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Izraelis ruošiasi savo laivus siusti Suezo kanalu
Didžiųjų valstybių žvilgsnis 1 

nukrypo j antarktį

A. LAUKAITIS, Australija
1950 metais tarptautiniai antarkčio žinovai ir mokslininkai iš1 

40 valstybių nutarė paskelbti Tarptautinius Geofizikos metus, ku
rie prasidės 1957 m. liepos mėn. ir baigsis 1958 m. gruodžio mė
nesį.

Nežiūrėdami jokių politinių 
srovių, mokslininkai per šiuos 
18-ka mėnesių stengsis giliau pa 
žinti ir ištirti nežinomąsias an
tarkčio vietas. Per šį laiką į pie
tų ašigalį bus organizuojama ei
lė ekspedicijų ir jose dalyvaus 
apie 5,000 mokslininkų bei spe
cialistų, kurie tirs antarkčio že
mės turtus, magnetines ašigalio 
jėgas, nematomus žemės virpė
jimus, turinčius dažnai įtakos į 
kitus kontinentus, ir kitas iki 
šiol neištirtas antarkčio paslap
tis.

Vilkas mokslininko togoje
Daugiau kaip prieš metus Aus 

tralijos vyriausybė, žiūrėdama 
grynai iš mokslinio taško, leido 
rusų mokslininkams įsteigti Aus 
tralijai priklausančioje antark
čio dalyje savo bazes. Per šį lai
ką maždaug 400 — 500 rusų 
mokslininkų ir kitų tarnautojų 
apsigyveno naujai įkurtose savo 
bazėse, kurių pagrindinė yra 
Mimy. Čia rusai padarė nemažą 
aerodromą, iš kurio pakilę sun
kaus tipo sprausminiai lėktuvai 
be jokio sustpjimo gali pasiekti

gali ginčytis ilgą laiką ir tuo pa
čiu metu savo strategines pozici
jas dar stipriau tvirtinti.

Pietų ašigalio dydis
Antarktis yra šeštasis (užša

lęs) žemynas ir beveik dvigubai 
didesnis už Australiją. Antark
čio sniegu ir ledu užklotas plo
tas siekia daugiau kaip 5,500,000 
kvadratinių mylių. Jūrų pakran
čių ilgis siekia maždaug 14,000 
mylių. Antarkčio artimiausias 
taškas iki Australijos yra už 
1,800 mylių ir pasiekia Pietų Tas 
maniją. Nuo Antarkčio pradžios 
pietų ašigalis yra dar už 1,500 
mylių. Už pietų ašigalio 1,000 
mylių sušalusios žemės tęsiasi 
iki Atlanto vandenyno; nuo čia 
maždaug už 1,000 mylių yra Pie
tų Amerika.

Ašigalio tyrinėtojai
Pirmasis jūrininkas, atradęs 

antarktį, buvo Australijos atra
dėjas anglų kapitonas J. Cookas 
(1772—1775 m.). Jis, priartėjęs 
prie šio žemyno, padarė išvadą, 
kad naujai atrastosios jo žemės 

Rusiją ir iš ten antarktį. Antra j yra neapgyvendintos. Tą pačią 
svarbi rusų bazė čia yra Haswell
sala, kurioje rusai, naudodami 
moderniškiausias mašinas, heli
kopterius, sunkiuosius trakto
rius ir kitas priemones, baigia 
įsikurti. Manoma, kad rusai ne
pasitenkins vien tik moksliniais 
tyrinėjimais ir greta jų stengsis 
įkurti savo strateginius punktus 
antarktyje. Jeigu rusai ateity
je prie savo mokslinių bazių įs
teigs ir povandeninių laivų prie
plaukas, o tas yra labai galima, 
nes prieš kurį laiką Australijos 
pakrantėse buvo pasirodę kelis 
kartus nežinomieji povandeni
niai laivai, — tai ateities karo 
atveju jie bus pajėgūs kontroliuo 
ti ir užblokuoti Australijos kran 
tus ir laisvai operuoti Ramiaja
me ir Indijos vandenynuose.

Britanija pasiruošė 
mokėti Egiptui

Suezo mokesčius
LONDONAS, bal. 1. — Brita

nija pasiruošė mokėti Suezo ka
nalo mokesčius Egipto vyriausy 
bei. Britai kitos išeities neturi, 
nes jų pozicija yra silpna Suezo 
kanale.

Britai galėjo boikotuoti kana
lą, bet nuo boikoto atsisakė, ka
dangi ne visos valstybės būtų 
įsijungusios į kanalo boikotą.

9

Britanija turi egiptiečių fon
dus, bet Egiptas dabar turi di
desnių finansinių ‘ reikalavimų 
prieš Britaniją. Britanija gali 
sustabdyti prekių siuntimą į 
Egiptą, bet Egiptas dėl to ma
žiau nukentėtų negu Britanija. 
Britanijai reikia daugiau Egipto 
medvilnės negu Egiptui reikia 
britų gaminių.

Pašalino ministerį
BUENOS AIRES, Argentina, 

bal. 1. — Argentinos prezidentas 
Pedro Aramburu pašalino oro 
pajėgų ministerį Julio Cezar 
Krause ir jo vieton paskyrė oro 
pajėgų vadą gen. Guillermo Zin- 
ny.

Prezidentas Aramburu pašali
no oro pajėgų ministerį Krause, 
kai šis užsipuolė Aramburu dėl 
jo nutarimo atidėti visuotinius 
rinkimus.

Jei Egiptas blokuos Izraelio

laivus Suezo kanale
*

JERUZALĖ, bal. 1. — Užsienio reikalų ministerijos kalbėto
jas šiandien pasakė, kad Izraelis visuomet yra pasiruošęs svarstyti 
kompensacijos išmokėjimus Palestinos arabų pabėgėliams, bet čia 
„nėra ryšio“ tarp pabėgėlių ir Suezo kanąlo.

Izraelis betkokį arabų žygį už- — ■' — _
blokuoti jo laivus Suezo kanale' _
ar Akabos įlankoje laikys „kari-! * Piet* Amerikos „ugninės 
niu veiksmu“. I skruzdeles“ pradėjo „invaziją“ į

Nasserio sąlyga
šiaurės Ameriką. Jos pasiekė 
Texas, šiaurinę Caroliną ir kitas 
pietines valstybes. Jos yra pik
tesnės, gadina javus, nužudo ma 
žus gyvulėlius.

Užsienio reikalų ministerė 
Mrs. Goldą Meir įspėjančiai pra
bilo po to, kai Egipto preziden
tas Nasseris pasakė Jungtinių • Kanados universitetai iki 
Amerikos Valstybių laikraštinin šiol jau sudarė sąlygas 125 iš 
kams, kad Egiptas leistų Izrae-į Vengrijos pasitraukusiems stu-

Didelis nerimas Australijoje
Rusų greitas ir pajėgus kūri

masis antarktyje paskutiniu me
tu sukėlė didelį neramumą ir rū
pestį Australijos vyriausybėje ir 
visuomenėje, nes nuo Mirny ba
zės iki Vakarų Australijos yra 
tik 2,000 mylių; toks nuotolis 
moderniųjų bombonešių gali būti 
pasiektas per keturias skridimo 
valandas. Pats didžiausias gal-, 
vosūkis Australijos vyriausybei 
yra vienas: ar, pasibaigus Tarp-1 
tautiniams Geofizikos metams, 
rusai paliks Australijai priklau
sančias antarkčio sritis, ar ne? 
Iš visų matomų didelių rusų pa
siruošimų, atrodo, rusai nė ne
galvoja savo įkurtąsias bazes pa
likti ir atsisakyti taip lengvai, 
nors ir moksliniu vardu, įgytųjų 
atsparos punktų ašigalyje.

Australija nori Amerikos 
moralinės paramos

Šių metų kovo mėn. per įvyku
sius Seato pasitarimus Australi
jos sostinėje Canberroje antark
čio reikalu Australijos užsienių 
reikalų ministeris J. S. Casey tu
rėjo ilgus pasikalbėjimus su Ame 
rikos valstybės sekretoriumi J. 
F. Dulles. J. S. Casey pareiškė 
savo abejojimus rusų bazėmis 
antarkty ir įspėjo J. F. Dulles, 
kad tik Amerikos griežti reika
lavimai Rusijai gali ją paveikti 
ir ją priversti, atlikus mokslinius

išvadą 1819 metais padarė ir ru
sų ekspedicija, vadovaujama ad
mirolo Bellinghouseno. Tačiau 
19 šimtmetyje nemažas skaičius 
banginių medžiotojų ir šiaip 
mokslinių ekspedicijų iš įvairių 
kraštų pasiekė antarkčio žemy
ną. Pagaliau 1911 metais Norve
gijos tyrinėtojas R. Amudsenas 
pirmasis pasiekė pietų ašigalį. 
Geriausiai paruošta ekspedicija 
buvo 1930 metais, vadovaujama 
amerikiečio admirolo Byrd, kuri, 
panaudojusi pirmą kartą lėktu
vus, atrado Rockefellerio vardu 
pavadintus kalnus ir nuosekliai 
ištyrė nemažą dalį antarkčio. Be 
pirmosios savo ekspedicijos, ad
mirolas Byrdas suruošė dar dvi 
— vieną 1933 m. ir kitą 1939 m. 
Po II-jo Pas. karo antarktį dau
giausia tyrinėja amerikiečiai, ku 
rie turi joje įsteigę keletą savo 
bazių.

Eiliniam žmogui kyla klausi
mas, kodėl paskutiniuoju metu 
į antarktį nukrypo didžiųjų vals 
tybių žvilgsnis? šio didelio susi
domėjimo antarkčiu svarbiau
sios priežastys yra milžiniški mi
neraliniai turtai, esantieji šiame 
žemyne, ir svarbi strateginė pa
dėtis busimojo karo»atveju.

Kas valdo pietų ašigalį?
Antarkčio teritorinius plotus 

yra „pasidalinę“ septynios vals
tybės: Australija, Anglija, Nor
vegija, N. Zelandija, Prancūzija, 
Argentina ir Čilė, Tik vienas 
penktadalis antarkčio ploto yra 
niekam nepriklausąs. Nors šios 
septynios valstybės teoretiškai 
ir valdo didžiąją antarkčio dalį, 
bet joms teisiško savo pripažini
mo nėra davusi nei Amerika, nei 
Rusija, kas politiniuose sluogs- 
niuose visą laiką sukelia įvairių 
ginčų. Amerika iki šiol nėra pa
reiškusi kokių nors pretenzijų į 
bent vieną antarkčio sektorių, 
bet tuo pačiu nepripažįsta ir kitų 
valstybių pasisavintų sričių, 
nors faktiškai respektuoja kiek
vienos valstybės dirbamą darbą 
savo sektoriuose.

Amerikos bazės antarktyje

Nors amerikiečiai kolkas ir

Indijos studentų
sveikintinas žygis

NEW DELHI, Indija, bal. 1.— 
Reikšdama protestą prieš sovie
tinę agresiją Vengrijoje, Indijos 
studentų organizacijos vadovy
bė specialiu atsišaukimu pakvie
tė Indijos jaunimą boikotuoti šią 
vasarą Maskvoje rengiamą ko
munistinį jaunimo festivalį.

Smūgis komunistam
GRACAS, Austrija, bal. 1. — 

Graco miesto susisiekimo darbi
ninkų ir tamau&jų sąjungos ko
misijų rinkimuose komunistai 
prarado penkias vietas iš aukš
čiau turėtų šešių. Tokiu būdu 
dabar komunistai teturi tik vie
ną vietą bendrame keturiolikos 
atstovų skaičiuje.

Karinė pagalba
KARACHI, Pakistanas, bal. 1. 

— Pakistano vyriausybė priima 
karinę pagalbą iš Jungtinių Ame 
rikos Valstybių.

tyrinėjimus, palikti savo bazes, šaltai žiūri į australų nerimavi- 
Kitu atveju rusui su australais | mus ir baiminimąsi dėl rusų

Donalri A. Quarles (kairėjo) naujas JAV apsaugos vicesekretorius, 
svarsto pasaulines problemas su gen. Nathan F. Twining, nauju šta
bų viršininkų tarybos pirmininku. (INS)

Areštai raudonojoje Kinijoje <
VATIKANAS. — Vatikano dienraštis „L’Osservatore Roma

no“ rašo apie Bažnyčios ir tikinčiųjų persekiojimus raudonojoje 
Kinijoje.

Laikraštis pripažįsta, kad po 
1955 metų rugsėjo mėnesio, kai 
buvo areštuotas Šanchajaus vys 
kilpas, visa eilė kunigų ir labai 
daug tikinčiųjų, nebuvo kitų ma
sinių suėmimų, kurie būtų at
kreipę pasaulio dėmesį. Tačiau 
pavienių kunigų ir tikinčiųjų 
areštavimas tebevyksta ir to
liau. Daugelis jų ištisus mėne
sius uždaromi kalėjimuose be jo
kio kaltės įrodymo, be paliovos 
tardomi bei kankinaltii if palei
džiami tik tada, kai visai palūž
ta jų sveikata, arba kai kankin
tojai susidaro įspūdį, kad kali
nys jau yra pakeitęs savo nusi
statymą.

Yra tikra, — baigia straipsnį 
Vatikano organas, — kad mūsų 
tikėjimo brolių persekiojimai Ki
nijoj tebesitęsia sistematiškai ir 
nenutrūkstamai. Kas bando kal
bėti apie religijos laisvę Kinijoj, 
tas skaudžiai įžeidžia teisingu
mą ir artimo meilę.

liui naudotis Suezo kanalu ir 
Akabos įlanka, jei Izraelis Pa
lestinos arabams pabėgėliams 
„grąžintų jų teises, nuosavybę ir 
žemę“.

Izraeliui nepatinka, kad Nas
seris Izraelio laivininkystės tei-

dentams nemokamai tęsti studi
jas. Artimiausiu laiku stipendi
jos bus suteiktos kitiems 400 
vengrų studentų.

• Garsioji čckoslovukų atletė 
Olga Fikotova susituokė su ame
rikiečiu atletu H. Conolly iš Bos-

Tyli
sės maišo su 
klausimu.

arabų pabėgėlių [ tono. Jie susituokė Prahoje.

• Naujas popiežiaus Pijaus 
XII internuncijus Silvio Oddi 
šiomis dienomis Egipto preziden 
tui Nasseriui įteikė Šv. Sosto 
kredencialus.

KALENDORIUS
Balandžio 2 d.: šv. Pranciškus 

Paul.; lietuviški: Jagaubis ir 
Elona. 1

Saulė teka 5:34, leidžiasi 6:16.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ga
limas lietus.

Vengrai deportuojami is 

Budapešto
BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal. 1. — Sovietinių dalinių jėga 

palaikomos Vengrijos lėlinės vyriausybės vidaus reikalų ministeris 
įsakė deportuoti iš Budapešto daug vengrų, kurie laikomi nepati
kimais komunistiniam režimui.

Prieš doktriną
DAMASKAS, Sirija, bal. 1. — 

Sirijos ministeris pirmininkas 
Sabri Assali vakar pasakė, kad 
Sirija „netoleruos Jungtinių 
Amerikos Valstybių bandymą 
primesti jai Eisenhowerio dok
triną“.

eisena ruošiama

Londono gatvėse
LONDONAS, bal. 1. — Kata

likiškųjų organizacijų ir priva
čių asmenų iniciatyva, West- 
minsterio arkivyskupui prita
riant, balandžio 7 d. ruošiama 
tyli eisena Londono gatvėse. Jos 
tikslas — vieša malda pareikšti 
solidarumą komunistų pavergtų 
kraštų tikintiesiems ir prašyti 
Dievą, kad greičiau baigtųsi Baž 
nyčios persekiojimai.

Eisena prasidės Hyde Parke ir 
praeis visas tas vietas, kurios 
primena už tikėjimą mirusius 
Anglijos Katalikų Bažnyčios kan 
kinius. Baigsis Westminsterio 
katedroje, kur bus iškilmingos 
pamaldos už persekiojimų aukas.

Vengrai izoliuoja
sovietų kareivius

BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal. 
1. — Budapešte ir kituose Ven
grijos centruose gyventojai sten 
giasi sutartinai izoliuoti sovietų 
karius. Jei vienas iš jų įlipa į 
gatvėkarį ar autobusą, vairuoto
jas ir visi keleiviai pasišalina, 
palikdami jį vieną tuščioje ma
šinoje. Jei bent vienas rusas at
eina į valgyklą ar restoraną, vi
si esantieji skubiai išeina. Pada
vėjai valgyklose su rusais sve
čiais visai atsisako kalbėti, pra
šydami raštu įteikti užsakymą ir 
ant stalelio palikti pinigus.

Nauja sovietinio 

špionažo byla 

Švedijoje

Jei blokuotų
Izraelis siųs savo laivus su sa

vo vėliava Akabos įlanka ir Sue
zo kanalu. Laivai su užsienio vė
liavomis, išnuomuoti Izraelio, 
jau perplaukė įlanką. Arabai ne-1 teismas Stoekholme nubaudė ar- 
kliudė. įmenu tautybės inžinierių Bedros

Izraelis pasiruošęs ginklu pra-1 Zartaryan 10 metų sunk. darbų 
mušti savo laivams kelią Akabos-kalėjimo. Atlikus bausmę, jis bus 
įlanka ir Suezo kanalu, jei Egip-1 ištremtas iš Švedijos.
tas blokuotų Izraelio laivus.

_________ Į Zartaryyan dirbo viename in
žinerijos biurej kuris ruošdavo 
konstrukcijos planus karinėms 
tvirtovėms. Nuteistasis kai ku
riuos tų planų perdavė sovie
tams. Nuo 1953 - 56 metų jis su
sitikęs su sovietiniais ryšinin
kais bent 20 kartų. Ryšininkais 
buvę t. k. ir sovietų ambasados 
Stoekholme antrasis sekretorius 
Lisovski, kitas — antras sekre
torius Belousov, be to, sovietų 
prekybos atstovybės valdininkas 
Miros jnikov, kuris jau pasireiš
kęs ir susekto radaro šnipo 
Ericsson byloje. Visi trys ryši
ninkai iš Švedijos jau yra išvy
kę.

Kitas kelias
MADRIDAS, bal. 1. — Žino

mas ispanų futbolo žaidėjas Mi- 
guel Sariano nutarė atsisveikinti 
su sportine veikla ir įstoti į au- 
gustinionų vienuolyną Valencijo- 
je. Miguel Sariano paskutiniu 
metu buvo Madrido pagrindinės 
futbolo komandos centro puolė
jas.

STOCKHOLMAS. Švedų

• Sarkūno sukonstruotas a 
paratas. Kauno Veterinarijos a- 
kademijos klinikos pradėjo nau
doti asistento Sarkūno sukons
truotą aparatą piliulių ir kapsu 
lių pavidalo medicinos prepara
tams įdėti į gyvulių gerkles, o 
tai žymiai suprastina gydymo 
procesą. Ten pat pagamintas gy 
vulių akims tirti, kraujo krešė
jimo greičiui nustatyti ir kiti 
aparatai.

• Fatimoj, Portugalijoje, šio
mis dienomis buvo pašventinta 
Dievo Motinos statula, kuri arti
miausiu laiku bus pasiųsta į vie
ną kraštą anapus geležinės už
dangos.

Prezidentas kreipsis 
į kongresų

WASH1NGTONAS, baland. 1 
d. — Čia kalbama, kad prez. 
Eisenhoweris planuoja asmenis 
kai kreiptis į kongresą, kad pra 
vestų jojo pasiūlymą 4.4 biliono 
dolerių užsienio pagalbos prog
ramą. Prezidento programa su
silaukusi nepaprastai didelio pa 
sipriešinimo kongrese.Airijos policija

rado ginklų
BELFAST, Šiauirnė Airija, 

bal. 1. — Policija vakar krėtė 
Londonderry apylinkės pastatus 
ir ten jieškojo ginklų. Policija 
rado mažų ginklų ir sprogstamo
sios medžiagos.

Dvidešimt trys įtarti Airijos 
respublikos armijos vyrai areš
tuoti. Airijos respublikos armi
jos (panaikintos) vyrai nori su
jungti Šiaurinės Airijos šešius 
apskričius su respublika.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Britanijos premjeras Maemillan vakar pasakė parlamente, 

I kad amerikiečiai lakūnai Britanijoje yru ginkluoti milžiniška 
vandenilio bomba, kuri yra lygi J mil. tonų dinamito.

— Vengrijos lėliais premjeras Ja uos Kadar, tik ką grįžęs iš 
Maskvos, sako, kad, girdi. Vakarų valstybės kaltos, jei dabar Ven
grijoje yra sovietų kareiviai. Kadar pasakė, kad sovietą kariuo
menė- stovės Vengrijoj „taip ilgai kaip bus reikalinga".

— Vakarų Vokietijos generolas liaus Rpcidel vakar oficialiai 
tapo Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Natoj pėstininkų 
vadu centrinėje Europoje.

— Britanija šį mėnesį bandys vandenilio bombą Pacifike.
— Jungtinės Amerikos Valstybės bando su Egipto prezidentu 

Nasscriu sudaryti Suezo sutartį, kuria butų apginti Vakarų nau
dotojų interesai.

— Pranešama, kad Jordane suruoštas sukilimas prieš Jorda
no karalių Husseiną.

— Irano premjeras Husscin Ala pasitraukia iš premjero pa
reigų, ryšiumi su mirtimi trijų amerikiečių, kuriuos nužudė Irano 
banditai. Banditai nužudė Keriu Carroll, jo žmoną Anitą ir Wil- 
liam Bremster.

— JAV valstybės departamentas vakar pranešė, kad keturių 
punktų programa pietryčių Irane, kur banditai nužudė tris ame
rikiečius, suspenduota kol žmogžudžiai bus sugaut i. Keturių punk
tų programa turi tikslą finansiniai pugclIuH atsilikusioms Irano 
apylinkėms, pastatyti ,,ant kojų" atsilikusių apylinkių ekonominį 
gyvenimą.

Kai kurie deportuotieji apgy
vendinami koncentracijos sto
vyklose, kitiems — leidžiama pa 
tiems pasirinkti gyvenamą vietą, 
tik ji turi būti toli nuo sienos ir 
nuo didesnių pramonės centrų. 
Ištrėmimo vietose tremtiniams 
draudžiama lankytis viešose už
eigos vietose, draudžiama naudo
tis telefonu ir išeiti iš namų su
temus. Visi yra įpareigoti du kar 
tus savaitėje pasirodyti policijai. 
Vienintelis darbas, kurį tremti

Afrika parode
v* J •sircų vengrams

LUANDA, Vakari, Afrika. —
—...... ..... ............. , —. i Angola valstybės gyventojai (Va

pietų žemyne, bet jų mokslinin- , njams leidžiama dirbti, yra kol- karų Afrikoje) Vengrijos revo- 
........... * J_“ ^liucijos aukoms pinigais ir na-

smarkaus kūrimosi lediniame

kai ir strategai pastatė vieną iš 
svarbiausių savo antarkčio ba
zių tik 400 mylių nuo rusų Mimy 
stovyklos ir, būdami artimi kai
mynai, amerikiečiai pasistengs 
sužinoti, kas yra rusų bazėse it 
laiku sustabdyti agresyvius ru
sų veiksmus.

chozuose prie žemės ūkio dar
bų.

Kaip skelbia komunistinė Ven
grijos žemės ūkio ministerija, iš 
pustrečio tūkstančio kolchozų, 
kurie buvo išskirstyti praėjusių 
metų spalio revoliucijos metu, 
apie 900 jau esą vėl atstatyti.

tūra suaukojo apie 65 tūkstan 
čius dolerių.

Angola vyriausybė išreiškė 
viešą padėką visiem aukojusiem 
ir tiem, kurie organizavo rinklia
vą, parodydami solidarumą už 
laisvę kovojančiai vengrų tautai.
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Kę X-ray padaro
Nežinia, ar daugiau žmonių 

žūsta nuo automobilių ar nuo 
X-ray. Jau daug ligų Ameriko
je išnyko. Infekcinės ligos skie-

7. Sužaloja plaukų šaknis. 
Seniau šarlatanai "augino” plin- 
kantiems vyrams plaukus X-ray 
pagalba, kol nelaimingi vyrai vi

pais ir antibiotiniais vaistais jau Į siškai nupliko ir be to dar kitas 
yra nugalėtos arba baigiamos'ligas nuo X-ray gavo.
nugalėti. Bet todėl čia atsirado 
naujos, industrinės ir radiacijos 
ligos. Tos naujos ligos žudo ir 
gal dar labiau žudys žmones ne
gu senosios ligos. Su naujų ligų 
pavojais kiekvienas inteligentiš- 
kesnis skaitytojas privalo susi
pažinti ir pavojų pasisaugoti. Ir 
apie tai, ką X-ray padaro, kiek
vienam svarbu ir naudinga ži
noti.

Kiek Lietuvoje buvo X-ray 
aparatų, tikrų duomenų netu
riu. Bet čia Amerikoje, pagal 
patiektus American College of 
Radiology duomenis, yra apie 
126,000 X-ray aparatų. Iš šio

da taip, kaip ir anksčiau skau
dėjo, todėl jau nebežinau, kur 
kreiptis, nei kaip save gelbėti. 
Žmonės sako. kad nuo ulcerio 
skauda skilvio duobutėje, o ne 
nugarą tarp menčių. Prašau, 
daktare, man pasakyti, kuris 
daktaras man tiesą pasakė, ir ar 
yra man kokia viltis pasveikti?

Atsakymas M. S. — Abu gy
dytojai tamstai tiesą sakė. Ne
tenka abejoti, kad tamsta esi 
nervuotas, o nervuotieji ir vis į 
skubantieji žmonės dažnai ir ui-

8. Sukrikdo inkstus.
9. Gaunama X-radiacijos ligą, 

kurios simptomai yra: “ledaka”, 
svaigulys, vėmimas, viduriavi
mas, išblyškimas, leukopenia, 
mineralų bei proteinų nesibalan- 
savimas kūne, kūno džiūvimas 
ir net kraujavimas.

Štai, ką X-ray gali padaryti.1 žinės pūslės ligą, scalenus anti- 
Skaitytojai tegul įsisąmonina, cjus sindromą, stemplės ligą,
kad X-ray nėra žaislas.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia A. N. — Kaip aršeni
ko nuodai veikia žmogų — ar 
labiau plaučiams pakenkia, ar

BALFO PRAŠYMAS VELYKŲ PROGA DR. IRENA KURAS
Vakarų Europoje likusių lie

tuvių dauguma yra seneliai, li
goniai, našlės su vaikais ir šiaip 
pakirstų jėgų žmonės. Todėl 
nevilties, liūdesio ir skausmo 
yra be galo daug.

Sovietų Rusijon ištremtieji ir 
pavergtoje Lietuvoje kenčiantie- 
ji skęsta taip pat skurdo mario
se, be būtinai reikalingo maisto, 
be aprangos, be vaistų.

lykų proga Balfui, kad jis galė
tų sušelpti bent tuos, kurie be 
mūsų pagalbos negali išsilaiky
ti. Neprašome didelių aukų, bet 
prašome visus aukoti. Atlikime 
velykinio gailestingumo pareigą 
savo artimui!

(Gydytoji* Ir Chirurgė) 
KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIOU 

SPECIALISTE
7156 South Western Atenue

(MEDICAL BUILDING) 
Plrmad., antrud., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

orrire tol. RE 7-1168 
lies. tol. WAIbrook 5-3785

Balio Centras, 105 Grand Str. H-i. ofiso
Brooklyn 11, N. Y.

Ateina pavasaris, lankos ir
“““i laukai pasipuoš žaliu rūbu, tik' cerį skilvyje gauna. O dėl skaus x y f,,
mo - tai dažniausiai riemuo'‘remt,n,° da,la 1,kįtae?tl “ 
degina ir skauda po krūtine, ta- ** “T"' * vUtl“
ėiau retkarčiais pasitaiko ir to- 'r eta sv‘ e os’ 
kių ligonių, kad nuo ulcerio tu-

įr ta
džiaugsminga proga Balfo Cent
ro Valdyba nutarė kreiptis į vi
sus laisvajame pasaulyje gyve
nančius lietuvius ir prašyti au-

ri refleksinį skausmą nugaroje 
tarp menčių, o ne skilvio duobu
tėje. Panašūs skausmai nugaro-,, »•
je pasitaiko i,- turintiems tul- ko. vargstančių musų tautie&ų 

gelbėjimui. Pasitenkime, kad 
Velykų ryto ramybė ateitų vi
siems, laisviems ir pavergtiems,šonkaulių neuritą ar coronarinę 

ligą ir 1.1., bet patyrusiam gydy
tojui nesunku vieną ligą nuo ki 
tos atskirti ir tikrą diagnozą nu
statyti. Jei tamstos gydytojas 
padarė skilvio ir nugarkaulio

pastoviai gyvenantiems ir trem
ties vargas kenčiantiems.

Padarykime, kad Velykų šven 
tėse prašvistų tremtinio niūrus 
kampelis, kad jis alkio nejaus-

Tel. ofiso HE 4-6(199; rez. PK 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• 1957 W. Garfield Blvd.
Vai. nuo 1-4 ii' 6-9. 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtud. ir sekimui.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IP

GERKLES LIGOS
- Pritaiko akinius - 

6322 South Western Avenue
kasdien 10-12 vai L 7-9 vai

l,ll<»l>.-<t 6-2240
l*Ros|Mat 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

KPEC. CHIKI KGI.IOS LIGOS 
570h So. W<mm1 Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. Ir penkt.
Trečiad Ir sek uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 107IS South Micliigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai'.: kandim tnuo 6 v. v/Jkl 9 v. v* 4 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

ISskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUIlman 5-6766
Buto — BEverlv 8-3946

Medical and Surgical 
C L INI C

(medical center)
2454 West 7 lst Street

(71-os ir S. Campbell A v. kamp )
Telefonas REpublic 7-9700

DR. MEŠKAUSKAS 
Telef. HEmloc 4-18IX 
residence l’|{ 6-9801

Priėmimo valundos nuo 9 iki l 1 
ryto ir nuo 4 iki 8 vai. po pietų.

DR. V. P. TUMASONIS
Tel. HEmloc 4-2321 

residence GIbson 8-6195
Priėmimo valandos nuo i — 3 ir 

nuo 6—8 po pietų

DR. BR. GAIŽIŪNAS
Telef. HEmloc 4-1414 
residence RE 7-6867

Priėmimo valandos 1—3 ir 6—s 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 
9—11 ryto. Trečiadieniais klinika 
uždara, šeštadieniais visi daktarui 
priima 2—4 po pietų.

skaičiaus tiktai apie 4,000 X- kraujui? Kaip apsisaugoti. kadi^ur* ulceri skilvyje, tai taip iri

. . j i j tų, kad vaikučiai bent po vienąrentgenogramas ir surado, kad A. A ,A . , , . ,Tmargutj turėtų. Aukokime Ve-

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IK VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

ray aparatų yra tinkamose į- 
staigose ir yra naudojami spe
cialistų radiologų ir rentgenolo
gų, kurie tai specialybei savo vi
są gyvenimą pašvenčia ir rimtai 
medicinos mokslui tarnauja. 
Prie to apie 20,000 aparatų yra 
privačių gydytojų kabinetuose,

mažiau įkvėpuoti nuodų purkš- 
čiant medžius?

— Atsakymas A. N. — Arše
niko nuodai ląbiausiai gadina 
kraujo kapiliarus viduriuose ir 
pasireiškia smarkiais skausmais 
viduriuose. Apsinuodijęs ligonis 
nuo skausmo viduriuose su-

bus. Jei klausysi daktaro įsa
kymų ir tinkamai gydysies, tai į 
pasveiksi

1

kurie žino, kaip su X-rav elg 
tis ir moka nuotraukas daryti, Į smunka, pradeda smarkiai vem-

JOHN T. ZURIS
LAVVYER AND COUNSELLOR

11 SO. LA SALI,E STREET 
Rooni 1415

Phone: RAndolph 6-4425 
Home phone: LAfayetto 3-9177

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
naguti ramiai sėdėti ir naktimis

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

t Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7-9. 

šeštad 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Kantų — Clidarcrcst 3-7786

bet nevisi nusimano, kaip rent
genogramas interpretuoti. O 
X-ray nuotraukas neklaidingai 
interpretuoti gali tik specialis

ti, jam labai viduriuis paleidžia 
net su kraujais, ji labai troški
na gerti, o nuryti sunku, pas
kui mėšlungis pradeda traukti,

tas medicinos gydytojas -rent- Į konvulsijos tampo ir, jei ne
genologas. sulaukia greitos pagalbas, li

gonis netenka sąmonės ir 48 va-O kieno rankose yra likusieji ? .
daugiau 100.000 X-ray apara- la"d,) be™e mlrs‘a; Kad arse- 
tų? Nagi _ visokių masažistų, “k“ nuoda‘ netektų bumon, 
napripatų, braukopatų ir vis0. | tekia ant nosies ir burnos uzsi- 
kių šarlatanų rankose. Jie matlr,stl slinką audeklą, pastaugė 
nuduoda esą '•dideliais dakta- ral "tepiauti rankas tr veidą;

. . nuodais apipurkštų drabužių nevis vartoja X-ray, nors ' A / f , .. ,dėvėti tol, kol jie nebus tinka-rais
apie X-ray tik tiek nusimano, 
kiek kiti apie kiniečių raštą.

X-ray pagalba daug kulkų bu
vo iš peršautųjų kareivių kūno 
išimta, daug užlūžusių adatų ir 
metalinių skeveldrų išimta,

mai išskalbti.
Klausia M. S. — Esu 32 me

tų, neseniai atvykęs iš Vokieti
jos ir daug vargo matęs. Da
bar sveriu 128 svarus — trupu
tį permažai savo ūgiui. Jau ant

daug sprogusių kaulų tinkamai ri metai, kai mane kankina nuo- 
sutaisyta ir sugydyta. Specia- i latinis skausmas nugaroje tarp Į“ 
listų rentgenologų kompetentin-, menčių. Buvau pas vieną gydy- >

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI*
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Pres.
3039 So. HaJsted St.

Tel. Victory 2-1272 
Apkainavimą ir Prėkių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

vai. kasdien 10-12 vai L
miegoti nes jų užsisenfijuaios žaiždos j va^ Šeštadieniais lu t vai .Trečia- 
niežėjįmą ir skaudėjimų senų atvi- dieniais uždaryta Kt laiku susitarus 
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite
LKGULO Ointment Jos gydymo 
vpaibyes palengvins Jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau- 
Ižių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
S1S. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšimų 
larppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
dziūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. I-e
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi- 
eagoj ir apylinkėse—
Milwaukąe, Wisc., Ga- 
-vjnd. ir ffetroit, Mi- 
ciligan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order j

Ofiso Vietomis: P R 8-3229 
Res tc.cf. WAIbrnok 5-5076

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYBYTO..AI IK CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien 3—7 vai. vak. Šeštad. nuo

LEGUIjO, Department. D.. 
5618 W. Eddy St., Chicago 84. UL

”il. ofiso HE.4-6849 rez. HE 4-2824

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 

2434 West 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir fešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad ir

Rea. tel. GRovehlll 6-5608

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

(Kampas 47-tos Ir Daman Avė ) 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Seštad 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAIbrook 5-3O4H

1- val. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1 484. Resld. 2437 
W. 62nd St., t<-l. RepubUo 7-8818.

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPI’.C. CHIRURGINES ir 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-2290 

VAL : Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 YV. U3rd St 
Ofiso tel. REUanee 5-4110 

Kezid. telef. GRovehlll. 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: liAfayeth- 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47tb ir Herinitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 29 North \Vacker Drfve 
(Civic Opera House, kainb. 858)

Vai. kosd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

6002 \Vest 16tli Str.. Cicero
Vai, kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0959 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRosis-et 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-16 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

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

DR. V. P. TUMASONIS
2458 West 7 lst Street 

(7lst ir Canipbell Avė.)
VAL.: Kasdien nuo 1-3 ir 6-8 v. v. 

šeštadieninis nno 2-4 vai.
Trečiadieniais uždaryta.

ga X-ray interpretacija pasa
ko, kokiam stovyje yra ligonio 
plaučiai, ar turi tulžyje akme
nis, ar yra skilvyje uleeris, ar 
yra viduriuose tumoras ir t.t.. 
Specialisto radiologo ir rentge
nologo rankose X-ray didelė pa
galba medicinos mokslui. Ta
čiau kokio nors ignoranto, nesą
žiningo blefininko ar šarlatano 
naudojamas aparatas gali bai
siai daug žalos žmogaus sveika
tai padaryti, gali ir jo amžių su 
trumpinti.

Perdažnas. netikęs ar šarla
taniškas X-ray vartojimas žmo
gui gali padaryti štai kokią ža
lą:

1. Gali atsirasti odoje vėžys.
2. Gali atsirasti kauluose vė

žys, vadinamas sarkoma.
3. Gali atsirasti kraujo vėžys, 

vadinamas leukemija.
4. Sutrikdo vyrams genetines 

liaukas, užmuša jų spermato- 
zas ir pakenkia jų vaisingumui.

5. Sutrikdo moterims vaisin
gumą, sužaloja jų ovarus, su
skaldo chromosomus, įvyksta į- 
vairios celių genų mutacijos (pa 
sikeitimai) su visokiomis nenor 
maliomis pasekmėmis, dažnai la
bai liūdnomis. Jei X-ray radia
cijos sužaloti chromosomai apsi 
vaisina ir kitoniškai susijungę 
kitaip pradeda augti. — tai to 
viso pasekmė yra ta. kad vaikai; 
gimsta blogai išsivystę, nenor-į 
malus, nesveiki. Daug vaikų1 
gimsta su visokiais defektais ir 
malformacijomis, su nenormalio 
mis širdimis, nenormaliais vidu
riais ar keistais sąanariais. Jei 
pamatai kur vėplą, žlibą, su nuo 
mariu, nenormaliais viduriais ar 
keisto ūgio ir keistai besielgian
tį vaiką, tai ne sifilį kaltink, o 
šarlataną, kuris be reikalo ir per 
dažnai X-ray peršvietimus darė.

6. Žinovai žino ir perspėja, 
kad nuo X-ray radiacijos žmo
gus gali gauti akyse kataraktą 
(apvelka akis).

toją; jis sakė, kad turiu skilvy-1 
je uleerį, davė vaistų ir įsakė ' 
prisilaikyti tam tikros dietos. Į 
Jis keletą sykių padarė mano 
skilvio rentgenogramas ir nu
garkaulį peršvietė X-ray apa
ratu; vis sakė. kad turiu ulee
rį, tačiau manęs nepagydė. Nii- 
ėjau pas kitą daktarą. Šis pa
sakė man, kad turiu nervų ligą. 
Iš pradžių nuo jo vaistų man 
buvo geriau, bet dabar vėl skau

Didesnis luibų-iimas vartojant

DIRBTINIUS DANTIS
šiai maloniiH hūduH nugalėti 16.1h- 

vų dantų plokštelių nepatogumų. 
h'ASTEETH, pagerinti milteliai, nž- 
hiirslyti ant. viršutinių gei apatinių 
dantų plokštelių, jaa laikys tvirčiau, 
jausitės didesnį patogumų. Jokio lim
pančios košės skonio nei jasmo. Mil
teliai yni alkalintai (be-rugšties). Ne- 
rūgstanti. Sustabdo “plokštelių kva
pų” (dirbtinių dantų kvapų). Pirkite 
UASTEETH šiandien liet kurioje vai
si inėje.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
R1H7 W. 67th l’l., Chlcngo,

III. WAIbrook 5-8068

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

Universai Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
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.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

JONAS GR
J. O. TELEVLSION OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV APARATAI: paprasti ir npalvotl, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, haterijinial. RA
DIJAI: vietiniai Ir vokiški, AM, KM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzltarlniai.

ATIDARA IR HEKM. nuo II vai. ligi 3 vai.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South W este m Avenue 
Chicago 29, 111

oaslmatymai pagal sutartiem 
telefonas REpublic 7-49OO 

Rezldenda: GRovehlll 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Afcher Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v 
▼ak žeštadieniaifl nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-OO36.

Rezidenci >jos tel. BEverlj 8-8244

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akl» ir pritaiko akinius, 

keičia stiklua ir rėmus 

4455 S. California Are. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki S vak. (trečiad. už- Vai 
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

Tel. ofiso: PAnube 6-1125
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
I iki 4 v. p. p ir 6—-8 v. vak 
Šeštadieniais i—4 v. p. p.

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Hesidencljoa — KTewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Went 35th Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatvė)

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kns 
dlen Išskyrus trečiadienius.

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 6-2670
Res. nilltop 5-I56O

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Frotezistas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Supports) ir 1.1.
I Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1.
, OKTHOPEDI.IOS TECHNIKOS LAB.

2850 W. 63rd St., Chicago 29, Dl 
Tel. PRoepect B-5084

6132 South Kedzie Avenue 
VAL. 2—4 p p. ir nuo 7—9 v. vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 
Nuo kovo 25 d. iki bal. 11 d. ofisas 

uždą rytas
T«l. ofiso PU. «-:i838, rez. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street 

Atidara I VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Tel. ofiso PRospeet 6-94OO
, Rezld. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių te )

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
gydytojas ir chirurgas

802 West 31at Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:30 v. 

Trečiad. tik susitarus.

remtomis GRovehlll 6-169$

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

eviTAIKO AKINIUS

Valandos: 9-12 ir 7—J . . page
•nsltartmų išskyrus trečia Usnie’

w Msrnnstts Rn«4

Tel. REIianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

f.tETBViS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

»* 4 p plot. 6:30—1:8» •«»
x« , p«p^.i

Rcmkilc dien. Draugą’

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Reminnlis Chieagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jca įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi- 

|į (lendu našumo atžvilgio, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimą iki $10,900.00, aucštų dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

Rnšykite dėl informacijų. Musų turtas $21,000,000,00.

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

Atdara: pirmadienį nno 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nno 9 iki 4, ketvirtadienį nno 9 Iki R 
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o šeAtadien) nuo 9 Ud 2 valandoa po pietų.

Tel. ofiso PR. .1-6416, rez. HE.4-315O

DR. F. C. WINSKUN*S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vair 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso Ir huto OLympie 2-4I5D
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th St., Cicero 

Rez. 1631 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir n-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR. 6-665D 

Rezld. 6600 S. Artesian Avė. 
VAI. 11 v. v. iki S p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. VArils 7-1829 

Prilaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Wewt Sftth Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, Irs 
čiad. nuo 10-12, penktad. I0-.2 Ii 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p p

DRAUGAS

THE IJTIIUANIAN DAILY FRIENI)
4545 W. 63rd St., Chicago 29, IlHnoia,__________ Tel. H1rtiow 5-9560

Kntered as Second-Class Matter March 31, 1918, at Chlcaao, llllnola 
Vnder Ule Act of March t, 1879.I___________________________

, M.n.ber of tho Cathollc Press Aas’n 
i Fiiblished dslly, exept Rundaya 

bv ths
' Lithuaaian Catbolto Press floclety 
, P*tENBMKRATA: M< Urna
; Cklcagol Ir Cicero! $9.0<>

Kl‘ur JAV tr Kansdol $3.00
' CžslenyJ. 111.00

SBB8CRIPTI0N KATES 
$8.00 per year outaide of Chlraco 
$9.00 per year ln Chtcaao A closrr 
$8.00 per year ln Canada 
Forelnn $11.00 por year
H metų 

5 00
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DTENRAftTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS S
PREZIDENTO RŪPESČIAI

Ne vieną kaitą buvo iškeltas klausimas, jog reikėtų ką nors 
daryti, kad būtų palengvinta JAV prezidento našta, kuri, galima 
drąsiai pasakyti, yra milžiniško sunkumo. Nors jis turi pagel- 
bininkus, turi vyriausybės (ministerių) kabinetą, tačiau visa at
sakomybė už vidaus ir užsienio politiką tenka pačiam preziden
tui. Jei bet kuris vyriausybės narys suklysta, savo pareigų tin
kamai neatlieka, blogai praveda jam pavestus darbus, dėl to 
labiausiai yra apkaltinamas prezidentas. Šiandien, kai kraštas 
yra išaugęs j milžiną visais atžvilgiais, kai viso pasaulio politi
niame ir ekonominiame gyvenime jam tenka vaidinti vadovau
jamą vaidmenj, visiems’turi būti suprantama, kad ant vieno 
žmogaus pečių yra sukrauta perdaug didelė darbo ir atsakomy
bės našta.

Politiniuose sluogsniuosc pradedama rūpintis. Kas, girdi, 
bus, jei prez. Eiserihowerio sveikata dar labiau pablogės. Esą 
ženklų, kad taip gali įvykti. Kai]) žinome, prieš pačius preziden
tinius rinkimus buvo keliamas klausimas, ar p. Eisenhoweris ga
lės kandidatuoti, nes jam teko pakelti širdies smūgį įr kiek vėliau 
sunkią operaciją. Dabar jį kankina slogos, kurių per kiek laiko 
vis dar negali atsikratyti. 0 66 metų amžius nelengvina padėties 
nei sveikatos, nei darbo atžvilgiu. Tačiau p. Eisenhovverio ryž
tingumas, neabejojame, nugalės visus galimus sunkumus.

Sunkumų yra daug ne vien tik painioje užsienio politikoje, 
bet ir vidaus reikalus tvarkant. Sakoma, kad Prezidento nuotai
ką labai gadina tas faktas, jog jo paties partijos (respublikonų) 
atstovai Kongrese labai dažnai pasisako prieš jo pasiūlymus pra
vesti naujus, Prezidento manymu, reikalingus įstatymus. Svars
tant valstybinio biudžęto reikalus, p. Eisenhoweris susilaukia gana 
aštrios kritikos, kas ypač jį įrituoja.

Iš visko atrodo, kad antrasis prezidentinis terminas p. Eisen- 
howeriui bus gerokai sunkesnis už pirmąjį. Rūpesčiai ne mažės, 
bet didės. Augs nepasitenkinimų ir skundų banga. Bus keičiami 
asmenys kabinete, bet nevisada tuo bus galima išgelbėti padėtį. 
Visi reikalai visvien pasilieka Prezidento atsakomybėje. Žinoma, 
antrame termine p. Eisenhoweris galėtų mažiau besisieloti ir 
besirūpinti, nes dabartinių įstatymų laikantis, jis jau nebegali 
kandidatuoti trečiam terminui. Vadinas, partinės politikos at
žvilgiu jis galėtų būti ramus ir nebesirūpinti, kas bus rytoj. 
Tačiau jis yra perdidelis patriotas ir perdaug rūpestingas, kad 
šitaip pasielgtų. Ne lengvėjančią, bet sunkėjančią prezidentinę 
naštą p. Eisenhoweris neš taip pat garbingai, kaip ir ligšiol, nors, 
atsižvelgiant į jo sveikatos būklę, tarptautines konmplįkaeijas 
ir partinius kivirčus viduje, antrasis terminas bus jam ypatin
gai sunkus.

Prezidento rūpesčius bent dalinai galėtų palengvinti atsta
tytas vieningumas respublikonų (Kongreso atstovų) tarpe. Pas
kutiniais dvejais metais būtų dar lengviau, jei respublikonai 1958 
metų kongresiniuose rinkimuose pasirūpintų laimėti daugumą at
stovų. Bet tokių vilčių nėra daug. Pasilieka pirmoji galimybė — 
vieningumo atstatymas partijos viduje. Nesant vienybės parti
jos viduje, reikia labiau remtis opozicijos partijos (demokratų) 
malone. Tuo atveju reikia laviruoti, eiti į kompromisus. Tai pa
reikalauja ir laiko, ir kantrybės, ir didelio nervų įtempimo.

VAKARŲ VOKIETIJOS IR 
RYT. EUROPOS PROBLEMOS

Anglų valstybinio radijo žur
nalas “The Listener” skelbia 
“The Economist” redakcijos šta 
bo nario John Midgley kalbą, ku 
ris be kitko yra pareiškęs:

Vakarų vokiečiai yra labai 
jautrūs įvykiams Rytų Europo
je, nes čia liko žymi dalis jų pra 
eities ir galbūt taip pat čia glū
di ir jų ateitis. Vilčių ir grasos 
mišinyje, kurį suplakė Vengrijos 
įvykiai, vokiečiai pasidarė tie
sioginę išvadą: nesaugu be savo 
kariuomenės gyventi Europos 
viduryje, turint tokius apsigink
lavusius kaimynus kaip sovie
tai. Todėl pasipriešinimas kari
nės prievolės įstatymui aprimo 
ir norima ko greičiausiai suda
ryti gerai apginkluotas ir ap
mokytas penkias divizijas, jei 
jau negalimo suformuoti dvy
likos.

Vokiečių užsienio politika ne
išvengiamai koncentruojasi apie 
tautos sujungimo klausimą. Sun 
ku patikėti, kad 50 milionų gy
ventojų turinti Vakarų Vokieti
ja amžinai sutiks pripažinti at
skiros vokiškos valstybėlės bu
vimą rytuose.

Tačiau Adenauerio politikos 
pagrindai visgi tyrinėjami. Vo
kiečiai labai atidžiai sekė 1955 
m. rusų pasitraukimą iš Austri
jos, leidžiant jai pasidaryti lais
va ir neutralia valstybe. Bruz
dėjimai pavergtuose kraštuose 
verčia klausti, ar ilgai Maskvos 
letena išsilaikys tuose kraštuose. 
Tokiu būdu vokiečiai pradeda 
malonesne akimi žiūrėti j neutra 
liosios zonos sukūrimą, nors tą 
sąvoką pajuokia ir Adenaueris, 
ir Dulies. Tačiau Adenaueris pa 
reiškė, jog jis šitą idėją studijuo 
jąs jau nuo 1953 metų ir, sako, 
nesąs toks kietasprandis, kad 
priešintųsi tam sumanymui, ku
ris, užtikrindamas Europai sau
gumą, išspręstų ir vokiečių su
jungimo klausimą.

Tačiau įtakingi krikščionių 
demokratų vadai sako, jog vo

kiečių visuomene nesanti kvaila 
patikėti, kad rusai išsižadėtų Ry 
tų Vokietijos neutralios zonos 
kaina. Jie spėlioja, kad bruz
dėjimai pavergtuose kraštuose 
rusus gerokai išgąsdino ir jie 
stengsis laikyti savo naguose vi
sa, ką tik turi.

šiaip ar taip, nereikia many
ti, kad didžiosios vokiečių par
tijos į būsimus rinkimus eina, 
viena (k. d.) griežtai laikydama
si senų vėžių, o kita (s. d.) pasi 
ruošusi lengvapėdiškai atsimesti 
iš Šiaurės Atlanto sąjungos ir 
tartis su rusais”. V.

MAŽUMOS LENKIJOJ
Varšuvoje sudaryta speciali 

komisija Lenkijos mažumų klau 
simams. Komisija turinti kovo
ti su trūkumais, kurie pasireiš
kia tvarkant mažumų reikalus. 
Komisijos pirmininkas yra Vi- 
toldas Jarosinski. Oficialiais 
lenkų duomenimis šių dienų len 
kų valdomose srityse nelenkų 
esą viso apie 1<» miliono. Ukrai
niečių esą 180,000, gudų 106,- 
000, vokiečių 65,000, žydų 50,- 
000 slovakų ir čigonų po 20,- 
000, lietuvių 10,000. Be to, esą 
priskaitoma apie 120,000 mozū 
rų ir panašių “nulenkintų” as
menų. Šitie lenkų paduodami 
skaičiai vargu ar atitiks tikro
vei. Tikriausiai ir lietuvių skai
čius yra didesnis negu čia skel
biama. (E.).

Nepaprastas susidomėjimas
Verkiančios Marijos švento

vei statyti komitetas Syrakū- 
zuose praneša, jog iki šiol šiam 
tikslui yra suaukota 265 milio- 
nai lirų. Aukos plaukia iš viso 
kat. pasaulio. Naujajai bažny
čiai statyti projekto paruošimo 
konkurse dalyvavo 883 archi
tektai bei inžinieriai iš 42 tau
tų. Apie nepaprastuosius įvy
kius Syrakūzuosp neužilgo išei
na knyga ir lietuvių kalba.

KONKRETAUS DARBO VYKDYMAS
Jaunimo stovyklos reikalu

A. L. R. K. Federacijos ku- Padarykite jų pastangas sėk- 
riamoji Jaunimo stovykla prie mingomis. paremdami šį vajų ir 
Manchesterio. Michigan vaistai pasinaudodami proga įsijungti į 
iki šio meto yra susilaukusi au-išio konkretaus darbo vykdymą, 
kų po 500 dol. ir daugiau iš ke-| Adolfas Darnusis,

ąukot°jų’ iš kelh* — P°jALRKF Vicepirmininkas Jaun. 
250 dol. ir iš 150 šeimų bei pa
skirų asmenų po 100 dol. Tų au- — 
kotojų tarpe yra daug daugia-^^ 
vaikių ir ekonomiškai sunkiai 
besiverčiančių šeimų. Bet jauni
mo stovyklos steigimo mintis 
juose rado labai gyvą atgarsį.
Kaikurie jų pasiskolino šimti
nę ir įmokėjo globos komitetui, 
ragindami, kad šis darbas grei
čiau būtų įvykdytas.

Globos ir statybos komitetų 
tikslaus darbo dėka, praėjusiais 
metais surinkti 22,000 dol. yra 
tiksliai ir efektingai sunaudoti.
Šiuo metu yra statomi stovyk
lavietės gyvenamieji trobesiai pa 
gal kruopščiai paruoštą planą.

'Stovyklavimas bus pradėtas šią 
'vasarą liepos mėnesio pradžioje.

Vykdydami šį darbą, neope
ruojame šimtais tūkstančių — 
įrengimas yra vykdomas labai 
taupiai, stengiantis visas aukas 
tiksliai investuoti. Šiemet yra 
norima sukelti bent 30,000 dol.
Esant geriems norams, tai nėra 
neįmanoma. Siekiama gauti dau 
giau aukotojų po šimtą dolerių.

Dažnai mėgstama pabarti vei
kėjus dėl nutarimo nevykdymo 
ar dėl skambių šūkių naudojimo 
vien propagandai. Bet štai yra 

1 proga patiems parodyti, kad e- 
j šame vykdomų nutarimų šali
ninkai.

Visus tuos, kuriems rūpi kon
kretaus darbo vykdymas, kvie
čiame įsijungti į šimtininkų ei
les. Tiems, kurie nepajėgs pa
aukoti šimtą dolerių jaunimo 
stovyklai, yra sudaryta galimy
bė prisidėti prie šio svarbaus 
darbo ir mažesne auka. Tam tik 
slui yra vykdomas vajus par
duodant vieno dolerio biletus ar 
be penkių dolerių visą biletų 
knygutę.

Pagrindinė stovyklos mintis 
yra auklėti mūsų jaunimą gilaus 
religingumo ir sąmoningo lietu
viškumo dvasioje. Tai yra pa
stanga sukurti židinį, kuris į- 
diegtų jaunimui ryžtingumą iš
tikimai veikti Dievo ir tėvynės 
labui. Tai gražūs ir patraukliai 
skambą žodžiai, bet kaip sunku 
juos paversti konkrečiais dar
bais! Konkrečių darbų veikla 
yra viena sunkiausių, bet kartu 
ir viena našiausių.

Taigi tą darbą vykdantiems 
palengvinkite sunkią naštą sa
vo pritarimu, padrąsinimu ir au
ka. To jie yra tikrai reikalingi.

Šių metų vykdomas vajus yra 
pratęstas iki gegužės 12 d. Šį 
vajų vykdo Clevelando, Chica- 
gos, New Yorko ir Detroito glo
bos komitetai. Kituose mies
tuose vajaus įgaliotiniai yra pa
kviesti parinkimo — pastikėji- 
mo būdu.

Stovyklos Reikalams

Keisis namų statyba
Illinois Technologijos institu

to Armour Tyrimų įstaigos inži
nieriai tvirtina, kad ateinančio 
dešimtmečio laikotarpy labai pa
sikeis uamų statybos būdas. To 
priežastis — labai pabrangę sta
tybos darbininkai. Jeigu prieš 20 
metų statybos medžiaga namams 
sudarė 60 proc. išlaidų, o darbas 
kainavo 40 proc., tai dabar atbu-

lai — statybos medžiaga tesuda 
ro 40 proc., o darbininkams jau 
reikia išmokėti 60 proc. visų na
mo pastatymo išlaidų. Dėl to tie 
mokslininkai pramato, kad namų' 
statyboje bus daugiau panaudo
ta fabrikų masinės statybos tech 
nika, kitaip darbo žmonėms bū

tų sunkiai jnmnonia įsigyti nau
jus nuosavus namus.

Nėra pakankamai galingo 
karaliaus ar tirono, kuris atšilai 
kytų prieš vieningus prispaus
tuosius. —T. Livijus

Dė Iemesios
PIRKITE VILNONES IMPORTUOTAS IR VIETINES 
MEDŽIAGAS, PAMUŠALUS IR PRIEDUS SIŲSTI GI
MINĖMS, DRAUGAMS IR PAŠĮSTAMIEMS Į EUROPĄ 
0 TAIP PAT IR SAVO ASMENINIAMS REIKALAMS

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 

IR KAIMYNAI.

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams.

Aronson Brothers
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak.

šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad. uždaryta.

CHICAGO 7, ILLINOIS

NAMAI LIETDVU ĮAUK IK SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III.

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

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

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

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

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

67 tęsinys
— Kas aš tokia? — suvirpa lūpos. Jų bruožuose, 

veido tamsume kažkas dega vos vos įžiūrimai.
— Aš idealiste! — kalba veidrodis. — Mano ke

lias — aukos! Gal truputį perdedu. Juk aš trupu
tį pasyvi!

Pati nustemba: tiek kartų žiūrėjo, bet šito ne
matė, nesuprato.

Atsitraukus į kambario gilumą, stiebiasi ant pirš
tų galų. Jau geriau. Staiga sušiaušia plaukus, viršu
galvy iškelia kuodą. Jau nieko. Ir kodėl anksčiau ne
regėjo: galėjo nešioti batukus augštom kulnim. Ji ne 
vienuolė, neatrodys kvailai. Gali pakeisti šukuoseną, 
užsidėti augštą skrybėlaitę, ir būsi didesnė.

Nždaro veidrodį ir skuba į didžiuosius kamba
rius. Mezginys jau rankose. Virbale1 susiliesdami čerš
ka. Neriasi mintys ir nuolat kartoja: reikia, reikia.

Greit minkštasuolis apsiskleidžia žurnalais, laik
raščiais. Bet jie šykštūs, nieko nesako, kaip dabar mo
terys šukuojasi, kokias skrybėlaites atneš ruduo.

O kur batai?!
Surikiuoja ilgą kolekciją. Bitutė pilkoji — visi 

žemom kulnim. Nemėgus sporto, štai, dėvi sportinius 
butus. Reikės naujų.

Atdara sekmadienį nuo 12-5 vai.

ABSOLIUČIAI NIEKAS 
NEPARDUOS PIGIAU

KAIP BUDRIKAS
3241 So. Halsted Street

DIDELĖ NUOLAIDA ANT 
žinomų išdirbysčiu baldų, naminiu reikmenų,

Televizijų Hi-Fi Ponosrafu, Radiiu, 
Brangenybių, Laikrodžių, Deimantų,

LENGVAIS IŠMOKSIMAIS

2 gabalų parlor setas ir miegamasis (sleeper) ...............  $98.00
2 gabalų parlor setas, patrauklios spalvos ir medžiagos, $89, 

ir auščiau.
3 gabalų miegamojo setai, riešuto užbaigimas, $89 ir augščiau.
5 gabalų dinette setai, chrome ir spalvoti, $39 ir augščiau.
7 gabalų dinette setai, formica ir chrome, $59 ir augščiau.
9 gabalų mahogany valgomojo setai, $299 ir augščiau.
Innerspring matracai arba Box spring, $19 ir augščiau.
Vatiniai matracai, ............. ........................................................ $9.00
Medinė lova, matracas ir springsai .................................... $27.00
Automatinė skalbykla su pritaikintu džiovintuvu, du už . . $199.00 
General Electric automatinė skalbykla, $144 ir augščiau.
\Vringer skalbykla, $69 ir augščiau.
Gazo ir elektros pečiai po $99 ir augščiau.
7 kubiškų pėdų šaldytuvai ..................................................... 129.00
10 kubiškų pėdų General Electric Upright Freezer .... $189.00 
10 kubiškų pėdų Frigidaire, $159 ir augščiau.
Elektriniai Vacuiim valytuvai, $29 ir augščiau.
Nešiojami (Portable) Televizijos setai, $79 ir augščiau.
21 colio console Televizijos setai, $89 ir augščiau.

3 greičių phonografai, $16 ir augščiau.
3 greičių Automatic Changer phono. ir radijo kombin. $39.00 
Console radijo FM-AM automatinis pphonografas .... $89.00
21 colio spalvota TV, vėliausios mados................................  $444.00
Radijo laikrodžiai ....................................................................... $16.00
Stalo radijos, FM ir AM .......................................................... $37.00
Vėliausios mados rankiniai laikrodžiai, 17 akmenų

vyriški ar moteriški, su raiščiu (band) .................... $10.00
52 gabalų nerūdijančio plieno sidabriniai daiktai...........  $19.00
52 gabalų pietum servizai (dinnerware) ............................ $12.00
9x12 Linoleum su apvadais (bordered)................................ $5.00
9x12 Axminster kaurai. $39. ir augščiau.

Mes turime 100x125 pėdų, 3 augštų pastatą pripildytą 
naujais augs tos kokybės baldais.

Kroehler, Diamond, Simmons, Pullman, houglas, IJoyds, Hoover, 
General Electric, Frigidaire, Phllco, Adiniral, Zenitli, ItCA,

Bulr.vu, Benros, Columbia Diamonds, Bassett, United, Jocius, 
Sealy, Storkline, Bigelmv, Anmstrong.

Vėliausios mados spinet pianas ........................................  $399.00
Vėliausios mados 120 basų piano akordeonai ....................$99.00

Apsimoka mus aplankyti, jei ir gyvenate 200 mylių 
atstumu. Jūs sutaupysite pas

JOS. F. BUORIK FURNITURE, INC
3241 South Halsted Street

Atadara pirmadienio ir ketvirtadienio vak. iki 9:30; sekm. 10—5. 

PROGR AMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais 

dainininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos va
landos vakare, iš stoties WHFC, 1450 kiloeycles.

......... ■- ....................... - ’ *

Čia vėl šnara veikaliukas. Kartoja rolę? Pamato 
tėvą, einantį į bityną, bet ji nebėga padėti. Ji turi 
darbo, kurio jieškodavo per savaičių savaites; naujo, 

i įdomaus darbo!
Pavakarėj ji pas Algį, arba Algis pas ją. Per

verčia komediją ir žirgelius, savo dviračius, suka ban- 
kelin. Keista, Algis pats ragina nesivėlinti. Ten paš
tas. Jo negalima užmiršti!

Bankelis tačiau nedvokia nuoboduliu. Julius iš 
laikraščių iškasa linksmą žinią, nudailina anekdotą. 
Atsiranda Lina, meistras. Tada juokai į šalį. Auga 
rūpesčių kalnai, kaip jie keliaus į Snūdžius, kaip vai
dins. Nė nepajunta, kai laikrodžių rodyklės varo į sa
lę. Paštą įsikiša į apsiausto kišenę ir išeina.

Tą savaitę įvyko tokia smulkmena, kuri sujau
dino Samanę. “Žemaičių Prietelis", leidžiamas Tel
šiuose, į kurį nuolat rašo Julius, atspausdino trumpą 
žinutę. Ten šaltai ir lakoniškai paminėta, kad vaidini- 

į mas “Jau atėjo rudenėlis”, nežinomo autoriaus, turė
jęs pasisekimo, režisavo vikaras kun. J. Jagaudas. 
Susirgus Linai Vilkaitei, kuri nuolat gabiai vaidina,
jos rolę sumaniai atliko Samanė Gimbutaitė.

Griūte užgriuvo tos kelios eilutės. Jos pavardė 
pirmą kartą spaudoje! Visi skaitys ir žinos, kad to
kia čia gyvena. Net klasės draugės, kurios nemėgo 
Samanės ir vadino ištižėle, išgirs apie ją!

Braukė pirštu lapą, norėjo parodyti motinai, tė
vui, bet — gėda. Sulankstė laikraštį ir įkišo į komo
dą. Tegu slepia jį lengvas baltinių kvapas.

Išvyka į Snūdžius! Scena maža, meistro vaisti
nė springsta tarp sienų, bet atrodo gražiai, tikrai. 
Rodos, eik ir pilk iš butelio valerijonų lašus. Viktoras 
garuoja nuo darbo, tvarko sceną, padeda rengtis, drą
sina Samanę. Lina, kuri niekada nejudėdavo, prisi

smeigusi adatų ir siūlų, puošia merginas, su meistru 
kažką tyliai kužda. Julius net akį primerkęs žiūri ir 
kraipo galvą. Kas čia dedasi? Ar Viktoras pirmaeilis 
vyras? Ne! Ar jis inteligentas? Ne! Ar jis turi pini
gų ? Irgi ne! Bet tegu jiedu čiulba.

Algio žvilgsniai skersuoja ir seka buhalterį. Nors 
jis visiems lygiai mandagus, bet Samanę išskiria. Reiš
kia, vadinas, patinka! Ir Julius limpa gimnazistui.

Samanė vaidina kur kas geriau, nei pirmą kartą. 
Aiškiai turi vaidybinį talentą, “šarmą” kaip konsta
tuoja Julius. Bet dar puola į “duobes” sumišus. Kur 
pirmą kartą nesugebėdama padarė klaidas ir prajuo
kino publiką, dabar toje vietoje niekas net neųyptelė- 
lėjo. Samanė stengiasi. Atsiranda kažkokia jėga, pub
lika pagauna ją, ir ji švyti.

Uždangą palydi plojimai tiršti, audringi. Julius 
susimėto — bent keletą kartą parodo artistus, o vie
ną kartą Samanę vieną palieka scenoje. “Taip reikia” 
— vėliau jis aiškino, “svarbieji artistai pasirodo 
vieni!”

Po vaidinimų salė pilna gerų žodžių, žvilgsnių, 
draugiškų veidų, rankos paspaudimų. Ir naktis grįž
tant graži. Atsigulus ilgai jaučia kutenantį grimo kva
pą, girdi plojimus.

Kita savaitė — dar pakilesnė. Savo rolėje suran
da daug patobulinimų, kuriems pritaria Julius ir Al
gis, pagilina, išaiškina. Valandos raštinėje skamba.

Dar keturios repeticijos. Vieną kartą artistai vė
linosi. Tryse išeina į sodą, bet Algiui tuoj išdygsta 
reikalas į krautuvę. Jis mato, į kokius vandenis su
ka šios baidarės. Geriau nesimaišyti.
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PAJIESKOJIMAI
LIETUVOS GENERALINIO KON
SULATO NEW YORKE PAJIE6- 

KOMI ASMENYS

Vingilienė - Kelbokaltė, Magda- Jieškomi tėvai ir sesuo —- JI O- 
lena, ir dukterys Marija ir Ona, ZAS BALIONAS, s. Vinco, ELEN A 
iš Skriaudžių k., Marijampolės ap., i BALlI'N'lENĖ, .1. Juzės, M Al.A l i;

AJešiūnas, Pranas, iš Rokiškio, 
ir jo sūnus Petras.

Andrijonas,, Kazys ir Vincas, sū
nūs Baltraus.

Bacvinskas, Juozas.
Bakas, Kajetonas, iš Gyliškių k., 

Sintautų v., šakių ap.
Barolis, Stasys, sūn. Aleksandro. 
Baršketis, Petras, sūn. Antano, 

iš Stugaičių k., Laukuvos vaisė., 
Tauragės a p.

Bite, Jonas, Petras ir Vladas. 
Butautas, Antanas ir žmona Na- 

mikaitė, Mikalina.
Damininkaitis, Aleksandras, iš 

Vilkaviškio ap. I
Gasenas, Antanas, sūn. Vlado, in 

žinierius.
Giedrys, Jonas, sūnus

gyveno Detroit ir Grand Rapids, 
Michigan.

Visockis, Jonas ir Kazimieras, 
ir jų sesuo Saililius, Petronėlė.

Žičkus, Antanas, sūn. Antano, iš 
Stakių.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti j:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

BAL10NAIT0. NG.MB’lENf:. o\l 
TE BALI0NA1TP, .1. Ules. \ i,i , , 
mę ir gyvenę Kybartuose. .įieško 
Elė Baliūnaitė Dlugauskiene, Smė
lio g-vė Nr. 17, Virbalio miestas, 
Kybartų raj., Lithuania.

.lieškomas PRANAS BEMIŠKIS, 
s. Balio, gini. 1921 iii., lupki, mėli.' 
7 d. Atsiliepti arba apie jį praneš
ti adresu: Jonas Remeikis, špokiš- 
kio km., Kamajų paštas. Rokiškio 
raj., Lithuania.

Jieškomi — JUOZAS MOCKUS, 
,i<» motinos puviirdė buvo Plėvė Dau- 
naitė, NASTĖ ŽY 1KGŽDIENE-J A- 
SAITYTR, PRANCIŠKUS GUDA
VIČIUS ir VINCAS GUDAVl- 
ellS, .sūnus Vinco. Gyvenę Cbica- 
goje. .Įieško jų giminė Leokadija Šc-

| metaitė Lukošienė, gimusi Cliicago- 
Liudviko. 1 ic» ,u,» ,n- amž. su tėvais iš-

Jieškomi: Anna Petrat Karički, 
d. Karolio, ir jo.-, vaikai Agnė Gert- 
rude ir Prie Karicki. Jos vyras Prie 
Karicki. Atsiliepti adresu: Marija 
Blažienė, Juliaus Janimo g-ve N r. 
5, Kybartai, Lithuania.

Jieškomas VINCAS TAMULIS, s. 
Jono, senas ėikueietis. BBGNIl S 
’IAMELIS, s. Kuzio, gal gyv. Am, 
rikoje. Atsiliepti adresu: Jonas Tu
melis, s. Kazio, Gorkio g-ve N r. 13, 
Kybartų m., Kybartų įaj. Lithua
nia.

Pittsburgh, Pa.
Švento Praneiškuus Y it-tiiioly'no 

Seserys jieško darbininko, kuris no 
rėjų gražiai ir ramiai apsigyventi 
prie Vienuolyno. Darbininkus yra 
gerai apmokamas ir rūpe-,tingai ap
žiūrėtas. Prie algos, dar gauna pa
togius kambariu-, ir gerą valgį. Ku 
ris lietuvis vaikinas (arba našly--) 
norėtų turėti darbą ant v i.-adus dirh- I 
ti ptie \ icnunlyiin, malonėkite groi- 

I tai kreiptis šiuo antrašu: Sisters of 
St. Francis, 1101 Hamilton Road„ i 
Pittsburgh 34, Pa.

KAS KĄ IR KUR
— Moterų Sąjungos 20 kuopto

Brighton Parke susirinkimas įvyk
sta šiandien mokyklos patalpose 
tuojau po Krvžiaus Kelių švč. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje. Visos sąjungietės pra
šomos dalyvauti ir atsivesti nau- 

nariM-

REAI. KSTATE

Prieš pirkdami nr parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

fussmsn and hfip wanted” ads
SEAL ĖSTATB HELP WANTRD - VYRAI

LIET. APDRAL'DOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudo*. Automobi

lių finansavimas Notftrlataa Valsty
bes patvlrtinos kainos.

Prieš daryditnl apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JGNAN KIRVAITIS 
WAihrook 5-5411

INTERSTATE INMRAMCK AGENCT 
BIOS S. Ashland Avė., Chioago 38, Iii.

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1SSS W. I0S n 

Tel. BEVERLV 8-8948
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tav tu-oounUuit

Grigalius, Antanas, Juozas ir Po 
vilas ,ir sesuo Lenkšienė, Grasilda 
ir jos sūnus Petras, kilę iš Spau
dės k,, Rietavo v., Telšių ap.
Gruzdaitė - Gudelienė, Marija, ir 

duktė Maryte
Gudelienė - Gruzdaitė, Marija, 

ir duktė Marytė.
Heitkienė - štrafelaitė, Olga, d. 

Emilio ir Emilijos, vyras Heitke, 
Liudvikas, kilusi iš Joniškės k., 
Tauragės ap.

■ Jankauskas, Antanas, sūn. Jono, 
ir jo sūnūs Antanas, Feliksas, Sta-

vvkiLsi į Lietuvą. J ieškomuosius ar
ba jų vaikus prašo atsiliepti adresu: 
Leokadija Lukošienė, d. Jutam, Sto
ties g-vė N r. 44, Akmenės mieste
lis, Akmenės rajonas, Lithuania.

sys ir Vaclovas, iš šuolių k., Šilalės 
vaisė., Tauragės ap.

Jankūnienė, Brigita.
Juškauskas, Antanas, ir Vincas, 

sūnūs Vinco.
Kelbokaitė - Vingilienė, Magda

lena, ir dukterys Vingilytė, Ma
rija ir Ona, iš Skriaudučio k., Ma- 
riaimpolės ap., gyveno Detroit ir 
Grand Rapids, Michigan.

Končius, Antanas ir Petras, sūn. 
Antano.

Krivickas, Antanas. Kazys ir Sta 
sys, sūnūs Kazio.

Kurapka, Juozas, sūn. Juozo.
Langienė - Štrafelaitė, Augustė, 

duktė Otto ir Emilijos Berentvtės.
Laurinavičius, Juozas (vadinamas 

Raupiu), iš Tauragnų m., Utenos 
apskričio.

Lauzykas, Petras.
Lenkšienė - Grigaliūtė, Grasilda, 

jos sūnus Petras, ir broliai Griga
lius, Antanas, Juozas ir Povilas, 
kilę iš Spraudės k., Rietavo v., 
Telšių ap.

Lukauskaitė, Antanina, duktė 
Antano, iš Degimų k., Stakių pa
rapijos, Šimkaičių v., Raseinių ap.

Malinauskas, Petras, gyvenęs 
Cortlatnd, N.Y.

Maurius, Antanas ir Nikodemas, 
sūnūs Juozo.

Mažutienė, Morta, duktė Anta
no.

Mekšraitis, Juozas, kil. nuo Al
vito.

Mekšraitis .Viktoras .sūnus Vin
co, kil nuo Alvito.

Mikalauskas, Kazimieras, turi 
brolj Justiną.

Namikaitė - Butautienė, Mika
lina, ir vyras Butautas, Antanas.

Petruševičius, Feliksas.
Pinčius, Jonas ir Pinčiūtė, Jani

na, vk. Kazio.
Pocius, Leonas ir Emilija.
Podžiukas, Kazimieras, iš Raišti 

nių k., Tauragnų v., Utenos ap.
Poška, Feliksas, iš Struikų k., 

Šilalės vai., Tauragės ap.
Pretkelis, Aleksandras ir žmo

na Marija.
Pridotkas, Petras, iš Marijampo

lės vai.
Rimonis, Karolis, sūn. Jono.
Rudaitis, Vincas, sūnus Kazio.
Saililius - Vosockyte, Petronėlė, 

ir jos broliai Visockis, Jonas ir! 
Kazimieras.

Saulitienė, Juzefą.
Sitnikas, Feliksas ir Povilas, s. ; 

Petro, iš Padubysio v,, Šiaulių a p. I
Šiugždavičius, Aleksandras (ar j 

Šegždavičius).
Skauronas, Boleslovas, sūnus Jo-1 

kimo.
Sodeika, Stasys, sūn. Jono.
Štrafelaitė - Langienė, Augus- į 

tė, duktė Otto ir Emilijos Beren- 
tytės.

Štrafelaitė - Heitkienė, Olga, d. i 
Emilio ir Emilijos, vyras Heitke,1 
Liudvikas, iš Tauragės ap.

Urbonavičius, Jonas, iš Užpalių, 
g. 1923 m.

Jieškau savo brolių ir seserų, ku
rie yra atvykę į Ameriką dar prieš 
Pasaulinį Karą: STASĮ DANTĄ, 
KAZIMIERA GANTĄ, JULIJONA 
EVZBIGELIENį'o EMILIJA POLI
NGE ir MARĘ ŽEMESCKUENĘ, 
kurie anksčiau gyveno Chieagoje. 
Atsiliepti šiuo adresu: Aleksas-Dan- 

Seduvos Raj., Lith-1 ta, Baisogala, 
uania.

JUOZO
STAN-

Jieškau savo pusbrolius: 
STANKAUS ir ANTANO 
KAUS, sūnūs Domininko, gimę apie 
1900—1907 m. Chieagoje, krikštyti 
Šv. Jurgio bažnyčioje. Atsiliepti 
šiuo adresu: Bronė Stankaitė, Ge
gužės Pirmoji g-vė Nr. 25, Varniai, 
Lithuania.

Jieškomi — ALEKSANDRA lčEB- 
KIKA1TĖ SPIRIDAVIČTENE, duk
tė Stasio, kilusi iš Žemaitijos, Tau
ragės apskr. Jieško sesuo Teodora 
Gečienė, gyvenanti dabar Sibire,
Vorkutoje. TEKLĖ ŠAKIENĖ, anks
čiau gyvenusi adresu: 4944 Magoun 
Avė., East Cliicago, Tnd. Jieško se
sers Emilės duktė Aldona Baltaduo
nienė. Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi kreiptis šiuo adre
su: D. Šatas, 2540 W. 70th St., Chi- 
cago 29, III.

Jieškomas KAZYS JANKAUS
KAS, kilęs iš Kauno, A. Panemu
nės. Atsiliepti — I. Navickas, 2040 
S. Ruble St., Chicago 16, III. Turiu 
žinių apie jų tėvą gyv. Kaune.

Jieškomi FR ANCKEVIČIA1 — 
abu tėvai ir duktė Genė ir sūnus 
la-onas. Atsiliepti — I. Navickas, 
2040 S. Ruble St., Chicago 16, Ilk 
Turiu žinių iš giminių gyvenančių 
Sibire.

Jieškomas ANTANAS M ĮKALA 1- 
NIS, gini. Pavištaičių km., Vištyčio 
vals., Vilkaviškio apskr-. 1948 m. 
gvv. Anglijoje. .įieško — ONA 
JANČAR1ENĖ, 2113 W. Baltimore 
St., Baltimore 23, Maryland.

Jieškomi PETRAS BLIUDN'IKAS, 
gini. 1905 m., Ernestras Bliudnikas, 
gim. 1907 m. ii- Engelberdas Bliud- 
nikas, gim. 1912 m. Jieško jų moti
na Ona Bliudnikienė, gyv. Panevė
žyje. Jie patys arba jų pažįstami 
žinantieji jų adresus prašomi rašy
ti: Vladas Morkūnas, 277 Evelyn
Avė., Toronto 9, Ont., Canada.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Prccin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS DUS. sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24C'

RUDAIČIO
1957 METŲ STILIAUS BALDŲ 
EKONOMIŠKAS IŠPARDAVIMAS

R00M"EC0N0MY

Modern Outfit

Naujoji Lietuvių Baldų Prekyba

MAJOR FURNITURE INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas CAIumet 5-3207
Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.

pirm. ir ketv 9 9:30 vai. 
sekmadienį 11—5 valandos.

Nepirkite jokių baldų nepatikrinę mūsų kaipų. 
tikrai apsimoka. Vedėjas E.

Tai jums
RUDAITIS

Atsisiesk, drauguži,
/

nes niekad taip gerai dar neturėjai

^unny ? į

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei1 pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

Sunny Brook AVhiskey
CJieerJu.! ai tit N amt!

ALSO
AVAILABLS:

Kftftvfky

v /

H'kUhį
and Rottlod tn Romi. 108 Froa*

|HI OLŲ SUNHf bttūūK LOlViPMIif i 'UliVlilt K7 Ot.lKIbUliU NAlIOIIAi UijilLLLRS PRODUCTS COrtPOįVdiOn
pu irt va Pktkir • tUAioCM flitnUtu ahiSKLl CluuajAj os -a uRAM ittbubu. StPiRiiŠ

Mūr. 2 bt. šild.. mūr. gar.
Mūr. 4 tit. 3 did. lot., Jpėd.
Mūr. 3 augšt. 3 bt., prašo
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo
Mūr. 0 kb. bung., šild. gar.,
Prie 63 g-vės ir Harlem 4 

tai už $4,000.
Patikrinkite: yra nųrašas pigių ir 

gerų narnų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie California g-vėsJ
MAKQI irTTE PARKE mūrinis. 4 

l>o 5 k. Gera vieta ir namas.
Tušti sklypai—50 pėdų ir 60 pėdų.
GAGE PARKE mūrinis su rūsiu 

ir šildymu. 5 ir 6 katnb.
Mūrinis — 2 po 4 kamb.
Medinis su rūsiu, 2 po 6 katnb. ir

4 kamb.
Medinis su rūsiu — 2 po 4 k.
BRIGHTON PARKE mūrinis 6—

5 ir 2 po 3 kamb. Centr. šildymas 
alyva. Liuksusinis butas sav. ir 8280 
) mėn. Medinis su rūsiu 2 po 4 ir 2 
kamb. Visur šildymas gazu.

liesto runas ir i-iaiming house su 
namu. Mažas įniokėjimas. Nebran
giai.

Iteverly Šliures, Imi. Nauja 6 kam. 
vila. gražioje, ramioje vietoje. Karš
tu oro šild. Garažas. Kaina $15.500.

VENTA
4409 SO, FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAf. 3-9027

-817,000. 
826,500 

827,000. 
828,600. 
817,900 
did. lo-

Med. 4 butai, centr. šild., 60 p. 
sklyp. 185 paj., reikia remonto, kai
na $15,900.

Med. bung. 7 kamb.. centr. šild., 
garažas, puikūs kambar.

Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas, 
3o p. sklyp.

Mūr. 2 po 4. cent. šild. $15,900.
Mūr. liungalovv, 6 Jcainb.
Mūr. 3 augšt.: taverna, 2 butai po 

4 ir 9 atsk. katnb., lab. geras namo 
stovis, geros pajamos.

Mūr. maisto kraut, ir 5 kamb. 
cent. šild., garažas, 60 pėd. sklypas.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

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

40th & CAMPBELL Avė. 6-šių 
kamb. cottage. Ištisas rūsys. 2 au
tomobilių garažas. Moderniška vo
nia ir kabinetai virtuvėje. Apšild. 
aliejumi Naujas pečius. Privers
tas parduoti dėl persikėlimo.

MARQUBTTtPARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tile) virtuvė ir vonia. Metali
nes vielos tvorele. 1 blok. nuo parko, 
prie 7 2 ir Sawyer gatvių.

WEST SIDE — 18 kol.
Mūrinis 1 augšto, krautuVė ir 2 

butai po 5 kamb. Prie 19 ir Ashland 
gatvių. Ištisas rūsys. 5 kamb. butas 
iš kiemo su mod. įrengta virtuve ir 
vonia. Namas labai švarus ir gerai 
užlaikytas. Kaina $13.500.

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

SNUKIS REALTY
6433 So. Pakaki St.

Telef. LUdlort 5-3900

ŠTAI KUR PROGA!
Gera vieta — geras namas — že

ma kaina!
5 didelių katnb. stiprus, gražus 

mūr. bungalow. Arti Maria H. S. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas, 37 pėdų sklypas, Sav. pirko 
apartmentinį namą, todėl šitą turi 
parduoti. Kaina numažinta iki 
$17,700. Tai jums namas, kurio se
niai laukiate.

Income taksų pildymas
P LEONAS

BBAL SOTAn 
2735 Wwt 71st Street

Visi telefonai: tVAlbvook 5-8015

GOOD HUMOR
On April lst we will start our 28tb 
successful season in the Chicago- 
land area. Come in now for Cholce 
assignments!

• NO AGE LIMIT
• NO EXPENSES
• NO EXPER. NECESSARY

1 Good Humor Ice Cream
2736 W. Armltage Dičkėms 2-0600 
4825 W. Arthlngton (900 South) 

COLUMBUS 1-2272

JA NI T O R
Age limit up to 58 years

Mušt be in good health. Abla to 
work steady. Hours 7:45 A.M. to 
5:30 P.M.. 47 hour week. Time and 
half over 40 hours. 5 day week. 
Paid vacation. Apply at

NATIONAL SUPPLY 
SERVICE

231 So. Green Street 
3rd Floor

HELP WANTED — MOTERYS

VELTUI duosiu kambarį su visais
(patogumais moteriai, kuri pasau
gos vaiką nuo 3:30 P.M. iki 5:30 
P.M., keturias dienas savaitėje. 
5428 So. Morgan St., Tel. Llving- 
ston 8-5899.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicer>
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympic 2-6752

BRIGHTON PARKE
2 butai po 5 kamb., mūrinis na

mas. 2 kamb. rūsy. 50 pčdų sklypas. 
Arti 45th Ir S. Western Avė. Specia
lus bargenas.

B. R. PEETKIEWICZ 
2555 W. 47th St.

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

taisymas
■ Atliekami motoro remontai, lygi

nimo, dažymo darbai ir keičiamos
dalys

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

ilį

n

▼

KAZYS ČESNAUSKAS
(H44 SO. TROV ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-1938

• G< ii«'i;i I is *1,ont i.ik torius linu 
jų nnuiii Hlntyluii, įvairiems »•< - 
niontaiiiH Ir tumių p< rl vn rk v - 
m inis • Turinu- <ii»b I) pnlyrl- 
ni| nnuių statyboje. • Patys 
itliekatm- cemento tr medžio 
darhuti • A p* a inavimsi te nto 
karnai.

HtJILMNG & REMODEIJNi

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymu ir pertvarkymo (remodcl- 
ing, darbai.

VACYS PETRAUSKAS
Bl ILDING CGNTRACTtJR 

1:527 S. Campbell Av„ Chicago 32, iii. 
VArils 7-9675

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

Stalo rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vąk.: VI 7-4229 

Namų tel. Blsliop 7-3310 
2737 W»>st 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANT.

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, IU
Statome naujas namas ir garažas

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairias remonto darbas, skabiai.
gerai ir pigiai.
šaukite ItAniibe 6-27SS noo ■ vai 

- rjU> Iki 7 vai. vakaro.
Tel. Oi.ympic 2-5121 noo • vai. 

vakaro Iki 11 vaL vakaro.

r

i
n

♦

-J?

IJ l
8

LIETUVIŲ STATYB 
BENDROVE 

MŪRAS
Builders Gen. Contractors 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Natrių įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29. IIL

>amų statyba, įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būti) gerai iš
planuotas, patogus, gražus tr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TBmiinnl 8-5531 

nuo 6 vnl. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo tn - 4 vai. Adresas: 515
Solton, Wlllow Springs. III.

Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

4 Ir atliekam* visus statybos Ir psr 
-2 tvarkymo (n-ntoiicllng) darbu*.

MASTER BUILDERS
General Contracttng Co.

(Hav. V. Sodeika tr J. Skortibskoa) 
16tm H 48TH CT, CICERO B0, ILK 
T«i. OLymplo 8-7M11 TO S-4MB

♦
.♦

ATDARAS APŽICRfiJlMT1! nuo 1-5
3617 W. «7th Street

5 Vi kamb., 3 miug. k., mūrinis. 42 
pėdų sklypas. Koklių vonia, spintos 
virtuvėj. “Overhead sewera'’ — ka
nalizacija, autom, apšild. Marųuettu 
Parko apylinkėje. POrtsmouili 7-6701

Marąin-tte Parke
2 po 5 kam)*. Mūrinis su 3 k. luitu 

rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

5 kamb. hungntovv. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Brigbton Parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20,600.

2 po I kamb. mūrinis Ir 3 k. butas 
rūsy. Gazo šildymas. Tik $23,900.

VARPAS Rėal Estete
Insurance, Notary Public 

5910 No. Wmtcrn Avė.
I’Rosp. 5-2234 arba HRm. 4-7085

PIRKITE ir pardaoklto «avo se
ki Inojamą tortą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teižihgu patarža- 
vimn

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpobUe 74400

Šioje nejudamo tarta pardavimo 
ilgoje perkant ar parduodant, Jfl- 
laukla greita* tr tetelngna patar

navimas.

NORVILĄ
REAL BOTATB SALES 

2SOO W. 5Pth St. TOL FUI—m* B-HB4

irtall 
tų U

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSl'AD
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRrescctt 9-2781

SOPHIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
IŠ WQES stoties — Banga 1390 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N"’O PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 iki 9:30 vai. ryte 
ŠGŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI*. 8:30—8:SO v. r. iš stoties 
WOPA — 1100 kil.

7159 8o. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413

ISNUOMUOJAMA — FOR REN'

NAMŲ SAVININKAI!
1 Tarpininkaujame butų išnuomavi
mui. Patarnavimas veltui. Turinio 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
5816 So. VVcstiTn. PRospect 8-2234

Intiom. 3 kamb. apšildomas neap- 
statytas butas su vonia. Šiltas van
duo, elektra ir guzas. 836 N. Waller
Avė. TeL MAnsfield 6-0790.

1‘arduodama TAVĘkNA IR NAMAS.
Karštu vand. anėUdymaa, Htokeris. 

6 kamb. butas viršuj. 2-Jų butų na
mukas užpakaly. Tavernos "lease"—• 
nuomos sutartis baigiasi bal. 30 d.

732 W. Ormak Itmul 

Kreiptis į savininką—OLrmpic 2-0205

Parduodama Vila BeVeriy Shores. 
Interesuojantiems kreipti 
ČTURINSKAR, 4222 Eu«
East Chicago, Indiana.

ta — K. 
uclid Are.,

MŪRINIS 2-jų butų namas. Apy
linkėje 28th ir Avers. 4 ir 3 kamb. 
Karštu vand. apšild. Tile vonia 
Spintos virtuvėje. $14,900. SVO- 
BODA, 3739 W. 26th St.. telefonas 
LAwndale 1-7038.

ĮSIGYKITE DABAR

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

REAL ESTATE

2-Jt.i hutų mūrinis namas. Arti 
’59th ir Ilocktvell St. Viršuje 6 karrtli. 
su tnodern. spintom virtuvė, Tile vir
tuvė ir vonia. Apačioje 5 kanil> 
Abiem bulaiti po ntieg. porėtų. Alyva, 
karštu vand. apšild. Patogu į bažny
čių, mokyklas, transportaciją ir 
krautuves. TiioJii.ii bus gulima užimti. 
l*ltos|NX-t 0-2352.

ORDER CLERK & FILLERS
In New Supply Diviaion of an International Company. High School 
Education and some clerical experience desirable. Will train. Plea- 
sant Peraonality and deaire to learn Material Control. Progroaaive 
Salary, 40 hour wcek. Company paid Hospitalization, penaion, Vara- 
tinn and Holldaya. Permanant position«. —
FOR INTERVTĖW

MR. V. L. HERRON
1500 H. WESTRRN AVHNI1E.

. TAylor *2034 ,

WRITE OR CALL

CHIC AGO X, II.K
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Antradienis, balandžio 2, 1957 DIENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNOIS

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 So. Halsted St., Chicago 8, III.

Tel. CAlumet 5-1064 >
Yru gautus didžiausius sien popierių iSsirinkimas: naujausi raštai, 

uugšėiaasia kokybė, šviesai atsparių spalvų, lengvai valomų. Dažų 
šimtai rūšių: vidaus ir išorių dažymui, žvilgančių, šilkinio žvilgėjimo 
ir matinių.

Jvestas naujas skyrius: VIRTUVĖMS: “sinkų”, spintelių (kabi
netų) metalinių ir medinių baltų ir spalvotų, VONIOMS ĮRENGI
MAI komplektais ir atskiromis dalimis baltų ir spalvotų, VANDE
NI! I ŠILDYTI automatinių guzu šildomų boilerių nuo 20 iki 60 ga
lionų. Kainos žemiau konkurencijos!

Taip pat čia rasite prekių naujausios mudos dovanoms ir sau namų 
ruošai ir papuošimui kambarių. Prekes perkarnea iš pirmųjų rankų, 
be tarpininkų. Užtat kainos žemos. Be to yra gauti stiklui pjauti 
rėžtukui su deimantu..

Krautuvė atidara kasdiena įprastomis valandomis ir šventadieniais 
nuo 11 vai. iki 3 vai. jx» pietų.

-------------- ■■ ■ - -- --------------- <

MŪSŲ KOLONIJOSE
New York N. Y.
Jaunimas organizuoja lojalumo 

puradą

Kovo 27 d. Brooklyno Lietu
vių Piliečių Klubo salėje įvyko 
Alto ir New Yorko jaunimo or
ganizacijų posėdis. Alto pakvies 
tos jaunimo organizacijos suti
ko organizuoti ir pravesti lietu
vių eiseną lojalumo parade. Or
ganizavimo iniciatyvą paėmė N. 
Yorko skautų Tauro tuntas. Al- i 
tas organizatoriams pažadėjo vi 
sokeriopą moralinę ir materiali
nę paramą. Posėdyje dalyvavu
sios jaunimo organizacijos taip 
pat pažadėjo bent kukliomis au
komis prisidėti prire lojalumo 
parado išlaidų padengimo.

Šia proga lojalumo parado or 
ganizacinis komitetas kreipiasi 
į New Yorko lietuvių organizaci 
jas ir paskirus asmenis bei kvie 
čia jungtis drauge su jaunimu, 
siekiant suorganizuoti įspūdin
gą lietuvių pasirodymą šiame 
parade. Pagalba organizato-' 
riams gali būti trejopa: 1) au-1 
komis paremti organizavimo dari 
bą (plakatų bei eksponatų paga-; 
minimas; 2) duoti organizato-Į 
i/'ams pasiūlymus, sugestijas, 
kaip galimk Įspūdifigiau ir be'di 
dėlių išlaidų lietuvių grupei pa
sirodyti; 3) raginti savo organi
zacijų narius ir pažįstamus bei 
patiems lojalumo parade gau
siai dalyvauti.

Lojalumo paradas įvyks ba
landžio 27 d. (šeštadienį) New 
Yorke. Kiekvieno tauraus lietu 
vio pareiga yra paaukoti to šeš
tadienio popietę mūsų tautos re 
prezentacijai, vieningai daly
vaujant lojalumo eisenoje. Tiks
li vieta ir laikas bus pranešta 
vėliau.

Lojalumo parado organizaci
nį komitetą sudaro šių New 
Yorko jaunimo organizacijų at
stovai: Lietuvių Studentų S- 
ga. Lietuvos vyčiai, skaučių Ne

ringos vietininkija, skautų Tau
ro tuntas, sporto klubas, stu
dentų ateitininkų draugovė, stu 
dentų skautų korporacijos Vy
tis ir Šviesos sambūris.

Komitetui vadovauti pakvies
tas Romas Kezys. Aukas gali
ma įteikti augščiau minėtų or
ganizacijų pirmininkams. Vi
sais parado reikalais prašoma 
kreiptis į R. Kezį, 130 Hendrix 
Str., Brooklyn 7. N. Y., telef. 
AP 7-3244. Dienos metu — 
EV 8-3800 ext. 8145.

Wcrterbury, Conn.
Krikščioniu demokratų 

gyvenimas

Metinis krikščionių demokra
tų skyriaus susirinkimas įvyko 
kovo 17 d. Ligšiolinis pirminin
kas Paliulis peržvelgė praėjusių 
metų veiklą, įstodamas prie 
surengimo jaunųjų talentų pa
sirodymo, kuris davė gražią pro 
gą jaunimui pasireikšti savo y- 
patingais talentais ir juos pa
skatinti lavintis. Čia tenka pa
stebėti, kad dėl šio talentų pa
sirodymo kilo spaudoje ne vie
nas balsas, esą politinės partijos 
ruošia kultūrinius vakarus. Ta
čiau jau seniai kiti politiniai 
susigrupavimai rengia išvažia
vimus ir visokius kultūrinius va
karus ir dėl to niekas nieko lig- 
šiol nebuvo pasakę, o tik pra
dėjo stebėtis tada, kai Water- 
burio krikščionys demokratai, 
jaunųjų vadovaujami, tokį pasi
rodymą surengė.

Į krikščionių demokratų kon
ferenciją, nepaisant tolimo at
stumo, skyrius pasiuntė 6 at
stovus, ir iš ten daugiausia jau
nieji dalyviai parsivežė ne tik 
gražius įspūdžius, bet ir tam tik 
ro ideologinio sustiprinimo.

Antanas Paliulis išbuvo 4 me
tus skyriaus pirmininku. Jam 
vadovaujant, skyrius turėjo gra 

1 žiu progų parodyti savo veiklą.

Po ilgesnių bandymų bei disku
sijų į valdybą vėl buvo išrinkti 
A. Paliulis — ižd., Elena Norke- 
liūnaitė — pirm. ir stud. Gintau 
tas Žemaitaitis — sekr.

New York, N.Y.
Vasario 16-sk>s minėjimo 

aukotojų sąrašas
Prelatas Jonas Balkūnas $100.
Lietuvių Piliečių Klub. Maspeth, 

N. Y. $25. N. N. $25.
Dr. V. Viliamų šeima $16.
Tėvai Pranciškonai $15.
Po $10 aukojo: Svedauska-s Ko- 

fas, Janulevičienė, Vinsensros, Dim 
zienė, P. J. Montvila, Dr. Kanau- 
ka, Dr. Sniečkus, Kavoliūte, D., 
Valaitis, kun. S. Yaliušaitis, V. 
Oečelienė,

Po $5 aukojo: Starką, G. Tri
makas, V. Ratmas, P. Gudelienė, 
Vilkas, Raulinaičiai, Graužinytė, 
Špokas, Danesevičiūtė, V. Stasiū
nas, Vasaris, Gudaitis, Vtitiekū- 
nas, Tabolskis, Alf. Stankevičius, 
Kalvelis, Žukas, J. Ginkus, Maciū
nas, Rimkus, Galdneris, Stepona
vičius, Žiugžda, V. Stasiukynas, Ra 
jaakas, F. Palionis, Sal., Brakas, 
R., Kynastas Alb., Dzikas, dr. Kre- 
gždienė, Kumpikas Paul, B. Spu- 
dienė, Vizbarą, Vaitukielytė, A. 
Bražynas, Balys, Susys, Kyrius, 
Plechavičius, Dvmša, K. Paškaus- 
kas, W. Vokietaitis, Atskira auka, 
,A Ryliškis, M. Kievackas, B. Rai
butis, T. Gogžienė, S. Rimytis, V, 
Sabutis, Bražėnaitė, kun. Prance- 
vičius, P. Grelšiūnas, Simutis, kun. 
čekavičius, prof. J. Kaminskas, 
Novickis, Ošlapas, Vakselis, Dudė
nas, dr. Tercijonas, Lilijonis, Gie- 
daitis, kun. V. Pikturna, Ukravi- 
čiai, Kaunienė - Vyšnaitė, J. Ma- 
kauskis, J. Gerukštis.

Po $3 aukojo: Čiurliai, Vainys, 
Rajackienė, Žukas, J. Jannus, V. 
Dubuskis, E. Jankauskas, Vaičiu
lis, Petraitis Josynė, Lansbergas, 
K. Buchnytas, K. Karušinskas, K. 
Y., Remeza, Ulėnas. Kilti po ma-; 
žiati.

Šitos aukos buvo surinktos mi
nint Vasario 16-ją Webster Balėje, 
1957 m. savario 17 d.

Aukos, atsiųstos laiškais
Aleksandra Kazirkienė $50.
Po $20 aukojo dr. A. Starkus, P.' 

ir E. Vainauskai, A. Maceika, J. I 
Mackevičius.

Po $10 aukojo: L. Plechavičius, 
A. Gylys, V. Gudelis, dr. F. M. Bin 
takys, S. ir S. Jankauskai, J. Vil- 
galis, J. Baužys, . ir N. Gabe, V. 
Anonis.

Po $5 aukojo: dr. J. Urbanavi
čiūtė, K. Belkus, J. Malickas, P. 
Minkūnas, Alb. Klimas, J. Matu- 
kevičius, kun. Račkauskas, kun. T. 
Narbutas, L. Baltus, M. Maleckas, 
P. Beikus, kun. J. Perėnas, P. Juš
kus, kun. A. Senkus, Mrs. A. Dič- 
mokas, L. Tečionis, P. X. Vygan
tas, J. Šalkauskas, P. Palys, J. Mi
kulskis, V. Malkevich, kun. Pakal
niškis. S. S. Steckis.

Po 3 dol.aukojo: F. Jonynas, M. 
Brakas. Kiti po mažiau.

Ačiū visiems. Bet dar daugelio 
pavardžių nėra. Prašom prisiųsti 
savo aukas šiuo adresu: Amerikos 
Lietuvių Taryba, New Yorko skvr., 
233 Broadhvay, Room 3012, New 
York, N.Y. 

Kenosha, Wis.

Aukas Lietuvos laisvinimui
Šiais metais per Lietuvos nepri

klausomybės šventės minėjimą au-1 
ko jo:

Po $10 J. Kasputis, Ant. My-I 
kolaitis, T. šumskaitė.

Po $5.00 SLA 212 Kenoshos kp.,| 
St. Ališauskas, T. Bauža, T. čia- 
riškiene, V. Gaidelis. B. Genvs, Ig? 
Grigaliūnas, P. Janušonis. Alf. Ja
ras, Ad. Jaras, F. Jurevičius, Br. 
Juška, J. Kasparas, Z, Lukauskas, 
B. Mickus, A. Navickas, kun. Pet
raitis, J. Petravičius, St. Pociulis, 
J. Pociulis, A. Šukys, Ad. Vadeiša 
ir St. Valaitis.

$4.00 J. V. Skirmuntai.
Po $3.00 B. Anevičius, J. Bagdo

nas, Br. Jarus ir Y. Jaras.
Kiti po mažiau.

Kenoshos Altas.

f

A A
SIMONAS SLUŽAS 

Slucas
Gyveno 6519 S. Kenneth uvv 

Tel. PO 7-5290
MlrS kovo 31 d., 1 957, G: 40

vai. vak.. sulaukęs 86 m. ainž.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 5U ui.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Stanislovas, marti 
Margareta, ir VVilliain, marti 
Marijona, duktė Irene Kajk- 
necht, žentas Itay, marti Kstel- 
le. 11 anūkų, 2 švogerkos: 
Anelė Balucas ir Konstancija 
Sasnauska^, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Liet. Keistučio Pa
šalpos Klubui ir Liet. Piliečių 
Darbininkų Pašalpos Klubui.

Kūnas pašarvotas Laeliavviez 
koplyčioje. 2424 W. 69jii St.

Laidotuvės įvyks ketv., ■ bal. 
4 d., iš koplyčios 8:30 vai ryto 
bus atlydėtas j švenč. Panelės 
Gimimo parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionles sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, mar
čios, žentas, anūkai.

Laidotuvių direktorius Stepo
nas Lachawicz. Tel. REpublic 
7-1213.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HIULS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke- 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tel. PHospect 8-0833 ir PH 8-0834.

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

N A IT J A S
19 5 7 

CHRYSLER

N A IT J A S
1 9 5 7 *

PLYMOUTH

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpiginta^ kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER _ PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4010 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515

JUOZAPAS KIŠONAS
Gyveno 1UD08 Soutli Purk avė. 
Per uuug metų gyveno 1524 N. 

Oakley Blvd.
Mirė bal. 1 u., 19o7, 5:30 v. 

ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Jos

vainių parapijos, l’ainargės 
viensiedžio.

Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Karolina (Talyčėnaitė), 
2 dukterys: Helen Kišonas ir 
Milu reti Buvvden, žentas Ed- 
vvard, 4 anūkai: Roger, Patri
na, Susanne ir Nancy Bovvden, 
brolienė Kranees Kišonas su 
semia, 2 pusseserės: Antanina 
Kišonas ir Kazimieru Skurde
lis, 3 pusbroliai; Anton Kišo
nas, Joseph Kišonas ir Andrie
jus Guibiuskas ir jų šeimos, 
svogerna Elena Genis su šeima, 
giliu naiviai: Adelė Talyčėnas, 
George Žemaitis ir Bernice Bui
ka ir jų smilios, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Cecilijos Drau
gijai ir Keistučio Pašalpos Klu
bui,

Kūnas bus pašarvotas ant- 
rud., 7 vai. vak. Bukausko kop
lyčioje, 10821 8. Miehigan Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., bal. 
4 d., iš koplyčios 8:45 vai. ry
to bus atlydėtas į Visų šventų 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionles sielą, l’o pamaldų-bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys,
žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas. Tel. COmmodore 
4-2228.

. . . PR ADEKITE TAUPYTI .PAS MUS . . . 
GAUSITE AUGŠČIAUSĮ DIVIDENDĄ ... O BE TO, 

APDRAUSTA SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IR, 
NAUDINGŲ DOVANŲ UŽ JCSŲ PRILANKUMĄ

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Tel.: TOvvnhall 3-8131 ir BIshop 2-1397

Antradieniais, ketvirtad. ir penktad.
v, a tt a t a vnnc . nuo 9 iki 5; pirmadieniais iki 8 va—RAŠTINES VALANDOS: karo; St,štadieniai8 ,ki i v. p0 pietų;

trečiadieniais uždara.

DYKAI PLUŠINIS ZUIKUTIS VAIKUČIAMS TAUPYTOJAMS

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

J

-Z>

TELEVIZIJA RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO INC-
3240 So. Halsted St., CAlumet 5-7252

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas ^mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UŪDfiflO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 8o. Westera Ava. Air Condltloned koplyčia 
REpubUe 7-8600 — 7-8001 Automobiliam* vieta 

Tiems, kuris ryvsna kltoss mieste dalyse; (ausims 
koplyčia arčiau jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LRIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. Yfi 7-1741-2 ii LR 3-9852

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

NU* I

/ęugštą

MIDLAND
Savings and Loan^y 

Asscciation
gili s u R Ė B

r
FER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO
BENDROVĖ

4038 Archer Avenue t.i. la3-č>7i« 
AUGUST SALDUKAS PtozhtenM

TROOST -PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATGH), Vlce-President

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

ja iTTlI

J paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Aidimi kasdien ir sekmadieniais nūn 9 vai rvtn Iki 8 vai. nnpiN 
IŠNIKI SKITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPIMV DIENOJE! 

JOKIO IMOKfJIMO. SUMOKĖSITE KAPINI f) DIENOJE.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Cfffr, Mes turime koplyčias'
vimaa dieną ir nak- ESI visose Chicagoe ir’

• tį, Reikale šaukite 
I mua

Roselando dalyse ir' 
tuojau patarnaujame I

PETRAS BiaiūHAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTAMAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3461

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

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

LEOMARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodftrc 4-2228

JURGIS F. RUDmTn
3319 S. IATITANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS-
114(i S. 50th AVĖ., CIUERO, IH Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUHD (ŽUDYK) ZŪDYČkT
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPOMAS C. LACKAWIČZ~
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672

VAMCE FUHERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 8-9687

I
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X Km. SI. Petrausko, sv RIGOLETTO Ol'LKAI PRASKAMBĖJUS
Antano parapijos vikaro, Cice- J

Pullman lietuvių parapiją kle
bonu. Išleistuvės įvyko parapi
jos salėje ir buvo pasakyta vi-

X Aldona Krikščiūnaitė, bai- sa ^albų. Kalbėjo Šv. An- 
gusi Illinois un-tą, dėsto vokie- tano Parapijos klebonas prel. 
čių kalbą York Community L Albavičius, Cicero miesto 
High Sehool Elmhursto mies
te, netoli Chicagos. Ji čia daž-

ro, III., išleistuvės įvyko sek-| "Rigoletto” pastatymas ir su- 
madienio vakarą, dalyvaujant1 ^Kanizavimas maloniai nustebi, 
apie 400 paiapiečių. Kun. St. no daugiau kaip 2,000 žiūrovų 
Petrauskas iškeliamas į West

na i pasirodo su paskaitomis 
vietinei visuomenei ir yra buvu
si plačiai atžymėta miesto spau
doje. Aldona taip pat reiškiasi 
ir lietuvių veikloje, priklausy-

asesorius Kimbarkas ir visa ei
lė kitų žinomų asmenų. Savo 
žodyje kun. St. Petrauskas pra
šė atleisti visus parapiečius, 
kuriems jis be blogos valios 
kartais galėjo nusikalsti. Šv. 
Antano draugijos vardu atsi-

dama “Šatrijos” korporacijai, sveikino ir dovanėlę įteikė tos 
draugijos pirm. Myk. Joku-Lietuvių Frontui ir kitoms or

ganizacijoms. Jai taip pat yra 
nesvetima ir lietuvių spaudos 
sritis ir čia ji laiks nuo laiko 
pasirodo. Studijuodama Illinois 
un-te Aldona ten buvo viena 
iš veikliausiųjų lietuvių stu
denčių ir jos rūpesčiu lietuviai 
sugebėjo tinkamai užsireko
menduoti “Litliuanian Nights” 
ir kitose programose.

bauskas, po jo sekė visa eilė 
atsisveikinančių draugijų, lin
kinčių išvykstančiam vikarui 
sėkmės naujose klebono parei
gose. Atsisveikino Labdarių, 
Sodaliečių, Katalikių dukterų, 
Visų šventųjų ir kitos draugi
jos.

X šeštoji braižybos kursų 
laida, suruošta Amerikos Lie-

praėjusį šeštadienį ir sekmadie
nį Marijos augštesn. mokyklos 
salėje. Muzikinį operos įverti
nimą duosime vėliau, tačiau, 
kiek liečia patį organizavimą ir 
pastatymą, tenka pasakyti, kad 
visa buvo atlikta puikiai ir tai 
didelis nuopelnas priklauso Chi
cagos Lietuvių Vyrų chorui, o 
ypač jo pirmininkui, nuosta
biam organizatoriui Vytautui Ra 
džiui. Tiek vienas, tiek antras 
spektaklis sutraukė sausakimšą 
salę žiūrovų, turėjusių puikią 
meno šventę.

Daina ir gėlės
Puošnūs solistų bei choristų 

drabužiai, puiki dail. Virkau me
ninė priežiūra, apšvietimas ir 
visa kita surišta su pastatymu 
liudijo didelį atsidėjimą, daug 
prisidėjusį prie muzikinės da
lies pasisekimo. Iš viso šis “Ri
goletto” pastatymas parodė, 
kad, esant grupei pasišventusių 
žmonių, galima labai daug pa
daryti mūsų kultūros ir meninio 
skonio puoselėjimui. Nežiūrint,

Apie Lietuvą kalbės Išgelbėjo 2 jaunuolius nuo 
miesto centre minios

HaiiS Konsulas dr. Petras Daužvar-1 Tik policija išgelbėjo du Chi-
Jūsų ryžtas šiandien siekiai dis pakviestas papasakoti apie cag“» jaunuolius nuo įtūžusius

augščiausio pagyrimo ir įverti-, Lietuvos vargus Sovietų okupa-

kokia graži buvo mažoji mūsų

CARE paketu už 

$145,000

X J. Pautienius prieš mėnesį | tuvių Inžinierių ir Architektų kad pastatymas buvo ne eilinis
laiko laimėjo popularumo pre
miją, -o dabar laimėjo ir antrą. 
Sekmadienį, kovo mėn. 31 d.,

sąjungos Chicagos skyriaus, įvykis, apsieita be jokių nerei- 
vadovaujama inž. J. Linkevi- J kalingų kalbų, kurios užmušda- 
čiaus, kurioje be vedėjo lekto- ( vo susidariusią meninę nuotai- 

Konrad Hilton viešbutyje, Allriavo inžinieriai: Didžiulis, Vin-, ką. Daina, gėlės ir nenuilstą a- 
tas ir Naudžius, baigėsi kovo j plodismentai sujungė meninin- 
28 dieną. Kursai prasidėjo 195G ^Us *r žiūrovus į vieną vienetą,

Illinois Association Arts meno 
parodos atidaryme buvo įteik
tos 4 premijos, kurių viena te
ko dail. J. Pautieniui. Dailinin
kų Illinois valstybės sąjunga 
turi apie 1000 narių, kurių tar
pe yra 6 lietuviai.

Pagal Margaret Dingle, kaip 
premijos steigėjos tvarką, jos 
premiją gali gauti dailininkas 
pasižymįs originaliausia tapy
bos technika. Parodos jury ko
misija tokiu dailininku parinko 
tapytoją Juozą Pautienių už jo 
sukurtą paveikią “Žiema kal
nuose”.

Pažymėtina, kad šią savaitę, 
balandžio mėn. 6 d., Clevelande 
atidaroma dail. J. Pautieniaus, 
V. K. Jonyno ir A. Galdiko kū
rinių paroda.

X J. E. vysk. Brizgys daly
vaus Nekalto Prasidėjimo sese
rų rėmėjų 15 seime ir tars žodį 
bei suteiks palaiminimą seimo 
dalyviams. Seimas įyyksta at
einantį sekmadieni), balandžio 7 
d. Šv. Antano parapijos salėje, 
Cicero Illinois, malonioje prel. 
Ig. Albavičiaus globoje. Visi 
kviečiami šiame sukaktuviniame 
seime dalyvauti ir paremti sė
lių dirbamus lietuvybės ir katali
kybės išlaikymo darbus Ameri
koje.

X Chicagos Lietuvių Futbolo 
Klubo Lituanicos futbolininkai 
praeitą sekmadienį rungtynėse 
prieš meksikiečių Necaxa klu
bą išpešė dvi lygiąsias: II-ji 
komanda sukovojo 2:2, o pir
mųjų vienuolikių susitikimas 
taip pat baigėsi 2:2. Įvarčius 
pelnė — II komandai: A. Stul
ga ir V. Omilijonas; I kom.: J. 
Kaunas ir Baranauskas. Abie
juose susitikimuose lietuviai tu

m. spalio mėn. 9 dieną. Visi iš
klausiusieji kursą yra taip pa
ruošti, kad gali pradėti darbą 
braižykloje. Šitokie kursai su
teikia pakankamai žinių, kad 
inteligentas žmogus galėtų pra
lieti braižytojo darbą.

Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų sąjunga, arba tiksliau in
žinieriai, kurie jau net šešias 
laidas tokių kursų išleido, yra 
atlikę neužmirštamą patarna
vimą lietuvių inteligentijai, įga
lindami tuos, kurie nori ir ryž
tasi dirbti pakenčiamą darbą 
su gana geru atlyginimu.

Visi tie, kurie pasinaudojo 
kursų metu gautomis žiniomis,
o pasinaudojusių yra jau dau- Leonas Marcus, vienas iš svar- 
gelis desėtkų, yra ir visada bus j bių asmenų Orville E. Hodge by- 
dėkingi kursų organizatoriams' loję, buvo pagrobtas ir nužudy- 
ir mieliems lektoriams, kurie tas kai jisai išėjo iš savo draugų

visi pasijuto esą kultūringos ir 
dirbti mokančios tautos vaikais. 

Pasikartojantis žygis

nimo. ei joje. Jo paskaita įvyks trečia-
Tegu šis žymus kultūrinis žv dicni’ balandžl° 3 d- H™' Sai Gai 

gis-opera būna kasmetinis lie| ”isto.ran“ M.ng "alėje, 75 W. 
tuvių pasireiškimas mūsų kultū.i Rand°>Ph St., Ch.cagos miesto 

centre. Paskaitas apie įvykius už 
geležinės uždangos organizuoja 
autorė ir kalbėto ja Mathilde Er- 
nestine. Jai reikia telefonuoti

nniame gyvenime!
Nepaliaukite ir toliau skelbti

šiuo būdu mūsų tautos augštą 
meninės kultūros laipsnį visiems 
šios šalies žmonėms ir tikėkite, 
kad po kilnaus darbo, aukos ir 
visų didelio pasišventimo ateis 
diena, kurioje visi galingai už
trauksime prisikėlusioje Lietu
voje laisvės himną”.

Tikrai būtų gera, kad Rudžių 
šeimos pageidavimai išsipldytų 
ir toki operos pastatymai būtų 
kasmetiniai žygiai.
Pobūvis globėjo rezidencijoje 
“Rigoletto” solistai, vyrų cho 

ras. šio pastatymo organizato
riai ir jų svečiai sekmadienio va

(SO 8-7727 prieš pietus ar AN 
3-6474 popiet), norint padaryti 
rezervacijas prieš paskaitą da
romai vakarienei. Vakarienė pra 
sideda 6 vai. 39 min., po jos — 
paskaita.

JAV lenkai ragina padėti 
Lenkijai

Amerikos Lenkų kongreso su- 
-organizuotame mitinge Chicago- 
je buvo priimta rezoliucija, ku
ria raginama JAV vyriausybė 
skirti pašalpą Lenkijai;, taipgi 

kare buvo pakviesti p p Ma- TkoHucijoje reiškiamas pageida
rijos ir Antano Rudžių svečiais vimas -pasiekti, kad amerikie- 

eių salpos organizacijoms būtų 
leista veikti Lenkijoje, teikiant 
pagalbą iš Rusijos tremties grįž
tantiems lenkams.

Beverly Country Club patalpo
se. Susirinko apie pusantro šim 
to svečių, kurie šeimininkų buvo 
pavaišinti vakariene. Inž. A. 
Rudis, pradėdamas vakarą, pa
kvietė visus išgerti taurę šam
pano už pasisekusį operos pa
statymą. Dirigentui Kučiūnui, 
režisoriui Oželiui, vyrų choro di 
rigentui Baltrušaičiui ir viso šio 
didelio darbo organizatoriui Vyt. 
Radžiui buvo išreikšta nuoširdi 
padėka. Vakarienės metu buvo 
pasakyta daug kalbų su nuo-

$1,650,000 kovai 
su vėžiu

Sherman viešbutyje vakar ati
darytas vajus rinkimo aukų ko
vai su vėžio liga. Illinois valsty
bėje tikimasi surinkti $1,650,- 
000.

Nenuilstantis visuomenininkas širdžiausiais sveikinimais ir lin 
ir mecenatas inž. A. Rudis su kėjimais operos vadovams ir da 

lyviams. Gražus pobūvis, ku-žmona, operos globėjai, savo žo 
dyje, išspaudintame programoj, 
rašo:

“Kai Lietuvoje vyksta ilgalai
kė kova už laisvę, už Dievą ir 
už žmogaus pagrindines teises 
šiame krašte Jūs keliate spar
nus į saulę ir skelbiate visiems, kam reikalui.

riam vykusiai vadovavo Alb. 
Dzirvonas, baigtas apie pusiau
naktį, o organizatoriai ir sve
čiai išsinešė gražią nuotaiką 
bei ryžtą ir toliau sėkmingai 
dirbti tikrai brangiam lietuviš-

L. Augštys

CHICAGOS ŽINIOS
Nužudė bankininką 

Markus
dar per praeitus metus savano- 

į riškai atitarnavo 600 valandų pa 
dėdama vėžiu sergantiems ligo
ninis. Per savaitę ji ligoninis tai
kino po 10 ir daugiau valandų.

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS

NUOLAIDOS .. .
NET IKI 70%

Dabar nupiginti visi: Hl-fi fono
grafai • Televizijos' • Vgsintuvai-. 
Vūdintuvai AM/PM radijo aparatai
• Vokiški trumpi) bangų rad. apar.
• Įkalbėjimo aparatai • Dulkiasiurb
liai • Rašomos mašinėlės • Įvairūs 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir kit.

iii Dfl i na
lūlTCLCVISIOn
(sales - servlce)

Sav. Inž. A. 8FMKNAS
3321 S. Hateed — CUffMlde 4-50(15 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais 9—9

Nuo lapkričio iki vasario mė
nesio iš Chicagos išsiųsta Care 
paketų už $145,000. Didelė dalis 
tų paketų yra sudaryti iš vyriau 
sybės supirktų maisto perteklių, 
kur už $1 galima pasiųsti tiek 
maisto, kad keturiems asmenims 
beveik užtenka mėnesiui laiko. 
Paketų siuntimas šiuo laikotar
piu todėl padidė jo, kad už $35,- 
000 siuntinių buvo nukreipta veu

minios. Tie jaunuoliai: Anthony 
Klama, 18 m. amžiaus, ir Arthur 
Dion, 17 m. amžiaus, bėgdami 
nuo policijos, kuri vijosi jiems 
pervažiavus raudoną šviesą, lėkė 
70 mylių greičiu per valandą.
Miesto gatvėse tokiu greičiu va
žiuodami jie greit užlėkė ant 
antro automobilio, parvertė jį ir 
du jame važiavę žmonės buvo iš-, grų pabėgėliams, 
trenkti ir sužeisti. Susirinkusi1 
minia jau buvo pradėjusi gra
sinti jaunuoliams, bet policija 
juos nusivedė. Sužeistieji* turėjo 
būti nugabenti į ligoninę.

Šokiai už skiepus
Vaikus Chicagoje saldainiais 

palenkia skiepytis nuo polijo, gi 
jaunuomenė pradedama vilioti 
šokiais. Chicagos žydai šiandien, 
antradienį, savo jaunimui ruošia 
šokius savo bendruomenės būsti
nėje 32 W. Randolph. Vieton bi- 
leto už įėjimą į šokius reikės pir
ma ten pat įsiskiepyti nuo polijo 
ligos.

Tučtuojau išeina iš spaudos
DAINŲ KNYGELIO 

“STOVIU AŠ PARIMUS”
80 puslapių, kišeninio formato, 
su 35 labiausiai pamėgtomis 
liaudies ir naujomis dainelėmis 
su gaidomis. Jaunimo organiza- 
cjios turėtų įsigyti didesnį eg
zempliorių skaičių, o šeimos 
bent po keletą. Užsakymus sių
sti tuojau: Rev. P. Gedvilu, 
2745 W. 44 Str., Chicago 32, III 
Kaina 1 egz. $1.00, 5 egz. arba 
daugiau — 50 et.

1957 BUICKAS
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje—MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3*2022

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldy perkraustymas as* 

menu turinčią ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne A»e„ Telei, Vlręinia 7-7091

žinias kursantams perdavė su 
noru, įsijautimu ir draugišku
mu.

X Lietuvių Menininkų klu
bus, įvertindamas didelę meno j 
reikšmę mūsų jaunimo auklėji
me, sudarė palengvinančias są
lygas jam dalyvauti religinės 
muzikos koncerte, kuris įvyks 
š. m. balandžio 7 d. 4 v. p. p. 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje. Gi vaikai prie tėvų (iki 
mokyklinio amžiaus) įeina ne
mokamai.

X Dr. Milda Budrienė darys 
pranešimą apie alergiją D. L. 
Kunigaikštienės d-jos susirin
kime, kuris įvyks balandžio 
mėn. 7 d. 3 v. p. p. tėvų Jėzuitų 
namuose.

X A. a. Jono Orento žmonos, 
sūnaus ir sesers padėkoj, tilpu

rėjo daugiau progų įvarčiams šioj “Drauge” kovo 30 d., buvo 
pasitaikiusi klaida. Turėjo bū
ti išspausdinta, kad į kapus ve
lionį palydėjo kun. L. Vaišvila.

X Vysk. V. Brizgys ir L. R. 
K. S. A. pirm. L. šimutis daly
vaus L. R. Katalikų susivieni
jimo 70 m. sukakties minėjime 
balandžio mėn. 6 d. 7:30 vai. 
vak. Liet. Vyčių salėje, 2453 
W. 47th st., Chicagoje.

Atliekame didelius ir m-.žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių daliu.

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

buto Chicagos pietvakarių da 
lyje. Velionis anksčiau yra bu
vęs Southmoor banko pirminin
kas. Jis buvo peršautas į galvą 
ir pagrobėjų išmestas ties 49 gat 
ve ir Campbell, nakčia į pirma
dienį. Jo kišeniuje rasta gyvais 
pinigais ir čekiais $3,840.82 ir 
dėl to policija yra nuomonės, kad 
nužudymas neįvyko dėl ■apiplėši
mo.

Velionis turėjo 61 m. amžiaus. 
Jisai vakarieniavo, lošė kortomis 
ir žiūrėjo televizijos pas savo 
draugą Alfred Rado, gyvenantį 
apartmente 2136 W. 51 str. Kai 
jis ėjo laukan, pro langą stebėjo 
jo draugas ir matė, kaip du vy
rai pasigavo jį ir įstūmė į tamsų 
senadą, kuris buvo pastatytas 
greta Marcus automobilio. Pa
grobtasis dar šaukė: „Aš jums 
viską atiduosiu, tik nieko man 
nedarykite“. Žmonai sušukęs, 
kad pašauktų policiją, Rado iš
bėgo gelbėti draugo. Ir kitas 
praeivis matė kaip Marcus gin
čijosi su keliais jaunuoliais, bet 
jie nekreipė dėmesio į tai.

Neužilgo telefonas ir vėl su
skambėjo policijoje ir šiuo kartu 
buvo pranešta apie nužudytojo 
lavoną gatvėje. Prie jo lavono 
rastas klanas kraujo, kas leidžia 
spėti, kad jį peršovė išmesdami 
iš mašinos.

Marcus gyveno 6824 S. Clyde. 
Jis buvo direktorius Southmoor 
banko, esančio 5760 S. Stony 
Island, ir ten turėjo didžiąją dalį 
akcijų. Tame banke, .kaip žino
me, buvo keičiami Hodge apgau
lingi čekiai. Hodge skandalui iš
kilus, Marcus pardavė savo Še
rus kitai investuotųjų grupei. 
Prieš jį ir prieš Rado buvo iškel
tas $200,000 jieškinys, kad jie 
ryšium su tuo banku yra padarę 
daugiau suktybių. ,

Pasišventusi moteris
Mrs. G. Berg yra nusipelniusi 

garbės medalių: ji yra rūpestin
ga šeimininkė, yra vedėja vidaus 
dekoravimo verslo ir šalia to ji

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms,
• Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

Ir augščiau
l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Eletkieuicz, prez.; E R. Pletfalewicz, sek r. ir advokatas
Mokame aukštu* dividendu*. KeMame čekius. Parduodamo Ir perkame 

valstybes bonus. Tuup,tojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitų Šiandien. Apdrausta iki 910,000.

Darbo valandos: ptrmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o sefit. nuo 9 iki vidurdienio.

. DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FKI.IK A. ItAVDONIH, NRia.lK BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvo atidaryta ackmadleniala nuo 11 iki 4:10.

buvopasiekti, tačiau 
meksikiečių pusėje.

X Lietuvos konsulas dr. P.
Daužvardis kalbės rašytojo ir 
Lietuvos diplomato Jurgio Sa
vickio pagerbtuvių metu šį šeš
tadienį, balandžio 6 d., Lietuvių 
auditorijoje. Už geriausią pra
ėjusių metų knygą “Žemė de
ga” $500 premiją įteiks K. Fon- x ..,Wioji k
do pirm. J. Kreivėnas. Rašyto- apie Didžiosios aavaitėg apei. 
jai paskaitys savos kūrybos. gas jau gauta **Drauig^.» ir n0.

X “Didysis atsivertėlis”, D. Tintieji gali ją užsisakyti. Kny- 
Veličkos iš V. Kudirkos raštų Sa turi 246 psl., yra maldakriy- 
parengtas ir A. Rūko režisuo- £ės formato ir kainuoja 1 dol. 
jamas, bus statomas gegužės 4 x Vytautas ir Elena Vidugi
ri. Lietuvių auditorijoje. Vaka- r’a* susilaukė dukros. Vytautas 
rą rengia Chicagos Augštesn.1 ^’uo įlietu studijuoja Illinois 
Lit. mokykla. Pelnas skiriamas Technologijos Institute, 
mokyklos inventoriui įsigyti. X Nekalto Prasidėjimo sese

rims paremti parengimas įvyks 
rytoj po vakarinių pamaldų Ci
cero Šv. Antano parapijos sa
lėje.

X T. Aleliūnas, 3251 South 
Union avė., beveik visą žiemą 
atostogavo Arizonoj ir nese
niai grįžo į Chicagą.

laimė 
i

REIKALINGA VIRfiJA-PADfiJfi-
JA. deras atlyginimą*, butas ir už
laikymas. Rąžykite Šiuo adresu: 
DRAUGAS Adv. 9441, 4545 W. 63rd 
St., Ohicago 29, III.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO. L1TUANICA AVĖ., CHTCAOO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

IŠ TOU IR ARTI
NAUJI OiDCU TROPAI- NAUJAUSI KRAUSTYTO (RANK/AI 

Ilsų PISTŲ PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel V/AlkreoL 5-9209

KAS TURI GERA SKONĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPOM)
I’rekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE UENTER, INC.

3222-24-26 So. Ilalsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., K et virt. 9 9:30, Sekm. 10—5, Kilom dienom 9—Ii

4

Pradėki! Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,900.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmnd., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Treėiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki S v.v.


