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SUSIKIRTO MASKVOS IR VAKARU INTERESAI
Už Kremliaus sienų

PETRAS BLCZNEIJS, Worcester, Mass.
• Kas vyksta už Kremliaus sienų ir kaip komunistų vadai ko

voja dėl sosto gaubia paslaptis. Toji paslaptis nežinoma nei šia
pus, nei anapus geležinės uždangos. Net patys vadai nežino, ką 
vienas ruošia prieš kitą. Tik vienas dalykas yra aiškus, tai kad 
valdžia yra ne vieno asmens rankose, o kolektyvo. Kiekvienas 
asmuo iš to kolektyvo nori atsisėsti j Stalino paliktą sostą, ku
ris, kaip matosi, dar yra laisvas.

Malenkovas, pagal Stalino 
testamentą, lyg ir buvo užėmęs 
sostą. Bet pasirodė, kad preten
dentų j sostą yra daugiau, kurie 
stojo prieš jį kolektyviai ir su
sitarę pašal’no Malenkovą iš sos
to. Ir jo laimė, kad jį pašalino 
ne vienas, o kolektyvas, tai 
šiandien dar jis yra gyvas, ki
taip ji būtų ištikęs Berijos liki
mas.
Kiekvienas nori Kremliaus sosto

Visi Kremliaus sosto preten
dentai jautė, kad nušalinus Ma
lenkovą, sostą gali užgrobti Be
rija ir tada visų viltys į sostą 
žus. Jį nušalinti nebus taip leng
va. Jis gali juos v sus pirmiau 
sulikviduoti negu jie jį pašalin
ti. Todėl bijodami, kad Berija į 
sostą neatsisėstų, susitarę bend
romis jėgomis jį sulikvidavo. 
Bet kam sostą atiduoti neiš
sprendė, nes kiekvienas pats jį 
nori gauti.

Oficialai, nor3 gal laikinai, į 
Malenkovo postą įsodino Bulga- 
niną. Bet kadangi jį kiti įsod no, 
tai jo teisės ribotos, jis nėra 
visagalis diktatorius. Pagal tra
dicijas Kremliaus sostą turi už
imti pats diktatorius, o ne kiti 
duoti. Tad tas ir pasidarys vi
sagaliu, kuris sostą pats užims.

Kad Kruščevas soštą jau už
ėmęs, dar peranksti sakyti. Jis 
be abejonės tikisi jį gauti ir kiek 
galėdamas tvrtinasi. Bet jeigu 
per tiek laiko dar neįsitvirtino, 
tai kažin ar sugebės įsitvirtinti. 
Matyt kiti tam priešingi, o vie
nam prieš kolektyvą bus sunku 
laimėti. ,

Šiandien Kremliaus vadai lai
kosi dėsnio — neduodi man, tai 
negausi nei tu. Ir vargiai ar yra 
šiandien vienas iš jų toks galin
gas, kad viešai veikdamas galė
tų visus nugalėti. Tad dar ne
aišku, ar besiveržiančio į sostą 
Kruščevo neištiks Berijos liki
mas. Be abejonės jie viens ki
tą budriai seka, kad kuris ne
užbėgtų kitiems už akių.

būtų priversta trauktis atgal, o 
ne slinkti pirmyn. Vakarai, ne
išnaudodami susidariusios Mask 
vai nepalank o3 padėties, daro 
klaidą, nes nieko konkreč:ai ne
veikiant, leidžiama jai sutvirtė
ti. Kada vienas iš kolektyvo at
sisės į sostą, tada vėl reikė3 
laukti jo mirties.

Jegu Vakarai laikosi pasy
vios politikos, tai ta, kad ir pa
syvi politika turėtų būti efek
tyvi, kad ji Kremlių veiktų. Ka
dangi Kremlius nesilaiko Atlan
to ir Jungtinį Tautų čartų ir 
kitų sutarčių nevykdo, tai ir 
su juo reikėtų nutraukti visi 
santykiai, sulaikyti prekybą, 
svečavimasis ir kt. Ir tik tada 
ape santykių atgaivinimą gali 
būti kalba, kada Kremlius veiks 
mais įrodys, jog vertas tų san
tykių palaikymo. Jei Vakarai 
pasuktų politiką tą kryptimi, tai 
Kremlius turėtų nusilenkti, kad 
ir pasyviai politikai. Vakarai dėl 
to didelių nuostolių neturėtų, pa 
lyginus kiek jiems dabar kainuo 
ja šaltasis karas.

Kada su Maskva palaikomi 
santykiai, tai ji nekreipia dė
mesio, jei jai ir primenama, kad 
ji nesilaiko įsipareigojimų ir 
bendrai žmoniškumo bei teisin
gumo principų. Ji žino, kad iš 
to nebus padarytos išvados ir 
tie priminimai politiniame gy
venime praktiškos reikšmės ne
turės. ‘O Kremlius nelinkęs ge
ruoju tuo3 reikalus sutvarkyti 
pavergtoms tautoms naudinga 
prasme.

Kels Pabaltijo laisvės 

klausimą
PHILADELPHIA, Pa. — Uk

rainiečių laikraštis "Amerika” 
rašo turis informacijų, kad JAV 
valstybės departamentas esąs 
pasiryžęs panaudoti tą faktą, 
kad komunistai ėmė smerkti. 
Staliną. Norima paveikti, kad 
būtų atitaisomos Stalino pada
rytos neteisybės ir grąžinta lais
vė Pabaltijo valstybėms, išaiš
kinta Katyno tragedija, kada 
buvo išžudyta tiek tūkstančių 
lenkų karininkų; gali būti taipgi 
keliamas Lenkijos ribų klausi
mas.

Raudonoji vokiečių 

armija
BERLYNAS. — Pirmą kartą 

pasirodė viešumoj ryt. Berlyne 
naujai suorganizuotos komunis
tinės vokiečių kariuomenės da
liniai. Apie 300 karių — pėsti
ninkų, jūrininkų, lakūnų — at
žygiavo į komunistų partijos su
važiavimą vedami vieno karinin
ko. Pastarasis raportavo parti
jos gen. sekr. W. Ulbrichtui, pa
reikšdamas, kad jo vyrai “yra 
pasiruošę žygiui į naujus laimė
jimus įgyvendinant socializmą ir 
stiprinant darbininkų ir ūkinin
kų jėgą”. Dalyviai smarkiai plo
jo matydami karius uniformose, 
kurios labai primena hitlerinę 
kariuomenę. Partijos suvažiavi
me buvo pranešta, kad R. Vokie 
tija skirsianti sekantiems 5 me
tams 3,600 milijonų markių sa
vajai armijai — oficialiu kursu 
apie 1,600 milionų dol.

Esąs perkeltas
MUENCHENAS, bal. 8. — 

„Laisvos Europos” radijo žinio
mis, Lenkijos kardinolas Vys- 
zynski esąs perkeltas iš Koman- 
cza miestelio Karpatuose į naują 
vietovę Stettinu prie Baltijos jū
ros, kur tebėra internuotas.

Dag Hammarskjold šiandien 
išvyksta į vidurio rytus

ROMA, bal. 9. — Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag 
Hammarskjold šiandien iš Romos išvyksta į vidurio rytus. Buvo 
ketinęs išvykti rytoj. Dėl įsitempimo santykių tarp Izraelio ii 
Egipto, Dag Hammarskjold savo kelionę pagreitino į vidurio ry
tus. Pirmiausia jis susitiks su gen. Burns Jeruzalėje.

Padėtis viduriniuose rytuose

Prancūzijos rūpesčiai Alžire
AL2IRAS, bal. 8. — Beveik 230 vyrų žuvo užvakar smarkio

se kovose, įvykusiose tarp prancūzų ir sukilėlių. Prancūzijos mi- 
nisteris rezidentas Robert Lacoste prašo dar 200,000 kareivių, kad 
likviduotų sukilimą.

Prezidentas Eisenkoweris priėmė vilties kunlij, Amerikos vėžio drau
gijos simbolį, iš lt. pulk. \Villinni Fitzgeralilo. J juos žiūri \Viseonsiu 
gub. \Valter KohJer. t (1NS)

Pradėjo taikos misiją
ROMA, bal. 8. — Didėjant krizei Palestinoje, Jungtinių Tautų 

generalinis sekretorius Dag Hammarskjold šiandien pataręs pa
liaubų prižiūrėtojui maj. gen. L. M. Burns pasilikti Jeruzalėje. 
Paliaubų pirmininkas planavo šiandien atvykti į Romą pasitari
mams su Hammarskjold.

Hammarskjold vakar atskrido 
į Romą, pakeliui į vidurio rytus.
Vidurio rytuose jis bandys su
švelninti kritišką padėtį. Jo pla
nuose įvyko pakeitimų, kai at
ėjo žinių apie Palestinos kovas, 
kuriose trys izraelitai žuvo.

Hammarskjold pranešėjas pa
reiškė spaudos žmonėms, kad 
apsvarsčius susidariusią būklę, 
generalinis sekretorius nutarė 
paprašyti Burns pasilikti ku
riam laikui Jeruzalėje. ,

Burns praėjusį penktadienį 
norėjo atvykti į Romą, bet jis 
pasiliko Palestinoje, kai įvyko 
artilerijos dvikova Gazos apylin
kėje, kur 63 Egipto kariai ir civi
liai žuvp.

Hammarskjold sutiko Jungti
nių Tautų pareigūnus Romoje ir 
matysis su popiežių Piju XII 
prieš išvykstant į vidurio rytus.

Hammarskjold į Romą atvy
ko iš Londono, kur jis tarėsi su 
Britanijos užsienio reikalų sek
retorių Selwyn Lloyd. Pasikalbę- 
jimo tema: Izraelio-Egipto rūbe 
žiaus situacija.

Hammraskjold pareiškęs, kad 
jis nemanąs specialiai apeliuoti 
į Izraelį ar Egiptą, kai jau gen.
Burns tai yra įvykdęs dėl sus
tabdymo ugnies palei Izraelio ir 
Egipto rubežių.

Ką JAV radijas

sako rusam?J» *
WASHINGTONAS, bal. 8. — 

JAV radijas — Amerikos Balsas 
— plačiąi panaudoja raudonųjų 
linijos pakeisimą Stalino atžvil
giu. To šviesoje vertinama anks- 
tybesnė sovietų propaganda. 
Amerikos Balsas primena, kokio 
pasitikėjimo verti sovietijos va
dai, jeigu pvz. Kruščevas, Jkurs 
datfcir Staliną nuvainikuoja, ki
tados griausmingai kalbėjo: 
„Mūsų pergalės ir mūsų laimėji
mai buvo padarinys tikslios poli
tikos komunistų partijos... ir mū
sų mylimo mokytojo ir vado Sta
lino.“

Didžiausia kova buvo netoli 
Djeurfo, Neentcha kalnuose, ry
tuose nuo centrinio Alžiro. Pa
sak neoficialų pranešimų, suki- 

, ostas greičiausiai^ atiteks iėliaį neteko apie 100 vyrų, pran
cūzai — 25 vyrus ir 20 prancūzųtam, kuris jį užims staigiai ir 

kitus greitai sulikviduos. Kada 
išgirsime, kad dabartinių vadų 
kelios galvos nulėkė nuo pečių, 
tai bus ženklas, kad sostas jau 
užimtas. Kol tokio ženklo nėra, 
sostas dar laisvas.

Kadangi sosto tykoja keli ir 
kiekvenas iš jų tą žino, tai nei 
vienas neišdrįsta akci:ą pradė
ti viešai, kol nėra tikras, kad 
rungtynes laimės. Kruščevas lyg 
ir pradėjo tokią akciją, tai ar
ba j s jaučiasi pakankamai ga
lingas laimėt’, arba visai silp
nas ir stipresnieji į tai nekrei
pia didesnio dėmesio, o seka vie
nas kitą tarpusavy. Kruščevui 
greičiausiai ledžia reikštis tik 
kaip kompartijos generaliniam 
sekretoriui.

Jei Vakarai paspaustų

buvo sužeisti.
Sukilėliai numušė du hilikop- 

terius ir pačiupo amunicijos ir 
automatinių ginklų. Bet partiza
nai liko atskirti po dviejų dienų 
kovos, ir manoma, jog mūšis 
baigtas.

Alžire, netoli Maroko rube- 
žiaus, penkios milics vakaruose 
nuo Nedromah, žuvę 50 sukilė
lių. Prancūzai pripažįsta, kad ko
vos lauke jų 5 vyrai krito nuo 
sukilėlių kulkų ir keturi vyrai 
buvo sužeisti.

Kituose šešiuose susikirtimuo
se, daugiausia iš jų Constantine 
apylinkėje, rytiniame Alžire, 49 
sukilėliai žuvo. Prancūzai netu
rėję nuostolių.

Lacoste, Paryžiuje paprašęs

ir yra paskirtos derybos su Ma
roku dėl nepriklausomybės. Jei 
Alžiro sukilėliai nebus laiku lik
viduoti, Prancūzijos reikalai gali 
susikomplikuoti Jungtinėse Tau
tose ir derybose su Maroku.

Jis prašo dar 200,000 karei
vių, kad šie ateitų į pagalbą dau
giau 200,000 kareivių, kurie jau 
kovoja Alžire.

• Vofciefiįoje 700 amerikiečių 
apmoko vokiečių pirmuosius 
karius.

Nemokšos vadovauja 

ūkiams
MASKVA. — Maskvos „Prav- 

da” (Nr. 84), vedamajame rašo, 
kaip Uljanorsko apygardoje Ku- 
zovatovsko partijos sekretorius 
Borisov, niekur nesimokęs ir ne
patyręs apie ūkį, imasi jam vado 
vauti. Su nieku nesitardamas jis 
tik leidžia įsakymus: „Jūs pri
valote tai padaryti”. Pravdos 
vedamasis pabrėžia: „Reikia pa
žinti dalykus, kad būtų galima 
jiems vadovauti.”

Joni Ross, 21 metų, iirinktn 1956 
metu spaudos žymiausia fotografe. 
Konteste dalyvnvo 24 mergaitės. 
Joni Ross yra Nortlnvestern univer
siteto Chiengojc studente. (INS)

yra rimta ne tiek dėl Arabų ir 
Izraelio peštynių, kiek dėl to, 
kad čia susikerta Maskvos ir va
karų interesai, ir tas peštynes 
palaiko sovietai.

Nesutarimai tarp arabų ir Iz
raelio yra sovietam proga brau-' 
tis su savo įtaka ir stumti lau
kan anglus, prancūzus. Jie remia 
ir arabus ir pasiryžę remti Iz
raelį, kad tik būtų daugiau neri
mo. Jie Lenkijoje apmoko Egip
to karininkus. Jie Čekoslovaki
joje apmoko Egipto specialistus 
vartoti raketas. Jų lėktuvai ir 
tankai iš Čekoslovakijos apgink
lavo Egiptą. Bet jie siūlo pagal
bą taip pat Izraeliui.

Tuo pačiu metu tarp arabų 
vis labiau aiškėja Egipto prem
jero Nasserio ambicijos sukurti 
arabų, imperiją, kuri apimtų vi
durinius rytus ir šiaurės Afriką. 
Tik jau dabar ima reikštis Sau- 
di Arabijos karaliaus nepritari
mas Egipto ambicijom. Ar ara
bų valdovų skirtingi interesai ne 
sustabdys pačių arabų kilimo.

Rusijoje puolami

ir dabarties vadai
MASKVA, bal. 8. — Associat

ed Press žinių agentūra praneša, 
jog Pravda rašo, kad kaikurie 
Sovietų Rusijos komunistinės 
partijos nariai priešstalininę 
kampaniją panaudoja atakavi- 
mui dabartinių vadų. Komparti
jos oficiozas tuo retikalu rašo:

Kova dėl mokyklą

Vokietijoje
BONNA, bal. 4. — Vokietijoje 

parlamente opozicija reikalauja 
pakeisti konkordatą, kuris buvo 
sudarytas tarp Vokietijos ir Va
tikano 1933 m. Konkordate nu
matyta, kad katalikų vaikams, 
jei tėvai to reikalauja, gali būti 
laikomos specialios mokyklos. 
Konkordatu pasiremdami katali 
kai dabar iškėlė bylą konstituci 
jos teisme Žemutinės Saksonijos 
vyriausybei, kuri panaikino ka
talikų mokyklas. Tad opozicija 
nori atmesti patį konkordatą. 
Opoziciją sudaro liberalai, socia
listai ir pabėgėlių partija.

Naujas amerikiečių 

rūpestis

WASHINGTONAS. — Vaka
riečius nustebino Islandijos par
lamento priimta rezoliucija, 
prašanti JAV atitraukti savo ka 
rinius dalinius, kurie pagal 1951 
m. draugiškumo sutartį ten yra 
įsikūrę. Amerikiečiams tai sukė
lė naują rūpestį, nes Islandija 
yra svarbi karinė bazė JAV avia 
cijai. Islandijos sala yra 160,000 
gyv. turinti respublika, be jokios 
kariuomenės. Ji priklauso Š. At
lanto Są-gai. Min. pirm. Thorns 
atsistatydino, nors eina parei
gas iki susirinks naujai išrink
tas parlamentas. Dėl šitokio is-

,,Prisidengę smerkimu atskirų , landiečių poelgio kaikurie JAV
individų kulto, kaikurie supuvę 
liai bando kvestijonuoti tikslin
gumą partijos politikos“.

Tai dar pirmas atsitikimas, 
kad kompartijos laikraštis rei
kalavo komunistus sušvelninti 
savo opoziciją dabarties partijos 
linijai. „Pravda“ sako, kad tie 
supuvę elementai pasirodė mi
tinguose, kurie šaukiami visoje 
Rusijoje diskutuojant dabartinę 
kampaniją prieš individo kultą, 
kaip kad buvo augštinamas Sta
linas.

Pravdoje tilpęs 6,000 žodžių 
nepasirašytas straipsnis pareiš
kė, kad tie elementai „bando pa
naudoti kritiką ir savikritiką vi
sokioms kreivoms fabrikacijoms 
ir antipartiniams tvirtinimams“.

(vyriausybės pagalbos, pareiškė 
Kadangi šiandien Kremliuje pasikalbėj:me, kad jis savo vy-l 

nėra vieno diktatoriaus, o ival- rams davęs penkių mėnesių ter-’ 
do kolektyvai, tai reikia many- miną likviduoti sukilmą, kuris
ti, kad tarp jų ir nesutarimo 
yra. Turint galvoje vadų nesu
tarimą, vidaus ekonominę krizę 
ir pavergtų tautų nusistatymą 
prieš komunistinį režimą ir oku- 
pac’ją, tad jei Vakarai reikia
mai Maskvą paspaustų, tai ji

jau beveik pusantrų metų tęsia
si.

Lacoste nori greitai likviduo
ti sukilimą Alžire, nes Azijos ir 
Arabų valstybės ruošiasi Alžiro 
klausimą iškelti Jungtinių Tau
tų pilnaties asamblėjoje rudenį,

Šen. Allen J. Ellender (viduryje) turėsi dėl kompromisinio fermų 
įstatymo su rop. Harold Cooley (kairėje) ir rep. Cliford Hope. Se
natorių* Ellender yra Senato agrikultūros komiteto pirmininkas. (1NS)

Amerikos Balsas primena, kad 
ir premjeras Bulganinas tik prieš 
keletą metų Staliną vadino „kel
rodžiu, pasididžiavimu ir viltimi 
visos progresyvios žmonijos“.

Amerikos radijas primena žmo 
nėms už geležinės uždangos, kad 
ir Anastazas Mikojanas, kurs ne
seniai puolė Staliną, kam jisai 
nukrypęs nuo leninizmo, 1952 m. 
jį šlovino: „Draugas Stalinas yra 
didis Lenino idėjų nešėjas. Drau
gas Stalinas yra mūsų dienų Le- 
jninas“.

• Čekoslovakijoje apmokomi 
Egipto specialistai tolimojo skri 
dimo vartoti.

Kalendorius
Balandžio 9 d.: šv. Marija Kle

opą, lietuviški: Dalė ir Rasa. 
i Saulė teka 5:23, leidžiasi 6:24.

Oras Chicagojt
Chicagoje ir apylinkėse šian

dien šilčiau, dalinai apsiniaukę.

• Amami Oshima salos gy
ventojai, Japonijos pietuose, no
ri gauti 360,000 šeškų, kuriais 
galėtų išvyti nuodingas gyvates. 
Jau buvo panaudota 1,000 šeš
kų prieš gyvates. Pasekmės ge
ros.

stebėtojai kaltina prekybinius 
santykius, esą amerikiečiai per 
mažai perką islandiečių gami
nių. Kiti mano, kad tai sovieti
nės grėsmės sumažėjimo ir Mas
kvos “taikingumo” įtaka. Tuo 
tarpu reikalas studijuojamas 
Washingtone. .

Nėra sąlygą mokslo 

darbui
Maskvos vyriausybės laikraš

ty „Izvestija”, Nr. 77, paskelbė 
laišką eilė rusų mokslininkų, ku
rie skundžiasi sunkiomis sąlygo
mis leidimui mechanikos moks
lo literatūros. Ji reikalauja au
tomobilių, transporto, ūkio ma
šinų pramonei, o jos leidimas — 
nesuorganizuotas. Redaktorių 
sąstatas esąs išblaškytas po 30 
namų, nepritaikytų darbui, esan 
čių toli nuo kits kito. Nesant pa
talpų, redaktoriai rankraščius 
ruošią namie ir dėl to darbas vė
luojamas, leidiniai laiku negali 
pasirodyti.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Agrikultūros sekretorius Benson pareiškė, po konferencijos 

su prezidentu Eisenhoiceriu, kad ūkio įstatymas, išėjęs iš demok
ratų kontroliuojamo kongreso, yra „nepriimtinas”.

—Prezidentas Eisenhowcris parūpina federalinę pagalbą pen
kiems Oklahoma apskritims, kurie neseniai nukentėjo nuo tornadų.

—Irakas praneša, kad britų orinės jėgos pasitraukė ii Habban- 
yiah ir Shaiba bazių Irake. Tas įvyko pagal susitarimą tarp Ira
ko ir Britanijos. Sis susitarimas buvo pasirašytas 1955 m. balan
džio lf d.

—Vakarinės Australijos darbo vyriausybė, vadovaujama Albert 
Hawke, laimėjo rinkimuose.

—Indijos partizanai pradėjo kovas Assam apylinkėje, Indijos 
šiaurės rytuose, palei Kinijos ir Burmos rubeiius.

—Komunistinė rytų Vokietija šiais metais trijų mėnesių laiko
tarpyje nuteisė 122 asmenų j kalėjimą už politiką.
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PASKUTINĖS NAUJIENOS APIE 

VAISTUS
DR. A. LU PONIS, Iowa

Medicinos literatūroje randa
me pranešimą apie sėkmingus 
bandymus naujo vaisto, kuris 
ne tik skausmus pašalina, bet 
taipogi operacijos ar dantų trau 
kimo nemalonias pasėkas iš at
minties išdildo.

. Gimdant

Dolitronas gali būti sėkmin
gai naudojamas gimdymo metu 
arba aštrių vėžio skausmų su
mažinimui.

Delitrono injekcija nuo per-j 
temptų raumenų agoniškų skau

Bandymus vykdo Mayo klinikų smų taipogi buvo sėkminga. Jis 
vyresnysis Anestiozologijos pa- tinka kitų raumenų sutrikimų
tarėjas dr. S. Lundy. Vaisto 
vardas yra dolitronas, kuris iki 
šiol buvo žinomas bendrųjų anes 
tetikų tarpe.

Išjungiama atmintis 

Viena įdomiausių . dolitrono 
ypatybių yra amnezija: pacien
tas nebeatsimena kas įvyko po 
to, kai vaistai pradėjo veikti. 
Iki šiol daugiausia dolitronas 
buvo naudojamas dantų gydy
mo praktikoje: atlikta 450 ban
dymų su pacientais.

Dolitronas gerai veikia tonzi- 
lų operacijoje, naudojant vieti
nę anesteziją. Dr. Lundy pirmą 
kartą tam tikslui panaudojo do- 
litroną bėdos atveju, kada ton- 
zelektomijos metu pacientas bu 
vo ištiktas gerklės traukulių ir 
jau gaudyte gaudė orą, vos be- 
atgaudamas kvapą. Delitronui 
pradėjus veikti, pacientas atsi
peikėjo, traukuliai pranyko ir 
galėjo įvykdyti chirurgo palie
pimą išsižioti. Iš visų su juo at
liktų veiksmų operacijos eigo
je, pacientas tik adatos dūrį į jo 
veną vaistų įleidimui* tegalėjo 
atsiminti.

Skausmas nejaučiamas 

Dantis traukiant arba grę- 
žiant pacientas nejaučia skaus
mo, o po to nebeatsimena ne
malonios procedūros pasėkų. Be 
to, išlieka pilnoje sąmonėje ir 
gali sekti ir vykdyti gydytojo 
nurodymus, kurie reikalingi ati
tinkamos operacijos metu.

Dolitrono minusu būtų gali
ma užskaityti kaikuriaig atve
jais iššaukiamą venos ar jos 
kaimyninių audinių uždegimą 
Tačiau šito galima išvengti ati
tinkamai atskiedžiant dolitroną 
prieš vartojimą.

Bedievybės propagandą reikia Df, Nina KRIAUČELIŪN AITĖ 
atremti, iškeliant Dievo tvarką 
ir ryžtantis gyventi pagal jo 
įsakymus. Savo konkrečiuose 
nutarimuose nuo
pasitraukęs jaunimas ryžtasi 
uoliai studijuoti krikščioniškų
jų autorių veikalus ir giliau 
pažinti patį bolševizmą, kad 
tuo būdu būtų galima veikliau 
pasipriešinti ateistinei propa-

(Gydytoja Ir Chirurgė) 
MOTERŲ LIGŲ 1H AKUŠERIJOS 

SPECIALISTĄ
8760 West 71st Street

, . , , (Kampas 71st lr Callfornlaikomunistų Vul. ofiso lr rez. REpubiic 7-414# 
Vai 11-2 tr 6-9 v. v. flešt. 1-4 p P 

Prifimimas tik pairai misitarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gaujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso UI. REUance 5-4410 

Kezld. telef. GRovehlll 0-0017 
Valandos: 1-3 p. m. lr 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. lr šeštad pagal nutarti

gandai.

gydymui, o taip pat pagelbsti 
skaudančių sąnarių pratybose, 
pvz., uždegimo atvejais (arthri- 
tis).

Nauji vaistai

Bandymais įrodyta, kad du 
nauji antibijotikai gerai veikia 
prieš bakterijas, kurios yra at
sparios prieš visus iki šiol naudo 
tus antibijotikus.

Mokslininkai praneša, kad la
boratorinėse studijose ir bandy
muose su gyvuliais cathoniyci- 

nas sunaikina bakterijas suke
liančias: auglius, kaklines (vai
kų liga kokliušas), kraujo už
krėtimą bei tam tikras šlapini
mosi organų ligas.

Klinikiniuose bandymuose e- 
santis kitas naujas antibijoti- 
kas aibamycinas pasirodė esąs
efektingas tam tikruose kakli-! .. .. . , stipr.aumų ir odos ligų atvejuose, prieš ' 
bakterijų sukeliamą bronchitį, 
kuiftų .nepjėgia sunaikinti Jki 
šiol žinomieji bendrieji antibijo
tikai.

Vidurių vaistai

Iš Viduržemio jūros rajone 
augančio jonamedžio vaisių pas 
kutiniu metu pagaminti labai ge 
ri, greitai vagiantieji vaistai 
nuo lasvų vidurių. Pav., kūdikių cijai per Lietuvių Studentų Są- 
ir vaikų vidurius sutvarko per jungos centro valdybą išmokė- 
vieną dieną. J® $300. Reikia atjsim.nti, kad

Naujasis vaistas gaminamas “Lituanus ’ leidimas yra didelis 
arobono vardu. Jame gausiai rimtas darbas, mūsų studen- 
randasi natūralaus pektino, lig- tai nusipelno caramos, tad lau- 
nino ir celulozinės medžiagos. . ^iama atsiliepiant ir visų J>.tų 
Nors vardai skaitytojui ir ne- aPy®aiciU bei apylinkių. >V f. 

daug tepasako, bet tai yra me
džiagos susiurbiančios ir savy
je sulaikančios vandenį iki jo 
normalaus pašalinimo pagal rei 
kalą. Jos sudaro želatininę ma
sę, kuri atleidžia-suminkština

Pelėdaitčs Darby ir Joana 
Lineolno zoologijos sode. Šios lūšies |>e 
rio ir Pietų Amerikoje bid Vakaru lndij

via išrinktos balandžio mėli. paukščiais 
lėdos randamos Šiaurės, Vidu- 
jos salose.

uždegimo paliestąsias v ietis, , Vokiečių katalikų 
mažina su tuo surištus nemalo
numus ir greitina pasveikimą.

Arobonas nekenkia apetitui 
ir nosudaro jokio pašalinio or
ganizmui nepageidaujamo veiki
mo.

ryžtas
jaunime

IVL ofiso JIE. 4-novo, rez. PR. 0-70X1

OR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
IKI U, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6X22 So. Western Avenue
Vai., kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia-

TUnn halapvilru na- i dieniais uždaryta. Kitu laiku nusitarus NUO DaiatVIKų pa Ofiso teIe|.OIUW: pR 8-3220
Re* telef. \VAlbrook 5-507#

LIETUVIAI, IŠRINKIME SAVO 

SENATORIŲ!
Lietuvis Albert G. Preibis kandidatuoja į Illinois 

valstybės senatoriaus vietą

Esu lietuvis, gimęs ir augęs 
šioje laimingoje demokratiškoje 
šalyje.

Norėčiau, kad bent vienas lie
tuvis būtų išrinktas į Illinois 
valstybės senatą. Illinois vals
tybė turi 51 senatorių, bet jų 
tarpe nėra nė vieno lietuvių. Se
nate yra įvairiausių tautų žmo
nių. Daugiausia, aišku, yra ai
rių. Yra italų, yra lenkų, yra 
vokiečių, bet nėra nė vieno lie
tuvio. Man atrodo, kad metas 
lietuvį turėti šioje įstaigoje. Lie

vėliais Lietuvos reikalais, bet aš 
taip pat pasiryžau kandidatuoti 
į valstybės (State Senator) vie
tą. Manau, kad ir ten būdamas 
galėsiu būti naudingas lietu
viams. Bet manęs demokratų 
partija neindorsavo. Esu pasi
ryžęs kandidatuoti vien tiktai 
lietuvių pajėgomis: savo ener
gija ir jūsų pritarimu. Einu 
prieš partijos vadovų nus staty- 
mą, nes žinau, kad lietuvio jie 
niekad neindorsuos. Mes gausi
me vietą senate tik tuo atveju, 
jeigu balandžio 10, pirminių rin-

tuiviai vaid na svarbų vaidmenį! jęįmų dieną parodysime savo gai
šioje šalyje, todėl jie turi teisę 
turėti savo atstovą Springfielde.

Senatoriaus vieta yra svarbi. 
Senatoriai leidžia įstatymus vi
sai Illinois valstybei. Daugelis 
tų įstatymų nėra tinkami, pa
ruošti nepatyrusių, apie teisę 
mažai nusimanančių žmonių. E- 
su advokatas, baigęs teisės mo
kyklą, todėl manau, kad būčiau 
senatui naudingas.

Bendruomenes parama 
"Lituanus"

Bendruomenės valdyba, nuta 
rusi telkti lėšas Lietuvių Stu
dentų Sąjungos anglų kalba lei
džiamam biuleteniui “Lituanus” 

paremti, šiuo reikalu
apygardų ir apylinkių vaidy
boms išsiuntė specialų aplink
raštį. Jau atsiliept ir atsiuntė: 
Flushingo seniūnija $10, White 
Plains apylinkė $9, Great Netko 
apylinkė $15 (jos visos priklau
so New Yorko apygardai, Cle- 
velando apylinkė $75, Detroito 
apylinkė $80. Bendruomenės 
valdyba “Lituanus”' administra-

Balsuokite už . . .

ALBERT

Bouna

bėgę katalikai jaunuoliai Va- ; 
karų Vokietijoj paskelbė rezo
liuciją, kurioje pabrėžiama, 
kad tarp komunizmo ir kri
kščionybės nėra galima jokia i

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
, 2800 West 51 st Street

koegzistencija. Tik tiesos ąvie- Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
sa ir vidinė krikščionybės jėga
gali atskleisti 
lą, kuris siekia piktam išnua- 
doti aukos dvasią ir idealizmu 
užsidegusią jaunimo dvasią.

2ikl 4 lr 6 Iki 9 popiet; ketv. lr 
penkt. 2 Iki 4 ir 6 iki 9 popiet. Seš- komunizmo me- tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1795 
Rez. tel. GRovehlll 6-5603

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymus ir pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ, 7-7075 arba 

> BE 7-9842

Tel. ofiso HE. <>-5849, rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Aveaue
Chicago 29, UI. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpubUc 7-4900

Rezidencija: GRovehlll 6-8161

TELEVIZIJOS
ir Radis Aparatu Taisymas

Sąžiningas ir garantuota# darbu 
M. RIMKUS, 4617 A Sawyer St 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

GEORGE

a PREIBIS
STATE SENATOR

12M $EKATORIAL DISTRICT
— H-jo Pasaulinio Karo Veteranas 

REIKALAUKITE DEMOCRATIC BALLOT
Balsavimo mašinoje Nr. I9A

BALSĄVIMAI, ANTRAD. BAL. 10, 1956

lią, jeigu vi3i lietuviai stosime 
už lietuvį. * Todėl aš ir prašau 
kiekvieną lietuvį, gyvenantį dvy 
liktame senatoriniarae distrikte, 
balsuoti už mane. Užtikrinu, 
kad Jūsų neapvilsiu.

Mano tėvas :'r motina, sunkiai 
dirbdami, kaip ir kiti Amerikos 
lietuviai, statė namus, mokyk-' 
las, bažnyčias ir kitas lictuviš-l 
kas įstaigas. Aš noriu, kad vi-

[X] ALBERT GEORGE
STATE SENATOR

PREIBIS

Mano tėveliai yra gimę Lietu-, , ... .... J .. ® . .. sos tos jstaigos butų tvirtesnesvoje. Amerikon jie atvažiavo . . ? , . ... , .v. x. . .. ... . „ ir geresnes, kad lietuviška kuisio šimtmečio pradžioje. Pra-' . ... .. .. T, .... turą Amerikoje neišnyktų. Kaidžioje Amerikoje jiems buvo ne- , _ . . , . ,. , .J . , T. ... į busiu išrinktas, dirbsiu spaprastai sunku. Jie nemokėjo'
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kalbos, neturėjo jokio amato, 
todėl jiems teko daug vargti. 
Bet mano tėvas, kaip ir daugu
ma lietuvių, šiame krašte pra
sigyveno. Jis tapo statytoju.

su tuo j
pačiu atkaklumu, kuriuo dirbo 
mano tėvas ir motina. Esu pa-į 
siryžęs visą laiką palaikyti glau
džius ryšius gu lietuviais, kovo
siu už lietuvių tautos gerovę ir j 
pagelbėsiu lietuviams išvaduotiMarąuette Parko apylinkėje jis, . ,- . . gimtini kraštą is komunistų ver-jtastatė daug namų, kuriuose I®., ‘ n

dar ir šiandien lietuviai gyvena.
Mano tėveliai, patys būdami ma 
žamokaliai, mane leido į mokyk
lą. Aš, kaip jaunas lietuvis a- 
merikietis, rūpinuosi kartu su tė

gijos

Antradienį pirminiuose rinki
muose balsuokite už mane, o 
aš visą laiką dirbsiu lietuvių ge
rovei. Albert Preibis

Gyvena su žmo
na ir šeima ad
resu 6810 So.
Artesian Avė.
Jis yra baigęs 
švenč. Panelės 
Gimimo parap. 
mokyklą: Tildėn

Tech High School; DeUaul Univ. 
College of Law. Trejus metus 
tarnavo U. S. Army Air Force 
laike II-jo Pasaulinio Karo. Pri
imtas j Illinois Bar 1950 m. Ankš
čiau buvęs Arbitratnr of the State 
Industrial Commission. Verčiasi 
advokato praktika, turi savo raš
tinę — 2501 W. 69th St.
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YRA NARYS :
► South Side Bar Association
• Liet. Vyčių 112 Kuopos
► Deksnis - Keenan V. F.W.
► Don Varnas American Legion
► Lietuvių Prekybos Rūmų
• Loyal Order of Moose Chicago Lawn Lodgc 44

OR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KftBIKlŲ IK VAIKŲ UIGŲ 
SPECIALISTĄ

7158 South W«steni Avenue
(MEDICAL BUILD1NG) 

Plrmad., antr&d., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. tr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 1’ 
vai ryto Iki 8 vai. popiet.

Oflce tel. RE. 7-1168 
Res. Ui. MAlbrook 5-3766 

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-496#

DR. FRANK C. KW1NM
(KV1EC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 Wart 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kumpus 47th lr Hermltage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 V.. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išakyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-1 

Telef. TOunhall 3-0959 
2534 YVest 68th Street

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

skambinu CEntral 6-2294.

Tel. ofiso GR. 6-5300, PR. 6-4732

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

2423 West 63rd Street 
(Kampas 68rd ir Arteslan) 

VAL. 3—4 p.p. lr nuo 6—8 ▼. vak 
šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirtus trečlad. šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUllman 6-6766
Buto — ENglewood 4-4979 

Ofiso lr buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Weatern Avenue
Valandos: plrmad., trečlad., ketvlrt.. 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA LR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas lr rezid.: 2410 W. 51st St 
rei. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečlad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. lr 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurKinSs Ilgos 
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak 
šeštad. 2—4 p. p. Trečlad. lr 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. 

Šeštadieniais 1—
ir 6—8 v. vak. 
4 v. p. p.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9, 
šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta.

LAfayette 3-4940 
Namų — CEdarercst 3-7786

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

DR. BR. DAfŽIUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų Ucos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Calitornla Av®. 

VAL.: 2—4 lr 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta gatvS) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:30 p. p. kas- 
ilen Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

»flce ft'Albrook 6-2670.
Rea. BUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGA9 
*4AKQVETTE MEDICAL CENTER 

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

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti
Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 63rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
iki 9 vai. Trečlad. lr šešt. uždaryta *

Telefonas GRovehlll 6-1695
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKI V LIGŲ SPECIAUSTS

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI • IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republio 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

TeL ofiso PRospect 6-9400
llczid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURŲE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-2.
OfLso ir buto tel. OLympic 2-1881

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0748

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak.
Trečiad. pagal sutarti 

Tek Ofiso lr buto Obymptc 2-4169
DR. P. KISIELIUS

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

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

Butas 1526 So. 49th Avė.
Nešta dieniais 12 Iki 4 DODlet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEd^le 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

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

Trečiadieni tik ausitariia

Jei turite parduoti ar iinuomo- 

ti, paaiskelbkite smulkių skelbimų 
akyrluje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Strėet 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
Išskyrus plrmad. tik nuo 6 Iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

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

keičia stiklus tr rėmus.
4455 So. Oalifornia Avė., Chicago 

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

10 vai. ryto iki 4: trečlad. ir sekmad. 
tik susitarus

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

TeL ofiso OL, 4-0253, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURG. 

4645 So. Akhland Ave^ Chicago 
Plrmad., antr., ketv. Ir penk. 

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

Rez. 8033 S. CampbeU Avė.

Tek ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šeš
tad. lr sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršminStl telefonai
šaukite MIdway 8-0001

Tel. oriso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

1821 So. Halsted Street 
Rczid. 6600 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. ▼.

DR. D. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metą patyrimo
Tel. YArds 7-1822 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street 

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

Palengvinu aklų Įtempimą, kuris 
yra priežastis galvos skaud«jimo bei 
svaigimo lr skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzarfiilnavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Aghland Avenue 
Tel. YArds 7-1378 

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad 10:80 
Iki 6 vai. gekm. Ir treč. uždara.

DR. S. VŠITUSH, OPT.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthnp<-<las - I'rotezlntas 

Aparatai-Protezal, Mod. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) lr t,L
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
HLTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

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

Y
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Pirmadienis, balandžio 9, 1958

PRALAIMINTI KRIKŠČIONYBĖ
IŠTIKIMYBftS BAIME

Krikščionių gyvenime dažnai galime pastebėti vieną, dvasios 
nuotaiką, kuri kartais atrodo, kaip pastangos išsilaisvinti iš 
krikščionybės, šios pastangos reiškiasi labai įvairiomis formo
mis ir yra labai nevienodos dorinės vertės. Kartais jos atrodo, 
kaip pastanga išvidiniai atsiriboti nuo praėjusių laikų klaidų 
arba nuo tų pažiūrų, kurios seniau buvo laikomos, o dabar jau 
yra pasenusios. Neretai ši nuotaika reiškiasi pasauliečių pastan
gomis įsigyti daugiau reikšmėg visuomeniniame Bažnyčios gy
venime.

Žinoma, tai nebūtų nieko tragiško. Tačiau šių nuotaikų žmo
nės padaro šuolį ir kažkaip prieina minties, kad gyvenimo blo
gybės kyla iš perdidelėg tikinčiųjų ištikimybės tikėjimo prin
cipams. Dėl tos priežasties jie pradeda kovoti už vadinamą “lais
vą” krikščionybės praktiką, neįsipareigojusią (visiems tikėjimo 
principams. Mūsų laikai kaip tik yra būdingi ištikimybės bai
me. Į ištikimybę dauguma mūsų sugeba žiūrėti tik kaip į naštą 
ar prievartą. Jie visai neturi priėjimo prie jos, kaip prie iš
laisvintojos.

IŠTUŠTĖJUSI KRIKŠČIONYBE

Jeigu žmonės, kurie domisi neaiškia ir neįpareigojančia 
krikščionybe, turėtų progos geriau pažinti Bažnyčios istoriją, 
jie greitai įstikintų, kad visos tos blogybės, dėl kurių jie kaltina 
Bažnyčią, į gyvenimą atėjo kaip tik tokio atsipalaidavimo ke
liu. Visi nelaimingi sprendimai krikščionijoje buvo padaryti 
tada, kai buvo, rodos, truputį nusigrįžta nuo principinės tvirtu
mos. Ir dvasiškija, kurios pareiga yra tarpininkauti tarp Dievo 
ir žmonių, užmiršdavo žmogų tik tada, kai ji atleisdavo save nuo 
pareigos kaikuriose žemiškose problemose laikytis tikėjimo 
principų. ■ • : S‘ I

Tada ateidavo ištuštėjusios krikščionybės laikai. Ateidavo i 

laikai, kada žmogus pradėdavo tikėti, jog išorinio krikščionybės | 
lukšto užteks palaikyti laimingam gyvenimui.

Ir priešingai, didieji humanistiniai laimėjimai ištisai visuo
menei ateidavo ne principinio atsipalaidavimo laikais, bet tada, 
kada atsirasdavo pakankamai optimistų net į pačias žemąsias 
problemas žiūrėti augštųjų principų požiūriu. Tada žmonių gy
venimas nuostabiai pakildavo. Pavyzdžių šiam reikalui galime 
jieškoti laikuose po šv. Pranciškaus ar po Gregoriaus Didžiojo.

Veiksnys, kuris krikščionijoje žmogų išlaisvina ir padaro 
laimingu, yra ne krikčionybes lukštas, bet jos branduolys. Nie
kas žmogaus taip neišlaisvina, kaip faktas, kad jis vieną dieną 
pajunta, jog jis realiai santykiauja su Dievu, o Dievas su juo. 
Tada visokios nelaisvės ir determinacijos, net nuodėmės deter- 
minacijos neišskiriant, nuo jo nukrinta kaip lukštas.

SUVILIOTIEJI IR IŠGĄSDINTIEJI

Šitokios mintys kyla, kai skaitome Šv. Tėvo Pijaus XII kal
bą, pasakytą praėjusių Velykų rytą. Politiniai laikraštininkai 
toje kalboje terado tik apie atomą. Mums tačiau ši kalba yra 
įdomi savo pamokymais tikinčiųjų gyvenimui.

Šv. Tėvas, būdamas kentėjusio ir laimėjusio Kristaus aki
vaizdoje, svarsto klausimą, kas yra krikščioniško laimėjimo 
pagrindas. Pirmiausia jis atkreipia dėmesį į tą krikščionybę, 
kuriai laimėjimas nėra garantuotas. Jis sako: “Ne kiekvienai 
tikėjimo apraiškai yra garantuotas laimėjimas”... Jis yra ga
rantuotas tik tokiam “tikėjimai, kuris yra pervestas į pilno tei
singumo darbus”.

Toliau Šv. Tėvas kiek plačiau apžvelgia tą krikščionybę, 
kuri yra skirta pralaimėjimui. Jis iškelia keletą jos bruožų. 
Vienas būdingiausių jos bruožų yra jos išoriškumas, neturėjimas 
nei įstikinimo, nei įsipareigojimo. Štai yra Pijaus XII žodžiai 
apie ją: “Tai yra daugiau tikėjimo atrodymas, skirtas pralaimė- 
jifnui; tai yra, galima sakyti, neaiškus krikščionybės jausmas, 
palaidas ir tuščias, neperžengiąs įstikinimo slenksčio nei protu, 
nei meile. Jis nėra įvestas į visą gyvenimo struktūrą; nei į viešą, 
nei į privatinį”.

Bažnyčios gyvenimui ši neapsisprendusi krikščionybė, pa
sak Pijų XII, yra ne tik nenaudinga, bet greičiau net žalinga. 
Tie, kurie neša apgaulingą neaiškios krikščionybės Vėliavą, tik 
“didina sąmyšį, darydami save tam tikra prasme Kristaus prie
šų sąjungininkais”.

Kas priklauso šiai pralaiminčiai krikščionybei? Jai pri
klauso dvi rūšys žmonių: suviliotiteji ir išgąsdintieji. Pasak Pi
jų XII, tie, “kurie yra suvilioti apgaule ar baimės išgąsdinti, ben
dradarbiauja su abejotinomis materialinio progreso sistemomis, 
kurios iš jų reikalauja, kaip pridėtinės kontribucijos, kad jie 
atsisakytų nuo antgamtinio principo ir nuo prigimties teisės 
principo”.

PESIMISTINE KRIKŠČIONYBE

Ši krikščionybė ir išoriškai yra pažymėta pralaimėjimo ženk
lu. Ji praktiškai išpažįsta pesimizmą. Kiekvieną principinio po
būdžio pastangą jie sutinka su savo nuolatiniu pesimistišku 
pareiškimu: “Ką tai pagelbės?"

Šių žmonių pesimizmas yra gana gilus. Jie visą save dėmesį 
yra nukreipę į trūkumus. Pro trūkumus jie negali matyti ko 
nors daugiau. Pasak šv. Tėvą, “Jie mato tik trūkumus; tik 
tai, ko nebuvo pilnai pasiekta. Jie labai mielai klausosi visų tų, 
kurie skleidžia nepasitenkinimą. To, ka8 yra įvykdyta, jie ne
nori matyti”. Modernusis menas ir modernioji poezija iš šios 
pesimistinės žmogaus nuotaikos nori padaryti didybę.

Popiežiui tuo tarpu nėra abejonės, kad tas pesimistinis 
žmogus yra savo aistrų vadovaujamas. Vieną dieną jis yra vie
nas, kitą dieną visai priešingas. “Šiandien jis augština savo mi
tus, o rytoj jig juos išjuokia; šiandien grubiai atsisako, rytoj pats 
įsijungia; šiandien skelbia naują sistemą, rytoj grįžta prie se
nosios”. *

Akivaizdoje šitokių žmogiškų apraiškų, kurios tačiau nie
ko bendro neturi nei su taikos, nei su tiesos dvasia, Šv. Tėvas 
kviečia tikruosius taikos bičiulius išmokti, kaip įveikti prieš pe
simistiško žmogaus insinuacijas. Jis kviečia visus įsitikinti, kad 
silpnasis jo punktas yra jo pesimizmas, jo godumas ir jo neapy
kanta. Iš šių versmių kyla nepagrįstas kritiškumas. Iš kitos 
pusės jis primena tikintiesiems, kad “tikroji tiesa nėra kokia 
nejudri būklė, kaip mirtis. Ji greičiau yra veiklumo ir gyvybės 
jėga”. V. Bgd.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTN0I3

IDEALISTINĖS DVASIOS SALYBĖ
PETRAS JURGELA, Uniondale, N. V.

Geri norai viską nugali

Sutelktiniai žygiai praturtina 
tautos istoriją. O nuopelningi 
paskirų asmenų pasireiškimai 
atskleidžia jų dvasingumą bei 
didvyriškumą. Pvz. iš visų at
eivių lietuvių, nebaigusių nė pra 
dž'.os mokyklos, savo polėkiais 
ir nuopelnais itin išsiskyrė An
tanas Olšauskas (politiko teisių 
daktaro A. Olio tėvas). Jaunas 
atkeliavęs čia laimės jieškoti, 
dirbo ūkyje, dirbtuvėse ir spaus 
tuvėje, taupė menką savo už-

(Tęsinys)

skrido tik Amerikos lietuviai merikoje pasireikšti taip, kaip 
Darius, Girėnas ir Vaitkus. Iš
tisa eilė mūsų naujųjų atei-

a buvo keliais bruožais pavaiz ■ 
duota, tai kodėl š mtai tūkstan-

vių su dideliu pasišventimu dir- člų jau tvirtai čia įsikūrusių lie-
ba įvairiose lietuviškos kultūros 
srityse. Spaudoje kartais būna 
pavaizduotas jų dvasingumas, 
išradingumas, ryžtingumas, dir
bant be jok o poilsio. Ka3 gi 
išeivių gyvenimo sąlygose išdrį
so Lietuvių Enciklopediją leisti? 
Ar kuri nors kultūrinė įstaiga, 
knygų leidykla, visuomeninė or
ganizacija ar daugelio organiza
cijų sambūris ? Ne — vienas he 

darbį, įsteigė banką, prekybinę rojiškos dvasios lietuvis — J.
įmonę ir kt. 1895 — 1914 m 
piniginių perlaidų Lietuovn per
siuntė apie 4 milionus dolerių. 
1893 — 1917 m. leido savaitraš
tį, o 1918 — 1920 m. dienraštį 
“Lietuva”. Tam laikotarpy iki 
I Pasaulinio karo išleido 134 lie
tuviškas knygas (apie 210,000 
egz.), o kitų įstaigų išleistų liet. 
knygų išplatino apie 200,000 eg
zempliorių. Tos knygos pasiek
davo ir Lietuvą dar spaudos 
draudimo metu. Savo tautie
čiams davė A. Lalio paruoštą 
lietuviškai anglišką ir angliškai 
lietuvišką žodyną (didelio for
mato, 1274 psl., 10,000 egz.), 
o pats iš to gavo 13,000 dol. 
nuostolių. Negana to. 1909 
m. buivo užsimojęs leisti ir Lie
tuviškąją Enciklopediją, kurios 
ruošimui buvo net ir pinigo iš
leidęs. 1933 m. J. Bačiūno pa
kviestas paruošti leidinį apie A. 
Olšausko gyvenimą ir veiklą, tu 
rėjau naudoti ypatingą taktiką 
ir rodyti tik asmeninį susidomė
jimą Amerikos lietuvių praeiti
mi, kad šis veteranas, pergyven
damas smūgį dėl savo turtų bei 
įstaigų praradimo, teiktųsi at
sakyti į klausimus apie savo 
veiklą. Paskiau, įtardamas po
kalbių tikslą, jis pareiškė. 
“Kam gi visa tai gali būti dabar 
įdomu?” Tikinau, jog Lietuvos 
jaunimui toki nepaprasti darbai 
yra ir visada bus įdomūs ir ver
tingi.

Kai Chicagos lietuviai prieš 
25 metug pasiryžo pastatyti sa
vą šv. Kryžiaus ligoninę, “Drau 
go” vyr. red. L. Šimutis šiuo 
reikalu pasakė apie 200 prakal
bų, kartu dirbdamas ir kitose 
organizacijose. Pastatytoje li
goninėje dr. Brenza savo lėšo
mis įrengė operacijų kambarį, o 
kiti geradariai — ligonių kam
barius arba nupirko kitokus reik 
menis. Nuostabų žygį atliko A- 

, merikoje gimęs teisėjas Vincas 
Laukaitis: jo pastangomis Lie
tuvos Nepriklausomybės šventė 
(vasario 16) yra laikoma ir Ma- 
rylando valstybės švente. Iš mū

Kapočius. Šiuo žygiu jis įrodo, 
jog iš nelaimingos tėvynės ne
pabėgo, o tik pasitraukė į geres
nes tautinės sav.'saugos pozici
jas, kurių gynėjams dabar tie
kia dvasinį peną ir ginklą LE 
pavidale, ir a. a. kun. dr. J. Na
vickas, MIC, įkūrė Marianapoly 
išsyk net dvi lietuviškas mokyk
las ir kaip tik tuo metu, kada 
čia gimusi lietuvių jaunuomenė, 
gyvendama galingų nutautini
mo veiksnių įtakoje, iš nepr. Lie 
tuvos negaudavo dvasinės stip
rybės — nei literatūros, nei 
spaudos, nei pedagogų arba 
draugų (vaikų), auklėtų nepr. 
Lietuvog dvasioje.

Eilė šių pavyzdžių ryškiai pa
vaizduoja, ką gali padaryti tik
tai vienas bei kiekvienas lietu
vis idealistas ir pasiryžėlis.

tuvių su daugybe šviesuolių ne- Į 
galėtų bendromis pastangomis į- 
vykdyti vieną didelį žygį: tikta 
praplėsti Marianapolio židinį — 
pastatyti kelis naujus trobesius, 
kuriuose keli tūkstančiai mūsų 
jaunuolių galėtų gyventi, moky
tis, įgyti krikščionybės ir lietu
vybės peno? Ne taip sen ai se
serys kazimierietės gebi jo su vi
suomenės pagalba pasistatyt' 
Chicagojc didžiulę Marijos augs 
tesniąją mokyklą mergaitėms 
Jos sugebėjo tai padaryti net be 
propagandos dundesio! O tėvai 
marijonai, jų leidžiamam popula 
riam dienraščiui ir visuomenei 
talkinant, žymiai lengviau galė
tų sukaupti 100 — 300 tūkstan
čių dolerių fondą Marianapolio 
pavertimui lietuvių jaunuolių 
mokslo bei auklėjimo centru! 
Reikia tik noro, ryžto ir įsipa
reigojimo, nes talka tokiam di
džiam reikalui bei kilniam tiks-

katedros vedėjas prie Wayne 
universiteto dr. Edmundas Or-l
don šiomis dienomis išleido 
spaudai pareiškimą, kuriame 
po ilgesnių studijų ir tyrinėji
mų bei žinių patikrinimų kalba
ma, jog šiuo metu susidaro ga-

Reikia; tik noro

Įsidėmėtina, jog Amerikos lie
tuviai savas bažnyčias, mokyk 
las, ligoninę, senelių prieglaudą 
ir kitas lietuviškas įstaigas pa
statė ne valdžios lėšomis, bet 
lietuviškomis širdimis, organi
zuotomis pastangomis ir sutelk
tinėmis aukomis. Reikšmingos 
dvasinės ir medžiaginės pagal
bos jie suteikė ir tėvynei Lie
tuvai, iš kurios per paskutinį 
penkmetį tik dėl tautinės tragi- 
kos susilaukė kelių dešimčių 
tūkstančių kraujo brolių ir sese
rų bei kelių tūkstančių mokyti
nių bei šviesuolių. Atseit Š. A- 
merikoje susispietė ne tik dau
giausia lietuvių, bet' ir reikšmin
giausios mūsų pajėgos. Dabar 
senieji ir naujieji ateiviai drau
ge su čia gimusiais lietuviais 
privalo organizuotomis pastan
gomis išlyginti didelę spragą, t. 
y. sukurti lietuvišką mokslo bei 
auklėjimo centrą Marianapolyje. 
Naujieji1 ateiviai turėtų šiuo at
veju ypatingai pasireikšti ir 
tuščių partinių ginčų bei srovi
nės aistros vietoje įvykdyti di
delį, praktinės reikšmės, kultū
rinį žygį.

Jei prieš 50 — 70 metų Lietu

limybė kalbėti apie tam tikrų,.riką. Gi iki šiol visas lenkų pa
kad ir labai ribotų laisvių bu
vimą komunistinėje Lenkijoje. 
Čia turima galvoje lyg ir skaid
resnės ir atviresnės nuotaikos 
pastebėtos raudonųjų kontro
liuojamoje spaudoje.

To lenkų žinovo nuomone, 
šiandien gaunamus leidinius iš 
Varšuvos jau jokiu būdu nega
lima palyginti su spauda, gau
ta prieš keletą metų. Todėl, dr. 
E. Ordon galvotų, jog dabarti
niai Lenkijos valdovai buvo pri
versti bent kiek daugiau skai
tytis su visos tautos norais. 
Pav. šiandien jau kurkas apri
mę nuolatiniai spaudos puoli
mai nukreipti prieš Jungtines 
Valstybes. Patys pareiškimai žy 
miai santūresni ir ne tiek agre
syvūs.

Labai gražių atsiliepimų bu
vo spaudoje po amerikinės “Por 
gy and Bess” parodymo Var
šuvoje pereitą mėnesį. Recen
zija apie spektaklį buvo įdėta 
vasario mėn. 5 d. numeryje 
“Nowa Kultūra” žurnale, kuris,sų tautiečių tarpo ir Atlantą per vos kaimo jaunimas gebėjo A-

70 tęsinys

Ir staiga suklusom.
Kažkas bėgo koridorium. Paskui visu smarkumu 

atsiplėšė klasės durys ir įpuolė uždususi Gina:
— Iš teatro! — suriko ji. — Viską gaunam iš teat

ro! Tėtušėlis gauna viską! Mešką, ožį... Tėtušėlis vis
ką gauna!

Ir taip — mes gavom kostiumus iš teatro. Ginos 
tėtis grojo orkestre kontrabasu ir pas rūbininką išprašė 
pačius gražiausius, pačius nuostabiausius žvėrių kos
tiumus. Apie tokius mes nedrįsom net svajoti. Tokių 
dar nebuvo mačiusi gimnazija.

Atsivežėm juos šeštadienį, prieš pat savo klasės 
šventę: ilgavilnį ožį — su ragais ir barzdelyte, gauruo
tą mešką iš „Parduotosios nuotakos“, beždžionę ir asilą. 
Pats gražiausias man buvo asilas.

Pilkas nugaros aksomas šviesėjo nutekančiais še
šėliais iki balkšvo pilvo, kiekviena koja baigėsi juoda

„Lambeth walk“ — trepsėdamos kanopom, maskatuo- 
damos uodegom, kraipydamos ožiškai asiliškus pastur
galius. Rimutė mekeno, o aš blioviau, o visa klasė plojo 
rankom ir dainavo:

Daug džiaugsmo bus 
Tau su Mare perpus. Ei!

Net nežinau, kaip mes pajutom, jog ant slenksčio 
stovi sesuo Euzebija. Lyg staiga būtų perpūtęs šaltas 
skersvėjis, nusmelkdamas lediniu savo gūsiu.

Kai atsisukom, ji jau ten stovėjo — augšta, sudžiū
vusi, paukščio nosim, įdubusia krūtine, laikydama kau
lėtoj rankoj didžiulį geometrijos skriestuvą ir nupjautą 
kūgį.

Visa linksmumo audra staiga nuščiuvo. Mes atsi- 
smaukėm savo kaukes ir susirikiavom prie lentos, lyg 
nusikaltėliai. Ant pečių tebetabalavo ausys, barzdos ir 
ragiukai.

— Tai čia tie garsūs jūsų kostiumai, — po valan
dėlės prašneko sesuo Euzebija, vis tebestovėdama ant 
slenksčio. Jos balsas buvo sausas ir dygus.

Mes susižvalgėm tarpusavy ir linktelėjom galvom.
— Be reikalo juos atsigabenot, — tęsė sesuo Euze-kanopos naga, išsipūtę snukio šnirplės buvo nudažytos 

rožiniu atspalviu. Tokio gražaus asilo aš nebuvau nie- biją, kietai pabrėždama skiemenis. — Esat mergaitės ir 
kur mačiusi. Jokioj paveiksluotoj knygoj. Prieš jį nu-įsu kelnėm gimnazijos scenoj nevaidinsit.
bluko patys dailiausi pasaulio asilai.

Didžioji pertrauka jau baigėsi, o mes dar tebešoki-
nėjom po klasę, įsivilkę į savo kailius, suprakaitavę po 
•kartoninėm kaukėm ir aklinai uisegiotom išnarom.

Salta oro srovė užėmė man kvapą. Akyse sumir
gėjo nuplėšyti kaspinai, įkypai praslydo lango ketvir
tainis ir didysis geometrijos skriestuvas...

Tikrai, mes juk buvom užsismaukę kelnes! Pilka-

BŪSIMAM ŽENTUI

Buvęg pn-zidentns Tniinanns įteikiu savu bi_i.-,iinjxiii žentui Clil'ton 

Daniel, Užsienio spaudos klube, premijų už "crinusią reportažą iš už
sienio. Šalia stovi duktė Margareta, kuri balandžio 21 d. ištekės už 

Clil'ton. (INK)

lui nuorganizuoti nebūtų sunku, j tikos doza dabartiniam režimui, 
Jei ateinantį penkmetį mes, yra “Suaugusiųjų poema”, pa

Amerikoje neįkursime savo uni
versiteto arba bent neatgaivin
sime jau veikusios kolegijos, 
Lietuvai nesulaukiant laisvės, — 
visa mūsų šviesuomenė tokiu ap 
sileidimu pati save nuvertintų. 
Tad semkimės dvasinės stipry
bės iš minėtų ir kitų veiklių lie
tuvių idealizmo ir garbingai pa
sinaudokime dvasinio galiūno 
kun. dr. Jono Navicko palikimu!

KAS NAUJO LENKIJOJE
AL. GIMANTAS

Lenkų kalbos ir literatūros paprastai, paduoda toną visiems
kitiems panašaus turinio laikraš 
čiams periferijoje. Toje “Kul
tūroje” nedviprasmiškai buvo 
pasakyta, jog daugelis lenkų 
pamatę amerikiečių negrų vei
kalą, tik jau bus priversti ir 
kiek kitaip pagalvoti apie Ame-

žinimas amerikiečių tebuvo ži
nomas tik sekant Coca Cola ir 
kramtomos gumos pramonę.

rašyta Adomo Wazyk. Joje vi
sai atvirai kaltinama, jog berei- 
kalo melagingai nušviečiama 
tikroji padėtis Lenkijoje ir, pa
galiau, nebūtinai jau tokios blo
gos buvo dienos ir prieškomu- 
nistiniais laikais.

Savotiškai laisvesnio vėjo ran 
dama ir leidiny “Swiat”, kuris 
savo forma ir pobūdžiu būtų 
artimas amerikiniam “Life”. 
Tas žurnalas nesenai pravedė 
savo skaitytojų tarpe anketą, 
klausdamas jų nuomonės apie 
Lenkijoje rodomus jau pokario 
laikais filmus. Atsakymai visiš
kai būdingi ir įdomūs. Daugu
ma pasisakė už užsienio gamy
bos filmus, pirmoje eilėje pran
cūziškus, itališkus ir britiškus, 
k. a. “Open City”, “Bicycle 
Thief” ir Cruel Sea”. Tie filmai 
pirmavo dešimt geriausiųjų są
raše.

Be to, paskiausiais mėnesiais 
pastebėta, jog spaudoje maž'au 
kalbama apie rusų pirmavimą 
ir pažangą, o nebijoma užsimin

Be to, lenkų spaudoje pašte- ti ir apie Vakarų indėlį visai
beta, jog dabar jau netaip re
tai galima užtikti rašinių tei
giančių, jog Vakarų tradicijos 
visados stiprokai reiškėsi len
kiškoje kultūroje. Tokią nuomo 
nę pateikia kitas žurnalas “Prze 
gląd Kulturalny”. Šiaip jau da
bartinėje lenkų spaudoje paste
bimas gana didelis nusimany
mas kas vyksta pasaulyje ir vi
sais tos rūšies panašiais reiški
niais. Taip pat, visada labai 
daug kritikos prieš savų valdi
nių institucijų planų neįvykdy
mus. Ypač daug triukšmo ke
liama dėl nepakankamos naujų 
gyv. patalpų statybos.

Labai įdomu ir tai, jog nema
ža sarkazmo paleidžiama tiems, 
kurie bando nustatyti lyg ir u- 
niforminę bendrą liniją litera
tūrai ir menui. Visiškai geras 
kūrinys persisunkęs nemaža kri

žmonijos civilizacijai ir pasieki
mams. Savo pareiškimo pabai
goje, dr. Ed. Ordon pabrėžia, 
kad jo įsitikinimu, jei šiandien 
jau galima kalbėti apie šiokias 
tokias laisves Lenkijoje, tai pir
moje eilėje už tai reikia būti 
dėkingiems bažnyčiai ir valstie
čiams, kurie visada ir visur iš
nešė lenkiškąjį reikalą ir nepa
laužiamai kovojo su betkurio- 
mis svetimomis įtakomis ir pap 
ročiais.

Šios visos išvados buvo greit 
pasigautos amerikinės spaudos 
ir atitinkamoje vietoje šiuo len
kiškuoju klausimu buvo ganė
tinai pasisakyta. Bet, pastebi
ma, bent dabar tokia padėtis 
esanti Lenkijoje, bet to jokiu 
būdu dar negalima būtų pasa
kyti apie kitus satelitinius kraš- 
tug ar ir pačią sovietiją.

Atrodė, kad tikrasis džiaugsmas tik dabar prasi- važusis mano asilas su kabančia tarpkojy uodega, 
deda. Kažkas nuplėšė popierinius kaspinus, ištemptus mjn^ėtos aksomo klešnės, aptempę blauzdas, ankštai 
palubėj rytdienos šventei, ir jais apraizgė mūsų galvas. u^veržę kelius ir tampriai prigulę aplink šlaunies išlin-

Mudvi su Rimute susikabincm madingam šokiui tikrai, buvo kelnės!
Ir buvo aišku. Neatšaukiamai. Buvo aišku, kad 

šitų puikių žvėrių, šitų nuostabių kailių mes niekad ne- 
dėvėsim.

Todėl byla buvo trumpa, o sesers Euzebijos ištar
mė skambėjo šitaip: mums bus leista pasilaikyti tik 
žvėrių galvas; apvilks mus visas vienodai — pilkais, 
ilgais chalatais, surišamais užpakaly juostos mazgu. 
Juos dėvi kandidatės, ravėdamos daržą ir skalbdamos 
vienuolyno baltinius.

Einant tryliktus metus, iš visko ima juokas.
Kad staiga atsisegė kojinė, kad kapelionas garsiai 

išsišnypštė nosį, kad seselė Benedikta turi mažus ūse
lius... Ima juokas, kad panelė Vilkutaitytė, mūsų gim
nastikos mokytoja, greitai ištekės, kad po pamokų, ties 
gimnazijos vartais, ją pasitinka ilgaplaukis vyriškis, 
pakaklėj užsirišęs juodą dailininko kaspiną.

— Ir — op! Ir — op! Nesispardykit, kaip ark
liai! — komanduoja panelė Vilkutaitytė, krumpliu dau
žydama būgnelį. — Birute, Rimute, ko judvi krizenat ? 
Ir — pašokt! Ir — pašokt!...

Ima juokas, kai ant Liuterio kaktos pripaišom ra
gus, kai nuo Jablonskio jarmulkytės nukabinam ilgą 
kutą, kai išpūstakiui carui Petrui priduriam moteriškas 
garbanas.

Einant tryliktus metus, diena pilna slėpinių.
Kapelionas pasakoja apie žaliąsias knygas; jo lie

sas veidas išbalęs ir skruostikauliai kietai išdrožti.
(Bus daugiau)
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Lietuvių Prekybos Namai
VISA GAMTA PAVASARĮ PUOŠIASI ŽALUMYNAIS, 

O ŽMONES SAVO NAMUS PUOŠIA

NAUJAIS BALDAIS

VISATAI KAS NAUJAUSIA BALDŲ 
PASAULYJE RASITE PAS MUS !

r\.

•< Inspired by the simple charm and functional utility" 
of modern day living, this grouping by MASTER- 
CRAFT will truly be a room-arranger’s delight See 
it įn a colot assortment as Varied as the fainbow.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDUS
jūs rasite įvairiausiuose stiliuose, spalvose, medžiagose ir geriausių Amerikos 

firmų: Karpen, Simons, PuLman, Northome Master craft, Union, Flextile, Sky-
line ir daug kitų. Dviejų dalių setai nuo ................................................................ $150.00 iki $500.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

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

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

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

TELEVIZIJOS APARATAI:

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

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

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, AIR CONDIT1ON:

šaldytuvai: Westinghause, Admiral, Norge, General Electric, Kelvinator 8 ,C!ub. nuo $175.00 
Pečiai, Crovvn, Universal, Maytag ir daug kitų. 36 inčų nedūžtamu parcelanu par

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

kartą rinkoje, naujausias išradimas tiktai................................... .. ....................  $299J00

MATRACAI:

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

Telefonui staliukai pigesni ../................................................................................................................... $ 2.50
Kavos staliukai ąžuolo, ar riešuto .......................................................................................................... $ 6.50
9kl2 linoleum įvairiausių spalvų ........................................................................................................... $ 5.50

KILIMAI:

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

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

KNYGOM SPINTOS IR RAŠOMIEJI STALAI:

Knygom spintos su stiklo durim, pakeičiamos lentynos — parduodamos $49.00 pas 
mus tiktai ..................................................................................................................................................... $ 29.00

Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar raudohme džio su stiklo durim parduodamos 
$69.00 pas mus tik ............ ................................................................................................... ................... $ 39.00

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

FURNITURE CENTER, Ine.
Kreipkitės į prekybos Vedėją

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

Kitom dienom 9—6 v.

giau lietuviškų jėgų, Kad ji ne- . tus dalyvauja kaip narys to 
latektų j pripuolamas rankas, i skyriaus valdyboj. Ivaška do- 

Spaudos ir propagandos darbe, mėjosi vietos lietuvių komunis-

kas atlieka karinę prievolę 
JAV kariuomenėje Vokietijoje 
esančiuose daliniuose. Studi
juodamas dalyvavo vyčių ir 
ateitininkų veikloj. Yra vedę3 
Dalią Skudžinskaitę, žinomą 
ateitininkų darbuotoją, atvy
kusią iš tremties ir čia baigu
sią augštąjj mokslą. Kiti du 
sūnūs yra nepilnamečiai — Ge
diminas 14 m., ir Vytautas 9 
m. Abu lanko lituanistinę mo
kyklą.

Ivaškai prieš keletą metų 
pirko buvusį “Darbininko” na
mą ir ten gyvena. Buvusiose

Geras žmogus

Kai prieš porą metų Bostone 
mirė žinomas šio krašto politi
kas M. Tobin, arkivyskupas 
Cushing, kalbėdamas jo laido
tuvėse, labai įdomiais žodžiais 
aiškino, kad tai buvo geras 
žmogus ir kad yra labai didelis 
dalykas praleisti gyvenimą bū
nant geru žmogumi. Bostoniš- 
kiai lietuviai gali didžiuotis, 
kad jų tarpe taip pat yra gerų 
žmonių. Vieno tokio tikrai ge
ro žmogaus netekome š. m. ko
vo 29 d. Tai Aleksandras Ivaš
ka, miręs vėžio ligos pakirstas, , . . . . .
palikęs pa. visus Jį pažinusius' *d"“n,S‘raC1J08 pata‘f’°Se' 1“ 
lietuvius ir „e lietuvius labai! Per f ”3’ W T
kvies, atminto,. Buvęs labai. dam.a l umlture Co.
malonaus būdo, šviesaus proto, igrazl kra“tuve- Pumoje „ 
nemažo išsilavinimo, laikęsis 
tvirtai lietuviškumo ir katali

Dar jaunas būdamas įsijun
gė į “Darbininko” kolektyvą ir 
nenutraukė ryšių su tuo lai
kraščiu ligi mirties. Rašė tam 
laikraščiui žinias, domėjosi jo

pažanga. Jo krautuvėje visa
da buvo galima gauti pirkti 
“Darbininką” ir “Draugą”. Rū
pinosi savo tautos propaganda

tų veikla — eidavo y jų susi
rinkimus, rašė ap:e jų veiklą 
ir dėl to turėjo nemažai nema
lonumų iš pačių komunistų. 
Tačiau būdamas visuomeninin
kas savo prigimtimi, turėda
mas visuomeniniuose reikaluo
se labai sveiką nuovoką, jis ne
vengė ir sunkesnių pareigų.

kitataučių tarpe. Mažai kas Jei j°s atrodė naudingos lietu 
žinome, kad daugumas Žinomų- V1§kam reikalui- Būdamas aiš-
jų straipsnių vietos amerikie
čių didžioj spaudoj atsirado

kios katalikų pasaulėžiūros, A. 
Ivaška nevengė tautinėj veik-

A. Ivaškos rūpesčiu. Savo Įloj bendradarbiavimo su kito- 
žmonos vedamos tautinių šo- kl^ nusistatymų žmonėmis ir
kių grupės veikla taip pat uo
liai rūpinosi, tik mažai apie tai 
žinome. Grupės kelionės į to
limus miestus, jos ryšiai su šio 
krašto įžymybėmis, jos pasiro-

j kiškos pasaulėžiūros jis buvo 
gerbiamas visų, lygiai ir pats 
.mokėjo visus pagerbti. Turėjęs 
nemažą prityrimą organizaci
niame darbe, valdęs plunksną, 
turėjęs gerą iškalbą jis visur 
dalyvavo, kur dalyvavimas jo 
manymu galėjo 'būti naudingas 
lietuviškam reikalui. Bet nie- 

į kada nesiveržė į priekį, neva
žiavo į suvažiavimus, ir todėl 
platesnioji šio krašto visuome
nė palyginti mažai apie jį ži
no. Daugiau yra žinoma jo 
žmona Ona Ivaškienė, išpopu
liarėjusi savo veikla tautinių 
šokių srity.

Gyvenimo bruožai

Buvo gimęs Šiauliuose 1900 
metais. Anksti neteko motinos,

namuose buvo įsikūrusi .Liet 
Enciklopedijos redakcija, spau
stuvė, leidykla. Sveikatos nega
lavimus juto jau keletą .metų, 
bet stipriau pasireiškė tik pa
starosiomis savaitėmis ir stai
ga išsiplėtusi liga, palietusi 
smegenis, išskyrė šeimai ir vi
sai lietuvių bendruomenei bran 
gų asmenį iš gyvųjų tarpo. 
Lietuvybės išlaikymo dirvoj 

A. Ivaškos lietuvybės išlaiky
mo supratimas niekuo nesisky
rė nuo naujosios imigracijos 
atstovų supratimo. Krikštijęs 
vaikus lietuviškais vardais, 
mokęs juos lietuvių kalbos ir 
Lietuvos .meilės, jis, kaip ir jo 
žmona, buvo laimingi, kai atsi
rado naujoji imigracija, kuri 
turėjo tuos pačius interesus 
Užtat abu Ivaškus matome pir
mose gretose tų organizuotų

jo vaidmuo yra reikšmingas. 
Jeigu bostoniškių lietuvių tar
pe esama neblogo sugyvenimo 
ir bendradarbiavimo, prie to 
nemažai yra prisidėjęs A. Ivaš
ka. Sunku yra kalbėti atski-dymai festivaliuose televizijoj i . .

neapsiėjo be rūpestingos A. I-Į raĮ apie A. Ivaškos veiklą, nes 
vaškos globos. Pats tos grupės t°je veikloje jiedu su žmona 
atsiradimas, kaip sako p. p sykiu dalyvavo ir vienodai do- 
vaškienė, taip pat yra nemaža meJ0S1
dalimi jo iniciatyva. Toje gru
pėje daug metų reiškėsi kaip 
šokėjas ir kaip muzikantas jo 
antrasis sūnus Rimantas.

Steigiama Baltų amerikiečių 
draugija. A- Ivaška mato čia 
tautinės propagan ;os naudą 
savo tautai ir •ungiasi į tos 
draugijos veiktą, uaiyvauja, 
valdyboj. Steigiamas ALT Bos
tono skyrius. Ivaškai remia tas 
pastangas. A. Ivaška Telis me-

Visi užjaučiame mielą p. Oną 
Ivaškienę ir visą Ivaškų šeimą 
šią skaudžią valandą. Tikime, 
kad Augščiausiojo palaima ly
dės šio puikaus žmogaus ke
lius Amžniyfcėje.

DĖMESIO !
Tarnauju Prancūzų Legione, 

noriu susirašinėti su lietuviais.
Mano adresas — Seg. Stanis- 

jauskas, 1 C.S.P.L., Constantine 
Militiere, Algerie - Sud.

rf

o tėvas emigravo į JAV, pa- pastan^’ kurios Bostone yra 
likdamas su pamote Lietuvoje. ’ daromos lietuvybės išlaikymo
1914 m. jaunas berniukas at- I srity- Jų vaikai lanko šeštadie‘ 
vyko pas tėvą j Lewiston, Me. ! nin? mokyk1^- Tai mokyklai ir
Čia šalia darbo dėl duonos,dramos studijai remti steigia' 
kąsnio laisvalaikį skyrė moks- ma sPeciali draugija kultūros 
lui, lankydamas vietos mokyk- rėm^aL A' Ivaška 5™ tarp
las ir skaitydamas lietuviškas 
knygas bei laikraščius. 1923 m. 
persikėlė gyventi į So Bostoną.

jos steigėjų, dalyvauja viene
rius metus valdytoj. Steigiama 
bendruomenės apylinkė. A. I-

Jaunas ir energingas Vyras vaška tarp stei§ėju ir val- 
greitai patraukė visų dėmesį dybos narh*- Steigiamas rašy- 
savo veikla Vyčiuose ir kitose to^, vėliau Pavadinęs kultu-
organizacijose. Taip pat grei- ros klubu- IvaškaI yra aktyvus 
tai įsijungė į čia ėjusio laikraš- 3° nariaL Bengtamas Čiurlio- 
čio “Darbinipko” kolektyvą ei- ! nk> ansambbo koncernas, I- 
damas įvairias pareigas. IŠmo- vaškai yra rengėpi 'arpe‘ Ir 
ko gerai lietuviškai ir visada Įtaip visur- Iš seno A' Ivaška 
kalbėjo gryna lietuvių kalba. dalyvavo darbininkų dr-joj, su-
1928 m. į So Bostoną atvyko si vienijime, visą laiką buvo Šv.
Ona Plvarlūnaitė, ,-imusi So J°n0 Papinės dr-jos sekre- 
Bostone, bet augusi' ir mokiu- loriumi- Pillrfių dr-j°s nariu lr 
sis Lietuvoje, Utenos apskrity- *• pinosi, kai turtingoje 
Je. A. Ivaška sukūre su Ja lie- PIUe{i« dr-l°> isiJJnStų dau- 
tuvišką šeimą.

Vyr. sūnus Algimantas yra 
baigęs mokslus ir atlikęs kari- APSIVEDIMO TIKSLU noriu su
nę prievolę šiuo metu tvarko Prašinėti su panelėms ir našiems 
_ ... . _ (uedivonuotonis) ir tik katalikėmis,Lithuaman Furniture Co reika- kurios mėgtų gerų gyvenimų. Rašy
kis. Antrasis sūnus Rimantas ! damos laiškus prašome pažymėti am

žių ir užsiėmimų. Turtas nesvarbu, 
pinigų netruks. T. J., 7215 S. Sac- 
ramento Ava., Chicago 29, III.

taip pat yra baigęs augšt. mo
kslus ir šiuo metu kaip karinin-

DĖMESIO!

SEGHĖTTI TRAVEL BUREAU
1451 So. Oakley Avenu. Tol. YArd. 1-3275

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, OKLŽKKIJAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti I Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems Išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afidelvitus. Pasinaudokite.

BUICK’AS

LIETUVIŠKA S

AUTOMOBILIS

įAcs 

,Vai«c

A
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. IA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

Rooseveit Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

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

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2810 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley S - 4711

FeUx Raudonis, sav. lr menadierl*
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

NARIAI UETUVIV TAUP. IR SkOLIMMO
B-VIŲ LYGOS KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I IK

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSIL 
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CHANE SAVINOS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UL

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

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

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

taksus tmiAusTnS
“ 15 TOLI IR ARTI

MOVIMO

NAUJI 0/DEII T t OKAI-NAUJAUJI KPAUSTTMO (PANK/AI 
ILSU METŲ PATEPIMAS-PMUS IPSĄitN/NOAS AATAPNAV/NAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 3G, ILL. Tel. UAIkmek 9-9209
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PITTSBURGHAS — PLIENO KARALIUS
JUOZAS PAŠKEVIČIUS, Pittsburgh, Pa.

Per pastaruosius metus spau- Minu., kuris yra už 490 mylių 
da, ypačiai čikagiškė, nuolat mi-į nuo pačios Chicagos. Chicaga,
nėjo, jog Chicaga jau toli pra
lenkusi Pittsburghą plieno ga
myboje, kad Chicaga tuo būdu 
esanti ne tik Jungtinių Ameri
kos Valstybių, bet ir viso pasau
lio plieno pramonės sostinė ir 
pan. Kitais žodžiais tariant, Chi

stengdamasi pasidaryti plieno 
karaliumi, prisijungia dargi to
kias vietoves: Sterling, III, (112 
mylių), Fort Wayne, Ind., (182 
mylios), Kokomo, Ind. (163 my 
lios), New Castle, Ind. (238 my
lios). Jeigu tuo pačiu mastu

caga nugalėjusi Pittsburghą,1 Pittsburghas matuotų, tai turė- 
kuris ligšiol iš tikrųjų buvęs tų teisę prisijungti ne tik dau- 
pasaulio plieno karaliumi. i gelį pramonės įmonių (ir tuo 

Pasirodo, kad ne visai tiesa. ’ pačiu dar labiau nugalėti Chica- 
Pittsburghas, kaip buvęs, taip S4), bet prisijungti ir pačią Chi 
ir tebėra teisėtas plieno kara- j cagą prie savo centro, kaip Chi- 
lius. Kaip niekas nebando Chi- j caga prisijungia tokį Duluth, 
cagai atimti “Windy City” var-1 Minn., už 490 mylių; gi nuo
do, taip niekam neateina į gal
vą pasisavinti Pittsburgho “Ir- 
on City” pavadinimo. Kadangi 
Amerikoje įvairiose srityse kon 
kurenciją ir reklama, kaip jau 
žinome, yra labai madoje, tai 
ir rungtynės dėl plieno kara
liaus vainiko iššaukė pittsbur-

Pittsburgho iki Chicagos yra 
470 mylių.

“Vilnius Lietuvos
gyvenime” - angliškai

Vilniaus Krašto Lietuvių Są-
giškėje ir čikagišk'ėje spaudoje juysa šalia savo kultūrinės
savotišką kovą.

“The Pittsburgh Press”, ve
nas didžiausių Vakarų Pennsyl- 
vanijos dicrtraščių, aptarnaująs 
ne tik Pennsylyaniją, bet ir O- 
hio, West Virginiją ir Maryland, 
vienoje savo laidoje aštriai at
kerta “Chicago Tribūne” pabrėž 
damas, kad Pittsburghas tebėra 
pasaulio plieno karalius. “The 
Pittsburgh Press”, pasiremda
mas American Iron and Steel 
Institute duomenimis, įrodo, 
kad Pittsburghas, kaip beirtatuo 
tum, dar toli pralenkiąs Chicagą 
plieno pramonėje.

Kad visiems būtų aišku, čia 
paduodama Pittsburgho ir Chi
cagos plieno gamybos produk
cija tonomis: 5 mylių spinduliu 
Pgh. — 7,319,000 tonų, Ch. —
33.600 tonų; 10 mylių spinduliu 
Pgh. — 12,655,610 to., Ch. —
133.600 to.. 20 mylių spinduliu 
Pgh. — 17,621,000 to., Ch. —
7.806.600 to.; 30 mylių spindu
liu Pgh. — 25,020,820 to., Ch. — 
22,955,200 to.; 75 mylių spindu
liu Pgh. 38,754,200 to., Ch. — 
22,955,200 to., 100 mylių spin
duliu Pgh. — 41,247,000 tonų, 
o Chicaga —22,955,200 tonų.

Kas iš tikrųjų juokinga, kad 
Chicaga, norėdama “sumušti” 
Pittsburghą, prie Chicagos sri
ties prisijungia dargi Duluth,

P&JJOKUBKn
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODZIA' 

Pardavimas Ir Taisymas 

4102 Archer Avė., a* Mozart
Chicago 82. III. — Tek LA 8-8«n

egfK] Į5gT3 gBTrJ Į

Analai pasakys tiesos žodi Kanada; Kareivių Draugystė, 
Chru*čevui Cicero, Ilk; O. E. Kaminai, Cle-

Rengiantis Didžiosios Britą-į relind' oh“: bict Teisininkų 
nijoa sostinėje Londone sutik- ^“g'jos Gh.cagos skyrius; V. 
ti Kremliaus valdovus Chruš- ^asthampton, Mass..
čevą ir Bulganiną, prieš keletą Po $6 — B. Gražulis, Flint, 

Mich., (surnko aukų); T. Za- 
ilskienė, Cicero, Ilk; po $5 — 
J. Kasakaitis, VI. Sinkevičius, L 
Vaineikis, J. Juodelis, A. Glode- 
ris, K. Milišauskas, K. Leonai- 
tienė, M. Rėkia tis, K. Palon s, 
A. Dzirvonas, A. Triniakienė, E. 
Bačinskas, Raciborskas, O. Za- 
ilskienė — iš Cicero, Ilk; A. G. 
Yatuzienė, Palmyra, N. J.; V. 
Šmulkštys, Evanston, Ilk; J. 
Klausa, Philadelphia, Pa.; VI. 
Petiauskas, Waukegan, Ilk; K. 
A. Laikūnai, Cleveland, Ohio; 
inž. C. Stanulis, Detro t, Mich.; 
Keblaitis; P. Baublys, J. Mate- 
kūnas ir J. Petrauskas — iš Phi 
ladelphia, Pa.;

4 dol. — A. Venclova, Cicero, 
Iii.; po 3 dol. — B. Vailionis, 
Daunys — iš Cicero, Ilk; po

ter; J. Klimkaitis, Bobinas, Pal 
d auskaa, Abramavičius — iš Ci
cero, Ilk; A. Sugintas, B. Jab
lonskis, Aurora, Ilk 1 dol. — 
M. Dailydė, Cicero, Ilk

Tie asmenys, kurių gyv. vie-
metų įsteigta organizacija 
"Common Cause” yra numa
čiusi surinkti 250 tūkstančių 
parašų, kūrie bus įteikti Didž 
Britanijos parlamentui, reika
laujant, kad pasikalbėjimuose 
su sovietiniais pareigūnais ne
būtų užmiršti pavergtųjų tau
tų reikalai.

Organizacijos “Common 
Cause” rašte bus primenama 
Anglijos parlamentui ir vyriau
sybei, kad anapus geležinės už
dangos milionai žmonių yra 
paversti komunistinės valsty
bės vergais, kad Maskvos vy 
riausybės atstovai nėra verti 
nė mažiausio pasitikėjimo, nes 
jie yra po kojomis pamynę vi 
są eilę tarptautinių sutarčių, 
ir bus įspėjama nerodyti per di-
delio nuoširdumo ir vaišingu-1 2 V. Zmuidzmas, Roches
mo tiems, kurie šiandien yra 
atsakingi už pavergtų tautų 
priespaudą ir daugybės nekaltų 
žmonių kančias.

Organizacijos “Common
Cause” tikslas yra kovoti prieš 
komunizmą, jai priklauso ir 
daugelis Anglijos katalikų as
menybių.

veiklos dirba didelį ir politinės 
svarbos darbą. Mūsų kaimynai 
iš pietų yra ne kartą išreiškę 
savo pretenzijas į mūsų sosti
nę ir joms paremti išleidžia ne
mažai leidinių. Sąjungos tiks
las yra sekti tokias knygas ir 
kitokio pobūdžio Vilniaus klau
simu spaudą ir, reikalui esant, 
reaguoti. Visuomet sekama, 
kad iškilus Vilniaus klausimui 
tarptautinėse konferencijose jų 
dalyviams laiku būtų patiekti 
duomenys įrodantieji Vilniaus 
ir jo krašto neatskiriama Lie
tuvos dalimi.

Šiuo metu Sąjunga nori, kad 
dr. Šapokos prieš metus iš
leista knyga “Vilnius Lietuvos 
gyvenime”, turinti pakanka
mai duomenų apie jo lietuvis- i 

kurną, būtų išversta į anglų 
kalbą ir keli šimtai egpemplio- 
rių išsiųsti JAV viešosioms bi
bliotekoms, universitetams, di
diesiems laikraščiams bei šiaip 
įtakingiems asmenims susipa
žinimui. Tam darbui vykdyti 
Čikagoje yra sudaryta komisi
ja iš A. Gintnerio, Al. Siručio 
ir Z. Dailidkos, kuri talkinin
kauja centro komisijai Toron
te. Komisijos tikslas yra sutel
kti kuo daugiausiai lėšų prenu
meratos ir aukų formoje ir iš
leisti knygą didesniu tiražu.

Mes kreipiamės į lietuvišką 
visuomenę prašydami tam rei
kalui talkos. Knygos atskiro 
numerio kaina 1 dol. 50 et. Au
kas ir prenumeratas siųskit 
šiuo adresu: Al. Sirutis, 2735 
W. 71st. Street. Kreipiantis in
formacijų skambinkit darbo 
metu WA 5-6015.

Aomisi.ja

Parėmė prof. M. Biržišką

JAV LB Kultūros Fondui tar
pininkaujant, reikalingą para
mos prof. M. Biržišką sušelpė 
šie asmenys ir įstaigos: ALIAS 
Chicagos skyrius — $75; K. Ku 
dirka (Toronto, Ont.) surinko 
aukų $50; LB Rochesterio apy
linkė — $40; J. Jakubauskas 
(Baltimore, Md.) surinko aukų 
$27; dr. J. Bartkus — $25; L. 
Pečiūra, Ann A.rbor, Mich., — 
$20; A. Jasys, Columbus, Ohio, 
— $15; po 10 d"l. — V. Jonaus 
kienė; R. G. Sidriai, Sterling, 
Ilk; St. Petokas ir J. Dudėnas,

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tei. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštine atidara kasdien nuo

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

augštos rūšies fotografijos 
mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

NUO UŽSJSENEJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurte kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sčdfiti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsiscngjusios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pagalinti tą 
niežėjimą, ir skaudgjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudSji- 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
t). Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
ntežtjl.ną ilgos vadinamos PSOItlA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su- I 
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinlų, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbarimas nuo vysty- || 
klų. Ji yra gera gyduole nuo iš 
viršlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc.,Oa 
ry. Ind.ir Detrųlt, Mi- 
chtgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney ordsr 1

LEGULO, Department D.

5618 W. Eddy St. Chicago 84, III.

A. A.

JAMES NAVICKAS
(NORWOOD)

Gyveno 6459 South Rockwell Street, Chicago, Illinois. 
Mirė bal. 6 d., 1956 m., 11:20 v. v., sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoj, Luokio para p. Amerikoj išgyveno 46 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Frank Navickas, 

pusseserė Norbuta ir šeima, Pikelių šeima, Katauskų šei
ma, Rakauskų šeima ir daug kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas McPhee koplyčoije, 7133 So. VVestern 
Avė. Laidotuvės įvyks antrad., bal. 10 d. Iš McPhee ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. P. Marijos Gi
mimo par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų lydimas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę — Giminės.

Laidotuvių direktoriai Stephens ir Ivan, tel. TR 3-3054.

RADIOSŲl
(lempos-daiys-baterijos)

TAISYMAS ~ , 
įnamuosedirbtuvėse]

—- 100% -----
1G4RANTI0A.

tovč sąraše nepažymėta, yra iš 
Chicago, 111.

Viso čia skelbiamame sąraše 
surinkta 494 dol. ir keliais at
vejais persiųsta prof. M. Biržiš
kai.

Dėkojame aukojusiems. Au
kas persiunčiant, tarpininkausi
me ir toliau.

Kultūros Fondas

1602 So. 48 Ct., Cicero 50, Iii.

“Šypsena tęsiasi ilgai, 
net iki altoriaus.”

kartais

—George Draper

GUDAUSKŲ
BEYERLY H1LLS GBLINYCIA
Geriausios gglčs dėl vestuvių, banke- 

i tų. laidotuvių Ir kitų papuošimų.
a 143 XV ĖST #3R1) STREET 

Tel. l’Rospect 8-0833 ir I’R 8-0834 
1 *at»*M*w*»*w***iti**********»

(C/ zenith!

Doinfl
TELEVISION

(sav. inž. A.Semėnas n 

L3130$.Halsted-DA6-6887

O

ALBERTAS MAŽRIMAS
Gyveno 4-109 South Wood Street, Chicago, Illinois.
Mirė kelyje į Texas valstybę bal. 5 d., 1956 m., sulaukęs 

38 motų amžiaus.
Gimęs Chicagoje 1917 metais, rugsėjo 5 dieną.
Pasiliko dideliame nuliūdime keturios seserys — vienuo

lė pranciškietė Sister Mary Lucille, Minnie Baris ir jos vyras 
Juozapas iš Decatur, Mich., Antoinette Salazar ir jos vyras 
Charles iš Mexico City, Mexico, Victoria Jareekas ir jos vy
ras Walter; du broliai — Juozapas ir jo žmona Alice ir jų 
šeima, ir Charles; du dėdės — George Kaminski, tetulė Jose- 
phine, ir Antanas Mažrimas ir jų šeimos ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 11 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: seserys, broliai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. John F. Eųdeikis, tek YArds 7-1741.

A. A.

ELZBIETA TAMKUS
(PO TBVAIS KUDREVICIUTB)

Gyveno 7051 South Maplewood Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė balandžio 7 d., 1956 m., 2:30 valandą popiet.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Žiežmarių para

pijos, Bijantonių kaimo. Amerikoje išgyveno 44 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Estelle Farrell, žen

tas John; 3 anūkai — Anthony Mellens, John ir Rita Farell: 
dėdė Antanas Kudrevičius ir šeima; pusseserės — Marijona 
Vyšniauskienė ir Uršulė Žukauskienė ir jų šeimos.

Priklausė prie Dariaus-Girėno Auxiliary ir (iold Star 
Mothers Club bei Chicagos Lietuvių Draugijos.

Kūnas randasi pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 
69th Street.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 11 d., 9-tą valan
dą ryto iš koplyčios į Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: duktė, žentas, anūkai, dėdė, pussseserės 
ir viai kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz. telefonas — 
REpublic 7-1213.

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSOM

8AV1NTOKO -

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

NI4 WMt 11 Itk Sinti
▼lenai blokas ano kapinių.

MdUUanaiu paminklams planų- 
paairinklnua miarta.

Tekt CEducrest 3-8335

’•* ~»"jn

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ g M,000,000 IŠTAIGOJE. AUKAOI ALSIAS, KAI .1X1 I’AIUIU.N TAS I>IVII)EM>AS U» PAII» UP INVEKTMEN 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAU, BONUS, KAIJ. l»V III VAKACI.Ų SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIAKTTH SU
TAUPYKITE IALAIBAS I8KEICIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAI SIAS BILAS, VEI/ri I PATARNAVIMAS NARIAMS. ISKEIAIAM Ht 
PARDUODAM VALDŽIOS ROMUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SI ZINOT MCSU AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAAAI KII — GROVEHUJj g-757ft.

CHICAGO SAVIHGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERH AVĖ.
PIRM. 12 VAU — 8 VAU.; ANTRAD. IR PENKT. » iki 4 V AK.; K ET. • IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; MEST. • IKI 2 POPIET

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
6819 So. Western Avė. Tel. GRovehili 6-3745

John XV. 1‘achankis (Patch)
Chicagos vienintelis 
lietuvis savininkas

Česlovus Vitkauskas, 
West Suburban atstovas 

Tel. TOunhall 3-3252

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMU 
RASITE PAS MUS.

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

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

IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

LlODfcilO VALANDOJ

MAŽEIKA ‘EVANS
LADOTUVIV DIBBKTORIAJ

6845 S..Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios1-MM — 7«Mtl AatomobllUina vMa 
baris gyvsna bltoss mlssts dalys*; gausias*

koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 5Qth AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRcvehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EŲDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patama- Mee turime koplyčias
vimaa dieną ir nak- vtoo8e Chicagos j,

I Reikale šaukit* Roselando dalyse Ir

mua- -uojau patarnaujame

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, III. TeL OLympic 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CH1GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139,

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, 01. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ZUŲYK) ZUDYČKII
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET ' BEpabUc 7-1212

2314 W. 2Srd PIACE VIrginia 7-0671



/ mus
Kur eiti savaitgaly?

Meno institutas atdaras šeš
tadieniais nuo 9 vai. iki 5 v. v., 
sekmadienį — nuo 12 vai. iki 5 
vai. p. Įėjimas — nemokamai.

„ . . t - ki , >1 Adler planetariumas prie
X Ona ir Juozas laubinska. aerodro.no,

Balto reikalams paaukojo 30 aWaras šeštadienį ir sekmadje.

° ' nį nuo 10 v. iki 5 vai. p. p. Pa-
X “Draugo” Romano kon- skaitos apie saulę — šeštadienį

DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOS ŽINIOS

kurso Jury koniisi|a Cleve- 
lande jau baigiama sudaryti.
Jau gautas sutikimas šių ko-j P- Įėjimas — nemokamai.
misijos narių: Petro Balčiūno 
ir Viktoro Mariūno.

X Bernardas Prapuolenis
yra vysk. M. Valančiaus M. A. 
kuopos jaunučių ateitininkų 
būrelio globėjas. Balandžio 15 
d. Cicero, III., 5 vai. vak. jo va
dovaujami jaunučiai ateitinin
kai pagros skudučiais.

X Don Varno postas rengia l yra filmas vaikams. Įėjimas į
21 balandžio polkų vakarą Don 
Varnas posto būstinėje. Polkų 
vakarai vyks per visą balandį 
kiekvieną šeštadienį. Jeigu pol
kų vakarai susilauks dėmesio, 
jie bus tęsiami ir gegužės mė
nesio šeštadieniais.

X Marųuette Parko jaunes
niųjų moksleivių ateitininkų 
būreliams sutiko vadovauti 
studentai: Evangelina Lauciu- 
tė — vyresniosioms mergai
tėms; K. Kriaučiūnas berniu
kams ir S. Katelytė jaunu
čiams. Taip pat visos kuopos 
globėja paskirta E. Lauciutė.

X Teis. Stravinskas, specia
liai atvykęs iš Clevelando, skai
tys paskaitą Lietuvos teisinin
kų dr-jos Chicagos skyriaus 
rengiamam 10- m. sukakties 
minėjime. Sol. Klimaitė padai
nuos solo ir akt. Z. Kevelaitytė 
padeklamuos. Minėjimas įvyks 
ta Vyčių salėje balandžio 14 d. 
6 vai. 30 min.

Clarendon Hills, 111., per 1955 
metų laikotarpį išsiuntė misi
joms 1365 dol. Daugiausia iš
siųsta į Indiją ir Pietų Ameri
ką. Pajamų klubas sudarė už 
pašto ženklų pardavimą $277.63 
ir už rožančių pardavinėjimą 
bei taisymą 305.06 dol.

X Justas Merkelis, sena3 
jūrų skautas ir aktyvus Chica
gos jūrų skautų vadovas iš
rinktas tradicinio “Jūros dug-I^
ne” vakaro rengimo komisijos 
pirmininku. Vakaras įvyks š. 
m. gegužės 12 d. Lietuvių au
ditorijoje.

X Dr. Maėiukienė, pagerb
dama savo vyro a. a. sktn. Ma- 
čiukos atmintį, š. m. kovo mėn. 
Chicagos akademikėms skau
tėms paaukojo $100. Tai jau ne 
be pirma daktarės auka mūsų 
skautiškam jaunimui. P. L. S. 
S. Skautų Sąjunga ją apdova
nojo ordinu “Už nuopelnus”.

X K. Grina Chicagos lietu
viams sportininkams atėjo į 
pagalbą talkininkaudamas VI 
sporto žaidynių organizavime. 
Sporto šventę šįmet ruošia 
Chicagoje vietos S. K. Neri3. 
Visos žaidynių rungtynės vyks 
puikioje Foster Parko salėje, 
prie 83-čios ir Loomis g-vių. 
Šventė bus balandžio mėn. 21- 
22 d. d.

X Bankininkas J. Pakel pir
mininkauja Dainų šventės fi
nansų komisijai, o sekreto
riaus pareigas eina K. Kasa- 
kaitis. Kiti komisijos nariai 
yra: J. Putrimienė, V. Šimkus, 
A. Gintneris, E. Slavinskas, A. 
Krutulis. Svarbus tos komisi
jos posėdis įvyko kovo 24 d. 
J. Pakel rezidencijoje. Jame 
taip pat dalyvavo Dainų šven
tės komiteto atstovai ir spau
dos žmonės.

X Laiške iš Lietuvos rašo
ma, kad jau seniai yra miręs 
Pranas Daugirdas, buvęs nep. 
Lietuvos laikais Kauno Ligonių

11 vai. ryto ir 3 v. p. p., sekma
dienį 2 vai. ir 3 vai. 30 min. p.

S h e d d aųuariumas, esąs 
Lake Shore drv. ir Roosevek 
gatvė, šeštadieniais ir sekma
dieniais atdaras nuo 3 vai. iki 
5 vai. Įėjimas — nemokamai.

Gamtos istorijos muzėjus, 
esąs prie Aųuariumo, šeštadie
niais ir sekmadieniais atdaras 
nuo 9 vai. iki 5 vai.

šeštadienį 10 vai. 30 min.

muzėjų ir į filmą — nemoka
mai.

Istorinis muzėjus, North ir 
Clark gatvių sankryžoje, atda
ras nuo 9 vai. 30 m.n. iki 4 v. 
30 min. šeštadieniais ir nuo 12 
vai. 30 min. iki 5 vai. 30 min. 
sekmadienį. Sekmadienį 2 vai. 
45 min. p. p. — filmas “The 
Raid”. Vaikams filmas kainuo
ja 25 et. Į muzėjų vaikams įė
jimas nemokamas.

Mokslo ir Pramonės muzė
jus, Lake Shore drv. ir 57 g-vė, 
šeštadieniais atdaras nuo 9 v. 
30 min. ryto iki 5 v. v., sekma
dieniais — nuo 9 vai. 30 min 
iki 7 vai. Įėjimas nemokamai.

Lincoln Parko zoologijos so
das atdaras nuo 9 vai. ryto iki 
5 v. v. šeštadieniais ir sekma
dieniais. Įėjimas — nemoka
mai.

Brookfield Zoologijos sodas,
esąs 8500 W. 31 str., Brook- 
fielde, atdaras nuo 10 vai. ry
to iki 4 v. 30 min. v. šeštadie
niais ir nuo 10 vai. ryto iki 6

X Marijonų Misijų Klubas, vai. v. sekmadieniais. Įėjimas 
vaikams nemokamas kasdien, 
o suaugusiems — nemokamai
ketvirtadieniais šeštadieniais »
ir sekmadieniais. Religija ir sveikata

__ . . „ .. , . Du Chicagos kunigai padeda
Kovoja prieš piktadarius organizuoti tyrimų įstaigą, ku-
Į Chicagą atvyko du veiklūs 

Operating Engeneers unijos 
nariai: Petras Batalias ir Wil- 
liam Wilkens. Jiedu pradėjo 
kovą prieš pasireiškiančius jų 
unijoje raketierius. Jaučiamas
jų saugumui pavojus ir dėl to 
Chicagoje jie policijos saugomi 
visą parą ištisai. Minėtoje uni
joje įsigalėję raketieriai, ir už 
pastangas uniją aptvarkyti Ba
talias ir Wilkens buvo unijos 
bosų nubausti. Dabar jiedu šį 
reikalą kels unijos suvažiavi
me, kurs prasideda Conrad Hil- 
ton viešbutyje, Chicagoje.

Kasų direktorius, ir jo sūnus 
Algis. Tame pačiame laiške ra
šoma dar apie keletą mirusių 
ir padaryta pastaba, kad vieni 
mirė dėl senatvės, o kiti dėl 
nepagydomų ligų. Nepagydo
mom ligom kaip tik miršta jau
ni žmonės. Tokia nepagydoma 
liga mirė jaunas Daugirdo sū
nus Algis. Laiško turinys labai' Balandžio 18 d. 6 ▼. v. Nor
liūdnas, nes jame rašoma tik 
apie mirtis, ligas, nedarbą.

X J. Vyšniauskas iš Vokieti
jos rašo: “Džiaugiamės, kad pc 
labai sunkios žiemos prasidėjo 
pavasaris. Kai speigai siekė 
iki 45 laipsnių C, tai teko la
bai nukentėti, ypač mums trem
tiniams, gyvenantiems men
kuose butuose. Reikėjo daug 
kuro vartoti, kad šiaip taip at
siginti nuo sušalimo. Išlaidos 
buvo didelės, kurias dabar rei
kės padengti. O’iš kur tuos iš
teklius sugriebti? Man kaipo 
spaudos platintojui buvo neį
manoma darbuotis speigams 
siaučiant. Dabar pradėsiu veik
ti. Mūsų biblioteka, pernai įkur
ta, nesulaukia naujų knygų 
Turime tenkintis nuo seniau 
turimomis.”

Paskaitos suaugusiems
Marijos Augštesniosios mo

kyklos rūmuose, 6727 So. Ca-j 
lil'crnia avė, Chicagoje, veikia 
suaugusių švietimo centras. Ja-j 
me nuo balandžio 18 dienos' 
prasidės pavasarinio semestro' 
paskaitos, kurios vyks trečia
dienių vakarais. Paskaitų pra
džia — 7 vai. 30 min. ir 8 vai. 
30 min. v. šį semestrą bus ei
namas kursas: 1) Komunizmas 
ir krikščionybė: kas yra komu
nizmas, kokiomis priemonėmis 
galime prieš jį spirtis, koks yra 
krikščioniškasis atsakymas į 
komunizmo problemas; 2) Mu
zika: kas verta klausyti iš di- 
džiesios muzikos praeityje ir 
dabartyje; 3) Etika ir žmo
gaus laimė: etikos reikšmė ir 
jos santykis su žmogaus ir vi
suomenės problemomis ir rei
kalais; 4) Vaikų auklėjimas: 
kaip įvesti vaiką į geros litera
tūros, .muzikos, dailės pasaulį.

Paskaitos teikiamos nemoka
mai, tačiau registracijos mo
kestis semestrui yra vienam 
žmogui — $4, o vyrui su žmo
na bendrai — $5. Registruoja- 
masi adresu Adult Education 
Centers, 21 W. Suprerior, Chi- 
cago 10, III. Panašūs suaugu
sių švietimo centrai veikia dar 
penkiose Chicagos vietose. Pro
grama juose išeinama skirtin
ga.

Jaunimo didieji broliai

Prie šv. Vardo draugijos 
parapijose yra sudaryti vadi
namieji Didžiųjų Brolių komi
tetai, kurie padeda globoti pa
slydusius jaunuolius. Šių Did
žiųjų Brolių specialus susirin
kimas šaukiamas balandžio 29 
d. Sopulingosios Dievo Moti
nos parapijos salėje, 332 S. Al- 
bany avė. Didieji Broliai vei
kia palaikydami ryšį su Sociali
nės Tarnybos skyriumi prie Šv. 
Vardo draugijos. Tas Socialinis 
skyrius turi savo atstovus prie 
Chicagos teismų.

ri stengsis nustatyti santykį 
tarp religijos ir sveikatos. Ta 
nauja tyrimų institucija vadin
sis Nacionalinė Religijos ir 
Sveikatos akademija. Į jos va
dovybę įeina Chicagos kunigai: 
W. C. Bier, S. J., Amerikos 
Katalikų Psichologų draugijos 
sekretorius, ir Charles A. Cur- 
ran, Loyolos universiteto pro
fesorius.

Pirštinės išdavė plėšiką
Chicagos detektyvai susido

mėjo, kodėl vienas vyras dėvi 
pirštines, kada taip šilta diena. 
Kai jie norėjo jį apklausti, tas 
išsitraukė revolverį. Norėjo 
nušauti vieną detektyvą, bet jį 
kitas partrenkė ant žemės. 
Areštuotojo vardas — John 
Shaw. Jis prisipažino atlikęs 
100 plėšimų, kad turėtų iš ko 
pirkti narkotikus, kuriuos jis 
vuvo įpratęs vartoti.

Pagerbs kompozitorių

mandy name (Chicago ir Mi- 
chigan gatvių sankryžoje) bus 
suruošta vakarienė kompozito
riaus, dirigento dr. Leon Stein 
garbei. Tas muzikas profeso
riauja De Paul universitete jau 
25 metus ir tos sukakties pro
ga jam ruošiamas pagerbimas.

Suvažinėjo mergytę
šešerių metų mergytė Caroi 

Kolf buvo mirtinai suvažinėta 
priešais savo namus La Grange 
Parke, kai ji staiga metėsi į ke
lią ir ją užgavo mašina, va'ruo- 
jama Gilbert Jarman, 38 m. 
amžiaus.

1,888,379 balsuotojai
Rytoj, antradienį, Chicagoje 

įvyks pirmieji balsavimai; čia 
yra įregistruota 1,888,379 bal
suotojai.

MONACO VALSTYBE

Paveiksle matyti Monaeo valstybės žemėlapis, miestas ir būsinjoji Monaeo princo žmona Grace Kelly. (INS)

Universiteto kelionė į 
Europą

De Paul universitetas planuo
ja turistų kelionę į Europą. 
Transatlantiniu laivu bus pa
siekta Ispanija, ir ten luksusi- 
niais autobusais bus aplankyta 
14 Europos valstybių. Toje ke
lionėje gali dalyvauti kas tik 
nori, kad ir nepriklausantieji 
universitetui asmenys. Regis
truotis reikia pas Miss Emily 
Del Negro, De Paul universite
to būstinėje 64 E. Lake str., 
Chicagoje. Turistus lydės ka
pelionas kun. W. T. Povvers ir 
— kiekvienoje šalyje patyrę 
gidai.

Auklėtojų suvažiavimas
Apie 200 profesorių ir admi

nistratorių, atstovaujančių apie 
200 katalikų kolegijų ir uni
versitetų, balandžio 10 d. 9 vai. 
ryto Chicagoje pradeda savo 
suvažiavimą Palmer viešbuty. 
Bus eilė paskaitų, kuriose bus 
kritiškai peržvelgtas minėtų 
kolegijų darbas, bus svarsto
mas teologijos ir filosofijos 
kursas kolegijose, švietimo ins
titucijų tobulinimas, lėšų sukė
limas, studentų skaičiaus didi
nimas.

t *

$25 pabaudos už ėjimą 
stogais

Teisėjas Chelos uždėjo $25 
pabaudos jaunuoliui John C. 
McCurdy, 25 m., už netvarkin
gą elgesį. Teisme jis aiškinosi
_  buvęs girtas ir nežinojęs,
kaip jis atsiradęs ant stogo 
dviejų augstų namo 1737 Ho- 
ward avė., Chicagoje.
13 metų už šūvį dėl meilės

Ruth Olson, 50 m. amžiaus 
moteris, kuri peršovė Elzą 
Kussler, manydama, kad ši yra 
jos varžovė boso Hoderman 
meilėje, nuteista 13 metų kalė
jimo. Peršautoji pasveiko ir 
dalyvavo teisme.

Studentų kongresas
Chicagos regiono katalikų 

studentų kongresas įvyks ba
landžio 28-29 d. šv. Viato- 
riaus parapijos salėje ties Ad- 
dison ir Kedvale. Kongreso 
pradžia bal. 28 d. 7 vai. 30 min.

29 sidabriniai jubilėjai
Chicagoje 29 kunigai šiuo 

metu švenčia savo sidabrinius 
kunigystės jubilėjus. Tarp ju
biliatų yra ir lietuvis kun. P. 
Katauskas.
Plečia chemijos studijas

Loyolos universitetas pra
plėtė savo chemijos studijų 
skyrių ir dabar galės duoti iš 
tos šakos doktoratą

Medalis moteriai
Mundelein kolegijos Magnifi- 

cat medalis šiemet paskirtas 
Marion McCandless. Medalis 
duodamas moteriai, kuri pil
niausiai panaudoja savo moks
lą, savo būdu ir savo įtaka pa
rodo vertinimą krikščioniško 
socialinio veikimo. McCandless 
nuo 1927 iki 1955 m. buvo Šv. 
Marijos kolegijos Notre Dame 
Alumnių organizacijos sekre
torė, vėliau — direktorė. Ji 
įsteigė alumnių žurnalą ir jį re- 
degavo per 20 metų.

Mergaičių krepšinis
Balandžio 11—15 d. įvyks 

katalikiškų Chicagos mokyklų 
mergaičių krepšinio rungtynės 
Loyolos gimnastikos salėje 
1320 Loyola gatvėje. Rungsis 
16 mergaičių krepšininkių ko
mandų. Turnyro pradžia 4 vai. 
P- P-
Pirko 22,000 Sherman šėrų

Morrison viešbučio korpora
cijos prezidentas William H. 
Rubin nupirko 22,000 viešbu
čio Sherman šėrų, ežmekėda- 
mas apie $3,500,000. Tai suda
ro apie 25% visų to Chicagos 
viešbučio šėrų.

Čiuožėjų programa
Chicago Stadiume vyksta

turtinga čiuožėjų programa 
“Ice Capades”. Seansai būna 8 
vai. 30 min. vakare. Sekmadie
nį — 2 vai. p. p. ir 6 v. v. Bi- 
letų kainos 1—4 dol.

17,000 nelaimingųjų

Chicagos apylinkėje yra apie 
17,000 vaikų ir paaugesnių, 
kenčiančių dėl smegenų paraly
žiaus (cerebral palšy). Organi
zuojant jiems pagalbą gegužės 
mėn. 15 dieną bus einama po 
namus darant rinkliavą.

Pagerbė ligoninę
Didžiosios Chicagos Taryba 

prieš Rasinę Diskriminaciją at
siuntė Alexian Brothers ligoni
nei pagyrimo lapą už tai, kad 
ten visi ligonys lygiai priima
mi ir gydomi, nepaisant rasinių 
skirtumų.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

tfc WOE8 stotie* — Ranga 1890 
S1JO PI KM A D. IKI PENKTAD 

8:45 Iki 9:80 vai. ryte 
SESTAD, 8:80 Iki 9:80 ryte 

PTRMADI^NNIO vak. nuo 7—8 y 
SFKAD. 8:«0—»:S0 y. r. iš atoth» 

WOPA — 1490 k n.
Chicago 89. ’l. HEmlook 4-8418

7181 So ROCKWELI 8T

Vienuolių įvilktuvės per 
televiziją

Trečiadienio vakare 9 vai. 
30 min. per auklėjamąją tele
vizijos stotį WTTW, kanalu 11 
bus perduotos įvilktuvių apei
gos seselių domininkonių iš St. 
Catherine, Ky. Bus parodyta, 
kaip sužieduotinių drabužiais 
pasipuošusios mergaitės įstoja 
į vienuolyną, gaudamos seselių 
drabužį.

Nebuvo žemiau nulio
Praėjusi žiema Chicagoje, 

palyginamai, buvo šilta. Šal 
čiausia temperatūra buvo pa
siekusi 2 laipsniu augščiau nu
lio, bet tik trumpą laiką. Nulio 
temperatūros per visą žiemą 
neturėjome.

LINKSMIAU
Mergina nepasitikėjo

komunisto meile...
Rytų Vokietijos komparti

jos sekretorius Fricas Zwibel- 
kornas sutiko gražią merginą 
ir ligi ausų ją įsimylėjo. Kai 
mergina atsakė, kad agitpro- 
pams negalima tikėti, Zwibel- 
komas labai nuliūdo, pametė 
apetitą ir net nusprendė nusi
žudyti.

HO krautuvėj Zwibelkomas 
nusipirko augščiausios rūšies R. 
Vokietijos virvę, gabalą muilo 
virvei įmuilinti ir didoką kablį. 
Parašęs merginai graudų atsi
sveikinimo laišką, susirado 
plaktuką, pastatė prie sienos 
kėdę, paėmė kablį ir pakopęs 
ant kėdės norėjo jį atitinka
mam augštyje įkalti.

Deja, po pirmojo smūgio lū
žo plaktuko kotas, po to ir kė
dės koja. • Perpykęs vyras nu
virto žemėn, susimušė kelį, bet 
vilties nusižudyti nepametė.

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitei 
iv. Kryžiaus relikviją

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

Apie Teresės NeumanaltAs gy 
venima — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip iai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iŠ kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašvtoi knygoj TERESE NEI!- 
MANAITft. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės pergyvenimais. Gražus J 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $8.00.

Pinigus su užsakymais siųsti*

“DRAUGAS”.
2834 S. Oakley Avė..

<’hicago 8, fII.
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KAS KĄ IR KUR
— Susivienijimo Lietuvių namų

savininkų Bridgeporte mėnesinis su
sirinkimas įvyks antradienį, balan
džio 10 dienų, Cbieayos Lietuvių ail- 

| dilorijoj, 313:! S. llalsted St. 7:30 

' vai. vakare. Visi nariai kviečiami į 
1 susirinkimą. — A. Kaulakis, rast.

Apie kablio įkalimą nebebu
vo ką galvoti. Zwibelkorno 
žvilgsnis apsistojo ties elektros 
lempa palubėje. Didelė, galėtų 
žmogaus svorį išlaikyti. Atsi
nešęs iš gretimo kambario se
niau gamintą, nors jau apne
šiotą, bet stiprią kaip jautis 
kėdę, Zvvibelkornas įmuilino vir
vę, pakopęs ant kėdės pritvir
tino vieną galą prie lempos, o 
iš kito galo padarė kilpą. Ne. 
laimingasis meilės kankinys už
sinėrė ją ant kaklo ir sušuko:

— Dabar tai jau baigta su 
manim! — ir šoko nuo kėdės.

Rytų Vokietijos geriausioji 
virvė, kuii ,atrodė, galėtų ir 
arklio svorį išlaikyti, pertrūko, 
jis drėbtelėjo žemėn. Nusivy
lęs Zvvibelkornas kasė skauda
mą pakaušį. Staiga, pykčio pe
rimtas, pašoko, įsibėgėjo ir dė
jo galva į sieną, norėdamas už
simušti. Penkmetinį planą vyk
dant statyto namo siena išvir
to ir jis įgriuvo į kaimyno bu
tą. Ten kilo panika. Išklausęs 
Zwibelkorno bėdų, jie visaip 
bandė jį nuraminti. Davė atsi
gerti ir šalto vandens ir vaiši
no tik ką iš HO krautuvės at
sineštais sovietinių vėžių kon
servais. Zvvibelkornas ištuštino 
visą dėžutę rr netrukus, be ypa
tingų pastangų užmigo... amži
nai.

Aleksandrui Lapkui, 1505 So. 
51 Ct., Cicero 50, III. už 28 die
nas sugaištas namuose dėl ligos 
Leonardas Jankauskas įteikė 
$186.55 čekį.
<IIIIIIIIIUIIIII|||IHIHIIII|||||||||||||||||||||r

POP U L A R
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVAJEtDIENfi

Tai nepaprasta knyga. VlrS 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dienfi, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos išleido 
labai parankioje foi moję. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kltatauClnms ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu sn pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenne, 

CHICAGO 8. ILL.
•■aiiiailiilliimilllllllllllllllllHillliiiMioi

iiiiJiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiii
ĮKVĖPIMŲ KNYGA

Jurgio Gliaudoa

Raidžių Pasėliai

Romanas
SI knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra (kvSplmų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai Jai- 
kytl lietuviškų žodj. Ji yra puiki do
vana Jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
811 psl.. Rronlaus MOrino viršelis, 
kaina 18.00.

Lietuviškos llterntflro* ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2884 So. Oakley Avenne
CHICAGO 8, ILL.

iiimmiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimim

aerodro.no
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Balandžio men. 14 d., šeštadienį, 7 vai. Lietuvių Auditorijoj, 
Chicagos studentų ateitininkų Korp! Šatrija ruošia

STUDENTU KONCERTĄ!«* k.
Programoje — iškilmingas jaunimo literatūros premijos įteikimas ir 

meninė dalis.

j Uk.j us- -i u.~J ,k_,. Ur~j u

Koncerte dalyvauja - Pranas Zaranka, Audrone Gaigalaite, 

Detroito studentų at-kų trio ir Manigirdas Motekaitis.

Po programos šokiai, grojant Balio Pakšto orkestrui. 

Kviečiame visus dalyvauti ! KORP! ŠATRIJA
yp ip.|i&|ip.jipįiii[Si,lr=iil[=.|l>=i

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS

NARIŲ VERBAVIMO VAJUS
Lietuvos Vyčių organizacija 

pasiryžusi gerokai patankinti 
savo eiles. Naujų narių verbavi
mo vajumi rūpinasi J. A. Sake- 
vich, Centro valdybos sekreto
rius. Šiomis dienomis visos kuo 
pos gavo jo laišką, kuriuo krei
piamasi į kuopų valdybas ir pra 
soma, kad kiekviena kuopa pa
sistengtų padidinti narių skaičių 
50%. Be abejo, tai gana nema
žas procentas. Bet Lietuvos Vy
čių organizacijai plėstis ir didė
ti yra labai plati dirva. Dešim
timis tūkstančių čia gimusio lie
tuvių jaunimo dar nepriklauso 
L. Vyčiams ar kitai kuriai Ame 
rikos lietuvių patriotinei gru
pei. Jei tik Lietuvos Vyčių Cent 
ro valdyba, kuopų vadovybės ir 
organizacijos veikėjai pasisakys 
tai be vargo užsibrėžtas tiks
las bus atsiektas — narių skai
čius bus padidintas 50%.

Ypač Lietuvos Vyčiai gali 
stiprėti didžiosiose lietuvių ko
lonijose: Chicagoje, Brooklyne, 
Detroite, Clevelande, Pittsbur- 
ghe, Philadelphijoje, Bostone ir 
kit. Teko patirti, kad dabartinė 
Kunigų Vienybės vadovybė y- 
pač susirūpinusi padėti plėstis 
vyčiams. Dar yra daug lietuvių 
parapijų JAV, kur nėra Vyčių 
kuopų: visose Wisconsin vals
tybės lietuvių parapijose, beveik 
visose Pennsylvanijos valstybės 
lietuvių parapijose tVyčių kuo
pos veikia tik Pittsburghe ir 
Philadelphijoje), Baltimore, 
Md., Omaha, Nebr., Sioux City, 
Iowa ir kit. Čia tik paminėta 
žymesnės vietovės, būtų galima 
dar priskaičiuoti kelios dešim
tys vietovių, kur Lietuvos Vy
čiai dėl vienokių ar kitokių prie 
žasčių neveikia ar savo veiklą 
yra laikinai nutraukę. Bet yra 
ir pasigėrėtinų pavyzdžių. Pami 
nėtina Lietuvos Vyčių Dayton, 
Ohio, kuopa. Ten iš viso lietu
vių sielų tepriskaitoma tik apie 
600, o parapijai priklauso tik

apie 60 lietuvių šeimų, gi vyčiai 
turi apie 70 narių. Jei kitos lie
tuvių kolonijos turėtų L. Vy
čių proporcingai, kaip kad day- 
toniečiai turi, ten esamam lie
tuvių skaičiui, tai organizacijos 
narių skaičius prašoktų gal 20, 
000 ar 30,0000 ribą. Tokia gau
si Lietuvos Vyčių kuopa Day
ton, Ohio, mieste — tai nėra at- j 
sitiktinis dalykas. Didelės para-‘ 
mos susilaukia iš vietinės lietu
vių Šv. Kryžiaus parapijos va
dovybės — kleb. kun. L. J. Pras 
paliaus ir vikaro kun. V. Ka- 
tarskio (nė vienas suvažiavi
mas neapsieina be jo). Visa ei
lė čia gimusio jaunimo su nepap 
rastu uolumu ir energija dirba 
Liet. Vyčiams; paminėtini: P. 
Gudelis, M. Petkus, C. Vangas, 
Mrs. S. Lucas, Pat Žilinskas, P. 
Petkus, J. Scott ir kit.

Neseniai labai puikią mintį kė
lė kun. St. Raila Lietuvos Vy
čių žurnale “Vytis”. Jis konk
rečiai siūlo organizacijai suras
ti asmenį, kuris vienerius ar po
rą metų pasisuktų per visas lie
tuvių kolonijas su misija sustip
rinti veikiančias kuopas, atgai
vinti nebeveikiančias, steigti 
naujas. Tai, be abejo, nemažas 
projektas, reikalaująs ir pinigi
nių išteklių. Atskiri nariai ir 
kuopos šį žygį paremtų, tik 
Centro valdyba turi imtis ini
ciatyvos. Tokių organizatorių 
jau reikėjo pasiųsti per lietu- 

Jvių kolonijas prieš keletą metų. 
Bet reikalas dar nėra pavėluo
tas ir dabar. Pats kun. St. Raila 
galėtų imtis šį projektą reali
zuoti, — tuoj, nelaukiant nė su
važiavimo šią vasarą Chicago
je.

Be abejo, steigiant naujas 
kuopas ar atgaivinant seniau 
veikiančias reikalinga literatū
ros: organizacijos įstatų ir ki
tos informacijos. Tuo atveju or
ganizatoriams patartina kreip
tis į Centro valdybos narius. Jų

adresai: Mr. A. Wesey, Presi- 
dent, 72 Steamboat Rd., Great 
Neck, L. I., Ne.w York; Mr. J. 
A. Sakevich, vice-president, 91 
Grace St., Irvington 11, New 
York; Rev. A. J. Contons, Spi- 
ritual Adviser, 50 Wcst St., So. 
Boston 27, Mass. Be to, prieš 
porą metų, Los Angeles, Calif., 
vyčiai A. F. Sk.r us ir L. Valiu
kas buvo paruošę ir išleidę ang
liškų lapelių apie organizaciją, 
jos siekius bei tikslus. Tų lape
lių dar galima gauti; kreiptis: 
Mr. A. F. Skirius, 9204 So. 
Broadvvay, Los Angeles 3, Ca- 
Efornia.

NOMINUOKIME JUOZĄ SPAITĮ 

KONGRESMANU
Gerbiamieji Lietuviai ir 

Lietuvės!

Atėjo laikas pasiųsti iš mūsų 
distrikto energingą, darbštų ir 
sąžiningą atstovą Juozą Spaitį 
į Washingtoną, D. C. Dabarti-J 
tinis šio distrikto atstovas ne
supranta šalies politikos.

Mums reikia turėti savo at
stovą humanistą, o ne politikie
rių, kuris miegotų pažadų lo
voje, nepaisantį savo distrikto 
ir bendrai mūsų šalies reikalų 
viduje ir užsienyje.

Mums reikalingas atstovas, 
Juozo Spaičio asmenyje, kuris 
ž’no, kad pasaulio politinės ir! 
finansinės teorijos nebus išris-' 
tos su doleriu. Jisai žino, kad 
pinigai turi būti padirbti ne 
per politikierių išleistus įstaty
mus, bet per sąžiningą darbą, j 
Jis žino, kad šios šalies žmonės 
pastatė industriją, kuri padarė 
šį kraštą garbingu, turtingu ir 
pavyzdingu v šame pasaulyje.

Jisai gerai žino, kad žmogaus 
geniališkumas suka dirbtuvių 
ratus, aptfėja laukus, kad žmo
gaus protas ir sumanumas su
kūrė turtus.

Mes gerai žinome, kad lie
tuviai iš prigimties yra darbš
tūs ir teisingi žmonės.

Visiems yra žinoma Cook 
County Sanitary Dintrict. Per

eilę metų politikieriai bloga5 
valdė. Tačiau kuomet tą įstai
gą paėmė valdyti Antanas Olis, 
reikalai iš karto pasikeitė. Jis 
ją apvalė nuo politikierių ir ta
po viena iš pavyzdingiausiai ve
damų įstaigų net visoje Ameri
koj. Šiuo metu Cook County Sa- 
nitary District turi milionus do
lerių, kuomet anksčiau turėjo 
milionug dolerių nuostolių.

Jonas Brenza užėmė Cook 
County ižd'ninko vietą. Iš tos 
įstaigos jis taip pat išvaikė po
litikierius ir įstaigą padarė gar
binga.

Tos abi įstaigos tapo garbin
gos todėl, kad lietuviai yra są
žiningi humanistai, bet ne suk
čiai politikieriai. Kad mūsų dis- 
triktas būtų tinkamai atstovau
jamas, kad lietuvis parodytų po
litikieriams, kaip šalis bei dis- 
triktas turi būti atstovaujamas, 
ne pigiais ir beverčiais pažadais, 
bet sąžin'ngais darbais dėl vi
suomenės gerovės, pasiųskime 
kaip savo atstovą - kongresma- 
ną Juozą Spaitį’ į YVashingtoną, 
D. C.

Ar jūs esate respubl konai, 
demokratai ar socialistai balsuo
tojai, balsuokite už lietuvį Juo
zą Spaitį, nes mums reikalinga 
turėti savo atstovą tokioj svar
bioj įstaigoj Washington, D. C.

(Sk.)

J. Mataehįnskas, žymus Lie
tuvos Vyčių veikėjas, kilimo iš 
Boston, Mass., šiuo metu su šei 
ma gyvenąs Brocklyn, N. Y., 
dirbdamas General Electric 
kompanijoje, tarnybos reikalas 
vasario mėn. lankėsi San Fran- 
cisco, Calif.. Trejetai dienų bu
vo sustojęs Los Angeles mies
te, dalyvavo Vasario 16-sios pa
minėjime, kuris buvo ruoštas 
vasario 18 d. Gegužės mėn. su 
šeima persikelia į Texas valsty
bę,' kur vienoje vietovėje orga
nizuojamas naujas kompanijos 
skyrius. Jis kaip tik ir bus vie
nas iš to skyriaus organizato
rių. Jau iš anksto pažadėjo su 
visa šeima (žmona ir trimis vai
kučiais) dalyvauti Lietuvos Vy
čių suvažiavime, kuris 1957 me
tais planuojamas ruošti Los, 
Angeles mieste. Penki dalyviai 
jau “užsiregistravę”!

Al. Wesey-Vasiliauskas, L:e- 
tuvos Vyčių Centro valdybos 
pirmininkas, su žmona atosto
gas praleido Miami, Fla., m:es- 
te. O kaip su L. Vyčiais? Ar ne
mėgino steigti ten kuopos? Juk 
lietuvių ten esama jau gražaus 
skaičiaus!

Vokietijos Prezidento

sveikinimas Pijui XII
Tarp daugelio kitų valstybės 

vyrų, Pijų XII sukakties proga 
sveikino ir Federalinės Vokie
tijos respublikos prezidentas 
Heuss, drauge atsiųsdamas 
brangią dovaną — senų augštos 
meninės vertės metalo raižinių. 
Vakarų Vokietijos prezidentas 
savo laiške tarp kitko rašo. 
“Kai pasaulio dalis pametė reli
ginių bei moralinių vertybių pa

grindą, šv. Tėvo išmintis ir mei
lė buvo tikros vilties šaltinis”.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris iš savo pusės Pijui 
XII rašo: “Nesuskaitoma dau- 

, gybė asmenų visame pasaulyje 
1 su giliu dėkingumu prisimena, 
kaip Jūsų šventenybė visuomet 

1 rodėte žmonijai kelią į tiesą ir 
teisingumu paremtą taiką, ku
rios stipriausia garantija yra 
sveika socialinė santvarka”.

-— Tūkstančiai turistų. Kele
tą kartų į savaitę Popiežius iš 
savo darbo kambario lango su
teikia apaštališkąjį palaiminimą 
tūkstančiams turistų ir maldi
ninkų, susirinkusių į Šv. Petro 
aikštę.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Ift TOIJAU

K. EIDUKONIS

I

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

2313 W. 91st St. Chicago, III. 
Tel. PRescott 9-2781

3OCOC
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TELEVIZIJOS FONOGRAFA' 
Tik pas mus pirkdami gaust
• Nemokamai 3-jų mėn. pilną garan 

tiją — darbas Ir dalys.
t Nemokamai vidaus anteną Ir insta

liavinias.
• Iki JlOO.Ob Ir dailgiau nuolaidos u 

jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

vtmo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radie
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Stree*
Telefonas CAIumet 5-7252 

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS K ENDZKL18

3OCTO1 rnraoc

S/-—

Duoną ir (vairias skoningas m I 
bulkutes kepa

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

Tel. Cliffside 4-6376 
Pristatome j visas krautuves 
ir resioranus, r taip pat iš
siunčia J visus artimuosius 

miestus.

INCOMF

TAX
Service:

PRANAS SALEMONAVieiUS
504 W. 33rd St. (Arti Normai Avė.)

Susitarimui skambinkite — VIrtory 2-3486
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste. 

Atdara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat šeštad. 
ir sekmad. nuo 9 v. r. iki D vai. vakaro.

20 METŲ PATYRIMO

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Tainame automobilių motorus. Lyginame ((laužimus ir
(lenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DRRBflS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku | įvairias vietas. 

Parduodame akumlllatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

,2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 3-9842, Namy tel. WAIbrook 5-5934

nrn
NAUJAUSI

S G MITELE
VOKIŠKI ULTRA III-FI 
RADIJAI PATEFONAI 

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

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

Siegler costi you so llttle to 
own and operate...ii payt (or it. 

, te! f again and again with the fuel it ta ved

Siegler b not a spoce heoter thot wostes heot op the chlmney 
ond on the ceiling forcing you to live in one or two rooms. 
Siegler b not a centrai heating plant with expensive installationsl

Siegler is a revolutionary method of 
MUM FLOOR HEATING ..PUTS HEATIN EVERYROOM

BŪT WITHOUT COSTLY DIRT COLIECTINO PIPES AND REGISTERS

AND LOOK-don’t be tonfvsed by BTU Ratings!
Thcrc ii BTU INPUT ... thcrc ii BTU OUTPUT, būt what keeps your 
family warm ii BTU USEPUT . • . the working BTU’i that heat your 
bome! In BTU USEPUT, Siegler OUTHEATS ’EM ALLl A 50,000 

Į BTU Siegler givei morc USABLE HEAT than much higher rated ordi- 
pary heaters. Any Siegler Heater you buy will give you much moie 
USABLE HEAT than any olher heater of eoniparable size»

i
PATENTED> AUTOMATIC

SS

Sukaktuviniu Metų Dovanos Taupytojams

Šiais metais Ciane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau* 
pytojams. Štai jos;

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės į senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą su termo
metru arba puikią piniginę.

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

3. Kas padės $-500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti aiba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 Wesf 47Jh Street LAfayette 3-1083
D. R. Plclklculcz, prez-i F. It. I*letkewl<'z, wkr. Ir advokatai

Mokame auksina dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame 
ir išperkama valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai veltui, 

a rilKRVKITE SĄSKAITA MANDIEN. APDRAUSTA IKI Sio.ooo
DARBO VALANDOS: ptrmad. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak : 
antradlen) Ir penktadlen) nuo 9 iki B; trečiadieni uždaryta, 
o Sefttadlenlals nuo 9 valandos iki vidudienio.
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KAS SUKELIA

GALVOS 
SKAUDĖJIMO 
NEGALAVIMA? *

Gydytojas žino, kad '‘Galvos akaudAjlmo 
n«galaviinas” gali būti dėl {vairių prle- 
žaftčių. Dr. Peter Fahrney pinojo, kad 
tikroji priežastis dažnai yra nuo porlstal- 
tinlo RUlletėJlmo pasekmėje blogo JproMo 
ar dietos... Ir tokiuose atvejuose ‘‘Gomozo” 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptų, gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s 
•‘Gomozo” sustatė yra keletas inedblnlžkal 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina Ir 
Šildo sutrikusi skrandį; 2) atleidžia vidu
rių išpūtimo skausmus; 3) suteikia lėtų 
pagalbų. nuo sukietėjusių vidurių, kurio 
yra priežastim virš išvardintų simptomų, 
ftvelnus. Gero skonio. Išparduota virš 
20,000.000 bonkų. šeimos dydžio bonka 
51.05 vaistinėse. Bandykite Dr. Peter’s 
•Gomozo”... absoliučiai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad prlsiųskite 
51 už 11 oz. bonkų. (su jūsų vardu Ir ad- 
fciuo adresu: GOMOZO, 1 >ep(. 071>G5 
4011 N'. Kuvenstvood Avė., Cliieago 40, III.

COLORADO

PETRIFIED FOREST

R ANCH
(Catholic Camp)

FOR BOYS
Ages 8-15, Limited enrollment, 
Catholic Camp. 2 four week terma. 

JUNE 17 — JULY 15 
JULY 17 - AUG. 14 

$250.00 including fee. Each term. 
For reservations or further In
formation please ivrite ranch 
direet, DEPT., F, or phone for
brochures:

MELROSE 2-2679
Colorado Springs, Colorado

PAJIEftKOJIMAS
Pajieškomas JUOZAS GAILIUS, 

kilęs iš Dudlaukio km., Raseinių 
apskr. Gyveno Bostone, Mass. Jis 
pats, ar jo šeimos nariai yra jieš- 
komi giminių Lietuvoje. Rašyti: 
Mrs. Ona Lukatiakas, 712 May St., 
VVaukegan, III.

PAJIEŠKOJIMAI
Giminės jieško KAZIO BAL

SIO iš Platelių vals., Kretingos 

apsltr. Atsiliepti: Dr. Antanas 

Razma, 909 S. Kankakee St., 

Wilmingtou, IU.f USA.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas JUOZAS* SABALIAUS

KAS, apie 70 m. aniž., kilęs iš Joniškio 
parapijos. Jieško sesuo Sabaliauskai!? - 
Kudirkienė, gyvenanti Brazilijoje, atsiliep
ti: Jonas Butvilą, 5332 S. I.aflin St., Chi
cago 9, III. Tel. GRovchilI 6-2617.

CLASSIFIED AN1> HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškomi JUOZAS STARINS- 

KAS ir ONA STARINSKAITE, ki
lę iš Beigeriškių km., Tauragės 
vals. ir apskr. Jieško sesers Juli
jonos sūnus, Vladas Tamašauskas. 
Rašyti: Mr. V Tamašauskas, 2222 
Wright Avė., North Chicago, 111.

OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai., 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ I

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

| Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS 1
| ?743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781

(priešais S v. Kryžiaus ligoninę)
" .iiiiiiiinmiiiiiiiiHniiiiiiHHniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiinumiiiiimnif

PRISTATOME ANGLIS BEI 

'E6IAUS ALIEJŲ

* >nis IR MAŽAIS KIEKIAIS
aipgi perkraustome jūsų baldus saugiai kelete ai,, 
fliasdešimts mylių Reikale šaukite mus

ient Kambario baldus arba viso namo — kreipkite* pat’ 
daug matų patvrimi perkraustymo darbe

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

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 691h SI. REpublie 7-1941

■llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FItontier 6-1882
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

BVDRIKAS dumia $20.00 už bet 
kokĮ seni} jūsų laikrodėlį, iterkant 
naujų Bulovo, Benrus, l.lgin. Gruen, 
langines \Vitlnau<*r nuo $39.95 .ir 
aukščlaus. Perka ir parduoda Dei
mantus, Rriltjnnlii.s, senų auksų ir 
gintarus.
Elektriniai sieniniai laikrodžiai

l»<> .................................................. $2.95
Laikrodžiai su gegute ]x> ir

aulkšėiau . . . *......................... 0.9.5
Mašinėlės plnuknnis kirpti su

žirklėmis .................................. . 3.95
Žadintuvai laikrodžiui po .... 1.99
Kišeniniai laikrodžiai po .... 1.99
Bankiniai laikrodėliui su ak

menėliais po ............................. 6.99
14 karatų gryno aukso ranki

niai laikrodėliai ]io ............ 29.95
Folding Foto Camera po .... 9.95
Mažas kišeninis foto aparatas

po .................................................... 1.99
Parker Parkette rašoma plun

ksna po ........................................ 1.99
Marine Band lūpines armoni

kos po ........................................ 1.99
1 gabalų arbatos setas vertės

$4.00 už ...................................... 1.99
Kavai virti chromu padengtas

puodas vertės $4.00 už .... 1.99
20 gabalų lėkščių setas vertės

$8.00 tik po ............................. 4.00
53 gabalų lėkščių setas meniš

kai pagražintus vertės $69.00 
tik po ........................................... 29.95

100 gabalų lėkščių setas vertės
$52.00 tik po .......................... 14.95

3 gab. stalnless peilių ir šaukš
tų setas vertės $32.95 už... 14.95

53 gab. Pasidabruoti Kogers
Slheruare vertes $42.95 tik jk> 19.95 

Vienam asmeniui setas sterling
silver vertės $32.00 už .... 19.95 

Automatiškas tosteris vertės
$19.95 už ................................... 9.00

VVaflių keptuvės vertės $12.95
už .................................................. 5.95

Heating Pad (Elektrinės pa
galvėlės) $8.00 už ............ 4.00

ilnoniai Manketai yx) ................. 3.95
Plunksninės pagalvės po .... 1.95
šilkinės kaldros po ................... 6.95
Paauksuoti cufflinks setai su

jūsų initialais vertės $4.00 
po .................................................... 2.00

Balto plieno ir sidabro t|stan- 
čios lpikrodėlių apyrankėles 
vertės $2.50 už .......................... 1.19

Paauksuotos laikrodžių gran
dinėlės vertės $3.00 už .... 1.50

Cigarečių žiebtuvėliai $2.50 tik
IK, ...........................................................98

Vėliausios mados auskarai ver
tės $2.00 jk, ..................................... 98

Rožančiai vertės $2.00 už.................75
Rožančiai vertės $5.00 už ... 2.00
Geltono aukso auskarai vertės

$1.50 už . . ...........................................50
Perlai vertės $3.00 ui..........................98
Piknyko kėdės po.................................49
Tapė Reoorderiai vertės $129.

00 už ............................................. 69.95
Automatiški Fhonografai ver

tės $59.95 už .......................... 39.95
Maži nulio nupiginti už .......... 12.95
Btulio su baterijoms ir <MtUu 24.95
Televizijos visų žymiausių kompani
jų už žymiai sumažintas kainas leng
vais išmokėjimais.
Rašomos mašinėlės nuo $35.00 ir 
aukščiau.

Atsinešk Sj skelbimų — gausi dy
kai Lietuviškų Knygų su gaidomis.

Atdara Pirmadieniais Ir Ketvirta
dieniais vakarais iki 9:30. Sekmadie
niais nuo 10 iki 5 po piet. Kitomis 
dienomis nuo 9-6.

Budriko Radio valanda WHF’C IS 
Radio Stoties 1450 K. Ketvirtadie
niais nuo 6-7 vai. vakare.

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

BRIGHTON PARKE
Mūrinis, 3 butai po 6 kamb. centr. 
šildymas, gražios išvaizdos namas.

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

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

Medinis 2 po 5 kamb., centr. 
šild., šviesūs butai.

GAGE PARKE:
Medinis 2 po 6 kamb. centr. šil., 

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

MARQUETTE PARKE:
Mūrinis, 2 po 6 kamb. centr. 

šild., alyva.
KITUR:

Mūr., 6 ir 5 kamb. 56 ir Throop 
apyl., centr. šild. dideli kamb.

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

BIZNIO NAMAI:
Taverna ir 8 kamb. būt. Brigh- 

ton Parke.
Du mediniai namai: 2 butai po 

6 kamb. ir 2 — po 4 kamb. Brigh- 
ton Parke. $200 pajamų į mėnesį

Turime namų visose kolonijose. 
Pildome Income Tax. Parūpiname 
paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

HELP VVANTED VYRAI

MACHINISTS
with Bench and Machine 

Experience 
JOB SHOP VVORK

HELP VVANTED VYRAI

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

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

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš...................................#57,000,000.00

Atsargos Fondas.......................#4,500,000.00
CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT
Member of Federal Savings and Locui Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, President

įstaigos valandos: Kasdien, iškaitant Šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

JOS F. BUDRIK, Ine.
3241 S. HALSTED ST.
Telefonas: CAlnmet 5-7287

DAY VVORK OVERTIME

H & K MFG. CO.
464j} S. WESTERN

vyraTir"moterys

MF.N — VVOMEN 
TO SELL REAL ESTATE 

t.eads Furnished—Full or Part Time 
Excellent Earnings

AIF.LIO REALTY 
5234 W. Belmont — SITIngs 7-5670 
— WeekendB. 188 W. Randolph — 
CEnt 6-4166 — Week days.

BUILDING & REMODELING

STANDAKD ITIHIiAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

4192 ARCHfR AVĖ., CHICAGO 32 

PHONt: Vlrųinia 7-1,41

-

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. AP D RAIDŲ AGFNTCRA
Vigų rūšių apdraudos. Automobl

(ių finansavimas. Notarlatas Valsty 
bSs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitu, 
oasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENC4 
>900 S. Ashland Avė., Chicago 36. III

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas tr A. Lapkui

uatoliuoja visų geriausių Amen 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaces), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

Tel. OLympic 2-9811 nuo 8 vai
ryto iki 5 vai. vakaro.

Telef. nno 5 vai. vak.: OLympi 
2-6752 ir OLympic 2-8492

BRIGHTON PARKE
Stiprus mūrinis 12 butų po 6 

kamb. Central, šildymas—stokeris. 
$12,000.00 metinių pajamų. Gali
ma nupirkti tik $15,000 įmokėjus.

Labai geras mūrinis arti liet. 
mokyklos. 2 butai po 5. Pastogė, 
rūsys, centralinis šildymas. 2 au
tom. garažas. Dideli ir šviesūs 
kambariai.

Ant Archer’io mūrinis namas su 
patalpa krautuvei ir dviem butais. 
Rūsys, centr. šildymas, garažas.

Biznio gatvėj didelė taverna su 
užkandžiais ir likerių krautuve. 
Galima pirkti su namu arba be 
namo.

Medinis su rūsiu. 3 po 4. Jau
kūs butai, tile vonios ir virtuvės.

Mūrinis su rūsiu ir centraliniu 
šildymu. 4 butai po 6. Visi butai 
dideli ir šviesūs. Kaina $26,000.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė., LA 3-3881

Nejnd. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

TNCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduoda, 
namus, biznais, sklypus si ūkiu 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8URAN01 

8405 West 51 St. 
WAIbrook 5-5080

FRoepeet 8-3579 fvak. ir

KONTRAKTORIUS 
STANDAKD BUILDERS, INC. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, III.,

I’Rospeckt 8-3792
A. GINTNEK1S — pirmininkas 

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

duris.

V. ŠIMKUS

Įvairūs pataisymai ir pardavimas. 
Jei norite pirkti ar užsakyti namų 
fcuris būtų gerai išplanuotas, pato- 
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa 
kykite pas

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė

CHICAGO 3 2. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontu< 
i» senus Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

’jimimmiiiimmimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitt 
5 , LIETUVIŲ STATYBOS E
= BENDROVE =

MORAS I

= JBUILDERS, INO. =
•stato gyvenamuosius na =

_ Įvairūs patarimai staty- — 
= tx>8 bei finansavimo reika- S

E kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
E Tel. PRospect 8-2013 -
E 6800 SO. CAMPBELL AVĖ.. = 
= Chicago 29. Illinois E 
niiimiiiimiimiimiiimimmiiiiiiiiiiii£

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIO 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St 

Pk. DAnube 6-1798 
Padeda plrkitl - parduoti namui 
Ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai

Lyginimai - Cemento Pamatai — 
Nauji “Piers” - Stulpai - Prlpilimal
Bendri pataisymai.

Žemos žiemos kainos.
JONAS KOSINSKIS 

BOulevard 8-2788

HELP VVANTED — MALĖ

ENGINEERS

We Are

ENGINEERS
ENGINEERS

A distinguished International company pio- 
neering in all phases of radically new indus- 
trial design and construction, including Ato- 
mic Energy. A company with •limitlesg fu- 
ture in the new age we are helping to create 
by a fast moving really professional team of

ENGINEERS

We Want

We Offer

Qualified electrical, 
and architectural.

sitructural, mechanical

ENGINEERS
Excellent salaries, all fringe benefits, good 
working conditions, high management co- 
operation and above all, magnificent advance- 
ment opportunities for the career minded.

ENGINEERS
PLEASE SUBMTT A COMPLETE RESUME, STATING 

EDUCATION, ENPERIENCE AND SALARY 
REQULREMENT TO THE

THE H. K. FERGUSON COMPANY, 
ENGINEERS AND BUILDERS 

4783 East llth Street Cleveland 14, Otilo
-P

Parduodamas 6 kamb. naujas mo- 
dem. namas South Michigan’e. 
$12,000. Taip pat 3 akrai. Rašyti— 
Frank Pojeta, Edwardsburg, Mich.

2-JŲ BUTŲ MŪRINIS _ 6 ir 6 
kamb. Gazu apšildomi abu butai. 
Tile vonia. Beržinės spintos. Kili
mai. Pastumiamos durys. Daug 
priedų. $16,500. SVOBODA, 3729 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama LIQUOR STORE, ir
2 namai po 5 kamb. 150 pėdų ant 
S. Western Avė. -Gerai einąs biznis. 
Kreiptis į savininką tel. FUlton 
5-3594.

Savininkas parduoda Green Turtle 
Tavom. Moderniški įrengimai. Bu
tas už krautuvės. Karštu vandeniu 
apšildomi.

4516 So. Washtenaw 
Tel. BIshop 7-9216

PARDAVIMUI

Pardundamas airtnmnbllis— Dotlgc
1952 m., gerame stovyje. Nebrangiai.

Tel. FItontier 6-3863
Teirautis po 5 v. v.

IŠNUOMUOJAMA

ISNUOM. TAVERNA, 4 kamba
riai užpakaly.

3259 S. Union Avė.

BRIDGEPORTE IŠNUOM. TA
VERNA. Moderniški įrengimai. 
Gerai einąs biznis. OAK LEAF 
TAVERN, 3538 S. Halsted St., 
Vlrginla 7-9755.«

Marųuette Parke Išnuomuojamas 
atskiras 2 kambarių apstatytas bu
tas su visais patogumais ir garažu. 
Skambinkite: REpublie 7-6728 ar už
eikite — 7114 S. Maplewood Avė.

ACTOMOniLES — TRFCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 S. WE8TF.RN AVĖ.. PR 8-9533

HELP WANTED — MALĖ

ELECTRICAL ENGINEERS
A-N-D

DRAFTSMEN
We have positions open for men of 2 or more years experience 
in CONTROL, CONSTRUCTION LAYOUTS, POWER W0RK, 
LIGHTING and other phases of ELECTRICAL ENGINEERING 
for Industry.
If you are looking for an opportunity to advance and to develope 
all of your ąualifications as an Electrical Engineer.
Steady w<»rk, good pay. (We do all types of electrical engineer- 
ing work.)

APPLY IN PERSON, OR \VRITE TO

BOWSHOT, COOPER & O’DONNELL
6408 EUCIJD AVĖ. CLEVELAND, OHIO

“Cleveland** I Ar gest Completely Electrical 
Engineering Flrm” «

GELEŽIES DIRBTUVEI E 

(FORGE SHOP)

Reikalingi
KAITINTOJAI 

PADĖJĖJAI 

HAMMERDRIVERS 

HAMMERSMITIIS 

SAW MEN

Angščiausias atlyginimas. Ligoni
nės ir gyvybės draudimai. Apmoka
mi šventadienini. Apmokamos ato
stogos.
ANDKRSON SHITMAKER CO. 

824 S. Central Avė.

(Užpakaly 832 S. Central Avė.)
DRAFTSMEN

DESIGNERS

Chicago Englneerlng firm offers 
permanent employinent for mecha
nical, sitructural and piping design- 
ers and draftamen ou lieavy in- 
dustrial type work.

Pitone HArristtn 7-9391

ROUTEMEN
The opportunity you have waited 

for! Experlenced for ųuality retail 
cleaning plant. Estabiished route. 
Job with a future for reliable & 
conscientious man.

Mušt havo good references.

Apply
N. PREIB and COMPANY 

4222 VVest Madison St.

HELP WANTED MOTERYS

IBM KEYPUNCH OPERATOR

No. 024 either Alpha or numerio. 
Experience reąuired.

Secretary for refrigeration 

engineer

Dictaphone Operator

Many Company benefits. Pleasant 
conditions. Call Mrs. Barber for 

appointment HA 1-4222.
THE CREAMERY PACKAGE 

MFG. CO.

1243 W. Washington „

RECEPTIONIST TYPIST
RADIO — TV STATION 

Call Personnell:
SU 7-8300

MERGINŲ
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE.

ir kitose artintose vidurntiesčio 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVĖS MOKINĖS

VIRALINĖS
PANTRY) TVARKYTOJOS

1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti
3. Valgis ir uniformos duodami
4. Grupinė apdrauda
5. Grupinė liospitalizacija 
5. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama sekmadieniais ir šven

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL BUILDING

(Randolph prie Michlgan Avė.) 
arba 26 W. Madison

GENERAL OFFICE
We need 2 tvomen for steady in- 

teresting Office positions. Good start- 
ing salary with increaaes. Paid va- 
ention. No dietation. Air cotuli- 
tionod.

DON’T MISS TRIS!

SAKRETE PRODUCTS 
DRY MIX CONCRETE CO. 

10352 Franklin Avė.
FRANKU N PARK, ILL. 

GLadstone 5-3685

TYPIST - BILLER
with aptitude for fiąures and 
willing to learn other duties. 
Good salary. Interesting work 
and pleasant working condi
tions. 5 day vveek.

GLOBĖ MFG C0.
2501 S. Dearborn St. 

DAnube 6-4100
l> F. M K S I O I

RUMMAGE SALE
Vartotų drabužių ir kt. išpardavimas

BETHEL TEMPLE 
3228 W. PALMF.R 

Balandžio (April) 10 ir 11 d. d., 
nuo 9 v. ryto iki 8 vai. vak.


