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Lebano valstybė irgi įspėja nepasitikėti Kremliumi
Per parą pasaulis priauga

arti 120 tūkstančių gyventojų
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Kelių minučių laikotarpyje, ligi 
perskaitysite šį rašinį, pasaulyje jau bus atsiradę apie penkis šim
tus naujų gyventojų. S

Tai sakau, remdamasi ką tik — ' — ■ ■ ——
išėjusiu iš spaudos ir čia jau ga- nio prieauglio duoda — net 24 
limu gauti Demografijos metras- milionus.
čiu, kuriame rašoma, kad kas va
landą pasauly vidutiniškai gims
ta apie penkis tūkstančius asme
nų. Tokiu būdu per vieną parą 
pasaulis priauga arti šimto dvi
dešimt tūkstančių arba 43 mili
jonais per metus, prisidėdamas 
prie jau to bendro skaičiaus, ku
ris, manoma, siekiąs per du bi
lionus ir 700 milionų.

Būdingiausias demografinis 
įvykis per 10 metų

Sumažėjo mirtingumas

Šitoks didelis prieauglis, tiki
ma, atsiradęs todėl, kad labai 
sumažėjęs mirtingumas, gimimų 
skaičiui pasilikus beveik tokiam 
pat.

JT ekspertai mano, kad 1955 
m. vienam tūkstančiui gyventojų 
yra tekę 34 gimimai, kai tuo tar
pu mirimų buvę apie 18. Mate
matiškai skaičiuojant, tas palie
ka daugiau kaip pusantro procen 

• to gryno prieauglio — padidėji-

Beveik be išimties metraštis 
rodo, jog 1950 — 1954 metų mi 
rimų skaitlinės yra mažesnės už 
1945 — 1949 m. ir kad kraštuo
se, kuriuose anksčiau buvo di
džiausias mirimų skaičius, dabar 
mirimų skaičius yra labai suma
žėjęs. Tas fenomenalus mirtingu
mo sumažėjimas, JT statistikos 
ekspertų manymu, yra pats bū
dingiausias pastarojo dešimtme
čio demografinis įvykis. Jo reikš 
mė jau jaučiama.

Manoma, kad mirtingumas 
bus sumažėjęs todėl, kad pavyko 
apvaldyti daugelį ligų ir bendrai 
pagerinti sveikatingumą. O kar
tu su mirtingumo sumažėjimu, 
sako statistikos, pailgėjęs ir žmo 
gaus amžius. Tai jaučiama vi
sur. Amerikoje žmogaus amžius

Pasaulinis darbininkų
jaunimo suvažiavimas
BUENOS AIRES, Argentina, 

geg. 27. — Visoje Argentinoje 
renkami darbininkų jaunimo at
stovai dalyvauti pasauliniame k a 
talikų darbininkų jaunimo suva
žiavime, kuris bus š. m. rugpjū
čio mėnesį Romoje.

Belo Horizonte vyskupijoje bu 
vo pravesta rinkliava apmokėti 
delegatų kelionės išlaidoms. Tai 
nebus turistinė kelionė, bet viso 
pasaulio katalikiškojo darbinin
kų jaunimo solidarus pareiški
mas tikėjimo krikščioniškais dar 
bininkijos idealais.

Šaldytuvų darbininkų
skaičių sumažins

DAYTON, OHIO, geg. 27. — 
General Motors’ šaldytuvų sky
rius (frigidaire division) prane
šė, kad gegužės mėn. pabaigoje 
jie atleis 2,200 gamybos darbi
ninkų. Skyriaus vadovai pranešė, 
kad šis atleidimas „pasidarė bū- 
tenybė išlyginimui inventorizuo
tų prekių, balansuojant su pa
klausa, sumažėjus pritaikomo
sios pramonės prekių pardavi
mams“. Šis atleidimas sumažins 
bendrą šaldytuvų tarnautojų 
skaičių Dayton’e, Ohio, iki 14,- 
000.

Adenaueris Amerikoje. Atvykus į Adlewild aerodromą New Yorke pa
keliui i Wassingtoną, Vakarų Vokietijos kancleris Adenaueris (deši
nėje) sveikinamas Jungtinių Amerikos Valstybių valstybės departa
mento protokolo viršininko Wiley T. Buehanan. Dr. Adenaueris at
vyko į JAV tartis politiniais klausiniais su prezidentu Ęisenhoweriu 
ir kitais pareigūnais. Adenauerio duktė Mrs. Libeth Werhalin (užpa
kalyje) atlydėjo jį į JAV. (INS)

Lebano sostines dienraštis
priminė Pabaltiio kraštus

BEIRUTAS, Lebanas, geg. 27. — Lebano sostinės dienraštis 
primena savo skaitytojams Pabaltijo valstybių likimą.

1 „Komunizmas sudaro pavojų--------
ne tik mūsų krašto nepriklauso
mybei, — rašo Beiruto laikraš
tis, — „bet ir viso pasaulio tau
toms. Sovietų patikėtinis Ven-

Turkijoje 50 žuvo
ISTANBULAS, geg. 27. — 

Šiaurinėje Turkijoje vakar žemė 
grijos Kadar mums tik priminė, Į drebėjo. žemės drebėjimo metu 
kad tautinio komunizmo nėra ir mažiausia 50 asmenų žuvo ir 70 
negali būti“. - - •sužeista.

mas, kurio dėka apie šio šimtme- pailgėjęs trim - ketveriais metais
čio pabaigą tikimasi sulaukti pa
saulio gyventojų skaičiaus padvi 
gubėjimo.

Šios ir kitos įdomios žinios su
rinktos tame 1956 m. metraštyje, 
kuris turi apie 750 psl. teksto ir 
statistinių lentelių, kalbančių 
apie demografinę nūdienio pa
saulio padėtį.

Jame surinktos žinios, oficia

tarp baltųjų ir penkeriais — tarp 
spalvotųjų. Portugalija per pa
starąjį dešimtmetį yra užregis
travusi gyvenimo pailgėjimo 7 
metus vyrams ir 8 metus mote
rims. Olandijoje ilgiausiu viduti
nišku žmogaus gyv. amžium lai
koma 71—73 metai, bet, sakoma, 
kad moterys gali tikėtis dar ir 
ilgiau gyventi, beveik taip, kaip

liai pateiktos vyriausybių dau-į Anglijoje, kurioje 1954 m. vidu- 
giau kaip iš 142 kraštų ir terito- tinišku ilgiausiu amžiumi buvo 
rijų. Taip pat jame surinktos laikoma 73 metai. Trumpiausias 
statistikos ir iš gyventojų sura- gyvenimo amžius esąs Indijoje, 
šymo, atlikto beveik dviejuose vyrams ir moterims po lygiai — 
šimtuose paskirų pasaulio sričių, apie 32 metus.
kuriose gyvena daugiau kaip Statistika įdomi dar tuo, kad 

rodo, jog vyrai, gimstantieji šiuo 
metu, gali tikėtis gyventi 70 me-

2,325 milionai gyventojų.

Šis metraštis kartu su jo per
nykšte laida dabar laikomas pa
grindiniu informacijų šaltiniu 
apie viso pasaulio gyventojus, iš
skyrus Sovietų Sąjungą, kuri te
bėra viena iš didesnių sričių, pa
starosios dekados laikotarpyje 
neturėjusi gyventojų surašymo.

Tačiau pernai pati Sovietų Są
junga buvo paskelbusi kaikurias 
žinias apie savo gyventojus, taip 
pat pastaruoju metu gauta žinių 
ir iš šešių kitų Rytų Europos 
kraštų. Apytikriai skaičiuojama, 
kad sovietuose tūkstančiui gy
ventojų gimimų kasmet tenka 
arti 26, o miršta apie 8—9. Ryt.
Europos kraštuose gimimų skai
čius įvairuoja nuo 16 iki 29, o 
mirimų — nuo 8 iki 12, kas maž
daug atitinka skaitlinėms ir kitų 
Europos kraštų, JAV, Kanados,
Australijos ir N. Zelandijos.

Lot. Amerika greičiausiai auga

Pagal tas JT statistikas, be
veik vienas dešimtadalis pasau
linio prieauglio tenka Lotynų 
Amerikai. Tenai priauga maž
daug apie keturis mil. gyventojų
per metus. Afrika, pietvakarių VIENA, Austrija, geg. 27. — 
Azija ir Okeanija irgi gerokai Du lenkai sportiniu lėktuvu va- 
vejasi lotynus, o Šiaurės Ameri- kar nusileido Vienoje ir paprašė 
ka ir Sov. Sąjunga turi maždaug čįa sau politinės globos. Abu yra

tų ar net daugiau tik vieninte
liam krašte — Olandijoje, kai 
tuo tarpu kitur ilgiausio amžio 
susilaukia moterys.

Gyventojų amžius

Apie 34 proe. gyventojų ben
dro skaičiaus sudaro asmens iki 
15 m., 58 proe. yra nuo 15—59 
m. ir tik 8 proe. asmenų per 60 
m. amžiaus. Didžiausias procen
tas vaikų, daugiau nei 40 proe. 
yra Afrikoje, Vid. Amerikoje ir 
Pietvakarių Azijoje. Todėl su
prantama, kad tenai atitinkamai 
mažesnis ir dirbančių procen
tas.

Didžiausias dirbančiųjų skai
čius, taigi asmenų nuo 15—59, 
yra Šiaurės Amerikoje, Okeani
joje ir Europoje. O dirbančiųjų 
tarpe tuose kraštuose statistikos 
rodo vyrus persveriančia daugu
ma.

Pabėgo iš Lenkijos
sportiniu lėktuvu

vienodą gyventojų prieauglį, bū 
tent, daugiau kaip pusantro pro
cento per metus, taigi, daugiau 
kaip vidutiniškai bendru pašau-į skrido į Vieną 
lio mastu imant, kai tuo tarpu1 —
Europoje gyventojų prieauglis 
įvairuoja nuo 0.6 iki 1 procento.

Azija, kuri turi didelį gyvento
jų prieauglį, išskiriama dar ir 
tuo, kad šiuo metu turi daugiau

po 25 metus amžiaus. Abu lenkai 
buvo YVroclavo (Breslau) sporto 
klubo nariai. Jie iš Wroclaw at-

Namų arešte

Miliono dolerių
bandymo stotis

CLEVELAND, Ohio, gegu. 27. 
— The New York Central Rail
road kompanija atidarė Clevelan 
do miliono dolerių bandymų sto
tį, pritaikytą naudoti atominę 
energiją ir kitokius naujoviškus 
technikos išradimus, kad pato
bulintų antrojo didžiausio krašto 
geležinkelio efektingumą. Šioje 
stotyje bus didžiausia šio tipo 
geležinkelių laboratorija, kurioje 
jau dirba 80 inžinierių, moksli
ninkų, chemikų ir technikų. Ši 
stotis įgalins geležinkelius pro
gresuoti, padidinant traukinių 
greitį ir ekonomiškumą iki dar 
negirdėto masto.

Įsake išsikraustyti
iš sostines į kaimus

SOFIJA, Bulgarija, geg. 27. — 
Iš Bulgarijos sostinės Sofijos ko
munistinė vyriausybė įsakė iš
sikraustyti 10,000 gyventojų į 
šiaurinės Bulgarijos kaimus. 
Jiems uždrausta apsigyventi ir 
kituose miestuose. Pasiimti bal
dų su savim neleido.

• Raudonosios Kinijos komu
nistų partijos vadas Mao The - 
tung šią vasarą vyks į Maskvą.

AMMAN, Jordanas, geg. 27.— 
Jordane eina valymas kariuome
nės viršūnėse. Nepatikimi atlei- 

nei pusę viso pasaulio gyventojų, i džiami. Net iš 40 parlamento na-
o taip pat ji daugiausia ir meti- rių septyniolika yra namų arešte.

Vėl pradėtos derybos
nusiginklavimo klausimais

LONDONAS, geg. 27. — „Chicago Daily News“ užsienio ko
respondentas Ernie Hill praneša iš Londono, kad dalinė oro kon
trolė, ginklų sumažinimas ir atominių ginklų bandymo atidėjimas 
esąs galimas.

Tie klausimai šiandien pradėti -- —■— ■ -■■■ ■ ■ ■■■
svarstyti nusiginklavimo pako- _ . . .
mitečio posėdyje Londone. į r'ablOgCJO Santykiai

Jau dešimt metų kalbama nu
siginklavimo klausimais, bet tik 
šiandien padidėjo nusiginklavi
mo viltis.

Sovietų Sąjnngos siūlymas ap
žiūrėti pakrantės apylinkes ne
prilygsta prezidento Eisenhowe- 
rio oriniam planui, kuriuo jis no
rėtų, kad būtų iš oro stebimi visi 
žymesni kariniai įrengimai. Bet 
atrodo, kad prezidentas Eisenho- 
weris yra pasiruošęs priimti pu
sę kepalo negu nieko negauti.

Harold E. Stassen, prezidento 
Eisenhowerio specialus atstovas, 
ir Valerian Zorin, sovietų dele
gatas, turi naujas instrukcijas 
nusiginklavimo klausimais. Esą 
galimybių susitarti.

Kanada, Britanija ir Prancūzių 
ja — kitos trys pajėgos Jungti
nių Tautų nusiginklavimo pako- 
mitete — yra pasiruošusios eiti 
kartu su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis ir Sovietų Sąjunga. 
Taip galvojama Londone.

Stassen nori, kad būtų nusta
tytas kareivių, paprastų ginklų

JAV oro pajėgų majoras David 
O. Simmons sėdi balione, kuriuo 
bnndyn iškilti iki 100,000 pėdų aukš
čio ir ten pasilikti 24 valandas,

PARYŽIUS, geg. 27. — Pran
cūzijos santykiai su laisvę gavu
siu Tunisu pablogėjo. Prancūzija 
nutraukė ūkinę pagalbą Tunisui 
už Alžirijos sukilėlių rėmimą.

Naujas daktaras
LINCOLN, III., geg. 27. — 

Čhicagos policijos komisionieriui 
Timothy J. O’Connor vakar su-

Maskva nori visus pavergti

Kremlius, kuris nuo Europos 
žemėlapio nubraukė nepriklauso
mą Lietuvą, Latviją ir Estiją, — 
primena toliau dienraštis, — ku
ris pavergė Vengriją ir Čekoslo
vakiją, tikrai nesiskaitys nei su 
Lebano nepriklausomybe. Turė
tumėm būti akli, jei nenorėtu
mėm pripažinti, kad visos komu
nistų partijos laisvajame pasau
lyje veikia pagal Maskvos įsaky
mus ir vykdo Kremliaus planus, 
siekiančius kitų pavergimo.

Maskvos imperialistinės 
pastangos

Karai Korėjoje ir Indonezijoje, 
žudynės Vengrijoje, sunkumai 
Viduriniuose Rytuose yra ne kas 
kitas, kaip Maskvos imperialis
tinės pastangos pavergti naujus 
kraštus, — baigia straipsnį Le
bano sostinės dienraštis.

Lebanas turi 1,425,000 gyven
tojų. Lebano žemės plotas — 
3,977 kv. mylių.

Popiežiaus statula
BRAGA, Portugalija, geg. 27. 

— Popiežiaus Pijaus XII statula 
atidengta Bragoje. Popiežiaus 
statulą padarė Raul Xavier.

Derybos atidėtos
PARYŽIUS, Prancūzija, geg. 

27. — Paryžiuje tarėsi 15 vaka
rinių sąjungininkų dėl prekybos 
palengvinimo su komunistine Ki 
nija. Tarp Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir jos 14 sąjungininkų 
nesurasta kompromiso. Derybos 
atidėtos iki birželio 8 d.

KALENDORIUS

Gegužės 28 d.: šv. Augustinas; 
lietuviški: Augis ir Biržė.

Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:15.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien giedra 
ir šilčiau.

Nepripažinti sovietų ir
satelitų suverenumo

SOUTH BEND, Ind., geg. 27. 
— Generolas Albert Wedemeyer, 
buvęs Jungtinių Amerikos Vals-

teikta civilinių teisių garbės dak j tybių karinių pajėgų vadas Kini- 
taro laipsnis Lincoln kolegijoje. ! joje ir Chiang Kai - shek štabo

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

viršininkas, kalbėdamas per ra
diją kaip Notre Dame universi
teto teisių fakulteto buvusio de
kano Clarence Manion svečias, 
vakar kėlė mintį, kad JAV turi 
nutraukti savo diplomatinį pri
pažinimą sovietams ir jų sateli
tams.

Šitokio nusistatymo reikalau
ja net tos taisyklės, kurias JAV 
taiko tiems kraštams, kurių su-

— Čekoslovakijos komunistų partijos centro komiteto sekre- verenumą pripažįsta. Pirmiau-
torius Vratislav Krutina Gottvaldovo mieste pasakytoje kalboje s*a* atstovaujama valdžia turi 
atvirai pareiškė, kad į komunistų partiją vis mažiau ir mažiau ra- valdyti savo teritoriją; antra, ji 
šosi jaunimas. Žinios iš anapus geležinės uždangos patvirtina, kad turi būti nepriklausoma; trečia, 
didžioji jaunimo dauguma komunistų pavergtuose kraštuose ko- T turi gerbti * irptautinius pa- 
munizmo atžvilgiu yra apatišku, indiferentiška arba atviru’ prie Pro' iui ;r u'r * lis; kt tvirta, turi 
šinga. I garbingai elgtis su svetimtau-

• • • či&is
— Vakarų Vokietijos kancleris Adenaueris vakar tarėsi su \jors šoviet S- un a valdo

prezidentu Eisenhoįveriu ir valstybės sekretoriumi Dullcs Wa- * . -i • • u * •
shingtone. Adenaueris vakar rūpinosi visomis pastangomis gauti
iš Amerikos užtikrinimą, kad Vakarai parems Vokietijos intencijas 
jai suvienyti. Adenaueris nori užtikrinimo, kad Vakarų susitari-

ir apsaugos išlaidų sumažinimas. > mas nusiginkiavimo klausimais su sovietais nebūtų kliūtimi Vokie-
Manoma, kad Sovietų Sąjunga, 

kaip ir Jungtinės Amerikos Vals 
tybės, nori sumažinti karines iš
laidas. Dėl to gali susitarti.

Saudi Arabijos 
kareiviai vieton 
Sirijos Jordane

kia satelitinė vyriausybė neturi 
nei laisvės nei nepriklausomy
bės. Sovietai yra sulaužę daugy
bę sutarčių, įvykdę žmonių pa
grobimų, išreikalavę prievarti
nių prisipažinimų, ir atlikę viso
kios rūšies teroro aktų.

tijai susivienyti.

— Kubos prezidentas Fulgencio Batistą vakar sutelkė dideles 
karines pajėgas Cristal kalnuose, kad suimtų ,,įsibrovusią“ revo
liucinę grupę, kuri praėjusį penktadienį atvyko iš Miami, Fla.

— Tcxas valstybės Dalias ir Ft. Worth apylinkėse vakar nau
jas potvynis tūkstančius asmenų išvijo iš namų ir paliko be pa
stogės.

— JAV darbo sekretorius Mitchell vakar pareikalavo naujo 
darbo įstatymo, kuriuo būtų apsaugoti darbininkų gerovės ir pen
sijų fondai nuo išeikvojimų.

Prancūzijos draugas
krito nuo kulkos

AMMAN, Jordanas, geg. 27.— 
Sirijos karinės pajėgos pasitrau-

PARYŽIUS, geg. 27. — Alži
rijos vadas, geras Prancūzijos 
draugas Ali Chekkal vakar buvo 

Lenkijos komunistų partijos vadas V. Gomulka grįžo iš! peršautas Coulombes stadiume, 
kė iš Jordano, pranešė vakar Jor Maskvos. \ skirstantis miniai iš futbolo žai-
dano vyriausybė. Pozicijas, ku- — Varšuvos pakto valstybės tarėsi Budapešte, Vengrijoje, dėl dynių.'
rias turėjo Sirijos kareiviai, už- sovietų pasiūlymo sumažinti okupacines kariuomenes komunistinio Ali Chekkal, 60 metų, buvęs 

bloko kraštuose. į Alžirijos parlamento viceprezi-
— Tautinės Kinijos prezidentas Chiang Kai • shek vakar įsakė lentas, mirė ligoninėje. _ 

policijai sučiupti agitatorius, kurie praėjusį penktadienį suruošė Užpuolikas paleido šūvį, kai 
priešamerikines demonstracijas Taipei mieste, 'Formozos sosti- Ali Chekkal kalbėjosi su drau- 
iiėje. • '

— Saudi Arabijos karaliaus Saud autoritetas stiprėja Vidurio 
Rytuose. Jo pastangomis Sirijos kariuomenė buvo ištraukta iš 
Jordano.

— Haiti respublika jau turi laikinį prezidentą Danie.l Fignole,
IfS metų, matematikos profesorių, bet Haiti sostinėje Port Au 
Prince dar tebėra politinis įsitempimas.

— Japonija paskyrė tris teisėjus teisti amerikietį kareivį, ku
ris netikėtai nušovė japonę moterį JAV šaudymo aikštėje, netoli 
Tokio miesto.

ėmė Saudi Arabijos kariai.
Nuo 3,000 iki 5,000 Sirijos ka

reivių įžengė į šiaurinį Jordaną 
praėjusių metų rudenį, kai Izrae
lis užpuolė Egiptą. Tada Sirijos 
kariuomenė atėjo saugoti Jorda
no nuo Izraelio užpuolimo.

Nežinia, kodėl Sirijos karei
viai buvo pakeisti Saudi Arabi
jos karinėmis pajėgomis.

• Saudi Arabija pasiskelbė iš 
naujo, kad ji pasipriešins, jei Iz
raelio laivai norės praplaukti iš 
A kabos įlankos.

gaiš. Užpuoliko pavardė — Mo- 
hamed Sadok, 27 metų, musul
monas.

Ali Chekkal kovojo už prancū
zų — musulmonų gerų santykių 
sudarymą. Jis ragino alžiriečius 
bendradarbiauti su Prancūzija.

• Kuboje iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių bazės karinių san
dėlių dingo ginklai.
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'Rašo DR. AL. RAČKUS į

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
.giį' 4342 Archer Ave.. Chicago, 32 > 

Epifora — šlapiuojančios akys

AUKSO MAGNATAI 
KOMUNIZMO NESUPRANTA

PRANYS AL SENAS, Kanada

Kaip visi gerai žinome, nese- tarieji, matyti, nesiryžo neat- 
niai mirė didis amerikietis, ener kreipti j tai dėmesio ir visą ei-

Kai žmogus iš susijaudinimo 
ašaroja, tai yra natūralu. Ret
karčiais nusiverkti yra sveika. 
Bet kai akys nuolat šlapiuoja, 
kai epiforines akis nuolat reikia 
šluostyti — tai jau negerai ir 
nesveika.

Normaliose sąlygose, kai žmo 
gaus sveikata yra gera, kai akys 
ir akių vokai yra sveiki ir nie
kas jų nedirgina, tai normalus 
ašarų kiekis sau iš lėto sruvena 
per ašarinį kanalėlį į šnerves. 
Daugelis net nežino, kad akių 
vokuose yra ašarotekio kanalė
liai. Nagi prieš veidrodį atsi
stojęs pažiūrėk į savo apatinio 
voko kamputį ir pamatysi, kad 
ten yra mažutė skylutė. Toji 
skylutė voke tai ir yra ašarote
kio kanalėlio angelė. Kodėl tie 
ašarotekio kanalėliai yra arčiau 
prie nosios, gi ašaros nuteka į 
nosį, o ne per ausis, tai tesuka 
sau galvą evoliucionistai. Mums 
tai nesvarbu. Mums tik svarbu 
stebėti ir žinoti, kad, kai padidė
jusi ašarų srovė nespėja ašaro
tekio kanalėliu nutekėti į šnervę, 
tuomet ašaros sruvena per voko 
kraštus ir rieda žemyn per vei
dą. Jei ašarotekio kanalėliams 
kas nors atsitinka, ar jie dėl ko
kių nors priežasčių užanka, ar 
jų angutės iškrypsta, tuomet 
ašaros nuolat blakstienas vilgo, 
epifora kasdien be atvangos 
žmogų kamuoja.

Tačaiu nevisada epiforos kal
tininku būna ašarotekio kanalo 
užakimas. Labai dažnai pasitai
ko, kad sveikatai nusilpus, ko
kių elementų kūnui pristigus ar 
kokiai alergijai atsiradus, žmo
gaus akys pasidaro labai jaut
rios šviesai ir šiurpesnio vėjo 
dvelkimui, net vėdyklei (“fa
nui”), — tada perdaug ašarų 
atsiranda ir perdaug vokus drė
kina. Alergiško žmogaus akių 
vokai gali parausti, peršėti ir 
smarkiai ašaroti nuo įvairių dul
kių, nuo šienligės, nuo netikusių 
jo sistemai vaistų ar chemika
lų, kitiems net nuo paprasto as
pirino akys pradeda šlapiuoti.

lašeliai akims nepagelbėtų, ta
da jau reiškia, kad yra kas nors 
rimtesnio su sveikata ir reikia 
būtinai kreiptis pas savo šei
mos gydytoją.

Tačiau būtinai reikia eiti pas 
akių ligų specialistą gydytoją, 
jei akys ir skruostai perdaug 
šalpiuoja todėl, kad ašarotekis 
yra užakęs arba apatinis vokas 
yra padribęs. Delsti neapsimo
ka.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia M. A. — Mano vaiko 
dantys išaugo kreivi ir atrodo, 
kaip kokio pjūklo dantys. Pra
šau daktarą paaiškinti, kodėl 
taip atsitiko. Mūsų visų dantys 
yra gražūs, tik jo vieno šeimoje 
dantys yra iškrypę.

Atsakymas M. A. — Dantų 
sveikata ir jų tiesumas priklau
so nuo maisto tinkamumo. Tams 
tos vaikas turbūt valgė tokius 
valgius, kurie jo gomuriui pati
ko, o ne tokį, koks buvo reika
lingas jo dantų ir jo kaulų svei
katai.

Klausia O. D. — Jaučiuosi Į ėmė bombarduoti redakciją. Pas 
pilnai sveika, nieko man neskau
da, apetitą turiu neblogą, gal

gingiausias kovotojas prieš di
džiausią šių laikų žmonijos gė
dą — komunizmą, senatorius 
McCarthy. Tas amžinos atmin
ties vyras tikrai buvo kontro
versinė figūra, apie kurią bene 
daugiausia rašė ir komentavo 
viso pasaulio spauda. Rašė apie 
jį kanadiškieji laikraščiai, de
ja, dauguma jų — dažniausia 
nepalankiai kovingajam senato
riui. Ypač daug priešingo nusis
tatymo minčių vis būdavo randa 
ma Kanados aukso kasyklų mag 
natų rankose esančiame dienraš 
tyje “The Globė and Mail”. To 
negana, kad apie McCarthy ir 
apie “makartizmą” tame dien
raštyje buvo daug rašoma dar 
senatoriui gyvam tebesant (ži 
noma, vis iš blogosios pusės — 
peikiant senatorių už kovą prieš 
komunizmą), tačiau ir po jo mir 
ties dienraštis ryžosi dar atsis
veikinti piktu vedamuoju “Gone 
but not forgotten”. Deja, šį kar 
tą netaip lengvai praėjo toks 
“atsisveikinimo” žestas, nes, 
mat, yra sakoma: “Dona eis 
reąuiem sempiternam”. Dauge
lis skaitytojų dėl to vedamojo 
sukėlė tikrą audrą ir laiškais

lę tokių laiškų, nukreiptų prieš 
patį dienraštį, visdėlto atspaus
dino, po antrašte: “Views on 
McCarthy”. Na, tuose laiškuo
se ir pliekiamas kailis aukso 
magnatams, kurie, matyti, dėl 
didelio naivumo dažnai užstoja 
komunizmą ir komunistus, kel- 
darųi balsą prieš tuos, kurie ko
voja prieš raudonąjį žmonijos 
marą, atrodo, galvodami, kad 
komunizmui ir Kanadoj įsigalė
jus, jie tebeliktų aukso kasyklų 
valdytojais.

Vienas iš “The Globė and 
Mail” skaitytojų, Derek Sones, 
iš Toronto, šitaip rašo: "Miręs 
senatorius McCarthy buvo tik
rai kontroversinis asmuo. Jis tu 
rėjo daug priešų, bet turėjo ne
paprastai daug ir draugų. Rei
kia prisiminti, jog jį palaikė net

(Nukelta į 4 psl.)

NAUJOS P R E K f. S,
( P I O I K A I N A,
DĖLTO VISI

MĖGSTA DAINĄ! 
Dabar muzikos mėgėjams 

naujas, dideli*
t FONOGRAFU PLOKŠTELIŲ 

SKYRIUS
Populiarios, klasinės ir dzaso

— PLOKŠTELE 8 —
Didelis puairinkinias geriausių firirn,

HI FI FONOGRAFU
TV. Radio ir Elektrinių Aparatu

LDfiina
Ojtele Vision
.sales - service)

Sav. Inl. A. NUMENĄS
.'1321 s. Halsted — CUffslile 4-5665 

Atdara: kaad len 9—6, pirmadieniai, 
lr ketvirtadieniais 9—9

VIKTORO KO2ICOS 
' Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6769 S. WESTERN AVE. PR 8-9533

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad. 
tik 10—12 vul. šeštadieniais uždarytu

Tet RElianoe 6-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK

V PYTO JAS IR CHIRURGĄ 
sm via ot nvtojA.aj

3925 59th Streot
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 

penktad. nuo 1—4 p p. 0:30—8:30 
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v.
P P-

Tel. ofiso Ir buto OLympic *2-4150
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. lr 0-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais, 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 i 
Vak pirm. antr., ketvirt 6-8:80 i 

Trečiad. tik susitarus.

truputį perdaug dėl savo am
žiaus sveriu, nes esu tik 29 metų 
moteriškė, o sveriu apie 170 
svarų. Didžiausias man vargas, 
kad mano plaukai yra sausi ir 
greitai trūkinėja bešukuojant; 
mano nagai yra labai trapūs, 
oda taip pat labai sausa ir pleis 
kanoja. Nežinau, ar man kokių 
vitaminų trūksta, nors aš labai 
daug vitaminų kapsulių suvar
tojau ir dar tebevartoju kasdien, 
ar kas nors kitas su manimi 
yra. Prašau, daktare, patark, 
kaip turiu gelbėtis, kad mano 
plaukai ir nagai visiškai nesu- 
nyktų.

Atsaky mas O. D. — Tamstai 
ne vitaminų stinga, bet galbūt 
tyroidinės liaukos tinkamai ne
veikia. Iš aprašytųjų laiške 
simptomų — nagų ir plaukų 
trapumas bei odos šiurkštu-Kad tokia varvetakeiimo pa-

. ... imas — susidaro hypothyroidizdėtis žmogų vargina, tai aišku, j J
Tačiau, suradus priežastis ir jas m° vaiz as
pašalinus, klausant gydytojo į- 
sakymų ir tinkamai gydantis, e- 
piforą galima pagydyti.

Senesnio amžiaus žmonėms 
apatiniai akių vokai sugležnėja. 
Jie ne tik netenka tamprumo, 
bet dęl įvairių priežasčių, ypač 
jei akių vokas kada nors darbe 
buvo užgautas, senatvėje pa
drimba žemyn. Padribusiame 
voke ašarotekio kanalėlio an
ga iškrypsta, pasvyra išorėn ir 
sruvenančios ašaros negali ten 
normaliai patekti, kad nutekėtų 
kanalėliu šnervėn kaip reikiant. 
Todėl daug senių matome dažnai 
akis šluostant, paraudusiomis 
akimis, šlapiomis blakstienomis. 
Vargas tokiems senatvėje, var
gas išvarvėtakiams.

Atsiradus paprastam akių 
jautrumui, akiniai, apsaugojan- 
tieji akis nuo Vėjo, dulkių ar 
stiprios šviesos, kaikada pa
gelbsti. Paprastam konjunkty- 
vitui, kai akių vokai peršti ir 
perdaug ašaroja, boraciko ske- 
dinys (boracic acid 5 ^rains to 
1 ounce of destiled water), la
šinant po porą lašelių tris sy
kius per dieną, kartais pagelbs
ti. Jei po poros dienų boraciko

Patarčiau eiti pas 
savo gydytoją ir klausyti jo įsa
kymų, tai tamstai plaukai, nagai 
ir oda pasveiks.

Atsakymas S. J. — Džiova 
yra užkrečiama liga, bet nepa- 
veldėjama. Jei tamstos myli
mojo motina turėjo džiovą, o 
jis jos neturi, tai nesibijok už 
jo tekėti.

Atsakymas E. L. — Kadangi 
tamstos klausimas yra ne me
diciniško pobūdžio, o priklauso 
moralės problemoms, tad tams
tai gal galės pagelbėti ne medi
cinos, o dvasios daktaras — ku
nigas.

NUO UŽSISEN® JUSIU
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimą lr skaudėjimą senų atvi
ru tr skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Jl taipgi pašalina 
niežBjlmą ilgos vadinamos PSORLA- 
8IS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplyšimą 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiflstančios suskllslos odos dertlr- 
vinių, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduole nuo lš- 
viršlnlų odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 7 B 
ct., $1.25, lr $3.50.
Pirkite valstinėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc., Ga- 
-v,lnd. ir Petroit, Mi
chigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo
ney order J
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RADIO PROGRAMA
Lie v Radio Programa Iš stotie 

(VBM8, 1090 kil. sekmadieniais 12- 
12:80 vai. per pietus: liet. muzika 
dainos, tr Magdutšs Pasaka Blznli 
reikalais kreiptis Į Steponą Minkę 
Baltic Florlsts, Gėlių lr Dovanų K ra" 
tuvą, 502 E. Broadway So Bosto' 
27. Mass Tel. So 8-0489. Ten pa
gaunama laik .Draugas" 
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KAZYS ČESNAUSKAS {
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir t 
Gibson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau- A 
jų namų statybai, įvairiems re- H 
montams ir namų pertvarky- j':( 
mams • Turime dldelj patyri- B 
mą namų statyboje. • Patys fi 
atliekame cemento Ir medžio įP? 
darbus. • Apkainavlmai nemo- y 
karnai.

Jr

— Lietuvių Namai Londone 
gerai verčiasi, padidėjo brutto 
pelnas. Lietuvių sodyba davė 
pelno 220 svarų.

Ifi ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis sn pilna ap
draudė. Pigos ir sąžkningaa 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago, 

ni. VVAlbrook 5-8063

LEGULO, Department D.,

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West Slst Street
Priima ligonis pagal susitarlma 

nei valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 lkl 9 v&l 
p p. kasdlan Išskvrus trečiad Ir 
šeštad

Rea. tel. GRovehill 6-5603

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PIt 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TP 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenne 
vai. kasdien 10-12 vai h 7-9 vai 
vak. Šeštadieniais 10 , vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiao ’elefonas: PR 8-3229
Rea telef. VVAlbrook 5-5078

DR. VL. BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 Sonth Damen Avenue

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

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. fr kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso liAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South VVestern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad 
vai ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. VVAlbrook 5-3766

^eL ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS UGOS 
5700 So. VVood Street 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Frotezlataa

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

(Arch Supports) lr L L 
V&l.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63 rd St. Chicago 29, IU 

Tel. PRoapect 6-5064

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 VV. 68rd St 
Ofiso tel. REliance 6-4410 

Rezld. telef. GRovehUl. 6-O61T
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. CLiffslde 4-2896 
RezldeneUos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 858) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294 

5002 VVest 16tli str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 v&l 

Tel. TOvvnhall 3-0959 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Ave. 
Tel. PKospect 8-1223 arba WE 6-5577 

__ Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
j j i Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad. 

2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

’f

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

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

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, Iii. TOvvnhall 3-6670

5618 W. Eddy St., Chicago 84, III.1 ANTANAS LIGUTIS, savininkas

ofiao HE.4-6849. rez. HF.4-2824

DR. PETER T P"*7IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvlr., penKt 1-4 ir 7-9 
Vntr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutartlea

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-U7OO 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 Sonth Michigan Ave.
Buto 1658 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. Jki 9 v. vf.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., j 
Išskirus trečiad šeštadieniais nuo 1 | 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st Ir Campbell Ave.)

VALANDOS: Kasdien nuo 3—7 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel ofiso: DAnube. 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS^

8267 Sonth"Halsted Street
Vai i iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
#49.5 0

Ir ugščiao

%

DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI4Z A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Bar.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. RMsev.lt Rsad Tetai. SEel.y 3-4711

KrautuvS atidaryta sekm&dleni&ta nuo 11 lkl 4:80.
J?

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos jaikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už knriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

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

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

Atdara: pirmadienj nno 12 dd 8, antradieni lr penktadieni nno 9 Iki 4, ketvirtadieni nno 9 Od 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadlenj nno 9 lld 2 valandos po pietų.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenao 
Chicago 29. IU 

telefonas REpublle 7-4900 
Rezldcncla: GRovehUl ffl-8161

oaslmatymal pagal sutartlea

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0036.

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 West 71st Street
(71-08 ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. Y Arda 7—1166
Reddencljos — NTcvvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

759 West S6th Street
(kampas Halsted tr 86-ta gatvė) 

VAL. 1—4 lr 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. VVAlbrook 5-2670
Rea Hllltop 5-1960

Dr. Ataattder L Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
9182 Sonth Kedzie Avenne

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

Tel. ofiso PR 8-3838, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIU GYDYTOJAS)
2609 Weat OSrd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p p Ir 7:8»
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

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

Priima pagal susitarlma 

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

(Arti Archer Ave.)
Valandos: nuo 10 iki 12: 2—6; 7-9.1

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

Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted Street

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8618. 

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer)

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

| DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 VVest 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublle 7-2290 

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

DR. ANT. RUDOKAS, OpL 
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

krtfiu stiklus lr rėmus 
4456 S. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto lkl 1 v. p. p. 

uždarytas

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECIA LIST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą išskyrus trečiadienius.

8422 W. Marųnette Road

Skelbkitčs "Drauge”!

Tel. ofiso PKospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V&škevlčlfitė)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 Sonth Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-3 p. p. lr nuo 6-8 v&l 
vak.- šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 9-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. .1-6446, rez. HE.4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 v&» 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutaru

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rei. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezld. 6600 8. Artealaa Ave.
VAI. 11 v. v. lkl 8 p.p.; 6—9 v.v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-189V 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė
756 West S5th Street

Į Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 lkl 8, tre 
j člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 h 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p.

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pasi.
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ADENAUERIO KELIONĖS
« »

Vokietijos kancleris dr. Konradas Adenaueris yra senas 
žmogus, sulaukęs 80 metų amžiaus, bet savo veiklumu, energija 
ir sumanumu jis daugelį jaunų politikų ir veikėjų pralenkia. 
Sakoma, kad jis ki 75 metų amžiaus niekur nebuvo išvažiavęs 
iš Vokietijos. Tik per pastaruosius šešerius metus jis daro 
žygius į užsienį. Jis jau yra aplankęs Prancūziją, Italiją, Grai
kiją, Turkiją, Iraną, Didžiąją Britaniją, Sovietų Rusiją ir Jung
tines Amerikos Valstybes. Šiomis dienomis dr. Adenaueris ir 
vėl lanko Ameriką. Jo kelionės vaizduoja, kokį svarbų vaidmenį 
pradeda vaidinti Vakarų Vokietija tarptautinės politikos arenoje.

Dr. Adenaueris ir jo vadovaujama krikščionių demokratų 
vyriausybė matyt jau aiškiau pradeda jausti, kad, padidėjus Va
karų spaudimui, Sovietų Rusija gali būti priversta atšaukti savo 
kariuomenę ir administraciją iš Rytų Vokietijos, kad pagaliau 
visa Vokietija galėtų apsijungti.

Belaukiant visuotinių rinkimų Vakarų Vokietijoj rugsėjo 
mėnesį, suskaldytos Vokietijos apjungimo klausimas tampa vie
nu aktualiausių. Opozicija bando prikaišioti dr. Adenaueriui dėl 
“perdidelių” įsipareigojimų užsieniui, dėl perartimų ryšių su kai
kuriomis didesnėmis valstybėmis.

Kaip žinome, Vakarų Vokietija yra Šiaurės Atlanto sąjun
gos narė. Ji jau turi savo kariuomenę, kuri bus įjungta Nato 
vadovybėn.

Socialdemokratai, būdami Adenauerio vyriausybės opozi
cijoje, mano, kad Rytų ir Vakarų Vokietijos apjungimas būsiąs 
galimas tik tuomet, jei vakariečių vokiečių vyriausybė atsipa
laiduos nuo visų ryšių su Vakarais ir nepriklausomai derėsis su 
Sovietų Rusijos diktatūra. Suprantama, tai yra klaidingas 
galvojimas, nes be didesnio Vakarų spaudimo Maskva ir kalbėti 
nenorės apie tokį apsijungimą, kuris nepaliktų jai teisės kont
roliuoti visą kraštą. Savo valia ir noru bolševikai nepradės tokių 
nepriklausomų derybų, kuriose jie būtų bent kiek sukalbami. Tik 
jėga gali priversti juos išsižadėti dominacijos ir palikti patiems 
Rytų Vokietijos žmonėms apsispręsti bei susivienyti su Vakarų 
Vokietija. Dr. Adenaueris tai gerai supranta ir todėl jis arti
mai bendradarbiauja su Vakarų demokratijomis. Tuo.tikslu jis 
jas ir lanko.

Užvakar, vakar ir šiandien šis didysis Vokietijos vadas ta
riasi su prez. Eisenhoweriu ir valstybės sekretorium John F. 
Dulles, kad išspręstų kaikurias aktualesnes problemas, kad su- 
tamprintų ryšius tarp dviejų valstybių. Neabejojama, kad šis jo 
vizitas Amerikai turi ryšį ir su Londone vėl atnaujinama nusi
ginklavimo konferencija, kuria labai domisi Vakarų Vokietija.

Reikia manyti, kad garbingasis svečias, ryt išvykdamas at
gal Bonnon, bus suradęs Amerikoje tiek valdžios sferose, tiek 
visuomenėj nuoširdaus pritarimo jo planams, kad grįžęs galėtų 
dar energingiau ir efektingiau juos vykdyti.

Marijona Brenzaitė
Rytoj Šv. Kazimiero kapinėse iš Aušros Vartų parapijos 

bažnyčios bus laidojama Marijona Brenzaitė, plačiai žinomų ban
kininkų Brenzų (dabartinio Metropolitan State Bank pirm. dr. 
S. Brenzos ir jau mirusių Jono ir Juliaus) sesuo. Velionė savo 
laiku buvo savininke West Pulman Ice Co. ir šioje įmonėje tu
rėjo gerą pasisekimą. Buvo ALRK Moterų Sąjungos narė ir 
keletą metų buvo jos iždo globėja. Priklausė ir kitoms 
lietuviškoms organizacijoms bei klubams. Už nuopelnus Lietuvai 
ir lietuvių visuomenei a. a. Marijona Brenzaitė nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybės buvo apdovanota Gedimino ordinu. Pasta
raisiais keleriais metais dėl nesveikatos buvo pasitraukusi iš vi
sokio veikimo ir apsigyvenusi su savo seserimi Floridoje, kur ir 
mirė užvakar naktį.

METŲ TĖVAS metais, o pati pagrindinė bazė ventojų tarpe. Taip pat jie ne- lėtų išlikti neutrali Ir jos liki- 
tcbus užbaigta 1959 metais. begyvena specialiose kariuome- mas yra glaudžiai susietas su 

Visos keturios bro laivyno ba nės stovyklose, bet viešbučiuo- < JAV politika. Pautl šiuometinį 
zės vra išmėtytos aplink visą se ir šiaip viešose nuomojamuo- susitarimą, Ispanija savam nau - 
Ispaniją ir, kada jos bus su- se namuose. Kada bazės bus už- Jojimui gauna 9 ameriKUcių ga 

stovintie- baigtos, amerikiečių kariuome-Į mybos naikintuvų ivadronus,
lik nts skaičių Ispanijoje žadamu kurie padės čia esančioms JA\ 

mažiau negu 3,000 mylių atstu-! Padidinti iki 12,000. karinėms pajėgoms

me nuo svarbiųjų Sov. Sąjungos; Pagal dabartinę sutartį, pasi- JAValstybės, užbaigusios su
rašytą 1953 m., JAV bazėmis ivo bazių statyte; litanijoje, bus 
Ispanijoje turės teisę naudotis attikusios lar vieną žingsnį tai - 
10 metų laikotarpyje, o vėliau kingų va’s'ybių apsaugojimui 
dar galės padaryti penkerių me prieš nelemtus lupuobkų žygius, 
tų pratęsimus, šioms bazėms rei
kalingus žemės plotus ispanų
valdžia davė nemokamai, ir ka-

tvarkytos, tuomet čia 
ji JAV bombonešiai tebus

industrijos centrų.

Čia rengiamos bazės bus su
jungtos 485 mylias ilgumo turin 
čių vamzdžių, kuriais tekės vi
sokių rūšių alyva, būtinai rei
kalinga sėkmingam bazių ope-

Ed bulaitis

! ravimui. Jų lėktuvų nusileidimo | ja pasirodė, jog skirtos žemės
takai yra daromi pakankamai 
ilgi (vienas turės 13,400 pėdas) 
ir savo konstrukcija bus vieni 
iš geriausiųjų. Šių bazių staty
me yra nesiskubinama ir žiūri
ma, kad neatsitiktų kaip Maro
ke, kur per skubėjimą padaryti 

fesorių Malbone W. Graham nė stambią, lengva kalba parašytą, nusileidimo takai greitai sutrū- 
žodelio. Juk Lietuvos vyriausy- knygą, įgauni gražų vaizdą iš kinėjo ir padarė nelauktų sutri-

Šen. McClellan gauna bučinį iš savo žmonos, kai jis buvo išrink
tas 1957 m. tėvu, tėvo dienos proga.

bė už jo nuopelnus Lietuvai ap- mūsų tautos senovės kultūros, 
dovanojo jį D.L.K. Gedimino valstybinio gyvenimo. Rodos, 

i ordinu. Į bene bus tai pirmasis Lietuvos
“Geležinė Uždanga” aprašyta istorijos leidinys, kur rimtai ir 

bereikalingai ilgame publicisti- gražiai pristatoma mūsų praei- 
kos straipsnyje. Enciklopedi- ties žymiųjų moterų veikla Lie- 

- nėms žinioms apie tai būtų už- tuvos valstybiniame gyvenime.
I tekę keliolikos eilučių. 5 Mūsų poetai apdainavo Birutę

Ponai enciklopedijos redakto- Kęstutienę, bet labai mažai kur 
riai, apie visokius Gorkius, Puš- berašyta apie Oną Vytautienę, 
kinus ir kitas kitataučių žyme- Sofiją Vytautaitę (Maskvos ku- 
nybes mes kitose enciklopedijo- nigaikščio žmoną), Sofiją Jogai 
se platesnių žinių rasime. Lie- lienę (Alšėnų kunigaikštytę) —
tuvių enciklopedijoje duokite 
mums daugiau žinių apie savuo
sius ir apie mums artimus. Ačiū, 
iš anksto ačiū.

Vertinga knyga 
Turime visą eilę didesnio ir

mažesnio formato knygų apie

motiną Kazimiero IV (Švento 
Kazimiero tėvas), apie Barborą 
Radvilaitę ir visą eilę kitų Lie
tuvos valstybės žymiųjų mote
rų, apie kurias atskiras knygas 
būtų galima prirašyti.

Daktarė Sruogienė padarė gra

PASTABŲ PASTABOS
J. B A LTIS

Susilaukė senatvės?

Dažnai pastebima mūsų spau
doje pranešimai, jog tas ir tas 
“sulaukė (tiek ir tiek) metų 
amžiaus”. Sulaukė? Čia tai tik
rai neapgalvotai pasakoma. Juk 
savąja enciklopedija, sulaukę 
ma. Pagaliau kasgi laukia se
natvės ?

Dar dėl enciklopedijos

Džiaugiamės ir didžiuojamės 
savąja einciklopedija, sulaukę 
jau dešimto tomo. Tai yra vie
nas svarbiausių tautinės kultū
ros požymių. 1

Būtų dar maloniau tuo leidi
niu gėrėtis, jei ten būtų mažiau 
trūkumų. Nieku nepateisinamas 
rašinys apie D. L. K. Gedimino 
kilmę (tomas VII, p. 62-64). Ten, 
paduodama Vokiečių ordeno, ru-i 
sų, lenkų tyčia paleisti šmeižtai1 
— prasimanymai. Tokia “me
džiaga”, kaip savo rūšies “įdo
mybė", galbūt galėjo tilpti at
skirame leidinyje, kur toji kil
mė būtų išsamiai aprašoma, su 
prieš ir už įrodymais. Bet enci
klopedija tai tikrai ne vieta to
kiems rašiniams.

Istorikas Henryk Paszkiewicz 
sa vo knygoje (“The Orgin of 
Russia”) daug geriau ir lietu
viams palankiau aprašė D.L.K. 
Gedimino kilmę.

Mūsų enciklopedijoje duoda
ma perdaug vietos aprašymams 
kaikurių rusų ir kitų, lietuviams, 
bereikšmių, žmonių, vietovių ir 
įvykių. Besidomintieji ras apie 
tai žinių kitose enciklopedijose. 
Tuo tarpu mūsų enciklopedijoje 
Lietuvai ir lietuvių artimiesiems 
kuo mažiausia vietos duodama, j 
Pavyzdžiui, Sarnuel J. Harris

“aprašytas” vos šešiomis eilu
tėmis. Tame aprašyme pastebė
ta, jog, “belipant į Aleksoto kal
ną, sukilėlių buvo sunkiai sužei
stas ir tuoj mirė”. Tikrenybėje 
tas jaunas amerikietis, Ameri
kos Lietuvių brigados leitenan
tas, vadovavo pėstininkų dali
niui malšinant bolševikuojan- 
čius sukilėlius Lietuvos aviaci
jos dalinyje. Jisai buvo mirtinai 
sužeistas kovoje už Lietuvos ne 
priklausomybę. Jo kūnas par
vežtas Washingtonan ir palai
dotas tautinėse kapinėse Arling 
tone tarp kitų herojų. Retkar
čiais lietuvių delegacijos atlan 
ko jo kapą ir uždeda vainiką. 
Jisai kilęs iš Harrisburg, Pa. 
Lietuvos vyriausybė buvo sky
rusi jo motinai pensiją.

Gi mūsų enciklopedija tą he
rojų pamini šešiomis eilutėmis 
— “belipant į kalną... sužeistas... 
ir mirė...”

Beje, apie pačią Amerikos Lie 
tuvių brigadą, kurios organiza
vimas buvo vienas svarbiųjų 
Amerikos lietuvių veiksnių Lie
tuvos laisvinimo darbe, enciklo
pedijoje nieko nėra. Ten tik ir
gi šešiose eilutėse kalbama apie 
kažkokią “Amerikiečių briga
dą”.

Taipgi enciklopedijoje neran
dam nieko apie “Amerikos Lie
tuvių Tautos tarybą”, Amerikos 
Lietuvių Tautinę tarybą”, Ame
rikos Lietuvių Tautos fondą”, 
“Amerikos Lietuvių Nepriklau
somybės fondą”, “Amerikos Lie 
tuvių Egzekutyvį komitetą”.

Toliau, apie tūlą 'šokėją Gra
ham beveik visas puslapis pri
rašyta ir nuotrauka įdėta. Bet 
apie didįjį lietuvių bičiulį pro-

kimų.
Šiuo metu amerikiečių įsitvir

tinimas Ispanijoje vyksta gana 
palengva ir kareivių atžvilgiu. 
Dabar ten tebėra tik apie 7,000 
Dėdės Šamo kariuomenės karių, 
kurių dauguma nebedėvi kariš
kų uniformų, nes nenorima su

nepakaksią, ji pati turėjo pirkti 
daigiau sklypų, kas ispanams) 
atsiėjo 20 milionų dolerių vir
šaus, negu buvo planuota. Tada 
Ispanijos valdžia turėjo nemaža 
vargo, kol ji sukėlė šiuos pridė
tinius 20 milionų dolerių, reika
lingus bazėms žemės pirkimui.

Įsileidusi pas save amerikie-1 
čius, Ispanija karo atveju nega-
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Lietuvos istoriją. Bet, šiek tiek žų darbą, iškeldama lietuvių kai 
pasiknaisiusiam po įvairių tau- ba mūsų istorinių moterų vaid- 
tų istorijas, mūsų knygelėse jau mų reikšmę. Taipgi pavyko jai 
sta didelis trūkumas. Lietuvos įdomiai aprašyti Lietuvos pra- 
istorijos kompiliatoriai mato- eities politinę, kultūrinę ir vi- 
mai daugiau naudojosi rusų ir suomeninę raidą.
lenkų šaltiniais. To pasėkoje jie Būtų buvę daug geriau, jei 
parūpino mums Lietuvos prie- daktarė savo knygą būtų bai
sų peršamą istoriją, iš kurios gusi su Nepriklausomybės 1918 
tematyti vien valdovų tarpusa- m. paskelbimu. Kas po to jos 
vio kovos, primityvus gyveni- rašyta, vargiai galima istorija 
mas, niekšystė. Nieko svarbes- vadinti. Perdaug-šališkai kailiu-į 
nio apie mūsų tautos praeities rie įvykiai pakedenta. To laiko-' 
kultūrą, valstybinę sąvoką, tarp tarpiu politiniu partijų žarijos 
tautinius santykiavimus. i tebėra karštos, dar viskas tebė-

Štai daktarė Sruogienė parū- ra lyg perarti ir sunku be sro-j 
pino mums. daug geresnę “Lie- vinės ar partinės įtakos Įvykius , 
tuvos istoriją”. Perskaitęs tą aprašyti.

AMERIK1EČIAI TVIRTINASI ISPANIJOJ
J A Valstybes, plėsdamos lais- 1953 in. JAV. pasirašiusios 

vo jo pasaulio ajisa ugos planą ap| sutartį su Ispanija dėl keturių 
: sigyuirou: prieš Rytų agresiją.! strateginių oro aviacijos bazių 
Į išnaudojo visas galimas priemo-! įrengimo, ten pradėjo savo dar
nos savųjų pozicijų sutvirtini- bą ir jau dabar trys iš jų, išti- 

, mui. Viena iš tokių valstybių, į kus rimtam reikalui, galėtų bū- 
kur dabar amerikiečiai rengia ti panaudotos kovai prieš agre- 
savo karines bazes, yra Ispani- sorius. Tačiau galutinai šios ba- 

; ja. i zės bus paruoštos tik sekančiais

PAULIUS JURKUS

ŠMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

112 tęsinys

— Tėvai, tu ramiau, nesakyk, — įkandin skuba 
motina, bet Kleopas jau žengia į kitą kambarį. Aki
mirkai susilaiko: nejauku, juk per savo žioplumą ga
vo nuo jo. Bet...

Įžengęs sustoja. Samanė minkštasuolyje traukia
si į kampą, užsidengia pagalviu. Tėvas prikanda lū
pą: štai, per tuos prakeiktus meistrelius duktė bijosi. 
Nusiima skrybėlę ir įverpia nykštį į liemenės ki
šenaitę.

— Ir ko tu bėgai ? — taria jis ramiai. Gaila, bet 
taip yra, rado bankelio pinigus pas Viktorą.

Lina prieina arčiau, žiūri į tėvą, į Samanę. Jai 
atrodo, kad tėvas tyčia gąsdina. Gimbutas atsisuka 
rūstus.

— Rado!
— Tai neteisybė! — Lina atšauna kietai.
— Panele, policija geriau žino, nei tamsta. Jo 

kambaryje padarė kratą ir rado 2850 litų. Aiškūs 
įrodymai!

— Mama, mama! — sujuda Samanė.
— Vaikeli, ramiau! — ji prasiskverbia pro tėvą 

ir glosto dukros kaktą. — Buvau policijoje, bet nie
kas neįleido. Ten ir tėvą sutikau. Tokia Dievo valia.

— Važiuok namo, Samane, bus geriau. Ką čia 
svetur. Aš tuoj pristatysiu arklį. Paskui pažiūrėsim, 
darysim, ką galim. — Jis lūkuriuoja valandėlę, stebi 
dukterį ir pavargusia ranka užsideda skrybėlę.

— Važiuoju, — ji sukužda, žiūrėdama į lubas.
Gimbutas pamažū perkelia kojas per slenkstį ir 

niūrus išeina. Samanė atsikelia, susitvarko ir sėdi
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minkštasuolio kampe, netardamas nė žodžio, neatsa
kydama į klausimus.

Arklys greit sustoja prie vartelių. Ji išeina, ly
dima motinos ir Linos, įsėda vežimėlin, susigūžia. 
Motina paima vadeles ir nuvažiuoja gatvele, o klevas 
šlama ramiu mieguistu vidurdieniu.

43
JULIUI grįžta gera sekmadienio nuotaika. Iš ry

to atrodė, kad visa žlugo, ir jo vardas, metų metais 
augintas, subyrės į dulkes. Taip aiškiai pasivaideno 
giltinė sakykloje — su balta kamža, stula. Bet, štai, 
viskas virto Velykų garbingu prisikėlimu! Kaip stai
giai iškilo mirtinas priešas, taip jis, buhalteris, savo 
sumanumu jį nusodino!

Išsitiesia lovoje, kojas atsargiai sudeda ant kė
dės. Džiaugiasi žvilgančiais batais. Tačiau nėra laiko 
leistis į svajones apie tualetą. Jo mintys dirba.

Antrą raktą į Viktoro kambarį jis turi. Pirma 
norėjo paslėpti ką nors inkriminuojančio. Pinigus! 
Bet tuoj surado daug nepatogumų. Gali patikrinti jo 
sąskaitą ir paklausti, kur išleido. Pagaliau, ar tas 
suskilęs kelmas tiek vertas, kad sukištum santaupas? 
Laimė buvo ir delsime — pinigus ir taip surado!

Jei reiktų įrodymų? Policija visada atsargi, ne
nori persistengti, todėl ir pilvuką užsiaugino. Jei liu
dininkų nebus, ar Viktoras neišspruks? Mokėjo šėto
nas įlįsti, mokės ir išlįsti!

Policija užlakavo langus, bet į šoninį kambarį dar 
yra durys užstatytos spinta. Kadaise buvo ten vienas 
butas, Julius padarė du nuomuojamus kambarius. Vie
name meistras, kitame — sena moterėlė. Pasiųs ją su 
reikalais j kaimą ir Viktoro kambarin įneš kokį verty
bių popierį, kokį vekselį. Užkiš kur nors po stalu. Ga
lėjo su pinigais ir tą pagriebti. Tada buhalteris del
nais suplos, leis viskam nusistoti.

O Samanė?
Jai bus gėda su vagišium, ir Julius galės kitaip 

režisuoti. Pats nustemba, kad Samanė jį taip užval
dė. Dar piršdamasis, turėjo galvoti, kombinuoti. Bu
vo likęs keistas tarpas, kurio negalėjo peržengti. Šian

dien jis nerimsta. Gal tai noras ją laimėti, ambicija?
Jei žiemą būtų pastebėjęs, kad meistras obliuoja 

savo naudai ir skiedras bruka į savo kiemą, tada bū
tų buvę vieni niekai. Julius truputį prisnūdo, perdaug 
pasitikėjo, dabar reikia budėti! Dar mažas šuolis 

į įrodymas, ir baigta!
Išgirdęs šeimininkę virtuvėje, liepia paruošti pie

tus dviem, trim, o gal ir keturiem. Užeis valdyba, rei
kės vaišinti. Patikrina gėrimo atsargas rūsyje.

Gimbutas grįžta niūrus ir, atsisėdęs kampan, 
klausia:

— Nieko naujo?
— Dabar tikriausiai deda į kaulą. Policijos bana

nų paragaus, kol prisipažins.
— Turiu tau pasakyti, buvau pas Samanę.
— Buvot į namus parvažiavę ?
— Ne! Ji pas Liną ilsėjosi. Truputį bijojau tos 

žinios, .maniau: išsigąs, blaškysis, o ji — nieko, ramiai 
išklausė ir išvyko su motina namo.

— Protinga mergina! Aš pasakysiu: velniavą 
įtaisė Viktoras! Lindo ir lindo į akis, pamokslus sa
kė, graudeno, o ji tikriausiai laikėsi nuošalyje. Ji net 
nenorėjo, galime sakyti, iš prievartos, sugestijos įta
kom pasidavė. — Julius grįžta į seną iškalbingumą.

— Ir aš taip manau, — linksmėja Gimbutas. — 
Nueis, nuplauks kaip drumzlinas audros vanduo. Bet 
tu neburkuok per ilgai.' Kam tiek laukei? Reikėjo per 
Velykas, dar anksčiau užeiti, prie visų akių padėti 
butelį. Burnelę gerdami, būtum žodelius perlaužę, su
dėję, surišę.

— Aš tyčia neskubėjau! Supamtate, norėjau į vie
nuolyną ...

— Jau pernai jį uždarė. Nieko nebekalbėjo.
— Aš tik dėl vienuolyno. Nepatogu, per drąsu 

švelnią, pamaldžią sielą... Bot dabar neapvilsiu 
Man viskas aišku!

Prie durų sustoja policijos automobili. . Prilipę 
prie stiklo, abu seka. Tikriausiai nešu naujumas! 
Kambarin įeina vachmistras, vienas policininkas ir 
saugumietis.
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GI MANTAS

‘Lituanus’* vajų bestebint Naujiena muzikams

Tenka nuoširdžiai pasidžiaug- Lietuvių kalba išleistos muzi- 
ti, jog gegužės mėn. skelbtasis kinės literatūros tikrai neturime motulės, 
paramos vajus anglų kalba lei- perdaug. Pagaliau tokia padėtis j Veidmainiai N miręs senatorius turėjo dau-
džiamam “Lituanus” rado gana ne vien tik išeivijoje, bet ir pa- gybę ir visame plačiame pasau-
gražų dėmesį mūsų spaudoje ir čioje Lietuvoje, kurios spaudoje' Viename iš "USSR” žurnalo lyje. Taigi "The Globė and Mail” 
aplamai tautiečių tarpe. Atro- kažkoks Nainys nusiskundė, kad numerių neseniai tilpo straips- vedamasis, kuris remiamas dar 
do, kad ypatingos paskirties tas ten išvis nėra jokios muzikinės. nis aP*e tariamą religijos lais- gį Londono “News Chronicle”

nimui pas savo dukras atvyko Aukso magnatai ... kanadiečių turi pakankamai rei- JAV saugumo, taip lygiai ir dėl jieško “koegzistencijos” su rau- 
77 m. amžiaus lietuvė, kuri visą ® ’ kalų ir problemų savo namuose, pačios Kanados, — baigia savo doraisiais,
laiką yra gyvenusi latvių Rygo- (Atkelta iš 2 dusi.) tad užpulti mirusį ir dargi drau pastabas šis skaitytojas.
je. Po ilgų, keletą metų užtru- kitas didis JAV senatorius, ku- giškos valstybės senatorių, ki-
kusių, pastangų artimieji džiau- ris taipogi miręs, Taftas, o taip taip sakant, tos valstybės, kuri
giasi pagaliau sulaukę savosios pat daugybė kitų JAV valsty-. savo jėga ir vitališkumu tiek n vadina ių pačiv. moraline de„,

bės vyrų. Savo veiklos pritarė- daug prisideda ir prie Kanados , ... ,. , .. .

Skaitytoja Rosemary Ford 
“The Globė and Mail” vedamą-

radacija. Gale laiško ši skaityto
ja užtikrina redakciją, kad ji 
skaičiusi jų dienraštį paskutinį 
kartą ir daugiau neimsianti į

lietuviškasis leidinys geros va- literatūros. Neseniai teko patir- J v? Sovietų Sąjungoje. Pridėta 
lios tautiečių dėka via jau galės ti, jog vienas lietuvis laikrašti- 
pratęsti, o gal ir sutvirtinti sa- ninkas kaip tik šiuo metu ruo- 
vąją egzistenciją. Kad ir kiek šia lietuvišką laidą “Klasikinės 
pavėlavęs, neseniai skaitytojus muzikos enciklopedijos” ir dar-
pasiekė naujas, pirmasis šiais 
metais ir dešimtasis iš eilės, "Li 
tuanūs” numeris. Svarbiausi še
ši straipsniai (V. Rastenio, dr. 
J. Puzino, prof. J. Žilevičiaus, 
dr. K. Pakšto, dr. A. Trimako, 
Pauliaus Jurkaus) tikrai yra la
bai išsamūs ir įdomūs savo turi
niu ir paruošimu.

Vajui artėjant prie pabaigos, 
vienas iš nepavargstančiųjų en
tuziastų “Lituanus” leidimo dar 
be dr. P. V. Vygantas šių įvai
rumų rašėjui tarp kita ko ra
šo: ...“Turiu ir vieną konkrečią 
mintį, kurią reikėtų mūsų pub
likoje paskleisti. Netiek svarbu, 
kad patys lietuviai užsisakytų 
žurnalą (ir kad paskui jų na
muose “rūdytų” leidinys, nepa
siekęs svetimtaučių, vaikų var
tojamas ir vartomas ir tuo pa
čiu juos į anglišką pasaulį dau
giau palenkiąs), bet kad lietu
viai prisiųstų savo dolerį admi
nistracijai, kuri tokiu būdu galės 
siųsti leidinį kuriai nors įstai
gai Amerikoje, kuriam nors pro 
fesoriui, valdininkui, universi
teto bibliotekai ar pan. Mat, 
svarbu, kad savo auka lietuvis 
leidinį prenumeruotų svetimtau
čiui. To mes ypatingai siekiame. 
Šiuo metu turime apie 3,000 ad- 
resų-skaitytojų, kuriems savo 
auka mūsų tautiečiai turėtų lei
dinį užsakyti”. Prie tų žodžių 
telieka tik dar kartą pridėti "Li
tuanus” adresą: 916 Willoughby
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Lenkiški apetitai nemažėja
Gegužės pradžioje bet kur gy 

veną lenkai gana iškilmingai mi
nėjo savo tautinę šventę. Kaip 
ir anksčiau, taip ir šiais metais, 
savųjų demonstracijų metu ir 
toliau šaukiama ir reklamuoja
ma groboniška politika, kuri, 
lenkų išeiviai tiki, atstovauja vi
sos lenku tautos nuotaikas ir

bas spėtas pastūmėti jau iki 
Mozarto. Reikia tikėti, kad pil
nai užbaigtas šios rūšies veika
las vis jau praturtins mūsų kuk 
Iią muzikinėmis temomis litera
tūrą.

Latviai mini min. Žadeikį

Amerikos latvių plačiai skai
tomas laikraštis “Laiks”, išei
nąs New Yorke, atskiru straips 
niu paminėjo Lietuvos pasiun
tinio Washingtone Pov. Žadeikio 
mirtį. Rašiny pateikta žinių apie 
velionies asmenį bei darbus ir 
pridėta mirusiojo nuotrauka.

Dar vienas asmuo iš anapus 
uždangos

Šiomis dienomis į Jungtines 
Valstybes nuolatinam apsigyve-

DEMESIO
Bridgeporte vienintelė PLAUKŲ 

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

752 W. SSrd St.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIEN2S 
pasakų knygą —

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, III.

KADA IK KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje ir S pusi priede at- 
spaundlnta .JAV-htn socialinio llran

net iliustracijų, kuriame mato
mi stačiatikių šventikai, kaiku- 
rios jų cerkvės ir net nuotrau
ka katalikų kunigo, laikančio 
mišias. Be kita ko, minima ir Lie 
tuva. Girdi, Lietuvoje gyvento
jų dauguma esanti katalikai, yra 
6 vyskupijos. Gi šiaip visų reli
ginių bendruomenių vadovai pa
laiko korespondencinį ryšį su sa 
vų tikybų centrais užsieniuose 
ar atvyksta delegacijos vienų 
pas kitus. Jei tai yra tiesa, gal 
“USSR” būtų malonus pasaky
ti, kada buvo išleistas bent vie
nas Lietuvos dvasiškis užsienin, 
na, kad ir ton pačion Romon? 
Iš Lenkijos vis jau gali atvykti 
Vatikanan vienas kitas vysku
pas, bet tokio atsitikimo dar ne
buvo, kad rusai būtų išleidę bent 
vienam mūsų vyskupui nuvykti 
pasaulio katalikų centran.

Vandeniu stabdo sprausmin. 
lėktuvus

Laivyno vadovybėje All Ame
rican Engineering Co. išrado bū
dą, kaip greit sustabdyti nusi
leidžiančius sprausminius lėktu
vus: kabliu jie užkabina stip
rią metalo virvę, kuri yra pri
rišta prie vadinamo pistono, ku
ris yra įtaisytas į vamzdį, pri
pildytą vandens. Kai nusileisda
mas sprausminis lėktuvas kabliu 
traukia tą virvę, pistonas, trau
kiamas per vandenį, sulaiko lėk 
tuvo greitį, nepažeisdamas pa
ties lėktuvo. Įtaisas labai pap
rastas, išleidus vandenį lengvai 
perkeliamas ir jį įtaisius spraus 
miniai lėktuvai gali nusileisti ae
rodrome, teturinčiame 1,000 pė
dų ilgio.

prielaida, toli gražu neatitinka 
“daugumos civilizuoto pasaulio 
nuomonės".

Kitas skaitytojas, W. J.

saugumo, yra daugiau negu nai
vu arba blogavališka”.

“Amžinos atminties šen. Mc
Carthy, galima sakyti, buvo au- rankas
ka velniškos ugnies tų, kurie; „ ’ . , . , .

. . , .. .» . . . . Buvo ir dar charakteringųmėgsta kovoti ne iš priekio, bet . , ... ,.. b , .. ... . pasisakymų, tačiau, manau, už-
iš pasalų, nes jie gerai žinojo, f ., J į. . Aeks ir pacituotųjų, kad supras-
kad senatorius iš priekio kovos . ,.. . . J ... . .... , . , tume skaitytojų nuotaikas ir jų
nebijo, kaip buvęs narsus JAV • * * • • - /J v nusistatymą mirusiojo senato-

Naughton, teigia, jog jis yra karys-jūrininkas. Dažnais atve- atžvilgiu.
daugiau negu tikras, jog didžio- ■>““> senatorius turėjo būti auka
ji dalis skaitytojų “The Globė organizuotos politinės partijos, Ir kaip keista. Milionieriai nai 
and Mail” vedamuoju ir jame toJe grupėje, be abejonės, sė- viai galvoja, kad jiems pravar- 
pasėtomis tiradomis yra tiesiog dėj° tie- aPie buriuos šen. Mc tu užstoti netgi komunistus “hu 
pasipiktinusi, nes apie mirusius Carthy perdaug žinojo ir bijojo, maniškumo” labui, gi eiliniai 
kalbama arba gerai, arba nieko. kad M machinacijos nebūtų iš- skaitytojai, pasirodo, daugiau 

keltos į viešumą”. žino ir supranta, kas yra komu-
“Man atrodo”, — rašo toliau “Miręs senatorius daug nuvei nizmas ir kokia dalia laukia tų, 

šis autorius, — “jog dauguma kė dėl savo mylimo krašto — kurie nekovoja prieš jį ir naiviai

| Daugeliui trūksta ne draugų, 
o draugiškumo. —Seneca

i __________________________________________________________________________

PER PASAULf KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos
limo fsocini socuriiy) :-tat.vnia- su rinkinys Nedidelis skaičius šios 

nor s St Gatharines Ont Ka- nauJausla,M ,93fl m,,Ų i»»!»«<>*mals, knygos gautas šiomis dienomis 

nadoje, lenkai, švęsdami tą šven
tę. vėl priėmė ilgiausias rezoliu
cijas, reikalaudami grąžinti jiem 
tariamai priklausančias ir nuo 
iu nelegaliai atplėštas žemes su 
Vilniumi ir Lvo'ti. Teko patirti, 
jog ukrainiečiai panašias lenkų 
pastangas sutii ka gana ryžtin
gais protestais, neretai stengda
miesi net užbėgti lenkams už 
akių. Gi mes, lietuviai, papras
tai perskaitome tokias žinutes, 
pasipiktiname, na, ir viskas.

Ukrainiečiai nusivylę lietuviais

Simpatingieji ir mums tikrai 
draugiškai nusiteikę ukrainiečiai 
lietuviuose mato natūralų sąjun
gininką prieš lenkų imperialis
tines tendencijas. Bent žodiniai, 
regis, ir lietuviai didžiai įvertina 
ukrainiečių reiškiamas ir turi- j 
mas simpatijas, bet labai gali- j 
mas dalykas, jog šioms dviems 
tautoms trūksta artimesnių, bi- 
čiuliškesnių ir nuoširdeshių san
tykių. Visais atvejais 40 mil. 
skaičiuojanti ukrainiečių tauta 
lietuviams gali būti labai vertin
gu sąjungininku. Bet iš mūsų 
pusės jaučiama lyg ir permažai 
tam užsiangažavimo, ką jau vi
sai atvirai iškelia ir ukrainiečiai.
Per ukrainiečių radijo valandėlę 
iš Buffalo, N. Y., ukrainiečių 
spaudos apžvalgoje kalbėdamas 
prof. Zenon Sahan pabrėžė, kad 
jie, ukrainiečiai, apie lietuvius 
ir visą Pabaltijį dažnai parašo 
ir visuomet prisimena, bet ly
giai tokio pat mosto tenka pa
sigesti lietuvių1 ir kitų Pabaltijo 
(autų spaudoje. Elgiamasi taip, 
lyg Ukrainos visiškai nebūtų.
Kaip pavyzdį davė Jungtinėse 
Valstybėse anglų kalba leidžia
mą trijų Pabaltijo tautų žurna
lą, kuriame esą ir su žvake nieko 
nerasi apie ukrainiečius ir Uk
rainą.

patai- “£)raUge
pi) lentelės 2) ■ Motei ims pensijų ln
mokėjimas nuo 62 metų imziaus 3) CagO ZU, UI. Knygos 
Vedarbingiems asmenims pensijos tais Viršeliais $2. 
mokėjimap nno 50 metų amžiaus

Be to, Siame leidinyje atspausdln- 
•as Nelaimingu įstatymą-

AVorUmcn's Compi n-ationl, nu len-
lėrfiis. nurodant uš kokius kūno su 

-i;., idilinis kiek mo'. imu paSnlpoe 
.-Idlnl'i kaina lik ko crntij

4545 W. 63rd St., Chi-
kaina kie-

M O V I
’.ENICLI' Atlieto

Pinigus su užsakymais siusi’
“BRAVO AS’'

4545 West BSrd Street 
Chicago 29, Illinois

vairiu
su.-t yitu. »et Įivrvežim'

tolimų ir artimų atstuni

Tel. Bishop 7-7075

Duoną lr (vairias skoningas 
bulkutes keps

BRUNO’S KEPYKLA
3839-41 S. Lituanica Avė. 

TeL CUffside 7-AS7S
Pristatome J visas krautuves 
lr restoranus, taip pat lft- 
siunėlame { visus artimuo
sius miestus.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

f

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugomą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira 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 |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
Y?

Miršta išgydytas
Prie mirštančio ligonio lovos 

stovi du gydytojai ir stengiasi 
jį nuraminti.

— Tamstos širdis visiškai 
sveika, — sako vienas.

— Ir plaučiai visiškai išsiva
lė, — taria abu kartu.

— Tai, vadinasi, mirštu vi
siškai išgydytas, — nusišypsojo 
ligonis.

Tik tiek tespėjo
— Ei, tavo automobilį vagis 

pavogė, — šaukia gretimam kai 
mynui. — Nespėjau gerai įsižiū 
rėti į jo veidą, bet gerai įsitė- 
mijau jūsų automobilio nume
rius, kuriuo vagis nuvažiavo.

It’s a 
full
consolette

with a 
table-model 
price tag!

It’s the 

nevv 1957

2l-inch‘ Admiral. Embassy TV
• Swivel9—tums any direction, lets you see the pieture from 

anywhere in the room.
• Gives luxurious "console look” at low table-model price.
• Big 21 -inch * pieture with Super 200 Chassis — brightest, clear- 

est pieture... more trouble-free performance.
• Top Front Tuning—puts Controls up high in easy reach.
• Front Removable Pieture Window—savęs on Service calls!
• Charcoal Gray Finish. Model T23A1. Also in Mahogany and 

Blonde Oak-grained Finishes.
*ot>erall diagonal 

viemabU area 262 sų. in.

For Beauty PLŪS Power!

Admiral Table Radio
Your big buy in a table radio

$12.95
• Easy-to-tune "Spread-Band” Dial — wide station separation'
• Built-in "Aeroscope” antenna... "reaches out” for distant 

stations. No unsightly outside aerials.
• Ebony Model 4L21...Shell pink, carnival red, harvest yel- 

low, and turąuoise also available.

Arbet’s, Inc.
FURNITURE AND APPLIANCES STORE

Complete Inferior Decorating Service and Custom Draperies

2442 W. 47th Street, Chicago 32, III. Telefonas — Virginia 7 0700

i
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Birželio 30 dieną 2:30 valandą 
INTERNATIONAL AMPHITHĖATRE 

South Halsted ir 42 Street

Birželio 29 dieną 9:30 valandą
MORRISON VIEŠBUTYJE

TO West Madison Street

DIENRAŠTIS DRAUGAS, PUTrAGO, TLLTNOTS

Pirmoji JAV ir Kanados Lietuvių 
Tautinių Šokių Švente

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS

Birželio 28 dieną 8 valandą
MORRISON VIEŠBUTYJE

70 We$t Madison Street

LIETUVIŲ MENO PARODOS ATIDARYMAS
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES, JAUNIMO KONGR ESO IR MENO PARODOS DALYVIAMS PAGERBTI BANKETAS ĮVYKS 
MORRISON VIEŠBUTYJE BIRŽELIO 30 DIENA, 7 VALANDA VAKARE.

•>2E:22::Si2J

KO SIEKIAME MES IR RUSAI EUROPOJ? Rytų Vokietijoje ir Vengrijoje 
j įrodė, kad, vos tik Sovietų ka- 

VYT. SIRVYDAS Į rJ§ka letena sušvelnėja, įvyksta
i staigus Maskvos ekonominės ir 

politinės įtakos kritimas. Rau
donajai armijai pasitraukus, 
kaip Chr. sulaikys vokiečius ap
sijungti kaip jie nori? Vakarų 
Vokietijos gyventojai sočiau ir 

1 laisviau gyvena, negu Rytų Vo-

Vienas žymiųjų Amerikos dip- vo laiške prezidentui Eisenho 
lomatų, Chester Bovvles, buvęs wcrivi 1956 m. lapkr. 17 d. 
ambasadorius Indijai 1951-1953
m. ir autorius “Waging the Pea- 
ce” (Kova už taiką) bei “Ame
rican Politics in a Revoliutiona-

Savotiškai įdomus 
pasikalbėjimas

S. m. vasario 20 d. aš turėjau 
ry World (Amerikos politika dviejų valandų pasikalbėjimą kietijos. Apsijungę jie aišku,
revoliucijų pasaulyje) “New su Chruščevu Maskvoje ir jis norgg taip gyventi, kaip gyve-
York Times Magazine” žurnale man aiškino: na vakariečiai
savo straipsnyje papasakoja įdo „Dabartlnė b?klė vidurio E„.

ropoję “nenatūrali ir nenau- Europos apjungimas nenaudin- 
dinga Amerikai, S. S. ir Euro- ^as nej Amerikai, nei Anglijai 
pa:. Gali kas sprogti ir užkurti jr Prancūzijai, nes tokioje Euro

poje yra neprileisti jos pramo- atominį karą. Nei Amerika, nei pOje pįrmą smuiką griežtų Vo- 
ninio ir karinio pajėgumo su-į S. S. negali nustatyti Vokietijai kietiją, kuri tokiu būdu pasiek 
organizuoti prieš mus. Štai ko- ekonominę ir politinę ateitį. Vo

kiečių apjungimas tegul vyksta 
palaipsniu, išsaugojant sukomu-
nistintas įmones Rytų Vokieti-Į rOp0S apjungimui, Chr. atsakė: 
joj. Rusų kariuomenė privalėtų “Aišku, jog ne — jei mūsų kai 

sų, tačiau, į Europą žiūri ir ne atsitraukti už savo sienų, o ame mynai karingai nestrakšės kaip 
geopolitiko akimis. Juk mūsų is
toriniai, kultūriniai, tikybiniai ir 
ideologiniai santykiai su Europa

mių minčių, kurių santrauką čia 
ir pateikiame.

Mūsų pagrindinis siekis Euro-

dėl mes suorganizavome Atlan 
to Apsigynimo sąjungą ir da
vėme Europai bilionus dolerių 
ekonominės paramos. Daug mū-

labai ankšti, nes 90-tas mūsų 
nuošimtis — kilme europiečiai.
Nors Rytų Europa po 1944 me
tų pateko Maskvos įtakop, bet 
mūsų rūpestis jos nelaime pasi
liko nuoširdžiais ir giliais, nes A- 
merikoje gyvena milionai jos iš
eivių ir draugų.

Bendrai mes manome, kad ir 
mums, ir Europai birtų naudin
ga jog kietesnis susifederavimas, 
priimant net Rytų Europos tau
tas. Tokioje Europoje rastų vię- 
tos Anglija, Prancūzija ir kitos 
valstybės, kurios per šimtmečius 
ponaudamos iš rankų išspruku
siose kolonijose buvo tuo galin
gos.

Tačiau šiems ekonominiams, 
politiniams ir kariškiems sieki
mams sakoma, mums privalu 
kietai perkratyti savo dabartinę i 
užsienio politiką. Puoselėjama 
mintis, kad tik sovietų kariuo
menei iš Vokietijos, o galiausia 
ir iš pavergtų kraštų pasitrau
kus, sykiu pasitraukiant ir At
lanto Apsigynimo pajėgoms iš 
Vokietijos, Prancūzijos ir kitų 
kraštų, tebus galima Rytų Vo
kietiją išlaisvinti, nutiesti pa
grindas apjungtai Europai ir iš
vengti sprogimų, kurie įžiebtų 
pasaulinį karą.

Šitą mintį ypač siūlė anglų 
darbo partijos vadas Hugh 
Gaitskell savo paskaitose Har
vardo universitete. Jai linksta

kaikurie Adenauerio pase Įdukrinta mergaitė, dėl kurios Ellis šeima išbėgo iš Massachsentts
kėjai ir socialdemokratai. Ją ne- j j Kaliforniją, sako savo tėvui, kad jį labai mylinti. Kaip žinoma, mo- 
tikėtai parėmė ir Bulganinas sa- tina katalikė nori ją atsiimti ir dėl to kilo dideli ginčai. (INS)

tų taikos priemonėmis visko, ko 
Hitleris nepasiekė karu. Paklaus 
tas, ar S. S. karu trukdytų Eu-

socializmą ir pasakoti, jog ne- 
kenčią Kadaro, bet, “kol rusai 
čia, turime rodyti, tartum eina
me su jais”.

Žurnalo korespondentas paša 
koja: “Kitą dieną žinia užgin
čyta ir paskelbta oficialus Ame
rikos pareiškimas, kad tokių či
goniškų mainų nebus. Budapeš
to gyventojai pradėjo keikti sek 
retorių Dulles ;r Amerikos ge
neralinio štabo galvą admirolą 
Radfordą, o slaptoji policija, ap 
siraminusi, toliau varė savo bai
sius darbus”.

Vienas augštas kariškis, ne 
amerikietis, kuris pažįsta Mask
vos diktatorius, man tarė:

“Nežinau, ar Chr. nuoširdus, 
bet drįstu vaizduotis, ką mar
šalas Žukovas galvoja. Spėju, 
jis maždaug sau taip sako: “Ry
tų Vokietijoj turiu 22 divizijas, 
su kuriomis susisiekiu per Len

kiją ir Vengriją. Žinau, jog tų 
trijų kraštų gyventojai pasinio-1 
šę atsisukti prieš mus. Mūsų po-! 
litikos vadai per trylika metų su 
kaitę dirbo tuos gyventojus pa
daryti mūsų draugais. Jiems 
skaudžiai nepavyko. Buvau pri-1 
verstas savo kareiviams įsakyti į 
iššaudyti tūkstančius Budapeš-, 
to gyventojų. Čia ne viskas. Per! 
tą trylika metų Rytų Europoje' 
suorganizavome 60 divizijų ir 
aprūpinome naujais tankais ir 
lėktuvais. Tačiau jaučiame: jei 
karas įvyktų, šios divizijos sto
tų ne su mumis, bet prieš mus. 
Tokiu būdu S. S. būtų naudin
ga susitarimas griežtai apribo
ti ginkluotas pajėgas Vidurio 
Europoje.’ ”

Šiaip ar taip, mums privalu 
pasitarti su mūsų talkininkais 
ir patirti jų nuomones, ko jų 
saugumas reikalauja. Po to rei

kėtų jieškoti tiesioginių dery- , nau, jie būtų nepriimti), visgi 
bų su sovietų vadais. Nei mums,,; įrodytume Europai, kad siekia- 
nei Maskvai nėra ir nebus nau- me jai gero ir norime, kad gy- 
dos iš dabartinės būklės Euro- ventojai Rytuose ir Vakaruose 
poje, nes visada kybos žiežirbos gyventų ramų, laisvą ir gerą gy 
7rasa užkurti atominį karą. Jei venime, tik kelyje stovi Mask- 
mūsų siūlymai būtų atmesti (ma Va.

^GEGUŽINĖ - PIKNIKAS
Ketvirtadienį, gegužes men, 30 dieną,

BUČIO DARŽE Willsw Springs, lll.
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, rengia linksmą gegužinę - pikniką. 
Programa įdomi ir įvairi. Veiks bufetas. Grtk geras orkestras. 
Visi kviečiami dalyvauti gegužinėje ir maloniai praleisti Laiką.

LAS CICERO SKYRIUS 
-------------------------------------------------------------------- ---------------

rikiečių už savo

Aš Chr. paaiškinau, kad Ame-j Tačiau dauguma amerikiečių 
ir kitų, su kuriais Bulganino ir

gaidžiai’

Jr

GĖRIMAI PIKNIKAMS IR 
IŠVAŽIAVIMAMS

rikos kariuomenė tik todėl Vo
kietijoj pasiliko, kad rusai po 
karo nepasitbaukė už savo sie
nų. Sakiau, nėra realu reikalau
ti, kad mes pasitrauktume iš 
Europos 3,000 mylių, kuomet ru
sai tepasitrauktų kelis šimtus 
ir turėtų gerus kelius atgal Eu
ropon. Be to viso, kalbėjau, jog 
mums sunku tikėti, kad, tikrai 
valandai išmušus, Chr. ir jo sėb 
rai iš tikrųjų atsiimtų savo ka
riuomenę iš užimtųjų pozicijų 
Europos viduryje. Juk įvykiai

Chruščevo mintis aptariau, ma
no, kad rusai čia nenuoširdūs.

Londono “Economist” žurna
lo korespondentas Budapešte 
pranešė, kas Vengrijos sostinė
je darėsi, kada paskelbta, jog, 
girdi, Amerika sutinka susitar
ti su S. S. dėl kariškų pajėgų 
ištraukimo iš Vidurio Europos. 
Ypač išsigando slaptosios poli
cijos rateliai. Iškalbingesni pra
dėjo kalbėti apie demokratinį

MYLIU TAVE

elniausia iš Kerų jų 
mtucky whiskies ... 
Auginanti kaip ir 
gautis laužas . . . 
ela ir maloni 
ip vasaros naktis!

Sunny Brook„Whiskey
Cheerful ai it s Name!

ALSO AVAILABLCt
Ktntucky Straight 

Bourbon ff'hiibey

TUL OLD SUNNY RP09K COMPANY. IOUISVILIE, NY. DISTRIBUTED BY NATIONAL DISTILLERS PRODUCTS CORPORATION 
BulH t»b PROOI • KtNIUCKY BttNDID VVHISKEY C0NIA1NS 65% GRAIN NtUTRAL SPIRITS

Nebūk susiraukęs, drauge, 

įsipilk sau džiaugsmo

Sunny Hrook u>hiskey,

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6 1882
J

Stephens Lipuors
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės) 
Telefonas LAfayette 3-1933

’v—-

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10.000.00

BRIGHTON SAVINGS ANI) LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

VISIŠKAI NAUJA SKRYBĖLIŲ KRAUTUVĖ 
BEVERLY HILLS!

Tik riniiHiui .liin norėsite pavasariui ir vasarai nusipirkti 
nauja skrybėlaitę.
Prii’inamoin kainom. (vairių Mylių ir spalvų. Yra iš ko 
pasirlnkll. 'laip pat tnrime lutsiriiikimų individualių 
skrybėlių.

MAYE~turi rinktinę kolekciją naujų pavasario ir vasaros skrybė
laičių — nepaprastai gražių, labiausiai tinkančių prie veido, gra
žesnių negu bet kada buvo. Kainos niekad nebuvo prieinamesnės. 
Jūs esate kviečiami patys užeiti ir įsitikinti. Vaišiname kava ir 
duodame dovanas nusipirkusiems.

SU SKRYBĖLAITĖ JCS ESATE DAUG PATRAUKLESNIS.
1752 W. 95tti SI. MAYE'S HAT SHOP BE 8-4915
Atdara kasdien nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pirmadieniais tr 

ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 valandos vakaro. 

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy įsigijimui
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN?”
8245 S Westem Avė.,_________Chicago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., Yflrds 7-0145

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

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

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

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

Choro vedėjas 
K. Steponavičius,

savininkas

BISQUIT, FRENCII COGNAC 5th $4.85
GRAIN ALCOHOL 190 Proof 5th $4.85
NAPOLEON, FRENCII BRANDY 5th $3.89
DASILVA, PORTUGUESE BRANDY 5th $3-89
MARIE ANTOINETTE, French Cognac, 5th $3-89
ASBACH URALT — Vokiškas 5th $5-89
DUJARDIN BRANDY 5th $5-89
VIETINIS BENEDIKTINAS 5th $3-59
IMPORTUOTAS ” 5th $7.29
IMPORTED ITALIAN VERMOUTH Quart $ -| .29
IMPORTED FRENCH BOIiDEAU 5th 98c
SKAIDRIOJI 5th. $3-29
MIDUOLIS $3.59
KRUPNIKAS 5th . $3-49
ZUBROWKA 5th . $3-79
IMPORTUOTAS Munchner Hofbrau Alus

Dėžė 24 but. $6-78
PAS MUS PASIRINKIMAS DIDŽIAUSIAS, 

KAINOS PIGIAUSIOS
DIDELIS PARKING IA)T DEL KLIENTŲ

JON s > H f J
J. G. TELE VISION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

44 KALBA VILNIUS 77

kasdien 5 vai. 8(1 min. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. ' Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien Iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

iš TOU IR ARTI
NAUJI UIUCLI TKOKAI-NAUJAUSI NKAUSTTNO (KANK/AI 

H&U M STU AATYRINAS- P/SUS IK S At INI HAAS PATAKNAV/NAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
į 2022 V._69StCHICAG0 36. ILL Tel. VAIbmok 5-9209

Atliekame didelius lr m-ižus automobilio remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobiliu dalis.

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

264,| West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospeet 8-9842. Namų tel. WAlbrook 5-5934
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DIDŽIOJOJE, BRITANIJOJE
Bradfordo lietuvių mokykla

Bradfordas turi sutelkęs be
ne vieną stambiausių lietuvių 
kolonijų Anglijoje. Įsijungę j 
tekstilės pramonę, lietuviai čia 
jau nuo 1948 metų dirba orga
nizuotai, parodydami gerą valią 
ir susiklausymą.

Bradfordo lietuviai turtingi ir 
vaikais. Jų čia yra apie 60, ku
riais rūpinasi ne tik tėvai, bet 
ir visi susipratę lietuviai. Paly
ginti anksti čia pradėjo veikti 
ir savaitgalio mokykla, per ku
rią praėjo kelios dešimtys mo
kinių, kurių dalis mokosi Vasa
rio 16 gimnazijoje, o kita dalis 
dirba savarankišką darbą jstai-

noma, nereikėtų atsisakyti ir 
, dainų bei žaidimų, tačiau anglų 

vuose Lietuvių Namuose pasi- mokyklose vaikai jau ir taip jau 
tarti savosios mokyklos reika- perdaug prisižaidžia. Muz. J. Juš 
lais. Susirinkimą pradėjo kun. ka iškėlė mintį visdėlto pirmoj 
J. Kuzmickis, pagerbdamas mo- vietoj statyti lietuviškas dainas 
tinas ii' prašydamas jas ir toliau įr žaidirtius, kad vaikai būtų su- 
be poilsio dirbti kilnų vaikų auk drausminti, įsąmoninti ir su jais 
įėjimo darbą. • būtų galima organizuotai nueiti

Susirinkimui pirmininkauti pa I ^užėjus, parodas, rengti išky
las j gamtą ir pan. Pagaliau St. 
Kuliavas pasiūlė “surašyti iš

kviestas J. Varanavičius. Pir
miausia jis palietė klausimą, ko
kiu būdu patraukti mokinius nes Paskiram nutarimais
prie savosios mokyklos. Jo nuo- n*ek9 begalima padaryti. Rei- 

tam tikslui reikia jieš- kia ž^’ kad Avieną
kartą visi mokyklinio amžiaus 
vaikai tėvų būtų atsiunčiami ar 
atvedami į mokyklą.

A. Balsys pasiūlė nepagailėti

mone,
koti naujų mokymo metodų 
Tam tikslui siūlė mokykloj ypa
tingą dėmesį atkreipti j lietuviš
kas dainas ir tautinius šokius.
Mokykloje vaikai turėtų tarpu- išlaidų ir pasistengti gražiai į

gosTir fabrikuok’bendrauti ir sudaryti m»- rengti bent dvi klases. Tam ir 
, . , , . ) zą lietuvišką bendruomenę mo- kitiems mokyklos ūkio klausi-ką buvo vargas su mokyklos pa 
talpomis: mėginta glaustis ir 
vienoje, ir kitoje vietoje, tačiau 
visur buvo jaustasi kampinin
kais. Užtekdavo vieno kito vai
ko didesnės išdaigos, ir gautų pa 
talpų durys būdavo užtrenkia
mos.

Savi namai

Visą laiką Bradfordo lietuviai 
svajojo apie nuosavus namus. 
Svajojo jau tada, kada čia lietu
vių buvo visu trečdaliu daugiau, 
tačiau visą laiką stigo galutinio 
ryžto ir stipraus nusistatymo.

Pagaliau praėjusiais metais 
buvo galutiniai pralaužti neryž
tingumo ledai ir į namų pirki
mą pažiūrėta visu rimtumu. Bu- 

'vo išrinkta namų pirkimo komi
sija, buvo sueita j sąlytį su kai
myninių — Halifaxo, Keighley, 
Huddersfieldo ir Leeds — mies
tų lietuviais ir pagaliau nusižiū
rėtas namas.

Šiandien namai jau nupirkti. 
Jie yra palyginti dideli ir stovi 
nuošalioje, ramioje ir gražioje 
vietoje. Aplinkui yra jaukus so
delis su įvairiais krūmokšniais 
ir gėlėmis. Namų viduje — net 
keliolika erdvių kambarių. Juo
se jau įsikūrė Soc. Klubas, įren
gęs barą ir nuolat buriasi vis 
daugiau lietuvių, be to skautai, 
kurie organizuoja bibliotekėlę ir 
knygų platinimo kioską.

Klubo valdyba mielai sutiko 
globoti ir lietuvių mokyklą, ža
dėdama jai perleisti tiek kam
barių, kiek tik bus reikalinga.

Motinos diena

Motinos dieną gegužės 5, baž
nyčioje savų pamaldų metu su
sirinko palyginti gausus būryš 
lietuvių. Pamaldų metu maldi
ninkai giedojo įprastines ir nie
kad nesenstančias “Pulkim ant 
kelių”, “Jėzau, pas mane atei
ki” ir “Marija, Marija” giesmes, 
o protarpiais solo pagiedojo 8 
metų Vandutė Galbuogytė ("Ne 
verk jau, vaikeli”, ir sultingas 
.baritonas Jonas Kasperavičius 
(“O, Maloningoji”). Kun. kape
lionas pasakė momentui pritai
kintą pamokslą, iškėlęs šių die
nų motinų vaidmenį ir atsakin
gumą. Motinos yra nesenstą ir 
niekeno nepažeidžiami autorite
tai, nuo kerių žymia dalimi pri
klauso mūsų ateinančios kartos 
moralinis ir tautinis stiprumas.

Po pamaldų gražus būrys tė
vų su vaikais susirinko nuosa-

kytojų ir tėvų priežiūroje. Tėvai 
neturėtų būti pasyvūs ir laukti 
lemiančios pagalbos iš mokyk
los. Vakarais jie turėtų paimti! 
lietuviškų pasakų knygą, per
skaityti ar papasakoti kurią pa
saką ir pamažu pratinti pačius 
vaikus skaityti.

Tu0 reikalu kilo įdomios dis
kusijos. Kaikurie tėvai (E. Gal- 
buogienė, F. Liktorius ir J. Bru
žinskas) pasisakė už rimtą litu
anistinę mokyklą, kurioje būtų 
duodama pagrindinių lietuvių 
kalbos, literatūros, Lietuvos is
torijos ir geografijos žinių. Ži-

kitiems mokyklos ūkio klausi
mams buvo išrinktas tėvų komi
tetas, kurį sudaro F. Liktorius, 
J. Juška ir Elvikis.

Nutarta mokymo darbą pra
dėti gegužės 11 d. 2 vai. p. p. 
ir ateityje visuomet rinktis šeš
tadieniais.

Mokykloje sutiko dirbti J. 
Bružinskas, V. Išganaitis, V. Ka 
sakaitis, A. Dičpetris, O. Palec
kienė, J. Varanavičius ir kun. 
J. Kuzmickis. Tikima, kad į 
talką ateis ir daugiau — p. Bal
siai, J. Juška ir kiti.

J. Ku-kis

ATTENTION ALL CHURCH MEMBERS
Clip this coupon now and hand it to the pastor of 
your church, or director of your church organiz 
ation in your parish. Each coupon presented ito us 
by your pastor or elub director will entitle your 
parish school to one octabowl kit, pietured here,
at no charge. Be sure these coupons are presented early while our 
supply of kits is štili Good. Limit - 25 ootabowls per church.

AMERICAN HANDICRAFT CO. Dept B.
83 W. Van Buren Si. WJU»sh 2-2331

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. DI.

STATYBAI 

IB NAMŲ 

PATAISYMUlI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių
medžiaga i i

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atldara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

»****##**#*****#*****###**.

PAJIEŠKOJIMAI
Lietuvoje gyv. tėvai jieško sū

naus MYKOLO SCIGLOS. Keletą 
metų gyveno Chicagoje. Kas žino 
apie jį malonėkite pranešti: A. Va
siliauskas, 5243 So. Racine Avė., 
Chicago fi, III.

Jieškomi įbroliai KULAKAUS
KAI: POVILAS gimęs 1918 met., 
JUOZAS, 1924 m., ir VLADAS, 
1926. Jieško sesuo Lietuvoje. Juos 
pačius ar žinančius jų adresus pra
šau atsiliepti: O. Šilėnus, 1216 Su. 
Elmwood Avė., Berwyn, UI.

Jieškomas VALENTAS KAVA- 
LIUKAS, kilęs iš Salako m., Zara
sų apskr. Jieško asmuo laikomas 
Sovietų Sąjungoje priverčiamųjų 
darbų stovykloje. Rašyti: A. Bi- 
veinis, 82 Campbell Avė., Toronto, 
Ont., Canda.

LIUDOVIKA DlMslENft (Meli- 
kauskaitė), gyv. Chicagoje, yra 
jieškoma giminių Lietuvoje. Atsi
liepti adresu: Simonas Pikturna 
arba Antosė Pikturnienė, Užven
čio rajonas, Vaiguvos paštas, Nau- 
dvaro kaimas, Lietuva.

Jieškomas AUGUSTAS JAŠ- 
MANTAS, s. Juozo, gimęs Lietu
voje, Mažeikių raj., Urvikių km., 
1910 m. liepos mėn. 17 d. Jieško 
sesuo Justina Jašmantaitė - Venc
lovienė, Mažeikiai, Laižuvos g-vė 
Nr. 21, Lithuania.

CLASSIFIED AND HFI P WANTED A D v
BEAL ESTATE VYRAI IR MOTERYS

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 at 

Tel. BEVERLY 8-3S4S 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tai acouuntant

COOK
Steadv work for St. Xavier’s College 
nt 103rd und Central Park.

Call Mr. Thomas 
('all PR. 9-3300 — Ext. 202

____  REAL ESTATE

Prieš pirkdami ar parduodami 
namuH, biznius, sklypus ar ūkius 
atlRiikvkite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St.

. WAlbrook 5-5030
PRocpect 3-3579 (vak. ir semad.) .

------------------------------------------------- PIRKITE ir parduokite saw n»
Mflr. 4 apurtm., centr. filld.—$24.2oo. kilnojamą turtą (>er mano įstaigą 
Mflr. 2 po 4 kb., centr. šild.—$25.400. Naudokitės mane reiningn patar*- 
Mflr. X kb. bung., guzu centr. šild.—
$ix.200. Pulkus l metų G kb. bung., 
brangūs priedui — $10.500. Nuo Chl- 
cagoH 45 myl. vasarvietė su visais 
Įrenginiais, maudytis ir žuv.- $l.!ino.

HELP WANTED — VYRAS

Yra pigių Ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 

(prie California g-vės)

2 AUGŠTŲ MEDINIS NAMAS
Du butai po 5 kamb. Galima įreng
ti butą pastogėje — užbaigiant 3 
kamb., vienas kamb. pastogėje jau 
užbaigtas. Pilna kaina $12,000.

Tel. HL’mboldt 6-2561
po 6 valandos vakaro.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUe 7-9400

KNYGA,
Kokio* pasirodo tik retais iaikotai 
iriais.

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietaviškoa buities knyga 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jun 
Komisijos ir nepaprastai palankia 
sutikta skaitančios visuomenės

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidisv* 
434 psl. Kaina $4.00

'šaasyums ir pinigus siųskit* 
DRAUGAS 

4545 West <Urd Street 
Chicago 29, Illinois

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV A RADIO- INC 
3240 So. Halsted St., CAIumet 5-7252

■i. ? • i'.b'i-u ouUki.
Tšvarvk Dievą — tai išvarysi 

teisingumą. Pi .jus X

1 957 BUICKAS
T i k

£2,595-00
Dynaflovr, Radio, Aplildynuu, Balta. Padangos 

Lialuvlikofe Prekyboįi-MILDA BUICK, 'M- 
907 W. 35th St., Chieago 9, IIL U J-2022

Pranas Naujokaitis, s. Jono iš 
Sibiro, jieško savo brolį JONĄ 
NAUJOKAITĮ. Stasys Mančaus- 
kas, s. Augusto, jieško savo bro
lį VLADĄ MANCAUSKĄ. Aitsiliep 
ti šiuo adresu: A. Jusys, 195 Roth- 
sav Avė., Hamilton, Ont., Canada.

VLADĄ ERSLA VĄ, kilusio iš 
Rokiškio dvaro, prašo atsiliepti jo 
motiną šiuo adresu: Vilniaus g-vė 
Nr. 23, Rokiškis, Lithuania.

Jieškomi PETRAS KALINAUS
KAS, JUOZAS ULIS, BENEDIK
TAS ULIS ir ONA GEČIENE, vi
si gyvenę Chicagoje. Jieško Kazys 
Kačinauskas. Jo žmona Antanina 
Kačinauskienė jieško: JONO REZ- 
GIO, sesers sunaus: ir sesers duk
ters ONOS PIEŽIENĖS. Abiejų 
jieškotojų adresas: Domeikių km., 
Užvenčio rajpnas, Lithuania. Dėl 
smulkesnių informacijų gali kreip
tis šiuo adresu: A. Dargis, 3122 S. 
Halsted St., Chioago 8, III.

PARTNERIAI IŠSISKIRIA, par
duoda 2-jų butų “shingle” apkaltą 
namą 5 ir 5 kamb. (3 mieg. k). Ar
ti 16th ir 50th Avė. $14,500. Ga
zu apšildomas. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshoo 2-2162.

Marųuetto l*ark<*. Mūro pajamų 
bungalovv. G, 4, 2 k.; keletas gerų 
2-jų butų mūro namų. $26,000 ir 
daugiai).

Brighton Parke mūriniai: 2 po 6 
kamb. $13,000; pelninga taverna ir 4 
did. butai $86,000; 302G W. 38th
Plaee, 2 stiprūs namai (4 po 4 k.) 
ant veino sklypo: mūrinis ir medin’' 
su rūsiais. Geros pajamos.

Gage Parke ir kitur pajamų mūri
niai: 2 po 6 kamb. — $23,900; 3-jų 
butų (6—4—3 k.) — $17,500; 4 erd
viu butų kampinis $35,500; 5 butų
—' $25,500.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ.

LAfayette *3-3881

AUTO MECHANIOS
ir

RODY & FENDER VYRAI
Atsineškite įrankius pasiruošę darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MES Ji 18 IŠMOKYSIME 

Taisysite Įvairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Avė. 

CAIumet 5-7022

Reikalingas berniukas 17—19 m. 
amž. dirbti )nų)rastomis dienomis po 
mokyklos valandų, o ftešt. ir sekmad. 
visą dieną. Geras atlvginimas. Kreip
tis STEIN TBKTILE CO., 1306 So. 
Union Avė. Telef. MOnroe 6-8152.

HELP WANTED — MOTERYS

SAVININKAS parduoda 5 kmb. 
mūr. bungalow su apšildomu kam
bariu pastogėjo. Karštu vandeniu 
apšildymas. Pilnas rūsys, platus 
sklypas. Tuojau galima užimti. 
Apžiūrėti galima kiekvieną dieną 
nuo 2 iki 5 vai. popiet. Savininkas. 
5832 S. Rockwell St.

RAMIOJ, GEROJ VIETOJ
Mažai šeimai ekonomiškai pertvar

kytas-2-jų aukštų 4 "butų mflr. namas 
sų balkonais. Autom, šildymas. Mūr. 
garažas. 37 pėdų sklypas, apsodintas 
medžiais $24,400. Volodkevičius. 
GRAŽUS 5 KAMB. MŪRO NAMAS

Plytelėm ’ klota vonia ir virtuvė. 
Naujas alyvos šildymas. Kilimai. 
$20,000. A. Sirutis.
PUIKI 6 KAMB. REZIDENCIJA
Kilimais iškloti du kambariai. Dvi

gubi alium. Įaugai. Rūsys apsaugo
tas nuo potvynių, šildomas gazu. 2 
karų garažas. $23,000. A. Katilius.

5 AKRAI ŽEMES
2 gyv. namai: vienas 7, kitas 5 

kamb. Dvigubas garažas. Pauštidės, 
vaismedžiai. Prie 3 didelių kelių Le-

PASTOVIAUSIA VERTYBE — 
NEKILNOJAMAS TURTAS

Kas pirko — išlošė. Ko laukiate Jūs! 
Brighton Parkas:

Med. 2 po 4, dujų pečiais šild. 
$13,500.

Med. 2 po 4, su garažu, $1 1,500. 
Mūr. 2 po 6, palikimas, reikia sku

biai parduoti.
(inge Parke:

Med. 2 po 4 su skiepu ir garažu. 
$14,500.

Med. 4 gražūs kamb. ant plataus 
sklypo. $12,500.
Kitur:

Mūr. bung. 7 kamb. puikioje 48 ir 
Keeler apyl. $6,000 jmokėti.
Bizniai:

Mūr. 3 augštų su krautuve ir 2 po 
6 būt., puikus namas ir biznis.

Valgykl. patalpa ir 5 butai judri 
vieta. Duos paskolą savininkas.

5 butai, 200 paj., tik $23,000.

KLEBONIJAI, kurioje yra 2 
kunigai, reikalinga

VIRĖJA - ŠEIMININKE. 
Anglų kalba bei patyrimas ne
būtini. Kreiptis tel. LUdlow ,• 
5-1300.

Reikalinga mergaitė 15 ar 16 
metų amžiaus, kuri atostogų metu 
prižiūrėtų 51/, met amžiaus ber
niuką. Kreiptis tel. REp. 7-8054.

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
591A So. \Vestern. PKospect 8-2234

BRIGHTON PARKE. ISNUOM. 
DIDELIS ŠVIESUS KAMBARYS. 
Vonia, šiltas vanduo. Galima nau-

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

ŠIMAITIS REALTY,
YARDS 7-2880

Jieškomas EDVARDAS LINKE
VIČIUS, s. Boleslovo. Gimęs 1913 
m. spalio 28 d. Abromisky, Vievio 
vals. Jieško jo duktė Lietuvoje. Ži-j n1011* rajone. $17,000. a. Rėklaitis, 
nančius ar jį patį prašau atsiliep- n I C f) II A C
ti šiuo adresu: S. Jackus, 94 Doug- ■ 1 ■» t U H R O
las St., Sudbury, Ont., Canada. REAL ESTATE

2735 West 71st Street
Visi telefonai: YVAlbrook 5:6015Jieškomas HENRIKAS TEND- 

ZEGOLSKIS. Jieško tėvai iš Lie
tuvos. Atsiliepti adresu: Juozas 
Tendzegolskis, Dzieržinskio g-vė 
Nr. 7-1, Kaunas, Lithuania.

Giminės iš Argentirfos pajieško 
PAULINOS KALAINYTftS - DA- 
LINKAITIENĖS, Juozo Dalinkai- 
čio dukters, gyvenusios Cicero, III. 
Pranešti: Padres Marianos, N.S. 
dėl Rosario 1850, Rosario, Argen- 

, tina.

IHITH A- HONORE. 2-jų Imtų mūr. 
5 ir G k. Garažas. 30 pėdų sklypas.

II3KD A- DAMEN, "Hamburge!-" 
į užkandinė, pilnai įrengta, $l,ooo, ifi- 

simok. sąlygos. Nuoma $50 į mėn. 
THOMAS J. BARTON 

2039 W. 63rd ST.
WA 5-0602

Marijona Misevičiūtė - Jacevi
čienė (gyvenanti Mitre 4937, Dp. 
2, Wilde, Buenos Aaires, Argenti
na), Felikso ir Antaninos Jurevi
čiūtės duktė, pajieško VINCĖS

BUILDING & REMODELING

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ I

CRANE SAVINGS

IŠNUOM. viengungiams arba 
MAROUETTE PARKE mažai šeimai 2 dideli kamb. su at-

Savininkas turi greitai parduoti skira vonia. Skambinti po 5 vai. 
1*4 augšto medinĮ namą — 5 ir 31/, vak. LUdloW 5-9439.

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL GONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercinius
«AT TtunrR ATTi?Pų 'lie|SuO • vl.?CEb namus, pasiūlo sklypus, rekomen- 
. ALTMIERAITftS, kilusios iš pa- ^uoja planus; išrūpina statybos 

i — VI 7-4229krantės parapijos gyvenusi Chu^ kreditua. Skamb. vak.:
Namų tel. Blshop 7-3340

—:------ 3  2737 VVest 43rd Street
Plaeilda’ Mockaitė iš Montevideo.

(P.P. de la Sierra 3216, Montevi-
Že°\^PMn -deviJ^AUty^vaiiTie-; Nauji namai, garažai. įvairūs pa
ko LEONO ir KAZIO MOCKŲ IŠ taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
PaDlinkšiu km., ir pusbrolio DO- ing) darbai.
MININKO STEPONAVIČIAUS iš U3DVC DCTBAIICtf
Rubiku km., gyvenusių Chicagoje VACT5 rfcIKAUoKA?
nuc 1914 m.

Emilija Puslaitė - Bražienė (P 
P. de >a Sierra 3216, Montevideo,, 
Rep. O. dėl Uruguav) pajieško

BUILDING CONTRAOTOR 
4327 S. Campbell Av., Chleago 33, III. 

VArds 7-9675

sesers VERONIKOS PUSLAITER- J. BRETVE and SON 
GUDŽIŪNAS, gyvenusios 52 Roy 
St., Waterbury, Conn.

— Jeigu su šiuo gyvenimu 
baigsis viskas, kodėl mes jame 
negalime visko turėti.

—Fulton Sheen

UONSIKŲCIION COMPANY 
1442 S. IKtb Ut. Cicero 50. Hl 

Statome naujus namus lr garašns 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbu skubiai 
verai ir pigiai
Aankite DAnube 6-379S amo 9 vai 

ryto Iki 7 vai. vakssro.
<*l. OLympic 3-6111 ano 6 vai 

. akam Iki 11 vaL vakaro.

imilllllllllllllllllllllllllllillllliiiiiiiiiiiiiii
KNYGA. KURI VISADA fDOMi 

IK NESKNOTA 
Tat Juozo tvalstr

AND LOAN 
ASS'N

2655 WEST 47th STREET LAfayett® 8-1088
B. R. Pietldetvicz, pre*.; E. R. Pta<kl6wfc», sei

Mokame aukštus dividendus. KsI&ame čcktasi Pardaodame tr 
valstybės bonus. Taupytojams pstarnavlma

l’radftklte taupyti atidarydami sąskatt* Handle*. Apdrausta Iki 910,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 Ud 8 vai. vakaro: 
antr ir penk. 9 iki 5; treč. uidaryta, o tett nno 9 iki vidurdienio

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE .

MORAS
Builders Gen. Contractors

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

Namų įkainavimas Ir (vairas 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

♦ Tel. PKnspert 8-2013 
WAIhrnnk 5-4855

8800 SO CAMPBELL AVĖ. 
Chica<o 29. UL

kamb., alyvos šildymas. Tik $13,000. 
A. Vaina.

2-jų augštų 6 kambarių mūrinis 
namas ant 42 pėdų sklypo. 2 autom, 
garažas. Alyvos šildymas. Tik $19,500

Gage Parke. Mūrinis — 2 po 6 
kamb. su gražiai įrengtu rūsiu. Ga
ražas. Numažinta kaina.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo ir Įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai I

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

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

5S16 So. Wes»en» Avė.
PKosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

tiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiniiininiitiuuiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
uvjuduuiu turto pardavimo 

. įtaigoje perkant ar parduodant, Jū- 
,ų laukia greitas ir teisinga* patag-

<vlmaa. f
NORVILĄ

KEAL ESTATB ULBI 
W. 59tb Bt. Tel. FrospecS 3-6454

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiuinniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiliiiiiii»tiiiiitiiiiiuiinini!iiniiiiHimiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiii

ROOMING HOUSE. Pajamų $237 
į mėn. 4-2-2-3- kamb. Karštu van
deniu alyva apšild. Garažas 67 p. 
sklypas. Apylinkėje 26th ir Ridge- 
way. $17,500. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

BRIGHTON PARKE
. Nebrangiai, geroje vietoje. 44th ir 

VVestern Avė. 2-jų aukštų; 3 butai: 2 
butui po 5 kamb. ir I būt. 2 kamb. 
Ekstra 25’ pėdų sklypas. I autom, 
garažas. Galima užimti tuojau pat. 
Kaina tik $22,0(16.

LABAI PIGIAI

II
9toje knygoje gražios mūsų tmoniv 

kos, au paveikslais. Jas mlsbL
skaito Ir suaugą lr Jaunieji. Ia.bai-------------------------------------------- ---------
tinka lietuvių kalbos pamokoms. D Namų statyba, (vairūs pataisymai 
viso 7$ pasakos. Kaina $2.50 Pis { |r pardavimas. Jei norite pirkti ar
tmtojaras didel* nuolaida 

Užsakymus kartu su pinigais siuskite

“DRAUGAS”
4546 Wmt 6Srd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

užsisakyti namą, kuris būtų gerai IŠ 
planuotas, patogus gražus Ir plgua 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKmilnal 3-5531 

nuo”? vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 516 
Nolton, Wlllow Kprtium. IIL

MARQUETTE PARKE išnuo- 
muojamas 6 kambarių butas. Cen
trinis šildymas, karšt, vanduo, nau 
jai dekoruotas, prie pat panko.

Kreiptis Telef. REpublic 7-2394.

AfISCELLANEOI ’s

ŠILDYMĄ S
A. Stančiauskas instoiiuoja 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, Clcer.
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-8752
1J ET. APDRAUDOS AGENTŪRA

Visų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinoa kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite paa mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCT 
6108 S. Ashland Ave_ Chicago 36, III.

Mūrinis 4 kamb. < Expandable). Iš- 
tisas rūsys, Pastogė je (attie) jau j 
įrengtus I kumb. Centralinia apšildy- ' 
mas. Venetlan blinds, drapes ir kiti , 
moderniški įrenginiai ir pagražini
mai. Haviųinkaš išvyksta Kaliforni- 
Jon ir todėl parduoda pigiai. GOth St. 
ir Pulaski Rd. Kaina tik 317,200.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių gerus pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis J raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodam* Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY
5433 So. Pulaski St.

Telef. LUdIow 5-5900

PROGOS — OPPORTUNIT1ES

PARDUOS ARBA IfiNUOMUOS 
MftSOS IR GROSERIŲ KRAUTUVĘ. 
Puikūs jrengimai. Finansuos, 2433 W. 
60th St. Kreiptis j Mr. Mack, telef. 
CEntral 6-8513.

PARDAVIMUI

$2110 vertės moteriški rūbai par
duodami už $5(1. Kailiniai, vilnonis 
paltas, kostiumai ir suknelės. Dydis 
—18 ir 20; batukai 71/, ir 8, vid. plo
čio. N'Alvis 7-0345, l»o 8 vai.

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

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

“DRAUGAS" 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

----------------------------------------- 1 "
sooooooooooooooooooooooooo
Skelbtis * DRAUGE' apalmoga. 
nes ils yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis n akslblmt

kaina yra prieinama visiem,.
<xxxxx>ooooooo<xxx>ooooooooc

Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems!
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SO. BOSTONO ŽINIOS KORTOS

POSĖDŽIAVO KATALIKAI 
VYRAI bariuose. Tai bus bendras su

sirinkimas kartu su sendrau-
f giais tseniors). šiuo metu kuo- 

kia plati katalikų vyrų organi- pa tuH daugiau ?() narių
Bostono arkivyskupijoje vei-

Kardinolas dalyvaus Lietuvos 
Vyčių seime

Los Angeles arkivyskupijos 
valdytojas kardinolas James 
Francis Mclntyre sutiko daly-

zacija, kaip Katalikų Akcijos 
padalinys. Toji organizacija da
ro susirinkimus kas mėnesį vis 
kitoje parapijoje. Visos Bosto
ne esančios katalikų parapijos 
jungiasi į organizaciją, kurios
pirmininku yra Mr. Feeny iš šv. vauti vyčių suvažiavimo metu 
Vincento parapijos So. Boston, iškilmingose pamaldose Šv. Ka- 
Mass. Toje organizacijoje yra zimiero bažnyčioje rugpjūčio 11 
atstovaujami ir mūsų Šv. Petro 
parapijos katalikai vyrai. Kle
bonas kun. Pr. Virmauskis pa
kvietė tą organizaciją atlikti ge
gužės mėn. susirinkimą mūsų 
parapijos salėje. Toks susirin
kimas įvyko ketvirtadienį, ge
gužės 16 d. vakare. Susirinku
siems vyrų veikėjams paskaitą 
apie dabartinę Lietuvos padėtį 
skaitė K. Mockus. Susirinkusie
ji gyvai domėjosi Lietuvos rei
kalais. Arkivyskupijos vyrų or
ganizacijos reikalų tvarkytojas 
kun. Donahue kalbėjo apie rei
kalą ne tik melstis, bet ir reikš
tis visuomeninėje veikloje. Ki
tas tos organizacijos susirinki
mas bus jau rudenį. Susirinki
me dalyvavo keletas prelatų ir 
kunigų bei eilė pasauliečių vei
kėjų iš įvairių parapijų. Atsto
vų tarpe buvo ir austrų jėzui
tas kunigas, dabar dirbąs Švč.
Trejybės bažnyčioje, Sbawmut 
Avė., Boston. Jis jau septyneri 
metai gyvena šiame krašte ir 
rūpinasi vokiškai kalbančiais 
Bostono miesto katalikais. jįg i bus parinkta susirinkimo metu, 
pareiškė norą arčiau bendradar-' ^urJs ivy^s birželio 2 d. Statler

d. 10:30 vai. ir tarti žodį. Suva
žiavime dalyvaus iš Chicagos 
vysk. Vincentas Brizgys, kuris 
kviečiamas iškilmingų pamaldų 
metu pasakyti pamokslų. Vysk. 
V. Brizgys jau yra sutikęs da
lyvauti L. Vyčių suvažiavime. 

Šukiams gros Dauny Stewer

biauti su lietuviais.

"DORYBIŲ VAINIKAS” 
“LIET. VESTUVES”

IR

Geguąės 18 d. vakare para
pijos salėje po bažnyčia Ptunam 
seselių auklėtinės parodė du gra 
žius vaidinimus — religinį “Do
rybių vainiką” ir tautinį “Lietu
viškas vestuves”. Abu vaidini
mai puikiai parengti ir paliko 
labai gilų įspūdį. Preiš vaidini
mą sveikinimo žodį pasakė kle
bonas kun. Pr. Virmauskis, o 
pertraukos metu žodį pasakė se
selė M. Augusta. Kvietė lankyti 
šventovę Putname, kvietė do
mėtis seselių veikla ir siųsti į 
jų vedamas įstaigas savo mer
gaites.

mos, bet meistriškai piešiamos a 
išdeginamos ant plonyčių medžio 

Daug milionų žmonių milionus lentelių. Seniausios europietiškos 
valandų praleidžia, sėdėdami prie kaladėse turėjusios 78 kortas. Ke- 
kortų. Ne vienam šio pasaulio gy- turios spalvos turėjusios po 14 
ventojui kortos vra tikra rykštė, kortų._ Vėliau viena figūra dingo, 
kuria žmogus pats save plaka, po Tai būta "jaunikaičio” esančio sa-
kiekvienos nesėkmės paaižadėdiy- 
mas baigti su jomis, bet, norė
damas dar kartą išbandyti laimę, 
vėl prisėda ir taip per kelias mi
nutes išleidžia tai, ką per kelias sa
vaites ar ir per kelis mėnesius bu 
vo sutaupęs. Yra ir mūsų tautie
čių, kuriems kortos — viskas: lai
mės ir nelaimės šaltinis. Kadangi, 
kaip žinome, laimė žmogų rečiau 
aplanko, tai kortavimas, ypač a- 
aartinis stambiomis sumomis, yra 
žalingesnis ir už girtavimą.

Kur ir kada pasirodė pirmą kar- į 
tą žemėje kortos — nėra tikrų ži- į 
nių. Kiniečių šaltiniais remiantis, Į 
sakoma, kad 1120 metais prieš 
Kristų, Seun-Ho viešpatavimo me
tais, kažkas sugalvojęs kortas to 
valdovo žmonai žaisti. Tačiau vie- j 
name Indijos muzėjuje yra apva- Į 
lios formos kortų kaladė iš žymiai 
ankstyvesnių laikų. Kiti šaltiniai 
skelbia^ kad kortos jau buvusios

vo reikšme tarp damos ir valeto. 
Be to, ši kaladė turėjusi 21 nume
ruotą kortą, kurios buvo skaito
mos "kozirinės”. Šiandien šios kor
tos jau tik labai retai kur tesutin
kamos, didelė retenybė. Ilgą laiką 
Europoje buvo vartojamos vokie
čių gamintos keturspalves kortos, 
šios, prie kurių dabar naktis azar

tinių lošimų aukos 
prancūziškos.

Maždaug prieš 20 metų Culbers
tonas bandė įvesti penktąją spal
vą bridžo lošimui — žalią su aro 
atvaizdu, (tačiau tas sumanymas 
nerado šalininkų. Culberstonas y- 
ra laikomas bridžo "tėvu” ir tuo 
klausimu yra parašęs ne vieną 
knygą. Culberstonas gimęs Kau
kaze. Jo tėvas anglas, anglies ka
syklų inžinierius, gi motina rusė. 
buvusio caro generolo duktė. Cul- 
berston yra parašęs gana įdomių 
ir intriguojančių knygų iš kortų 
lošėjų gyvenimo.

prasėdi, yna Populiariausias lošimas, bent jir azartiniu lošėjų galime sutikti 
®U89 ^tarpe,, — preferansas, ta- beveik kiekviename beprotnamyje, 
čiau sostą” lošimuose užima šia- nekalbant apie tai, kiek kortos'yra 
me amžiuje hridžas. Nuolatinis lo- išskyrusios šeimų, suardžiusios gy- 
Simas ne vienam pakenkė nervams venimą.

mokame

Augštą

MIDLAND
Savings and Loan^ 

Associatiprv^^
glisrtth

F
Pfk 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO
6F NDROVt

4038 Archer Avenue . t«i i>i-r,7iv 

AUGUST SALDUKAS Pr»,id»n»™

. . ,. .. x - senajame Egipte dar anksčiau. Eu-jietuvos Vyčių suvažiavimo ropoje kortos atsirado, palygina- 
metu (rugpjūčio 10 d.), šešta- mai, gana vėlai, maurų atvežtos 
dienį) ruošiamuose iškilminguo- Ispanijon. Pirmoji žinutė apie kor-

_ __  tas skelbia, kad Prancūzijoje, Kasė šokiuose gios vienas žymių roHo tQ lai)kaia maždnug 1392 
Los Angeles miesto orkestrų — metais, dvariškiai lošė kortomis. 
Danny Stewer and His Orchest
ra. Danny Stewer vadovauja
mas okrestras yra 8 asmenų. Šis 
orkestras yra grojęs visoje eilė
je JAV viešbučių visoje Ameri
koje. Orkestras turės ir žinomą 
dainininkę Penny Price. Šokiai 
vyks puošniausioje Statler vieš 
bučio salėje — Pacific Bali 
Room.

Vyčių išvyka
Vyčiai birželio 16 d. ruošia iš

vyką. Yra parinkta jau keletas 
vietų tam tikslui. Viena iš jų

I

viešbutyje.

Paminėta St. Deringio mirties 
sukaktis

Buvusio vietos kolonijos vei
kėjo Stepono Deringio mirties 
vienerių metų sukaktis buvo pa
minėta gegužės 19 d. pamaldo
mis Šv. Kazimiero bažnyčioje ir 
po pietų užkandžiais parapijos 
salėje. Užkandžiuose dalyvavo 
apie 250 asmenų. Ten po žodį 
tat? parapijos kleb. kun. J. Ku
čingis, Lietuvos konsulas dr. J. 
J. Bielskis ir parapijos komite
to pirm. F. Speecher. Florence 
Korsak pagiedojo porą religinių 
dalykėlių. Oficialiai daliai vado
vavo Alg. Raulinaitis. Adelė De- 
ringienė yra vietos lietuvių ko
lonijos veikėja.

Italijoje dvasininkija bandė kovoti 
su kortomis ir skelbė, kad tai “vėl 
nio išmislas”. Tačiau kortos pli
to gana greit, nes jau 1463 me
tais anglų parlamentas uždraudė 
importuoti iš svetur kortas. Kor
tas daugiausiai spausdino Vokie
tijoje, Italijoje ir Olandijoje, iš kur 
jos ir buvo eksportuojamos. Tie
sa, pradžioje jos nebuvo spausdina-

A. A.
ANTANAS JANULIS
Gyv 3935 S. Rockurell St.
Mirė gegužes 26 d., 1957 m., 

3:45 vai. ryto.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ute
nos, Debeikių kaimo. Ameriko
je išgyveno 45 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Helen (Malokiutė), sū
nus Al, marti Florentina, anū
kai: Aleks ir Bronė, brolis
Krank ir šeima, brolis Petras ir 
šeima ir kiti giminės ir pažįsta
mi.

Priklausė prie 
šalpos klubo.

Kęstučio Pa-

; Į 0. Bielskienės gimtadienis
Lietuvos konsulo žmonos O- 

Pabaltiečių amerikiečių dr- nos Bielskienės gimtadienis bu- į 
jos paskutinis prieš vasarą su- vo paminėtas jų pačių reziden-I 
rinkimas buvo sekmadienį, ge- cijoje gegužės 19 d. vakare. Į i 
gūžės 19 d. Kalbėjo dr. Ilman vajges buvo atvykęs gražus bū- 
Tamelo iš Sidney universiteto ryS vjPfOS lietuvių.
Australijoje. Meninę programą

TRUMPAI

atliko lietuvis solistas Povila- 
vičius.

— Mokslo metų baigimo aktas 
mūsų parapijos mokykloje bus 
antradienį, birželio 11 d.

-— “Laisvės Varpo” radijo pro 
gramos nemaža dalis buvo skir
ta pagerbti mirusį Lietuvos min. 
Washingtone, D. C., a. a. P. Ža- 
deikį. Buvo perduotas dr. A. 
Geručio žodis, skirtas paminėti 
P. Žadeikio asmentį ir veiklą. 
Taip pat buvo duotas pasakoji
mas vieno lietuvio, dabar gyve
nančio arti Bostono, atvykusio 
iš Lietuvos dar prieš nepilnus 
metus. ‘

— Bostono at-lųų sendraugių 
iškyla į kun. V. Martinkaus vilą, 
Providence, R. I., bus gegužės 
30 d. Kalbėtoju pakviestas A. 
Pauliukonis.

Los Angeles, Calif.
Birželio įvykių minėjimas

Lietuviai .estai ir latviai bend 
rą minėjimą ruošia birželio 15 
d.,‘ šeštadienį, 7:30 vai. šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos salė
je. šiemet minėjimui vadovau
ja. estai. Meninėje programos 
dalyje pasirodys visos trys tau
tybes. Lietuviai kviečiami gau-

Šokiai jaunimui
Vyčiai birželio 8 d., šeštadie

nį, 6:30 vai. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje ruošia šokius jau
nimui. Tai bus paskutiniai prieš 
vasaros karščius, kurių Kalfor- 
niioje žmonės labai ir nejaučia. 
Jaunimas kviečiamas dalvauti.

C. K.

iCIIŽAIISKŪ
BEVERLY HICLS OBUNYCIA
GcriaunioM gėlės dėl vnntuvlų, Mn»»- 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimu-

2443 Wewt fiflrd Stresą 
Tel. PRospivt »-«»»» lr FR 8-08S4

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei

siai šiame minėjime dalyvauti. I sėjas Alfonse F. We|l»., Kaina
Minėjimą ruošia Baltic States 
Joint Committee, kuriame lietu
vius atstovauja A. Skirius ir L. 
Valiukas.

Vyčių kuopos susirinkimas
Lietuvos Vyčių kuopos kitas 

susirinkimas įvyks birželio 2 d., 
sekmadienį, 3 vai. p. p. Statler 
viešbutyje, St. Louis ir Foy kam

tik 60 centų.
Pasiskubinkite įsigyti reikalin

gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS.

4545 Wsst 63 r d Street 
Chieago 29, Illinois

Kūnas bus pašarvotas 12 vai. 
p.p. P. Bieliūno koplyčioj, 4$4X 
So. California Avė. I-a i dol u vės 
įvyks trečiad., geg. 29 d. Iš ko
plyčios X:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Nekalto Prasidėjimo šv. 
Panelės parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdusi lieka: šeima.

Ijiid. 
nas, tel.

direkt. Petras Bieliū- 
LAfayette 3-3572.

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

larp Žalsvų Palapinių!
Or. a Baltinio aavo recenzijoj) 

apie ų romanų taip rųšo: P. KeaiO 
oo romanas "Tarp žalsvų palapinių 
gražiai iškelia tų pasiaukojimo didu 
mų, kurį beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisvės parodė Lietuvos partiza 
nas. tų Idealizmų, kuriuo degė mflsų 
laiinlmaų. liedamas kraujų dėl savo 
žemės. tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos piunu reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šį romanų 
skaitoma su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minim' 
žygiai iayės Jaunimų ir kels jo dva 
slų. šis romanas, atskleidžiąs mflsų 
heroiškai tragiškus epizodus, yri. 
šviesus eplndulva tremties Ideallzm* 
ugdyme.

296 pn«L Kaina >8.00
'sakymus i.rnj su pinigais siųskit)

DRAUGAS'"

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IA WGEP stoties — Hanga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 lkl 9:80 vai. ryto 
SEflTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

SEKMAI). 8:80—0:80 v. r. Iš ntotlen 
WOPA — 1100 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29, IU. HEmloek 4-2418

Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienrašti*, n skelbimų 
kaina yra prieinama visiems

A. A.
MONIKA BUKANTIS
(GRIGALAVIČIŪTE - PLAUŠINIKE)

907 West 20th Place, Tel. SE 3-4822
Mirė 1957 m. Gegužės 25tą d., 10:45 vai. ryte. Gimusi Lie

tuvoje, Raseinių apskr., Viduklės parap.
Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdime: duktė Ona, 3 sūnūs: Povilas, Juozapas 

ir Jonas ir marti Marijona; brolis Juozapas Grigalavičius, 
pusbroliai Kazimieras Grigas, Stanislovas Grego ir Jonas 
Grego ir jų šeimos, švogeris Antanas Bukantis su šeima ir 
kiti giminės draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko brolis Izi
dorius Grigalavičius su šeima.

Amžina nare T.T. Marijonų Bendradarbių, Amžina narė 
T.T. Jėzuitų Rėmėjų D-jos, Amžina narė Šv. Kazimiero Vienuo
lyno'Rėmėjų D-jos, Amž. narė Nekalto Prasid. Seselių Gildos 
narė Šv. Monikos ir Šv. Onos Draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose 907 West 20th Place.
Trečiadienį Gegužės 29tą dieną 8:30 valandą rye bus at- 

lydima iš namų į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Monikos Bukantis giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Duktė, sūnūs, marti, pusbroliai, švogeris 
ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. YArds 7-3401

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

uodAsio valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Westera Ato. Air Conditioned koplyčia 
REpublle 7-8604 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuri* gyvena kitom miesto dalyse ; (aušimo 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

A. A.

MARY L. BRENZA
GYVENO MIAMI, FLORIDA

Mirė gegužės 27 d., 1957 m. Gimė Nanticoke, Penn- 
sylvanijoje. .

Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Dr. Sylvester A., 
sesuo Celia Menno, sesers sūnus William Brenza, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 
69th St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 29 d., iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa- 
žįstdmus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, sesuo ir kiti giminės
Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz. Telef. 

REpublc 7-1213.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9352

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

AMBULANCE DIENĄ IK NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE.
CHICAGO. ILL CICERO, ILL.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vice-President

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

1 paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki 6 vai. popiet

ĮSMIKI N K IT E DABAR — Bl'H PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 
JOKIO JMOKIJIMO. RPMOKftSmC KAPINIO DIENOJE.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldy perkrauslymas as

meny turinčių ilgy patyrimy.
STASYS FABIJONAS

2146 Se. H»yn» ž.«„ T.l.t Vlrgl.l. 7-789)

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drauge

Telefonai — GRovehill 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI VRA NARIAI CHICACOH LIETUVIU 
. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna ££& TOk. Mes turime koplyčias
vimas dieną ir nak ĘPa . o>< ;e Chicagos ir

Itj. Reikale Saukit . 'landė dalysi- ir’

’mui uoiaii pats maniam e

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel Y Arda 7-3401

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

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

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188-1139

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

ZIGMUND (ZUOYK) ZUDYCK?
1646 W. 46th STREET YAnls 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET . RKpublit 7-1213
2314 W. 23rd PLACE__________ . Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 5ftth Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhaU 3-9687
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Praeitą sekmadienį buvo gra- mos, programą dar išp ldė sol. 
žiai paminėta kun. dr. Prunskio St. Citvaras ir jubiliato klasės 

draugė Dičiutė. Solistas Citva
ras, nors pasirinkęs labai aka
demiškus gab ius, mielai nutei- 

irgi

25 m. kunigystės ir 50 m. am
žiaus sukaktis, šventė prasidėjo 
sekmadienio rytą, kai jubiliatas 
atlaikė padėkos mišias. Pa-1 kė svečius. Solistė Dičiutė
mokslą pasakė kun. A. Spurgis, šiltai buvo svečių priimta.

X Marijona Brenzaitė, dr. S.
Brenzos, Metropolitan banko 
pirmininko sesuo, mirė sekma
dienį, pašarvota Lechavičiaus 
koplyčioj. Laidojama trečiadie
nį, iš Aušros vartų parap. baž
nyčios, Sv. Kazimiero kapinėse. 
Buvo veikli Moterų są-gos ir ki
tų organizacijų narė.

MIC. Vakare Sv. Jurgio para
pijos salėje įvyko šių dviejų su
kakčių paminėjimas. Vakarienė 
buvo išskirtinė savo pobūdžiu. 
Sunku išvengti šablono, tačiau 
vakarienė buvo pakilesnė ta 
prasme, kadangi joj nebuvo 
mūsų pobūvius žudančių pra
kalbų.

Donelaitiška poema 

Vakarienė, į kurią atsilankė
X Kun. dr. Juozas Prunskis,

paskutinį laiką nesveikavęs, la
biau susirgo ir negali asmenis- J 450 žmonių, buvo pradėta prel. 
kai atsidėkoti kiekvienam at- ' Urbos sukalbėta malda. Progra- 
siuntusiam sveikinimus telegra-, mos rengėjai norėdami, kad va
rnomis ar laiškais, kurių gauta; karienė bei minėjimas ilgai ne
keli šimtai. Už visą tai kun.1 užsitęstų, meninę dalį pradėjo 
Juozas Prunskis dėkoja per dar besivaišinant. Įdomi buvo
laikraštį.

X Kun. dr. A. Baltinis skai
tys paskaitą “Modernusis žmo
gus ir rezistencija” Chicagos 
Lietuvių Fronto Bičiulių išky
loje Jonyno ūkyje birželio 2 d., 
sekmadienį. Paskaitoje bus ryš
kinamos šių dienų moderniojo 
žmogaus savybės ir jo santykis 
su rezistencija. Kun. dr. A. Bal
tinis žinomas paskaitininkas ir 
lietuviškosios spaudos uolus 
bendradarbis. Kun. dr. A. Bal
tinio ir St. Barzduko išklausyti 
ir iškyloje dalyvauti iš Detroito 
ir Clevelando atvyksta fronti
ninkų ekskursijos.

X Gražiai darbuojasi. E. Šir- 
vinskienė, O. Aleliunienė, J. Že
maitienė, K. Petrulienė, T. Nor- 
butienė ir kitos vyčių sendrau
gių veikėjos šiuo metu daug 
darbuojasi sendraugių ruošia
mam piknikui sekmad., birže
lio 9 d., Vyčių sode, 2453 West 
47 St. Piknike bus “bingo”, 
grieš muzika, skambės dainos, 
veiks bufetas su valgiais ir gė
rimais. Visas pikniko pelnas 
skiriamas Vyčių salės virtuvės 
pagerinimui.

X Stanislovas Dagys, 2439 
W. 51 St., buvo užgautas pra
važiuojančio automobilio, bet 
kadangi tik prieš 3 dienas buvo 
suspėjęs apsidrausti, tai už 19 
dienų sugaištų namuose dėl šios 
nelaimės, Leonardas Jankaus
kas įteikė $158.32.

X Adomas Vaitkevičius, 
2640 W. 69 st., kuro pardavė
jas, neteko kaikurių reikmenų 
ir dokumentų. Plėšikai atsiraki
no pastatytą prie namų jo au
tomobilį ir ką tik pačiupo, tą ir 
nusinešė.

X Konstancija Morcevičienė. 
ilgus metus priklausiusi ir vei
kusi L. Vyčių 36-jc kuopoje, 
persikėlė į vyčių sendraugių 
skyrių. Naują narę sendraugiai 
savo susirinkime nuoširdžiai 
pasveikino.

X 40 valandų atlaidai Švč. 
Panelės parapijos gimimo pa-

poeto Antano Rūko duonelai- 
tiškai parašyta poema. Kaiku
rie posmai buvo geri, kad gali
ma talpinti į rimtą literatūros 
žurnalą. Poema buvo pavaiz
duota visas kun. J. Prunskio 
gyvenimas, kuris nuostabiai 
įdomus ir kūrybingas. Poema 
buvo surašyta ant keliolikos 
pėdų ilgio vaškinio popieriaus, 
į kurią tekstą įrašė menininkas 
Paskočimas. Po ji pasirašė di
delis vakarienės dalyvių skai
čius, o poema bus padėta Pa
saulio lietuvių archyve. Ją pa
mainomis skaitė autorius A. 
Rūkas ir akt. Algimantas Di
kinis, o tarpais juos pavadavo 
įdomiai vakarui vadovavęs se
nas jubiliato plunksnos drau
gas kun. Kazys Baras.

Be hegbametrų parašytos, 
savo turiniu ne visai tokiai ma
sei lengvai pagaunamos poe-

Kalliu. eksceiencija ir šimtai 
kitų

Pagrindinę kalbą, iškeldamas 
jubiliato nuopelnus Bažnyčiai, 
spaudai ir tėvynei, pasakė vysk. 
V. Brizgys. Kalbi buvo įdomi, 
gyva ir keletą kartų buvo plo
jimais pertraukt;. Be ekselen- 
c jos ilgesnio žodžio, jubiliatą 
sveikino ekspresyviu žodžiu 
“Draugo” red. Šimutis, parapi
jos komiteto pirm. Šlekys B. 
Babrauskas, kun. P. Cinikas, 
MIC, prof. Čepėnas, prof. Ko
lupaila, o be jų dar sveikino ke
letas šimtų Ii iškaiš. Paminėtini 
miesto burmistro Daley nuošir
dūs žodžiai ir humoristinis Alb. 
Valentino pageidavimas, kad 
jubiliatas gyventų šimtus metų, 
gi mes Anapus palaukti turime 
daug laiko. Humoristinį sveiki
nimo eilėraštį paskaitė dr. S. 
Aliūnas.

Gražų, įdomų ir šiltą žodį 
nulaikė pats sukaktuvininkas, 
apgailestaudamas, kad negali 
kiekvienam atsidėkoti asmeniš
kai.

Ši graži šventė pavyko dėka 
nuoširdžių kun. Prunskio ger
bėjų, Minėjimui ruošti komiteto 
pirmininko V. Galvydžio, Br. 
Kviklio, kun. K. Baro, Alg. Di- 
kinio, VI. Būtėno ir A. Paskoči- 
mo. Pačiai vakarienei ruošti 
daug pasidarbavo A. Šlekis, St. 
Leparskis, V. Mattono, J. Ado
maitis, A. Banis, F. Buchans- 
ias, Juška, Stanevičius 
ir visa eilė mielų kun. Pruns
kio gerbėjų. — L. Augštys

GRįŽTA NAMO

Sgt. Reynolds, nušovęs kiniet. žiūrėjusį pro langą j jo žmoną, grįž
ta su šeima į Ameriką. Jo išteisinimas sukėlė Formozoj riaušes, ap
kaltindamas Formozos ir Amerikos draugiškus santykius. (INS)

TIKROVĖ, KURIOS NEGALIMA 
PASLĖPTI

KELKIME BALSĄ UŽ LIETUVOS 
IŠLAISVINIMĄ

Neilgai trukus minėsime liūd
nuosius birželio mėrtcsio įvy
kius.

Prieš septyniolika metų bir
želio mėnesį įsiveržė į Lietuvą 
rusų raudonoji armija ir atvykę 
paskui ją Kremliaus komisarai 
įsteigė Lietuvoje, prieš milžiniš
kos žmonių daugumos valią, 
žiaurią despotizmo ir liaudies iš 
naudojimo sistemą.

Metais vėliau, taip pat birže
lio mėnesį, Kremliaus tironai 
pradėjo masėmis gabenti Lietu
vos žmones į sovietų Sąjungos 
gilumą. Sovietų žvalgybos agen 
tai grobė žmones iš namų, sui
minėjo gatvėse ir vežė sunkve
žimiais į geležinkelių stotis, grū 
do Į gyvulinius traukinių vago
nus ir siuntė juos į Sibirą bei ki
tas tolimas vietoves plačiojoje 
komunizmo imperijoje.

Per vieną tik savaitę šitokiu 
nežmonišku būdu buvo išvežta 
iš Lietuvos apie 40,000 žmonių 
— ir šį baisų lietuvių tautos dra,

Viešuose mitinguose ir drau
gijų susirinkimuose kelkime 
protesto balsą prieš komunisti
nius Rusijos despotus, pavergu

Pastarųjų metų laikotarpyje 
komunistai bando įkalbėti krik
ščioniškų, o ypač katalikiškų, 
kraštų gyventojams, kad ko
munizmas esąs pilnai suderina
mas su religija. Tiems, kurie 
tokiais tvirtinimais nustebinti 
primena. Marksą ir Leniną ir 
kurie nurodo brutalaus Bažny
čios ir tikinčiųjų persekiojimo 
faktus komunistų valdomuose 
kraštuose, komunistiniai agita
toriai bando aiškintis, sakyda
mi, kad ideologiniai priešingu
mai neturėtų trukdyti praktiš
ko komunistų ir tikinčiųjų ben
dradarbiavimo. Komunistai esą 
pasirengę visuomet ir visose ap
linkybėse pagerbti tikinčiųjų 
religinius įsitikinimus.

Dangstoma ateistinė 
propaganda

Kaip tušti ir nieku nepagrįs 
ti yra tokie komunistų pažadai,

Bažnyčia gina tiesą 
“L’Osservatore Romano”

straipsnį taip baigia: “Kai ko
munistai protestuoja prieš pa
kartotinius pasmerkimus iš 
Bažnyčios pusės ir kai prieš 
pasaulį nori pasirodyti kaip 
kažkokios “teologinės neapy
kantos nekaltos aukos”, jie pa
tys gerai žino, kad tiesa yra vi
sai kitokia ir tą tiesą sąmonin
gai slepia. Kaip visuomet savo 
ilgoje istorijoje, taip ir šian
dien Bažnyčia, vykdydama savo 
misiją, gina tiesą ir savo tikin
čiuosius saugoja nuo klaidos.

(V. R.)

Audiencijos Vatikane
Plataus atgarsio laisvojo pa

saulio spaudoje susilaukė šv. 
Tėvo kalbos, pasakytos įvai
rioms maldininkų grupėms. 
Tarp kitų paminėtinos: kalba 
Tarptautinės Krikščionių De
mokratų Unijos suvažiavimo 
dalyviams, kalba Vokietijos 
istorikų grupei, kalba Belgijos 
našlaičių ir invalidų vaikų glo
bėjų draugijai ir kitiems.

Privačiose audiencijose bu
vo priimtas Monako kunigaikš
tis Ranieri su kunigaikštiene 
Grace, Jungtinių Tautų Organi
zacijos generalinis sekretorius 
Hammarkjold ir kiti. Šv. Tėvo 
pasikalbėjimas su Jungtinių 
Tautų sekretoriumi užtruko 
apie 50 minučių. Šios audienci
jos proga spauda iškelia Pijaus 
XII nuopelnus, skatinant tau
tas į vis glaudesnį bendradar
biavimą teisingos pasaulinės 
taikos užtikrinimui. Apsilanky
damas pas Šv. Tėvą, Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
pripažino tą neprilygstamai 
svarbų vaidmenį, kuris tenka 
Kristaus Vietininkui, norint pa
saulyje atstatyti tikrosios tai
kos pagrindus.

Vatikano dienraštis “L’Os
servatore Romano” paskelbė 
naują Popiežiaus Pijaus XII en
cikliką “Fidei donum” — tikė
jimo dovana, kuria Šv. Tėvas 
primena viso pasaulio tikintie
siems jų pareigas katalikų mi
sijoms Afrikoje ir kituose kraš
tuose.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

sius .mūsų tėvynę.
Rašykime rezoliucijas ir siųs-irašo savo vedamajame Vatika-

kime jas JAV Prezidentui, Val
stybės Sekretoriui ir JAV Kon
greso nariams, reikalaudami, 
kad Sovietų Sąjunga būtų ver
čiama tuojau sustabdyti lietuvių 
tautos naikinimą ir grąžinti Lie
tuvon išdeportuotus į Rusijos gi
lumą žmones.

Raginkime JAV vyriausybę, 
kad ji iškeltų Sovietų Sąjungai 
bylą Jungtinėse Tautose dėl

no dienraštis “L’Osservatore 
Romano” gegužės 16 dienos lai
doje. Leliginės laisvės šūkiais 
dangstydamas ateistinės propa
gandos nėra jau toks naujas, — 
pastebi tarp kitko laikraštis. — 
Tačiau faktai labai iškalbingai 
liudija visai priešingą tikrovę. 
Komunistinė propaganda nepa
jėgia nuslėpti nuo pasaulio akių 
tos tikrovės, kad komunizmis

tarptautinių sutarčių sulaužy- yra nesudarinamas su religija, 
mo ir reikalautų, kad sovietų'

rapijos bažnyčioj baigiasi šian- skymą laikinai sustabdė tik ne- 
dien. 7:30 vai. v. įvyksta bai- tikėtai kilęs karas tarp Rusijos 

ir Vokietijos.
Bet šį tautos žudymo darbą, 

pradėtą 1941 metų birželio me
nesį, komunistinės Rusijos val
dovai vėl atnaujino, karui pasi
baigus. Kelios masinės deporta
cijų bangos pokariniais metais

giamosios pamaldos. Pamokslą 
sakys kan. F. Kapočius.

X Stella Miller, daktarų pa
tariama ir gana rimtos ligos 
verčiama, ir vėl turėjo atsigulti 
Mercy ligoninėje.

X Ona Bicžienė grįžo namo 
iš ligoninės, kur jai buvo pada
ryta sunkoka operacija.

X Vytautas ir Elzė Kontri
mai nusipirko namą, 2740 W. 
43 st., ir persikėlė į jį gyventi.

X I^eonardas ir Dolores Di
liai, 2806 W. 64 st., susilaukė 
sūnaus.

X Vytautas Sinkus Rosclan- 
do Balfo skyriaus parengimo 
šalpos reikalams paaukojo $5.

kariuomenė bei žvalgyba nedel
siant pasitrauktų iš neteisėtai 
okupuotos Lietuvos |žemės.

Minėdami baisiuosius birželio 
įvykius, atnaujinkime savo pa
siryžimą tęsti kovą už mūsų tė
vų krašto išlaisvinimą tol, kol 
nebus atstatyta nepriklausoma, 
laisva ir demokratinė Lietuvos 
Respublika!

ALT Vykdomasis Komitetas

L. šimutis —'prezidentas .

Eina senu keliu

Priminęs psichologinę ir isto
rinę komunistinio ateizmo rai
dą, Vatikano dienraštis pabrė
žia, kad ir šiandien komunistai 
aklai seka Markso, Engelso ir 
Lenino materialistinius princi
pus. Kovoti su religija yra 
marksistų abėcėlė. Marksistai

Darbininkai turi rūpintis 
gyvenimo sąlygų 

pagerinimui
Madridas. — Pirmosios Ge

gužės proga Ispanijos primas 
kardinolas Toledo arkivyskupas 
Pla y Daniel paskelbė ganytoji- 
nį laišką apie socialinį klasių 
sugyvenimą. Socialinis gyveni
mas — rašo tarp kitko kardi
nolas — yra būtinai reikalin
gas da.rbin:nkijos gerovei; bet 
jis nėra įmanomas, kai į gyve
nimą žiūrima .materialistiniu 
žvilgsniu, kaip tai daro komu
nistai ir socialistai.

Materialistinis gyvenimo su
pratimas -— rašo toliau kardi
nolas — komunistinėje ir so
cialistinėje santvarkoje darbi
ninką įstumia į visagalės vals
tybės vergiją, o kapitaOstinėje 
santvarkoje jį paverčia,'kapita
listų vergu. Kardinolai kreipė
si į katalikų darbininkų,• orga
nizaci j-a s, ragindamas ryžtingai 
kovoti už tolimesnį darbininkų

— Dr. Ged. Grinis su šeima 
ir E. Grudzinskienė praleido 
gražias atostogas Daytona 
Beach, Florida, ir taip pat ap
lankė kitas Floridos įdomybes.

— Pranciškonų vienuolynas 
mini sukaktį. Kennebunkport, 
Me., pranciškonų vienuolynas 
mini 10 metų sukaktį, kuri bus 
minima liepos 14 d. rengiama 
Lietuvių diena — pikniku. Bus 
iškilmingos mišios, pietūs ir 
meninė programa. Dainuos so
listas Vaclovas Verikaitis ir jo 
kvartetas. Berniukų stovykla 
šoks tautinius šokius, kuriuos 
išmokino Ona Ivaškienė. 

AUSTRALIJOJE
— Savaitgalio mokykla Aust

ralijoje. Sydnėjuje Camperdow- 
no savaitgalio mokykla pradėjo 

j darbą. Joje mokytojauja A. Sa- 
, vickienė ir A. Bernotaitė, vėliau 
įsijungs į darbą ir J. Karitonas. 
Mokyklai vadovauja jos globė
jas kun. P. Butkus, padedant 
tėvų komitetui.

^OOO&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI

Lithuanian dietionary
AugliSkai lietuviškas *' Lietuviš
kai angliškas žodynas Parašytas 
H. H. Pewtress it *. Geiiko. 333 
pal. Kietais viršelia’s Kaina 34.50 
Gaunamai “DRAUGE”, 4545 W. 
63rd Street, Chicago 29, IHinois.
O(XXKX)<X>000000000<XX><X>000C

Chicagoje
Tėvų Marijonų Bendradarbių 

pirmoji gegužinė-piknikas

Marijos kalneliuose pats gra
žiausias laikas. Ten žydi alyvos, 
vaismedžiai ir gėlės. Laukų ty
loje linksmai čirškia paukščiai. 
Tas gamtos grožis pasiliks iki 
birželio 16-tos dienos, kuomet 
įvyks Tėvų Marijonų Bendra
darbių Chicagos Apskrities ge- 
gužinė-piknikas darže prie Tė
vų Marijonų seminarijos, Cla
rendon Hills, III. Piknikui smar
kiai ruošiasi visi Tėvų Marijo
nų Bendradarbių skyriai — 
Bridgeport, Cicero, Marąuette 
Park ir Brighton Park. T. T. 
Marijonų bendradarbių skyriai 
turės savo palapines ir turės 
autobusus nuvežti žmones, ku
rie neturi savo automobilių. 
Marąuette Park skyrius vai
šins svečius rūgščiu pienu, kur) 
paruoš tėvų marijonų ūkis. 
Westside skyrius kontroliuos 
žaidimus su dovanomis. Dar 

.neaišku, ką darys Melrose Par- 
Įkas. Bet jis visada gražiai pri
sideda. Tikime, kad ir šiemet 

į prisidės.
Visi, prijaučiantieji tėvų ma

rijonų darbams, maloniai kvie
čiami į šią gegužinę-pikniką. 
Neturintieji savo automobilių, 
autobusų biletus gali įsigyti sa
vo kolonijose pas Tėvų Marijo
nų Bendradarbių valdybos na
rius. — E. S.

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
veikla

Lietuvos Vyčių (Marąuette 
Park) 112-tos kuopos susirin
kimas gegužės 21 d. buvo sėk
mingas. Per susirinkimą buvo 
svarstoma naujų narių reika
lai. Vajus jau eina prie galo ir 
vėliausios žinios sako, kad 112 
kuopa yra viena iš pirmųjų kuo
pų Amerikoj naujų narių skai
čiumi.

Pirmas pavasarinis kuopos 
išvažiavimas bus birželio 7 d. 
Comeskey parke, kur nariai ir 
jų draugai galės linksmai pra
leisti laiką žiūrėdami White Sox 
bascball team žaidžiant prieš 
Baltimore Orioles.

Sekmadienį, birželio 9 d., 10 
vai.- ryto nariai susirinks para
pijos bažnyčioj šv. mišioms ir 
eis kartu prie šv. komunijos. 
Po šv. mišių bus bendri pusry
čiai valgykloj.

Illinois ir Indiana apskrities 
metinis parengimas įvyks lie
pos 4 d. Willow West Bučio dar
že. Didelių dovanų biletai jau 
yra platinami. Pirma dovana 
bus 21” Admiral spalvotas te
levizijos aparatas. Bus daug 
kitų vertingų dovanų. — A. P.

• Junatinių Amerikos Valsty
bių trys sprausminiai lėktuvai 
jau persiųsti iš Vokietijos įgulų 
Jugoslavijai, kai tik Tito paskel
bė, kad jis tebesvarsto, ar Jugo
slavijai pagalba bus reikalinga 
ar ne.

tačiau nepasilieka vien prie sa- gyvenimo pagerinimą.
vo abėcėlės. Jie eina daug to
liau: antireliginę kovą jie nori 
pridengti brutalia klasta, skelb-

Adv. A. A. Olis—viceprezident. <Įami religinės laisvės ir religi-
Dr. P. Grigaitis—sekretorius 
M. Vaidyla — iždininkas.

(Visas aukas, sudėtas minė
jimų proga, prašoma siųsti

nių įsitikinimų pagarbos 
kius.

su-

išplėšė iš Lietuvos dar daugiau j Amerikoą Lietuvių Tarybos cen 
dešimčių tūkstančių vyrų, mo- truį Chicagoje)

Meilė kilnina didžias sielas.
—Schiller

Meilė nėra pavieni aistra — 
ji jungia kitas. —Ik* Souza

terų ir vaikų.
Kiek jų žuvo baisiose depor

tavimo sąlygose, kiek mirė ba
du, nuo ligų ir sunkaus darbo 
vergų stovyklose, šiandien nie
kas negali pasakyti. Bet laisvą
jį pasaulį nuolatos pasiekia ži
nios apie išdeportuotus lietu
vius, išblaškytus po visą Sovie
tų Sąjungą. Kai kurie jų, išlikę 
gyvi, šaukiasi savo giminių ir 
draugų pagalbos.

Tad, artėjant tų baisių birže
lio įvykių sukaktims, mes, ku
rie gyvename laisvoje Ameriko
je, atsiminkime mūsų brolių ir 
seserų kančias ir darykime, ką 
galime, kad jiems padėtume!

Chicago, 1957 m. gegužės mėn.

'‘Šeimyninis lėktuvas"
Anglijoje buvo demonstruo

jamas naujas išradimas — “šei
myninis lėktuvas”. Jo sparnai 
yra guminiai; prieš skrendant 
reikia juos oro pripūsti. Pakilti 
jis gali nuo aerodromo 90 .mct- 
tų ilgio. Greitis 58 mylios per 
valandą. Jame gali sėdėti du 
žmonės. Lėktuvas turi tris ra
tus ir galima jį lengvai prisika
binti prie automobilio, kai iš jo 
sparnų išleidi orą. Tada jis ne
didesnis kaip auto priekaba.

****** *»

MOTINA GAILESTINGOJI
• Tokiu vardu yra nesentai IA 

HpaudoH iščjiiHl įdomi religinių pa
siskaitymų knyga apte Mariją.

• Joje galiniai aprašyta įvairių 
įvykių, pavyzdžių, nurinkta gražių po
sakių iš visokių kraštų ir tautų, vi
sokiais laikais buvusių garsiųjų žmo
nių gyvenimo Ir raštų.

• Kaip Murdo išgijo nepagydomai 
sirgusi lietuvaite — smulkiai aprašy
ta šioje knygoje.

• f'la nupasakota, 
nuostabius išgijimus 
Murdo.

kokius kitus 
lietuviai matė

Marijos apsireiškimų Fatlmojr

1917 metais aprašymas 

128 pati. Kaina |1.00 

Užsakymus turtu su pinigais siuskite

‘‘DRAUGAS’* 
4545 West fiSrd Street 

Chicago 29. Illinois
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KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted St. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
Lietuvių tautos tauriausios asmeny-patarimų, paraginimų tr paaiškint-

bče Arklvyak. Jurgio Matulalčdo- 
Matulevlčiaus

mų formoje.

• ŠI knyga atskleidžia daug ne
girdėtų faktų Ir duoda daug minčių, 
o skaitoma lengvai, kaip nuotykių 
apysaka. Ją paraše kun. dr. J. Pruns- 
kls.

• JI turi 120 puslapių, tekainuo
ja 11.30. Užsakymus su pinigais siųs
ti adresu: «

DRAUGAS, 4546 W. 63 «tr.
CHICAGO 29, ILLINOIS

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. I įrašai: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. ota kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai lr sielų 
lšganymut

II. laiškai. Tai {vairiems asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyve 
nlmlškos Išminties perlai, Išreikšk

III. Vilniuje, žvilgsnis | Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostlnšje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lal- 
mštų Kristui, daugiausia yra nuken- 
tšjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir įrišta į kietus viršelius. Kaina 
ILSO.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

4545 W. 63 St., Chicago 29, IU.
..... .. ........................................................................................... .


