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ITALIJA IŠLAIKĖ RINKIMINIUS EGZAMINUS
Ar tik nereikės susikrauti

daiktelius ir palikti New Yorką
SALOMĖJA NARKĖLIGNA1TĖ,

Mūsų korespondentė Jungt. Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Atrodo, debesys ima niauktis ties 
sovietinės delegacijos viršūnių galvomis. Gali atsitikti, jog Višins
kio įpėdinis Arkady Sobolev turės susikrauti daiktelius ir palikti 
New Yorką.

Tokių čia nuomonių esama ry
šium su vis didėjančiu Amerikos 
visuomenės opinijos spaudimu 
prieš sovietinės delegacijos na
rius, kurie, kaip įrodyta per kon
gresinę investigaciją, užsiiminė
jo „jų kompetenciją peržengian
čiais darbais“.

Prasidėjo nuo jūreivių

Čia turima galvoje prievarta iš 
Amerikos į Sovietų Sąjungą grą
žintieji jūreiviai, prie kurių by
los vėliau prisidėjo ir daugiau įro 
dymų, kad sovietiniai „diploma
tai“ terorizuoja tremtinius, ra
gindami juos grįžti į Tėvynę.

Jau du sovietinės delegacijos 
nariai, atache Aleksandr Gurja- 
nov ir tretysis sekretorius Niko- 
lai Turkin iš JAV išvyko po to, 
kai State departamentas paskel
bė juos „persona non grata“ už 
jų vaidmenį penkių jūreivių grą
žinime. Tuokart State departa
mentas betgi papeikė ir JT dele
gatą Arkady Sobolev.

Šiuo metu dar nebuvo žinoma 
kokių žygių tas pats statė depar
tamentas imsis prieš likusius, bet 
Senato vidaus saugumo komiteto 
dviejų savaičių investigacijos iš
vadoje iš JAV turėtų išvykti ir 
pats Sobolev bei jo pirmasis sek
retorius Jakimov. Taip pat ir ant 
jų ambasadoriaus Washingtone 
Zarubino galvos daug krenta. Ir 
anas, kaip sako Senato komite
tas, naudojo prievartą prieš pa
bėgėlius.

Čia tėra žinoma, kad JAV am
basadorius Henry Cabot Lodge 
yra lankęsis pas Gen. Sekretorių 
ir tuo reikalu kalbėjęsis, bet tuo 
tarpu neaišku, ko jis reikalavo ir 
kas buvo nutarta daryti.

Daug kas mano, kad, jeigu tik

meniniai nuopelnai. Tad, jeigu 
dabar Sobolevą ir nuimtų iš šio 
posto, sakoma, reikia tikėtis, 
kad ir jo įpėdinis bus toks „ra
miai taikingas ir sugyvenamas“, 
nes dabar tokia jau sovietų tak
tika.

Asmeniškai su Sobolevu Jūsų 
korespondentei nėra tekę jokiais 
kontroversiniais klausimais kal
bėtis, nors jis žino, kad esu lietu
vė ir atstovauju laikraštį, kuris 
nėra „progresyvus“. Ypač nuo to 
laiko, kai jų delegatų akivaizdo
je teko kalbėtis su prof. J. Matu
liu, sovietinė delegacija sutinka 
su faktu, kad JT korespondentų 
tarpe yra ir lietuvis ir kuriam 
jie viešai negali atsakyti pripaži
nimo, nes jis yra nariu visos JT 
korespondentų sąjungos, nęrs as 
meniškai toks Malikas net keletą 
kartų yra išsireiškęs, kad „ja 
takoj gazety nepriznaju“ (aš to 
kio laikraščio nepripažįstu).

Maskva apie
pasaulio revoliuciją

MASKVA. — Kompartijos or 
ganas “Pravda” nr. 135 ryšium 
su išleidimu ketvirtojo tomo 
Markso-Engelso raštų, deda 
straipsnį, kuriame reiškiamos 
viltys, kad marksistinis komu
nizmas įsigalės visame pasau
lyje, tik įvairime šalyse tai 
įvyksią skirtingu keliu, nebūti
nai, kad visur to būtų pasiekta 
pilietinio karo keliu. Viskas pri
klausą nuo savitų sąlygų at
skirose šalyse, nuo revoliucio- 
nieriškos saviveiklos ir nuo 
“darbo masių kūrybingumo”, 
nuo komunistinių-darbininkiškų 
partijų aktyvumo. Marksizmas 
esąs kelyje į pasaulio pakeiti
mą.

Taigi, Kremliaus galvos ne
va draugiškai šypsosi, bet vis- 
tiek planuoja pasaulį užvaldyti.

Ir toliau kovos
ANN ARBOR, Mich., geg. 28. 

— Indonezijos prezidentas Su
kamo praėjusį sekmadienį kalbė
jo Michigan universitete, kur 
jam buvo suteiktas teisių garbės 
daktaro laipsnis. Sukamo pareiš
kė, jog Indonezijos revoliucija 
prieš kolonializmą bus ir toliau 
tęsiama.

Kipro sala
nuvertė ministerį

ATĖNAI, Graikija, geg. 28. — 
Graikijos užsienio reikalų minis- 
teris Spyros Theotokis šiandien 
pasitraukė iš ministerio pareigų, 
kadangi jam nesisekė išspręsti 
Kipro salos klausimą. Jis kaltina
mas, kad peršvelniai sprendė 
Kipro salos klausimą. Theotokis 
buvo smarkiai puolamas graikų 
kipriečių.

Wlinam Waner" ivl ei ton, Boylor universiteto trustistų pirmininkas, už
deda rūbą prezidentui Eisenhoweriui, suteikiant jam garbės daktaro 
laipsnį. (INS)

Krikščionys demokratai laimėjo 
savivaldybių rinkimus Italijoje

ROMA, geg. 28. — Italija praėjusį sekmadienį ir pirmadienį
rinko miestų ir miestelių savivaldybių pareigūnus.______________

Apie 85 procentų asmenų, iš
30 milionų galinčių balsuoti, da
lyvavo rinkimuose. Rinkimai vy
ko nuo Alpių iki Sicilijos. Buvo 
renkami 313,601 asmuo į savival
dybes 6,587 bendruomenėse.

Vakarai su didele atida seka 
šiuos rinkimus, nes nuo jų daug 
priklausys kitų metų Italijos par
lamentariniai rinkimai ir be to 
parodys kiek yra stipri krikščio
niška ir demokratiška dvasia Ita
lijoje.

Šiemet rinkimuose italai gy
viau dalyvavo negu kitais kar- 

I tais.
* 4*.

Šiandien po pietų jau buvo pra 
nešimų, kad krikščionys demo
kratai pirmauja rinkimuose, ko
munistai susilpnėjo.

Buvęs prezidentas Trumanas, 
dabar esąs Romoje, stebėjo irgi 
italų rinkimus.

Trumpai iš visur
• JAV pramonininkai mano, 

kad antroje metų pusėje tęsis ka
pitalo trūkumas, tarp liepos ir 
rugsėjo gamybos susilpimas, o 
metų gale vėl atsigaus iki rekor
dinių skaičių.

• Pornografiniai raštai, fil
mas spekuliantams Amerikoje 
duoda per metus po 500 mil. do
lerių. Tai pareiškė senato komisi
ja, reikalaudama įstatymais su
varžyti tuos jaunimo gadintojus.
• Žydai Rusijoje. Sovietuose 

apie 2 mil. žydų gyvena. Apie 
500,000 jų Maskvoj ir po 100,000 
Kijeve, Leningrade, Odesoj. Apie 
po 50,000 Minske, Sverdiovske, 
Taškente, Tiflise. Maskvoje yra 
3 sinagogos, viso yra 500 sinago
gų. Bet rabinų seminarijos nėra, 
tad rabinų belikę 10—15.

• Bulganinas ir Chruščevas 
pakviesti į Daniją, Norvegiją ir 
Švediją. Šių valstybių pirminin
kai jau vaišinosi Maskvoje.

Ašaros, kurias malina išlieja 
dėl savo paklydusio vaiko, pasi
daro kietais akmenimis, jo ke
lyje. — Dse

karjerą Jungtinėse Tautose pra
dėjo kaip Gen. Sekretoriaus pa
vaduotojas politiniams reika
lams. Čia jis paskui reiškėsi jau 
kaip delegatas Višinskio vado
vaujamoje atstovybėje, o kai 
anas mirė (ar buvo numarintas, 
kaip kas spėja), tai, nežiūrint, 
kad buvo tikėtasi, jog bus paskir
tas Malikas, tas postas atiteko 
Sobolevui.

Todėl Sobolevas jau čia laiko
mas postalininės eros atstovu, o 
ryšium su tuo ir pati sovietinė 
taktika Jungtinėse Tautose kei
tėsi.

Rusai kalba angliškai

Anksčiau vien tik rusiškai kal
bėję su kitais, nuo Sobolevo atė
jimo rusai nė kiek nesibaimina 
kalbėti angliškai ir, pasirodo, jie 
angliškai kalba netaip jau blogai. 
Praėjusią žiemą, kai JT kores
pondentai buvo pasikvietę tradi 
ciniams priešpiečiams tuo metu 
sovietų delegacijai vadovavusį 
užs. reik. min. pavaduotoją Kuz- 
necovą, Sobolevas kalbėjosi su 
visais angliškai laisvai ir atsaki
nėjo visus klausimus.

Stebėjusieji JT posėdžius nuo 
pat organizacijos įsisteigimo čia 
nurodo, kad Sobolevui vadovau
jant sovietų delegacija yra žy
miai santūresnė ir netokia rėks
nį, kaip buvo Višinskio laikais 
Pabrėžiama ir tai, kad ir pats So
bolevas labai skiriasi nuo Vi 
šinskio. Jis, žinoma, nėra toks 
gabus kalbėtojas ir jis nesugeba 
taip gražiai pasijuokti iš „kapi
talistinių vyriausybių ir jų diplo
matų“, bet jis kalbėti pagali, ir 
kalba visiškai ramiai, net nepa
keldamas balso. Tai 'kontrastas 
Višinskio oracijoms.

Tačiau, kad ir ramiai, bet, kaip 
! ---- .—jr gobolevas

JAV norės, tai Sobolevas su kom 
panija bus priverstas išvykti, ka- lietuvis pasakytų,
dangi JAV, kaip JT būstinės kraš 
to'Šeimininkė, turi su Jungtinėm 
Tautom sutartį, o pagal ją užtik
rinamas Amerikai saugumas. Ši
tuo atveju JAV kaip tik ir re
miasi, jog tokių diplomatų buvi
mas, jiems kišantis į dalykus, ku
rie jiems nepriklauso, graso kraš 
to saugumui.

Kas tas Sobolevas f
Elektro inžinieriaus profesijos 

ir diplomato pareigoms paskirtas

knisa gilią šaknį. Jis savo pasako 
ir padaro taip, kaip jam iš augš- 
čiau prisakyta, o kad visa tai at
lieka kitomis priemonėmis, tai 
jau čia Maskvos politikos mada.

Delegatai tvirtina, kad Sobole
vas yra pakankamai inteligentiš
kas ir savo reikalą žino. Jo tonas 
ir gestai raminančiai nuteikia ir 
daro jį labiau priimtiną nei kokį 
kitą. Tačiau kaikurie stebėtojai 
įspėja, jog tai gali būti tik Mas
kvos politikos reikalas, o ne So-

visiškai neseniai, Sobolevas savo bolevo kokie nors specialūs as-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Paryžius ir Marokas pasirašė sutartį, pagal kurią Marokas 

savistoviai tvarkys savo užsienio reikalus. Ta sutartimi Pamcūzi- 
ja pripažįsta teisę Marokai, kad šis gali iš naujo tartis su Amerika 
dėl oro bazių statuso. Maroke yra keturios JAV oro bazės. Žinoma, 
Maroko vyriausybė norės gauti daugiau pinigų iš JAV.

— Prancūzai vakar Alžirijoje Casbah apylinkėje išskriningavo 
50,000 arabų ir 6,000 europiečių. 522 asmenys, įtarti turį ryšių su 
sukilėliais, tebėra Prancūzijos armijos rankose.

— Panamos prezidentu išrinktas De La Guardia.

— Bulganinas ir Chruščevas norėtų vykti svečiuosna į Ka
nadą. ,

— Sovietų Rusija suplanavo ekonominę pagalbą Azijai ir Af ri
kai, kad paviliotų tuos kraštus pas save. Bilionus dolerių duos Azi
jai ir Afrikai.

— /folijos senatorius Stefano Perrier, 72 metų, Liberalų par
tijos narys ir palaikęs centro koalicinę vyriausybę, žuvo praėjusį 
sekmadienį automobilio nelaimėje.

— Japonijos mokslininkai praneša, kad jų instrumentai rodo, 
jog JAV vakar išsprogdino kitą atominę bombą Bikini saloje.

Degantys buteliai
NICOSIA, Kipro sala, — geg. 

28. — Jaunuoliai turkai siautė 
Nicosia mieste graikų kvartale. 
Jaunuoliai mėtė degančius gazo
lino butelius į graikų krautuves.

Ir vėl vienas turkas policinin
kas nužudytas, o kitas sužeistas. 
Tarp graikų ir turkų įsitempimas 
didėja.

himnas
RABAT, Marokas, geg. 28. — 

Pirmą kartą po 26 metų pradė
tas giedoti Maroko himnas pra
dedant radijo programą. Maroko 
himnas dabar giedamas vieton 
prancūzų himno.

• Sovietų spauda pradėjo pro
pagandą už prekybos išplėtimą 
tarp Sovietų ir Amerikos.

Kremlius nori suardyti
Šiaurės Atlanto organizaciją

COLUMBUS, Nebr., geg. 28. — Šiaurės Atlanto Sutarties or
ganizacijai (Natui) „reikės dar trijų ar keturių metų, kad galėtų 
atsispirti agresijai“ — pareiškė gen. Alfred Gruenther, Šiaurės At
lanto Sutarties organizacijos vyr. vadas.
• Gen. Alfred Gruenther, kalbė

damas praėjusį sekmadienį, taip 
pat pastebėjo, kad kai Vokietijos 
jėgos pasieks reikiamą skaičių ir 
augštį, tada Nato apylinkė bus 
galima apginti.

Per penkeaius metus Nato pa
didino savo veiklą keturis ar pen 
kis kartus ir Vakarai turi virše
nybę oro jėgų srityje.

Gen. Gruenther paminėjo Mas
kvos paskelbimą, kad Sov. Rusi
ja norinti mažinti savo karines 
jėgas, bet sumažinimas nuo 175 
iki 115 divizijų nėra reikšmingas 
dalykas. Su mažiau divizijų dar 
šauniau ir lanksčiau galima veik
ti.

Gen. Gruenther nurodė, jog 
Sov. Rusijos pusėje yra 75 sateli
tinės divizijos.

Š. Atlanto Sutarties organiza
cijos vadas Gruenther pabrėžė, 
kad dabar Kremliaus svarbiausiu 
dalyku yra sugriauti Nato.

Grąžino dolerį
MILWAUKEE, Wisc. — Davė 

Sherman gavo vieną dolerį, at
siųstą per paštą. Prie dolerio pri
dėtas tokio turinio raštelis: „Čia 
yra doleris, kurį aš paėmiau iš 
krautuvės“..

Nesibaigiančios

paskolos
MASKVA. — Sovietų gyven

tojus nuolat vargina nesibai
giančios vidaus paskolos. “Prav 
da” Nr. 136 skelbia naują So
vietų vyriausybės suplanuotą 
vidaus paskolą — 32 bilionų do
lerių sumoje. Paskola bus 20- 
čiai metų.

• Vengrijos raudonieji giriasi, 
jog sumažino pasienio sustiprini
mą.

Kokia sunki dalia yra
motinos Sovietų Rusijoje

BRIUSELIS. — „Nė viename kitame krašte motinos su ma
žais vaikais nėra taip išnaudojamos darbui, kaip Sovietų Sąjungdj 
ir komunistų valdomuose kraštuose“.

Tokią išvadą paskelbė neseniai 
Briuselyje įvykęs Laisvųjų Pro
fesinių Sąjungų konfederacijos 
suvažiavimas, šios organizacijos 
informacijų biuletenyje tarp kit
ko rašoma: Nors Pasaulinė ko
munistinių sindikatų federacija 
skelbia, kad Sovietų Sąjungoj, 
raudonojoj Kinijoj ir satelitiniuo 
se kraštuose moterys yra išsiko
vojusios savo teises, tačiau fak
tai kalba visai ką kitą. Faktai ne
užginčijamai patvirtina, kad ko
munistų valdomuose kraštuose 
moterys turi teisę tik į sunkų dar 
bą už labai žemą atlyginimą fab
rikuose, kasyklose, kolchozuose, 
prie namų statymo bei kelių tie
simo ir net yra verčiamos tar
nauti milicijoj.

Šalia visų šių darbų jos turi 
taip pat rūpintis namų apyvoka 
ir kitais šeimos reikalais. Nė vie
name pasaulio krašte motinos su 
mažais vaikais nėra verčiamos 
dirbti. Tik komunistų valdomuo
se kraštuose šeimos tėvas savo 
uždarbiu nepajėgia išmaitinti 
žmonos ir vaikų.

Baigė streiką
ROMA, geg. 28. — Italijos oro 

linijos pilotai baigė 16-kos dienų 
streiką. Jie nori gyvenimo sąly
gų pagerinimo.

• Kinijos komunistai įsakė mo 
terim, kad jos būtų pagražintos. 
Didelis lūpų pieštukų pareikala
vimas.

Oras Chicagoje 
Oro biuras praneša: Chicagoje

ir jos apylinkėje rytoj bus šal
čiau.

Gamybos nuostoliai 
SSSR-je

MASKVA. — Sovietų vyriau
sybės organas “Izvestrjos” nr. 
118 rašo, kad Sumos turbininia
me fabrike turėta, nuostolių 
2,130,000 rublių vien tik praė
jusiais metais dėl daugybės at
mestinų gaminių (broko).

Kaip atrodo spauda pasaulyje
Lichtenšteine, San Marino vals
tybėlėj ir Monaco kunigaikšti
joje.

Min. Ž^adeikis
nepasitrauks

WILKES BARRE, Pa. — Lie
tuvių R. K. Susivienijimo Ameri
koje laikraščio „Garso“ Nr. 21 
paskelbtas Lieutvos ministerio p. 
Povilo Zadeikio tokio turinio laiš 
kas:

„Garso š. m. gegužės 10 laido
je tilpo antrašte: „Kas užims Ža- 
deikio vietą“—žinutė, kurios pir
mose eilutėse pasakoma šitaip: 
„Lietuvos Pasiuntinybėje Wash- 
ingtone numatomos permainos. 
Ilgametis ministeris pulk. Povi
las Žadeikis dėl pašlijusios svei
katos ketina pasitraukti“.

„Kiek tai liečia p. Žadeiikį, ši 
žinutė visais atvejais neatitinka

NEW YORKAS. — UNESCO 
yra paskelbusi duomenis, kaip at 
rodo skaudos padėtis pasaulyje.
Sov. Sąjungoje šiandien dienraš
čių ir savaitraščių bendras tira
žas siekia apie 44 mil. egz. JAV 
1954 m. leidžiamų laikraščių tira
žas siekė 54 mil. egz., o praėju
siais metais padidėjo iki 55 mil.
JAV, kurių gyventojų skaičius 
tesudaro vos 7 proc. viso pasau
lio gyventojų skaičiaus, sunaudo
ja apie 60 proc. visos popieriaus 
gamybos pasaulyje.

Po JAV, kaip didžiausias laik
raštinio popieriaus gamintojas 
pasaulyje, eiha Kanada. Dideliais 
tiražais pasižymi ir Vak. Vokie
tija, kurios tūkstančiui gyvento
jų tenka 312 laikraščių egz. Ją 
prašoka Liuksemburgas su 445,
Švedija — su 506 ir D. Britanija 
— su 610 egz. tūkstančiui gyven
tojų. Belgija, kurios gyventojų 
skaičius siekia 8.5 mil., turi ben- 'tikrenybei“.
drą tiražą 3,3 mil. egz. Dideli ti
ražai ir Japonijoje. Su 179 dien
raščiais ir 34,5 mil. tiražu ji eina 
pasaulyje trečiojoj vietoj. Po jos 
eina Vak. Vokietija. Europoj tik 
4-se valstybėse nėra dienraščių. 
Tai — romantiškoj Andoroj,

Egiptieti* laikraštininkas Ibrahim Isiat (detonėje) kalbasi su Haifa 
meru Aba Cousbi. Grįžęs iš Izraelio, Izzat parašė straipsnį, kuriame 
sakoma, jog Izraelis nori taikos su arabais. Vėliau jis kalbėjosi su 
Izraelio premjeru Ben Gūrion. (1NS)

Laišką pasirašė pats p. Žadei
kis.

Gėdingas vadovavimas
SSSR pramonei

MASKVA. — Kompartijos or 
ganas “Pravda” nr. 139 net sa
vo vedamąjį paskyrė pabarimui 
"gėdingo vadovavimo” pramo
nėje. Esą, tai pastebima asbes
to ir statybos medžiagų pramo
nėje. Pramonė kenčia dėl per- 
mažos mechanizacijos ir nepa
kankamo energijos parūpinimo.

Baldų fabrikai Velikije Lūki 
mieste ilgai prastovi dėl žalia
vos stokos. Tokioje nepavydėti
noje padėtyje yra ir Rostovo, 
Dagestano, Frunzės miestų fab 
rikai.

Kalendorius
Gegužės 29 d.: šv. Marija Mag- 

delena iš Paccos; lietuviški: Di- 
donis ir Viksvė.

Gegužės 30 d.: šv. Rožė Limie- 
tė; lietuviški: Bytautas ir Vesta. 
Rytoj Kapinių puošime diena.
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‘Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS...... 1
4342 Archer Avė.. Chicago, 32 

x Daina ir sveikata

Šaukiamės Jūsų pagalbost j i. j n ’» * *•* i
Kiekvienais metais organizuo- puikiai nuteikia jauną sielą, kad 

jame lietuviškas stovyklas jau- jįe su ataromis atsisveikina sa-

tos, iškylos, laužai, įvairūs re- Į tuo būdu jos greičiausiai mus 
Ilginiai ir tautiniai parengimai pasiekia.

nimui. Jos yra vienos geriausių 
priemonių išgelbėti jaunimą nuo 
religinės ir tautinės mirties. To 
kios stovyklos yra organizuoja
mos ir Vokietijoje gyvenančiam 
lietuvių jaunimui. Kada- didž o- 
ji lietuvių dalis apleido Vokieti-

Daina ir malda per amžius susirūpinau. Ar reikia jį išimti, 
guodė ir gaivino lietuvių tautą.' ar jį palikus nebus pavojinga.
Lietuviai visur ir visada links- Kartais jaučiu viršugalvy smel- ją, l o darbo ėmėsi lietuviai ku-

»ose ar graudžiose valandose, 
darbuose, varguose ir prispau
dimuose mylėjo ir tebemyli sa
vo bočių sukurtas, motulių ty
liai niūnuotas ar minios galin
gai dainuotas dainas.

Neišsemiamai turtingas, tau
resnis ir galingesnis už auksą 
yra lietuviškų dainų gražių žo
džių ir melodijų lobynas. Tame 
mūsų bočių sukrautame kraity
je glūdį ne tik tautinės kultū
ros branduoliai, bet ir lietuvių

kimą, bet kartais ir skausmai | nigai, vadovaujami tėvo Alf. Ber
eina po visą galvą, tačiau labai 
retai. ,

Atsakymas O. A. — Ne kiek
vienas gūželis kūne tampa vė
žiu, pvz. lipoidai — gūželiai, ku- 

' rie labai dažnai atsiranda po 
oda galvoje, — nėra piktieji gū
želiai. Žinoma, geriausiai pašalin 
ti kiekvieną atsiradusį kūne gū
želį, jei yra koks nors įtarimas 
ar abejonė. Pašalinus gūželį bus 
tamstai ramiau, gi operacija

tautos sveikata ir gyvybė. Ir yra neskaųdi, kurią gydytojas
kas gi išgelbėjo lietuvių kalbą 
ir lietuvių tautą nuo nevilties, 
mirties ir prapulties, jei ne kun. 
Strazdelio, kun. Vienožinskio įr 
kun. Maironio sukurtos ir visos 
tautos dainuojamos dainos?

Iš lietuvių tautos dainų loby
no daug turto pasisėmė savo kū 
riniams kitų tautų išgarsėję kom 
pozitoriai. Ateis laikas, kad lie
tuvių tautoje gims genijus, kuris 
iš lietuvių dainų lobyno sukurs 
tokių nuostabių muzikos kūri
nių, kurie žavės pasaulį gal dar 
daugiau negu žavi Čaikovskio ar 
Poderio - Paderewskio kūriniai 
Bet ne apie tai aš privalau kal
bėti. Kaip gydytojui, man pri 
dera tik tokį klausimą aptarti, 
kokią įtaką j žmogaus sveikatą 
daro daina ir muzika.

Graži daina ir maloni muzika 
veikia į žmogaus nervus rami 
nančiai. Gydytojai dažnai reko
menduoja gydyti tūlas psicho- 
neurotines ligas panaudbjant Ii 
gonio ligai tinkamai pritaikintu 
muziką. Visi žino, kokia muzi
ka kaip veikia į žmogaus nuo
taiką, kad bailiesiems muzika 
gali įkvėpti tiek drąsos, kaff.net 
mirtis jiems pasidaro nebaisi. 
Nusiminusiems muzika gali su
žadinti vilties kibirkštėlę. Krikš 
čionių bažnyičose giedamos gra
žios giesmės ir vargonų darnūs 
garsai savotiškai veikia į vargų 
ir rūpesčių slegiamą žmogų. 
Taip, net tokios giesmės, kaip 
“Pulkim ant kelių”, “Marija, Ma 
rija” arba "Dievas mūsų gel
bėtojas”, daug lietuvių išgelbė
jo nuo savižudybės, teikė jiems 
viltį ir norą gyventi. Bolševikai 
tai vadina “opiumu”.

Gydytojai žino, kad inteligen
tija supranta, kad graži muzika 
prie stalo ne tik apsinaukusį ū- 
pą prablaivina, bet ir apetitą pa 
žadina. Muzika prie valgio pa
deda geriau maistą suvirškinti. 
O tai žmogaus sveikatai'yra la
bai svarbu. .

Tol, kol lietuviai dainą ir mu
ziką mylės, lietuvių tauta ne
mirs. Daugiau meilės lietuvių 
bažnytineėms giesmėms daugiau 
pagarbos mūsų dainiams ir mu
zikams! Lietuviai dainininkai ir 
mūsų muzikai mŪ3ų nuotaikas 
skaidrina, mūsų .dvasiai ir kū
nui sveikatą teikia. Dažnai apie 
kitus galvodami, lietuvių visuo
menės gerovei bedirbdami, jie 
dažnai savo sveikatą užsimirš
ta. Dainininkai,'pianistai, vargo 
nininkai, smuikininkai ir bend
rai muzikos profesijai pasišven
tę veikėjai dažnai gauna tokias 
graudžiai skaudžias ligas, kokių 
kitų profesijų žmonės nepati
ria. Tūkstančius lietuvių muzi
kos mylėtojų tas klausimas ga
li dominti, ypač, kaip išvengti 
įvairių juos galinčių liesti ligų 
teks rašyti kitą sykį.

DAKTARO ATSAKYMAI Į
KLAUSIMUS

Klausia O. A. — Jau gana se
niai, gal prieš 6 metus, paste
bėjau viršugalvyje mažą žirnio 
didumo gužiuką. Kai pirštais 
pajudinu, laksto po oda. Visai 
nekreipiau į jį dėmesio, bet ne
seniai skaičiau vieno daktaro 
straipsnį, kad kiekvieną atsira- 
duaj gužiuką betkurioje vietoje 
reikia įtarti vėžiu.s Aš tuo ir

gali padaryti savo ofise.
Klausia A. V. — Mano 3 me

tų dukrelę šią žiemą lkbai bėrė 
votimis. Ir kas aršiausia — vi
sos ant veido. Kiek nešiau pas 
daktarą, vis duoda penicilino a- 
datas, bet nieko negelbsti. Jau 
visas veidukas vien randai ir 
raudonos žymės. Klausiau dak
taro, fiuo ko jos atsiranda, sa
ko nieko ypatingo, laikui bėgant 
praeis. Ir antras taipgi svar
bus klausimas: negali važiuoti 
mašinoje, tuoj vemia. Ir tas 
kartojasi kieki veną kartą: visa 
išbąlą ir darosi silpna. Prašau 
p. daktarą suteikti paaiškinimų 
ir patarimų.

Atsakymas A. V. — Nema
čius jūsų dukrytės ir neištyrus 
atidžiai jos sveikatos stovio ar 
jos negalavimų kaltininkų, nė
ra jokių galimumų suteikti tams 
tai kokių nors paaiškinimų ar 
patarimų. Patariu tamstai su 
savo dukryte kreiptis į pediatri 
jos specialistą gydytoją, kurių 
pakankamai yra ir Baltimorėje. i

naton o. Su .užjūrio lietuvių fi
nansine parama šis svarbus dar 
bas buvo sėkmingai dirbamas. 
Jo turime neapleisti ir ateityje.

Ir šiais metais norime suor
ganizuoti lietuviams vaikučiams 
graž’ą vasaros stovyklą. Vieta 
surasta, laikas nustatytas. Esa
me reikalingi finansinės para
mos. Kreipiamės į JAV ir Ka
nadoje gyvenančius lietuvius. 
Pagalbos šaukiančiojo balsas 
būdavo visuomet nuoširdžiai iš
girstas. Jį kartojame ir dabar.

Medžiaginė padėtis Vokietijo
je gyvenančių lietuvių yra kiek 
pagerėjusi tik tiems, kurie gau
na darbą ir gali dirbti. Likusioji 
didžioji dalis gyvena iš mažos 
pašalpos, kurios negali užtekti 
net reikalingiausiems maisto 
produktams. Jeigu ne Balfas, 
turėtume ištisą džiovininkų sa
natoriją.

Džiova susirgimų turime ir 
jaunimo tarpe. Tai skaudus reiš 
kinys, pro kurį negali praeiti nė 
vienas nesusimąstęs. Stovykla 
ateina čia į pagalbą. Nauja ap
linka, geras oras duoda jam čia 
fizinio atsparumo. Svarbią mi
siją stovykla turi jaunimo dva
sios pasauliui. Čia. ugdomas 
žmogus bendruomeniniam gyve-

vo draugus ir stovyklą.
Šv. Mišiomis yra pradedama 

diena. Tnimpu pamokslėliu jau
nimui perteikiamos kiekvieną 
dieną religinės tiesos. O kiek 
nuotaikos ir nemeluoto kūrybin
gumo prie laužo ar partzano pa 
gerbimo! Lietuviško jaunimo 
stovyklos duoda mums nepakei
čiamą progą sukurti ar atkurti 
lietuviu tėvų vaikučiuose Lietu
vą, kokia ji buvo ir turėtų būti.

Į šį aukų vajų kviečiu nuošir
džiai įsijungti visus lietuvius. 
Mieluosius kunigus, kurie visuo
met taip nuoširdžiai atsiliepia į 
kiekvieną pagalbos šauksmą, 
prašyčiau paraginti katalikiškas 
nimui. Čia bendra malda, paskai 
organizacijas pravesti aukų rin
kimo vajų.

Aukas siųakite per Balfą, nes

Kun. Ant. Bunga
Memingen, Revalvveg 5.

Ui fI A1 IR SAUGI AI

PERKR AUSTAU
BALDUS
vietoji; il is toliai;

K. EiOLKOMS
Tunu'naūjžį dldelf sunkvežimį 

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

Tel. PRescott 9-2781

Tel. ofiso HE. 4-APvv. rei. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4. ir S—9 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

Dr. Nina KRIAU6LLI0NAITĖ
(Gydytoje ir Ohlrurgč) 

MOTKBV LIGŲ IK AKlitlUJON
SPECIALI STB 

1780 West 71rt Street 
(Kampas 71st Ir Californla)

Tvl. ofiso ir rva. REpubUc 7-4144 
Vai. 11-1 ir «-» v. ▼. šešt. 1-4 p p. 

Prišmlracs tik pagal susitarime.

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlrurgš) 

KCDIKIŲ IB VAIKU UGŲ 
SPECIALISTE

7160 South Westera Avenue
(MKDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
G v. — S vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet

Ofloe tel. BE. 7-1198
Bes. teL WAlbrook 8-3708 .

YeL ofiso YA. 7-8887, res. RE. 7-4848

DR. FRANK C. KWINN
(KVIE0IN8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1861 W«4t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki t ▼. popiet. Nuo 7 ▼. Iki 8:10 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

DR. J. L SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 V. 63rd St. 
Ofiso tel. REliance 8-4410 

lUaid. telef. GRovehUl 0-0917 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 0-8 p. m. 

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street . 
(Kampus 47th Ir llerndtage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOwnliall 3-0989 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HKinlodk 4-7080, neatsakius 

skambinti CEntral 6-2294.

STATYBAI
« NAMŲ
PATAISYMUI |
PBISTATOM
Visokių Rūšių
MEDŽIAGĄ

CARFt MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVINAS, Prez.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

DR. ANNA BALI U N AS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai.

S .k. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia- 
enials uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PB 8-3224
Bos telef. WAlbrook 6-8078

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IB CHIRURGAI
2800 West 51«t Street

Vlal. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2 iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 popiet. Seš-. 
tadlenials 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 4-1788 
Bes. tel. GRovehlll 4-8608

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

V

BUICK’ A S

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Wester» Aveaue 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUc 7-4800 

Rezidencija: GBovehUl 0-8161

TeL ofiso PRospect 6-2240
PBospect 8-4732

DR. A. MACIUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES L1GOE 

6700 S. Vood Street
PrlGmlmo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien Ir nuo 6 iki 3 
vai. plrmad. Ir penkt. Trečlad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVICIUS
GYDYTOJA IR CHIRŪBG®

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

Tel.: Ofiso — PUUman 6-6744 
Buto — ENglewood 4-4979

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. BEml. 4-3751

DR. A. MARBUTAS
PLAUČIŲ ur VIDAUS LIGOS 

6767 South Woetern Arame
Valandos: plrmad., trečlad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu* laiku pagal susitarimą.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4263 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7780

DR. VYT. TAURAS-
TUPCIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGO8 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečlad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. Ir 
šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso Ue. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASOHIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenue
VAL. kasdien 2—4 d. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 0-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

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

TeL ofiso PRospect 0-9400
Reziil. PRospect 0-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiat*)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 8-8 vaL 
vak. Seštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
Ir kitu laiku tik susitarus.

NUO UŽSISENftJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

Dt ATVIRŲ ODOS LIGŲ/
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ, 
negali ramiai sšdštl ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisen6jusios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimą ir skaudėjimą, senų atvi
rų Ir skaudžių Žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležSJiuią Ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džlflstančios, suskilusios odos dedlr- 
rinlų, odos išbėrimų ir t. t, taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo 18 
virtinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 11.26, Ir 83.60.
Plrkltfc vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
MUtraukee, Wtsc.,Ga 
ry.Ind.lrDetrolt Mi
chigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
nsy ordar 1

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicago 34, I1L

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LATKRODEIAI 

Pardavimas iv Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

T6LSVIZIJOS
Rądie šparaty Taisymas

IšLologu Ir garantuotu darbas 
RIMKUS, 4617 8. Savyer St 

K 7-OO87 — VI 7-3037

įvairias skoningas 
bulkutes kepa

•RURO’S KlPVgU
3339-41 8. IJtuanka Avė.

TaL Oliffride 4-6376 
Pristatoma į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat lš- 
aluačta t visus artimuosius 

miestus.

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

^Aes I ■ k I I V KR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

t PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

BENDROVĖ

- . * <4039 Archer Aveiee t«i. U3-67i» 
AUGUST SALDUKAS Prvzldeniot J*

MES PRISTATOMI ANGLIS BEI]

PEČIAUS ALIEJŲ
Įdėliais ir mažais kiekiais if

Mes taipgi perkrausime jūsų baidus saugiai — keletą Mo-i 
I kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. i
I Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitie pas" 
"mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJQNAS 
2146 $a Hsynt Avrau. TsL Vlrglsia T-T097|

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas. i,»

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Streęt, Chicago 8, Illnois

PR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
."'R.ViSUi

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0030

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244
TsL ofiso VI. 7-0600. rez. RE. 7-G847

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija)

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Avs.

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. Y Arda 7-1166 
Bezldencijos —■ STewart 3-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvš) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexandor J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Čenter 
6132 So. Kedzie Avenue

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(UETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
iki 9 vaL Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—1 2 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 Weet Marąuette BdL

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Weat 59th Street

V AL. 1—4 popiet, 6:10—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartį

Tat ofiso ir buto OL/mplo 2-4188
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien t—t v. ir 6—t v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 48th Avė.
Oaitadieniais 12 iki 4 poplaž

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 1-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Ava.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-3:30 v 

Trečiadieni tik susitarus

REMKITE “DRAUGĄ”.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI [R CHIRURGAI 
8269 South Halsted St 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeitad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2487
W. 6 2nū St., tel. RepuMlo 7-8818.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

Ofiso telefonas — Blshop 7-262S
DR. AL RACKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

x DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpnbUo 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2436 Wost 69th Street

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

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

keičia stiklus ir rfimus.
4455 So. Californla AveH Chicago

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

10 vai. ryto Iki 4; trečlad. ir sekmad.
tik susitarus.

Tel. ofiso OL. 4-0258, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURG3 

4646 So. Akhland Ava, Chicago
Plrmad., antr., ketv. ir penk.

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

. Bes. 8053 8. Campbell Avė.

TeL ofiso YA 7-4787, rea. PR 6-18SO

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 8. Ashland Ava. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad.. Seš

tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Jeigu neatsilieps vlršmlnštl telefonai 

šaukite MIdway 8-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Grthopedas - Protoslstoa 

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

(Arch Supporto) to 6.6. 
Vai.: 9-4 ir 6-6. šeštadieniais 9-1. 
OBTHOPEDUO8 TECHNIKOS LAB.

2850 W. 63rd St. Chicago 28, IU. 
Tel. PBospect 8-5084.

Tel. ofiso VIctory 2-1581
4 ' Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI!

802 West 81st Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 6-6440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

TeL ofiso CA 0-0257, rez. Hl 6-6659 
Rezld. 6600 8. Artestan Avė. 

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

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

Ištaiso.
Oflsss ir akinių dlrbtuvš
756 West 35th Street

Vai. nuo 16 Iki 2, nuo 6 Iki 8. tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 12 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

0\)R INO-

.v

Skelbkitės “Drauge ”!
DRAUGAS 
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PAGARBA KOVOTOJAMS i POLITINIAI STABAI IR JŲ GARBINTOJAI
Garbė JAV, kad jos neužmiršta savo karo vyrų, žuvusių 

dėl jų nepriklausomybės, kad jos pagerbia atminimu kiekvieno 
dalyvio kovose už savo krašto laisvę. Karo vyrų' pagarbai yra 
skiriama viena diena metuose, būtent gegužės 30 diena. Ji va
dinama kapų puošimo diena — “Decoration Day”. Jie pagerbia
mi ir pamaldomis bažnyčiose. Kaikuriose kapinėse taip pat yra 
surengiamos specialios pamaldos. Jos yra ir šv. Kazimiero (lietu
vių katalikų) kapinėse. Ginkluotųjų jėgų vienetai, karo vete
ranų organizacijos (legionas) taip pat įspūdingomis apeigomis 
pagerbia mirusiuosius ar mūšių laukuose kritusius savo ginklo 
draugus. Vidurmiesčiuose yra surengiami didingi paradai.

Tai labai aiškiai parodo, kad amerikiečiai yra jautrūs tiems, 
kurie kovojo ir už Jungtinių Amerikos Valstybių nepriklauso
mybę, ir už palaikymą demokratinės santvarkos, ir už tai, kad 
ir kiti kraštai galėtu gyventi tokiu pat gyvenimu, kokiu gyvena 
šio krašto žmonės. ' '1 i i ’ Ri <F

Ir gyvieji karų veteranai, kaip gerai žinome, nėra užmiršta
mi. Karuose sužeistiesiems ar šiaip sergantiems yra įsteigtos 
valdžios lėšomis ligoninės, sanatorijos , poilsio namai. Mokami 
bonai, studijoujantiems veteranams duodama gana stambi pa
rama. , i i .

Kaip nė viena tauta, ar ji būtų didelė ar maža, be darbo 
ir kovų negali atkovoti savo teisių į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą ir esant reikalui jas apginti, taip ir JAV to negalėjo pa
siekti. Todėl labai gražu, kad visi kovotojai, ar jie būtų sto
vėję kovų priešakyje (augšto rango karo vyrai), ar papras
čiausi kareivėliai, yra lygiai pagerbiami, ir lygiai visų kapai 
yra papuošiami, o prie Nežinomojo Kario kapo Washingtone di
džiausios ir įspūdingiausios iškilmės Kapų puošimo dieną yra su
rengiamos.

Mes lietuviai negalime užmiršit, kad ir mūsų tautiečių di
delis skaičius yra kovoję už JAV, už jų garbę ir gerovę; ne
mažas jų skaičius ir savo galvas yra paguldę. Daug jų palai
dota lietuvių kapinėse, nemažai ir vadinamose tautinėse kapi
nėse Washingtone, yra ir nelietuvių kapinėse, o daug kas ir 
šiandien dar nežino, kur jų artitnieji ilsisi. Todėl mes taip pat 
drauge su visais kitais pagerbkime visus mirusiuosius ar žu
vusiuosius savo tautiečius.

Daug mūsų tautiečių, kurie kariavo JAV ginkluotose pa
jėgose I ar II Pasaulinio karo metu, kovojo ir ta mintimi, kad 
jie tuo padeda ir Lietuvai atkovoti laisvę. Todėl jie kariavo di
desniu ryžtingumu negu betkas kitas, nes keleriopą tikslą turėjo. 
Mes lietuviai juos ypač turime atsiminti ir jų kapus papuošti

Ta pačia proga pagerbkime ir visus kovotojus už Lietuvos 
nepriklausomybę. Juk be kovos ir pastangų Lietuva nebūtų turė
jusi progos pagyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu tarp I 
ir II Pasaulinio karo. Labai yra aišku, kad be ryžto, pastangų 
ir kovų ir šiuo metu ji negalėtų atkovoti savo šventas teises į 
laisvę. Todėl didžiausia pagarba visiems kovotojams už tiesą 
ir teisingumą, už JAV idealus, už Lietuvos ir kitų pavergtųjų 
tautų išlaisvinimą* ----

J. KAIRYS, Vak. Vokietija

ViBos rūšies diktatūros ir vi- .veiksniams, šiandien yra jau tiek būtų sauvaliavimas, nes 
sais laikais plačiose masėse ne Į dalinai suskaldyti, dezorientuo- anas aktas nėra konstitucingas 
buvo ir nėra popularios. Kiek ti, kas kenkia ir bendriesiems ir todėl negaV turėti jok’os tei- 
valstybinio gyvenimo praktika Lietuvos reikalams.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA

rodo, viešuose reikaluose visuo
menė nemėgsta sauvaliautojų 
jos sąskaiton, nors tai ir būtų 
daroma gražiausių šūkių vardu. 
Todėl nenuostabu, jog kildavo 
ir tebekyla revoliucijos, sukili
mai, perversmai, kainuoją daug 
kraujo, gyvybių ir kitokių au
kų. Pasirodo, laisvę žmogus ne 
retai vertina daugiau, ne savo 
gyvybę.

Lietuvių tauta irgi pergyve
no svetimųjų ir savųjų priespau 
dą. Komunistinį jungą tebevel
ka ji dar ir šiuo metu.

Kad nuo buvusių ir nuo esa
mos tironijos mūsų kraštas yra 
daug iškentėjęs bei nukentėjęs 
ir kad jis visaip alinamas da
bar, nebepajėgs nuslėpti jokia 
propaganda. Tai labai tamsūs 
Lietuvos istorijos lapai. Bet liūd 
niausią yra tai, jog kaikurie 
likę gyvi šitosios istorijos kū
rėjai dar ir šiuo metu yra nu
sigrįžę nuo plačiosios masės bei 
jos politinių institucijų. Pavyz
džiui, mūsų vadistai, netekę sa
vo “tautos vado”, pradėjo šlie
tis prie “šefo” ir pan. Ne vien 
jie patys nenori išsiversti be 
politinių stabų, bet jie daro vi
sa, kad ir kitus nuteikus šita 
politine pažiūra bei patraukus 
juos į čia. Tauta su savo rei
kalais jiems perdaug kompli
kuotas dalykas, reikalaująs 
daug pastangų ir net savęs iš
sižadėjimo. Todėl apsiribojama 
vien savųjų bei savosios parti- 
jėlės ratu, kuri, durtuvais pasi
rėmus, kadaise ir valdžioje ga
lėjo išsilaikyti.

Kova prieš demokratiškumą

sinės galios ir taipvalstybin’.a- 
me gyvenime. Paskutinioji konsSiekdami nuvertinti Vliką, 

tie stabų garbintojai prirašo1 ^ucija, nors ir karo išvakarė- 

apie šį komitetą visokių prasi-,86 paskelbta, visdėlto nenusta

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
Kadangi Lietuvos okupantas 

daugumą mūsų domina, tai čia 
patiekiu keletą knygų^ kurios 
yra parašytos žmonių, gerai ži
nančių Sovietų Rusiją.

“Soviet Espionage”, parašyta 
Dallin, D. T. 1955 m. Labai ger- 
rai paruošta knyga ir smulkiai 
aprašytas Rusijos komunistų 
varomas špionažas. Aprašytas 
rusų diplomatų ir jų tarnautojų 
landumas špionaže. Aprašoma, 
kad rusai šnipinėjimo medžiagą 
iš JAV karo metu vežė tonomis 
dru, jūromis ir kitomis priemo
nėmis. Apie rusų veržlumą šni 
pinėjime rašoma, kad nežiūrint 
Hitlerio kietumo komunistams, 
šie sugebėjo įkurti šnipinėjimo 
lizdus Paryžiuje, pačioje vokie
čių vyriausioje okupacinėje būs
tinėje bei vienoje Berlyno vo
kiečių augštoje valdžios įstai 
goję, kas daug žalos atnešė vo
kiečiams karą vedant. Vėliau 
visgi tuos lizdus išaiškino ir lik
vidavo. Ši knyga yra kelių šim
tų puslapių ir ją verta pasiskai
tyti. Skaitoma lengvai.

“The Case of Colonel Pet- 
rov”. (1955 m.) čia medicinos 
gydytojas M. Bialoguski pasa
koja, kaip jis, dirbdamas su aus 
tralų saugumo žinia, vedė šiltus 
santykius su rusų atstovybe Aus 
tralijoje. Autorius rusų atsto
vybėje ir australų komunistų 
tarpe įgavo simpatijų ir buvo 
laikomas savu žmogumi. Gyd. 
Bialoguski nuoširdumas ir drau
giškumas Petrovą, augštą parei
gūną rusų ambasadoje Australi
joje, privertė susimąstyti dėl 
komunistų teroro Rusijoje ir sa
vų piliečių išnaudojimo, kas jį 
paskatino pasitraukti iš sovietų 
tarnybos, {domu, kad gyd. Bia- 
guski, gyvenęs Vilniuje, paty
ręs rusų komunistų žiaurumus 
ir nepemešdamas rusų teroro, 
1941 m. Kaune dar nesuspėju
sioje likviduotis užsienio atsto
vybėje gav0 vizą išvykti į už-

raliją. Minimas ir Lietuvos var
das: kada buvo Lietuvai grąžin
tas Vilnius, tai per nesusiprati
mą jis buvęs trumpam laikui a- 
reštuotas, tačiau lietuviais jis 
nenusiskundžia. Knyga skaito
ma lengvai, parašyta nuotykių 
formoje. »

KODĖL ŽMONES BEG O?

“Laisvei” labai nepatiko, jog 
aš jiems ir “Vilniai” priminiau, 
kad jie atšauktų visa tai, ką jie 
melavo savo skaitytojui apie lie 
tuvį pabėgėlį ir per 30 metų 
apie savo mokytoją Staliną ir jo 
“rojų”. Chruščevui patvirtinus 
lietuvių pabėgėlių kalbas apie 
Stalino “saulę”, “Laisvė” ir “Vii 
nis” turėtų tai padaryti. “Lais
vės” primestas kunigo titulas 
man netiktų priimti, kadangi aš 
esu vedęs. Taipgi “Laisvei” ne 
tiktų mano “nuopelnus” ar “nu
sikaltimus” priskirti mano bro
liui kun. Juozui Prunskiui. Mas 
kvoje yra priimta, reikalui e- 
sant, enkavedistą apvilkti suta
na, uždėti ant kaklo kryžių ir 
padaryti “kunigu”, bet “Laisvė” 
yra juk JAV.

Atrodo, kad p. Mizaros straip 
snis paršytas su maskvišku tik
slumu ir stachanovietišku tem
pu. Jonaa Prauskis

Siekdama savo tikslų šitoji 
klika kovoja ir prieš demokra
tiškumą politiniame gyvenime. 
Čia labai ryškiu pavyzdžiu ga
li būti Vilkas. Kaip yra žinoma, 
šis komitetas yra sudarytas iš 
mūsų valstybiniame gyvenime 
pasižymėjusių partijų, tvarko
si demokratiškai, plačiai išpo- 
pularėjo savo tikslais bei jiems 
atsiekti nuveiktais ir dirbamais 
uždaviniais, turi pasitikėjimą ne 
vien lietuvių absoliučios daugu
mos, bet ir svetimųjų. Visa tai 
labai blukina vadistų užsimoji
mus. Todėl jie savo taikiniu ir 
pasirinko Vliką. Jau keli me
tai, kai šitieji politinių stabų 
garbintojai sukėlė prieš jį visą 
pragarą, kad nuvertinus ne vien 
mūsų visuomenėje, bet ir sve
timųjų akyse. Nors kovą prieš 
Vliką sukėlė tik keli asmens ir 
ne kažkiek daugiau vykdo ją 
praktiškai, bet faktas, jog lietu
viai, iki šiol savo vieningumu 
buvę pavyzdžiu visoms raudo
nųjų pavergtoms tautoms bei jų

manymų, šmeižia jam vadovau
jančius asmenis, niekina jų at
liekamus daibus ir pan. 

Santykiai su “šefu”
Jie visaip skleidžia daugybę 

prasimanymų ir dėl Vliko san
tykių su mūsų diplomatine tar
nyba. Bet neturėdami čia konk
rečių duomenų apkaltinti pir
mąjį prieš diplomatinę tarnybą 
aplamai, dažniausiai griebiasi 
prie Vliko santykių su p». Lozo
raičiu. Mat, Vlikas kadaise pa
kvietė pastarąjį bendram dar
bui. Prasidėjo derybos, kurios 
ir šiandien nėra pasibaigusios. 
Žinoma, be reikalo Vlikas gal
vojo apie p. Lozoraičio gerą 
valią čionai ir dar daugiau be 
reikalo tiek ilgai tąsėsi su juo. 
Ponas Lozoraitis nebuvo ir nė
ra vertas partneris Vilkui tiek 
iš teisinės pusės, tiek ir iš fak
tinės. Pagal mūsų valstybinę 
teisę ir pagal tarpvalstybinę tei 
sę p. Lozoraitis nebuvo ir nėra 
diplomatų šefas, nebuvo ir nėra 
ir diplomatijos šefas. Laikyda
mas save diplomatų ir diploma
tijos šefu, p. Lozoraitis sauva- 
liškai pasisavino sau nepriklau
sančias teises ir tuo pačiu kom
promituoja mūsų valstybingu
mą demokratinių kraštų akyse.

Jei p. Lozoraitis ir turėtų 
daug kur skelbtą p. Urbšio siųs
tą jam telegramą, vistiek jo ti- 
tulavimasis Lietuvos diplomatų 
šefu nėra teisėtas. Pagal tau
tininkų paskelbtą paskutinę 
konstituciją (97 str:), ne tik 
ministrus, bet ir ministrą pir
mininką su pavaduotoju skiria 
ir atleidžia Valstybės Preziden
tas. Jo paskirti ministrai jiems 
pavestas sritis valdo patys (ten 
pat, 96 str.). Jiems skirtų val
dymo sričių . perleidimą kam 
nors kitam konstitucija nėra 
numačiusi. Todėl ir p. Urbšys 
negalėjęs perleisti savo kompe
tencijos p. Lozoraičiui.

tė kompetencijos ne vien Vals
tybės Prezidentui esant jam eg
zilyje, bet ir vyriausybei. Be to, 
pagal ją (71 str.), Valstybės 
Prezidentui esant užsienyje, jį 
pavaduoja Ministras Pirminin
kas. Ponas Smetona, prieš pa
bėgdamas į užsienį, p. Merkiui 
paliko savo įgaliojimus dar ir 
raštu, o pastarasis perdavė pre
zidentavimą p. Paleckiui. Todėl 
p. Smetonos padėtis egzilyje 
buvo jau visiškai privataus po
būdžio.

Taigi, teisiniai imant tik ši
taip, o ne kitaip, yra su dabar
tiniu Lietuvos diplomatų ir dip
lomatijos “šefu”. Apie jo teisinį 
statusą šiuo metu tebūtų gali
ma tik tiek kalbėti, kiek jį Lie
tuvos atstovu būtų pripažnusi 
Italijos vyriausybė, prie kurios 
jis kadaise buvo paskirtas at
stovauti mūsų Valstybės reika
lus. Bet, kaip visiems yra žno- 
ma, pokarinė Roma nelaiko jį 
daugiau Lietuvos atstovu. At
rodo, nelaiko jį Lietuvos atsto
vu ne vien todėl, kad p. Lozo
raitis buvo skirtas nedemokra
tinės Lietuvos vyriausybės, bet 
yač todėl, kad šiuo metu juridi
nė Lietuva neturi jos visai. Ji 
neturi vyriausybės, kuri kontro 
liuotų jį ir prieš kurią jis at
siskaitytų iš savo darbų, arba 
prieš kurią jis atsakytų.

Taip dalykams esant, jei jau 
talkinti Lietuvos laisvinimo dar 
bui diplomatinės tarnybos atsto 
vus, tai, mano įsitikinimu, pir
moje eilėje bene reikėtų pradė
ti nuo tų, kurie dar nepripa- 
žįstamį anų valstybių, į kurias 
jie buVo kadaise paskirti, ir ku
rie nesibaido demokratinių prln 
cipų Lietuvos viešame gyveni
me.

(Bus daugiau)

Tiek pat sauvališkai p. Lozo
raitis vadina save Lietuvos dip
lomatijos šefu. Pagal minėtą 
konstituciją (61 str.), tik pre
zidentą galima laikyti šios vals
tybinės funkcijos viršininku, 
nes tik jis skiria Lietuvos Vals
tybės atstovus ir priima svet- 
mųjų. Gi prezidentas neatsiran
da kokia nors machina — jis 
renkamas (Žiūr. ten pat, 62 ir 
sek. str.).

Privatus asmuo
Net jei p. Lozoraitis remtųsi 

Šveicarijoje sudarytu tiek va
dinamu Kybartų aktu, tai vis

BIRUTt PŪKBLBVICIŪTĖ

1956

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalbn 
todėl jis tinka visiems, kas kokiu 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva

yra gražiausia dovana
Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam. įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė. 
BROOKLYN 21, N. Y.

Kaina 6 doL

O
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai I-Jų m6n. pilną garan

tiją — darbas Ir dalya
• Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos ui 

Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

rtmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys Ir kitų firmų televlsljos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAI 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halst.d $tnet
Telefonas OAlsmet 5-7263 

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

gaocaocL'- 1. ioi

M ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

aunkveiimls su pilna ap- 
drauda. l’igua lt aąžlnlngaa 
pataraavlmaa.

R $ E R e N A S
4548 S. Wood St., Clilcago •,

Illinois, tel. VI 7-2972

Mirties jūrų užrašai 
Vatikane

Vatikano biblioteka nupirko 
didelę dalį ties Mirties jūra at
rastų senovės rankraščių. Va
tikano mokslininkai juos augš- 
tai vertina, nes jie patvirtina 
šv. Rašto knygų tikrumą.

225,941 studijuoja religiją
Kolumbo vyčiai įvairiuose 

laikraščiuose įdėjo skelbimus, 
nurodydami kur reikia kreiptis, 
jeigu kas domisi religija. Dėka 
tų skelbimų net 225,941 pradė
jo susirašinėjimo būdu atudijuo 

sienį ir po to jis pasiekė Auat- ti religiją.

111 tęsinys

Diena apsiniaukusi ir tuojau ima kristi minkštas, 
purus sniegas. Vežimus leidžia trisdešimties metrų at
stumu, vieną po kito, nes jau kovo pradžia ir pačioj pa
krantėj ledas braška.

Jei viskas gerai klosis, kitą . pusę pasieksim ryt 
vakare.

Niekad mes nebuvom tokie tylūs, kaip tada, ant 
ledo. Einam, einam ir, turbūt, visi juntam, kad po ko
jom, po ledo sluogsniu, tyvuliuoja šalta marių gelmė, 
tamsiai žalia praraja...

Bet dar ir kitą naktį tebeslenkam ledu. Vežimai 
ima nebelaikyti nuotolio, aš prisiveju prieky einančius 
žmones ir nugirstu šiurpų gandą: kitoj įlankos pusėj 
ledas jau atplyšęs ir krantan išsikelti neįmanoma. Mus 
šitaip ves, kol suras kokį užšalusį kampą, o jeigu nesu
ras... Tada, su pavasarinėm aižėjančio ledo lytim, mes 
nugarmėsim žalion bedugnėn.

Kitas rytas giedras ir iš abiejų pusių matosi kran
tai. Vienas visai arti, bet nepasiekiamas, o nuo kito ima 
šaudyti rusų patrankos.

Sviediniai dar nesiekia mūsų, bet krinta visai ne
toli, į ledą, išmušdami jame didžiules eketes. Iš jų 
čiurkšlėm šoka augštyn vanduo.

Vakare ima braškėti ir po mūsų kojom. Gal dėl to, 
kad vežimai jau susigrūdę vienas prie kito. Ir dargi ne

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREC1N PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Rrcher Rvenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

įsiverta?
$2.00 | metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Šių skite $2.00 už S oz. bonkų.

F. BITAUTAS
802 S. Pearl St., Denver, Colorado

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

TeL BĮ 7-7075 arba 
PR 8-9842

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Yel. YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, G EI AKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

"SįtJUJSMS ntKfMST^
“ IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI DUJOJ "MOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYKI!) (RANK/At
H6U Merų MTYRINIAS-PISUS /Nsąžiningas aatarmvinas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. UAIbmok 5-9209

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai: radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEV1SION COMPANY

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

• A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRAHGERYBES

Pardavimas ir taisymas
2640 W. 69th $t. REpublic 7-1941

iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiiHiHHiiiimiitiiiiiHiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiitiiiiii

MAROUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 Wm1 69th Strad Tai. PRospect 6-0781
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHi

viena eile, bet triguba, o kai kur ir keturguba... Tarp 
besiskiriančių luitų, kareiviai tiesia lentas, vežimai rie
da jomis, lyg tiltais, o užpakaly traška, dreba plušėda
mas ledas.

Mes sulipam į vežimą, ne3 vanduo siekia iki kau
liukų. Mama sėdi kampe ir kalba rožančių, o Vygos 
motina verkia: e

— Tėveli, tėveli... — aimanuoja ji, prisiminusi sa
vo vyrą. — Kaip tu mane šitaip palikai!

Staiga vėl jai grįžta pykčio priepuolis.
— Tai vis per ta Ve! — šaukia ji ir keturpėsčia at

ropoja iki manęs. •
Saulė leidžiasi ir pro vežimo būdą ant susirietusios 

senės dabar krinta raudona šviesa.
Aš net susigūžiu.
— Tai vis per tave! — prakošia ji pro dantis ir iš

kelia ranką.
Visa jos ranka raudona: kaulėti pirštai, siauras 

susiraukšlėjęs delnas, jos veidas, akys ir tas dantis, tas 
iltinis dantis — taip pat raudonas.

— Kad tu netektum savo tėvo... — šaukia ji, bet 
Vyga užima ranka jai bumą,

— Mama! — sukly kia ji. — Dėl Dievo meilės!
Bet senė rėkia net ir pro Vygos delną, tik dabar 

jos balsas prikimęs ir švokščiantis.
— Kad tu netektum savo tėvo, kad tu netektum 

savo motinos! — ir ji bejėgiškai sudrimba vežime.
Aš girdžiu, kaip šliūkščiodamas vandenį, rieda mū

sų vežimas; ten, apačioj, po netvirtu ledu, tyvuliuoja 
žalia marių bedugnė...

Kai vėl žvilgteriu į Vygos motiną, ji sėdi atsilošusi 
į vežimo būdą ir jos akys užmerktos.

Kitą rytą mes išsikeliam krantan.
Ledas ir čia jau atplyšęs. Mes nubrendam vande

niu, sušlapę iki juostos, o tėtis atgręžia salrtuką, pasi
traukia atgal ir smarkiai sušeria jam botagu. Įsibėgė
jęs arklys smarkiai lekia, nušvilpia sutrūkinėjusiu ledu 
ir, taškydamas vandenį, išvelka vežimą krantan.

Dabar mes slenkam pušyno taku. Jau pavasarėja, 
jau šventas Kazimieras, miške blizga bruknienojai ir 
čiulba ankstyvi paukštukai.

Per visą žiemą mes tevalgėm lašinius ir duoną. 
Turbūt, todėl visi mano dantys kliba ir kraujuoja, atšo
kę nuo kaulų, dėsnos. Mama rankioja miške ąžuolų žie
ves ir, vos tik sustojam pailsėti, verda man kažkokį 
kartų skystį, sutraukiantį visas seiles.

— Tu išlaikysi... — šnabžda ji man, kai aš skalau
ju miške bumą. — Aš žinau, kad tu viską išlaikysi.

Kokia mažutė man staiga atrodo mama! Susitrau
kusi, susiraukšlėjusį — su tetos Antosės kailinukais...

— Išlaikysiu, mamute, — sakau jai, — išlaikysiu
viską.

Ir mano mama šypsosi. Graudžiai šypsosi.
Kasdieną mes renkam pakrantėj viksvas ir seną 

žolę, nes aplirikui tik žvejų kaimai — nėra daržinių, nei 
pašaro.

— Kuziukas, kuziukas... — bučiuoja mama sartu- 
ko snukį, jo dideles, rudas akis ir drėgnas šnerves. — 
Išnešei tu mus pro viską...

Arklys nusižvengia.
Man visada atrodė, jog mama susišneka su gy

vuliais.

(Bus daugiau)



I

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, gegužės 29, 1956

Smagi Moksleivių Tautinio 
ansamblio popieti

Moksleivių Tautinio ansamb 
lio dalyvių, meno vadovų ir tė
vų pobūvis sekmadienį Lietuvių 
auditorijoje praėjo pakilioje nuo 
taikoje. Gausiai prisirinkusioje 
salėje visų pirma Balys Braz
džionis parodė filmus iš Chica- 
gos kultūrinio gyvenimo: šven
čių minėjimai, gegužinės, meno 
parodos sudarė gražių įvairumų 
programą, o ypač ansambliečiai 
domėjosi nufilmuotais jų pačių 
pasirodymais: dainininkų, kank
lininkų ir šokėju, kurie įamžin
ti spalvotame filme.

Po to prie ilgo stalo, pasagos 
pavidalu išsilenkusio aplink visą 
didžiąją salę susėdo dalyviai 
rie vaišių. Šeimininkų vardu 
vaišes pradėjo E. Vaičeliūnienė, 
pakviesdamas kun. dr. J. Pruns- 
kį sukalbėti maldą. Besigar
džiuojant skaniais sumuštiniais 
ir pyragais, programos vedėjas 
Vladas Būtėnas pakvietė sveiki
nimo žodį pasakyti kun. Pruns- 
fei. Jis pasidžiaugė, kad Chica- 
goje turime tris lietuvių ansam
blius, kurių didingiausias*— Dai 
navos, gražiausias — Alice Ste- 
pehns mergaičių ir pats svar
biausias —. Moksleivių Tautinis, 
kuris daina, kanklių muzika, lie
tuviškais šokiais sutelkęs mūsų 
jauniausiuosius, laisvės dienoms 
atėjus, vėl nuves juos į Vilnių.į 
Klaipėdą, Kauną. Nuoširdžiai 
pagyrė tėvų komitetą ir visus 
tėvus, meno vadovus ir moks
leivius, kurių dėka turime tokį 
mūsų jaunųjų ansamblį, kurio 
pasirodymas traukia ašaras.

Kalbėtojų buvo visa eilė. Ba
lys Pakštas džiaugėsi, kad mū
sų jaunieji domisi lietuviškomis 
dainomis, ir skatino daugiau 
joms atsidėti. Sonia Pipiraitė 
gėrėjosi, kad mūsų jauniausieji 
atsideda lietuviškam šokiui. K. 
Kleiva išreiškė pasitenkinimą, 
kad ansamblis jau pasiekęs ge
rų rezultatų, ir linkėjo toliau da 
ryti tokią pažangą. A. Gulbins- 
kas sielojosi lietuvybės reikalu, 
pagirdamas ansambliečius, kad 
jie savo darbuote čia daug gero 
padarė. Tėvų komiteto pirmi
ninkas J. Valaitis dėkojo ansam 
blio meno vadovams, dalyviams 
ir šio parengimo suruošėjams.

Iš ansambliečių tarpo kalbą 
pasakė Bakaitis, pareikšdamas, 
kad moksleiviai yra dėkingi vy
resniesiems už vadovavimą ir 
pasakė, kad moksleiviai ir to-1 
liau noriai šia kryptimi darbuo
sis.

Parengimą sumaniai pravedė 
Vladas Būtėnas.

Baigus vaišes ir kalbas, sekė 
žaidimai, kuriems vadovavo O- 
nutė ir Elenutė Blandytės bei 
Sonia Pipiraitė. Vyresnieji prie 
muzikos galėjo dar ir smagiai 
pasišokti. Sis parengimas visus 
gražiai suartino, ir vertas pa
garbos tą pobūvį suorganizavęs 
komitetas — E. Vaičieliūnienė, 
O. Bakaitien'ė, S. Barmienė, A. 
Rimienė, Valinskienė, D. Tridie
nė, Chodeckienė, V. Prunskienė, 
A. Acalinienė ir B. Zeikuvienė.

PADĖKA

t
' A. A. •
ANTANAS ANDRIJAUSKAS

Mirė sulaukęs senatvės, po 
vargingo gyveninio geg. 3 d., 
1956, palaidotas šv.' Kazimiero 
kapinSBe geg. 7 d. Velionis bu
vo beturtis, nesant giminių lai
dotuvėmis rūpinosi mielašir- 
dingi pažįstami — prleteliai, 
kurie gražiai palaidojo su baž
nytinėm apeigom.

Padėka reiškiu kun. Vyš
niauskui už atlaikymą gedulin
gų pamaldų ir palydėjimų į 
kapines, Šv. Kazimiero kapinių 
administracijai už parūpintmų 
duobės, ponioms Sophie Barčus 
ir Vanagaitienei už sutikimą, 
paskelbti per radijo, taip pat 
ačiū grabnešiams, nariams Chi- 
cago Liet. Draugijos, kuriai ir 
velionis priklausė. Ačiū Petrui 
Bieliūnui laidotuvių direktoriui 
už paskutinį patarnavimą. 
Ačiū visiems, kurie palydėjo į 
kapines ar prisidėjo prie lai
dotuvių. B. Za[M»lis

RADIO PROGRAMA
Liet. Radlo Programa 1S stoties 

WBMS, 1090 kil. sekmadieniais 12— 
12:30 vai. per pietus: liet. muzika, 
dainos. Ir Magdutės Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis į Steponą Minką. 
Baltic Florists, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvę, 502 K. Broadway So. Boston 
27, Mase. Tel. So. 8-04J9. Ten pat 
gaunama laik. „Draugas“.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY I1ILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST 63HD STREET 
TeL PRospect 8-0833 Ir PR 8-0834

Dabar! Pasigaminkite pasaulio 
puikiausios

ZUBRUVKOS

Product of U. S. A. Booka Komponiya, 
Schėnloy, Pa. and Fresno, Colif. Mada 

z» irom Groin. 80 and 100 Proof.

• Importuotos Zubruvkos žolelės 
— užsisakykite tiesiai iš World 
Herb Co., Ine. Dept. J, 459 18th 
Avė., Newark, N. J. tik $1.00 už 
pakelį.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Per HASKOBA Ltd. Angli

joj siunčiam Lietuvon įvairias 
gerybes. Prašykite katalogų. 
Jūsų lietuvių bendrovė: OVER- 
SEAS CARGO CO., 4426 So. 
Rockwell St., Chicago 32, III. 
Tel. YA 7-4337.

//■

ALL MARES
COLORED

T. V.’s
Air

Conditioners

Aktorius Ted Mack bus vedėjas 
Chicagos katalikų jaunimo organi
zacijos ruošiamoj, šventėj, kuri įvyks 
Chicagos Stadium birželio 13 d.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškomas ADOMAS GRIGA

LIŪNAS, arba jo vaikai ar giminės, 
kilę iš Bukunų km., Panevėžio ajrak.
Tbomas Poškus, 5931 Northwest 

Highway, Cbicago 31, I1L
Tel. ROdney 3-6353.

Pajieškomi VALENTINAS RI
BOKAS, s. Vinco, gimęs 1926 m., 
ir ALFREDAS RIBOKAS, gimęs 
1923 m. Jieško motina Lietuvoje. 
Jie patys ar žinantieji apie juos 
prašomi rašyti adresu: O. Ščiu- 
kas, 3958 S. Rockwell St., Chica- 
go 32, III.

Pajieškau švogerio J. Bartkaus ir 
sesers Anelės Bartkienės ir kitų gi
minių bei pažįstamų.

Lithuania 
Skaudvilės rajonas 
Batakių paštas ir km.
Pranas Miknius

Pajieškomi Jonas ir Vincas Nor- 
kai ir Petronėlė Šimkienė. Anksčiau 
gyv. 'Chicagoje. Jieško sesers duktė 
iš Sibiro — Petronėlė Černauskaitė- 
Eičienė. Atsiliepti šiuo adresu: L. 
Lozaitis, 4632 S. Keating Avė., Chi- 
cago 32, III.

Vacas, Stasė ir Marytė čilvinai. 
Pajicško brolis Juozas Olivinas- iš 
Upynos, Tauragės apskr. Lietuvoje. 
Prašoma atsiliepti šiuo adresu: Ella 
Meyhuber, Ost Bunsbull (24 b) Post 
Havetoftloit u/ Schleswig, Germany.

Remkite dien. Draugi
Roosėveil Furniture Miegamo Rakandųi ISpardavimasi
11 gabalų — tiktai už $169.00

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

ROOSEVELT FURNITURE CO,
2310 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley S - 4711

Felii Raudonu, sav. Ir menadierU 
Krautuvė atidaryt* eekmadlenlaU nuo 11 Iki 6:10.

AUTOMOBILIU TAISYMAS IR GASOLIRO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos Ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59lh Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyręs anto speeialistaa

formą kartą gaunamas bet kur, senoviškas Europos skonio 
“Farm Stylc Checsc”—Sūris. Toks skanus, kad kaikuric žmo
nes sako ‘‘toks kaip bobutė kad gamindavo”. Būtinai reika
laukite'jūsų apylinkės krautuvėje.

PADĖKA
Praėjusį rudenį ištiko mune ir 

mano šeimų du tragiškai skaudūs li
kimo smūgiai — rugsėjo 15 d. ma
no Žmono3 mirtis, lapkričio 24 d. 
mano žento Kazio Barausko mirtis, 
kurie dar pačioje šių (1956) metų 
pradžioje — sausio 3 d. pribaigė 
dar trečia — mano brolio Vaclovo. 
Kažin ar bebūtume įstengę visa tai 
pakelti ir nepargriūti, kad ne grau
di mūsų visuomenės užuojauta ir 
jos rimta materiale bei kitokia pa
galba. Plačiai reiškiama gyvu žo
džiu, raštu ar spaudoje užuojauta 
tuo tik nesitenkino, bet pasireiškė 
dar maloniu Los Angelinių, Water- 
burinių, Chicaginių, Bostoninių mū
sų bičiulių ir geradarių atlikimu už 
mus — skausme sustingusius visų 
njfisų brangiausiųjų laidojimu ir li
kusios šeimos — Onos Barauskie
nės ir jos vaikučių 9 metų Ventulės, 
7 metų Vytuko ir 5 metų Danutės 
— aprūpinimu susietų reikalų, pa
galiau, dar materialiu gerų mūsų 
tautiečių aukojimusi, kuris mus pri
kėlė ir laiko ant kojų.

Kiekvienam aukotojui ir aukoto
jai stengiaus ir tebesistengiu sky
rium laišku pakvituoti ir nuoširdžiai 
padėkoti, nebent kas liko mano ne
pasiektas pasirašęs savo vardų-pa- 
v ardę tik inicialais ar slapyvardžiu, 
arba ir visai nepasirašęs. Dėkoda
mas čia mūsų visuomenei savo ir 
šeimos vardu, drauge ir aniems ne
pasiektiems tautiečiams dėkoju.

Brolio Vaclovo ligos, mirties ir 
mokslinio bei literatinio palikimo 
tvarkymo reikalai bus dar skyrium 
atžymėti ir visuomenei pateikti.

MYKOLAS BIRŽIŠKA
1120 S. Magnolia Avė 

Los Angeles 6, California

CLASSIHED AND HELP VVANTED ADS
RBAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

BRIGHTON PARKE
Prie pat lietuviškos mokyk. mūr. 

su rūsiu ir pastoge — 5(3 mieg.), 
4 ir 3 k. Garažas. Kaina $23,500.

Mūrinis au pastoge 3 po 5 k. (3 
mieg.). Savininko butas šild. gazu. 
Švarūs butai. Kaina $22,500.

Medinis namas ant 50 pėdų skly
po 2 po 4 k. Rūsys. Centr. šild. aly
va. Garažas. Parduodama pigiai.

MARQUETTE PARKEi mūrais, 
bungalow stogas. Centr. šildymas. 2 
po 5 įį k. ir 3 k. Garažas. Prieina
ma kaina.

VENTA 
4409 S. Fairfield Are.

LAfayette 3-3881

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiu3 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St — WA1. 5-6015

BUILDING & REMODEUNG

KONTRAKTO RIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, 111.,

FRospeckt 8-3792 
A. GĮNTNERIS — pirmininkas 

V. P. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
* priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
* {rengia aluminijaus langus ir 

duris.

GERIAUSI PIRKINIAI ŠIA 
SAVAITE

Marųiit-tto Parko: Mūrinis 2 po 614 
k.; naujas mūrinis 2 po 6 k.; naujus 
mūrinis bungalovv — 7 k. (5 mieg.) 
2 vonios; mūrinis bungalovv 5 k. (2 
mieg.) tik $18,000; mūrinis 6 k. bun
galovv šiaurės vakarų parko kampe, 
117,000.

Gage Parke: Visai naujas mūrinis 
vakarinės Kedzie pusėj — 2 po 5 įį 
k. (3 mieg.); mūrinis bungalovv 6 k. 
tik $16,000.

Brighton Parko' — naujas mūrinis 
1 % augšto — 2 po 5 k.; gražus mū
rinis 2 po 4 k. Kaina $19,500.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance
2737 W. 43 St., CL. 4-2390

Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į šią įstaigą.
Parūpinant gerom sąlygom paskolas

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3384

P. STANKOYIČIUS
REAL ĖST, ir IN8UR. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Ph. DAnnbe 6-179*
Padeda plrkttl - parduoti namus 
Oklua, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

JOS. F. BtJDRIK 
FURNITURE, INC.

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

TELEVIZIJŲ IŠPARDAVIMAS
21 c. CBS, Stalinė $89.95 
21 c. Zenith Stalinė $119.95 
21 c. AdmiraL Console $149.95 
17 c. RCA Victor $69.95 
21 c. RCA Victor $129.95 
21 c. Philco $139.95 
21 c. Travler $99.95 
21 c. General Electric 
Console $139.95
24 c. Consolette $139.95 
24 c. General Electric $159.95 
24 c. N. Kaimus $109.95 
21 c. Sonora radlo ir Phouogra- 
fas kombinacija $149.95 
21 c. Admirai Kombinacija vertės 
$595.00 už $279.50 
Trumpųjų bangų ir F.M. radi
jo* $89.95.
II. F. Console radijo ir automa
tiškas Phonografas vertės $299.50 
už $149.50
F. M. ir A. M. Radijos po $24.95 
Radijos su laikrodžiu $14.95 
Mažo* radijos atpigintos $11.95 
RCA Victor automatiškas Phono-

Brafas Nr. 45 nupigintas $24.95 
talinis (3 speed) automatiškas 

phonografas ir radijo $34.95 
Springsinial Phonografai po $19.95 
Elektriniai, maži phonografai 
po $5.95
Maži rekordai, 7 colių, vienas po 
7 centus.
Budrikas viską garantoja ką par 
duoda
Televizijas ir radijas į 30 dienų 
turite progą apmainyti.
Sutaisome televizijas pigiai. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Atdara Pirmadieniais ir Ketvir

tadieniais vakarais iki 9:30. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. 
po pietųt

Budriko radijo, valanda Ketvir
tadienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties 1450 kil. Mįslių 
atspėjimo kontestas. Dovanos.

V. S I M K U S 
Įvairūs pataisymai Ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namą. 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir" pigus, pirkite ai užsa 
kyklte pas

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

4645 S. Keating avė., Chicago 32, III.

Antanas lukas ir sshus
2717-19 Wesl 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

£

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIįlIlIlIlIlIlIlIlIU 
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
= BENDROVE =

1 MORAS
= BUILDERS, INC.
= Stato gyvenamuosius na- S 
£ mus, ofisus ir krautuves pa- £ 
£ gal standartinius planus ai £2 individualinius pageidavimus. £ 5 Įvairūs patarimai staty- =
— bos bei finansavimo reiks- £ 
£ lais, skiciniai planai ir na- £ 
£ mų įkainavimas nemokamai. £ 
£ Statybos reikalais kreiptis £ 
s į reikalų vedėją šiuo adresu: £
|JONAS STANKUS i
— kasdien nuo 4 vąl. popiet S

TeL PRospect 8-2013 =
8800 SO. CAMPBELL AVĖ. = 

_ Chicago 29. Illinois = 
niiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiE

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus: pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: Vi 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis — 

i ŠIMAIČIAI
Realty - Builders - Instiranoe 

( 2737 W»«t 43rd Street

PETER SAKINS KAS 
Csrpentėr and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlięka visokius Nenų na- 
mų pataisymus.

7207 So. M&pleTOOOd Avemne 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

l

• ruRNmiPF’CAPPETlNG’APPliANCfcS- IfclfcVISlCM 
1800-02 W 47M l A 3-7771.7.34

Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems! Rcmkitc dien. Draugį!
HfeLP WANTED — FEMALE

SECRĖTAhY
To thc giri who Ims exccllent stenograpbic skilia and who wnnts 

a job witb a challenge: Do you type atul take shorthand rapidly 
and aeeuratelyf Do you liave initiative and ambition, and can you 
acccpt and liaudie respousibility f Have we described you T If so, 
tlien we liave the job you have been lookitig for. Why dou’t you 
coiue in, or call, and talk it over with Mr. Macreadyt

REGENSTEINER CORP.
310 S. Racine Avė.

MOnroe 6-4200

parpuoiJamas didelis 
MŪRINIS NAMAS

Trijų augštų mūrinis namas su 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 
jom krautuvėm; yra didelis mūri
nis garažas; lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos; virš $700.00 pajamų į mė
nesį ; prieinama pirkimo kaina. 
Skambinkite BIshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2384 S. Oakley Avė., Chicago, III.

Į rytus nuo Marųuette Parko pui
kus mūro namas. 3 po 6 kmb. ir pel
ninga grosemė. Be biznio $32,000.00 
su bizniu $35,000.00. K. JUKNIS.

P. LEONAS REAL ESTATE 
2735 W. 71 St.

WAlbrook 5-6015

PARDUODAMA VILA
Beverly Shores, prie Roger Avė., 

tarp Nidos ir Raudondvario, sklypas 
60x150 pėdų. Visiškai nauja su mo
derniais įrengimais. Automobiliams 
kiemas išpiltas akmenimis — gali
ma pastatyti 50 automobilių. Kreip
tis K. čdurinskas, 4222 EUciid Avė., 
Kast Chiuagu, Ind.

ii
AUTOMOHILEb — TRUCK8 

Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino atotia Ir auto 

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

GALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVĖ- PR 8-9533

SODA FOUNTAIN MAN
EXPERIENCED
Full or part tirae

TOPPERS RESTAURANT
4752 Toutay

ORchard 5-5100
Skubiai reikalingas nuolatiniam 

darbui z
KARPENTERIS 

turįs patyrimo naujų namų statybo
je, gerai mokąs stambaus medžio ir 
užbaigimo darbą. Dėl susitarimo 
skambinti OL 2-8492,

TURRET LATHE OPERATORS 
No Sėt Ups

Steady Work. Good Pay. Ali 
beinefits.

206 SO. JEFFERSON STREET
Tel. — ANdover 3-5033

HELP VVANTED — MOTERYS

Reikalinga patyrusi dešrų 
— SA0SAGE LINKER

Unijos nustatytas atlyginimas

VIENNA SAUSAGE MFG. CO.
1215 S. Halsted St.

Kreiptis i l’rank Kavalauskas

Reikalinga lietuviškai kalbanti mote
ris namų ruošos darbui 1 kartą į sav. 

Skambinti — Ann Stasiukaitis, 
GRovehll 6-3841

MERGINŲ 
' MOTERŲ
PRUDENTIAL BUILDING 

RESTORANE
ir kitose artimose vidurmiesčlo 

vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVES MOKINES

VIRALIMES
MAISTO SANDELIO (PANTRY) 

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

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFfERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL BUILDING 

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

PROGOS — OPPORTUNITIES

DR1VE-IN VALGYKLA, fabrikų
apylinkėje. Gera vieta pardavinėti 
“frozen custard” - ledus. Pletvakarų 
daly. Kaina $3,300. Savininkas —

Vlrglnia 7-9760

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

liet. apdraudų agentūra
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5900 S. Ashland Avė.. Cbicago 36. I1L

įsigykite dabar:

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai
Romanas

Si knyga, pasakodama kovos ui 
spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai 
kyti lietuvišką žodį. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
311 psl„ Broniaus Mūrino viršeli* 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatūrom ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2S34 So. Oakley Avenne

CHICAGO 8, ILL.

ŠILDYMAS
A. Stanėianskas Ir A. Lapkui 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air cbndi- 
Uoners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 8. 49th OOURT, CICERO 
TeL OLympic 2-9311 nuo 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro.
Telef. nuo 5 vai. vak. s OLympI 

2-6752 Ir OLympio 2-8492

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefohu: VIrginia 7-6640.

HELP WANTED — MALĖ

Opportunities in Electrical Industry

MACHINE OPERATORS 
CAStlNG GRINDERS

Rates of pay above average — Day or Night Shift 
WILL TRR1N

Incroases after 30, 60 and 90 days 
Free Insurance and other Company Benefits 

DELTA STAR Electric ttvision
2437 W. hlfdn St.

1 BĮ. West of Wcstcrn Avė., 1 BĮ. North of Lake St.

^ Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”,

/
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Baltimore, Md.
NADO KASTEMO 

PAGERBIMAS

laičio “Metų” ir Baranausko 
“Anykščių Šilelio", kuriuos ju
biliatas yra ištisai išvertęs. Iš
kilmingai vakarienei įdomiai 
vadovavo aktorius Palubins
kas, protarpiais padeklamuo
damas jubiliato eilėraščių.

Ta proga salėje buvo įrengta 
parodėlė, kur dalyviai galėjo iš 
arčiau susipažinti su Nado Ras- 
tenio vertimais, originalia kū
ryba, su jo Žurnalistine, visuo
menine ir politine veikla.

Virbelis
— Vytautas Petruška neti

kėtai mirė gegužės 7 d., paly
ginti, jaunas ir energingas vy
ras. Velionis ilgus metus ėjo 
Baltimorės Lietuviškųjų Orga
nizacijų Tarybos vicepirminin
ko pareigas. Palaidotas gegu
žės 11 d*

— Motinos Dienos iškilmin
ga procesija pasibaigė ištisą 
savaitę trukusios rekolekcijos. 
Jas vedė iš Bostono atvykęs 
tėvas pranciškonas Modestas 
Stepaitis. Gaila, kad dalyvių 
skaičius buvo labai jau kuklus, 
nors pamokslų laikas buvo ga
na patogus ir visiems prieina
mas. Ar ne perdaug bus dole
ris mus prie žemės primynęs. 

APLANKYTAS
LIETUVIŠKASIS ĄŽUOLAS 

ANAPOLY

Šiemet sukanka lygiai 20 
metų, kaip Baltimorės lietuviai

atgabeno iš Lietuvos jauną ą- 
žuoliuką ir pasodino jį Mary- 
lando sostinėje Anapoly, prie 
Legislatūros rūmų. Nuo to lai
ko baltimoriečiai kasmet gegu
žės mėnesį iškilmingai lanko 
lietuviškąjį ąžuolą, kurs kas
met auga, drūtėja ir tvirtėja.

Šiemet Baltimorės Lietuviš
kų Organizacijų Taryba tokį 
lankymą suorganizavo gegužės 
20 d., sekmadienį. Apie 10 vai. 
ryto nuo Lietuvių svetainės 
pasijudino didžiulė automobi
lių kolona, susidedanti iš dau
giau, kaip 20 automobilių ir 
autobuso. Visi automobiliai, pa
sipuošę lietuviškom ir JAV vė
liavėlėm, laimingai pasiekė A- 
napolį, kur Legislatūros rū
muose įvyko iškilmingas posė
dis, vedamas Tarybos pirmi-, 
ninko adv. T. Gray-Grajaųgko., 
Pagrindinis kalbėtojas buvo W., 
F. Laukaitis, nušvietęs ąžuolo 
sodinimo tikslą ir jo lankymo 
prasmę. Ąžuolas buvęs paso
dintas 1936 metais kaip lietu- j 
vių padėka Marylandui už 1934 
metais Legislatūros priimtą į-j 
statymą, įpareigojantį guber-1 
natorių kasmet vasario 16 d. j 
skelbti Lietuvos Dieną. Be to 
kalbėtojas pabrėžė faktą, kad 
Lietuvos nepriklausomybė su
teikusi Amerikos lietuvio pa
triotiniam nusiteikimui tvirtes
nį pagrindą, ryškiau jį atsky- 
rusį nuo ruso ar lenko.

Virbelis

Taigi, dabar pradekite taupyti Šioje lietuviškoje 
įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,006,00

Š. m. gegužės 12 d., šešta
dienį, pagerbė žymų visuome
nės veikėją Nadą Rastenį, su
laukusį 65 metų amžiaus.

Iškilmingą vakarienę atida
rė ir pirmuosius sveikinimus 
išreiškė Lietuvių Bendruome
nės valdybos pirmininkas V. 
Velžys. A. Leonas labai įdo
miai atskleidė jubiliato biogra
fijos bruožus, jo visuomeninę 
bei literatūrinę veiklą. Toliau 
sveikino įvairių organizacijų 
atstovai: adv. T. Gray-Gra- 
jauskas — Baltimorės Lietu
viškųjų Organizacijų Tarybos 
vardu, Andriekus — Dainos 
draugijos, Matuliauskas — 
Balfo, Railienė — Moterų Pi
liečių Klubo, Laskauskas — 
Radio Valandėlės, Kairys — 
Lietuvių svetainės vadovybės, 
Sližys — vyrų choro, Pažemė- 
nas įteikė adresą ir sveikino 
Tautinės Sąjungos vardu, o 
Volertas tarė žodį ateitininkų 
vardu, pasiūlydamas sugiedoti 
“Ilgiausių metų...”

Žodį tarė M. Lietuvnikienė, o 
po jo jos Bekerskienė anglų 
kalba nušvietė jubiliato gyve
nimą ir veiklą, kiek ilgiau su
stodama ties jo vertimais iš 
lietuvių į anglų kalbą. Pailius
truodama savo kalbą gyvais 
pavyzdžiais, ji paskaitė nema
ža angliškų ištraukų iš Done-

HELEN ŽALA TORIS 
(Kudulytė)

Gyv. 6600 S. ArtesianAv- 
enue, tel. PRospect 6-6659.

Mirė geg. 26, 1956, 11:55 
vai. vak., sulaukusi 51 m.

Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliū

dime Vyras Dr. Peter Zala- 
toris, brolis Charles Kudulis, 
brolienė Edith, sesuo Fran- 
ces Milkevich, jos vyras Jo- 
seph ir jų šeima, 3 švogeriai: 
John, jo žmona Agatha ir 
jų šeima, Alex ir Joseph ir 
kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė S.L.A. Kp. 134.
Kūnas bus pašarvotas tre

čiadienį, 4 vai. p.p. A. Pet
kaus kopi., 6812 So. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
penktad., birž. 1 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta j Svč. Panelės Gimimo 
parap, bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdęs lieka: Vyras.
Laid. direkt. Ant. Petkus, 

tel. GRovehill 6-2345.

RUTH D. WILTRAKIS
Gyveno 506 N. 2nd Avė,,

St. Charles, Iii.
Mirė geg 27 d., 1956, 6:30 v. 

ryto, sulaukus 43 m. amžiaus.
Gimė Cliieago, 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Dr. Jurgis, sūnus Mark 
ir duktė Claire, motina Anno 
McCorkle, 4 šeserjta: Mildred 
Willis, llorothy Hadlich, Ca- 
therine Kegeler, gyv. Wauke- 
gan ir Marjorie Sutphen, gyv. 
Chicagoje.

Priklausė Den Mother of 
I’ack No. 113: Women’s Auxi- 
liary of Ilelnor Hospital, Auxi- 
liary of V.F.M.; Auxlliary of 
International College of Sur- 
geons, Women’s Aux. boyolu 
Unlv.

Kūnas pašarvotas Yurs kop
lyčioje, Kast Main St., St. 
Charles, 111.

Rožančius bus kalbamas 
koplyčioj antrad. 8 vai. vak.

LadotuvSs įvyks treč., geg. 
30 d., iš koplyčios 11 vai. ryto 
bus atlydėta į St. Patrick*s 
parapijos bažnyčioje, kurioje 
įvyks gedullnogs pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų Bus 
nulydėta j kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus Ir
duktė.

Laidotuvių direktorius The 
Yurs Funeral Home. Tel. St. 
Charles 60.

4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė
CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

PVrmad., antrad., penktad. Ir Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto Iki 4:30 p.p. Ketvlrtad. 9 vai. Iki 8 vai. vai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

liūdesio valandojJOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlee-Presldent

So. Western Avė. Tel. GRovehill 6
MAŽEIKA* EVANS

Mielai Motinai mitrus,
SIMĄ, MEČĮ, ZIGMĄ BAKAIČIUS 

ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIt T ('**■* ' 3/L i ■' *.
6845 So. Western Avė. Air Condltioned koplyčia 

BEpnblic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 
Tltma, kurie gyvena kitos* miesto dalys.; gausime 

koplyčią arčiau Jūsų namų.

Stasys Gureckas ir šeima
Leonas Gureckas ir šeima 

Algimantas Gureckas ir 
Kun. Feliksas

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

BERNICE SLEICHERT
.Mūsų mylima sesuo mirė 1956 
m geguž. mėn. 12 d. ir palai
dota geguž. mėn. 1)9 a. šv. Ka
zimiero kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti vi
siems, kurie suteikė jai pas
kutinį patarnavimą Ir palydė
jo J Jos poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: kun. kleb. 
kan. Jurgiui Paškauskui, kun. 
J Makarui ir kun. Vaišvilai, 
kurte atlaikė gedulingas pa
maldas už jos sielą. Ypač dė
kojame kan. J. Paškauskui, 
kuris atsilankė koplyčioje ir 
atkalbėjo rąžančių, ir kun. J. 
Makarui, kuris palydėjo velio
nę į/ kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velionei gėlių. Dėko
jame vargonininkui Antanui 
Giedraičiui.

Dėkojame grabnešiams ir 
visiems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuo
jautą.

Dėkojame laidotuvių direk
toriams Maežika-Evans, kurie 
maloniu patarnavimu atėmė 
mums rūpesčius tose liūdesio 
ir skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse 
dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybės padė
koti. Visiems, visiems nuošir
dus dėkui.

Nuliūdę: Sesuo .Marija Ir 
švogerls Juozas' Romanai,

semia

Gureckas

iesnerių Metų Mirties Sukaktuvės

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!

ANASTAZIJA MOSKELIENĖ
(BRADAUSKAITfi) llllllllllllllllllinillllllllillllllllllllllllllllllllillllllllillllllillllllllllllllllllllllllllllllilh

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

r X Telefonas — FRontier 6-1882
dllllllllllllllllllllirillIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII111111

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

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą motina

Netekome savo mylimos 1955 metais, gegužės 31 dieną.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmirš

ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį.
Už jos sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias gegužės 

31 dieną 9 valandą ryto St. Clare’s parapijos bažnyčioje, 
55th St. ir South Talman Avenue.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Anastazijos sielą.

Po pamaldų kviečiame gimines ir draugus atvykti į namus: 
5741 South Maplewood Avenue.

Nuliūdę: 3 dukterys — Marijona Metrikienė, žentas Sta
nislovas, jų dukterys Judita ir Laura; Petronėlė Selbach, žen
tas Jeiry ir jų vaikai — Gail ir Gerald; ir Pranciška Laurin, 
žentas Frank ir jų vaikai Frederiek, Francis ir Pamela, bro
lienė Julijona Meškauskienė, jos šeima ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- turime kopl
rimas dieną Ir nak- BT riaose Chicago

tį, Reikale šaukite „ \ Roaelando dalvi

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis .

JURGIS VASILIAUSKAS
Mūsų mylimas vyras ir tėve

lis mirė 1956 m. gegužės mėn. 
17 d. Ir palaidotas gegužės 21 
d. Šv. Marijos kapinėse, Oma- 
hoje, Nebraska. Mes norime 
padėkoti visiems, kurie sutei
kė Jam paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo ji į jo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: šv. Antano 
bažn. kleb. J. Jusevičiui, de- 
kan, J. Tautkui ir šv Kolum
bam) kunigui, kurie atlaikė ge
dulingas pamaldas už jo sielą.

Ypač dėkojame kleb. J. Ju
sevičiui, kuris palydėjo kūną 
į kapines; kun. L. Musteiklul 
lankusl velionį ligoninėje ir at
vykusį atsisveikinti su velio
niu: dr. I’etrlkoniui už rūpi
nimąsi velioniu sveikata bū
nant jam ligoninėje: p. p. J. 
Paukitaičiul ir J. Smailiui, ku
rie pasakė pritaikytas atsisvei
kinimo kalbas, palydint velio
nį į amžinąjį poilsį.

Nuoširdžiai dėkui visiems, 
kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą ir kurie lankė velionį li
goninėje.

Dėkojame visiems, kurie pri
siuntė gėlių Ir prisidėjo pini
gine auka.

Dėkojame grabnešiams ir 
visiems draugams Ir pažįsta
miems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuo
jautą.

Visiems, visiems nuoširdžiai 
ačiū.

Nuliūdę: Žmona, vaikai, se
serys, brolis, švogeriai ir , bro
lienė. 

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

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

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

3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

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

POVILAS L RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.

1447 S. 49th Čt., Cicero 50, III, Tel. TO 3-8131-32
CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiesricz, prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštug dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirta©. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 6; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.

1800 S BaJsted St. Chicago 8, III. 3819 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, Dl. TeL OLympic 2-1003

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ B1 ė,000,000 IŠTAIGOJE. AUKS6IAUSIAS, NAUJAI PADIIUNTAS DIVIDENDAS Ui PAID UP INVF.RTMEN- 
TU SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTtONAL, BONUS, KALĖDŲ IR VAKAC1JŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER UAIŠKU8. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEICIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUilNOT MUSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL S-T&7S.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. II VAI*. — 8 VAI*.; ANTRAD. IR PBiNKT. I IU 4 VAK., KB7T. • IKI S «l. vak.; Treč. USDARYTA VISĄ DIENĄ; SĖST. S IKI t POPIET

1646 W. 46th STREET YArds 7-6781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

»
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X Kan. Fabijono Kemėšio 

minėjimas praėjusį sekmadienį 
praėjo įspūdingai. Iškilmingoji 
suma Dievo Apvaizdos parap. 
bažnyčioje, kurią laikė pats 
kleb. A. Martinkus, vysk. V. 
Brizgio reikšmingas pamoks
las apie vieną iš užgesusių Lie
tuvos žiburių, gražus parapijos 
choro giedojimas, gėlėmis iš
puošti altoriai ir nemažas skai
čius senųjų ateivių draugijų 
narių, suėjusių bendrai bažny
čion su savo vėliavomis darė 
išskirtinos šventės įspūdį.

Panašiai buvo ir popiet Vy
čių salėj .minėjimo akademijoj, 
kurią pravedė Vyčių sendrau
gių ir minėjimo ruošimo pirm. 
Ign. Sakalas. Garbės prezidiu
mą sudarė: Lietuvos kons. dr. 
P. Daužvardiš, “Draugo” red. 
L. Šimutis, buv. “Darbininko” 
red. Pr. Gudas, Federacijos 
Chic. apskr. pirm. adv. A. Rep- 
šis, profesorius V. Manelis, 
miškininkas profesorius A. Ru- 
kuiža, Tėvų Marijonų Bendr. 
Chicagos apygardos <Įvasi°s 
vadas kun. J. Budzeika, MIC, 
dr. Al. M. Račkus ir J. Kudir
ka. Paskaitininkai Pr. Gudas, 
kons. Daužvardiš, prof. Mane
lis ir L. Šimutis įvertino dide
lius velionies nuopelnus tiek 
Amerikos lietuviams, tiek Lie
tuvos švietimo ir kultūros sri
tyse. Meninę programą išpildė 
Šv. P. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parap. choro solistai J. 
Lindžius, L. Žurlis ir M. Miku- 
taitis, akomp. varg. J. Kudir
ka. S. Šimulis įnešė, kad velio
nis būtų plačiau paminėtas ir 
spaudoje — “Vyčio” specialia
me numeryje, o dr. Al. M. Rač
kus — išleisti velionies mono
grafiją. Abiems sumanymams 
susirinkusieji nuoširdžiai pri
tarė ir čia pat tam tikslui su
dėjo aukų $135.50, o monogra
fijai išleisti du asmenys dar 
pažadėjo po šimtą dol.

Akademija pradėta Lietuvos 
himnu ir kun. J. Budzeikos, 
MIC, malda už velionies sielą.

X “Knyga yra pats ryškiau
sias liudininkas tautos pasiry
žimo gyventiį Knyga yra pats 
gražiausias tautinės kūrybos 
žiedas. Knyga yra veidrodis, 
kuriame tauta mato savo vei
dą. Knyga yra didelis tautos 
turtas. Kad knyga klestėtų, tu
ri būti ji kieno nors rašoma ir 
kieno nors skaitoma”, taip ra
šoma kultūros fondo atsišauki-
me. Ir būtų mięla, kad kiekvie- Dainų šventę informuoja visą 
nas lietuvis p« klausytų to at-, amerikiečių spaudą, radijo sto- 
sišaukimo ir •savo knygynėlį; tis ir televiziją.
knygos mėnesio proga pratur
tintų naujais leidiniais*.

X Oswaldas Yodelis, gyv. 
11237 S. Wentworth Avė., se
nųjų Chicagos lietuvių veikėjo 
ir vyčių sendraugių nario Vik
toro Yodelio sūnus, sunkiai su
žeistas automobilių katastrofo
je. Vairuotojas kito automobi
lio iž Lomsiana valstybės, ku
ris atsitrenkė į Yodelio auto
mobilį, taip pat sunkiai sužeis
tas. Abu ligoninėj kovoja su 
mirtimi.

X Kapų dieną šv. Kazimie
ro kapinėse 10 vai. pamaldas 
laikys kun. E Budreckis, MIC, 
jam asistuos kun. P. Kranch, 
MIC. ir kun. R. Balnis, MIC. 
Ceremonijom vadovaus kun. J. 
Baltrušaitis, MIC. Pamokslą 
sakys kun. A. Spurgis, MIC. 
Bus apeitos penkios stacijos ir 
atlaikytos iškilmingos gedulin
gos mišios.

Lietuvi, padėk Sibire kenčiančiam* — 
pasirašyk Jaunime Peticiją 1

X Kultūros Kongreso ir Dai
nų šventės dalyviams pagerbti 
bankete rengiasi gausiai daly
vauti svečiai iš kitų vietovių, 
todėl Chicagos visuomenė pra
šoma greičiau apsirūpinti kvie
timais į banketą.

Kvietimų ir visais kitais ban
keto reikalais prašoma kreip
tis į J. Jasaitį, 4430 So. Camp
bell Avė., Chicago 32, III. Tel. 
LA3-2180.

X Al. Kumskis, demokratų 
nominuotas Sanitary District 
Trustee pozicijai, bus pagerb
tas birželio 20 d. Cherry Hills 
Country Club, 191 st. ir So. 
Kedzie avė. Tą dieną bus lošia
mas golfas ir įteikiamos pre
mijos laimėtojams. Dienai va
dovauja Paul M. Smith, J. M. 
Mozeris ir Jack L. Jatis.

X L. Lavickas, Sibire kalin
tas eilę metų ir iš ten tik prieš 
kelias savaites ištrūkęs į lais
vąjį pasaulį, padarys praneši
mą Chicagos Balfo pikniko me
tu birželio 10 d. Bučio darže, 
Willow Springs. Be to, atsaki
nės į paklausimus ir asmeniš
kai suinteresuotiems papasa
kos apie tenai sutiktus lietu
vius.

X Winnipego lietuviai, kurie 
gyvena tolimiausioje Kanados 
vietoje, atvažiuoja į Dainų 
šventę organizuotai, išsinuo
mavę tam reikalui specialius 
autobusus. Kelionėje jie už
truks visą parą, bet didysis žy
gis jų neatbaido nuo visų var
gų. Jau organizuojamos eks
kursijos ir iš kitų vietovių į 
Kultūros Kongresą ir Dainų 
šventę.

X Antanas Mondeika su 
žmona Elena iš Bogota, N. J., 
atvyko trumpų atostogų pas 
savo brolį Adolfą Mondeiką, 
Šv. Antano parapijos, Ciceroj, 
vargonininką ir Vargonininkų 
Sąjungos Chicagos provincijos 
iždininką. Antanas ir Elena 
Mondeikai yra nuolatiniai 
“Draugo” skaitytojai ir kiek
vieną kartą atvykę Chicagon
aplanko mūs dienraščio įstaigą.»

X Labdarių ūkio šeimininkai 
kviečia visus kapų dieną atsi
lankyti į ūkį, kur bus galima 
gauti šviežio maisto bei lietu
viškų valgių. Seniau tokie iš
važiavimai buvo Vytauto dar
že, o dabar visi kviečiami po 
pamaldų kapinėse praleisti lai
ką gražioj labdarių ūkio aplin
koj.

X Dainų šventės informaci
jos komisiją sudaro šie nariai: 
D. Vaikutytė-Murray, pirmi
ninkė, V. Leone, F. Zapolis, C. 
Oksas, J. Kay, J. Bagdonas, 
D. Paulikas, G. Maczis. Jie visi 
yra patyrę šioje srityje ir apie

X A. a. J. Brazdžioniui pa
statytas paminklas yra supro
jektuotas kun. J. Domeikos. 
Kapų puošimo dieną, gegužės 
30, tuoj po pamaldų, paminklą 
pašventins pats paminklo pro
jekto autorius. Kviečiami drau
gai ir pažįstami šventinime da
lyvauti.

X Kristaus Karaliaus Laivo
naujam numery rašo K. Ba
ras, A. Iešmantas, kun. J. 
Prunskis, O. Labanauskaitė ir 
kiti. Yra plati apžvalga iš lie
tuvių tautinio bei religinio gy
venimo. Laivą redaguoja kun. 
A. Ignotas, MIC.

X Prof. Pijaus Dambrausko
sveikata po operacijos pagerė
jo ir jis, išėjęs iš ligoninės, il
sisi pas savo brolį 6918 South 
Rockwell, tel. PRospect 6-6336.

Skelbkites “Drauge”!

IŠARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

— International Institutas
Los Angeles birželio 2 d. ruo
šia savo patalpose pavasario 
balių. Baliaus rengimo komisi
ja baliaus ruošimo reikalu pa
laiko ryšius su lietuvių studen
tų draugijos Los Angeles sky
riaus pirmininku W. Gyliu.

— Adelės ir Jono Monkų sū
nus per Sekmines buvo pa
krikštytas Alvydo-Petna var
dais. Krikšto tėvais buvo Ma
rija Jarienė iš Norwood, Mass., 
ir simfoninio orkestro smuiki
ninkas-violistas Vytautas Kuš- 
leika iš Cleveland, Ohio.

Krikštynų nuotakingas po
būvis įvyko Monkų nuosavame 
name, 101 Florence St., Brock- 
ton, Mass. **

AUSTRALIJOJE
— “Dainos” choras buvo pa

krikštytas Sydnėjuj. Choras 
pradėjo organizuotis 1954 m. 
birželio mėn. Pirmasis choro 
vadovas buvo J. Gaižauskas. 
Tų pačių metų pabaigoje cho
rui vadovauti ėmėsi jaunas ir 
energingas Algis Plukas. Jo 
vadovybėje choras ėmė stiprė
ti, susidainavo ir pradėjo reikš
tis viešumoje: 100 sekmadie
nių įspūdingai giedodamas lie
tuviškų pamaldų metu ir daly
vaudamas 8 tautinių švenčių 
minėjimuose. Dabar choras po 
496 repeticijų, užėmusių 602 
valandas laiko, savo repertuare 
turi 22 bažnytinės ir 14 pasau
linės vokalinės muzikos kūri
nius ir yra pasiekęs gero me
ninio lygio. Krikštynose cho
ras gavo vardą “DAINA”. 
Krikštynas suruošė Sydnėjaus 
lietuviškų organizacijų: ALB 
Sydnėjaus Apylinkės, Katalikų 
Kultūros Dr-jos, Šviesos” Sam
būrio, Sporto Klubo. “Kovas”, 
Politinių c kalinių Dr-jos ir 
Plunksnos Klubo .atstovų ko
mitetas, vadovaujamas Sydnė
jaus lietuvių kapeliono kun. 
Petro Butkaus.

Iškilmingo akto metu gra
žias sveikinimo kalbas pasakė 
visų lietuviškų organizacijų at
stovai, o choristai buvo apdo
vanoti dovanėlėmis ir daugybe 
gėlių.

Koncerto programoje choras 
padainavo J. Naujalio “Jauni
mo giesmę”, V. Kuprevičiaus 

•“Pajūrio dainą”, St. Šimkaus 
“Jau atėjo rudenėlis”, choro 
vadovo A. Pluko harmonizuo
tą “Gegužis” ir Gounod “Karei
vių maršą” iš operos Faustas. 
Pilnutėlė iškilmių salė klausy
tojų žavėjosi balsingu ir puikiu 
dainų skambėjimu ir nenutrūk
stamais plojimais vertė dainas 
kartoti.

Choras yra labai populiarus 
lietuvių tarpe ir jo pasirody
mai visada sutinkami oviacijo- 
mis.

KAS KĄ IR KUR
— Tinklinio treniruotės. Tinkli

nio treniruotės nuo šios savaitės 
vyrams vyks antradieniais ir mote
rims ketvirtadieniais Kedzie ir 67 
gatvės kampe. Pradžia 6 vai. 30 
min. — Sekcijos vadovas

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

T* Wf»ER stotis* — RanAs ’«•« 
NUO PIRMAD. IKT PFNVTtr 

t:4B 1*1 B;SA vai ryto 
BKBTAD 3:30 Ikt 3:S0 ryto 

PIRMADTENNTO v*k. nuo 7—3 v 
MEKAD. 3:30—3:110 y. y. U stotie* 

WOPA — 1«*A klL 
riblcagn 39 *1 HEmloek 4-141*

7111 Ha ROCKWELL BT.

Rūpestingai ir pigiai taisav
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą Ir dalia.

J. MIGLINAS 
Talei. — HUmbold 6-1038

Ir tarė Viešpats: Teesie. Ir tapo 
Buitis, mirtis, dangus ir žemė.

Praėjo amžiai 
Jisai, žmogau,

— Jis ir tavo kapą, 
ir tavo buitį lemia.

B. Brazdžionis

JAUNIEJI PIANISTAI
Pianinas pasilieka aristokra

tiškas muzikos instrumentas, 
ir jo neįstengia išstumti nei 
radijas, nei televizija net tokio
je džazo karalijoje, kaip JAV.

Kad klasine tos rūšies muzi
ka domisi net Amerikoje au
gusi karta, turėjome progos 
įsitikinti sekmadienį, Antano 
Nako Fortepiono Muzikos stu
dijos mokinių koncerte, įvyku
siame Western Ballroom audi
torijoje.

Scenoje pasirodė 35 jaunieji 
muzikos mėgėjai, muz. Ant. 
Nako mokiniai. Iš viso jo stu
dijoje yra net 40 mokinių, bet 
kaikuriė buvo ligos ar kitų 
kliūčių sutrukdyti. Jaunieji 
muzikos studiozai — tarp 7 ir 
17 metų, pradžios ir augštes- 
niųjų mokyklų auklėtiniai. Kai- 
kurie tik šiemet pradėję lavin
tis fortepione, kiti jau turi tre- 
jetos metų praktiką. Visuose 
matyti nuoširdus atsidavimas, 
darbštumas, muzikos pamėgi
mas. Kaikurie tik pirmą kartą 
scenoje pasirodė ir vienas ki
tas netaiklus akordas — su
prantamas, bet apskritai darė 
labai gerą įspūdį, ypač vyres
niųjų klasė: O. Kreivėnaitė, G. 
Trečiokaitė, R. Vansauskaitė,
J. Katelytė, D. Blinstrubaitė, o 
ir kiti palaipsniui jas vejasi.

Koncertas buvo suruoštas 
minint Mozarto 200 m. gimimo 
sukaktį. Ta proga buvo duota 
Mozarto “Lopšinė”, “Menue
tas”, “Tema ir variacija”, “Me
nuetas Giojoso”. šalia lietuviš
kų A. Nako “Oi tu jieva, jievu- 
že” bei M. Čiurlionio dviejų 
preliudų, kitą programą sudarė 
klasiniai Chopino, Brahmso, 
Liszto, Beethoveno, Schuberto, 
Blake ir kitų žinomų kompozi
torių kūriniai, kuriuos mūsų 
jaunieji pianistai įstengė pildy
ti net be gaidų, parodydami sa
vo sugebėjimus ir darbštumą.

Įdomu, kad A. Nakas muzi- 
kalinį auklėjimą riša su poezi
ja, patardamas savo moki
niams įsiskaityti į lietuviškus 
eilėraščius, pajusti jų ritmą.

Iš sekmadienį pasirodžiusių 
i scenoje viena kita galėtų pasi
daryti ir profesionalė muzikė, 
bet ir jos ruošiasi stoti į uni
versitetą, pasirinkdarfios kitą 
kursą, tai A. Nakas nori jas 
paruošti bent akompanavimui.
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Kiekvienas A. Nako Muzikos 
studijos auklėtinis turi vieną 
pamoką — užsitęsiančią valan
dą — savaitėje, o paskiau — 
daug praktikos. Auklėtiniai 
daug dirba ir tada jiems ma
žai terūpi kiti, JAV jaunimą 
išblaškantieji dalykai. Galbūt 
su vyresniais Ant. Nakas kada 
suruoš specialų parodamąjį 
koncertą. Tam jie būtų pajė
gūs.

Liepos-rugpjūčio mėnesiais 
Muzikos studija turės atosto
gas. Šiemet A. Nako Muzikos 
studijai — penkerių metų su
kaktis. Ta proga gausūs kon
certo svečiai jį sveikino, sudai
nuodami “Ilgiausių metų”. 
Gražių linkėjimų jam buvo pa
reikšta privačiai, po koncerto 
visiems besivaišinant.

Čia reikia pasakyti šiltą žodį 
ir jaunųjų pianistų tėvams, ku
rie skatina mūsų priaugančią 
kartą studijuoti muziką. Tėvai 
parūpino užkandžius vaišėms, 
jie savo aukomis išsprendė ir 
finansinę koncerto pusę, nes 
vien fortepionų nuomos yra 
$80, salės nuoma $100, susida
ro ir kitų išlaidų, kurias nebū
tų įmanoma išlyginti iš dalyvių 
aukų.

Bendrai — mūsų jaunių mu
zikos studiozų, tėvų ir muzikos 
mokytojo A. Nako — pastan
gomis surengtas koncertas bu
vo pasigėrėtinas. — J. Pr.

CHICAGOJE
Prigėrė besivažinėdami 

laiveliais
Sekmadienį Chicagos apylin

kėse prigėrė 4 žmonės besiva
žinėdami laiveliais. Tarp jų pri
gėrė ir tėvas Clem Bottorff, 42 
m., su savo 15 m. dukterimi, 
kai jų motorinis laivas buvo 
nublokštas per užtvanką Kan- 
kakee upėje. Cal-Sag kanale 
prigėrė 12 m. berniukas Wil- 
liam King, nors jis ir buvo už
sidėjęs gelbėjimosi plūdis. Ber
niukas, išsigandęs besisunkian- 
čio vandens į laivą, pats iššo
ko į vandenį, ir srovė nunešė jį 
po vieną barža, kur jis ir pri
gėrė. Pagaliau prigėrė dar 
sunkvežimio šoferis B. Krups- 
ki, kai apsivertė jo laivas.

Klastingąja Grand Canyon 
upe

Teatras “Today” šios savai
tės pradžioje rodo spalvotą 
programą — ekspedicijos ke
lionė uolotąją krioklių pilna, 
klastinga Kolorado upe, skro
džiančia Grand Canyon. Gra
žūs vaizdai ir nuostabaus žmo
nių ryžtingumo pavyzdžiai. 
Taipgi įdomus filmas apie ra
ketas, arklių lenktynes, apie 
Grace Kelly — Monako valsty
bėje, politikos ir kitos naujie
nos. Tokia įvairumų programa 
tęsiasi valandą. Teatras yra 
Madison, ties Dearborn.
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SHAVEMASTER

Kas a shaving head with one 
edge especially ground to shave the legs, and the 
other edge especially ground for underarm ūse
Stsy nešt, fresh and tlainty all-year 
long with a lady Sunbeam Shave- 
master. It j gentie, ture performance 
will always saf-guard your per
sonai, feminine charm. This eleetrie 
shaver is especially aesigned to serve 
the needs of women. The Lady Sun
beam shaves both legs and under- 
arms with eųually perfect results. It 
is smail—no larger than a compact. 
Ends muss and fuss, nieks and euta 
of soap and blade. Wontlerful at 
hobie, ot for travelling. *14.50

Vyčių sendraugių gegužine
Kapų puošimo dieną (gegu

žės 30) vyčiu: sendraugiai ren
gia gegužinę Palos parke. Po 
pamaldų Šv. Kazimiero kapinė
se visi kviečiami atvykti j vyčių 
gegužinę. Vieta lengvai pasie
kiama. Iš kapinių reikia važiuo
ti 111 gatve į vakarus iki Kean 
Avė. Čia (Kean Avė.) pasukti 
į pietus, pervaž'avus Sag kana
lą ir 83 kelią, važiuoti iki iška
bos Forest Preserve Palos Park 
Woods NORTH. Čia didelė aikš 
t'ė automobiliams statyti ir gale, 
miškelyje — gegužinė.

Gegužinei rengti komisija — 
P. Čižauskas, N. Karlavičius, K. 
Perulienė, T. Norbutienė, Kla- 
patauskienė, Meistininkienė, Bu 
lokas ir Elena širvinskienė — 
kviečia visus į gegužiną, papie
tauti (čia bus šilto ir Šato val
gio ir gėrimo) ir pasigėrėti ne
paprastu gamtos grožiu. R. K.

Prieš raketierius

Chicagoje leidžiamo darbi
ninkų laikraščio “Work” re
daktorius Edward Marciniak, 
kurs taipgi yra Amerikos 
Laikraščių gildos vicepreziden
tas, kalbėdamas Cheshire, 
Conn., pabrėžė, kad reikalinga 
stipri akcija prieš “tironiją ir 
sugedimą” kaikuriose darbo 
unijose. Anot jo, nors per pa
skutinius 25 metus padaryta 
didelė pažanga socialinėje sri
tyje, bet dar daug reikia pada
ryti.

MUTUAL FEDERAL 
I SAVINGS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

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

3. Planingas taupymas visados moka 

gerus dividendus.

K(M)

dcŪŪ'KML jįS*
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FOR SHAVING 
UNOERARMS
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FOR SHAVING 
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