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Vengrai pabėgėliai ir tarptautinės veiklos pagalba
Austrijoj dar yra apie- 30,000 

vengrų pabėgėlių
SALOMĖJA NARKĖL1ŪNA1TĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Septynių mėnesių laikotarpyje, pra
dedant dienomis, kai pirmosios vengrų pabėgėlių bangos siūbtelėjo 
į Austriją, o paskui ir į Jugoslaviją, daugiau kaip 150 tūkstančių 
vyrų, moterų ir vaikų buvo perkelta į naujas aziliaus šalis ligi 
šiolei sau pavyzdžio neturėjusios tarptautinės akcijos dėka.

Čia ką tik išleista Augštojo — - ■ ■
Komisaro Pabėgėlių Reikalams 
įstaigos brošiūra patiekia chro
nologinę tos akcijos apžvalgą.
Visų pirmiausia joje pabrėžia
ma, kad Vengrijos žmonių bėgi
mas, siekiąs daugiau kaip 190 
tūkstančių asmenų, yra pate di
džiausias spontaniškas civilių 
gyventojų judėjimas Europoje 
nuo ispanų pilietinio karo.

(Baigiantis II Pasauliniam ka
rui ir braunantis raudonosioms 
ordoms į Europą, buvo išmesta 
iš eavo kraštų milioninės masės 
žmonių, bėgančių nuo rusų rau
donojo siaubo. Nežinia, kodėl 
minimas JT leidinys nerado rei
kalo šio fakto paminėti. Red.).

Modernių laikų „stebuklas“

Knygelėje patalpinti eilės Aus 
trijos augštų pareigūnų pasisa
kymai apibūdina šitą milžinišką 
tarptautinę pagalbą pabėgėliam 
kaip moderniųjų laikų stebuklą. 
Jie net prisipažįsta, jog ir prie 
geriausių vilčių jie nebuvo tikė
jęsi, kad Jungtinių Tautų pagal
ba bus tokia skubi, dosni ir kon
kreti.

Tačiau, brošiūroje primena
ma, dar apie 30 tūkstančių ven
grų pabėgėlių šiuo metu yra Aus 
trijoje ir apie 12 tūkstančių Ju
goslavijoje. JT Augštasis Komi
saras reiškia viltį, jog ligi šių 
metų pabaigos pavyks tą proble
mą išspręsti.

Brošiūroje, nelyginant kokia
me filme praslenka aprašymai, 
kaip tarptautinė bendruomenė 
kelių dienų laikotarpyje nuo pat 
pirmųjų sienos peržengimų ligi 
dabar rūpina pagalbą ir padeda 
tiems pabėgėliams įsikurti.

Gegužės pirmosios dienos duo 
menimis, daugiau devynių milio
nų dolerių buvo gauta ar paža
dėta JT Komisarui. Apie tiek 
pat buvo pažadėta ar jau įmokė
ta tiesioginiai Austrijos vyriau
sybei. Kiti milionai suplaukė iš 
privačių organizacijų. Ligi ba
landžio 15 dienos buvo gauta pa
siūlymai iš 38 kraštų. Jie visi 
pranešė kiek kuris priims ven
grų.

Trys priežastys I

Primindamas, kad įkurdinimo 
pasiūlymų kvota susidarė gana 
nemaža, Augštasis Komisaras 
visdėlto priduria, kai dėl trijų 
priežasčių ji pilnai negali būti 
įvykdyta.

Pirmiausia atsiranda finansi
nių sunkumų ryšium su trans
portu į kaikurias tolimas šalis. 
Kita priežastimi laikomos nepa
kankamos sąlygos kaikuriose ša
lyse pabėgėliams įsikurti. Paga
liau trečia priežastis, ir gal pati 
svarbiausia, yra ta, kad reikia 
atsižvelgti ir į pačių pabėgėlių 
pasirinkimą vykti vienur ar ki
tur.

Daugelis pabėgėlių, kurie iš 
Austrijos buvo perkelti į kitas 
Europos šalis, tas šalis laikė tik

savo transitinio sustojimo vieta, 
vėliau tikėdamiesj patekti į už
jūrius. Daug nusivylimo buvo, 
kai paaiškėjo, jog iš tų kraštų 
pajudėjimas į užjūrius jau bus 
sunkesnis, nei iš Austrijos, nes 
tie kraštai jau buvo laikomi an
trąja aziliaus šalimi. To rezulta
te daugelis pabėgėlių prašėsi 
grąžinami į Austriją, kai tuo 
tarpu kiti, dar esantieji Austri
jos stovyklose, atsisakė vykti į 
Europos kraštus, prašydami, 
kad juos vežtų į užjūrius.

Brošiūroje smulkiai aprašo 
ma, kaip buvo susirūpinta ir pa
galiau laimėta, kad „pirmojo 
aziliaus šalies“ sąvoka buvo pra 
dėta taikyti ne tik Austrijai, bet 
ir visoms Europos valstybėms. 
Tada visa eilė užjūrio valstybių, 
jų tarpe Australija, Kanada, 
JAV, Brazilija, Pietų Afrika ir 
Kolumbija pažadėjo dar papildo
mai priimti pabėgėlių, jau išvy
kusių iš Austrijos ir esančių lais 
voje Europoje.

Liečia ir kitus pabėgėlius

Šalia vengrų pabėgėlių chro
nologinės apžvalgos, brošiūroje 
dar yra aprašyta ir tarptautinė 
Augštojo Komisaro Pabėgėlių 
Reikalams įstaigos veikla rūpi
nantis kitais pabėgėliais. Jų tar
pe minimi pabėgėliai, esantieji 
Vokietijoje, Hong Konge ir ki
tur.

Čia paskelbta, kad netrukus 
išeis iš spaudos antra Komisa
riato brošiūra, kuri apžvelgs šal 
pos organizacijų veiklą teikiant 
pagalbą vengrų pabėgėliams.

BritanijUs lėktuvnešis Ark Royal didingai ilsisi Hampton Roads, Norfolk, Va. 
valstybių laivais dalyvavo Jamestown kolonijos įsteigimo paminėjimo iškilmėse.

Lėktuvnešis su 18 
(INS)

Popiežiaus Pijaus XII
žodis jūrininkams

VATIKANAS, birž. 17. — Po
piežius Pijus XII vakar pasakė 
jūrininkams, kad „jūra yra Die
vo šventykla“. Kurie pasitiki dan 
gumi, tiems jūra visuomet yra 
ištikimas draugas, pasakė popie
žius Pijus xn.

Šv. Pranciškus gimė 1416 m. 
Paoloje, Calabrijoje, pietinėje 
Italijoje; mirė Prancūzijoje 1507 
m. balandžio 2 d. Šiais metais 
italai iškilmingai paminėjo šv. 
Pranciškaus 450 metų mirties 
sukaktį. Jis yra jūrininkų pa
tronas.

Atvyks į Ameriką
LONDONAS, birž. 17. — Ane- 

urin Bevan, aplankęs Sovietų 
Rusiją ir Lenkiją, šį rudenį at
vyks į Jungtines Amerikos Vals 
tybės.

Aneurin Bevan, britų socialis
tas, mėgsta kritikuoti valstybės 
sekretorių Dulles. Jei darbiečiai 
laimėtų, Bevan turbūt atsisėstų 
į Britanijos užsienio reikalų mi
nisterio kėdę.

Amerika grąžins
bazes japonams

TOKIO, Japonija, birž. 17. — 
Japonija ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės pasirašė sutartį, ku
ria Amerika grąžins penkias ba
zes Japonijai 1960 m.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
taip pat atiduos japonams 24 ra
daro stotis.

Dvi bazės — Tsuiki ir Miho — 
bus pavestos japonams liepos mė 
nesį. Tos bazės yra centrinėje 
Japonijoje.

Amerikos oro pajėgos galės 
naudotis bazėmis nepaprastais 
atsitikimais.

KALENDORIUS
Birželio 18 d.: šv. Efnemas; 

lietuviški: Gimbutas ir Tulnė.
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:28.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jog apylinkėje šiandien — 
vėsiau.

Japonijos ministeris pirminiu kas 
Nobusnke Kishi, prieš išvykdamas 
į Jungtines Amerikos Valstybes, 
sužaidė golfą linkio miesto aikštė
je. Kishi jau atvyko j JAV ir čia 
išbus dvi savaites. (INS)

Kinai kovoja sabotažu 
prieš komunistus

WASHINGTONAS, birž. 17. — Komunistinė priespauda Ki
nijoje yra susilaukusi stipraus pogrindinio pasipriešinimo 

Tai dokumentais buvo įrodyta
JAV senato vidaus saugumo pa-
komftečiui.

Sakoma, kad Kinijoje - veikia 
210 rezistencinių vienetų. Jie per 
paskutinius septyniolika mėne
sių yra įvykdę daugiau miliono 
ekonominių sunaikinimų. Sunai
kinimai ar kenkimo veiksmai 
yra įvykdomi liaudies teismui 
nutarus. Ši rezistencija kyla 
ypač dėl to, kad valdžia griebiasi 
visokių teroro priemonių suval
dyti žmonėms ir yra įsteigusi 
2,000 priverstinųjų darbų sto
vyklų. Didžiuosiuose Kinijos 
miestuose kasdien suimama iki 
2,000 asmenų.

Opiumo ūkis

Maisto Kinijoje trūksta, bet 
yra plečiamas opiumo ūkis, ku

Pavergtieji pasisakys dėl
Chruščevo televizijos kalbos

NEW YORKAS, birž. 17. — šiom dienom Nevv Yorke buvo 
pertvarkytas Laisvosios Europos spaudos skyriaus darbas ir or
ganizacija.

Ligi šiol skyriuje veikė atski
rų tautinių grupių poskyriai. Da
bar jis pertvarkytas pagal daly
kus, į juos įjungiant buvusių 
skyrių darbą ir bendradarbius.
Pertvarkymas turėjo racionali
zuoti darbą ir supiginti išlaidas.
Tame pertvarkyme apie 20 ben
dradarbių atleisti. Lietuvių sky
riuje dirbo V. Rastenis ir J. Ais
tis. Abudu paliko toliau dirbti 
naujam pertvarkyme.

Sumušė moterį
CHICAGO, III., birž. 17. — 

Septyni jaunamečiai šiandien 
anksti rytą sumušė 32 metų mo
terį netoli Midway aerodromo.

Jaunamečių auka, Faye Free- 
man, 4236 Kenmore, nuvežta į 
šv. Kryžiaus ligoninę.

Policija du jaunamečius areš
tavo, penkių jieško.

rio produktai įvairiais keliais 
yra slapta įvežami į kitus kraš
tus. Opiumas yra vienas iš di
džiųjų komunistinės valdžios fi
nansų šaltinių.

Nors yra padaryta savotiška 
žemės reforma, tačiau kinas ūki
ninkas tik 10% gauna iš savo 
ūkio pajamų. Kitkas eina val
džiai. Komunistai proteguoja 
skyrybas; jie kursto žmonas 
prieš vyrus ir vaikus prieš tė
vus. Apie 100,000 moterų yra 
nusižudžiusios dėl divorsų.

Religijų persekiojimas tebe
vyksta. Iš 12,000 misionierių te
liko tik koks šimtas. Rusija Ki
nijoje turi keturias lėktuvų divi
zijas'su 553 lėktuvais, iš kurių 
402 yra sprausminiai.

Haiti respublikoje neramu
PORT AU PRINCE, Haiti, birž. 17. — Daugiau kaip 50 asme

nų vakar žuvo ir 200 sužeista Haiti respublikoje riaušių metu, kai 
karininkai pašalino laikinį prezidentą Daniel Fignole iš valdžios. 

Fignole šalininkai suruošė ■
riaušes prieš karinę tarybą, kuri

Ledai užmušė
108 asmenis

HONG KONG, birž. 17. — Iš 
Šanchajaus vakar gauta žinia, 
kad ledų kruša apdaužė Kinijos 
pajūrio Chekiang provinciją ge
gužės mėnesį. Ledai buvo arba
tos puoduko dydžio. Ledų kru
ša 108 asmenis užmušė ir 256 
sužeidė.

dabar valdo kraštą.

Riaušininkai plėšė ir degino 
namus, protestuodami prieš Fig
nole pašalinimą iš valdžios.

Apie 1,000 asmenų areštuota. 
Armija šiek tiek apramino riau
šininkus, bet laukiama naujų ne
ramumų Port Au Prince mieste, 
Haiti sostinėje, ir apylinkėse.

Port Au Prince miestas vakar 
nutraukė susisiekimą su pasau
liu.

Jordanas uždaro savo
ambasadą Kairo mieste

AMMAN, Jordanas, birž. 17. — Jordano vyriausybė nutarė 
uždaryti savo ambasadą Kairo mieste, Egipto sostinėje, ir atšauk
ti savo ambasados tarnautojus iš ten.

Jordanas uždaro savo amba-

Port Au Prince miesto darbi
ninkai ir respublikos kaimiečiai 
šiandien grasino paskelbti visuo
tinį streiką.

Haiti respublikoje jau šeštas 
mėnuo yra neramu. Ir tie nera
mumai kyla dėl to, kad Haiti 
neįstengia išsirinkti prezidento.

Daniel Fignole atvyko į Jung
tines Amerikos Valstybes.

Haiti — negrų respublika, tu
rinti apie 4 milionus gyventojų, 
yra vienoje iš Karibų jūros salų, 
tarp Kubos ir Domininkonų res
publikos.

JPT specialus posėdis

Lietuvių delegacija prie Jung
tinių Pavergtųjų Tautų birželio 
11 turėjo posėdį. Jame paaiškė
jo, kad Jungtinių Pavergtųjų 
Tautų numatomas specialus po
sėdis ryšiumi su Jungtinių Tau
tų komisijos Vengrijos reikalam 
paruošto raporto svarstymu.
Komisijos raportas numato siū
lyti Jungtinėm Tautom tam tik
ras išvadas prieš Sovietų Sąjun
gą. Dėl tų išvadų nori pirma pa
sisakyti ir pavergtieji. Posėdis 
numatomas birželio 27 — 28.
Būsią jame svarstomi ir kiti rei
kalai — pareikštas pavergtųjų 
nusistatymas dėl Chruščevo tele
vizijos kalbos, dėl priverčiamojo 
darbo uždraudimo ir kt.

JPT atstovybė Urugvajuje

Jungtinių Pavergtųjų Tautų 
atstovybė jau susidarė Urugva
juje. Joje lietuviams atstovauja 
Vaštakas, kaip stebėtojas daly
vauja K. Čibiras. Londone yra 
jau susidaręs biuras. Jame iš lie
tuvių dalyvauja Vilčinskas. Bon- 
noje biuro klausimas laikinai
suspenduotas. Kaip žinia, dėl to TRUMPAI IS VISUR 
biuro vedėjų buvo pademonstnio . CnM> a
tas baltiem) nesolidarumas. Šio kvos radijas ke|bė kad 
tauro reikalas dar bus,,s .s nau- naj balandžio 19 „ dingęs An‘ 
jo persvara ytas. jos naras Crabb buvęs pasamdy-

tas amerikiečių Sovietų Sąjun
gos laivui „Ordžonikidze“ šnipi
nėti. Anglai dar tebetiria, ar ras
tas birželio 9 d. be galvos lavo
nas su naro drabužiais yra Crab- 
bo ar ne. Kaikurie anglai mano, 
kad sovietai išmetė kito žmogaus 
lavoną. Lavonas buvo rastas po 
trijų dienų, kai sovietų povande-

Hitleris. Tuo Kremlius nori nu- nįnįaį laivai praplaukė anglų ka 
kreipti akis nuo sovietuose tebe- Į nalu. Ar tik nebus čia sovietų 
veikiančių koncentracijos lage-i „triksas“. Anglų žvalgyba įsiti- 
rių.

Kiek dirbo?
WASHINGTONAS, birž. 17. 

— Darbo departamento statisti
ka rodo, kad gegužės mėn. dar
bas dirbtuvėse buvo sumažėjęs. 
Ir savaitinis darbo valandų skai
čius pamažu mažėjo: gruodyje 
buvo 41, gegužyje 39.7. Viso dir
bančiųjų buvo gegužyje 65,178,- 
000, pernai tuo pačiu metu 65,- 
238,000. Be darbo gegužės mėn. 
buvo 2,715,000.

Prancūzai nusileido
SUEZAS, Egiptas, birž. 17. — 

4,665 tonų prancūzų laivas Pi- 
cardie vakar praplaukė Suezo 
kanalu. Tai pirmas prancūzų lai
vas praplaukęs Suezu nuo pran
cūzų — britų invazijos į Egiptą 
praėjusį rudenį.

Prancūzijos vyriausybė praė
jusį ketvirtadienį nutarė leisti 
prancūzų laivams naudotis Sue
zo kanalu. Prancūzija iki šiol 
boikotavo Suezo kanalą.

Nori nukreipti akis
MASKVA, birž. 17. — Sovietų 

kariuomenės laikraštis „Krasna- 
ja zvezda“ įtikinėja ,kad pirmuo 
sius koncentracijos lagerius, gir
di, padarę amerikiečiai Archan
gelske, tik paskiau juos įsivedė

Egiptas auga
KAIRAS, Egiptas, birž. 17. — 

Tautinis planavimo komitetas va 
kar pranešė, kad Egiptas turi 
24,339,000 gyventojų. 1952 me
tais turėjo apie 21 milioną gy
ventojų, o 1947 m. 19 milionų.

kinusi, kad Crabb tebėra gyvas 
sovietų rankose.

• Pranciškonų ordino genera
linė kapitula, susirinkusi Asy
žiuje, šiomis dienomis perrinko 
tėvą Sepinskį antram 12 metų 
terminui vadovauti visam pran
ciškonų ordinui. Jis yra pran
cūzas, kilęs iš senų lenkų atei
vių.

sadą Kaire dėl to, kad Egiptas 
išvarė Jordano ambasadorių. 
Jordano užsienio reikalų minis
teris Samir Rifai pranešė, jog 
Jordanas uždaro savo ambasadą 
Egipte, bet jis pridėjo, kad tai 
„nereiškia diplomatinių santy
kių nutraukimo tarp dviejų kraš 
tų“.

Birželio 16 d. Jordano vyriau
sybė išvarė Egipto karinį atta- 
che maj. Fuad Hillal iš Amman 
ir Egipto konsulą Mohamed Ab-

čius ruošti sąmokslus prieš Jor
dano pareigūnus.

Jordanui išvarius Egipto ka
rinį attache, Egiptas tuojau įsa
kė Jordano ambasadoriui Abdel 
Moneim ei Rifai, užsienio reika
lų ministerio broliui, važiuoti į 
namus.

Vakar Jordano vyriausybė pa
skelbė egiptiečių slaptus doku
mentus, kad du buvę Jordano 
generalinio štabo viršininkai su 
egiptiečiais ruošė sąmokslą prieš 
Jordano vyriausybę.

Du vyrai — gen. Ali Hiyari ir 
gen. Ali Nuwar — pabėgo į Siri-

dul Azis iš Jeruzalės. Karinis at- Į j4 balandžio mėn. Jordano poli- 
tache bandęs įtikinti jordanie- tinės krizės metu.

Reikšmingas žodis
iš Baltųjų Rūmų

WASHINGTONAS, birž. 17.— 
Minint Pabaltijo valstybių sovie
tinę okupaciją (1940 m. birželio 
15 d.) ir pirmas masines depor
tacijas (1941 m. birželio 14 d.), 
Baltieji Rūmai paskelbė šį pa
reiškimą: „...turime privilegiją 
jums pasiųsti Prezidento iškil
mingus sveikinimus ir priminti 
šiuos jo inspiruojančius žodžius: 
‘Mūsų tikėjimas, kad laisvė bus 
atstatyta Pabaltijo valstybių 
žmonėms, atsispindi mūsų pasi
šventime pagrindiniams laisvės 
ir nepriklausomybės dėsniams, 
kuriais Jungtinės Amerikos Vals 
tybės buvo įkurtos“.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Sovietų kariniai laivai i.š Juodųjų jūrų išplaukė į Vidur
žemio jūrą.

— Egiptas apkaltino Jordaną imperializmu ir pasidavusiu 
Jungtinių Amerikos Valstybių įtakai.

— Japonijos premjeras Kishi jau yra Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Šiandien atvyksta į Washingtoną tartis politiniais ir 
ekonominiais klausimais su prezidentu Eiscnhowcriu, valstybės 
sekretoriumi Dulles ir kitais pareigūnais.

— Britanijos darbo partijos vadas Hugh Gaitskell ragina Va
karų valstybes priimti sovietų siūlymą suspenduoti vandenilio 
bombos bandymus, prižiūrint Jungtinių Tautų komitetui.

— Egipte parlamentariniai rinkimai bus liepos S dieną. Egip
tiečiai išrinks $50 atstovų iš 2,5 R 0 kandidatų į parlamentą.

— Haiti respublikoje politinės riaušės baigtos, bet laukiama 
naujų.

— Japonijos didžiausias laikraštis „Asahi“ sugestionuoja 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms paleisti visus japonų karo kri
minalistus iš kalėjimų. Laikraštis mano, kad tuo žygiu būtų su
stiprinti JAV — Japonijos santykiai.
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Rašo DR. AL RAČKUS* daktarą. Lauksiu jūsų patari- ties sepcialistai patarė daryti o-

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Ave.. Chicago, 32 y'

Kūdikio kojytes
Pirma, negu kūdikis pradeda Jei kada taip šalta, kad ant ran- 

vaikščioti, jo kojytės kartais kų reikėtų pirštinių, tada kojy- 
jau yra kankinamos ir žaloja- tems reikia minkštų, šiltų ko
mos. Aišku, kad kūdikėliui svei- jinių.
katos nenaikins, kas apie tai ži
no. Bet ar visi apie kūdikio ko
jų higieną žino?

Lietuvoje geros motulės se
niau kūdikus iį vystyklus suvys-

Tėvai stebisi, kai kūdikėlis 
lanksto kojų pirštelius, kai jo 
kojytės yra išlaisvinamos iš ba
telių “nevalios”. Tačiau jie re
tai kada pagalvoja apie tai, kad 

tydavoTr kojis dar ilga juosta k°M PW‘elių judinimas yra vie- 
apvyniodavo ir surišdavo. Rū- ”ln‘e!18 budas Mdlklui ismik 
pestingos Lietuvos motinos šven llntl lr sust'Pr,nti »’« l»«lukiū 
tai tikėjo, kad taip kūdikio ko- raumenis. Net geriausiai pritai- 

kyti ir brangiausios rusies bate-jas juosta varžyti reikia, kad 
kojos būtų tiesios ir gražios. Ir 
vistiek Lietuvoje labai daug kli
šų augdavo. Reikėjo daug me
tų, kol gydytojai įtikino Lietu
vos žmones, kad taip vystyti ir 
varžyti kūdikiams kojytes yra 
nesveika.

Kinijoje mergaičių grožis glū
di ne tiek veiduke, kiek kojose. 
Juo-mažesnė mergaitės koja, 
juo jinai kiniečiui yra gražesnė. 
Taigi Kinijoje motinos savo duk
terų kojas jau nuo kūdikystės 
dienų stipriomis juostomis bin- 
tuoja ir neleidžia kojų pėdoms 
augti. Bet ir lietuvės kartais 
pavydi kitoms mažų pėdų. Ir 
baugu, jog neužeitų mada, kad 
lietuvės nepradėtų savo dukry
tėms kojytes kinietiškai bintuo- 
ti. Žinoma, jos tai darytų iš 
meilės.

Sakoma, kad' meilė svaigina 
ir aptemdo žmogui protą. Tėvų 
meilė savo kūdikiui kartais bū
na tokia didelė ir taip neracio
nali, kad net nežino, kaip ir ko
kius patogumus savo mielam kū 
dikėliui teikti. Tokia meilė kar

kai neleidžia kūdikėliui laisvai 
pirštelius miklinti.

Tėvams gal gražu, kad jų kū
dikėlio kojytės yra batais apau
tos. Bet ar tai sveika, tai jau 
kitas klausimas. Sveikata yra 
svarbesnė už madą!

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia E. P. — Noriu kreip
tis į jus, kadangi lietuviškai ge
riau, nes anglų kalboj esu silp
na, todėl gal kitataučiai dakta
rai nevisai mane supranta. Esu 
35 m., ištekėjusi, auginu du vai
kus — 10 ir 9 metų, — jokių di

mo, nes tos dedervinės vis te
bėra gyvos. Patarkite, kuo tep
ti? O gal trūksta ko nors mano 
organizmui? Dabar pradėjau 
imti žuvų taukų kapsules. Ar 
jos galį padėti, ar pakenkti? 
Šiaip sveikatos stovis labai ge
ras.

Atsakymai E. P. — Vien tik 
tepalais, be kitų medicinos moks 
lo priemonių, savo odos ligos ne- 
pagydysi. Svarbiausia — tai su
rasti priežastis, nuo kurių tams
tos organizme atsiranda alerge
nai arba histaminai, ir, tas prie
žastis pašalinus, tik tada ligą 
pavyks pagydyti. O tai neleng
vas dalykas, ir čia tik patyręs 
daktaras gali pagelbėti, jei tams 
ta klausysi visų jo patarimų. 
Jei neklausysi ir neturėsi kant
rybės, tai niekas nepagelbės. 
Mirti nuo to gal nemirsi, bet il
gai teks kamuotis. O žuvies ke
penų taukai, jeigu be daktaro į- 
sakymo vartoji, kartais gali la
bai pakenkti tamstos sveikatai, 
nes nuo juose esančio vitamino 
D pertekliaus gausi hipervita- 
minozę. Hipervitaminozė dar la
biau pakenks odai, net ir dusu
lį nuo to galima gauti. Patarti
na gydytis tik daktaro priežiū
roje.

Klausia U. R. — Aš labai mėg 
stu pamidorų sunką. Išsiverdu, 
pasiskaninu ir geriu; ir man at
rodo, jog nuo to daug stipriau 
darosi. Tai aš tik norėčiau ži-

delių ligų ar operacijų neturė- n0Įj( ar galima vartoti, ar tai 
jau. Prieš porą metų pradėjo yra sveįka

peraeiją, t. y. išimti tulžį. Mano 
asmeninė daktarė (lietuvė) man 
patarė nesiskubinti su operaci
ja. Ji man nustatė dietą, duoda 
ar prirašo vaistų. Jaučiuosi pu
sėtinai, nors, vengiant riebalų, 
mano svoris krinta. Anksčiau 
svėriau 165 svarus, o dabar — 
po trijų mėnesių — sveriu apie 
135 svarus. Dėl tos ligos aš la
bai nervinuosi. Noriu žinoti 
Tamstos, daktare, nuomonę, ar 
esantieji akmenys nesudaro pa
vojų kitoms virškinimo apara
to dalims, pvz. kepenims, inks
tams ar skilviui. Kas būtų ge
riau šiuo atveju — išimti tulžį, 
ar prisilaikyti dietos ir nešioti 
tuos akmenis? Ar, išėmus tulžį 
su akmenimis, galima tikėtis, 
normalaus virškinimo ir pilno 
maitinimosi, ar nesusidarys kitų 
komplikacijų. Ką šiuo atveju 
pasirinkti? Prašau atsakyti 
“Drauge”.

Atsakymas L. M. — Jeigu nė
ra tulžies pūslėje obtrukcijos ir 
cholecystitiniai priepuoliai neka
muoja, patartina su tulžinės pūs 
lės išpjovimu nesiskubinti. La
bai dažnai pasitaiko, kad mažes
ni cholelitai (akmenys) patys sa 
vaime išslenka laukan iš tulži
nės pūslės. Ką išpjausi, to ne
įdėsi. Be tulžies, kuri yra reika
linga riebalų virškinimui ir nor
maliam žarnų peristoltui, sun
ku žmogui gyventi. Tamsta būk 
savo daktarės priežiūroje ir 
klausyk jos.

KO TIK NAMAMS REIKIA, 
Tuojau Jums DAINA TV teikia
• Televizijas
• Hi-Fi fonografus, Plokšteles
• Kudljus — vietinius ir importuotus
• Dulkiusurblius
• VSdintuvus ir Vėsintuvus
• Klektr. namų apyvokos reikmenis
• Rašomas mašinėles
• Klektr. laikrodžius
• Baterijas, antenas, lemputes Ir 

daug kitokių dalyki)
Aplankykite moderniškų prekybų.

iii-DAina
iPlTCLEVISIOn
Csales - Service)

Ha v. In*. A. 81MENAN
3321 S. Halsted — OUffside 4-5466 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai* 
lr ketvirtadieniais 9—9

VIKTORO KO NCOS 
Lietuvlšks gazolino stotis Ir šuto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 B. WESTERN AVE. PR 8-9633

Antradienis, 1957 birželio 18
■ r i *i x 11 I.A jl ąggaassaaaa

P. ŠILEIKIS. 0. P.
Orthopedaa - PnMczbaas

Aparatal-Protezal, Med. ban- 
’ dažai. Hpec. pagalba kojom 

(Arėti Hupporta) tr t. L 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OBTHOPEDUO8 TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63 rd St, Chicago 29. lll

Tel. PltOKpect 4-6084

tinti akių vokai ir blakstienos, 
apie akis atsirado raudonos dė
mės, paskui pradėjo oda trūnėti 
ir luptis. Baisiai galvą skaudė
davo, nervų įtempimas ir visa 
savijauta būdavo savotiška.

Atsakymas U. R. — Jei pa- 
midorai yra geri, sveiki, neper- 
nokę, tai jų sunką gerti yra 
sveika. Tokia šviežių pamidorų 
sunka, kokią tamsta pasigami
ni, yra daug sveikiau vartoti, ne

Žmona: — Kodėl tu išeini į 
balkoną, kuomet aš tik prade
du dainuoti?

Vyras: — Kad žmonės nepa
manytų, jog smaugiu tave.

Ofiso lr buto tol. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečlad.

ir šeštad. tik 10—12 vai.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Glbaon 8-4938

Oeneralla kontraktorius nau- 
[ Jų namų statybai, įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime didelj patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 VVest Slst Street 
Priima ligonis pagal susltarlma. 

D4I valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 Iki 9 vai. 
p p. kasd lan Išskyrus trečlad Ir
šeštad

Rea tel. GRovehUl 4-5408

Tek REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
'■V RYTOJAS IR CHIRURGAS 

' IETCVIR OYPVTOJAS)
8925 VVest 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo i—4 p ,p. 6:30—8:30 
vai. vak. Trečlad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P. P.

Tel. ofiso tr buto Oliymplc 3-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Rei. 1634 S. 49th Ave., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi

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

Trečlad. tik susitarus.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 VY. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 6-4410 

Rezid. telef. GRovehlll. 0-0017 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. CLlffslde 4-2890 
RezldeneUos: LAfajette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Civio Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 0-2294

6002 YVeet lOth Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0959
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisas ir res.; 5100 S. Westem Ave. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-6677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South YYt-Mim Atenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai. ryto Įkl 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Res. tel. YVAlbrook 5-3706

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

DR. Y. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(7lst Ir Campbell Ave.)

Valandos: Kasdien nuo 2—4 ir 6—8. 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 VV. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad.
uždaryta.__________________

DR. ANNA BALIUNA?
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestcrn Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai Iv 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonaa: PR 8-8229 
Res telef. WAlbrook 5-6076

Tel ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 0-9801

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 lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

Vaikščiojau pas akių daktarą, gu skardinėse konservuoti pa
rų idorai; braškės irgi yra ne nuo 
dai, tačiau retkarčiais pasitaiko 
tokių žmonių, kad jų valgyti ne
gali. Vieni negali valgyti, kad

bet nieko nesurado. Nuėjau pas 
alergijos specialistą; pradėjo da
ryti tyrimus ir duoti kas savai-

Kaip palaikyti

DIRBTINIUS DANTIS
, . tę po adatą. Geriau nesijaučiau,

tais kūdikėli tiesiog smaugte j bpt atsirado lyg dedervin'ės ant
smaugia, jo sveikatėlę ardyte 
ardo. Vienas tokių “komfortų’

rankų iki alkūnių. Tos dedervi-| 
nės pradėdavo plėstis, kol susi-.. _ . nco uiaucviavu i/ivolio, nui ,

Amerikoje, kudjk.ams ant *«-, llcdavo į vieną, ir baisiai niežti/ 
jų maunamų, tai yra “baby davQ '
shoes”.

Juo mažesnis kūdikis, juo 
minkštesni ir lankstesni yra jo 
kauleliai. Taigi betkoks varžtas 
gali augantį kaulą iškraipyti. Ir 
tie visoki bateliai, maunami ant 
kūdikio kojų pirmiau, negu jis 
pradeda vaikščioti, yra nereika
lingi ir kūdikio kojų kaulams bei 
pėdoms gali labai pakenkti. 
Daug vaikų Amerikoje gauna 
ant kojų “bunjonus” jau kūdi
kystės amžiuje todėl, kad tėvai 
iš meilės ir baimės, jog kūdikio 
kojytės nenušaltų, vis bateliais 
apaudavo. Daug žmonių gal ne
žino, kad kūdikio kojytėms rei
kia ventiliacijos. Nesveika, kai 
kojos batuose šunta ir švinks
ta; nesveika dideliam žmogui, 
juo labiau nesveika kūdikėliui. 
Sveikiausia tai basam. Bateliai 
reikalingi ne tiek šilimai, o tik 
kojoms apsaugoti nuo padūrimo.

Kai pasidarė visos ran
kos be odos ir baisiai žaizdotos, 
tada jau ėjau pas odos specia
listą ir man po kiek laiko page
rėjo. Po metų, jokių vaistų ne
ėmus, ir vėl tas pats pradėjo 
kartotis, vėl pas tą patį odos 
specialistą ėjau. Pripažino, kad 
nuo dulkių, nes dirbu septyneri 
metai tekstilės fabrike, karši
nio skyriuje. Buvau metusi tą1 ep 
darbą, bet nepagerėjo, tai da-, 
bar vėl dirbu' ir neinu pas jokį'

tvirčiau jų vietoje
Ar jūs dirbtiniai dantys Jus truk

do ir apsunkina slydinėdami. iškris- 
dami arba klibėdami kai valgote, 
juokiatės arba kalbate. Tik užbarsty- 
kite truputį FASTEETH ant dantų 
plokštelių. šie alkaliniai (be rūgšties) 
milteliai laiko plokšteles tvirčiau ir 
patogiau. JoMo limpančios košės sko
nio nei jausmo. Nerūgta. Sustabdo 
“plokštelių kvapų” (dirbtinių danų 

... , . kvapų). Pirkite FASTEETH šiandien
noje ir kitoje ligoninėje, tos sri- bet uuriojB vaistinėje. __________

yra alergiški, o kitiems negali
ma, kad turi tūlas vidaus ligas.

Klausia L. M. — Esu 48 m. 
amžiaus, mano tulžyje išaugo 
akmenys. Po peršvietimo vie-

R O P H I
Geriausias

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

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

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-4048 
Res.: YVAlbrook 6-3048

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdienmuo 6 v. v. ,lk.l 9 v. vtį 
Vai,: kaedlen nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

Išskirus trečiad. šeštadieniai, nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUlIman 6-4744 
Buto — BEveriy 8-8946

Tel. ofiso PRoepect 4-9400
Rezid. PRoepect 4-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenue

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

prancūziškas konjakas

Ifi ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

IU. YVAlbrook 5-8063

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 AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., j vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua

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.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

’»l. ofiso HE.4-6849. rez. UE.4-2124

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
*VI Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 

Antr. 1-6, treč.lr šešt Dagai sutarties
sekm. uždaryta.

J

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

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

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat joa jsikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių Baugumo ir divi
dendų naSnmo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomos pinigus. Pasidėję t atipinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,006.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti. *

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

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

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

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

Atdara: pinnadim) nuo 12 Iki 8, antradieni Ir penktadieni nno 9 IM 4, ketvirtadieni nno 9 Ud 8.
Trečiadieni uždaryta visą dieną, e šeštadieni nno 9 Dd 2 po pietų.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestcrn Avenue 
Cbicago 29. IU 

telefonas REpubllc 7-4900 
Rezldencla: GRovehlU 0-8141
pasimatymai pagal eutartla.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 3-4 Ir nuo 4-8:80 v. 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tei. Virginia 7-0034.

Beatdencl dos tel. BEveriy 8-8344

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

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

(71-oa ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S lr 6—t vaL vak. 
šeštadieniai. 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Oflao telef. Y Arda 7—11S4 
. Bealdencljoa — KTewart 3-4411

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS FR CHIRURGAS 

766 VVest SSth Street 
(kampa. Halsted lr 86-ta gatrS) 

VAL 1—4 Ir 4:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrų, trečiadieniu. Atidara 

šeštadieniai. 1—4 vai.

Tel. WAIbrook 5-9470
Rea Hllltop 4-1440

Dr. Alexa<idef J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
8132 South Kedzie Avenae

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo T—9 ▼. vak.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR 6-8838, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest OSrd Street

VAL kasdien nuo 8—4 p p Ir 7:34
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIOU SPKCTALTSTfi 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susiturimų Išskyrų, trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susltarlma

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

(Arti Archer Ave.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 3—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4949.

Namų — GEdarerest 3-7784

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2417 
W. 42nd St,, tet Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2526

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais Av. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpubllc 7-2990 

▼AL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. ir
kitu laiku susitarua telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akta Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus lr rėmus 
4465 8. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 3 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki S v. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso PR. J-4444, rez. HE.4-3160

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 4-0267, rez. PR. 4-4449 

Rezid. 4400 8. Arteslan Ava.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Išrita 7-1829 

Pritaiko akintus
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8. tra- 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-8 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pnsl.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street, 

Chicago 29. Dl.

DRAUGAS 

THF. LITHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 6Srd St., Chicago 29, Illinois, Tel. LUdkm 6-0500

Bntersd as Recond-Class Matter March 31, 1916, at Chlca<o, Illlnaii 
Under the Act of March S, 1879.

Member of the Catholic Pr 
Publishsd daily, azept 

by the
VštkuMlan Oathollo Pr 
PRKNVMERATA:
Olcagot Ir Clcerol 
Kl*ur JAV Ir Kanado) 
(Tialeny]e

■eas Aaa’n RUB8CRIPTION RAIneg
Rundaya 38.00 per y*ar outslde of Chicage

19.00 per year ln Chloago A Closre
■ Roalety 18.00 per year 

Foreign 111.00
ln Canada 
per yeatf.Metams % metų 1I mšn. 1 lt*!

19.00 6.00 31.76 • 1.13
28 00 84 60 32 60 • 1.00

111.00 16 60 38.00 •1.U

Redakcija straipsnius taiso savo nuožtflra Nssunaudotų straipsnių m 
saupo, Ju«s gretina tik Iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų 
aeataako Skelbimų kaline priatusAlamoe paros
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PO NUSIGINKLAVIMŲ-KARAI
Šia tema gerą vedamąjį straipsnį parašė Dawid Lawrence 

savo redaguojamame žurnale “U. S. News & World Report”. Jis 
visai teisingai teigia, kad kiekvieną didžiųjų valstybių nusigink
lavimą sekė karas.

Savo straipsnį jis pradeda nuo 1912 metų, kai Winston 
Churehill, tuomet britų admiraliteto narys, savo kalba parla
mentui siūlė Vokietijai apsiriboti karinio laivyno statyboje. Jo 
pasiūlymas tada buvo vadinamas “laivyno švente”. Tam tikslui 
sudarytos delegacijos dažnai važinėjo iš Londono Berlynan, iš 
Berlyno į Londoną. Pasitarimai buvo intensyvūs. Spauda buvo 
pilna šviesiausių vilčių.

Bet po tų visų pasitarimų, po visų kalbų apie nusiginklavi
mą vis tik Vokietijos imperatorius įsakė pulti savo kaimy
ną ir nuo to prasidėjo I Pasaulinis karas. Tai įvyko praėjus tik 
dviems metams po Churchillio kalbos anglų parlamente ir jo gra
žių pasiūlymų.

Toliau — 1921 m. Jungtinės Amerikos Valstybės, Japonija, 
Didžioji Britanija ir Prancūzija buvo labai aiškiai susitarusios 
apriboti karo laivynų didinimą. Beveik visoms reikėjo suma
žinti turimus laivynus. Bet 1934 metais Japonija pranešė, kad 
ji šio susitarimo nebesilaikys. Nepaisant to, Jungtinės Amerikos 
Valstybės nekreipė į tai dėmesio ir savo laivyno nestiprino. Pran
cūzija ir Didžioji Britanija, taupydamos pinigus, pasiliko toli 
užnugaryje apsiginklavimo atžvilgiu, kuomet Hitleris pradėjo 
statyti milžinišką karo laivyną, auginti gausią kariuomenę, ga
minti tankus, lėktuvus, nepaisydamas Versalio 1919 metų su
tarčių, kuriose labai aiškiai buvo pasakyta, kad to daryti neva
lia.

To pasekmėje jau 1938 m. Muenchene anglų premjeras Cham- 
berlain buvo priverstas (drauge su Prancūzija) padaryti nuolai
das naciška jai Vokietijai, paaukojant jai Čekoslovakiją. Taip 
įvyko todėl, kad abi šios valstybės — Britanija ir Prancūzija — 
buvo nusiginklavusios ir karui nepasiruošusios. Kitu atveju, gal 
ir tų nuolaidų būtų buvę galima išvengti ir gal net II Pasaulinio 
karo nebūtų įvykę.

Praėjo maždaug metai p0 Muencheno įvykių, ir matome Hit
lerį, pradedantį siautėti, iššaukiant didįjį ir baisųjį II Pasaulinį 
karą, užtrukusį šešerius metus.

Vakarų demokratijos nepasimokė ir po tų visų baisiųjų įvy
kių. Ir Jungtinės Amerikos Valstybės, ir jų sąjungininkai nusi
ginklavo visu frontu, kuomet Sovietų Rusija ne tik palaikė vi
sas savo karo jėgas, išaugintas karo metu (daugumoje Amerikos 
ginklais ir šiaip jau jos teikiama parama), bet visu spartumu tas 
savo karines jėgas dar stiprino. Nuo 1947 iki 1950 metų Ameri
ka visu frontu vedė nusiginklavimo politiką.

Šitoji JAV politika komunistus paskatino daryti agresiją 
Korėjoje. JAV politikai, taip pat ir kitų kraštų vyriausybės, pa
matė savo klaidą, kai reikėjo karo mūšiuose paguldyti daugybę 
gyvybių ir išleisti milžiniškas pinigų sumas. Nors oficialiai Ko
rėjoj kariavo Jungtinių Tautų jėgos, tačiau beveik visą karo 
naštą pakėlė Jungtinės Amerikos Valstybės. Sovietų Rusija, 
nors ir būdama Jungtinių Tautų nare, pristatė Šiaurės Korėjai 
ginklus ir karius. Ji net pati prisipažino taip dariusi. Nepaisant 
to fakto, Sovietų Rusija ir šiandien tebėra Jungtinių Tautų nare.

Toji istorija" kartojasi ir šiomis dienomis. Londone yra ve
dama nusiginklavimo konferencija, kuomet sovietai didina savo 
karo laivyną į milžiną, kuomet daro bandymus naujausių atomi
nių karo ginklų. Savo politiką nusiginklavimo konferencijoje ve
da taip, kad JAV ir visi Vakarai nusiginkluotų, tačiau Rusija ir 
jos satelitai pasiliktų apsiginklavę. Reikia manyti, kad šį kartą 
šitą bolševikų tikslą Vakarai supras ir nebesiduos apgaunami.

LIETUVISKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Vilniaus vardas Kanados 
rinkimuose

Ir Kanadoje, JAV pavyzdžiu, 
federalinio parlamento rinkimai 
buvo palydėti stiproku triukš
mu. Tiek kanadinė spauda, ra
dijas ir televizija, tiek ir visos 
muose laikraščiuose, visai at
rodo, buvo visiškai plačiai pa
naudotos. Mums malonu, kad 
kaikurios partijos savo skelbia
muose laikraščiuose .visai 
skirai yra paminėjusios Pabal
tijo kraštus, kartu su sovietų 
satelitinėmis valstybėmis. Dar 
įdomiau, kaip teko skaityti To
ronto “The Telegram”, rinki
minėje akcijoje figūravo net ir 
Vilniaus vardas. Minėtas laikraš 
tis supažindindamas su įvairių 
partijų kandidatais Trinity rin

čių kronikoms buvo rašyta, va
jus nutarta pratęsti iki Jaunimo 
Kongreso, arba šio mėnesio pa
baigos. Ir jei iki to meto rezul
tatai nepagerėtų teigiamon pu
sėn, žurnalo likimas yra visiš
kai aiškus.

Sunku ir suprasti, kodėl pa
kankamai gerai išreklamuotas 
ir tautiečiams išaiškintas reika
las, vietoje tikėtų penkių tūks- 
tančių, tesusilaukė nepilnų po
ros šimtų aukų. Juk buvo pra 
šyta atsiųsti vos po vieną do
lerį ir jei tie penki tūkstančiai 
tautiečių būtų atsiliepę, juk vis 
vien tas skaičius tebūtų reiškęs 
dabai mažą, beveik mikroskopi
nę lietuvių visuomenės dalį. Ne 
jaugi tas reikalas liečia tik du 
šimtus tautiečių? Visdėlto, rei-

kiminSje apylinkėje, sako, kad k4t» ?“lvoti- ka,d “ 
iia apie 55% rinkėjų sudaro "“»’te,k'“'« tautiečių puses, čia
naujieji ateiviai. Tuo būdu rei
kėtų suprasti, ir kandidatams, _ 
besivaržant, neretai iškyla tokie Į 
klausimai, kurie tikrai neturi 
nieko bendro su Kanada. Ir 
tjiip, čia tenka argumentuoti 
apie Ukrainos ateitį ar kam 
turėtų priklausyti Vilnius, len
kams ar lietuviams. Tame pat 
rašiny išspausdintos nuotrau
kos keturių kandidatų, jų tarpe 
ir lietuvių kilmės dr. Frank An- 
cevich. Pateiktas ir jo būdin
gas pasisakymas: “Mes visi da 
bar esame kanadiečiais. Per
daug naujų kanadiečių bando 
gyventi nutolę nuo likusių kana
diečių ir tas kaip tik sudaro prie 
žastį įvariems nesusiprati
mams”. Tuo pačiu jis atmetąs 
visus ginčus “senųjų kraštų” 
problemomis.

Perankstyvas optimizmas
Tai prisitaiko šių įvairumų 

rašėjas pats sau. Dar taip ne
senai, vos tik sužinojus pirmuo 
sius “Lituanus” vajaus rezul
tatus, šiose skiltyse teko pasi
džiaugti gana gražia pradžia 
ir aukomis vieninteliam tos rū
šies žurnalui palaikyti, bet, kaip 
tuoj pasirodė, optimizmas bu
vo tikrai perankstyvas. Iš laik
raščių redakcijoms išsiuntinė
jo “Lituanus” leidėjų laiško 
paaiški, jog, atvirai kalbant, va
jus yra visiškai nepasisekęs ir 
mūsų angliškasis leidinys šiuo 
metu yra prieš labai svarbų 
klausimą — ar tik nereiks su
stabdyti jo leidimą. Gelbstint 
padėtį, kaip jau įvairių laikraš-

tikrai nebūta jokios blogos va

lios, nebent menko nerūpestin
gumo. Bet dabar, vajų dar pra
tęsus, kažkaip norėtųsi tikėti, 
jog reikiama suma “Lituanus” 
egzistencijai patikrinti vis jau 
bus sumesta. “Lituanus” — 916 
VVilloughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y.

Nepasiekė Lietuvos
Prieš kiek laiko teko rašyti 

apie vieną tautietį, kuris savo 
artimiesiems Lietuvoje buvo nu 
siuntęs lietuviškų patefono plok 
štelių. Tuo kart jos gana tvar
kingai pasiekė adresatus. Bet 
pabandžius siuntą pakartoti ir 
vėl siųsti išeivijoje pagamintas 
plokšteles, jau nepasisekė. Jos 
buvo grąžintos iš Maskvos, su 
trumpu anglišku prierašu, kad 
tokios rūšies siuntiniai negali ( 
būti importuoti į Sovietų Są
jungą. Siuntėjas, žinoma, turė
jo stambių nuostolių, nes muito 
ir persiuntimo išlaidų (oro paš
tu), viso apie $40, jau niekas 
negrąžino.

KM************************

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairina 
perkraustymua bei pervežimus 
iž tolimų ir artimų statumų.

Tel. BIshop 7-7075

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

NUO U2SISENBJUSIŲ
SKAUDANČIU 2AIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai efidStl lr naktimis 
miegoti nes Jų užsleenSJualos žalždoa 
nlettjtmą Ir akaudSjlmą senų atvl 
ru lr skaudžių žaiždų uždekite 
LEOULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pasalina 
nležejtmą Ilgos vadlnamoe PSORIA- 
SIS. Taipgi pasalina perSCJImą Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos lr perplySImą 
tarppIrSČIu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlflstančlos suskilsios odos dedlr- 
vlnlų, odos 18b*rlmų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus ISbSrtmas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo 1S- 
vlrSIntų odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
ct*. 11.25, lr IS.60.
Pirkite valstlnBseChl- 
cagoj lr apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc., Qa- 
ev.lnd. Ir Petroit, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJĄ 

RHEEM

LOVVBOY
ŽIEMINĮ

AIIt-fJONDTTIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

te

Po $1.00 Vienas:
Vai Nekukuok ir Kai mes augom Du Broliukai.

Solo Stepas Graužinis.
Šlama Šilko vėjas ir Ramu čia gyventi. Radijo kvartetas “Rūta” 
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka. Solo Juozas Babravičius 
Kam Šeri Žirgelį ir Kai Aš Turėjau. Duetas:

Antanas Vanagaitis ir Juozas Olšauskas 
Našlaitės Kapas ir Griovesių Gėlelė. Pupų Dėdė ir Dėdienė 
Tu Lietuva, Tu Mano ir Dru-Lia. Pupų Dėdė ir Dėdienė 
Linksmų laikų Polka ir Koja Koja Polka. Orkestras 
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas ir Orkestras 
Vainikas I ir II Dailis. Lietuviškų melodijų pynės 
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai. Duetas su Orkestru 
Kur Bėga Šešupė ir Draugai į Kova. Choras

Po #1.50 Vienas:

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy 8L, Chicago 84, DI,

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LEE’S AUTOMATIC 
‘ HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1636 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOwnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

JONAS GRAn|M$Kft$
J. G. TELEVISION CO.

Pardavimas ir taisymas
Tradzi.todmy pntrainamų

10,000 valandų
Televizijos, radijai, patefonai, kamk - • .

2512 W. 47th St. b- VeSmtUVai’ VėdintUVai

Atdara kasdien lkl 6 vai., pirmad ir v ^'■^'on*-*er 6-1998
i**! 3 vai. Sekm. uždaryta

IV***

Antro lazdos galo 
neišlaikytų

Bostono “Monitor” redakto
rius Erwin D. Canham rašo:

“Per televiziją Chruščevas A- 
merikos gyventojams pasireiškė 
gudriu, greitai susigaudančiu ir 
savimi pasitikinčiu ‘politikieriu- 
mi’. Tačiau jo gudrai supinti žo
džiai vargiai turės žymesnės įta
kos Amerikos gyventojams. Mū 
sų visuomenė perdaug gerai in
formuota apie tikrąjį komuniz
mo veidą. Prisiminkime tik Ven 
griją arba visą eilę agresijų, pra 
dėtų su užkorimu kūjo ir pjau
tuvo Pabaltijo kraštams. Pri
siminkime ir komunistų partijų' 
elgesį Prancūzijoje ir Italijoje, 
kada šioms po karo buvo reika
linga ekonominė parama. Ame
rikos visuomenė nepamiršta ir 
fakto, kad Chruščevas buvo iš
tikimas Stalino sėbras visuose 
kruvinuose jo darbuose.

, Įsivaizduokime, kad preziden
tui Eisenhoweriui būtų suteikta 
panaši proga prabilti į Sovietų 
Sąjungos visuomenę. Jo tiesos 
žodžiai labiau tą visuomenę su
keltų, negu Chruščevo žodžiai 
amerikiečiams.

SVARBUS NUTARIMAS
Bostono “Monitor” specialus 

bendradrabis J. C. Harsch iš 
Washingtono rašo:

“Washingtono nutarimas de
rėtis su Sovietų Sąjunga nusi
ginklavimo reikalu yra svarbus 
įvykis JAV ir Sovietų Sąjungos 
santykių istorijoje. Jau daugiau 
dešimties metų mes šiuo reika
lu su rusais kalbamės, bet. ro
dos, siekdami daugiau protoko
lų prirašyti ir savo pozicijų kie
tumą įrodyti. Tikrų derybų ne-

buvo. Buvo tik apsiginklavimo 
lenktynės. Dabar gi VVashing- 
tone manoma, jog rusai iš tikrų
jų nori rimtai derėtis. Tokiu bū
du iškilo klausimas, ar ir JAVA iš 
tikrųjų nori susitarti.

Susitarimo idėjai atsirado stip 
rį opozicija. Jei ne prezidento 
Eisenhovverio užsispyrimas, abe
jotina, ar dalykas būtų pažen
gęs. Apie nutarimo svarbą ga
lima spręsti iš to, jog ištisus 12 
metų VVashingtonas atsisakyda
vo daryti, ką dabar daro. Jis 
atsisakydavo atskirti sienų klau 
simą Europoje nuo nusiginkla
vimo.

Šitas atsisakymas buvo kerti
nis akmuo viršūnių konferenci
joje Genevoje 1955 m. Centrinė 
jo idėja buvo padaryti mainą: 
mes sutiksime savo karišką pa
jėgumą susilpninti, jei rusai su- i 
tiks pasitraukti iš Europos vi
durio. Buvo tvirtinama, kad šai- 
tojo karo ir apsiginklavimo visa 
priežastis — tai rusų buvimas 
prie Elbės ir nenoras leisti Vo
kietijai apsijungti.

Tokiu būdu nutarimas derėtis 
vien nusiginklavimo klausimais, 
paliekant sienų klausimus nuo
šalėje, yra atsisakymas nuo lig
šiol laikytosios pozicijos. Waah- 
ingtone nutarta atskirti nusi
ginklavimą nuo Vokietijos ap
jungimo ir pavergtų kraštų iš
laisvinimo klausimų. Atrodytų, 
jog Maskvai čia padaryta žymi 
nuolaida. Todėl tenka iškelti 
klausimą, ar šitokia nuolaida 
Amerikai naudinga.

Be abejo Maskva nori atoslū
gio ginklų lenktynėse, nes pra
deda nebeatgauti kvapo ir nebe
išlaiko su Amerika. Nors Ame
rikos ekonominė santvarka naš

tą junta, bet išsilaiko be didelių 
begalavimų.

Nutarimas susitarti bei ženg
ti pirmą žingsnį į nusiginklavi
mą turi galutinį tikslą visai baig 
ti apsiginklavimo lenktynes. To
kiu būdu tenka pasvarstyti, ar 
Amerikai naudinga lenktynes 
tęsti. Nejaugi nėra kito, geres
nio kelio pasiekti mūsų politikos 
tikslą — apjungti Vokietiją ir 
išlaisvinti Rytų Europą? Matyt 
Washingtone prieita išvada, kad 
lenktyniuoti nebeapsimoka ir 
kad yra kitų, geresnių išlaisvini
mo kelių”. V.

Skubink prie Kryžiaus ir Malda. Solo Jakubauskaitė-Jacikevičienė 
Žvakė ir Plaštakė ir Vaisas. Budriūno Vyrų Kvartetas 
Į Kovą ir O, Dalele. Budriūno Vyrų kvartetas 
Vežė Mane iš Namų ir Klumpės. Budriūno Vyrų kvartetas 
.Alutis ir Šauksmas. Budriūno Vyrų kvartetas 
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyro kvartetas 
Linksmą giesmę ir Tyliąją Naktį. Solo Izabelė Motekaitiene 
Sveikas Jėzau ir Gui Šiandieną. Solo Izabelė Motekaitiene 
Laimutė ir Palvis. Choras ir Daina Polka
Sutemo ir Barkarolė. Duetas: Motekaitiene ir Kalvaitytė 
Čigonė ir Nokturnas. Duetas: Motekaitiene ir Kalvaitytė

Rekordus siunčiame ir paštu į kitus Amerikos miestus ir į 
kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir supakavimo išlai
doms siųskite extra $1.50; Kanadon — $2.50. Į kitas valstybes 
proporcingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, siųskite 
kartu ir Money Orderį. C O D rekordu nesiunčiame.

Naujas Phonografas — Patefonas trijų greičių (3 speeds) 
grojantis visokius rekordus, vertė $25.00 už $17.50. Siunčiame 
ir į kitus miestus. Kas prisius $5.00 rankpinigių ,tam pasiųsime 
paštu. Kiti pinigai paliekami išmokėjimui.

5 tūkstančiai 10 colių angliškų rekordų vieną kartą var
totų Radijo Stoties po 10 c. vienas. Už 12 rekordų $1.00.

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

CHICAGO 8, ILLINOIS
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PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PRKMIJUOTAS ROMANAS

129 tęsinys ,
Kai viskas aišku ir šviesu, jis vėl kankinasi. Vėl 

pasidaro slapukas.
Šį rytą, pražydus vyšnioms, Samanė rengiasi baž

nyčion. Ją traukia ten. Iš audrų išvedė Apvaizda, rei
kia padėkoti.

Tėvui kas kita rūpi. Jis tiksliai pranešė klebo
nui, kada duktė atvyks. Laikas jau pradėti! Prisi
mena dabar ir žmonai ir ragina aplankyti kunigus.

Išvažiuoja su motina. Blizga jų ratai, mirguliuo
ja beržų lapeliai. Vėjas vaikšto alėja ir juokiasi drau
ge su Samane.

— Būtum išvykus vienuolynan ir žiedais nesi
džiaugtum, — motina neiškenčia.

— Kodėl, mama? Vienuolyne yra dideli sodai. 
Algis pasakojo, jis buvo Pažaislyje, ten sodų platybės!

— Kaip, ar turi noro į vienuolyną? Pameni, per
nai buvai užsidegus, buvom sutarę šį pavasarį pa
kalbėti.

— Aš dar sekmadienį galvojau, mama, kad kito 
nieko nebeliko. Bet dabar aš nepriklausau vienuoly
nui. Jei atsitiktų kokia nelaimė Viktorui, tada, ma

ma, giesmes giedosiu ir už tave melsiuos juodame 
rūbe. Aš ryte, pamačius žydinčias vyšnias, dar per
galvojau: Dievas toks geras, nenorėjo manęs į dul
kes sutrinti. Štai, iš liūtų duobės ištraukė Viktorą ir 
leido vėl man juoktis. — Ji kalba taip nuoširdžiai, kad 
motina neišgali nė žodžio tarti.

Ir Gimbutienei suskauda širdį. Ar ji nepergyve
na to paties, kaip vyras: "Už meisterėlio eina". Jis 
sutvarkys stalus, kėdes, ratus, bet kas bus su ūkiu, 
su tom karvėm, kurios net blizga prieš saulę? Sūnus 
lieka sūnum, vis juo pasiremsi, o duktė — vienos ne
laimės namuose. Jei šiek tiek galvotų, pati suprastų, 
kad taip hegalima, nepadoru. Gal klebonas padės, gal 
vikaras žodį tars, gal dar persigalvos. Kas, kad už
sakai eina. Kiek nuo altoriaus pabėga ir paskui ki
taip gyvena.

I ,
Bažnyčioje tyliai ošia vargonai, lyg nedrįsdami 

gaudimu sujudinti tą šventą ryto rimtį, kuri pripildo 
šonines navas, presbiteriją ir aslą. Saulė liejasi pro Į 
langus ir, lyg tapytoja, margom, šėrinčiom spalvom 
nudažo sienas, altorius. Jos vienas pluoštas leidžiasi’ 
tiesiai į didįjį altorių, kur stovi vikaras. Jo baltas] 
arnotas, apsiuvinėtas- auksu, nusagstytas spalvotais 
akmenimis, žėri, raibuliuoja vos sujudėjus. Atsklei- 
tas mišiolas, rodos, pats gieda maldas.

Samanė suklumpa suole. Paglosto jį tokį rudą, 
tūkstančių rankų nučiupinėtą. Seniai ji čia buvo, se
niai žiūrėjo iš arti į tuos altorius. Seniai kuždėjo žo
džius ne iš maldaknygės, bet iš savo širdies.

Ji turi tiek daug pasakyti. Pradeda nuo tos pa
dėkos, kurią nešiojasi kelintą dieną. Dėkoja už Vik

toro išlaisvinimą.
Anksčiau ji niekada to nepergyveno. Daug kar 

fų klūpojo šiame suole, kalbėdama padėkos maldas 
bet buvo visai kitaip. Dėkojo už skaisčią jaunystę 
už vienatvę, dėkojo su ašaromis. Dabar — už tai 
kad jį sugrąžino.

Bet kodėl sugrąžino?
Ji to negali atsakyti. Supranta, kad visa yra be 

galinio Dievo rankose. Jis atima tada, kai esi toki 
tikras ir saugus, ir grąžina, kada nelaukti.

0 gal tai buvo Dievo pirštas, parodąs, kokio 
varganos, kokios bėdinos šios žemės dienos? Mūši 
laimė tik šešėlis, tik neganda juoda! Dieve, o jei tai) 
visą gyvenimą ?

Nutilę vargonai pasitraukia į skliauto gilumą 
Pasigirsta prefacija. Vikaras gieda sodriu balsu i 
su tokiu pakilumu, kad Samanė suvirpa. Rodos, lyj 
šaukia ją: “Ateik mano pėdsakais ir kelk šird 
augštyn”.

Bet kasgi čia? Jos mintys šoka iš prefacijos gai 
dos. Viktoras šiuo metu valgo... gal tarnaitės už 
miršo paduoti šaukštą, peilį. Jis pakš nepaprašys .. 
Dabar lipa augštyn. Rąstai kvepia. Skamba kirviai 
pakylėjimo varpeliai skamba. Kad tik nesusižeistų 
Vakare jis turės ilgai ilgai pasakoti. Kodėl vėl grįži 
pas Julių? Nesąmonė lįsti į tokius namus, kur tavi 
įskundžia! Bet jis nusižemino. Gal tai padės Juliu 
susigyventi su mintimi, kad . .. Be reikalo! Skambi 
varpeliai, pjūklai skamba. Nuščiūva vargonai, ir mo 
tina paliečia jos ranką. Greit persižegnoja ir sekun 
dei nuliūsta: kodėl ji tokia išsiblaškiusi.

(Bus daugiau)
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PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas ČESLOVAS CE

RIUS) ORANTAS, sūnus Jo
no, gimęs 1921 metais Bi
jotų k., Kybartų vals., Vilkaviš
kio apskr. Jis pats arba jo likimą 
žinantieji prašomi rašyti — Jonas 
Bujauskas, 9729 Woodlawn, Det
roit 13, Michigan.

Jiešk. ADOLFAS BLAZIONAS.i 
iš Raudondvario, Zarasų apskr. 
1949 m. gyveno Vokietijoj, Rott- 
weil„ a/N, jieško motina ir sesuo 
Lietuvoje. Jieškomas LEOPOL
DAS ŠILEIKIS - geodezininkas, 
Ustronių km., Zarasų apskr. Jieš 
ko tėvai, Lietuvoje. Atsiliepti ar
ba apie juos žinantieji pranešti ad
resu: V. Butkys, 138-47 Lloyd Rd., 
Jamaica 35, New York.

PADĖKA,
Dėkojame atsilankiusiems j mu

zikų Ambrazo - Kazėno mokinių 
pavasario koncertą š.m. gegužės 12 
d. Sv. Jurgio parapijos salėje. Dė
kojame parapijos klebonui kun. V. 
Vii'kuitaičiui už nemokamą salės 
davimą, muzikos mokytojams už- 
turtingą programos paruošimą, ok
tetui už programos sustiprinimą, p. 
Vaitėnienei už muzikos mtokiniams 
vaišių stalo suorganizavimą. Spe
cialią padėką p. Stempužiui už jo 
visomis jėgomis prisidėjimą ruo
šimo darbe. Atsiprašome ką aplen
kėme ir kviečiame kitais metais į 
tokį pat koncertą.

Rengėjai

M85 KR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

flENDROVc

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — E EMAI.E

f

4038 Arektr Avaaus T.!. IA3-67I* 
AUGUST SALDUKAS rmsldsm*

J*

Mūr. naujas 2 po 5, rd. šild.—333.900. 
Mūr. bung). 8 kb. centr. ftild..$18.900. 
Mūr. 3 apart, lr krautuve — pigiai. 
.M u r. 3 upart. ir kepykla—bargenas. 
Mūr. 4 apart, centr. šild. — 334,000. 
Mūr. 3 apart. Ir taverna — |22,UOO.

"Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave., LAfayette 8-8384

SPECIALUS BARGENAS
Jieškomi JOKŪBAS JANČAUS- 

KAS, s. Jokūbo, gyveno Chica
goje. LIUDVIKA LOMSARGYTE, 
jieško brolis ir sesers duktė gyve
ną apie Švėkšną - Veviržėnus. At- 
silieptiadresu: S. Dabkus, 112 
Geoffrey St., Torontlo, Ont., Cana
da.

Vliko informacinė Tarnyba pra
šo atsiliepti RUDAIČIUS: AKSA- 
VERĄ, BRONIP ir STASĘ. Yra 
svarbių žinių. Rašyti: Informations 
dienst, 14b/ Reutlingen, Garten- 
str. 5, W. Germany.

VYTAUTAS SABAŠINSKAS ir 
ANTANAS PETRAITIS, yra jieš- 
koimi tėvų gyvenančių Lietuvoje. 
Rašyti: Mr. V. M-tis, 103 Abbotts 
Park Rd., London, E. 10, England.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai- 1 
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENES 
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, IU.

ŠALDYTUVAI

tik

MAROUETTE PARKE, tik vienas 
blokas nuo parko. Kampinis mūrinis 
namas. 4 miegami: du 1-me augšte 
ir du pastogėje (attic), 2 vonios. Vis
kas labai puikiai jrengta. Kabinetine 
virtuve, žieminiai aluminijaus langai 
ir kiti patogumai. Reikalinga pama
tyti, kad jvertintumet. šildymas spin
duliuojantis ift viršaus (radlant heat). 
Kaina tik 324,500.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas lr pre
kybinių namų.

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlovr 5*5900

Jieškomi ANTANAS arba JO
NAS PUODŽIUKAITIS, kilęs iš 
Prienų, dabar gyv. JAV. Jam yra 
svarbių žinių iš Lietuvos. Astiliep 
ti šiub adresu: J. Parulis, 51 Vista 
Drive, Ilford, Essex, England.

Stepą Misevičienė, d. Antano, 
jieško savo krikšto tėvo PETRO 
KUČINSKO, s. Dzidoriaus, iš vy
kusio iš Kaupi/kaimo, Tvėrių vals. 
Prašo atsiliepti adresu: Ud. S.S.R., 
Krasnojarskij Kraj Niž Ingasskij 
rajon, pos. Kučerbvo, Zavodovka 
h.i.h., Oktebersko n.s.n. Misevi
čienė Stepą, Antano.

Visi Pittsburgho lietuviai
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgti’o Lietuviy 
Kataliky Radijo Programy

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSUI'OJAMA 
Kiekviena aeknuuden* ono 

1:80 Od 8:00 vai. p. p.
Ifl 8TIPRIOS IR GaLINOOR

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKh

Visata reikalais krelpkltta fituo adre 
su: LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
Radio Station WLOA_ Braddock. Pa

DIDELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
PEI-JA A. RAUDONIS. NELLUfi BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Reomslt Rsafi Teisi. SEeley 3-4711

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo ll tkl 4:30.
SS

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.

PIRKITE lr parduokite eavo ae- 
kilaojamą tartą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisinga patarna
vimo.

L KURŠIUS '
REAL ESTATE SALES

• REpuMic 7-9400

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centr. šild., guražas, 

šviesūs kųnib. Reikia skubiai parduo
ti. duokite pasiūlymų.

Mūr. 2 po 4 ir skiepe 1 kamb., ge
ras mūras, plasterls, nemaži kamb., 
garažas.

Med. 2 po 4, centr. šild., garažas, 
arti mokyklos.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, tik 
314.500.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6, centr. šild. abiem 

butam, dideli mieg., arti susisiekimas 
ir mokykla, reikia skubiai parduoti. 

Med. 4 kamb. su skiepu ir centr.
šild. tik 312.000.

i Mūr. su kraut. Ir 4 kamb. butu, 
centr. šild., garažas, nebrangiai.

MARŲUETTE PARKE:
Naujus mūr. 5 kamb. 3 mieg., cent.

šild. gazu. Labai graži vieta.

SIMAITIS REALTY,
2787 W. 43rdSt«. CL 4-2390

SAVININKAS parduoda modern. 5 
kamb. “face” brick dupelx narnų. 
1 % garaž. Tile vonia. Karštu oru ga
zu apšild. Daug priedų. Apylinkėje 
vieno buto namai. Netoli C. T. A., 
krautuvės, pradinės mokyk, ir higii 
school bei bažnyčia. Čia labai geras 
pirkinys už tiktai 313,500. Išsimokė- 
Jimo sąlygos.

ES. 5-7066

WAITRESSE$
Week Ends and Lunch Hours 

Available — Good Tips 
(2) Checkere 

11:30 A M. to 2 P.M.
Call Victory 2-1077 

GLASS DOME HICKORY PIT 
2721 S. Union Ave.

N U R SE S
Registered Nurses
Licensed Practicals
For P.M. & NIGHT SHIFT

Contact MRS. SIEDSCHLAG, 
Nursing Service for appointanent

ST. ARTHORY DE PADUA 
HOSPITAL

19th Street & Marshal Blvd. 
LAwndale 1-1711

REIKALINGA MOTERIS pri
žiūrėti ligonę. 8 vai. j dieną, 5 die
nas savaitėj. 4615 W. 79th Place, 
RElianee 5-8334.

Jieškoma ONA STASIULEVI
ČIŪTE) KLIMAVIČIENE, duktė 
Jurgio, gimusi 1911 m. Didžių Šel
vių km. Gyv. Vilkaviškio mieste, 
vėliau Kaune iki 1944 m. Taippat 
jos du sūnūs: ROMAS ir VYTAS 
ir jo mamytė ONA STASIULEVI- 
ČIENE, apie 70 amž. Jie patys ar
ba žinantieji jų likimą prašomi ait- 
siliepti adresu: Elena Kilikevičie
ne, 2015 25th St., Detroit 16, Mi
chigan.

33rd lr Halsted, pačiam biznio cen
tre mūr., 3 krautuvės ir 2 būt. savi
ninkui centrai, šildymas.

Brighton Parke arti bažnyčios me
din. Savinink. G kamb. butas. 3105.00 
pajamų mėn., tik 316.300.00.

West-Sidėje, mūr.; 6 būt. po 4 
kamb. Skubiai parduodamas, tik už 
316,500.00.

57th lr Paulina. Mūr. 5 lr 6 kamb., 
rūsys, šildymas, aluminijaus langai, 
garažas. Nebrangiai.

Beverly Shores, Ind. Naujas gra
žus namas su rūsiu ir’šildymu. Tin
kųs gyventi ir ištisus metus.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE.

IiAfayette 3-3881

ARTI MARIJONŲ VIENUOLY
NO IR “DRAUGO” 50 PĖDŲ 
SKLYPAS and 63rd St. su vieno 
augšto krautuve ant 25 pėdų skly
po; ir didelis garažas gale antro 
25 pėdų sklypo. Viskas įtik $21,000 
arba artimiausias tos kainos pa
siūlymas.

F. H. HALVORSEN 
3145 W. 63 r d St. HEmloek 4-4300

6342 S. Ashland Ave. 3-jų augštų 
mūrinis namas. Krautuvė ir 2 butai 
po 6 kamb. Nuomininkai patys apšil. 
2 autom, mūrinis garažas. Nuomų 
33,200. Kaina 328,000. IšsimokėJimo 
sąlygos: pusę reikia Įmokėti. ELMEIt 
JORDAN & CO., 5604 N. Ridge Ave. 
IAJngbeach 1-5160.

STENOGRAPHER1
PART OR FULL TIME W0RK 
Sfome experience desirable būt not 

absolutely necessary.
Age no barrier.

Medium Typing and Shorthand 
Switchboard Experience Helpful 

5 day week.
Hospitalization Benefits after 6 
months. Paid Vacation after 1 
Full Year. Kxcellent Opportunity 
for the right person.

AJAX CONSOLIDATED CO.
4615 W. 20th St.

Bl 2-3076
Cicero, III.

HELP W ANTED -- MEN

AUTO MECHANICS
Ir

BODY & FENDER VYRAI
Atsineškite Įrankius pasiruošę darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MES JUS IŠMOKYSIME

Taisysite įvairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Ave. 

CAIumet 5-7022 

IMMEDIATE OPENINGS

FOR

DIE MAKERS
TOP RATES TO TOP MEN 

Mušt be joumeymen

STEADY WORK

Hawthome Metai 
Products Company 

4336 Coolidge

ROYAL OAK, MICHIGAN

Tai draugai . . . reikia paruošti
džiaugsmo—

Jieškau EMILUOS VLADIČ- 
KAITES ir KOSTO VLADIČKOS 
iš Kuršėnų. Turiu žinių iš Lietuvos 
nuo sesers Aleksandros Marcinke
vičienės. Rašyti: Julė Galminaitė 
Sinkys, 27 S. MunBie Terr., Dor
chester 22, Mass. •

tai

Aldona ir Genė švegždaitė ma
loniai prašo atsiliepti buv. Joniš
kio gimnazijos drauges (us) ir iben 
draklases (ius). Kreiptis j R. šoan- 
kaltę, 9 Maple Ave., Morris Plains, 
New Jersey.

Jieškom FRANCIS A- PETRO
ŠIUS, anksčiau gyveno Fairfield 
Ave., Chicago^ III. Jieško sūnėnas 
Vacys žiužnys, Tauragės m., Li
thuania. Atsiliepti adresu: DRAU
GAS, adv. 831, 4545 W. 63rd St., 
Chicago 29, III.

Sunny Brook ushiskey.

imiuiiiiiitiiiiui
šioje nekilnojamo turto pardavimo 

Įstaigoje perkant ar pardąiMant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 5«tli St. Tel. PRospect 8-5454
iMiiiniiHiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiin(ni»^::™uwiiiiiiiiiiiiiiiiiniuMuuiiiiiiu»iiiiiiimuiiiiiiiiii

Prieš pirkdami ar parduodami 
namas, biznius, sklypus ar ūkine 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSUBANOB 

NOTARY PUBLIC 
2405 We«t 51 St. 
TVAIbrook 5-5030

PRoepect 8-3579 (vak. ir aemad.)
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PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės j

SOPRYCH REAL ESTATE 
6407 S. Kedzie Ave. VVAlbrook 5-3216

Klauskite ALEK KANAVERSKIO

BUILDING & REMODELING

Nauji namai, garažai, Įvairūs pa
taisymo lr pertvarkymo (remodel
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING GONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, 111. 
YArds 7-9675

.Jieškomi JONAS ŠIMKUS, A- 
LEKSANDRA ŠIMKIENE, vaikai 
STANISLOVAS ir LIUCIJA. 193K 
m. gvv. adresu: 2038 W. 21st. St., 
Chicago, III. Prašo atsiliepti šiuo 
adresu: JADVYGA ASTRAUSKIE 
NE, “Ąžuolas” kolūkis, Kelmės ra
jonas, Lithuania.

.ĮS-J Sunny Brook AVhiskey
Ktntuckj Straight ĮMjgįjaiisĮjBl ,
Bourbon Vhi.k', Cheerful as sts Name!

THE OLD SUNNY BROOK COMPANY. lOUISVILlf. KY. OISTRIBUTED BY NAT,''"*« DISTILLERS PRODUCTS CORPORATION 
BOTH 86 PROOF • KENTUCKY BtENOEO WHISK£Y CONTAIN: GRAIN NEUTRAL SPIRITS

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 at 

Tel. BEVERLY 8-8948 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios Įstaigose. '

INCOME TAX. Tai acoountant

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika lr J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO (0, ILL. 
Tel. OLymplo 9-7881 j TO 8-4988

Ir atliekama visus statybos Ir per
tvarkymo (remodeling) darbus.

Jei negyvename taip kaip ti
kime, — pradedame tikėti taip 
kaip gyvename ir esame pri
versti susikurti į gyvenimą to
kias pažiūras, tokius principus, 
tokį gyvenimo būdą, kuris ati
tiktų .mūsų blogą gyvenimą.

P. Sheen

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIM 
Guriausios gfilės dfil vestuvių, ba naš
tų. laidotuvių Ir kitų papuošim*.

2443 W«it BSrd Stresą
Tel. PRoepect 8-0883 lr PR 8-0884.

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

NAUJAS
I 9 S 7

CHRYSLER

*2811

NAUJAS
4 9 5 7

PLYMOUTH

*1782

GAGE PARKE
Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra

žiai Įrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina. .

5 k. mūr. namas, radijatoriais šild. 
2 autom, garažas. 316,900.

Pajamų nuosavybė, 2 po 4 med., 
rūsys, 37 pėd. sklypas, 2 autom, ga
ražas. 314,900.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1)4 augšto medin} namų. — 6 Ir 31/, 
karnb.. alyvos šildymas. Tik 312,200^ 
A. Vaina.

PASITEIRAUK ITE mūsų namų 
sąrašo lr įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

Turiu pirkėjus visų rūšių narnama, 
kiūrėdami skubiai parduoti namų, 
šaukite nemokamam Įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Red Estete
Insurance, Notary Public 

5918 So. WnMern Ave.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7088

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Contractors

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

Namų Įkainavimas lr Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinė? ir buto telefonas 

PRosjiect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVE. 

Olcago 20. DL

• Planer Operatore
* Boring Mill Operatore

Premium Pay 
Night Shift Only

Interviews 5 to 8 r m.

BEATTY MACHINE 
AND MFG. CO.

940 150th Street. Hammond. Ind.

HNUOMUOJAMA — FORKENT

Daugybė garantuotų visų Udlrbysėių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAIS
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

TĄSYS IJTWINAS. P
1039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272 
inavimą ir Prekių Pristaty 
,ą Teikiame Nemokamai. 
itfciA atidara kaadlen nno 
ral. ryto lkl 6 vai. vakaro 
tadienais iki 3 vai. vakaro 
waw»(**w****** *********

Seniausia, didžiausis ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo ištaiga

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

4030 Archer Ave., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515

LAIKAS — PINIGAI
O savininkas sutiko sumažinti kai

nų iki 341.000 Ir perleisti pirkfijui 
lengvai mokamų paskolų už 2 augštų 
po 6 kamb. mūr. narnų Marųuette 
Parke. Namas 5 metų, sutvarkytas Ir 
puikiai Įrengtas. Dvigubi langai. Aug- 
ftta pastogė. Beveik Įrengtas rūsys. 
Dvigubas mūro guražas. Voledkevt- 
člus.

1)4 AUGŠTO M TRAS
5 kamb. apačioj, 3 kamb. Ir graži 

vonia viršuje. Lengva perdirbti Į ant
rų butų. Marųuette Parkas. 316,000. 
A. Sirutis.

RANCH STILIAUS
6 kamb. mūr. namas netoli 72 Ir 

California Ave., beveik naujas. Gazo 
šildymas. Pilnas rūsys. Gražus lotas Ir 
garažas. Daug vertingų priedų. įmo
kėti 36,500. Volodkevlčius

6 KAMB. MOR. REZIDENCIJA
Marųuette Parke ant 40 pfidų skly

po, aut. šildymus alyva, 2 karų ga
ražas. 319.500, A. Katilius.

SUMAŽINTA KAINA
6 did. kam. mūr. namas Marųuette 

Parke. Lengvai galima pertvarkyti J 
2 botu. Rūsyj yra dar 2 kamb. bute
lis. (lažo — karšto vandens šildymas. 
Galima tuojau užimti. A. Rėklaitis.

PIGIAI — UŽ |l»,000
6 kamb. 9 metų rezidencija, 78 lr 

Washtenaw. Svečių Ir valgomas klo
tas kilimais nuo sienos Iki sienos. 2 
auto garažas. Kavaliauskas.

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
tr pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
girkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrmlnal 9-6531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien lr sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 818 
Noltoa. Wlllow Hprtnaa. IIL

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komeredniua 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vek.: VI 7-4229 

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 Went 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus namas ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnuhe 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. Olųrmple 2-6121 nuo 6 vai. 
vakaro Iki 11 vai. vakaro

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 We»t 71st Street
Visi telefonai: VVAlbrook 8:8018

oooooooooooooooooooooooooo
Skelbtis “DRAUGE” apelmoca, 
nea 11a yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienrafltla. o skalbimų 
kaina yra prieinama visiem.
oooooooooooooooooooooooooo

NAMŲ SAVININKAI 1
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPA8 ReaJ Estate
6919 8o. Western. PRospest

Išnuom. didelis šviesus, au at
skiru įėjimu, 2-ime aiugšte kamba
rys. Galima naudotis virtuve. 1710 
W. 67th St. REpublie 7-5888.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. StanttauslcM instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicere
TeL OLymplc 6-0775 nas 8 vsL 

ryto IU 5 vai. t
Telefonas nno 5 vai.

OLymplc 2-0752
LIET. APDRAUDOR AGFJUTtfHA 

Vlaų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvtrtlnos kainoa

Prie* darydami apdraudas kitur, 
pasitstrauklte pas mua

JONAS KIRVAITIB 
UAlhrfMik 6-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 g. Ashland Ave. Chloago 89, m.

Pirkit Apsaugos Bonus!
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.

Ištikėsi Petras Babickas

Iš Brazilijos j JAV ilgesniam 
laikui atvykęs rašytojas Petras 
Babickas birželio 7 — 8 dieno
mis lankėsi Philadelphijoj. Prof. 
A. Jurskio iniciatyva birželio 8 
d. buvo sukviestas gausus būrys 
aktyvesniųjų Philadelphijos lie
tuvių, kuriems mielas svečias 
Petras gražiu žodžiu kalbėjo a- 
pie lietuvio pastangas kovoje dėl 
Lietuvos laisvės, pabrėždamas 
propagandinę prasmę ir praktiš
kai patirtais pavyzdžiais pabust 
ruodamas, kaip galima pasiekti 
gražių rezultatų svetimųjų tarpe 
popularinant jautrius lietuvių 
reikalus. Erdviame prof. A. Jurs 
kio name svečias atsilankiusius 
nustebino ir savo meniškai pieš
tais eskizais, kurie buvo iškabi
nėti sienose imponuojančiai pa
rodėlei.

Stikliorius — Vliko vicepirm.
Philadelphijos lietuvių visuo

menei gerai pažįstamas Liberty 
Savings and Loan Assn. tarnau
tojas teisininkas Jonas Stiklio- 
rius paskutinės Vliko sesijos1 
metu buvo išrinktas Vliko vice
pirmininku. J. Stikliorius, tik J 
kų grįžęs iš Vliko sesijos, birže
lio 8 d. per Bendruomenės Balsą 
tarė žodį į Philadelphijos lietu
vių visuomenę, painformuoda
mas apie Vliko paskutinę sesiją 
bei skatindamas vieningan dar
ban dėl Lietuvos laisvės.

Nauja šeima
LB Philadelphijos apyl. valdy

bos nariai Regina Aleknaitė ir 
Algis Danta birželio 8 d. Šv. Jur 
gio bažnyčioje buvo sujungti mo 
terystė ryšiu. Abu jaunieji yra 
baigę chemijos studijas ir la
bai gražiai reiškiasi Philadelphi
jos lietuvių bendruomeniniame 
gyvenime.

Buffalo, N. Y.
Tragiškasis birželis

Birželio įvykių minėjimas, ren 
giamas Buffalo Lietuvių Klubo 
ir latvių katalikų grupės, įvyks 
sekmadienį, birželio 23 d. St. 
Louis bažnyčioje (kampas Main 
ir Edward gatvių).

12 vai. šv. mišias atnašaus ir 
po mišių pamokslą pasakys kun. 
J. Liauba, OFM, o mišių metu 
pamokslą angliškai pasakys St.. 
Louis bažnyčios klebonas kun. j 
H. J. Schwartz.

Prieš atostogas
Buffalo Lietuvių Klubas, prieš 

išsiskirstydamas vasaros atosto
gų, nutarė visą klubą įjungti į 
JAV Lietuvių Bendruomenę.

B. L. Klubo Valdyba

Gardner, Mass.
Pagerbta uoli vytė

Birželio 4 d. Lietuvos Vyčių 
kuopa pagerbė savo uolią narę 
Marijoną Radeckaitę, kuri bir
želio 15 d. susituokė su N. Lang- 
lois. Ji buvo gausiai apdovano
ta. Kuopos dvasios vadas kun. 
Albinas Jankauskas buvo vaka
ro vedėju ir ragina nepalikti vy
čių, bet į veiklą įjungti ir vyrą.

Puotą surengė kuopos pirm. 
Barbora Milosh ir Vincas Viš- 
niauskas. Dalyvavo apie 30 na
rių bei draugų.

Gegužinė
Birželio 22 ir 23 dienomis Šv. 

Petro ir Povilo vyrų pašalpinė 
draugija rengia metinę gegužinę 
lietuvių vasarnamyje prie gra
žaus ežero.

Bus gerų dovanų ir skanių lie
tuviškų valgių. Rengėjai yra 
Charles Genaitis, Vincas Viš- 
niauskas, Gediminas Panevėžys, 
Aleksis Nakutis, Aleksis Juška, 
Juozas Bekeris, Petras Aukšti
kalnis ir Bronius Kukauskas.

Rengėjai prašo visus dalyvau
ti, ypačiai mūsų draugus iš A- 
thol, Mass.

Trumpai
— Vincas Daraskevičius bir

želio 1 d. apsivedė su I. Soder- 
man.

— Bronius Kukauskas, uolus 
vytis ir Povilo d- narys, susižie
davo su Shella Ledger. Ji yra 
naujosios parapijos vargoninin
kė ir vyčių narė. Vestuvės įvyks 
spalio 5 d.

— Gardnerio liet. katalikai su-
sulaukė kun. Donald Reboko, ku 
ris įšventintas kunigu gegužės 
30 d. Parapiečiai džiaugiasi, nes 
buvo nuliūdę, kai kun. Jonas 
Bakanas turėjo parapiją apleis
ti. Vytis

I
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Brandford, Conn.
Vakarienė

Lietuvaičių dukterijos rengia
ma skani lietuviška vakarienė j 
Šv. Marijos parapijos salėje, 115 
Main Str., birželio 22 d., šešta
dienį, G vai. vak. Biletai tik po 
$1.25, o tikslas — senelius su
šelpti. Bus dovanų.

— Petras Lipkus - Lipkevi- 
čius, žinomas lietuviškos “Mūri
nės” savininkas, mirė gegužės 
31 d. Paskutiniu laiku palaidoti 
Marė Skolonienė, Juozas Gali
nas, Ona Gedminienė, Stasiū
nienė ir Konstancija Yesterienė.

— Domininkas Kisielius, 10 
Main Str., išdirbo M. I. F. fabri
ke apie 55 metus, kuriame dar 
apie 10 lietuvių dirba daugiau 
kaip po 30 metų ir yra laikomi 
garbės darbininkais.

Hamilton, Ont.
Tradicinės Joninės

Birželio 23 d. 2 vai. p. p. Vyt. 
Narušio ūkyje, netoli Hamilto
no, prie kelio nr. 5, įvyks tradi

cinė Joninių gegužinė, kurioje 
dalyvaus lietuviai, latviai, estai, 
vokiečiai ir kt. Šokiams gros 
puikus lietuvių orkestras “Ai
das”. Veiks bufetas su gaivi
nančiais gėrimais ir užkandžiais. 
Vakare degs tradicinis Joninių 
laužas, vyks tautiniai žaidimai 
ir bus dainuojama prie laužo.

Vyt. Vaidotas ti šviesą.

I I

A. A.

POVILAS TAMAŠAUSKAS-
Gyveno 3360 S. Eow<- Avp. 
Mirė birželio 16 d., 1957, 5 v.

ryto, Bulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Panevė
žio apskr.. Naujamiesčio parap., 
Gustonii, kaimo,

Amerikojo išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

sesuo Ona Gerstautas, švogeris 
Adolph, 2 broliai: Antanas ir 
Peitras, sesers vaikai: Patricia 
Gedville, jos vyras Antanas ir 
Povilas Benny, jo žmona Nancy, 
kiti giminės, draugai ir pažjsta- 
mi. Lietuvoje liko brolis Pra
nai*.

Kūnas paSnrvotas Jurgio 
Itildnilno koplyčioje, 3319 
tuaniea Avė.

Ijtidotuvės (vyks trečiadieni, 
birželio 19 d.. IS koplyčios 8:30 
vai, ryto bus Atlydėtos | Sv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje ■ (vyks gedulingos pamal
dom už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Sv. Ka
zimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Resno, brolis Ir kiti 
giminės.

laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Kudminns. Tel. YArds 7- 
1138.

A. A.

JOSEPII MALONE
Gyveno 7238 S. Claremont Avė.

Anksčiau gyv. Delavan, Wis.

Mirė birželio 16 d., 1957, 4 v. 
popiet, sulaukęs 77 m. amž. 
Gimė Lietuvoje-; kilo iŠ Vainu
to parapijos.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Magdalena (Waiikutė), 
švogeris Antanas Waitkus, jo 
vaikai: Alphonse ir Ix>uis, švo- 
gt-rkos sūnus kunigas Petras 
White, anūkas Gordon Malone, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tam i.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
2424 W. fi9th St.

laidotuvės (vyks trečiadieni, 
birželio 19 d., iš koplyčios 8:30 
Aal. ryto bus atlydėtas į švcnč. 
I*. M. Gimimo parapijos baž
nyčių, kurioje (vyks gedulingos 
pamaldos už velionies stelų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdusi ŽMONA
Laidotuvių direktorius A. 

Petkus. Tel. GRovehilI 6-2345

F,
U-

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Ifl WGRP stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NŪO PIRMAD. IKI PENKTAD.

■ 8:45 Iki 9:80 vai. ryte 
flEflTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte

SEKMAD. H:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 8o MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, IU. HEmlock 4-2418 

«flK**fl«***************#***>

t
A. A.

ROKAS DARASKA
Gyveno 1117 S. Spaulding Avė. 

Tel. NE 8-6629
Mirė birželio 16 d.. 1957. 11 

vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje, kilo iš Kruo

pių parap., Darbių km.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Galvinauskaitė), 
duktė Stella Rumchik, žentas 
John. anūkai: Judy ir Stephen, 
brolio dukterys: Vera Misūnas, 
ford, Iii.) ir Mary Rohaeik, 
jos vyras Donald (gyv. Rock- 
jos vyras Joseph, kiti giminės, 
drangai ir pažįstami.

Priklausė Garfield Pk. Liet. 
Klubui ir Janltor's l’nion.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
birželio 1ft* d., iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę žmona, duktė, žen
tas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 
3-3572.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe
Prccin Photo Studio

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sdv. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

Duoną lr įvairias skcnlngas 
bulkutes kepa

J

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

Tel. CLiffside 4-«37« 
Pristatomo 1 visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčiame | visus artimuo
sius miestus.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 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 š LOŠN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, ūl., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8. Dl.

Škotų šeimoje
Žmona serga. Vyras išeina 

kviesti gydytoją. Kiek susigal
vojęs jis užeina pas ligonę ir 
sako:

— Žinai, brangioji, jei tau dar 
pablogės, tai nepamiršk užgesy-

Pranešame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, kad 1957 m. birželio 16 d. mirė ma
no mylimas brolis.

A. t A.
ZENONAS STADZEVIČIUS

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips kop
lyčioje, 3307 S. Lituanica Avė. Ketvirtadienį 
birželio 20 d., 8:30 v. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdusi sesuo IRENA RAILA

A.. A.

BARBORA JANKAUSKIENĖ
(VAIŠVILAITE)

Gyveno 6815 S. Maplewo|xi Ąvenue
Mirė birž. 16 d., 1957, 4:06 vai. popiet.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rietavo parapijos, Laužų kaimo.
Amerikoje išgyveno 48 metus.
Pasilikk) dideliame nuliūdime Vi’ras Jonas, sūnus Jonas, 

marti Lila, 2 dukterys: Bernice, žentas Edvvard Gracą, ir 
Josepnine, žentas George Benas, 7 anūkai, brolis Jonas Vaiš
vilas su šeima, brolis Petras Vaišvilas su šeima; 3 pusbroliai: 
Stanley Pocius, Walter Pocius ir Stanley Dargis ir jų šeimos. 
Pusseserė Mary Walskis. švogerka Anna Nasakaitis su šei

ma, giminės Mary Kalmer, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Lietuvoje liko brolis Kazimieras, sesuo Bronislava ir jų 

šeimos. Italijoje liko brolio sūnus Kun. Kazimieras Vaišvilas.
Amžina Narė T.T. Marijonu Rėmėjų Draug. Priklausė Šv. 

Barboros Draug. ir Altoriaus ir Rožančiaus Draug.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus koplyčioje, 6812 S. Western 

Avenue.
Laidotuvės įvyks treč. birželio 19 d., iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėta į Švč. P. M. Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. ,

Nuoširdžiai^tviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti Šiose pamaldose. /

Nuliūdę: Vyras, sūnus, dukterys, marti, žentai ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Antanas Petkus. Tel. GR. 6-2345

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!
STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

MOVINC

J

1 957 BUICKAS 
Tik

£2,595-00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK,
007 W. 35th St., Chicago 0, IIL LA 3-2022’

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vloe-Prėskiem

6811 S«. WMtm In. T.l. GRovehilI 6-3748

( paminklų patalpas lr atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet

IflHIRINKITR DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIU DIENOJE! 
JOKIO ĮMOK (JIMO. NDMOKMI'V'E KAPINIO DIENOJK.

iš TOLI IR ARTI
NAUJI oioejj TROPAI-NAUJAUSI KRAU5TW0 (MUKIAI

UAtį N!ETŲ PATYRIMAS- P/6US IRSPININGAS PATARNAMfAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 y. 69 st. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AHmok 5-9209

Atliekame didelius ir mižus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

2641 We$t 7Ist Str. (Kampas Talman Avė.)
Telel. PRospeet 8-9842. Namų tel. WAlbTook 5-5934

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

UODlSIO VALANDOJ

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•848 B*. Wmtem Ava. Air Condltloned koplyOa 
7-MM — 7-8601 Automobiliams vieta 
karto gyvena kitom atimto dalymj gausimo

koplyčia arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LMD0TUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai _ GRovehilI 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

’ Ambulanaų patarna- Mes turime koplyčias
' vimas dienų ir nak- jįn v s o s e Chicagos ir

* tį. Reikale šaukti _ 6 Roselando dalyse ir
imUB' tuojau patarnaujame.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. LITUANICA AVĖ. . Tel. YArds 7-3401

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 VV. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuMk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE________ Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 50th Aire. OLymplc 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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MĖNRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, 1957 birželio 18

Sveikinimai Ir Aukos Tėvų Marijonų Ir Dienraščio “Draugo” Naujų Rūmų Šventinimo Proga
Rimtas, objektyvus,

informuotas
Sveikinimas “Draugui”

Sudbury ir apylinkėj “Drau
gas” yra vienas iš mėgiamiau
sių lietuviškų laikraščių ir, pa
lyginti, didelis lietuvių skaičius 
yra jį užsiprenumeravęs. Kai
kurie mėgino jį pakeisti kitu 
lietuvišku laikraščiu, bet paskui 
nusivylę vėl grįžo prie “Drau
go”, kaipo rimto, .objėktyvaus 
ir geriausiai informuoto lietu
viško dienraščio. Nors pas mus 
paskutiniu laiku lietuvių skai
čius yra kiek sumažėjęs, bet 
toli gražu nesumažėjo "Drau
go” skaitytojų eilės.

Linkiu “Draugui” ir toliau 
būti lietuvybės ir katalikybės 
švyturiu laisvame pasaulyje- ir 
prašau priimti mano kuklią au
ką naujų patalpų pašventinimo 
proga.

Kun. Ant. Sabas
Red. prierašas: Šio laiško au

torius “Draugo” paramai pri
siuntė $5,

INFORMUOJA IR AUKLĖJA
Artėjant birželio dvidešimt 

trečiajai, kada bus viešai pra
vertos dienraščio naujųjų namų 
durys, už kurių spiesis visos

redakcijos ateičiai sukauptos 
viltys, sumanymai, pasiryžimas 
ir entuziazmas, šio išskirtinio 
“Draugo” įvykio proga noriu 
pasveikinti Jus, p. Redakto
riau, visus Jūsų bendradarbius 
ir, žinoma, leidėjus. Be redakci
jos pastangų — ląikraštis nebū 
tų tiek -įsibujojęs. Be leidėjų rū 
pėsčio — redakcijos ir geriausi 
norai negalėtų realizuotis.

Jau pati birželio dvidešimt 
trečioji, liksianti riebiai įsisun
kusi laikraščio istorijoje, nusa
ko “Draugo” kokybę. Bevertis 
leidinys, kad ir kaip būtų rūpi
namasi jo sveikata, šitiek neįs
tengtų nuaugti, nes stokotų 
skaitytojų paramos. Gi laikraš
čio kokybė visada priklauso 
nuo redakcijos. Kad “Draugas” 
yra ne tik įvykius registruojąs, 
bet kartu auklėjąs skaitytoją 
lietuviškume, krikščionybėje bei 
skatinąs jį veržtis pirmyn, kaip 
tautinės grupės narį ir kaip in
dividą — čia jau redakcijos na
rių nuopelnas.

Priimta, kad pirmiausia rūpi
namasi padoresne pastoge, ta
da žiūrima geresnio drabužio 
ar stengiamasi taisyti manie
ras. Tikėkimės, iš visos širdies 
lygios kloties linkėdami, kad ir 
“Draugas” iš šitos tvarkos ne- 
iškryps.

V. Volertas

/ mus
X Balfo Chicagos apskrities 

gegužinėj, įvykusioj birželio 9 
d. Bučo darže, Willow Springs, 
III., dovanas laimėjo: miegamo-

X šv. Jurgio parap. lituanist. 
mokykla Bridgeporte turėjo 
Spaičio darže savo mokslo me
tų užbaigimo gegužinę ir išva
žiavimą į gamtą. Šiemet išleido 
12 mokinių, kuriems buvo 
įteikti pažymėjimai. Kalbas pa
sakė kun. J. Borevičius, SJ, kaip 
LB švietimo atstovas ir komite
to pirm., Ign. Petrauskas bei 
mok. S. Petersonienė. L. B. 
Bridgeporto apylinkė paskyrė 
$25 dovaną knygoms nupirkti

jo kambario baldus - Stasys.įr kitį verslininkai sudėjo daug 
Juška, 1 savaitę atostogų J. įvairių dovanų laimėjimams. 

Turėta gražaus pelno, kuris pa
skirtas mokyklos reikalams, o 
likusieji fantai perduoti LB 
moksleivių tautiniam ansamb
liui, kuris rugpjūčio mėn. 25 d. 
Spaičio darže rengia gegužinę 
su turtingu stalu ir nuotaikinga 
programa.

X šventės Vadovas., kurį re
daguoja J. Kreivėnas, turės 
apie 100 puslapių ir bus gausiai 
paveiksluotas šokėjų grupių pa
veikslais, vadovybės, komisijų, 
pradžios mokyklos mokinių, ku
rie dalyvauja programos išpil
dyme. Be to, jisai turės kitos 
įdomios medžiagos ryšium su 
tautinių šokių švente. Jame bus 
paskelbti visi šventės rėmėjai, 
bet nebus jokių skelbimų, kad 
neužimtų perdaug vietos ir pa
siliktų tikru vadovu ir ateityje.

X Danielius Mikoliūnas yra 
dosnus Balfui, Altui, Vasario 
16 d. gimnazijai ir daug siunti
nių siunčia pavergtiesiems. Sun
kiai dirbdamas, tačiau tvarkin-

Bačiūno vasarvietėje — Rasutė 
Totoraitis, vyrišką auksinį laik
rodį — Pat Camardo, triratį —
Janina Mozolįauskas, radijo 
aparatą — Helen Sawicki, elek
trinį prosą — Kleofa Gaižaus
kas, kavos servyzą — Marytė 
Brynas, patefoną — Kazys Pa- 
keltis, maisto krepšį — Teresė 
Tunkevičius, gėrimų krepšį —
Juozas Bružas. Kitas dovanas 
laimėjo: Emilija Jautokienė, A.
Buika, Anna Olbikas, Stasys 
Karaliūnas, S. Gugeraitis, Ka
zys Klinauskas, Bronė Veselka,
Kostas Vaičaitis, Magdelena 
Bakšienė, Kazys Jankauskis,
M. Kujus, Manus Viržintas, An
tanina Jautokaitė, Boguslovas 
Poškaitis, Alena Guzulaitis, An
ton Narbutas, Mindaugas Peto- 
kas, Bronisė Land, Jadvyga Pu- 
pelis, Algis Vaitkevičius, Kris
tina Kasperavičius, K. Vėlius,
Stefa Krušnauskas, Teodora 
Atroška, A. Miliauskas, A. Žu
kauskas, Genutė Juodikis, V.
Gudaitis, Kazimieras Grigaliū
nas, Petronėlė Mockevičius,, gaį gyvendamas, nusipirko še-

X Prek. J. KarveJs, 3322 So. 
Halsted st., kaip vienas iš tau
tinių šokių finansų komisijos 
narys, paskyrė savo vieną krau
tuvės patalpą komitetui atidary
ti savo raštinę dviem savaitėm 
laiko, kad rengėjai galėtų tinka
mai dirbti ir informuoti visuo
menę apie artėjančius kultūri
nius pasirodymus Chicagoje.

X Tautinių šokių šventėje 
žada atskirai pasirodyti Bosto
no grupės šokėjai su savo ori
ginaliu šokiu “Čigonėliai” ir 
Clevelando — su. įdomiu šokiu 
“Sadutė”, kurie būtų papildomi 
prie kitų numatytų 18 šokių 
programoje.

X LB Chicagos apygardos 
valdyba įmokėjo tautinių šokių 
komiteto sąskaiton $600, lietu
vių meno parodai ruošti — $300, 
Jaunimo kongresui — $100 ir 
Brighton Parko apylinkės val
dybai pianinui pirkti — $150.

X Vysk. V. Brizgys praėjusį 
sekmadienį atnašavo šv. mišias 
ir pasakė pamokslą ŠVČ. Pane
lės Marijos Gimimo parapijos 
naujoje bažnyčioje, minint bir
želio įvykius. Žmonių buvo ne-, 
paprastai daug. ~

X Pranas Norkus., anksčiau 
buvęs vienas iš žymiausių lie
tuvių imtininkų, birželio mėn. 
8 d. atšventė savo 80-tąją gim
tadienį. Jis dabar yra senelių 
namuose — 1919 So. Prairie st.

X Kun. A. Sabaliauskas, sa
lezietis, nuo birželio 15 iki 22 
d. yra sustojęs kazimieriečių 
motiniškų namų 'kapelionijoj 
Chicagoj, kur veda seselėms 
metines rekolekcijas.

X Juozas Kalvaitis, gyvenan
tis 3251 So. Union Avė., sužeis
tas darbovietėj. Gydosi Illinois 
Masonic Hospital, 834 W. Wel- 
lington. Kambario numeris 312.

X Edvardas Kišas birželio 
mėn. 5 d. sėkmingai baigė “Bu
siness Administration” Rut- 
gers universitete, N. J.

Lietuvoj buvo baigęs Vilniaus 
u-te ekonomiją ir įsigijęs diplo
muoto ekonomisto vardą.

X Organizacijos bei asme
nys, norintieji pasveikinti Jau-

PASAULIO SĄŽINES BALSAS
Tūkstantinė minia Chicagos 

lietuvių praeitą šeštadienį Ma
rijos Augšt. mokykloj paminė
jo birželio įvykius. Minėjimas 
nors ir nebuvo išskirtinesnis už 
kitus tokius minėjimus, tačiau 
buvo matyti, kad stengiamasi

vas ir įtikinantis žodis buvo ke
letą kartų pertrauktas ploji
mais. Dr. A. Gerutis savo trum
pame nuoširdžiame žodyje pa
minėjo, kad tokiais įvykiais, 
kuriuos dabar įpinėme, netikėjo 
pasaulis, kad Europoj niekas

išsimušti iš šablono, o tai jau nenorėjo tikėti, jos gali būti 
vertintina pozityviai. Minėjimą , tokiu atsitikimu kultūringam 
atidarė Chicagos Alto skyriaus pasauly, kaip birželio mėn.
pirmininkas T. Blinstrubas. Ka
talikų vardu invokaciją atkal
bėjo kun. Br. Markaitis, SJ, ir 
evangelikų — A. Trakis. Minė
jimui vadovavo T. Blinstrubas, 
pradžioj pakviesdamas tarti žo
dį Lietuvos konsulą dr. P. 
Daužvardį.

Jus privalote kovoti
Pasveikinęs dėl svarbių rei

kalų negalėjusio atvykti min. 
St. Lozoraičio vardu, kon. P. 
Daužvardis perskaitė laišką iš 
Lietuvos, kuriame prašoma ko
voti dėl Lietuvos laisvės, kadan
gi Lietuvos žmonės sudėję ne
paprastą kraujo auką, šiandien 
tokios kovos vesti -nebegali. Žo
dis susirinkusių buvo priimtas 
nuoširdžiais plojimais. Alto 
pirm. L. Šimutis savo žodyje 
pastebėjo, kad Altas kovos už 
šen. Douglas projektą, numa
tantį 20 mil. dol. sumą padėti 
tautoms, kovojančioms už lais
vę. L. Šimutis priminė, kad bus 
Jungtinėm Tautom pasiųsta 1 
mil. parašų su prašymu padėti 
išlaisvinti bolševizmo teriojamą 
Lietuvą. Kalbėtojas taip pat 
priminė, kad šiandien Lietuva 
yra daug blogesnėje padėtyje, 
nes lietuviškumo lopšys kaimas 
šiandien yra sugriautas ir tai 
atsimenant reikia sustiprinti 
jėgas tiems, kurie šiandien gali 
kovoti už Lietuvos laisvę. Gy-

trėmimai. Dr. K. Sruoga tarė 
vertą didelio dėmesio žodį. Tai 
buvo paprasta, tačiau šekspy
riška kalba. Kalbėtojas pasakė, 
kad visos diktatūros žūna, kad 
reikia apeliuoti į pasaulio sąži-, 
nę, kad tos sąžinės daugiausia ’ 
šiuo metu pasaulyje yra ne kur 
kitur, o kaip tik toje pačioje 
salėje.

Vardan tos Lietuvos
Meninėj daly buvo išpildytas 

akt. K. Oželio parengtas mon
tažas. Virkau pieštų dekoraci
jų fone A. Kirvaitytės paruoš
tos kanklininkės, muz. A. Ste- 
phen muzikalios dainininkės 
maloniai nuteikė. Nors šiek tiek 
ir ištęstas montažas “Vardan 
tos Lietuvos” žiūrovų buvo šil
tai priimtas. Montaže taip pat 
buvo panaudotas Chicagos Vy
rų choro įdainuotos dainos.

Naujas dalykas buvo bolševi
kinio teroro paroda, vaizduo
janti bolševikų darbus. Tai bu
vo siaubingų vaizdų rinkinys, 
kurį reikėtų parodyti visam 
pasauliui, kad šis nuo
latinėj kalboj apie taiką pama
tytų kokia yra bolševikinė tai
ka. Bolševikinė taika reiškia

mirtį ir tai pagaliau pasauliui, 
turėtų būti aišku. Šią parodą' 
reikėtų parodyti ir Jaunimo 
kongresui.

Minėjimas buvo baigtas tūks
tantinei žmonių miniai pakiliai 
giedant Lietuvos himną. Malo
nu konstatuoti, kad nežiūrint 
vis kaskart didėjančio viskam 
abejingumo, rimti ir reikšmingi 
minėjimai sutraukia nors ir ne 
taip jau didelį, tačiau ir nemažą 
žmonių skaičių.

L. Augštys

PERKRAUSTAU
II A I. » D S 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

2313 W. 91»t St., Chicago, III. 
Tel. PRresectt 9-2781

DĖMESIO!
PopullarlAkiuusla lr hyglenlSklausla 

lletuvlAka
Pl.AIKV KIRPYKLA 

nitiouhroirrti 
752 W. 33rd St.

Dabar yra vedama labai senai ir 
gerai prityrusio kirpėjo. Kaina ta 
pati. bet darbas daug aiyžinlncesniu.

— tsU

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

SKAUDA GALVĄ?
Chiropraktika suteikia efektivų paleng
vinimą įvairiausių rūšių galvos skaudėji
mams — įskaitant ir migrenos agoniją.

Kreipkitės į jūsų vietinį chiropraktą ir 
rašykite šiandien dėl pilnesnių informa
cijų apie galvos skaudėjimus, jų priežas
tis ir kaip nuo jų apsisaugoti bei gauti 
pagalbą. Taip pat prašykite nemokamos 
literatūros apie kitas ligas.

Spears Chiropractic Hospital
Dept. L-l 06 Denver 20, Colorado

nim,o kongresą prašomi sveiki-' ’ 
nimus siųsti tik raštu. Adresuo
ti: Jurgis Štuopis, 3237 So. Li
tuanica Avė., Chioago 8, III.

X “Draugo” švente yra taip 
ir Tavo šventė, todėl neužmiršk 
atsilankyti į “Draugo” ir tėvų 
Marijonų naujų namų šventini
mą sekantį sekmadienį 3 vai.
P- P-

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayett® 3-1088

B. B. Pletklewicz, prez.; E. R. Pletkietrici, sekr. tr advokatas
Mokame aukštus dividendus. Ketčtamp čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai amnokamaL

Pradėkite taupyti atidarydami suskaite itendlen. Apdrausta Iki *10,000.

Darbo valandos: pirmad. lr ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uidaryta, o tešt. nuo 9 Ud vidurdienio.

Pranas Jančauskas, Č. Grince
vičius, S. Antanaitis, Aleksas 
Lukšys, Barbora Kripkauskie- 
nė, A. Sirutis, Pranas Pilipaųs- 
kas, Petras Genys, Jonas Ka- 
lys, F. Šoliūnas. Vaikišką 'kėdę 
laimėjo Nr. 9000 (pavardė ne
išskaitoma).

Dovanų laimėtojai, kurie ne
pasiėmė dovanų gegužinėj, jas 
gali gauti pas Albiną Dzirvoną, 
4358 S. Washtenaw Avė. (nuo 
6 vai. vak.). Tel. YArds 7-2322.

X Prel. L. Tujaba, Šv. Kazi-

šių kambarių vasarnamį Mi- 
chiana Shores, Ind., prie pat 
Michigan ežero, labai gražioje 
vietoje. Mielai priima vasaroto
jus. Svečiams užsakė “Draugą” 
ir kit. lietuvišką spaudą.

X J. Stanaitis, S. Samoška, 
A. Juknis, N. Gifdwain, V. Paš- 
kauskas, J. Karklys, G. Gudas, 
J. Shulmistras, J. Evans, K. Sa
vickas, kun. A. Švedas, J. Ja- 
tis, Ed. Šulaitis, B. Mikėnas, V. 
Bandžiulis, dr. J. Simonaitis 
yra kandidatai į naująją Ame-

miero Lietuvių Kolegijos Romo- rjcan Legion Don Varnas posto
je rektorius, lydimas Chicagoj 
gyvenančio savo giminaičio 
Juozo Tulabos, lankėsi birželio 
14 d. “Drauge” ir ta proga pa
sikalbėjo aktualiais klausimais 
su “Draugo” leidėjais bei re
daktoriais.

✓
X Liepos mėn. 4 d. Lietuvos 

Vyčiai ruošia tradicinę ameri
kiečių lietuvių dieną Willow 
VVest Grove. Čia bus įdomi pro
grama ir kiti įvairumai.

valdybą. Rinkimai įvyks birže
lio mėn. 21 d. 8 vai. posto na
muose.

X Dail. Pov. Puzinas, atvy
kęs į Chicagą iš New York Lie
tuvių meno parodos reikalais, 
aplankė “Draugo” redaktorius, 
leidėjus ir apžiūrėjo naujus 
pastatus. Buvo sužavėtas kop
lyčia ir atkreipė dėmesį į dail. 
K. Varnelio darytus vitražus.

GAVO IŠ EUROPOS:
Bulvėm tarkuoti mašinėlių (svarbu kugelio mėgėjams)

kaina $1.95 ir augščiau.
Duonai ir dešroms pjaustyti mašinėlių .............. $8.90 ir augščiau.
Skustuvų Pasaulinio masto fabriko Solingene nuo $2.98 — 4.95. 
ir daugybę kitų naujienų, kurių neįmanoma čia Išvardinti;, reika
linga užeit ir pačiam pamatyt. Tikrai rasit sau prekių, kurių senaį 
.lieškote. Šia pačįa proga dėkuojam mūsų gausiai klijentūrai, kurių 
dėka mes galėjome tiek pakilti, kad jau galime mūsų prekių išRi- 
rimkimą padidinti ir laikas nuo laiko atvežti tokių naujienų, kurių 
ne visur rasite.

Krautuvė atidaryta kasdieną įprastomis valandomis ir šventa
dieniais nuo 11 iki 3 vai. p.p.

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 So. Halsted St., Chicago 9, III Tel. CAIumet 5-1064

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ S

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, iės i mo
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 Maistai St. Victory 2-4226

Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6
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IŠKILMINGA DEDIKACIJA
piENRAŠČIO DRAUGO NAUJŲ PATALPŲ

ir
TĖVŲ MARIJONŲ NAUJOJO VIENUOLYNO 

įvyks
Sekmadienį birželio mėn. 23 d., 1957 m.

prie 63-čios ir Kilbourn gatvių
(Kilbourn gat. yra 4500 į vakarus)

Dedikacijos iškilmes atliks
10 EMINENCIJA, KARDINOLAS SAMUEL STRITCH, 

Chicagos Arkivyskupas
Iškilmės prasidės 3:00 vai. p. p.
Palaiminimas Šv. Sakramentu 3:30 vai. p. p.
Sveikinimai ir meninė dalis prasideda 4:00 vai. p. p.
Naujų patalpų lankymas nuo 4:30 vai. iki 6:00 vai. p. p.
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