiriami darbai., 
kuriuos atliko kontraktorius 
Morris Dreyfus. Jis nuo 1947 
metų yra įvykdęs statybų už

nu-
apy-

Grožio ilgesys
Kovo mėn. gale popiežius Pi

jus XII specialioje audiencijoje 
priėmė grupę Paryžiaus dramos 
teatro (Comedie Francaise) ar
tistų, kurie Romoje atliko kele
tą prancūzų dramos pastatymų.

Šiems rinktiniams vaidybos 
meno atstovams Šv. Tėvas pa
sakė kalbą, primindamas didelį 
Bažnyčios dėmesį teatrui bei vai 
dybai ir plačiau apsistodamas 
prie asmeninių artisto proble
mų, kurios iškyla, norint išraiš
kos priemones suderinti su vidi
niu širdies išgyvenimu. Audien
cijos dalyviai buvo sužavėti gi
liu Šv. Tėvo jautrumu grožiui 
ir poezijai. Kai jo Šventenybė 
priminė didžiojo prancūzų poeto 
Racino žodžius: "Mano Dieve, 
kas galėtų drumsti ramybę šir
dies, kuri myli Tave”, artistai 
kalbą nutraukė ilgais plojimais.

Šiais netikrumo ir nerimo lai
kais Šv. Tėvo žodis artistams 
yra išraiška tikėjimo į poeziją 
ir grožį; grožį, kuris labiau ne
gu protiniai įtikinėjimai gali 
žmones sutaikyti tarp savęs ir 
vesti į visokio grožio šaltinį — 
Dievą. Kai savo ideologinių sta 
bų apakinti žmonės sukyla vieni

$50,000,000, kurios daugiausiai i ™nas T..!™?8
buvo pravedamos su veteranų 
gauta paskola.

40 darbo valandų policijai
Chicagos meras Daley jau 

duoda vilties policininkams, kad

III., įšventino 45 naujus kuni
gus. Jų tarpe įšventintas ir R. 
Bartulis, kurio tėvai gyvena 
5539 S. Fairfield. Taipgi buvo 
įšventintas vienas negras kuni
gas George H. Clements, gyve
nąs 6436 S. Carpenter str.. Dau
gelis įšventintųjų sekmadienį 
jau turėjo savo primicijas.

Du jauni padegėjai
Du berniukai — 9 ir 11 me

ir jiems darbo savaitė būsianti 
40 valandų: ir jie tedirbs 5 die
nas savaitėje. Dabar miesto 
policijoje yra 9,000 vyrų. Nuo 
liepos mėn. 1 d. bus dar pa
šaukta 2,000 naujų tarnauto
ju-

Be visų dalyvių pasirašyto prisipažino policijai ke
liose vietose padegę pastatą
1919-25 N. Clybourn gatvėje, 
Chicagoje. Gaisras padarė nuo
stolių $75,000.

Žuvo pardavėjas
Automobilių pardavėjas Fred 

W. Strope, 56 m. amžiaus, savo 
mašina atsitrenkė į tuščią sunk
vežimį, kuriuo pervežami auto
mobiliai, pastatytą ties 3300 W. 
Irving Park rd., ir buvo užmuš
tas.

Savas mastas
Tėvas grįžo su Petriuku iš iš

kilmingo tautinės šventės pami 
nėjimo, motina teiraujasi, kaip 
ten viskas praėjo.

— O kas tau, Petriuk, labiau
siai patiko ? — klausia pagaliau 
sūnelį.

— Pertraukos, — atsako tas 
atvirai.

paskutinis taškas, kuriame jie 
dar gali susitikti. Tuose kraš
tuose, kuriuose Dievo priešų ne 
apykanta į kalėjimus uždarė ku
nigus ir iš vaikų širdžių išplėšė 
tikėjimą, poezija ir grožis nesi
liauja žmonių širdyse žadinę 
Dievo ilgesį. (V. R.)

Tobulesnė
l

Didysis išradėjas Tomas Edi
sonas kartą buvo garbės scečiu 
viename priėmime. Vakaro ve
dėjas ištisą valandą rėžė kalbą 
apie Edisono išrastą “kalbamą 
mašiną”. Po jo turėjo kalbėti 
pats Edisonas, kurs taip pra
dėjo: “Dėkoju kalbėtojui už jo 
malonias pastabas, bet aš turiu 
įnešti kai kurių pataisų: Dievas 
išrado balbamą mašiną. Aš iš
radau pirmą, kurią gali sustab
dyti kada tik nori”.

adreso, Narvydas gavo daug 
dovanų, eilę gražių medžio dro
žinių, o E. ir A. Jurgėlos Nar
vydui padovanojo jo gimtojo 
krašto — Joniškio apylinkės 
lietuvišką kryžių, kurį išdroži- 
nėjo bnooklynietis Kulpavičius.

Minėjimo pabaigoje Violeta 
Pranckiūtė-Tamkienė, akompa
nuojant Aleksui Mrozinskui. 
padainavo lietuviškų dainų. Mi
nėjime dalyvavo arti poros šim
tų svečių.

— Alena Devenienė, Vliko 
Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkė, laikinai eis Balfo pirmi
ninkės pareigas, Balfo pirmi
ninkui kan. J. B Končiui iš
vykstant į Europą.

— D. Malakauskaitė, G. Liau-
Narvydas yra ir laikraščių Lūs ir R. Smogytė sudaro Wa- 

bendradarbis. Jis rašė iš orga- terburio Santaros skyriaus val- 
nizacijų veiklos, vertė iš sveti- dybą.
mų kalbų, kūrė pats originalių
dalykų. Vakaro programoje AnufcNTINUJfc
dramos aktorius Vitalis Žu- _ Didžiąją Savaitę Berisso 
kauskas paskaitė svečiams iš kolonijos lietuviams vyko misi- 
Narvydo kūrybos, pasveikinda- jos, kurias vedė kun. K. Čer- 
mas jį ir įteikdamas jam Rū- niauskas. Misijas buvo pradė- 
pintojėlį savo vadovaujamos jęS vesti tėvas J. Bružikas. Ta- 
teatro grupės vardu. čiau negalėjus iš Montevideo

Sveikintojų tarpe buvo Lie- atvykti tėvui J. Venckui misijų
tuvos generalinis konsulas New 
Yorke J. Budrys, Taut. klubo 
vardu sveikino D. Klinga, ka
rių ramovėnų vardu — kap. 
Vacį. Alksninis, Dariaus ir Gi
rėno posto vardu Vyšnius, ben
druomenės vardu sveikino adv. 
J. Šlepetys, tos bendruomenės 
Tarybos prezidiumo pirminin
kas, o New Yorko bendruome
nės tos apylinkės, kuriai Nar- 
vyras priklauso, vardu kalbėjo 
Br. Kulys. Toliau sveikino Kon- 
cė Maž. Lietuvos Bičiulių d-jos 
vardu, J. Valakas — Liet. Žur
nalistų, J. Kiaunė — karių sa
vanorių ir šaulių, kun. V. Ga
busis, V. Rastenis, sukaktuvi
ninko bičiuliai — Juozas Gin- 
kus, S. Karvelis, Kulbokienė, A. 
Lapė, inž. J. Baltus, dr. Noakas,

X Roosevelt Furniture kom
panija paaukojo Balfo geguži
nei vaikišką triratį.

vesti į Avelanedą, teko tėvui J. 
Bružikui grįžti iš Berisso ir mi
sijas vesti Aušros Vartų liet. 
bažnyčioje.

Nemažas Berisso lietuvių 
skaičius pasinaudojo misijomis, 
ypač buvo gausiai lankomos pa
skutinės misijų dienos.

— "Mindaugo” d-jos sukak
ties proga gegužės 11 d. bus 
statoma G. Veličkos 2-jų veiks
mų muzikinė pjesė “Šienapjū
tė”. Veikalą suvaidins Argenti
nos Lietuvių Skautų draugovės 
vaidintojai, atvykę iš Avellan- 
dos. Vaidinimas laukiamas su 
susidomėjimu, nes tai pirmas 
kartas, kai į Berisso koloniją 
atvykstama su tos rūšies vei
kalu.

— Kazimierus Plika, didelis 
"Mindaugo” draugijos veikėjas, 
solistas ir vaidinimo programų 

• pildytojas serga.

Lietuvių tautos UirlauskH lutmeny- 
bč* Arkivysk. Jurgio Mųtiil&lčlu-

Matulevlčlaua 

Trijose dalyse:

UŽRASAI
I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. Cla kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai lr alely 
Išganymui.

II. LalškaL Tai Įvairiems asme
nims rąžytų laiškų lžtraukos, gyve 
nimiškos Išminties perlai, Išreikš., 
patarimų, paraginimų lr paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje, žvilgsnis j Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostlnfije, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir jrišta j ktetua viršelius Kaina 
S 2.60.

Užsakymus su pinigais slųakits:

“DRAUGAS”
4545 W. 63 St., Chicago 29, Di.

arajsftusrassrarsajs 
Naujasis Testamentas- 

Šventas Raštas

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

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St., 
CHICAGO 29. ILL.

Pinigai šykštumo nepasotina, 
tik dar labiau uždega. —Seneca 

šykštumas visada gimdo prie 
šingumus, dosnumas — draugiš 
kurną. —Boecijus

iiiimiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
Parašų

B. P MARTINOCH5HCHCH5CH>)CKH5KH5HCHJCHKHCtCH5HC)CHCKH

flla kelias, kuris neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes, j kurtas Dievas vedS Sv. Tere
sėlę, yra ne tik galimas, bet lr vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv. Augistinas, „negali pada
ryt) kų. nors didelio". Tačiau kas ne
gu’/l melstis, nusižeminti Ir mylėti T

P. P Plūs XI
Siame amžiuje av. TeresšlBa Ma

žasis Kelias yra geriausias. Tikrumo
je t6ra vienintelis kelias, vedus Į am
žinųjų laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „Iš tikrųjų sakau Jums, Jei 
neatsiversite ir nepasidarysite kaip 
kūdyklai neįeisite j dangaus karalys
tę“. Dangus Ir žeme praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis...

Knygute turi 160 puslapių ir kai
nuoja tik $1.00. Su kietais viršeliais 
$1.60.

b iau perskaitei P. Kesiūno I M**“"* F*tlmo>
romane ! 19,7

farp Žalsvi) Palapinių?
Dr A. Baltini." saro reoencljojo 

apie šj romanų taip rašo: P. KeaiO 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai Iškelia tų pasiaukojimo didu 
mų. kurj beviltiškoje kovoje dšl tau 
tos laisves parode Lietuvos partlia 
nas. tų Idealizmų, kuriuo degt mūsų 
launtmas. liedamas kraujų dei savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replšse. Todėl š| romanų 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavCs jaunimų Ir kels Jo dva
sių Ais romanas, atskleldžlųa mūsų 
herolškai tragiškus epizodus, yrs 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

29« pušį. Kalnų $3.00
t Išsakymus kartu su pintasis siųskite

“ORIU GIS"
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

128 pnsl. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite ‘‘DRAUGAS’’

4545 Wmt 6Srd Street
CMcago 29. Illinois 

rMMMMKKMHHHMKKKKMKKKHMMeHOH

KAIP IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS

Nasjai išleista veikalėlis kuris duos 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite Šį 
veikalelį, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaityti.

Kaina tfl centų
Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avo. 

Chicago 8. III.
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KAS TURI GERA SKOMĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų mętų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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