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Sovietu vadai prižadėjo apginti Čekoslovakija
Maskvos skelbiamas sugyvenimas 

yra didžiule apgaulė
Rusai yra puikūs meistrai kiekvieną įvykį panaudoti propa

gandai. Mikojan ir Chruščev užtraukia tą pačią gaidą: smerkia
mieji buvo karo kurstytojais. Taikos šūkiai Maskvoje seniai aidi, 
kai tuo pat metu svetimose žemėse ne kartą bandyti Maskvos gin
klai. Komunistinės „taikos“ kongresai ne kartą sukviesti vakarie
čiams apgauti. Tuo pat metu kiekviena proga panaudota vakarie
čius į žnyples pagauti. Ir jei Maskvai tat pavyko — ne tiek dėl 
jos sumanumo, bet vakariečių nesusigaudymo.

Chruščev rado reikalą ypatin
gai pabrėžti, kad Maskvos kom
partija siekianti įgyvendinti iš
mintingą Lenino sugyvenimo po
litiką su vakariečiais ir JAV.

Vakariečių suskaldymas
Visas pokario laikotarpis yra 

pilnas įrodymų, kad Maskva sie
kia tik vakariečių suskaldymo, 
nusilpninimo, bet ne sugyveni
mo. Maskvos kompartija nei per 
plauką neatsisakė senosios, sta
lininės taktikos ir strategijos. 
Pasaulinės revoliucijos pradas ir 
toliau tebevyrauja Rusijoje. Ap
stybė komunistinių organizacijų 
svetur atlieka kiršinimo darbą. 
Rusijos užsienio politika sten
giasi išnaudoti kiekvieną gali
mybę išspausti vakariečius ir 
ypač amerikiečius iš kitų žemy
nų. Nors viešai nustojo kalbėti, 
tačiau neabejotinai laukia bet 
kurios suirutės vakariečiuose, o

LONDONAS, liepos 10.—Tris
dešimt penki tūkstančiai skautų 

ypač JAV. Jie neabejotinai deda' * Angliją dalyvauti ju-
didžiausių pastangų sprogdinti
Artimuosius Rytus, Afriką ir 
ruošiasi platesnei komunistinei
veiklai Pietų Amerikoje. Pačia
me krašte siekiama gamybą spar 
tinti, pramonės centrai perkelia
mi į Sibirą. Gamybos spartini
mas ir apsiginklavimas yra pats
didžiausias Maskvos rūpestis. Iki skautų. Pasiruošimas tai jam- 
šiuos uždavinius vykdys būtina bore vyko virš dvejų metų. 
kalbėti apie taiką ir sugyveni-
mą su kapitalistiniais kraštais, 
nors jie, Chruščevo žodžiais, tar 
tais patiems amerikiečiams, esą 
vergovės nešėjais. Jis bandė ame 
rikiečiams užbėgti už akių ir šio
je srityje, kai Rusijos pavergtų 
tautų laisvinimas nėra vykdo
mas, tačiau iš politinio žodyno 
dar neišbrauktas. Maskvos skel
biamoji taika ir sugyvenimas su 
amerikiečiais yra pati didžiausia 
apgaulė. Ji išplaukia iš nūdienės 
Rusijos tikrovės, kai patiems rei 
kia išspręsti daugelis klausimų, 
o jiešmą reikia laikinai į šalį pa- J 
dėti iki jautis gali miške laisvai j 
mauroti.

Petrovskio monologas
Chruščevo įžūlumas prašoko 

saiką, kai jis savo partiečius kai 
tina už 1937 m. terorą, kurį jis 
pats vykdė. Jo auka, minėtasis 
Petrovskij, kai jo sūnus gen. Le- 
onid jau Butirkose mirties spren
dimo laukė, sukvietė Kijiv atsa
kingus teisininkus ir partiečius. 
Jis pakilo iš savo krėslo. Paba
lusiu veidu ašaros riedėjo. Tyliu, 

.drebančiu balsu jis prabilo:
„Kieno labui jūs vykdote įsta

tymus? Kodėl jūs tylite? Jūs 
esate teisininkai ir savo kišenėse 
turite kompartijos knygeles. Ar 
jūs esate bailiai? Rusiją valdo 
nuotykių jieškotojai ir niekše
liai, kurie nekaltą kraują įmirk- 
do žemėje. Kodėl šiam reikalui 
aš paskyriau visą savo gyveni
mą? Atitrūkite nuo jūsų vaiz
duotės ir išvysite neviltį...“

Tuomet jis išsitraukė parti
jos knygutę ir sunaikino.

Netrukus Petrovskij buvo pa
skelbtas pamišėliu ir dingo. Jo 
žmona buvo Malenkovo iškvies
ta į Maskvą. Tačiau ji nenuvyko. 
Kur ji? Į šį klausimą tegali at
sakyti anuometinis Ukrainos

dėję ją traukinyje. Jis ir šiandie
ną panaudoja ne tik Stalino te
roro būdus, bet ir jo skirtuosius 
budelius — į generolo laipsnį pa
keltą Ivaną Serovą, vykdžiusį 
Lietuvoje pirmuosius trėmimus 
1941 m. Juk tas pats Serov lydi 
Chruščevą ir Bulganiną į Prahą 
Rusijos „draugiškumą“ paverg
tiems čekams ir slovakams įro
dyti. Kai smerkiamieji ten bus 
dar kartą kaltinami, jiems teliks 
prisiminti aukos Petrovskio mo
nologą, kuriame taip dramatiš
kai sugretintas viltingas užsimo
jimas ir bedugnėn krentant tra
giškas aiktelėjimas.

Ged. Galva

Kinija priklauso visiem kiniečiam, 
o ne tik partijai

PEIPING. — Mao Tse Tungas pareiškė, kad 1956 m. įvairiose 
♦Kinijos dalyse įvyko streikai ir, kad kaltė glūdi ne tik ūkiniame 
nepasitenkinime, bet ir vadovaujančių asmenų biurokratizme, ku
ris erzino liaudį.

Skautai Anglijon

bilėjinėje jambore, kuri prasi 
dės rugpjūčio 1 d. JAV atstovau
ją skautai, viso 1,759, vyksta lai
vu. Skautai atstovaus 85 kraš
tus. Iš 22 kraštų skautai atvyks 
ta lėktuvais. Didžiausia grupė 
skautų, dešimtim lėktuvų, at
vyksta iš Kanados, viso 1,380

Apsišaudė žydai 
ir arabai

JERUZALE, Izraelio sekto
rius, liepos 10. — Sirijos ir Iz
raelio karo jėgos pasikeitė 10 
valandų apsišaudymu vakar die
ną. Ugnis buvo sustabdyta įsi
kišus Jungtinių Tautų armijos 
vadovybei. Kiekviena pusė kalti
na kitą. Izraelio pulk. Brosh sa
ko kad buvo užmuštas vienas Iz
raelio kareivis ir 7 sužeisti.

Pašalino bombą
KASSEL, Vokietija, liepos 10. 

— Nuo antro pasaulinio karo už
silikusi nesprogusi 1,000 svarų 
sunkumo amerikiečių bomba bu
vo pašalinta, prieš tai iš gyvena
mos vietos išgabenus šimtus šei
mų.

Skiepai į Vengriją
VIENA, liepos 10. — Vengri

ja nori importuoti 250,000 kubi
nių centimetrų Salk skiepų iš 
Kanados. Skiepai būsią pavarto
ti 400,000 vaikų skiepijimui. Pa
sitarimai dėl skiepų gavimo pa
daryti abiejų valstybių atstovų 
Londone.

• Kanadoj įvairios organiza
cijos nutarė prašyti padidinti se
natvės pensijas. Be to prašoma 
daugiau statyti namų seneliams.

KALENDORIUS

Liepos 11d. šv. Pijus I. Seno
vės: Vilimantis ir šarūnė. Sau
lė teka 5:25 vai., leidžiasi 8:27 
vai.

ORAS
Chicagoje ir apylinkėse karš-

kompartijos sekretorius Nikita į ta ir tvanku. Temperatūra apie 
S. Chruščev ir jo talkininkai ly- Į 90 1.

Dėl civilinių teisių apsaugos įstatymo pravedimo kalba šen. 
Richard Russell iš Georgia (kairėje) ir šen Allen J. Eilender 
La. Pietinių valstybių atstovai neprileidžia prie balsavimų ir 
veda amžinus debatus. (INS)

Mao Tse Tungas kalba apie ne
ramumus ir pataria su neramu
mų vadovais nesielgti per griež
tai, o veikti visa psichologiniai 
gerai apsvarsčius.

Kinija ir partija
Nepaprastai aštriai prieš Ki

nijos komunistinę vadovybę pa
sisakė Pekingo liaudies univer
siteto profesorius Ko Pei Tsi. 
Jis viešoje prakalboje demaska
vo komunistų tvirtinimą, kad gy
venimas esąs pagerėjęs: „Taip, 
gyvenimo standartas pakilo, bet 
tik tų kadrų komunistų, kurie 
anksčiau vaikščiojo nuplyšusiais 
batais, o dabar važinėja automo
biliais ir dėvi vilnonius kostiu
mus“. Jei komunistai ne laiku 
susiprasią, tai, anot jo, partijai 
gresia pavojus būti nušluotai 
nuo Kinijos žemės. 600 milionų 
žmonių Kinija nėra komunistų 
partijos Kinija. Kinija priklauso 
visiems kiniečiams, o ne vien par 
tijaiį pareiškė drąsusis Pekingo 
profesorius. Jei partija nesusi
pras atsižvelgti į liaudį, toji ko
munistų partiją nuguis, partie
čius išžudys ir komunistinį reži
mą nuvers. Kai mirs komunistų 
partija, tuo pačiu toli gražu dar 
nemirs Kinija. Ir.be komunistų 
partijos kiniečiai liks savo tėvy
nei ištikimi.

Skirtingas kejias
Tokios kalbos Kinijoje anks

čiau nebuvo girdimos. Tai jau 
nauji balsai. Jie rodo, kad Kini
ja nėra linkusi perdaug pamėg
džioti Maskvą ir mieliau eina sa
vo skirtingu keliu. Iš kitos pusės 
Kinijos palyginamai maža sauje
lė komunistų vadų su Mao Tse 
Tungu priešakyje ima drebėti, 
kad 600 milionų gyventojų kolo
sas neužguitų ir neprislopintų 
tos komunistų vadų saujelės. Ne 
tik Europoje, bet ir Azijoje so
vietinė - komunistinė šlovė visai 
aiškiai trupa. Kai kas net mano, 
kad Mao Tse Tungas su laiku ga
lįs susidėti su esamais ar buvu
siais sovietų satelitais (Gomul- 
kos Lenkija, Tito Jugoslavija ir 
kt.) ir iš to galėtų išsirutulioti 
nauja, nuo Maskvos dar labiau 
nepriklausoma jėga.

Kaip atsiprašyt nužudytus f
Kinijos ministeris pirmininkas 

ir užsienio reikalų ministeris Čiu 
En Lai Kinijos liaudies kongre
se taip pat pasisakė „kritikos ir 
klaidų atitaisymo“ klausimu. Jis 
kreipėsi prieš tuos, kurie kriti

kos priedanga siekia komunis
tinę santvarką Kinijoje visai pa
naikinti. Demokratija Vakarų 
pavyzdžiu Kinijai nebetinkanti. 
Nesą galima duoti lairvės tiems, 
kurię nori sugriauti pačią san
tvarką. Klasių kova Kinijoje dar 
tebeinanti ir kontrerevoliucionie- 
rių dar esą daug. Vis dėlto pri
pažino reikalą viešai atsiprašyti 
tų, kuriuos režimas praeityje „ne 
teisingai nuskriaudė“, tik nepa
sakė, kaip galima atsiprašyti tų, 
kurie buvo komunistinio režimo 
nužudyti. (E.).

Bandys skiepus
WASHINGTONAS, liepos 10. 

— Savanoriai padės išbandyti 
naujus vaistus prieš influenzą. 
Pranešama, kad penki įmoninin- 
kai yra pristatę naujus skiepus 
į tyrinėjimų centrą Montgome- 
ry, Ala.

Rado narkotiką
I HONG KONG, liepos 10. —
Daugiau kaip už $200,000 mor
fino ir hydrochlorino, vartoja- 

I mo heroino gamybai surasta vie
name amerikiečių karo jėgų lėk
tuve, skridusiame iš Bangkok. 
Atsakomingas lėktuvo pareigū
nas teigia, kad paketas buvo 
jam įduotas vieno draugo.

Nuteisti vakariečiai
BERLYNAS, liepos 10. — Ko- 

jmunistinė Rytų Vokietijos vy- 
įriausybė nuteisė keturis Vaka
rų Berlyno gyventojus kalėjimu 
j už tariamą šnipinėjimą Vakarų 
, naudai. ,

FBI atrado daugiau šnipų, 
naudai, čia matyti Zlatovskis

dirbusių Sovietų Sąjungos 
ir žmona, gyveną Paryžiuje.

(INS)

Malenkovas nenorėjo .Amerika sėdinti ant aukso maišų
bėgti

LONDONAS, liepos 10. — 
Londone užsienių reikalų minis
terija paneigia, kad Malenkovas 
buvo prašęs Anglijos azylio tei
sės. Laikraštis Daily Mail prane
šė, kad Malenkovas tokios teisės 
jieškojo 1956 m. kovo mėn. ir du 
mėnesiu vėliau.

Nusi vertė automobilis
PANAMA CITY, liepos 10. — 

Skubantis automobilis nuslydo 
nuo kelio netoli Panama City, 
nusi vertė tolyn apie 1,000 pėdų 
ir sudužo duobėj, 7 pėdų gylio. 
Visi 11 vyrų yra laūnai stovėję 
oro jėgų bazėje arti Tyndall. 
Trys iš lakūnų žuvo ir 8 sužeisti.

Turistai j Europą
NEW YORKAS, liepos 10. — 

Pirma grupė turistų į Europą, 
pagal prez. Eisenhower progra
mą „People to people“ išvyksta 
lėktuvu iš New Yorko šiandien. 
Turistų grupę sudaro daugiau
sia veteranai, kurie dvejų savai
čių kelionėj aplankys Prancūzi
ją, Italiją, Angliją ir Izraelį už- 
megsdami draugiškus ryšius su 
tų kraštų veteranais.

Reikia tarnautoją
MADISON, Wis., liepos 10 — 

Wisconsino universiteto vadovy
bė praneša, kad iš 1,446 pramo
nės ir prekybos įmonių 2,132 at- 
sakomingi asmenys bei agentai, 
jieškojo universitete savo įmo
nėm tarnautojų. Su studentais 
per metus laiko darbo klausimu 
buvo 17,241 pasikalbėjimas. Bai 
giantieji darbo reikalo pasikal
bėjimams sugaišo daugiau 9,000 
valandų. Daugiausia jieškojo 
chemijos srities specialistų.

Juoda ir balta
HEMET, Calif., Farmacistas 

Hali Longacre sako, kad dau
giausia tablečių išperkama spal
votų. Ateity, jo nuomone, bal
tos tabletės bus taip retos, kaip 
dabar juodas automobilis.

Sultono įpėdinis
RABAT, Maroko. — Sultanas 

Mahomedas V paskelbė, kad jo 
vyriausias sūnus skelbiamas 
princu. Tai yra pirmas kartas 
Maroko istorijoj, kad sūnus ka
rūną gauna iš savo tėvo. Norma
liai karūną įpėdinis gaudavo iš 
musulmonų vadovybės.

• Nova Scotia tuo vardu pa
vadinta 1713 m. Anksčiau vadi
nosi Arcadia. Moterys teisę bal
suoti ten laimėjo 1918 m.

• Kanada išrado naują ka
riuomenei susisiekimo priemonę 
Rat, galinčią važiuoti sniegu, 
sausuma ir vandeniu.

PRAGA, Čekoslovakija, liepos 10. — Rusijos raudonasis bo
sas Chruščevas tęsia triumfo kelionę per Čekoslovakiją. Trauki
niu atvykęs į Zeliną ir apipiltas gėlėmis, tuoj pasakė piktų žodžių 
Vakarams.

Chruščevas pradėjo kalbėti 
apie taiką ir sakė, kad tik Sovie
tai nori taikos, kad jie kovos dėl 
taikos ir niekada nepasiduos, kad 
komunistinės idėjos turi būti 
įgyvendintos.

Nekaltas avinas

Dėl valymų pravestų Sovietų 
Sąjungoj Chruščevas pareiškė, 
kad jis buvo reikalingas, nes 
juodos, netikusios avys buvo iš
trauktos už uodegų iš gardo. Gė
lėmis apmėtomas, kaikurios jų' 
krito jam ant galvos, Chruščevas' 
kalbėjo, kad Sovietų Sąjunga nė
ra tokia, kaip vakariečiai, kurie 
yra agresoriai. Prancūzai ir an
glai užpuolė Egiptą, gi dėl Ven
grijos tai kontrevoliucionieriai 
norėjo užsmaugti darbininkų vai 
džią. Vakarai sakė, kad vengrai 
sukilo, sukils ir čekoslovakai, 
tačiau iš to juokėsi čekai ir juo
kėsi sovietai.

Taikos apaštalas
, Kitose vietose Chruščevas pa

reiškė, kad sovietai dėl nusigin
klavimo Londono konferencijoj 
daro viską, tačiau vakariečiai at 
meta Sovietų geriausius planus, 
bet Sovietų Sąjungą ,rr^ k?nfri 
ir stengsis kovoti dėl taikos. Prie 
sienos bolševiką iyuenai uitvu 
sutikti su duona ir druska, bet 
savo kalboj Chruščevas teigė, 
kad Vakarai jieško karo, o So
vietai nori jo išvengti, tačiau jei 
bus karas tai Sovietai gins sate-i 
litines žemes taip kaip savo ir 
Čekoslovakija bus apsaugota nuo 
Amerikos užpuolimo. Tai Rusi
jai nebus sunku, nes ji turi stip
rią pramonę, daug žmonių, gerą j 
armiją ir gerus sąjungininkus. į

Aukso maišai
Niekindamas Vakarus Chruš

čevas pažymėjo, kad Amerika sė
di ant aukso maišų, bet ji nenori 
taikos. Darbininkai turi valdyti 
pasaulį ir darbininkų klasė lai
mės, bet jai laimėti nereikia ka

Naujas lėktuvas
MASKVA, liepos 10. — Tasso 

agentūra praneša, kad sovietai 
pasistatė sprausminį, keturmo- 
torį lėktuvą, galintį paimti 100 
keleivių ir skristi 400 mylių per 
valandą be nusileidimo 3,000 my
lių.

Sudege sandėliai
GALVESTON, Tex., liepos 10. 

— Ugnis kilusi laivų statymo 
doke ir sandėly Sęebrook ežere 
praeitą naktį padarė už pusę mi- 
liono dol. nuostolių.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Australijon influcncos epidemija atėjo iš Azijos ir Innisfa 
mieste palietė 1,100 žmonių.

— Naujas ministerių kabinetas sudarytas Japonijoj. Pasike 
tė tik pora ministerių.

— Irane po žemės drebėjimo pasirodė vidurių šiltinė ir m 
jos jau keletą žmonių mirė. Sveikatos departamentas į epidem 
jos paliestą vietą pasiuntė drabužių, maisto ir vaistų.

— Jacob D. Beam, 1/9 m. amžiaus, prisiekė ir vyksta ka 
naujas JAV ambasadorius Lenkijai, vieton pasitraukusio amb 
sadoriaus J. E. Jaedbs.

— JAV oro pajėgų vadovybė pranešė, kad padarytas vieni 
didžiausių bombonešių B-58, kuris, neoficialiu pranešimu, gah 
skristi 1,800 mylių per valandą.

— Žydų kilmės rašytojas Sholcm Aseh mirė vakar London 
kur jis lankėsi iš Izraelio. Turėjo 78 m. amžiaus. Jis buvo JA 
pilietis, bet gyveno paskutiniu metu Izraelyje.

ro. Chruščevas taip pat stipriai 
pabrėžė draugystę Čekoslovaki
jos ir Sovietu komunistų parti
jų. Nepavargęs ir agresyvus dik
tatorius trečiadienį pasiekė Pra- 
gą ir toliau kiekviena proga 
spjaudė jam keliaklupsčiaujan
čių vakariečių pusėn.

Beveik palaidotas rožėse 
Chruščevas Pragos stoties plat
formoj pareiškė, kad priešai nori 
suskaldyti socialistų tvirtovę, ir 
sugriauti demokratinę tvarką. 
„Bet to, draugaf, niekad nebus“.

Dingę amerikiečiai
WASHINGTON, liepos 10. — 

Komunistinė Kinija yra atmetu
si pasiaiškinimus, kur dingo 450 
JAV žmonių nuo Korėjos karo. 
Kalbama, kad tie žmonės yra lai 
komi kaip belaisviai, tačiau JAV 
Gynybos departamentas sako, 
kad jie yra žuvę ir jų šeimoms 
mokamos mirties pašalpos.

Įdomios iškasenos
Lietuvos mokslų akademijos 

Istorijos institutas jau treti me
lai kartu su Vilniaus kraštoty
ros muziejumi atlieka archeolo
ginius tyrinėjimus Gedimino pi
lies kalno papėdėje. Aptinkami 
namų pamatai, architektūrinės 
detalės, senovės Lietuvos pini
gai, ginklų dalys. Šiuo metu, 
kaip praneša Vilniaus radijas, 
atkasinėjami Onos Barboros baž 
nyčios rytinės dalies sienų liku
čiai. Čia pat šiemet atkasti vie
no gyvenamojo pastato dalis 12 
metrų ilgio dviejų kambarių ir 
virtuvės, plytų asla namas, ku
ris, kaip spėjama, buvo pastaty
tas XVI — XVII šimtmečiuose. 
Be to, šiemet atkasti dideli, ap
valiai nutekinti akmeniniai svie
diniai, priklausantieji XV—XVI 
šimtmečiams. Daug atkasta sta
tybinių detalių: čerpių ir gotiki
nių pastatų, pažymėtų amatinin
kų ženklais. Nemaža randama 
koklių, turinčių didikų herbus, 
papuoštų raiteliais ir kitomis fi
gūromis. Rastos monetos yra iš 
XIV — XVII šimtmečių. Arche
ologinės iškasenos atiduodamos 
Vilniaus kraštotyros muziejui.

• Detroite muštynėse sužeisti 
8 policininkai ir 11 kitų asmenų, 
daugiausia negrų.

• Prancūzijos banko tarnau
tojai sustreikavo, reikalaudami 
pakelti atlyginimą.

• Dvylika arabų kraštų susi
renka liepos 23—27 d. konferen- 
cijon, kur paminės Egipto poetą 
Hafer Ibrahim, vadinamą „Nilo 
poetą“.
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KŪNO DALIŲ PAKEITIMAS
1)R. JUOZAS KRIAUČIŪNAS, Fairborn, Ohio

Žmogaus kūno veikimas yra 
panašus labai sudėtingos maši
nos veikimui. Skirtumas toks, 
kad mašinos veikimas yra me
chaninis, o žmogaus organizmo 
ir jo dalių — fiziologinis, kitaip 
pasakius, gyvybinis. Sugedusios 
mašinos dalys galima pakeisti 
naujomis. Tas pats bandoma da 
ryti ir žmogaus organizme, kai 
kuris nors kūno svarbus audi
nys ar organas neatlieka paves
to darbo dėl sugedimo. Kūno 
audiniai ar organai gali būti su
gadinami ligų, sužeidimų ar būti 
prigimti. v

(lydytojai bando sugedusių 
kūno dalių ar organų pakeiti
mus jau labai seniai. Medicinos 
istorijoje randame, kad apie šeš 
tą šimtmetį prieš Kristų vienas 
Indijos chirurgas bandė patai
syti nosies trūkumą, naudoda
mas skruosto odą. Bandymų pa
keisti sugedusius kūno organus 
ar dalis daryta daug, bet tik 
paskutiniu dvidešimtmečiu pa- į 
daryta toje srityje žymesnė pa
žanga.

ganizmo, ypač jei atstatoma au- ros (plaučių plėvės) trūkumus, 
sis, nosis ar smakras. Bet nau- didelius trūkius ir kita . 
dojama ir homogeninė kremzlė, Sausgyslė prigyja gerai* tik 
tik ši pamažu, per kelis metus, perkelta tame pat organizme, gi

mas vyksta pamažu, kartais net 
kelis mėnesius. O tuo tarpu ji 
(uždėta oda) sulaiko skysčius 
organizme, kurie galėtų gausiai 
būti prarasti per beodę vietą.
Taip pat ji jaudina išlikusį pa
viršiaus epitelį, kuris augdamas 
padengia vis platesnį paviršių.

Oda, perkelta nuo artimų gi
minių toj pat šeimoj, išgyvena 
kiek ilgiau, negu nuo kitų žmo
nių.

Labai nudegusiems kartais 
sunku gauti tiek daug odos pa
dengti beodes vietas. Taigi, pa
dengti nudegusį paviršių bando
ma placentos plėvėmis (o tų 
gauti lengva) ir gaunama paly
ginti neblogos pasėkos.

Bandoma dar odos pakaitalą 
padaryti iš veršiukų embrijonų 
(gyvis prieš gimimą) odos. Lai
kinai ir šis dalykas pagelbsti, 
nors po kurios laiko visas šis veido sužalojimus ir trūkius tai- 
veršinis apdangalas sunaikina- sant ir pan. Iš kitų asmenų pa
lias. imta fascija, išlaikyta šaldymo

absorbuojama. Kad ir sunaiki
nama svetima kremzlė, bet jos 
smulkūs gabalėliai naudojami 
išlyginti kiaušo įdubimus, sustip 
rinti kremzle fascijų (platus raiš 
tis) ar muskulų defektus, su
formuoti naujus šonkaulius ir 
pan.

Akies ragena, fascija ir sausgys 
lė. Akies ragena persodinimui 
imama tik iš kito asmens, nes 
tai svarbus organas ir nėra at
liekamo paimti iš to pat organiz 
mo. Prigijimas palyginti gana 
geras, nes perkeltas audinys la
bai mažai pakeičiamas. Tik čia 
reikalinga šviežia, neprezervuo- 
ta ragena gerai trąpsparencijai 
(šviesos spindulių praleidimui) 
užtikrinti.

Autogeninis fascijos (platus 
raištis) perkėlimas daromas ga
na dažnai ortopedijoje, ypač

iš kito asmens paimta 
gyja.

nepn-

Nervai, perkelti tame pat or
ganizme ar paimti iš kito žmo
gaus, padeda atsistatyti nervui, 
jeigu naudojami sujungti trum

pučius nervo tarpus, bet nieko 
nepadeda, jei tarpas ilgas.

(Nukelta į 4 psl.)

Jei tenka kentčtl nuo užkietėjusių

KORNŲ (nuospaudų)
ir nuotrynų, Ui i vartokite nauji* 
ir skubų skausmų naikintojų 
X - IT. Honkute kainuoja tik 
$1.00 jūsų-u|ų linkės ilrugštoryje.

Sugedusių kūno audinių ar 
dalių pakaitalams gauti yra trys 
šaltiniai: 1. Autogeninis, kai me 
džiaga imama iš to paties orga
nizmo ii- perkeliama tik į kitą 
vietą; 2. Heterogeninis kai me
džiaga imama iš aplinkos gyvių 
— gyvulių ir taisomi sugedimai 
žmogaus organizme; ir 3. Homo 
geninis, kai medžiaga imama iš 
vieno žmogaus ir perkeliama į 
kitą žmogų.

Audinių perkėlimas
Oda. Ji yra audinys ir kartu 

organas. Oda dengia kūno pa
viršių. Tai ji lengvai gali būti 
sužeidžiama. Bet ji taip pat leng 
vai prieinama chirurgams. Tai
gi odos pakeitimas buvo bandy
tas ir bandomas dažnai. Oda, 
perkelta nuo vienos vietos kiton 
to paties asmens, gali prigyti ge 
rai. Oda, paimta iš kito žmogaus 
— neprigyja, ji palengva paša
linama. Mat, svetimi baltymai, 
vad. antigenais, iš uždėtos sve
timos odos iššaukia organizme 
pasigaminimą specifinių antikū- 
nių. Antikūnių ir antigenų reak
cija iššaukia uždėtas svetimos 
odos sunaikinimą. Atrodo, kad 
ateityje bus rastas būdas šitai 
reakcijai apeiti arba jos išveng
ti; tada svetimos odos prigiji
mas bus įmanomas.

Nors ir esant šitai antigenų 
antikūnių reakcijai, homogeninis 
odos pakeitimas visgi naudoja
mas, nes uždėtos odos sunaikini-

Kaulai ir kremzlės. Kaulo da- 
j lys, paimtos iš to paties organiz
mo, naudojamos jau daugelį me 
tų ortopedinėj chirurgijoj pa
keitimui sugedusių ar trūksta- /j 

mų kaulo dalių. Bet dabar vis 
daugiau pradedama naudoti kau 
lūs, paimtus iš kitų žmonių, y- 
pač kad tie kaulai galima ilgai 
išlaikyti tokiuose lyg bankuose, 
šaldymo-džiovinimo būdu apsau- j 
gant nuo gedimo. Tokius kaulus 
panaudojant, išvengiama naujų 
operacijų kūne kaulams paimti, 
sutrumpėja operacijos laikas, iš 
vengiama daugelio' pooperacinių 
nepatogumų ir yra daug dides
nė galimybė pasirinkti reikia
mą kaulą. Homogeninio kaulo 
gabaliukai duoda beveik tokias 
pačias pasėkas kaulo gijime, 
kaip ir kaulas iš to pat organiz
mo paimtas, nes perkeltas kau
las tarnauja tik kaip tiltas, ku-| 
riuo lengviau pereina kaulą ga
miną narveliai.

Kremzlės persodinimui geriau 
naudoti kremzlė iš to paties or-

-džiovinimo būdu, dabar panau
dojama ir duoda geras pasė
kas. Naudojama ji taisant pleu-

“Ir kas būtina ir kas naudinga 
ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS |, 

savo knygoje

Trisdešimt Meiles 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl., 

kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago 29, Illinois

Union Drugs, 3459 S. Halsted . 
Prėskus, 11012 S. Michigan 
43rd St. Store, 2735 W. 43rd 
J & J, 2557 W. G9th 
Charles, 5460 S. Kedzie 
Nieks, 6558 S. Kedzie 
Archer Big Store, 4193 S. Archer 
Cragin, 5100 Grand Avė.
Horaan’s, 3000 W. 59th 
Maranda’s, 2659 W. 63rd

‘šok:
KAZYS ČESNAUSKAS

6444 SO. TROY ST. 
Telef. WAlbrook 5-7670 ir 

GTbson 8-4938
i Generalls kontraktorlus nau

jų namų statybai, įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mą, namų statyboje. e Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai.

1957 M.
TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

Pasinaudokite reta proga dabar pi
giai Įsigyti TV aparatą, nes mums 
reikia paruošti vietą naujiems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NUPIGIN1MU 

Instaliacija Ir garantijos veltui

ITLLLVISIOn
Isales- Service)

Sav. Ini. A. SUMENĄS 
3321 N. Halsted — OIAffsIde 4-5665 

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

SOPH IE BARČUS

RADIO PROGRAMA
IŠ WGEP stoties — Banga 1890

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

KERIMAI). 8:30—9:80 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7169 So. MAPLEWOOD AVE3. 
Chicago 29. IU. HEmlock 4-2418

Duoną Ir įvairia* nkcnlngae] 
butiratas kepa

BRUNO'S KEPYKLA
3339-41 8. Litnanica Avė. 

Tel. CUffslde 4-6376
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame | visus artimuo
sius miestus.

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

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji Įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių
Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 

ir ketvirtj. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį •

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vaJ. vakaro.
Tręėiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings
linini;Šilini

, AND LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
llllllllii (Archer Avė. nt Sacramcnto)

PHONE: Vlrglnia 7-1141

ugud

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

III. WAlbrook 5-8063

DR. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susltarlma. 

081 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan Išskyrus trečlad. Ir 
šeštad »

Res. tel. GRovchlll <1-5008

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 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.

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

LIETUVIS GYDYTOJ ABJ
8025 West 59th Street

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

I'el. ofiso Ir buto OLymplo 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiad. tik susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - Proteziatas

Ar uratai-Protezai, Med. ban
dė žal. Spec. pagali vi kojom 

(Aroh Supports) Ir 1.1. 
Val.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63 r d St.. Chicago 29, III 

Tel. PRoepeot 6-6064

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 W. 63 r d 8t 
Ofiso tel. REUance 6-4410 

Rezld. telef. GKovetiill. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. CLdffSlde 4-2896 
Rezidencijos: liAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47tl» Ir Henultage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 West 16th Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai.

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

Rezld. tel. HEmlock 4-7080
DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South YVestern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų Ilgos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5677
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7383
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1601 W. 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 VVeetern Avenue
vai., kasdien 10-12 vai. 1, 7-9 vai.
vak šeštadieniais 10-a vai Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PK 8-3229 
Res telef. UAIbrook 6-5076

DR. VL BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos Ir Daman Avė.) 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 
šeštad. 2—4 vai. vak. 

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Telef. ofiso IiAfayette 3-6048

Rez.: U'Albrook 5-3048

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba KEp. 
7-9700. Namų — l’K li-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt.

' nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 
[ penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.
----------------------------------------- i
Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 v. vJ., 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PTlinian 5-6766 
Buto--BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS EIGOS 

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

Priima pagal susltarlma

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glh. 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

Imuos dienos

Tel ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Viii i iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p,

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
R<"/.id. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė )

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 9-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

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

~ >1. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penKt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta,

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, 111 

telefonas REpublio 7-4900 
Rezldencla: GRovehUl 6-8161

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036. 

Reiidmrl Jm tel. Rl’tfrlj 8-8944

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-6700 
Rez. RE 7-6867

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

2454 W«*t 71st Street
(71-os ir Oampbell Avė. kampas)

Atostogose iki liepos 
15 dienos

Ofiso telef. YArda 7—1166 
Rflsšdencijos — HTewart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat 35th Street
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvl) 

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas 
dlen Išskyrus trečiadienius Atldars

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199
OR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West flSrd Street

VAL kasdleii nuo 2—4 p p Ir T:8»
Iki 9 vai. Trečlad. Ir SeSt. uždaryta.

Telefonas ORovehill 6-1595
OR. ALDONA JUŠKA

AKTU TJGU SPFCTATJSTE 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
■unltarimą Išskyrus trečiadienius.

US2 W. llarųuetto &oad

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4946.

Namų — CEdarereet 3-7786

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. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. «2nd St., tel. RepnbUc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4842 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer) 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublic 7-2260 

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

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

keičia stiklus Ir rčmns 
4455 S. Oalifornia Avė. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Val. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vok 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0267, rez. PR. 6-6656 

Rezld. 6600 8. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArda 7-1826 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street 

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Jtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudšjlmo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregya 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad ir treč uždara.
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POLITIKOS LAUKE
Sovietų Rusijoje žmonės mažai gauna mėsos, nors daug ir 

sunkiai dirba. Neseniai Nikita Chruščevas viešai pareiškė, kad 
Sovietų Rusija dabartiniu metu mėsos pasigamina tik vieną 
trečdalį to, ką pasigamina Jungtinės Amerikos Valstybės. Nu
rodė jis ir skaičius: Sovietų Rusija per metus pasigamina 
6,560,000 metrinių tonų mėsos, o JAV — 17,200,000.

Tačiau tie skaičiai yra klaidingi, nes Chruščevas nepami
nėjo, kad į JAV 17,200,000 įeina tik galvijų, avių ir kiaulių mė
sa, o tuo tarpu į Sovietų Rusijos nurodytą skaičių įskaitoma ne 
tik galvijų, kiaulių ir avių mėsa, bet taip pat ir paukštiena, ark
liena, ožiena, kiškiena ir kitokia mėsa.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse vien tik paukštienos metų 
laikotarpyje suvartojama apie 3,000,000 metrinių tonų. Tokiu 
būdu visokios rūšies mėsos gamyba Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse yra ne tris kartus, bet tarp penkių ir šešių kartų didesnė 
negu Sovietų Rusijoje.

FAKTAI RODO

Chruščevas buvo užklaustas televizijos programoje, kokiu 
būdu apie 1960 ar 1961 metus Sovietų Rusija galės pasiga
minti tiek mėsos, kiek dabartiniu metu pasigamina Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Į tai jis atsakė, kad tai būsią galima pa
daryti, kreipiant ypatingą dėmesį į kiaulių auginimą. Tačiau fak
tai rodo, jog kiaulių prieauglis pačioje Sovietų Rusijoje nėra di
delis, nes metų laikotarpyje jis padidėja tik keturiais procentais.

Nikita Chruščevas pasakė, kad dabar pagaminama tiek mė
sos, jog kiekvienam Sovietų Rusijos gyventojui metuose tenka 
22.6 kilogramo.
x Jungtinių Tautų Maisto ir Žemės Ūkio organizacijos surink
ti statistiniai duomenys rodo, kad Austrijoje kiekvienam gy
ventojui metuose tenka 45 kilogramai mėsos, Vakarų Vokietijo
je — 46 kg ir Prancūzijoje — 72. Mažiau mėsos už Sovietų Ru
siją suvartoja tik Graikija ih Portugalija (kiekvienas gyventojas 
po 15 kg per metus), Italija (19 kg) ir Ispanija.

SKRIAUDŽIAMI KOLCHOZININKAI
Kolchozininkai, kurie daugiausia prisideda prie gyvulių augi

nimo, gauna mažiausiai mėsos. 1953 m. kolchozų darbininkai 
galėjo pasilaikyti 43 procentus visos gaunoms mėsos. Pra
ėjusiais metais jų dalis nukrito iki 33 procentų. Bet tuo pačiu 
metu valdžiai pristatomos mėsos kiekis padidėjo 90 procentų.

Komunistinė ponija sočiai gyvena, o darbininkai skursta, 
nors Sovietų Rusijos giriasi, kad jie “rūpinasi” darbininkų ge
rove. Jų “rūpinimasis” darbininkais tėra tik darbininkų išnau
dojimas. Kai žmogui yra paneigtos pagrindinės teisės ir parei
gos, tai yra moralinė netvarka. Moralinė netvarka gimdo tik 
visuomeninę netvarką. Netvarkos būdu tvarkos nepadarysi, taip 
pat neįvykdysi teisingumo neteisingumu ar meilės neapykanta. 
Prievartos ir žiaurumo politika, kokia yra komunistiniuose kraš- 

. tuose, išprievartauja žmogų ir jį paverčia valstybės įrankiu.
'^37-

RUSIJOS ŽMOGUS SIEKIA
Sovietų Rusijos žmogus labiausiai siekia šių dalykų: laisvų 

"tautinių respublikų; ūkinės ir kultūrinės laisvės; laisvės paskiro 
asmens veiklai; sovietinis žmogus siekia žmoniškesnių gyvenimo 
sąlygų, asmeninės iniciatyvos ir asmeninio valdymo bei naudo
jimo dabartiniuose kolchozuose. Kitaip tariant, Rusijos žmonės 
siekia visos komunistinės sistemos pakeitimo.

, PROPAGANDINIS NERVINIS KARAS
Tarptautinis gyvenimas pasi- Tai toįie yra komunistų pro- 

lieka ir toliau įtemptas. Ir var- pagandos tikslai. Kaip minėjau, 
giai ar kada bus koks atoslūgis, kad šios rūšies propagandą da- 
Vakarų blokas gali bent kiek bar visu ryžtumu veda Krem- 
sutramdyti Sovietų Rusiją, bet liaus komunistai. Žinoma, ko- 
niekaip nesutramdys Kremliaus munistų vedamai agresijos pro- 
despotų grobikiškų apetitų. Jie pagandai visos Vakarų valsty- 
nuolat siekia visokiais budais bės stengiasi atsispirti, stengia- 
pagrobti svetimų žemių. Kaiku- si vesti priešingą propagandą
rie diplomatai tvirtina, girdi, 

, dabar nėra jau nieko, ką. Krem
liaus despotai galėtų “taikingu

ar bent nurodyti tos .pragaištin
gosios žalingumą. Stengiamasi 
vieningai kovoti su ta propagan

būdu pasigrobti. Tačiau tai dar, dine žala. Tačiau priešingoji pro 
paganda eina toliau ir plačiai 
šakojasi. Per radiją, per spaudą,

Kol kas Kremlius bijo pradėti Į** a,avo. agentus stengiasi su- 
kelti krašte nesantaiką tarp vy
riausybės ir opozicijos partijų. 
Skleidžia visokias pramanytas 
žinias, kelia nepasitikėjimą kraš 
to valdžia, skelbia taip pat vi
sokias pramanytas' žinias apie 
kariuomenės paruošimą ir t.t.

nereiškia, kad jis kur nors ne 
pradės karo.

tai veikia daug atsargiau ir 
apdairiau. Iš to galima daryti 
išvadą, kad komunistinė politinė 
propaganda labai glaudžiai sie
jasi su politika. Ir iš tikrųjų, 
sunku šiandien pasakyti, kur 
baigiasi sovietų propaganda, ir 
kur prasideda tikroji jų diplo
matinė politika. Viskas kartu 
siejama. Tačiau politinė propa
ganda yra daug pavojingesnė 
negu atvira politika. Sovietai ne 
tik to siekia, bet visu ryžtumu 
savo planus vykdo. Tam reika
lui ' turi gausų ir sunkiai suse
kamą špijonažą. Dzūkų Jonas
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DARBAS IR POILSIS

Prasidedančių vasaros atosto
gų proga, “Laiškų Lietuviams”

J redakcija liepos — rugpjūčio 
mėn. žurnalo numeryje įžangi- 

( nį žodį skiria darbo ir poilsio 
apibūdinimui.

Čia apie darbą ir poilsį yra 
taip rašoma: . •

“Žmogus yra neriboto Dievo 
ribotas kūrinys. Dievas, per še- 
šias dienas sutvėręs pasaulį, sep 
tintąją ilsėjosi. Ne dėl to jis il- 

**•’ sėjosi, kad būtų pavargęs, bet 
kad borėjo duoti žmogui pavyz
dį. Žmogus yra darbui sutver
tas. Jis turi dirbti visą gyveni
mą. Tačiau jam, esant ribotam,

" nuolatinis be jokio poilsio dar- 
<» bas būtų neįmanomas. Todėl ne 

'mažesnė pareiga žmogui yra il
sėtis negu dirbti. Jeigu nebus 
poilsio, nebus nė darbo.

d* 'Jį Atostogos yra toks laikas, ka- 
da žmogus turi progą arčiau pa
žinti, kas jis yra ir kam jis skir- 
tas. Jis yra ribotas tvarinys, 
priklausąs nuo neriboto Dievo.
Jis yra skirtas darbui. Jis turi 
ilsėtis, atgauti jėgas, kad jame

. būtų ir sveikas kūnas ir dva
sia stipri. Kaip savaitinė poilsio 
diena — sekmadienis yra drau
ge ir minčių pakėlimo prie Die-

... . vo diena, taip ir atostogos turi 
būti ne tuščio tinginiavimo, bet

—— rimto žmogaus vietos ir vertės 
spratimo laikas.

Šiame gražiame priešatostogi- 
niame “Laiškų Lietuviams” nu
meryje telpa visa eilė vertų pa-

- . siskaityti straipsnių: Alf. Grauš 
lio “Kontempliacijos bruožas pa
sauliečio gyvenime”, P. Maldei- 
kio rašįnio “Vakarų kultūros 
krizė” tęsinys, dr. J. Prunskio 

n»‘ Konvertito entuziazmas”, dr.
' Ag. Šidlauskaitės “Psichologinis iliustruotas ne vien tik dailinin- 

vaiko brendimas svetimoje ap- ųų darbais, bet ir šiaip nuotrau- 
linkumoje”, “Ar mudviem žie-: komis iš lietuviškojo gyvenimo.

— -duotis?” ir kiti. į Edv. bulaitis

iMk.

Žurnalas yra iliustruotas nese 
niai mirusio dailininko Juozo 
Kaminsko darbais.

DAILININKAI

“UŽUOLANKOJE”

Lietuvių išeivijos buities, dai
lės ir kultūros mėnesinis žurna
lus “Užuolanka” savo naujau
siame — birželio mėn. nume
ryje skaitytojams patiekia ne
maža lietuvių dailininkų biogra
fijų bei jų darbų.

Čia skaitytojai supažindina
mi su J. Kaminsku ir jo “Rude
niu”; Zenonu Kolba ir jo vitra
žu; Mečislovu Markuliu ir jo 
“Tuebingen senamiesčio” pa
veikslu ; Broniumi Murinu, kurio 
čia telpa du darbai — "Beverly 
Shores, Ind.” ir Bažnytkaimis 
Lietuvoje”.

Jadvyga Paukštienė čia duo
da vieną paveikslą “Mergaitės 
galvutė”; Mikas Šileikis — “Šv. 

i Augustino bažnyčia”, Vladas 
Vaitiekūnas — “Senatvė”, Ado
mas Varnas — “Šv. Kazimie
ras” ir “Palangės simfonija” 
Vladas Vijeikis — “Pagrobi
mas” ir Ed. Valaitis — “Žie-

M *ma .
Be to meno reikalais čia ra

šo dail. Z. Kolba, kuris kalba a- 
pie šiuo metu Chicagoje vykstan 
čią dailės parodą ir M. Š., duo
dąs žinių apie Amerikos Lietu
vių Dailininkų Sąjungą ir stei
giamąją Čiurlionio vardo gale
riją.

Kituose žurnalo puslapiuose 
yra užtinkami Vlado Ramojaus, 
Albino Valentino, Jono Rinke
vičiaus, Mato K., A. Vii., Povilo 
Treigio ir kt. rašiniai.

Sis žurnalo numeris, kaip ir 
anksčiau išėjusieji, yra gausiai

karą. Matyt, dar nevisai tvir
tai jaučiasi. Be to, jie jaučia, 
kad Vakarai yra žymiai už juos 
dar tvirtesni. Todėl sovietai vi
sokiais būdais stengiasi išplėsti 
savo įtaką Vakarų bloko vals
tybėse. O tie kitoki būdai — tai 
propaganda. Mes jau gerai žino
me ką reiškia žodis “propagan
da”. Iš pirmos pažiūros propa
ganda nėra labai blogas daly
kas. Juo labiau, kad čia nevar
tojama jokios jėgos. Tačiau sve 
tima propaganda yra labai žalin 
ga kiekvienai tautai ir valsty
bei. Blogiausia, kad komunisti
nių valstybių blokas visai ne- 
'siskaito su priemonėmis, kurio- 
vedama komunistinė propa gan
dą. Visų pirma žinotina, ko
kie yra propagandos tikslai. Pro 
paganda gali būti kultūrinė ir

Pasitaiko lengvatikių, kurie tiki 
tokiai propagandai. Tačiau taip 
neturėtų būti. Kiekvienas kul
tūringas žmogus turėtų blaiviai 
žiūrėti į esamą tarptautinę pa
dėtį ir kritiškai vertinti kiek
vieną sensacingą komunistinę ži 
nią. Vadinasi, k’iekvieno kultū- 
ringesnio žmogaus pareiga neig
ti visokias pasirodančias pra
manytas žinias.

Ką jaunimas nori studijuoti?
Žurnalas “Young Catholic 

Messenger” apklausė 1,350 jau
nuolių, teiraudamasis kuo jie 
nori būti. Iš jų 26.8 VĮ atsakė 
norį būti inžinieriais, 14.5 VĮ — 
kunigais, 7.8% gydytojais, 6.8 
kariškiais, 4.9 atletais, 4.4 ad
vokatais.

Tas pats žurnalas, apklausęs 
1,418 mergaičių, patyrė, kad 
23.1% jų nori būti gail. sese
rimis, 18.3 mokytojomis, 17.8 
— sekretorėmis, 8.7% vienuolė
mis.

Iš apklaustų arti 3,000 moks
leivių net 67.2^ pareiškė, kad 
jie eis augštąjį mokslą kolegi
jose ir universitetuose, 7'< ne
planavo eiti augštojo mokslo, o 
29.9G nusiskundė, kad jiems 
trūksta lėšų tęsti mokslą.

ISVYKA-PIKNIKAr
Rengia

NAŠLIŲ, NAŠLIKIŲ IR PAVIENIŲ 

DRAUGIŠKAS KLUBAS

Sekmadienį, liepos (July) 14-tą dieną

LIEPOS DARŽE, WILL0W SPRINGS, ILL.
Groja BEN PEIVIO Orkestras

Įžanga ir parkinimas veltui, bus imami krutami paveikslai. 
Kviečiame visus dalyvauti piknike ir su Našliukais Linksmai 
Praleisti Laiką.

Kviečia RENGĖJAI

Jr
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 
ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai

ANTANAS VILIMASj
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL| 

Telefonas — FRontier 6 1882

Komunistai savo propagandai 
užsieniuose nesigaili pinigų. Jie 
siunčia užsieniuose savo agentus 
(šnipus) ne šimtais, bet tūkstan 

politinė. Politinė propaganda čiais. Be to, dar jieško savo bol-
vartojama politiniams tikslams, ševikiniam darbui ir idėjoms 
Šiuo metu tie politiniai tikslai, skleisti agentų vietiniuose žmo- 
ypač komunistinės Rusijos, yra nėse. Aišku, kad visiems agen- 
visai aiškūs. Jie stengiasi šukei- tams komunistai moka dideles 
ti Vakarų valstybėse karo bai- pinigų sumas. Jie stengiasi pa- 
mę ir nerimą. Žodžiu sakant, jie pirkti tokius žmones, kurie turi į 
stengiasi morališkai, dvasiškai valstybėje augštesnes vietas.

U
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pakirsti kiekvieną valstybę, ku 
ri yra nužiūrėta jų aukai arba 
kuri šiaušiasi prieš komunisti
nes valstybes. Aiškus dalykas, 
kad toks betkurios valstybės 
moralinis pakirtimas yra jai la
bai kenksmingas ir be galo pa
vojingas. Pirma, tokia morališ
kai pakirsta valstybė niekuo
met nesugebės, reikalui atėjus, 
atsispirti jėgai, antra, morališ
kai išsiblaškiusioje valstybėje 
paprastai kyla didelis gyvento
jų sumišimas, panika, o tai iš 
eilės labai pakerta ūkišką, vals
tybės gyvenimą. Kylant neramu 
mui, bankrutuoja visokios ūkiš
kos įmonės, sustoja kreditai. Va 
dinasi, niekas tuomet nenori dė
ti kapitalų į kokias nors nau
jas investacijas. žodžiu sakant, 
ūkiškas gyvenimas apmiršta 
taip pat ir kultūros gyvenimas. 
Neramiais laikais žmonėms ne- 
galvoj rūpintis kultūriniais rei
kalais. Tada žmonės gyvena ner
vais. O kai nervai išsisemia — 
negerai. Dabartinis įtempimas 
kaip tik vadinamas nervų karu.

Reikia pastebėti, kad komu
nistinių valstybių propaganda y- 
ra daug smarkesnė, negu Vaka
rų valstybių. Ypač dabartiniū 
laiku, kada agresinėms, valsty
bėms nėra kas daugiau grobti, 
jos veda labai gyvą propagandą. 
Šiuo darbu užsiima ne tik bol
ševikiniai agentai, bet ir jų dip
lomatai. Aišku, kad ir diploma-

STATYBAI 
/ IR NAMŲ 
PATAIS!
PRISTATOM 
Visokių Rūšiui 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Pres.

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

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštini atidaro kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

150 tęsinys
— O žmones pamokyti, išjudinti, knygynėlį suor

ganizuoti tai vieni niekai. Matei, piršliavau, o apsi
juokiau. Todėl ir parašiau vyskupui laišką, kad už
teks Smilgaičiuose. Pastačiau bažnyčią, viską sutvar
kiau, ką čia veiksiu. Vėl griebsiu kokių komedijų. Ne
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FEDERRL
5RVING5
AND LOAN ASS’N

Ohartered 
by the <J.

A Snperrtaed 
8. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

1905 m. Suorganizuota pagal valstybės čarterj. 
Bendrovė visuomet stengėsi pagerinti 
ir padidinti patarnavimus skoliniojini-, 
ir taupyto jams.

1933 m. įsijungė į Federal Home Loan Banko
sistemą.

1934 m. įsigijo Fed oralinį Čarterj.

1935 m. gavo Federal Savings & Loan Insurance
Corporation, Washington, D.C., apdr Ju
dą. Visų sąskaitos apdraustos iki 
$10,000.00.

1941 m. J. A. V. Iždas pasirinko bendrovę savo 
agentu valstybės taupymo bonams 
pardavinėti.

Nuo pat įsikūrimo mokėjome ir 
mokame aukštus dividendus.

Pradekite taupyti šiandien i

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phone VI 7-7747

JOHH J. KAZAHAU8KA8, proe 

Ohartored ir Saperrlaed by the United States Oovernmeat

Įstaigos VALANDOS: Kasdien nuo 9-toa ryto iki fi vai. po pietų. Ketvirtadieniam anų tf-toe valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro. Šeštadieniais nuo 9 vaL ryto iki 1 vai po pietų Tr«*iadi«nian <ieai ••atidarom*

Ii ja, nuolankumas? Ji šviečia išdidi, tvirta. Jai patin
ka tos prikimštos žmonių menės, reiškiama pagarba. 
Ji žino savo vertę ir pasitiki savimi! Keista?

Po ilgų pietų prasideda valsai. Jaunieji pirmieji 
sukasi ir plaukia, o žmonės ploja. Tada jau visi mai
šosi. Vieni šoka, kiti galiniuose kambariuose kortuoja, 

man jaunoji karta. Kitur rasiu kokį bokštą apgriuvusį svarsto politiką. Į kiemą įsirita įkaitę vyrai su alaus
ar svirną aplūžusį. Dar pataisysiu, kol mirsiu. Daiktai 
ne žmonės, taip neapsigauni. Mūsų Motinai Bažnyčiai 
reikia visokių kunigų, ir tavęs ir manęs. Tu lik čia,

J?

na? Mes tik beržai, pastatyti liudyti mūsų Dievą, mūsų) mato geltoną dėmę. Gal tai gėlė, o gal plaukai? Ir Vik- 
.Viešpatį. Ir Julius, ir tas, liudija. į toras supranta, kad jie nuolat bus kažkur tarp krūmų,

Klebonas nubraukia ašarą. Viršupi jų galvų pa- obels šakose, daržinėlėje, obliaus skiedrose. Bus ru- 
vasaris ir beržai, o kieme žmonių būriai, muzikantai pa- duo, žiema, pavasaris, ir jų niekada nepasieksi. Bus 
sitinka maršu, pats Gimbutas veda vidun. visada anapus, vos įžvelgiamoje gilumoje.

Vikaras tuoj atgyja. Kiek žmonių, kiek klegesio. Dėmė sujuda, ir pasirodo aiškus veidas. Šviečia jis 
Nustebina jį Samanė. Nors ir pasveikina ir susėda,’per naktį į jų vestuvių kambarį. Ji lyg mosteli, lyg 
bet jis seka akim. Ji ne ta. Jeigu jis būtų tokią sutikęs| kviečia ateiti ir matyti jos didelę meilę ir dar didesni, 
aną rudenį, kai čia atsikėlė, jis ne tuos žodžius būtų. nelaimę. Argi jis, tiek gero padaręs, jos nematys, n.- 
įrašęs į savo kartoteką. Kur jos jautrumas, melancho-; išgirs? Argi jis bus akmuo? „Jeigu tu neateisi, aš

stiklais. Jiems menas jaunos dienos, didelės puotos, 
kurių į knygas nesurašė. Būriai jaunųjų striksi žolėje 
ir žaidžia. Vachmistras mirtinai susiginčija su kari-

esi jaunas, daug padarysi, nereikės rūpintis ilgiems ninku, katras geriau šaudo. Giiebia pistoletus ir trau
kia pasveikinti klėties rąstų. Su jais irgi pulkas.

— Tamstele, į nejudančius taikinius geriau sodini, 
tam esi karininkas, — pripažino vachmistras. — Bet aš 

— Kai jauties nebereikalingas, reikia kitur sku- policija, aš tik į judančius daiktus pleškinu. Išmeski! 
bėti arba į grabą lįsti. Aš dar pastatysiu, o jei norėsi, I ką į viršų, tuoj bus skylė,
atkeliausi pas mane. Tada duosiu tau visišką laisvę.

laikams klebonijos statybom.
Vikaras gailis klebono. Geras, tėviškas senukas, 

draugiškas. Dar atsiprašo už visus nesklandumus.

Įvažiuoja į beržų alėją. Viršūnės sušvokščia.
— Ir kaip gražu! — atsikvepia vikaras.
— Matai, kaip mudu skiriamės. Aš vis galvoju, 

kiek čia geros medžiagos statybai, o tau —t gražu. Kai 
įsižiūriu, jie gražūs, gal todėl, kad šiandien Sekmi
nės. — Jis dairosi susimąstęs. — Girdi, kaip tyliai ošia. 
Šventoji Dvasia eina. Kai žydai šventė Sekmines, mi
nėjo tik pavasario šventę, derliaus šventę, o mums ar 
nekalba Kristaus išganymo vaisiais? Ar mes ne beržai,

išmeta Drąsutis su- 
nusileidžia, pasimauna

juokiasi jis ir

Kažkas atneša skrybėlę ir 
švilpia, palaukia, kol skrybėle 
ant vamzdžio ir sugriaudžia.

— Tamstele, ar nepataikiau! 
dainuoja tenoriuku.

Čia per žmones klajoja ir Justinas Linkus. Dideli 
dalykai jam šiandien aiškūs ir suprantami. Paėmęs 
stikliuką, pats sau sano:

Justinai, sveikas, buhalterio vietos tikrai neiš
vengsi.

Jau ir klebonas praeitą savaitę tvirtino tai. Tada
kunige Jonai? Stovime prie kelio ir praleidžiame Die- tik vienas šuolis, ir sėdi už stalo, algelę imi.
vo Apvaizdą, kuri mus veda ir tvarko. Mes nieko ne
galime. Ir kai norime savaip surikiuoti, kas iš to išei-

Praviras langas. Viktoras sustoja. Priešais gilus 
sodas. Sunkūs medžiai, išsiskėtę krūmai. Viename pa-

tada ateisiu!“ Ji mato artėjantį taip gerai pažįstamų 
veidą, kurio grožio jau niekur nesuras.

Ūmai uždaro langą ir užkabina.
— Kodėl? — Samanė klausia linksima.
— Naktys dar šaltos, bus geriau! — Jis atsigręžia 

į savo žmoną. Samanė, nevaržoma žvilgsnių, prisi
glaudžia ir taršo jo plaukus.

— Tu Liną truputį mylėjai? Cal ir .lįuigiau nei 
truputį, — juokiasi.

— Ne! O gal truputį
— Verta, ją mylėti, ji graži.
— Ne dėl to, mylėjau jos nerimą, tą vėją sieloje.
— O lia lia! Tai baisūs daiktai Vėjai greit pra

eina ir nebegrįžta. — Glėbia jį ir bučiuoja Jų žvilgs
niai susitinka, glamonėja vienas kitą ir tartum klau
sia, koks bus bendras jų gyvenimas

Ji sukasi linksma, nukabina vualį, j kurį susmigo 
daug pavydžių žvilgsnių, ir meta

— Tu Viktorai, nežinai, kaip slėgė mane kažkas 
Dabar nuplaukė pavandeniui. Aš noriu siausti kitaip 
gyventi. Aš esu jūra, Viktorai, atsimink tą skirtumų 
'vėjas ir jūra. Vėjas jūrą įaudrina, taip buvo ii , u ma 
nim, bet vėjas nulekia, o jūra amžinai bučiuoja tą pat/ 
krantą. Tu supranti mane: aš turiu daug nerimo, kurį 
slėpiau, rankom, širdim užspaudus. Važiuojam greit 
iš čia, tegu horizonte paskęsta tėviškės beržai. Pabodo 
jie. Kai grįšim, bus broliai, ne samdiniai. Anksčiau to 
negalėjau padaryti, bet šiandien man aišku: mes visut 
galime keliauti drąsūs, ir tu visada jausi jūrą, siun 
čiančią tau drąsias bangas.

(Bus daugiau)
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Ten, kur raudonikiai auga 
(Reportažas iš ALRKF Jaunimo Stovyklos)

Tik nevažiuok per greitai...

Jau ne pirmas savaitgalis su 
daugeliu detroitiečių lietuvių pa
sukame ALRKF Jaunimo Sto
vyklos link. Jeigu jau atsigai
vinti — tai tik lietuviškoje oazė
je! Kelias puikus, gi iš Saline 
miestelio iki pat stovyklavietės 
tuščias. Na, ir deda tautietis 
koją ant gazo pedalo. Nenuo
stabu, kad miesto tvaiko išvar
gintas pilietis nori pirmas pa
tekti į Vėsius “Spyglio” ežero 
vandenis. Tačiau nevisuomet pa 
siseka. Kol budri policija surašo 
teisingo važiavimo “receptą”, 
daugelis lėčiau važiavusiųjų už
ima geriausias vietas po pavė
singais medžiais...

Pinigėlis stovyklai
Įvažiuojantį stovyklon pirmie

ji pasitinka Bražėnas ir Sodo
ms. Jie mandagiai pasisiūlo pa
tarnauti... Jeigu skirsite pini
gėlį stovyklos reikalams, jie į- 
mes į aukų dėžutę, tūnančią prie

Kūno dalių pakeitimas
(Atkelta iš 2 psl.)

Kraujagyslių ir organų 
perkėlimas

Sugedusių kraujagyslių pakei 
timas dabar pasidarė nesunkus 
ir pasekmės yra geros. Krauja- 
gystės galima naudoti iš to pa
ties organizmo ar imti iš kito. 
Jos gali būti ir nevisai šviežios, 
bet tam tikru būdu užlaikytos.

Šiokia tokia, bet beveik revo
liucinė, pažanga yra padaryta 
kaikurių organų persodinime. 
Inkstas, persodintas iš vieno 
žmogaus į kitą, prigijo ir išgy
veno daugiau pusmečio atlikda
mas dariaą: išskirdamas 1200 
— 1500 kūb. centimetrų šlapu
mo per dieną. Bet tas inkstas 
buvo paimtas iš dvynio brolio. 
Iš kitų asmenų persodinti inks
tai neprigyja.

Poskydinė liauka (parathy- 
roid), paimta iš naujagimio, au
ginta tam tikroje skysčių kul
tūroje, turinčioje kraujo plaz
mos to asmens, kuriam žada
ma persodinti, ir vėliau perso
dinta, priaugo gerai. Panašai 
galima persodinti ir skydinė 
liauka (thyroid) ir gauti gerų 
pasekmių .

Iš viso augščiau paminėto ma 
tome, kad žmogaus kūno dalių 
sugedimams pataisyti daroma 
graži pažanga. Didžiosios klini
kos ir ligoninės turi įsiruošu- 
sios tam tikrus lyg bankus, kur 
žmonių, norinčių aukoti, orga
nai ar jų dalys mielai priima
mos, ypač mirštančiųjų. Tik rei
kia dar kiek pastangų, kad tų 
aukotojų būtų daugiau. Aukoto
jas turi jausti darąs gerą savo 
artimui taip pat, kaip duoda
mas pusę litro (pint) kraujo 
kraujo bankui.

baslio, kurios mes tikriausiai bū 
tume nepastebėję... Kaip gi ne
duosi, kada kiti yra šimtines pa
kloję, o čia vos pusę dolerio už 
perpildytą mašiną ir dar toki pa 
slaugūs vyrai, saulės nusvilin
ti, raudoni kaip vėžiai, patarnau 
ja visuomenės patogumui.

Pažįstami veidai 
Po pirmuoju medžiu vos atpa

žinau “Draugo” bendradarbį A. 
Astašaitį. Tamsūs akiniai, “su- 
per” meksikietiška skrybėlė, nu 
degęs kaip indėnas. Matyti, jog 
po tautinių šokių šventės bus iš 
Sandūnų šias naujoves parsi
gabenęs... Toliau po šakota obe
limi A. Nakas su visa kompa
nija draugų, laikinai pamiršęs 
namų pardavimo biznį, atrodo 
tik vandens sportu tegyvena. 
Dr. Damušis su Br. Polikaičiu 
išmynę taką, besirūpindami ir 
besvarstydami, iš kur ir kaip 
gauti pinigų stovyklos jau visai• 
baigiamų namelių statybos išlai
doms apmokėti... Pr. Zaranka, 
sutvarkęs gerą vištienos keps
nį, suko galvą, kaip iš ežero iš- 

■ vilioti savo globotinius mokslei
vius ateitininkus, kurie nardė 
kaip ančiukai ir visai neskubėjo 
į jiems skirtą susirinkimą. Dar 
toliau kolega, sukūręs globali- 

j nės politikos veikalą, tik, nesant 
i mecenato, jo neatspasudinęs, su 
sikaupęs dėstė metmenis naujai 
knygai... Ąžuolo pavėsyje sto
vėdama, šnekučiavo tautinių šo
kių vadovė G. Gobienė, tarsi 
tautinių šokių šventė Chicagoje 
jos nebūtų išvarginusi. Paunks- 
mingoje kalno papėdėje buvo vi
sa eilė Detroito visuomenės vei
kėjų, profesionalų, eilinių pilie
čių ir net niekur nematytų vei
dų. Vieni stiprinosi atsivežtais 
užkandžiais, kiti dalinosi pasku- 

i tinėmis naujienomis, žinoma ne
buvo pamirštos ir paskutinės po 
litinės naujienos ir pajieškota 
vilčių krašto išsilaisvinimui. 

Gamtos turtai
Be abejo pirmuoju gamtos tur 

tu reikia laikyti “Spyglio” eže
rėlį. Po to eitų vaismedžių so
das, pavėsingi medžiai ir žavus 
gamtovaizdis. Žuvauti mėgstan
tiems yra puikios žuvies. Uogau 

; tojams nestinga gervuogių. Gi 
namų pardavimo atstovas V. Ba 

' rauskas tvirtino, kad ten, kur 
auga drebulės, turi būti ir rau
donikių. Jis šį teigimą įrodė, su
rasdamas didelėje žolėje, epušy- 
ne apie dešimtį raudonikių. Ga
limas dalykas, - kad yra ir pože- 

} minių turtų, o ežero dugne esąs 
I paskendęs miestas...
K fa u s y k i t e

LITHUAN1AN MELODIES
Lnn Arbor — WPAG — 1050 Mk> 

cycles
Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesare — Detroit 27. 
MinMcait

Iškilę pastatai

Dr. A. Damušis, prieš metus 
kalbėdamas šioje stovykloje pa
stebėjo, jog “Spyglio” ežerą ga
lima palyginti su legendoje mi
nimu ežeru, kurio dugne esąs 
paskendęs miestas. Reikia visų 
nuoširdžių pastangų, darho ir 
pasiaukojimo, ir stovyklavietėje 
ant šio ežero krantų iškilsiąs pa
skendęs miestas, šiandien ne iš 
legendarinio ežero, o tik nuošir
džiausių pasišventėlių labai di
delių pastangų ir geraširdžių au 
kotojų dėka jau yra iškilę trys 
puikūs pastatai. Tai salė su val
gykla ir du vasarojimo namai, 
kuriuose jau gali tilpti apie 120 
vasarotojų. Valgykla su virtu
ve paruošta pilnam naudojimui. 
Salėje paruoštas kuklus altorė
lis, padengtas baltomis drobulė
mis. Vienas vasarotojų name
lių, išskyrus mažas smulkme
nas, jau užbaigtas. Dailiai susta 
tytos lovutės su minkštais mat
racais, žaliomis antklodėmis, pa
ruoštomis prausyklomis, purkš-

virtuvės esančiose patalpose. (rimo problemų. Darbai baigia- 
Bet ateis diena, kada išdigs se- ' mi atlikti, reikia mokėti rango- 
selėms pastatai, koplyčia ir s e-1 vui, reikia atsilyginti už lovas, 
nelių namai. Tada išsipildys le- matracus ir kitus stovyklai bū-
genda — bus iškilęs iš ežero 
dugno lietuviškas miestas — 
jaunimo ateitis ir senelių pa
guoda.
Ruošiamasi stovykl. atidarymui

Netoli liepos 28 d. Tą aieną 
įvyks stovyklos atidarymo šven
tė. Iš Chicagos, Clevelando ir' 
kitų vietų atvyks ekskursijos. 
Jiems apnakvydinti ruošiamos 
patalpos. Jau praėjusį šeštadie
nį talkininkai gražiai išvalė dar
žinę, nupjovė žolę ir atliko eilę 
kitų darbų, kad tik stovykla ga
lėtų priglausti ko daugiausia sve 
čių. Šventei ruošti komitetas 
rūpestingai dirba. Paremkime 
šias dideles pastangas darbu ar 
pinigu.

Pasitarimas
Kai vasarotojai džiaugėsi sto

vyklos malonumais, salėje susi
rinkę stovyklos globos ir staty
bos komitetų nariai, kurių tarpe

tinus dalykus. Be abejo, kad 
kiekvienas dosnios širdies atsi

r

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ
EK1.II A. RAUDONIS, KELIIE RERTULIH, Sa»

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosev.lt Road Tolof. SEeley 3-4711

Krautuvo atidaryta aekmadlpnlala ouo 11 Iki 4:30.

............................... ..................

liepimas palengvins šių žmonių 
«darbą.

Stovyklautojai
Čia rasi stovyklautojų mėgė

jų, kurie, pasistatę palapines,
(Nukelta j 7 psl.)

Ketvirtadienis, 1957 liepos 11

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tane ap) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui

le ir krtais patogumais sudaro buVQ dr. Damušis, inž. Mikaila, 
malonų ir jaukų įspūdį. Veikia kun Dagiiis, Br. Polikaitis ir 
vandentiekis, kanalizacija, įve- kiti> sprendė eilę stovyklos kū- 
dama elektros šviesa. Laukiama
vasarotojų.

Atvažiavo seselės 
Vasarotojų sutikti iš tolimojo

Putnam, Conn., liepos 5 d. atvy
ko trys lietuvaitės seselės. Jos 
apsigyveno labai kukliose, prie

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 .......................... $8.25Murcery 49-51 ................... $8.95

M* ........ 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 .......... 8.20
Chevrolet 54-55 ............. 9.95 Plymouth 42-50 ............ 9.95
Chrysler 6, 42-52 ... 9.91 Pontiac 37-54 ....................... 8.95
Dodge 6, 42-56 .......... 9.95Buich 37-52 .................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiem? automobiliams. Išmeti
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tek GR 6-9136

j Vestuviy nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos

mūšy specialybė

I’recin Photo Studio
(IncorporatedJ

EDVARDAS ULIS, sav.

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-2481

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
‘š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

ttemkii? <lipii Draugo

z S ,

•C V*-

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA

BRONE GRUZDIENE, D.D.S.
5837 W. Vernor Hwy, 

Detroit 9, Mich.
(1% bl. į vak. nuo Holy Redeemer) 
Priėmimo vai.: Kasdien 10-1 ir 4-8 
vai. vak. šeštad. 10-2 p. p. Trečiad. 
uždaryta.

Tel kabia.: Vlnevvood 2-0229 
namu: LUzon 4-8901

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus Siergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
dtes ’

ELSEA REALTY AND 
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort St.

atstovą
VLADA RARAUSKA

, Telef cinai: Įstaigos VI 3-6000,
Residencijos — TA 6-4366

J Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
įchigano valstijoje. Detroite turi 4 

skyrius ir sėkmingiausiai patar-

IM. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RA1
393 VVcot Grand Boulevard

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigao 
Namų telef. VI 1-7970

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir įeit. 12-3 vai.

__________ Telef TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan
Tel. WE. 4-6166 

GEN33UL CONTRAOTOR
Atlieka Įvairina statybos, patalsy 

mo Ir pertaisymo darbus — etalinln 
«yst6e cemento, mūrijimo, elektros, 
žlumbingo, dažymo Ir dekoravimo 
Vtsklrų kambarių bei butų Įrengimas 
nastoaėfie Ir skiepuose.

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą

Jums patarnaus
VLADAS N.SELEHIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 3-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ •

Įvairiose miesto dalyse ir priemies
čiuose. Geriausi rezultatai parduo
dant jūsų namą ir perkant kitą 
per U.N.R.A. narį,
ALGIRDU N A K A
J. L. Sulllvan Realty atstovą 

12817 Grand Rlver, Tower kino pat 
TEL.: įstaigos TE 4-7550 

namų — WE 3-3192

ROSE PHARMACY
RECEPTŲ SPECIALISTAS 

, 5705 W. Vernor Hwy.. Detroit ».
Mieli. Tel. Vlnew<xwt 1-27SS

Mes vartojame tik tokius vaistus, 
kurių gamintojai pasižymi gera re
putacija ir kurie medicinos profesio
nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini Jūsų receptams. Specialios nuo
laidos siunčiantlems ) užjflr) vaistus. 
Vaistinė veikia virš 50 metų. 
oooooooooooooooooooooooooc

SIUNTIMUI Į LIETUVĄ
100% vilnonės ir gabardino me

džiagos kestlumams, suknelėms, pal
tams tyei Įvairios kitos medžiagos 
Didžiausias. pasirinkimas — Pigiau
siomis urmo kainomis. Kreipkitės J 
MIDDLE EAST TRADING CO.

810 Michigan Avė. A Srd SL 
Detroit 26, Michigan 

Tel. WO 1-2356

ik

M
JOH» PAKR, SR, Presidenf

iAFUV y/l 
ąe/ or vour \

INSURtD
^>‘,0'000^v

* A

SPECIAL for July... Šovinys placed by the 15th of the Month 
will eorn a fuil month’s Dividend.

CHICAGO SAVI!
JULY 6, 13, 20, 27... 1957

■ Padėkite mums atšvęsti mūsų šešių mėnesių jubi- 
lėjų naujuose namuose. Nuo birželio 29 d. iki liepos 
27-tos d. Chicago Savings švenčia savo šešių mėnesių 
darbuotę gražiuose naujuose namuose, šešių mėnesių 
laikotarpyje pas mus buvo atidarytos 2,826 naujos 
sąskaitos, mūsų turtas padidėjo $2,313,936.92, ir 
dabar pasiekė naują rekordinę $22,344,636.58 sumą. 
Mes išdavėm virš 300 naujų (morgičių) paskolų na
mams pirkti arba naujiems statyti, viso daugiau kaip 
$4,500,000. Mūsų biznio apyvarta viršijo $18,000,000.

Jūsų taupmenos pas mus pilnai apsaugotos Fede 
ral Savings ir Loan Apdrauda. Nuo Chicago Savings 
inkorporavimo 1924 m., taupytojai nėra turėję nė 
vieno'cento nuostolių. Per 33 metus kas pusmetį mūsų
taupytojams buvo išmokėti augšti dividendai.

Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug Įvairu) 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, ’iepos 
6, 13, 20 ir 27 nuo 9:30 vai. ryto iki 1 v. p. p. ir 
ketvirtadienio vakarais, liepos 11, 18 ir 25 nuo 5:30 
iki 7 vai. vak. visi aplankusieji mūsų įstaigą bus pa
vaišinami kava ir riestainiais. Atsiveskite visą šeimą...
Bus visokių dovanų vaikams ir suaugusiems.

Mūsų darbo valandomis mes duodame veltui, vė 
sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. Reikalui 
esant paskambinkite.

Alt (ONDITIONED

OfFICES

ORIVF m

WIMDŪ»

SH'.lt

Kz •-MUK finui

(NIRAKCE OfiūRS

IlltF

ilnil

JU V E N!(F SAVINOS 

(0UNIE2

HOHF FUHHING

mą

RAPM FHI
(hli «wi 111 #> ji

& LOAH

I
FREE PIRATE 

A’.'D TREASURE 
(KIST AND 

GLHfR GiRS 
to oll 

Children 
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bf un udu't.

GR 6-7575
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ROŽIŲ PIKNiKAS -- IŠVAŽIAVIMAS!
A. Bruzgulienės darže, 8274 S. Kean Avenue — Willow Springs, Illinois

Už teisėju pripažintą gražiausią ROŽĘ— dovana foto aparatas. Kiekvienas turėkite 
savo gražiausią ROŽĘ. Yra proga laimėti ve rtingą foto aparatą. Kviečia visus, KOMIT.

Rengia Dr-ja Visu Šventų Vyrų ir Moterų, Ciceroj, 1957m. liep.-July 14d.
PRADŽIA 12 VALANDĄ GRPS A. RAMONIO ORKESTRAS TĘSIS IKI TAMSAI 

Skanus lietuviški užkandžiai ir importuoti gėrimai.

DETROITO ŽINIOS
SKAUTIŠKA PORA

Želvyros Buknytės ir Algiman 
to Šimoliūno sutuoktuvės įvyko 
š. m. birželio 22 d. Šv, Antano 
parapijos bažnyčioje. Moterys- 
tėn palaimino kun. dr. I. Borei- 
šis. Šv. mišių metu giedojo pa
rapijos choras ir viešnia solis
tė iš Kanados bei Pr. Zaranka. 
Jaunuosius prie altoriaus paly
dėjo 5 poros pajaunių ir pamer
gių, tėvai .artimieji ir didelis bū
rys detroitiečių. Pirmuoju pa
broliu buvo jaunojo brolis Sau

lius Šimoliūnas, o pirmąja pa
merge — jaunosios draugė Al
dona Rastenytė. Išeinant iš baž 
nyčios, jaunuosius pasveikino 
skautų atstovai.

Jaunoji Želvyra yra veikli De
troito visuomenininke. Vadovau
ja Detroito skaučių tuntui, pri
klauso Šv. Antano parapijos cho 
rui, anksčiau dalyvavo tautinių 
šokių grupėje. Yra vaidinusi a- 
fciejuose Detroito dramos sam
būriuose. Daug pasidarbavo kul
tūrinėje veikloje, vienu metu dir

bo šeštadieninėje mokykloje; 
jos organizacinių pastangų dė
ka Detroitas ir Chicaga turėjo 
progą pamatyti puikiomis de
koracijomis pasipuošusią pasa
ką “Džiaugsmas”.

Jaunasis Algimantas yra veik 
lūs skautas, baigęs katalikų uni
versitete elektros inžinerijos stu 
dijas ir šalia savo tiesioginio 
darbo ruošiasi magistro laips
niui.

Į vestuvinę puotą, įvykusią 
Kolumbo Vyčių salėje, pagerb
dami jauną lietuvišką porą, su
sirinko apie pustrečio šimto dėt 
roitiškių, kurių tarpe buvo daug 
gražaus jaunimo. Buvo gauta 

i nepaprastai daug sveikinimų te
legramomis. Puota praėjo la
bai pakilioje ir gražioje nuotai- 

j koje, kupinoje džiaugsmo, tarsi 
būtų buvusi viso jaunimo šven
tė.

CH>O<XXX><><><XKXXXXXX><><HX><KXX> I

VASARVIETE 
“MERCURY LODGE”

KANADOJE
Ant gražaus Lake Simooe kran 

to, viena mylia į šiaurę nuo Kes- 
wick, Ont. Tel. Roches Point 184-M 

, Trijų kambarių “cottage”, ka- 
į binos, kambariai su visais pato- 
1 gurnais, laiveliai ir žuvelės. Puiki 
j vieta poilsiui žuvavimui ir maudy- 
I muisi.

L. P. Krilavičiai, savininkai.
00<)<><KXX><>0<XXX><><><><>000000-0O

Atliekame dideliut Ir įtūžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalia 

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telet. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

skip’s ir/v.c
Liqucr Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202
LIEPOS-JULY 11, 12 ir 13 d.

[Didžiulis Išpardavimas!

IMPORTED NAPOLEON BRANDY Fifth $3 39

ROPI1I, Imported French Cognac Fifth $4.98

HENNESSY TIIREE STAR COGNAC, Fifth $5.09 

GRAIN AECOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth §489

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJĄ

RH E EM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDITION ER

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

GAZU AR ALYVA

S T E I N T E X T I L E BENĮ) R O V F.
dabar švenčia savo JUBILEJŲ. Pirkdami medžiagas da
bar Jūs gausite dar ir spesialią dovaną ir mokėsite žemas 
kainas už Jums reikalingas medžiagas.

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet Fifth $.|39

PRAGER BEER, BOCK OK REGULAI:
Case of 24 cans Case $ 19

IMPORTED VODKA, 30 Proof Fifth $4.98

H. Seigan

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKEJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.

Reta proga sutaupyti nuo 20% IKI 33% perkant dabar, 
kaip H. Seigan dėl persikėlimo į kitas patalpas nupigino kainas 
kostiumams, švarkams, kelnėms, maršikiniams ir kitiems da
lykams vyrų apsirengimui 20%, o paltams ir žieminiams rū
bams 33%.

Pasinaudokite šia proga ir būtinai aplankykite jų krautu
vę. Rasite kas reikalinga jums ar jūsų jaunuoliams.

Laike šio didžiulio išpardavimo krautuvė atdara pirmad. 
ir ketvirtad. iki vėlumos, kitomis dieniomis iki 6 vai. vak., o 
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

HANNA & IIOAG OIi SCHENEEY 
LONDON DRY GIN

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOwnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

Fifth $2.69

IMPORTED TUBORG BEER 
Case of 24 bottles Case $7.95

SCHLITZ, PABST, MILLER OK IIAMMS
Case of 35 — 7 oz. bottles Case 29

ANTANAS LIGUTIS, sav.

atės “Drauge”!

ŠTAI PAVYZDYS KAINŲ:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų nž pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ................................................... 98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flaimei” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ......................................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ...................................................... ..................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek
vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovanų.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimų nuotakoms, kaip tai 
. .“laces”, satinų, taffetų, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., V/2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
l'ei. MOnroe 6-8152.

ARTU TIS
A Normai Hand Tyrinėjimai SPEARS 

ligoninėje pravėrė duris 
į sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nuc 
arthrito ir rhmmatinių 
skausmų agonijų.

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 
invalidismo jungo, ra- 
sų vietinį ehiropraktą. 

jį šyk dėl nemokamos lite
ratūros; ir užeik pas jfi-

SPEARS CHIROPRACTIC HOSPITAL 
I)ept. L-106, Denver 20, Colorado

Arthritk Hartd

H. SEIGAN
RCBAI, SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS

' 4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7*1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

DABAR GAUSITE 
AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS!

i 1I,W AS

Pradėki! 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 Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

24 GABALŲ - ŠAKUČIŲ - 
ŠAUKŠTŲ SERVIZAS 
Už $500.00 SANTAUPAS
Nemokamai, kai Jūs atidarote tau 
pyrtlo sąskaitą padėdami $500.00 arha 
įdėdami tokią pat sumą į jau esa
mą sąskaitą. Šis servyzas, kaip 
tik tokiš, kurio Jūs pageida
vote, kad galėtumėt juo nau 

dotis prie vandens ar
ba šiaip kur nors 

iškeliavus . . .

J. G. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS
1958 m. TV, radio, patefonai. Nešiojamus, vežiojamas, stacionarinis —

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir kelv. iki 9 vai. 8<km. uždaryta

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.

i-** jįj-ov # i

PLIAŽUI ANTKLODĖ 
Už $200.00 SANTAUPAS

ši puiki antklodė ir dėžė yra 
dovana Jums kai sutaupote 
$200.00 įdėdami į jau esamą 
taupymo sąskaitą ar atidaryda
mi naują. Tai praktiška dovana va
saros laikotarpiui, būnant prie 
vandens arba šiaip išvažiavime.

MOYJNC

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS """T
2555 WEST 471 h STREET

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!

STASYS FABIJONAS
2146 So. Heyne Avė. Telet. Vlrginia 7-7097

MIDLAND

ATOSTOGŲ KLUBO TAUPYTOJAMS 
PASKUTINĖ PROGA
gauti vieną iš šių
praktiškų ir gražiai įpakuotų druskinės ir 
pipirinės komplektų nemokamai. Tik pra
dėkite Atostogų Klubo Taupymo su $1.00 
daugiau savaitėje ir mes Jums duosime 
šią praktišką dovaną.

LAlayette S-1088
B. R. Pletkiewicz, prez..; E. R. Pletkieulct, «eur ir advokato*

Mokame nukėlus <ltvl<len<lus. Keičiame čeklua. Parduodame Ir perkami 
valatyhėa bonus. Taiipybdama patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami aųakaltų šiandien. A|>drauHta Iki R IO.OOO.

Darbo valandos, pirmad. ir ketvirtad. nuo P iki 8 vai vakaro; 
antr Ir penk 9 iki 3: treč užda-yts o emM nuo 9 Iki vidurdienio

M**
mokame

1
Sdvings andLęar’^ 

Association
Hinsuse t

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BE NOROvį

4038 Archer Tai. la3-att»

AUGUST SALDOKAS Pratldar

J
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PAJIEŠKOJIMĄI
Pajieškomos: CATHERINE KUZ- 
MICKIENC - GUSTAITYTE, gim. 
Budnikų km., Prienų parap., Ma
rijampolės apskr., arba jos dukte
rys. Jieško sesuo Marijona Gustai
ty tė. Jos pačios arba žinantieji a- 
pie jas prašomi atsiliepti šiuo ad

resu : Albert AJex, 3421 N. Marš h- 
field Avė., Chicago 13, III.

Jieškomi KINDERIAI, sūnūs My 
tinėnų vals. Pajieškomu yra su
interesuotas Mykolo brolio sūnus. 
Kazimieras. Dėl platesnės informa- ! 

f cijos apie Kazimierų kreiptis laiš
ku! 211 Platt Avė., Pitburgh 16,

Pennsylvunia.

Pajieškomi: KAZYS DRIUKAS; 
gyvenęs Chicagoje. ZIGMANTAS 
MACIJAUSKAS, gyvenęs Vokieti
joje Schlossburg’e, dirbęs geležin
kelio pašto žinyboje; KUN. KA
ZIMIERAS PETREIKA, dirbės Chi 
cagoje. Jų jieško giminės iš Lie-

Save wiih šepety and get

Ūse Our Easy Ban’vSy-Mail Savings Service 
at South Sii!e Bank & Trust Co.

—where your monoy ii insured sofa up to $10,0wJl 
Froe Gifts July lit Ihru 22,id

I’t.siiinkiniaH bet kuri-os iš šių dovanų pareina nuo 
Jūsų indelio dydžio, šias dovanas Jūs gausite nemo
kamai didelių iškilmių metu, kurios įvyks South Side 
Bank Trust Co. naujo-— taupyme per paštų tbank- 
by-mail) skyriaus atidarymo proga, kartu Jūs gau
site pilnų nuošimtį už savo sutaupąs. Taigi atidarykite 
pas įtins taupymo sųskaitų ir iitsiimkite Jums pri
klausančių nemokamų dovanų, jos itus duodamos nuo 
liepos I iki 22 dienos.

ABBA, JEI JUMS PATOGIAU, TELEFONITOKITE 
MUMS LIVINGSTON 8-1200 IR MES SUTVARKY
SIME JŪSŲ FONIJŲ PERVEDIMĄ BE JOKIŲ JUMS 
NEPAT(OGUMŲ.

Visi indėliai a|Hlriiusti iki ŠIIIJHM)

Federal l)e|M>sit InstiraiKf <'or|Miratiiin

Dabar Jūs galėsite įnešti Jūsų indėlius paštu ar 
asmeniškai ten, kur Jūs esate tikri, kad Jūsų pi 
nigai yra saugūs — apdrausti pastovios United 
States Government draudimo įstaigos. Jūs tiktai 
užpildykite kuponų — pažymėkite kokių dovanų 
Jūs norite gauti ir priede įdėkite čekį tai sumai, 
kurių jūs šiuo momentu nutarėte įnešti (deposit). 
Jei Jums būtų patogiau, mes galėtume, pasiųsti 
apdraustų (bonded) pasiuntinį, kuris paims Jūsų 
įlepositų ir pristatys Jums dovanų. .Jei negalite 
siųsti čekį ar piniginę perlaidų (money order), pa
skambinkite Elvingston 8-1200 ir mes sutvarkisi- 
me Jūsų fondų pervedimų be sudarymo Jums jokių 
nepatogumų.

•
Money depeiited by July 15 oarns tūli intereit Irom July 1.

South Side Bank & Trust Co.
Servi/g with security since 1919

47th Street et Cottage Grov. • Chicago 15, Illinois 
Phone: llvingston 8-1200

Mes pristatome dovanas Jums į namus 
■los neprivalote Jų asmeniškai atsiimti

U dalių salotoms komplektas arba kerami
kos stato žiebtuvėlis, {neškite $100 — pasi
rinkite Ii dalių komplektų salotoms — ša
kutę, šaukštų, 2 druskines, 2 pipirines iš 
styron ebonito. Arba — pasirinkite gražų 
importuotų keramikos žiebtuvėlį, preciziškai 
pagamintų, kuris tarnaus Jums ilgus metus.

Flash Camera Šefas arba nerūdijančio 
plieno tabievvure. {neškite >250 — pasirin
kite Foto aparatų su Flash "unlt”. Arba — 
importuotų "Švedų Modern” styliaus 24 gu
ltai ų nerūdijančio plieno peilių, šakučių, 
šaukštų komplektų 6 asmenims.

Kilnojomas “Ioe Chest” arba elektrinis 
“Deep F'ryer”. {neškite $500 — ir Jūs gausite 
Fiberglas insuliuotų “Ice Chest” su padėklu, 
atsuktuvu, graneliu — gražaus porcelano 
(baked enamel). Arba — 5% kvortų chromo 
“deep fryer”. Tinka kepimui, Sutinimui, ga- 
rinimui ar kepimui taukuose .— termostato 
kontroliuojamas.

Elektrinis Keptuvas ar International Stan- 
les Tubleware. — {neškite $750 — gausite 
elektrinį keptuvų su dangčiu — tinka kepi
mui, spirginimui, pašildymui arba galima jį 
naudoti išlaikymui maisto šiltu (chafing dish). 
Termostato kontrolė, vario finish. Arba 36 
dalių "heavy gauge solid” nerūdijančio plie
no peilių, šakučių, šaukštų komplektų — 
meniškai pagamintų International Silver Co. 
t nėra paveikslėlio).

Chromo Mėsai Slaistytirvas ar Vaik. Mau
dymosi Baseinas. {neškite $1000 — pasirin
kite kilnojamų mėsai slaistytuvų au nerūdi
jančio plieno peiliu — pjausto nuo *4 colio 
iki popieriaus plonumo. Arba tvirtų 6 pėdų 
maudymosi baseinų — keturios kojos. Leng
vai sustatomas, kompaktiškas padėjimui.

Elektriškas “Drttl Klt' ar Aluminijaus 
Sudedamas Stalas. {neškite $l,£y00 — jūs
gausite *4 colio ‘‘drill” su “geared chuck”. 
Susideda iš pjūklo, “sander”, šlifuotojo, 
“pad”, galastuvo. "buffer”, dažų maišytuvo, 
"tilt arbor” pjūklo, pastovo, gręžtų. 
Sukabinami ant specialios lentos, kurių ga
lima kabinti ant sienos. Arba lengvo svorio 
aiiuminijaus 6 pėdų stalų. Automatiškas už
rakinimo prietaisas tvirtai jį laiko atdaroj 
pozicijoj.

Brazier Barbecue Grill. {neškite •$2,000 — 
gausite pilno dydžio (fuli-slze) “brazier” su 
gaubtuvu, "spit”, , "rotiserie” su motoru vi- 
nyl’aus pjaustymui lenta, "storage tray”, re
guliuojamu "grill”.

G E T'ransistor Pocket Radio. {neškite 
$2,500 . ir gaukite naujų General Electric 
Translstor kišeninį Radijų su baterijom. Vi
sur parduodamas po $49.95.

Hčbeor Hi F'i kilnojamas patefonas (pho- 
nograpii) ar Lawncraft I’ovver Mourer. {neš
kite $5,000 ir gaukite 4 greičių* patefonų (re- 
cord player)... automotiškai reguliuojami 4 
greičiai ir grojamos 45 ar 33 RPM plokšte
lės (records). Du garsiakalbiai. Arba — 21 
colio žolei pjauti mašina (power Mower) su 
motoru, pagamintas iš 14 gage plieno. 2 
H. P., 4 cyklu motoras su “recoil” starteriu.

Sąskaitos tvarkomos banko taisyklių.

* ■■■■ ■ « S a v* by mali er in psrtan ■■ ■ ■■!

I I I I I I I ■

South Side Bank & Trust Co.
47th Street at Cottage G rovė, Chicago 13, Illinois
Gentlemen:

£j Pleaie opyn an occount for me now. I enciote my mitto 

Pleaie tend me oi gįft - ■ -
(0

□ Pleaie send bonded metsenger to pick up my deposit.

Pleaie send me oi 9'h ............— -................

□ Withou1 obligation, pleaie iend mo

a»_

tu vos. Jie patys arba žinantieji a- 
1 pie juos prašomi atsiliepti: Joana

Gudelis, 6407 So. Lockwood Avė.,
| Chicago 38, III.

PAJIEŠKOJIMAS
AKELAITIS ADOLFAS sūn.

Broniaus. Atvyko j U.S.A. apie 
1938 m. Jieškomas giminių Lie
tuvoje.

Kreiptis: J. BRUŽAS, 3440 W. 
64th Place, Chicago 29, III.

REAL ESTATE

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė ir įsitikinsite gerais pirkiniais

GAGE PARKE
Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 

ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padaryti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4/i%. Pilna kaina $19,900.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

114 augšto medinį namų — 5 ir 3/a 
kamb., alyvos šildymas. Tik $1 1,900.

Prie parko 1 mt. senumo 5 kmb. 
būt. (3 inieg.), apačioje ir 4 kmb. 
būt. viršuj, kilimai, įkainuota pri
einamai.

BRIGHTON PARKE
1% augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,500.

Apylinkėje Cicero ir 48 gatv. nau
jas 5/2 kmb. (3 miegam.) mūr. na
mas. Pilna kaina $18,500.
• PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė ir {sitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estale
Insurance, Notary Public 

5# 16 So. Weatern Avė.
PRosp. 8-2234 arba UEm. 4-7085

Mūr. 3 butų, biznis, garažas. $20,900. 
Mūr. 4 būtų, centr. šild., gar. $24ji00. 
Mūr. 2 po 4, greit, pardav. $ I ig2i)0. 
Mūr. 2 po 6, centr. šild., gar., pigiai. 
Mūr. naujas 6 k., did. lot, bargenas. 
Mūr. 3 butų, taverna, gar. $20,600.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette S-3384
aiiiiiiiiniiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiin 

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 5»tli St. Tel. PRospect 8-5454
aiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«'iii;iaiiiimiii)iiuiii)iiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiii<uiiiiiiiiiiiiiii

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BLVFf^l.Y 8-3246 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tav aecountant

Savininkas parduoda mūr. 
2-jy augšty namą.

Viršuje 6 didelių 'kmb. butas (3 
miegam.). Apačioje — taverna. 
Gali gauti gauti morgičių iš savi
ninko.•

I Teirautis pas savininką tavernoje, 
2715 W. 43rtl St. (Pusė bloko nuo 
Californija A,ve.)_________ _____

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYCH REAL ESTATE 

#407 S. K<*dzie Avė. YVAIbrook 5-3216 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

UASSIFIED AND HF U ADS
REAL ESTATte REAL ESTATE HELP YVANTED — MEN

I Mūr. 2 a. po 4 k. ųjentr. šlld. $25,500 
j Mūr. 2 a. po 5 k. šild. gazu $23,000 
' Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu,

alum. langai,1 nauj. garaž. $24,000 I 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. j 
31 pėdų, garažas. $29,000.

M. ŠIMKUS
REAL. K S T A T E

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLIfrside 4-7450; Res. 

YArds 7-2040

PIRKITE ir pardubkite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

TVARKINGAS
41/, kamb. mūr. bungalow, gazo 
karšto vandens šildymas. Daug ver
tingų priedų. Gražus sklypas prie
ky. Arti 71st St. ir So. Artesian 
Avė., $12,000.00. Volodkevičius.

.11 MS KAINUOS TIK $8,000 
Med. 5 kmb. namas Gage Parke.

Gazo šilima. Reikia pirkti su 25 pė
dų sklypu šalia. A. Sirutis.

50 PĖDŲ SKLYPAS 
5 kamb. rezidencija. Tik blokas

nuo Marąuette Parko, šildymas aly
va. Visi kambariai iškloti kilimais. 
Alum. dvigubi langai. Apsauga nuo 
potvynio. 2 karų garažas. Daug 
priedų. A. Katilius.
5 AKRAI ŽL'iF.S NETOLI ČIKAGOS 

2 gyv. namai, dvigubas garažas, ki
ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptverta. Prie 3 didelių kelių
Lemonto rajone. $17,000. {mokėti tik 
$4,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5:6015

MARQUETTE PARKE. Savinin
kas parduoda. Erdvus 5 kmb. “ex- 
pandable” mūr. Keramikos plyte 
lių virtuv. ir vonia. Užbaigtas rū
sys. 2 mašinų garažas. ”0wnings” 
ir daug kitų priedų. Skalbimo ir 
džiovinimo mašinos. 7243 So. Alba- 
ny, PR 6-3423

Gražus mūr. 2 būt. 4 ir 4 kmb. 
Gazu apšild. Nauji kanalizacijos 
vamzdžiai. 25 ir Sawyer apyl. Ply
telių virtuvės. $15,900. — SVO- 
BODA, 3739 W. 26 St„ LAvvndale 
1-7038.

BLILDING & REMODEUNG

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai. ,

VACYS PETRAUSKAS
BU1LDING CONTRAOTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32. III. 
Telef. YArds 7-D675 arba CL 4-7450

llemlier uf Kederul Hearrt'e Syatem Addr«ti_

City-----

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 

GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

naujas

19 5 7
CHRYSLĖR

*2811

NAUJAS
1 9 5 7-

PLYMOUTH

*1732

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkias 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS*REALTY
REAL ESTATE-INSURANGĖ 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St.
WAlbrook 6-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir semnd.)

Labai švarus, 2 bt. pajamų na
mas. 1—6 kmb. ir 1—5 kmb. būt., 
ištisas rūsys, uždar. verandos, mo- 
dem. vonios, gražios spintelės vir
tuvėje. Kilimai nuo sienų iki sienų. 
2 mašinų garažas. 50x125 sklypas. 
Namas labai gerame stovyje. Geros 
nuomos. Neaugšta kaina.

Daugybė garantuotų visų ISdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnaa

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga
O

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

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515

1 pilnas blokas, naujas 3 butų 
mūr. deluxe. 2 po 5*/2 kmb. ir 1—4 
kmb. būt. Visi papuošimai ir spin
telės iš ąžuolo. Įmūryti pečiai kepi
mui ir virimui, vanity plytelės 
voniose visuose butuose. Karštu 
vandeniu šild.

Pirkdami namus apžiūrėkite ir 
palyginkite su šiuo Kaminskio sta
tytų namų 57-tos ir St. Louis gat
vių apylinkėje.

KAMINSKI & KREJCI
K - AND - K REALTY 

4802 W„ 55th St. LU 2-1700

IŠNUOMIJOJAMA~ —~FOR~ RENT

_ NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estate
(i«l« Ho. Ue»lem. Pltompei-t 6-22.14

Skelbkitės "Uraugc'!

Brighton Panke, kampinis namas 
ant 30 pėdų sklypo: 2 butai po 6 kb. 
ištisus rūsys ir pastogė (atttc), 3 
autom, garažas. Centr. karštu vand. 
šildymas I-me aukšte. Aiiuminijaus 
sieteliai ir žieminiai langai 2-me 
aukšte. Namas labai gerame stovyje 
ir parduodamas nebrangiai

2-jų butų: 41/, ir 6 kamb. Prie 
gero susisiekimo. Centr. kurštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
pėdų skiyiMis. 3 automob. garažas. 
Sieteliai, žieminiai langai ir “vene- 
tian blinds”. Tik $17,000. Nepraleis
kite šios progos. Tikras bargenas.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir 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, LUdlow 5-5900
 \

PARDUODAMAS MEDINIS NA
MAS WILL0W SRINGS, ILL.

17 kambarių. Labai gražioje vie
toje. Sklypas 100x150 pėdų. Mai
nysiu į mažesnį namą Chicagoje. 
Tel. HĖmlock 4-9365, nuo 4:30 iki 
9:30 vai. vak.

AUTO MECHANICS
AND

Body and Fender Men 
Good Pay — Steady work

Apply
2421 Souili Parkuay

WAREHOUSE JOBS
Order Piller & Packer; also Stock 

Man for Shipping & Receiving 
5 day week 

Permanent work

J. W. BUTLER PAPER CO.
223 W. Monroe St.

FRanklin 2-5800
TRACING CLERK

Typing necessary. Motor Carriei 
Experience preferred. 5 day week 
Good sbarting salary. Many Com 
pany paid benefits.

FtJr appointment Call
Mr. Sullivan ( Liffside 4 3550 

GATEWAY TRANSPORTATION
2333 So, Wood St.

HELP WANTED — FEMALE
5 KAMB. MŪRINIS 

“BUNGAL0W’
ir 4 kmb. “COTTAGE” kieme. 

Kaina $16,000 arba 
GERIAUSIAS PASIŪLYMAS

7037 Claremont Avė.
Tel. WA 8-7532

BRIGHTON PARKE
$2,000 įmokėti, med. 2 po 4, šva

rūs butai, geras sklypas.
Med. 2 po 4, centr. šildymas, skie

pas, garažas, tik $14,000. Atsiliepki
te ir su mažu įmokėjimu.

Mūr. 6 ir 3 kamb. su krautuvei 
patalpa. Dideli butai, vieta tinka ir 
bizniui. Mažas įrnokėjirnas, skubėk*, 
te .paskambinti.

Mūr.; rūbų valykla ir 5 kamba
riai, centr. šild., puiki vieta siuvėjui.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6 centr. šildymas abiem 

butams, garažas, dideli kambariai.
Mūr. bung. 6 kamb. centr. šild., 

garažas, puiki vieta.
KITUR:

Mūr. 6 kamb., platus sklypas, 68 
ir 3700 j vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

(Hardvvare) krautuvė, puikūs įren
giniai, gražūs butai, labai gera vie
ta. ’

Puikus mūr. 3 butai ir maisto 
krautuvė, labai gera apyl., reta pro
ga.

Mur. taverna ir 5 k b. Gage parke.
Mūr. 3 butai ir tav. patalpa, su 

visais įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

ŠIMAITIS REALTY,

2737 W,43rd Si., CL 4-2390

Reikalinga moteris — ofisui va
lyti, 5 dienoms savaitėje. Pastovus 
darbas. Turi būti tvarkinga ir am
bicinga. Dienos darbui.

2524 So. Blue Island Avė.
TRILLA COOPERAGE, INC,

TUOJAUS REIKALINGOS 
ALTERATION (rūbų tais.) 

MOTERYS!
MOTERIŠK RŪBŲ KRAUTUVEI 
Augščiausias atlyginimas geromi 

darbininkėms
BER - TALS

1253 So. Halsted St., SEeley 3-7711

IEŠKO DARBO

Vidut. amž. moteris jieško i 
tos patarnauti vienam asmen 
senukei ar invalidui. Visą na 
ruošą atliksiu Jik už pragyveni 
Pageidaujama gražioj apylinkė

MRS. PETRULIS 
2022 W. 69th St.

MISCELLANEOUS

OOtKKKyOCKKKKKKKKKIOOOOOOOOt

P L U M B I N G
Licensed bonded plmnbera 

Joks darbas nėra didelis ar mažai 
šaukite dabar. Kalbame lietuviška

Tel. — REpublic 7-0844 ar 
WAIbrook 5-3451

MARQUETTE PARKE mūr. 2 po 
6 kamb.; 3-jų metų mūr. 5 kmb. 
prie pat Marąuette Pk. $20,500.
BRIGHTON PARKE Med. 2 po 4 
kmb. Rūsys' ir centr. šild.
WEST SIDfiJE mūr. 12 po 5 kmb., 
centr. šildymas. Pajamų $9,500. 
Kaina $37,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 1 
namų įvairiose vietose.

ŠILDYMAS
A Stanėiaaskaa instoliuoja v 

sų geriausių Amerikos firmų gaz 
ir alyva kūrenamus pečius fui 
naces), visų dydžių oro vėsinti 
vus (Air oonditioners) ir atliek 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicer
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 va 

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

OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDOfl AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobi 

llų finansavimas. Notarlataa. Valsty
bėe patvirtinos kainos. -

Prieš darydami apdraudas kitui 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCT 
6108 S. Ashland Avė. Chicago $6. H

LIETUVIŲ STATYBOS 
BEHDROVE

M O R
| Builders Gen. Contractors

Atlieka planavimo ir ataty-
š? bos darbus gydytojų ofisų, gy
lį venamųjų ir viešųjų pastatų.
H Namų įkainavimas Ir {vairūs 
R! patarimai nemokamai.

Kreiptis %iuo adresu:

10HAS STARKUS
Raštines ir buto telefonas

PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. III.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

Namų statyba, {vairūs pataisymai 
ir iNtrdavlmas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal V-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 615 
Vnlton Wlllow S t, elny. III

NAŠLE TORI PARDUOTI
akmens, “ranch” stiliaus, 6 kamb. 
namą. “Utility” kambarys. 5 me
tų senumo. Gazu apšildomas. 2*6 
automobilių garažas. 125x128 pėdų 
sklypas. Geras susisiekimas. Ne
toli krautuvių, bažnyčios.

9515 S. Menard 
Oak Lawn

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL GONTRACTOR 

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

Namų tel. Blnhop 7-S340 
2787 Went 43rd Street

PROGOS — OPPORTUNITIES

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTBON COMPANV 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, I1L

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite IlAnube 6-2703 nuo • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLyniptc 2-5121 noo 6 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav V. Sodeika Ir 4. Skorubnkas) 
1600 H. 4KTH CT . CICERO 50, ILL 
Tel. OLympio 1-78HI; TO S-42A6

Ir atliekama visus statybos ir per 
tvarkymo (remodellng) darbus 
i "!3r rū SB3.r ) J SSST5.ASTH)

Perskaitę “Draugą" duokite 
kitiems!

Moderni Delikatesų Krautuvė., 
Gerai išvystyta prekyba turinti 
dideles pajamas. Apšildomi gyveni
mui kambariai. SAVININKAS par
duoda dėl tumių kitų jsipareiga- 
vimų. Pasimatykite su savininku 
1819 We8t Wabansia Avenue, Chi
cago 22, III.

MAISTO PRODUKTŲ
IR MISOS KRAUTUVE

SU NUOSAVYBE.
5 kmb. 3 mieg. apartmentas. Šildy
mas “forced air” — alyva. 2 auto
mob. garaž. Bargenas.

Telef. REpublic 7-7265.

MODERNI TAVERNA PARDA
VIMUI. Sklypas: 150 pėdų pločio 
prie kelio Rt. 12 ir 200 pėdų gi
lumo iki Pistakee ežero kranto. 
Laiveliams prieplaukos. Virtuvė su 
visais įrengimais. Talpina 53 as
menų. Daug vietos pasilinksmini
mams (parties). Kaina $65,000.00. 

LAGOON REKORT 
44 So. Rt. 12 
Fox I-Aka, III

VIKTORO K O Z I C O 
Lietuviška gazolino stotis ir an

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyj 
nimo, dažymo darbai ir keičiami

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 8. WESTERN AVB. PR 8-96J

ĮSIGYKITE DABAR

VARDAI VAHDEHIMS I? 
DIEHOMS

Tokiu pavadinimu tik šiomis die
nomis išėjo iš spaudos Jurgio BleluU- 
člo eilėraščių knyga. Autorių pažįsta
me. kaip vienų gabiausių ir veikliau
siųjų mūsų, teatralų, čia jj matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kalus 
— $1.50

Užsakymus Ir pinigus siųskite

DRAUGAS, 4545 W. 63id St., 

Chicago 29, Illinois

Parduodama nuosavybė — 7 kmb. 
butas 2 a. su visais baldais; 1-me 
augšte Sunkvežimiams gėralas 
6,000 kvadratinių pėdų. Gerų pa
jamų nuosavybė. 3308 So. Eme- 
rald Avė. Dėl susitarimo skambin
ti LA 3-0020.

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge", 4545 W. 63rd 9L, Chi
cago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

Kemkite ditn. Draugą!
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KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ — VISKĄ 

PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai
5 METŲ JUBILĖJAUS 

PREKIŲ IŠPARDAVIMAS
Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, geriausių A- 
merikos fabrikų, kainos be užsiprašymo, Išmokėjimai iki 3-jų 
motų. Pirkėjų sąskaitos neparduodamos finansų kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai

padaro miegama lova. Pas mus pirksite tiktai už $ 59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman 

naktį miegojimas 3-irns asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai ............................................................................ $119.00

Už $200.00 parduodama Simons 57 metų stiliaus sofa ir 
fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 me
tų, pas mus dabar tik ......................................................... $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos staliu
kas su formiea viršumi ir du lempų staliukai do\a 
nai, pas mus tik ..................................................................... $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambarie baidai, Karpen,
Pu Įima. n, Simmons, Northome, Howard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus tik ............... .. $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo medžio

pas mus ................................................................................. $ 39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stikle veid
rodžiu, pas mus ..................................... ............... !..................... $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidabruo

tu veidrodžiu, Bookase lova, dvi puikios lempos, pas
mus išparduodama po ............................................................ $149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų
raudonmedžio miegamieji su viena ar dviem atskirom ,
lovom pas mus ........................................................................ $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus mie
gamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, kle
vo ar Filipinų raudonmedžio, dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus........... ................................... ...................... $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 daliu baldai, ąžuolo, riešuto su

formiea nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $ 99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik .....................................................................................  $199.00
Už $500 parduodami 9 dalių valgomieji, su šlifuoto stik

lo stumdomom durim, pas mus šiame išpadavime tik $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, riešu

to, ar šviesaus mahagoni, su puikiu formiea baru pas 
mus tiktai................................................................................. $550.00

Šis valgomasis susideda i 17 dalių.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formjca viršum, su ketu

riom kėdėm, įvairių spalvų pa v mus tiktai....................$ 39.00
Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairiiy

spalvų, pas mus tiktai ........... -..................... . .................... $ 59.00
Už $140.00 siūlomi, Formiea stalai su puikiom kėdėm tik $ 99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūlomi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo ar 

raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaustu
kas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai ....................................................... $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar mahago
ni spalvos su formiea viršumi pas mus birželio m. tik $ 49.00

Už $40.00 parduodamos knygdm spintos su stumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar mahagoni spalvos šį mėnesį $ 29.00

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar rnaha-
goni, i>as mus tiktai ............................................................ $ 69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stiliaus, su šlifuotu
stiklu, pas mus tiktai ........................................................ $149.00

Už 120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto stik
lo durimis, lentynų augštis reguliuojamąs, riešuto ar 
šviesaus mahagoni medžio pas mus tikta; ................ $ 70.00

MATRACAI, LOVOS
..Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai ...........$ 12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $ 19.50 
Už $50.00 parduodami Simoms matracai 15 metų garantija $ 39.00 
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tik per išpardavimą $ 9.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo import. kilimai 30x54” $ 5.00 
Po $69.00 parduodami vilnos ir rayom įvairių spal. kilimai $ 49.00 
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Bigelow vilnos

kilimai pas mus tiktai ...................................................... $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 100%

sq. yard’as .......................................................................... $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 eub. pėdų šaldytuvai Admjral,

VVestinhouse, pas mus tiktai............................................... $150.00
Už $300.00 parduodami 10 eub pėdų šaldytuvai 8 asmenų

šeimai, pas mus tiktai ......................... ’............................. $249.00
Už $130.00 siūlomi poreelano viršum pečiai, pas mus sį m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durim, neduš-

tarno poreelano, pas mus tiktai ..................................... $149.00

TELEVIZIJOS IR RADIJO
Balti radijo aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai $ 15.00 
T V ArC, Zenith, Admiral, Dumont, General Electris, sta

lo modeliai ..................................................................... $ 99 00
TV anr grindų pastatomi visų fabrikų šviesus ar tamsus

medis ’57 metų modeliai šį mėnesi už .. .. $$199.00

^Detroit, Mich.
(Atkelta iš 4 psl.)

praleidžia po kelias dienas. Jų 
i yra visą laiką. Bet šį savaitgalį 
stovyklavo skautai. Jie savo dar 
bu prisidėjo prie stovyklos tvar
kymo darbų. Platesnio masto 

I stovyklavimas bus pradėtas nuo 
Į liepos 28 d. — po stovyklos ati
darymo.

Stovyklos suradimas 
Šios stovyklavietės suradimo 

nuopelnas priklauso Helen Rau 
by. Ji ne tik painformavo ajpie 
šią nuostabiai puikią vietą sto
vyklos suradimu besirūpinantį 
kun. Dagilį, bet dar paskolino 
stambesnę pinigų sumą stovyk
los užpirkimui ir rodos pirmoji 
stovyklos reikalams paaukojo 
100 dolerių.

Atsarga gėdos nedaro 
Kiekvieną savaitgalį ežere 

maudosi gana daug jaunimo ir 
suaugusių. Gali atsitikti įvai
rių nelaimių, dėl ko būtume skau 
džiai sukrėsti. Kol bus parūpin
tos gelbėjimosi priemonės ir tam 
tikslui numatytas žmogus, rei
kia vengti per toli eiti nuo kran
to, nes ežeras yra gilus. Kito
je vietoje jaunimas įsirengė šau
dyklą. Nebloga vieta — šonai 
yra gerai dengti, tačiau medis,

Į stovyklą kviečiama rinktis. gina ir dėl kurių aukojasi jo ar- 
jau iš pat ryto. Tačiau iškylos timieji vyresnieji, tuomet ir jis į 
programa bus pradėta nuo vi- daugiau dėmesio paskiria lietu- 
durdienio. Kas nevažiuos priva-, vių reikalams. Todėl tėvai tu- 
čia mašina, stovyklą galės pa- retų pasistengti atsivežti savo 
siekti autobusu. Autobusas iš- vaikus, užakcentuojant mintį, 
eis nuo Šv. Antano bažnyčios kad tai nėra vien tik paprastas 
10 vai. ryto, o atgal grįš 6 — 7 išvažiavimas į gamtą, bet tam 
vai. vakaro. Kaina autobusu į tikras lietuviško pasaulio paro- 
abu galus — 1.75 dol. Važiuo- dymas. Gi jaunuoliai turėtų sa-
jantieji autobusu registruojasi 
pas Patalauską Gaivos krautu
vėje ir pas Paužą Neringos kny 
gynė ir ten pat užsimoka. Vie
tos autobuse ribotos, ir pirmeny
bė teikiama pirmiems užsiregis
travusiems. Važiuojantieji au
tomobiliais kelio planus gali gau 
ti minėtose įstaigose.

Iškylos rengėjai tikisi, kad 
Detroito jaunimas ir visuomenė 
gausiai atsilankys į šią jaunat
višką šventę. Mūsų patiems jau 
niausiems tokios iškylos ir pa
rengimai yra lemiančios reikš
mės jų lietuviškame apsispren
dime. Kai jaunas žmogus susi
duria su vertybėmis, kurias bran

TEBERAŠAI RANKA?
Rašomoji mašinėlė rašo gražiau, . 

greičiau, iki 10 egz. iš kart! Įvai-I 
riausi modeliai nuo $69.95 ir augš- I 
čiau. Pigu, nes tarnauja visą gyveni- | 
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė-
nesj. Pristatoma j bet kurį pasaulir

prie kurio statomas taikinys, nė j karnpi* 8U Pilniausiom garantijom, 
ra pakankama uždanga atšokan
čioms kulkoms sulaikyti ir gali 
netikėtai užklydusį sužeisti.

Stasys Garliauskas

JAUNIMO IŠKYLA
Šį sekmadienį, liepos 14 d., 

yra rengiama nuotaikinga jauni
mo iškyla į ALRKF stovyklą 
prie Manchester, Mich., Rengė
jai — LB Detroito apylinkės vai 

| dyba ir iš jaunimo organizacijų 
atstovų sudarytas specialus ko
mitetas. Tikslas — suburti Det
roito jaunimą į lietuvišką žemės 
kampelį praleisti laiką savoje 
aplinkoje ir pabendrauti vie
niems su kitais. Programoje nu 
matyti sportiniai žaidimai, tau- į 
tiniai šokiai, įdomus laužas iri 
kt. Taip pat bus stengiamasi! 
pasirūpinti užkandžių pardavi
nėjimu, kad norintieji juos ga-1 
lėtų vietoje įsigyti.

ADOMAS VAITKEVIČIUS

Anglių ir Alyvos 
Pardavimas

Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 1 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

FURNITURE CENTO, INC.
3224 SO. HALSTED STREET 

Lietuvių Prekybos Namai vedėjas*-Justas Lieponis

TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad. ............ .......................... 9 9:30
Kitom Dienom 9---6.00

Sekmadieniais liepos ir rugpjūčio mėnesiais uždaryta
%----------- -------------_____________ _____________ y?

" ii TOLI IR ARTI
NAUJI OIOEU TUO KAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RAKK/A! 

UA!į METŲ PATYRIMAS - P/GUS ZA» SAtlNIKGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 w. 69 St CHICAGO 36. ILL. Tel. U/Aikook 5-9209

vaime žinoti šios iškylos svarbą 
ir ne vien tik patys atvažiuoti, 
bet atvežti ir tuos, kurie jau ne- 
bedalyvauja lietuvių organizaci
jų veikloje. Trumpai — iškylos

pasisekimas yra mūsų pačių va
lioje. Tegul ši jaunimo šventė 
padvelkia lyg šiltesnis vėjas kas 
dieninio gyvenimo pilkumoje ir 
būna pirmu žingsniu Detroito 
jaunimo platesniam ir intensin- 
gesniam bendradarbiavimui.

S. š.
i

KULTŪROS KLUBO IŠKYLA
Detroito Lietuvių Kultūros 

Klubas ruošia iškylą į Kensing- 
ton parką sekmadienį, liepos 14 
d. Išvažiavimas įvyks šia tvar
ka: iš ryto 8:30 vai. renkamasi 
prie Dievo Apvaizdos bažnyčios;

turintieji automobilius, paima 
asmenis, neturinčius automobi
lių, ir 9 vai .organizuotai ar pa
skirai išvykstama. Reikia va
žiuoti US 16 keliu (rGand Ri- 
ver). Kensington parkas yra 35 
mylios nuo Detroito centro.

Malonus poilsis gražios kam- 
tos prieglobstyje, gera vieta su
sitikti su < draugais ir pažįsta
mais. Iškyloje kviečiame daly
vauti visus klubo narius ir nena 
rius — jaunus ar senus. Juo di
desnis mūsų būrys susirinks, 
juo smagiau praleisime dieną.

J. S.

Katalogus tr smulkiausias infor
macijas reikalaukite:
J. Ii. Giedraitis, 1032 Broad Stre<*t, 
Hartford, Conn., kuris "Draugui” 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

Pirkit Apsaugos Bonus!

GUŽAUSKŲ
BEVEBLY HILUS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių. Dano 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimu.

2443 West 63rd Streea 
Tel. PRospect 8-0883 Ir FR 8-0884.

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ 2AIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai aėdėttl Ir naktimi* 
miegoti n« Jų užslaenėjualo* žalždoa 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvl 
ru Ir Hkaudžlų žatždų uždėkite 
LEOULO Ointment Jos gydymo 
ypatbye* palengvina Jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalins 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORLA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S POOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskllstos odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiam*. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. I-e
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1 25, Ir $3 60.
Pirkite vatstinėseChl 
engoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlse., Ga- 
-v.Ind Ir Petrolt, Mt 
chtgan arba rašyki
te Ir atsiųskite M o 
ney order |

LEGULO, Department IK, 
5618 W. Eddy SU Chlmgo 34, III,

A. A.
JUOZAPAS ŽIOGAS

Gyveno 3352 So. Emerald 
AVe. Tel. Cl, 4-2484. y

Mirė liepos 10d., 1957, 12:40 
vai. ryto,

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Tau
ragės apskr., Švėkšnos parap., 
Kančdiėių kaimo.

Amerikoje išgyveno 48 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

žmoną Bernice - Rauktaitė; 3 
dukterys: Bernice Wiseman,
irene ir Stephany Josipovich. 
žentas Steve; sūnus Juozapas, 
maiti Sara, 8 anūkai; 3 švo- 
gerkos: Agnieška Giedrimle-
nė,, Anastazija Adomaitienė ir 
Petronėlė Rudienė, jos vyras 
Mykolas, ją šeimos ir daug ki
tų giminią, draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Gituanica Avė.

Laidotuvės • įvyks šeštadienį, 
liepos 13 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus lulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nul indę, žmona, dukterys, 
sūnus Ir kiti giminės.

laidotuvių direkt. Antanas 
M.Phillips, YArds 7-3401.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO|
MR. NELSON,

SAVININKO

SA!NT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Tel CEdarcrest 3-6335

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Herm’tage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 i* LA 3-9852

AMBIJLANCE DIENA IR NAKTĮ

fl. A.
ONA GUBISTA - Kaminskaitė

Gyveno 4530 So. California Avė. Tel, YArds 7-6284.
Mirė liepos 10 d., 1957, 7:00 vai. ryto, sulaukusi pusės 

amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Vainuto pa
rapijos, Aužbinkavo kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m. • •
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Joseph ir šeima, duk

tė Anna Bednovvicz (Bedno), žentas Stanley; duktė Stella 
Orth, žentas Steve ir jų šeima; duktė Loretta; brolienė Rose 
Gubista ir šeima; giminaičiai: Gudų šeima, Mike Nirtautas 
ir šeima ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Buvo Nekalto .Prasidėjimo P-lės Švč. d-jos Vice-pirminin- 
ke; priklausė Tretininkių, Apaštalystės Maldos, Gyvojo Ra- 
žančiaus, Tikėjimo Platintojų d-joms. Buvo Amžina narė se
kančių d-jų: Tėvų Marijonų, Jėzuitų, Tėvų Pranciškonų, Sale
ziečių, šv. Kazimiero Kolegijos, Romoje, Šv. Kazimiero Sese
rų Vienuolyno, Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyno, Nekalto 
Prasidėjimo P-lės Šv., Seserų Vienuolyno gildos ir Labdarių.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 13 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo P-les Švč. para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Prašoma nesiųsti gėlių.
Nuliūdę: Sūnus, dukterys, brolienė, ju šeimos Ir kiti gtm.
Laidotuvių direkt. Petras Bieliūnas, Tel. LAfayette 3-3572

uodAiio valandoj
jssklt*

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

*45 t*. Av* Air CondW«»e4 koptyAt
BBpaMU 7-860S — 7-8601 AotoraobilUm* vieta

Ttaaa* k«rt* gyv««t kltoae mlaat* telyaai
koplyčią arėte* jūaų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 SQ.*50th AVE. 

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansų patama- Mes *-ur’me koplyčias
* vimas dieną ir nak- SrĮf $3 v s o s e Chicagos ir

* tį. Reikale šaukti g Roselando dalyse ir i
i mus. ”— _ W tuojau patarnaujame.

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

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

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

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

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

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

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 461h STREET YArds 7-0781

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

VANCEFUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OUympie. 2-5245 ir T()wnhall 3-9687
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X Advokatas Charles P.
Kai paaukojo “Draugui” $10Q 
naujų namų skoloms sumažinti 
ir žada geritu laiku aplankyti 
naujas patalpas kartu su savo 
žmona.

X Chicagos Augšt. Lituai- 
nistikos mokyklai, kuri naujuo
sius mokslo metus pradės jau 
baigiamuose įrengti Tėvų Jėzu
itų Jaunimo namuose, Inver
toriaus k-ja užpirko klasėms 
apstatyti baldų už 5,000 dole
rių. Kadangi minėtą sumą rei
kės užmokėti iki rugsėjo 1 d., 
prašoma aukų lapus grąžinti 
ne vėliau rugpjūčio 15 d. šiuo 
nauju direktorės A. Rūgytės 
adresu: 4332 So. Artesian
Avė., Chicago 32. Kas neturi 
aukų lapų, o norėtų savo auka 
prisidėti prie minėtos mokyk
los apstatymo, prašoma siųsti 
aukas tiesiai direktorei arba 
Chicago Savings and Loan As- 
sociation, 6245 So. Western 
Avė., Chicago 36, banko kny
gutės Nr. 16947.

X Išlaisvinanti knyga. Šiais 
laikais daug kalbame apie ap
linkybes. Aplinkybių perdėji
mas žmogų pavergia. Žmogų 
išlaisvinti negalima per aplin
kybes. Jį išlaisvinti galima tik 
per tą, kuris yra daugiau negu 
aplinkybės. Vysk. V. Brizgio 
knyga “Trisdešimt meilės žo
džių” yra giliai skaitytoją iš
laisvinanti knyga. Kartais jos 
vienas sakinys duoda labai 
daug. Ją išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas; kaina — 1.50 
dol. Gaunama “Drauge”.

X Ar nepasiklystame sąvo
kose? Neperseniai teko girdėti 
per lietuvių radijo valandėlę 
spaudos apžvalgą, kur buvo 
priminta, jog kažkoks dakta
ras pakeitęs pavardę į ameri
kietiškąją. Spaudoje vėl daž
nai sakoma, jog vaikai suame- 
rikonėja. Tai visai klaidingi' 
terminai, nes amerikiečiu gali 
būti ir lietuvis. Tačiau, kai jau 
pradedama bėgti nuo lietuvy
bės ar užmirštama savoji kal
ba, tai pavirstama anglu, t. y. 
vietoje Amerikos lietuvio pa
sidaro Amerikos anglas.*

X Į saleziečių metinę šventę- 
pikniką, įvykstantį liepos 14 d. 
(sekmadienį) prie Cedar Lake, 
Ind., autobusai prie bažnyčių 
išeis Roselande ir West Pull- 
mane 9:30 vai. Biletus galima 
gauti Roselande pas Mrs. Duro, 
10701 So. State St., telef. IN- 
terocean 8-7818, gi West Pull- 
mane pas Mrs. Gučiūnienę.

X “Venta” Real Estate — 
Ona Kavaliūnienė praneša sa
vo gerbiamiems klientams ir 
visuomenei, kad po 4 metų sėk
mingo veikimo Brighton Parko 
centre liepos 9 d. persikėlė į 
patogesnę vietą — 4077 South 
Archer Avė., netoli California 
Avė. Praplečiant biznį yra da
romi visokių rūšių apdraudi
mai — insurance.

X Dail. V. Virkau kūrybos 
paroda buvo atidaryta liepos 
7 d. 414 N. State St., Chicago- 
je. Parodą galima lankyti nuo 
3:30 vai. iki 10 vai. vakaro, o 
šeštadieniais — nuo 10 vai. ry
to iki 5 vai. po pietų.

■ Dail. V. Virkau neseniai yra 
baigęs meno institutą; reiškia
si tapybos ir grafikos srityse.

X Didelį karnavalą liepos 9 
d. pradėjo Back of the Yards 
Neighborhood Council. Karna
valas vyksta prie 47th & Da- 
men Avė. kampo, dideliame ir 
gražiame sklype. Čia bus gali
ma laimėti net keli Ford auto
mobiliai.

X Dr. K. Bobelis, anksčiau 
gyvenęs Chicagoje, neseniai su 
šeima iš Bostono išsikėlė į Phi- 
ladelphiją.

X Nepaprasta byla Chicagos 
teisme. Atsirado vienas lietu
vis, kuris drįso iškelti bylą tur
tingai bendrovei “Chicago' Title 
& Trust Co.” pusei miliono do-l 
lerių. Bylos Nr. 57 S-9655. Tas 
drąsuolis yra Charles P. She- 
maitis.

Jisai kaltina tą milioninę 
bendrovę, kad ji padarė klaidą, 
kai išdavė "Guarantee Policy” I 
neteisėtai jo žmonai už jo par-' 
duotą nuosavybę. Shemaitis 
kaltina, kad jo žmona gavo ne
teisėtą persiskyrimą, kai ji, 
gyvendama Arkansas valsty
bėje, pareiškė, kad ji nežinanti 
jo gyvenimo vietos.

Labai įdomu visiems, kaip 
baigsis ši byla.

X Moksleivių ateitininkų va
saros stovykla šiais metais bus 
ALRKF stovyklavietėje Man- 
chester, Mich. Stovykla prasi
dės liepos 28 d. ir baigsis rug
pjūčio 10 d. Stovyklos kaina — 
35 dol. už dvi savaites. Moks
leiviai ateitininkai prašomi re
gistracijos lapus grąžinti iki 
liepos 14 d. Visi tie, kurie nėra 
gavę pranešimų apie stovyklą, 
gali užsiregistruoti telefonu 
nuo 12 vai. iki 4 vai. pas A. 
Šatą — CRavvford 7-7373; nuo 
5 vai. iki 10 vai. pas Reginą; 
Pemkutę — OLympic 2-7092 į 
arba pas Vytautą Šoliūną — 
REpublic 7-7735. Į stovyklą 
priimami ir neateitininkai.

X Al. Astašaitis, gyvenąs 
Detroite, “Draugo” šventės 
proga lankėsi Chicagoje, Šis 
uolus dienraščio bendradarbis 
apsilankė ir naujose “Draugo” 
patalpose. Jis atsiuntė tikrai 
nuoširdžią padėką * kun. J. 
Prunskiui už išsamų “Draugo” 
patalpų aprodymą; taip pat jis 
reiškia gilią padėką ir tėvui P. 
Cinikui už vaizdų supažindini
mą su naujojo marijonų Vie
nuolyno pastatu.

X Patricija Drasutis, gyv. 
9800 So. Avalon Avė., 10 m. 
mergaitė, gavo aukso medalį 
ir 50 dol. einamąją sąskaitą 
banke už jos sukurtą geriausią 
švaros šūkį: “A Cleaner Chi
cago Starts With You.”

Prekybos rūmai Shermano 
viešbutyje buvo suruošę pie- 

i tus, kurių metu buvo pagerbta 
Patricija Drasutis ir dar vienas 
mokinys, sukūręs geriausią 
plakatą švaros savaitei.

X šv. Vardo draugijos vy
rai Nek. Švč. P. Marijos Pras. 
parapijoje ateinantį sekmadie
nį (liepos 14 d.) eis prie šv. 
Komunijos 8 vai. ryto ir po šv. 
mišių įvyks susirinkimas pus
ryčių metu parapijos salėje. 
Pusryčių išlaidas apmokės Jus
tinas Mackevičius (4192 South 
Archer Avė.).

X Kap. A. įtakas, vaistinin
ko Frank Rako, gyvenančio 
Chicagoje, sūnus, tarpininkau
ja tarp JAV karinės vadovy
bės Japonijoje ir japonų val
džios .organų. Japonijos teisė
jas Yuzo Kavvachi yra prašęs 
A. Rako, kad jis pasirūpintų 
advokatu, ginančiu W. Girar- 
dą, nušovusį vieną japonę.

X Amelija ir Liucija Lingy
tės, gyv. Mclrose Park, U!., 
praleido keturias dienas Be- 
verly Shores, Ind. Aurelija yra 
Melrose Parko lietuvių taut. 
šokių grupės mokytoja; jos 
sesuo Liucija, šį pavasarį bai
gusi La Grange vid. mokyklą, 
yra tos grupės šokėja.

X Petras ir Ona Kinčiai, gy
venantieji Indianos valstybėje, 
š. m. liepos 12 d. švenčia 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta proga jų intencija 
šv. mišios bus atnašaujamos 
liepos 12 d. 9 vai. ryto Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje, 
Chicagoje. Mišias* užprašė Ju
zė Aitutienė.

X Onutė Blandytė, pasižy
mėjusi Chicagos sportininkė, 
išvyko vienai savaitei atosto
gų į lietuviškųjų vasarviečių 
vietovę — Beverly Shores, 

i Ind.

JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių rengimo komisijos nariai Chicagos mayoro Richard J. 
Daley raštinėje. Komisijos nariai mayorą Daley kviečia į lietuvių tautinių šokių festivalį. Iš kairės 
į dešinę: Bruno G. Shotas, JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės pirmininkas: Joseph 
M. Mozeris, JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių festivalio priėmimo pirmininkas; Dalia Indrei- 
(kaitė, šokėja,^ įteikia mayorui lėlę ir biletą; Aleksander S. Kumskis, priėmimo ir finansų komisijos 
narys; Birute Barodicaitė, šokėja.; Chicagos majoras Richard J. Daley. Chicagos mayoras Daley 
dalyvavo lietuvių tautinių šokių festivalyje ir pasakė šiltą kalbą šventės programos išpildytojams 
ir dalyviams. , |

CHICAGOS ŽINIOS
Literatūros ir spaudos 

sekcija Jaunimo kongrese
Pirmąją Jaunimo kongreso 

dieną (birželio mėn. 29 - d.) po 
dviejų plenumo paskaitų buvo 
pravesti posėdžiai ir 5 atskiro
se sekcijose, kurių tarpe buvo 
ir literatūros bei spaudos sek
cija.

Šioje sekcijoje, kuriai vado
vavo Raimundas Mišauskas, 
pagrindinį pranešimą padarė 
Illinois un-te socialinius moks
lus baigęs Vytautas Stankus iš 
Melrose Park, III.

Nors jo paskaitos tema buvo 
“Jaunimo kelias spaudoje”, 
pranešėjas tik trumpai peržvel
gė jaunųjų žurnalistų bei lite
ratų pasireiškimus mūsų spau
doje, kiek daugiau laiko pa
skirdamas bendrųjų lietuviško
sios veiklos aspektų nagrinėji
mui. Iškėlė eilę kitų svarstyti
nų problemų.

Po paskaitos įvykusiose dis
kusijose jau buvo bandyta at
eiti į šiai sekcijai duotos temos 
rėmus ir panagrinėta daugiau 
praktiški dalykai. Diskusijų 
metu sklandžių minčių pateikė 
rašyt. Marius Katiliškis, kvies
damas jaunuosius literatus gy
viau reikštis spaudos pusla
piuose. Be jų dar kalbėjo A. 
Antanaitis, R. Mieželis, V. Va
laitis, P. Zaranka ir kt.

A. Mikulskis iš Clevelando 
susirinkusiems, kurių buvo per 
100, iškėlė sumanymą sukelti 
1,000,000 dolerių lietuvių kul
tūros išlaikymo fondan. Jis sa
vo žodžius parėmė faktu, jog

šių dienų jaunimas yra gana 
! veiklus ir jeigu jis gali surinkti 
36,000 parašų Jaunimo petici- 

1 jai, tai 1 miliono dolerių surin- 
į kimas jam nebūtų didelė kliū- 
I tis. šiuo klausimu pasisakė ir 
daugiau žmonių, tačiau jų min
tys nebuvo tokios optimistiš
kos, kaip kad A. Mikulskio.

Gal vertėtų pagalvoti apie 
atskirus jaunųjų literatų bei 
spaudos darbuotojų ratelius 
įvairiose vietovėse, kuriuose 
būtų galima toliau diskutuoti 
Jaunimo kongreso spaudos 
sekcijoje iškeltas mintis.

Edv. š.

Geriau valgyt laukiant 
kūdikio

Motinų Globos kongrese Chi
cagoje buvo iškeltas faktas, 
kad daugelis kūdikio laukian
čių motinų yra nusilpusios dėl 
permenko maitinimosi, tapu
sios anemikėmis. Joms labąi 
svarbu gerai maitintis. Nuo to 
pareina ir būsimo kūdikio svei
kata. Tai nereiškia, kad jos 
turi persivalgyti, tačiau dau-, 
gelis turi atprasti nuo įgytų i 
mokyklos lankymo metu pa-' 
pročių, kada jos pasitenkindavo 
suvalgydamos sumuštinį ir už- 
sigerdamos kokiu “papsu”. 
Laukiančios kūdikio turi gau
ti reikiamą kiekį proteinų, vi
taminų bei mineralų ir neper- 
daug druskos bei karbohidratų. 
Jos vistiek turi saugotis nu
tukti.

Mažiau važiuoja autobusais negras, buvęs Chicagos univer- 
Pakėlus kainą už naudoji- j siteto sargas, nuteistas 199 

mąsi miesto susisiekimo prie- metims kalėjimo už nuskriau-
monėmis, Chicagoje per pirmą 
dieną keleivių sumažėjo 112,- 
254, kas sudaro 6.18%.

199 metai kalėjimo
George Sims, 29 m. amžiaus

dimą ir nužudymą 62 m. am
žiaus moters Jeanne Johnson

Išvaryk Dievą — tai išvarysi 
teisingumą. Pijus X

.NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S, Westem 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 & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, m., tel. TO 3-8131-32

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

X Visuotinė dailės paroda, 
reprezentuojanti keturiasde
šimt lietuvių dailininkų, vyksta 
Morrison viešbutyje, Chicagoje 
(Clark ir Madison gatvių kam
pas). Išstatyta 194 darbai. Įė
jimo valandos — nuo 10 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Paro
dą aplankė virš 1,000 žmonių. 
Uždaroma liepos 14 d.

X Praeitą savaitgalį Beverly 
Shores, Ind., lietuviškosios va
sarvietės buvo perpildytos va
sarotojais. Čia matėsi dr. J. 
Bajerčius, V. Naudžius, dr. M. 
Morkūnas, dail. A. šermukšnis, 
St. Kungys, Ed. Šulaitis, A. 
Antanaitis, A. Morkus, Evan- 
gelina Lauciūtė ir šimtai kitų.

X Chicagos parodoje liepos 
7 d. įvairios tiutinės mažumos 
turėjo savo programą Čia pa
sirodė taip pat ir mūsų šokė
jai iš Cicero, III. Kitos grupės 
irgi pasirodė su savo dainomis 
ir šokiais.

X Rnguolis-Baumlcuchen bu
vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
stetimtaučius, nes Marąuette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marąuette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29,111. Tel. 
WAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, ’ jį 
siunčiame paštu C. O. D.

Tiltas kainuos daugiau 
kaip $1,600,000

Sutvarkymas tilto Michigan 
gatvėje, Chicagoje, kainuos 
daugiau, kaip $1,600,000. Chi
cagos Miesto tarybos Finansų 
komitetas rekomenduoja išleis
ti paskolų bonų lakštus už $63,- 
800 000, kad susidarytų lėšų 
viešiesiems darbams.

Areštavo vaiko pagrobėją
Suimtas Emil Ostermann, 

įtariamas pagrobęs vaiką, apie 
ką buvome rašę anksčiau. Jis 
buvo išvažiavęs į Kanadą ir 
jam grįžus į Detroitą Kanados 
policija pranešė, kad jis yra 
įtariamas vaiko pagrobime. 
Juo domisi ir Chicagos polici
ja, manydama, kad jis galėjo 
turėti ryšio su nužudymu trijų 
berniukų.

Helikopteriai pervežė 5,405
Chicagos helikopteriai, kurie 

aptarnauja Midway, Meigs ir 
O’Hare aerodromus, birželio 
mėnesyje pervežė 5,405 kelei
vius. Taigi, palyginus su ge- Į 
gūžės mėnesiu, keleivių skai
čius padidėjo 45%. Iki šiol čia 
kursavo septyni helikopteriai, i 
Greitu laiku bus įjungti dar du.'

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms. ,
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

Užsisakykite spausdinamą

ISTORINĖS LIETUVOS 
ALBUMU

Jame talpinama lietuvių, rusų, 1 
lenkų, vokiečių, italų tapyti - pieš- ; 
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos, j 
Dedamos nuotraukos Lietuvos Di- 
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki- j 
tų architektūrinių paminklų. Spaus ' 
dinamas gerame kreidiniame popie-! 
riuje, didelio formato ir bus įriš-1 
tas į kietus viršelius, 260 puslapių.1 
Prenumeratos kaina 10 dolerių. Šis 
albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima už
sisakyti per žurnalą “Užuolankos” 
administraciją, adresuojant:
Užuolanka, 2918 So. Union Avė., 

Chicago 16, III.

Skaitykite “Draugą ,”!

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ, VISK4 
PERKA PAS LIEPONĮ !

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FUKNITUliE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted St. . VIctory 2-4226
Pirm.. Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta/

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHĄl — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% 1
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 South Halsted Street Tek CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

>0022005

J

SALEZIEČIŲ METINE į

ŠVENTE

PIKNIKAS
LIEPOS 14 DIENĄ

4

Šiluva — Cedar Lake, Indiana

II valandą A. M. pastatų pašventinimas —

Į. E. Gary, Ind. VYSK. A. GRUTKA

★

12 vai. Šv. Mišios — Į. E. VYSK. V. BRIZGYS. ||| 
Gieda "Dainavos" Ansamblis. j|įį

* į

Nuoširdžiai kviečiame visus gausiai daly- (!) 

vauti. RENGEI AI (!)


