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LIAUDIES PARTIJOS LAIMĖJIMAS AUSTRIJOJ
Sovietai jau rengiasi Vakarams 

parodyti Pabaltijo valstybes
SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ,

Mūsų korespondentė Jungt. Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Pabaltijo kraštai, kurie ligi šiolei 

buvo sovietų laikomi labiausiai atkirsti nuo Vakarų pasaulio, pa
mažu praveriami užsieniečiams.

Tokių nuomonių čia esama ryšium su iš Europos ateinančiais 
pranešimais apie netrukus prasidėsiantį laisvesnį susisiekimą su 
Estija, Latvija ir Lietuva.

Jau prieš kokius tris mėnesius 
čia teko girdėti kalbų apie Intu- 
risto pasirengimus ir Pabaltijo 
kraštuose priimti užsienių lanky- 
.tojus. Ypač buvo nurodoma į pa
talpų nakvynėms trūkumą. Ta
čiau kartu buvo pabrėžiama, kad 
tokia kelionė, jei būtų leista, ke
liautojui vistiek atsieitų nemažai 

' pinigo, kadangi Sovietų Sąjunga 
nemananti keisti dabartinio rub
lio kurso. Kaip žinia, ligi šiolei 
oficialiai yra skaitoma keturi 
rubliai už vieną dolerį.

Švedija, kuri paprastai paduo
da naujesnių žinių iš Pabaltijo, 
ir dabar užpylė New Yorką savo 
prileidimais, kad sovietai jau tik
rai rengiasi Vakarams parodyti 
Pabaltijį.

Paliekant nuošaly tą švedų 
spaudos „antį“ apie tariamą Pa
baltijo valstybių statuso pakeiti
mą, kas taipgi čia buvo gyvai dis
kutuojama, šiuo metu ypatingai 
norisi sustoti ties New York He- 
rald Tribūne korespondento Šve
dijoje pranešimu. Harry Heint- 
zen, kuris tam laikraščiui dažnai 
iš Stočkholmo
11 d. iš tenai net atskirą repor
tažą paskyrė Pabaltijo kraš
tams. ' ■ • \

Dalykai' keičiasi...
Savo rašinį pavadinęs „Rus- 

sia’s Drive to Open Baltics Sta
tes“, Tribūne bendradarbis Hein- 
tzen primena skaitytojams kaip 
buvo anksčiau, kada, kaip sako
ma, „net paukštis negalėjęs pra
skristi“. Pažodžiui jis apie tai 
taip rašo: „Nuo II Pas. karo, kai 
tos trys Pabaltijos respublikos' 
prievarta buvo įjungtos į Sovie
tų Sąjungą, jos buvo beveik her
metiškai uždarytos. Tai buvo ta 
USSR dalis, ties kuria geležinė 
uždanga stipriausiai laikėsi“.

Tokiu atveju, kai niekas iš ten 
geruoju negalėjo išvykti ir nie
kas nebuvo įsileidžiamas, ir vi
siškai nebuvo nuostabu, anot au
toriaus, kad t,ie, kuriems pavyk
davo pasiekti Švedijos ar kitos 
kurios laisvosios šalies krantus, 
būdavo dienos naujienų objektu.

Bet tai, anot korespondento, 
dalykai jau praėję. Esą, dabar 
specialiai parinktos turistų gru
pės jau lankosi Pabaltijy. Jis 
ypač mini Estijos sostinę Tallin- 
ną ir Latvijos Rygą.

Toliau laikraštininkas numa-

to, kad ilgainiui vis daugiau to
kių keliautojų atsiras. Jis čia pat 
pamini ir tai, kad pastaruoju me 
tu Skandinavijos oro linijos yra 
net numačiusios papigintomis 
kainomis specialius skridimus į 
Rygą, iš Stockholmo ir Kopenha
gos. Kartu prisimindamas Švedi
joje prisiglaudusius pabaltiečius, 
korespondentas rašę, kad galbūt 
ir jie susigundys tokiomis gali
mybėmis aplankyti savo tėviš
kes. Tačiau tuojau pat jis paci
tuoja buvusio Estijos prezidento 
ir diplomato August Rei pareiš
kimą, kad iš 20,000 ,etstų Švedi
joje vargu, ar atsiras kuris nors, 
kad apie tokią kelionę dabartinė
mis sąlygomis pagalvotų.

Lietuviai — labiausiai užkietėję
Aptaręs švedų ir suomių apsi

lankymus Estijoje ir Latvijoje, 
korespondentas pabaigoje kalba 
Ir apie Lietuvą. Jis čia pirmiau
sia nurodo, kad Lietuva yra „ta 
Pabaltijo valstybė, kurios gyven
tojai yra labiausiai užkietėję iš 

parašo,”gegužės visų tri3? šalių’ BU kuriais rusai

Ko sovietai siekia?

Švedijos korespondentas, su
muodamas savo pastabas, nuro
do du svarbiausius tikslus, kurių 
sovietai siekia, praverdami Pa
baltijo duris užsieniečiams.

Pirmiausia, anot jo, sovietai 
nori nustelbti jiems nepalankius 
atsiliepimus, kurie būdavo spau
doje dėl Pabaltijo valstybių oku
pacijos ir dėl tų kraštų gyvento
jų deportacijų. Antruoju sovietų 
tikslu žurnalistas nurodo jų no
rą į šitą kampaniją įvilioti Suo
miją ir Švediją.

Antrąjį atvejį pavaizduoda
mas, korespondentas primena 
apie Švedijos delegaciją, kuri ne
trukus žada vykti į Maskvą dėl 
švedų turto kompensacijos. Kaip 
apskaičiuojama, švedų turtas 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
užšaldytas nuo tų laikų, kai jos 
buvo okupuotos, siekia apie 600,- 
000 dol.

yra turėję reikalo“. Koresponden 
to manymmu, sovietai turėsią už 
sieniečius įsileisti bent į keletą 
Lietuvos miestų, ir, esą, tam jie 
rengiąsi.

Jis taipgi nurodo, kad praeity
je sovietai į Lietuvą nėra įsilei
dę jokių svetimšalių ir tai, anot 
jo, galbūt todėl, jog Lietuva bu
vusi labiausiai iš tų trijų valsty
bių nukentėjusi nuo karo ir kad 
ligi šiolei dar tenai mažai kas at
statyta. Išeitų, kad sovietai gėdi
jasi svetimšaliams rodyti dar te
beriogsančius II Pas. karo laikų 
griuvėsius.

Atrodo, kad tuo metu, kai tas 
korespondentas rašė, jis dar ne
buvo girdėjęs apie vakariečių 
žurnalistų apsilankymą Lietuvo
je. Kaip jau žinia, prieš porą sa
vaičių oficialiai per Vilniaus ra
diją buvo pranešta, kad Kaune ir 
kitur lankėsi Maskvoje esančiųjų 
vakariečių laikraščių korespon
dentai. Kaip ten tie žurnalistai 
parašys, kiek jie supras, kiek ne
supras reikalo, kitas dalykas, bet 
greičiausia ir šį faktą — leidi
mą jiems apsilankyti — sovietai 
stengsis panaudoti savo propa
gandai, norėdami įrodyti, kaip 
jie „myli taiką ir trokšta nusi
ginklavimo“.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Rytų Vokietijos komunistinė delegacija išvyko į Braziliją 

tartis prekybos išplėtimo klausimais.
— Argentinos, Čilės ir Urugvajaus socialistų partijos apkalti

no Jungtines Amerikos Valstybes, kad jos kišasi į Lotynų Ameri
kos reikalus.

Nebus taikos kol
100 mil. europiečių

bus pavergti
STUTTGARTAS. — Pietų Vo

kietijos radiofonas Stuttgarto 
mineste perdavė Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto Vyk 
domosios Tarybos nario dr. Pet
ro Karvelio vokiškai pasakytą 
koHaąatapie Strasburge įvykusią 
Pavergtųjų Europos Tautų or
ganizacijos sesiją. Kalbėtojas pa 
žymėjo, kad pasaulyje negali bū
ti jokios pastovios taikos, kol 
pavergti, o vokiečių tauta bus su
skaldyta.

Italijos darbininkų
dovana Pijui XII

ROMA. — Gegužės pirmosios 
dienos vakare šv. Petro aikštėje 
Romoje nusileido malūnsparnis 
lėktuvas, kuriuo Italijos katali
kai darbininkai iš Milano atsiun
tė šv. Tėvui didžiulę Kristaus 
Darbininko statulą. Gegužės 2 d. 
speciali darbininkų delegacija ją 
įteikė popiežiui Pijui XII. Statu
la yra skirta Kristaus Darbinin
ko bažnyčiai, kuri viso pasaulio 
katalikų darbininkų aukomis yra 
statoma Romoje. Statulą sutin
kant Šv. Petro aikštėje buvo su
sirinkę apie 100,000 tikinčiųjų, 
kuriems Popiežius suteikė palai
minimą iš savo darbo kambario 
lango.

Klaus patarimo 
specialistų

STUTTGARTAS, Vokietija, 
geg. 14. — Kaikurie Hitlerio ka
ro generolai bus klausiami pata
rimo, kaip suorganizuoti Vak. Vo 
kietijos ginkluotas jėgas.

Parlamento apsaugos komite
tas atsiklaus nuomonės šių vyrų: 
buv. maršalo Erick von Man- 
stein, buv. gen. Franz Halder ir 
buv. gen. Walter Wenck.

— Amerikos vandenilio bombos numetimas vėl atidėtas. Jei 
oras bus palankus, pirmoji Amerikos vandenilio bomba bus numes
ta rytoj Namu saloje, Pacifike.

— Kipro salos Nicosta mieste graikai baigė trijų dienų strei
ką. Jie streikavo miesto prekybos centre už pakorimą dviejų kip- 
rietių graikų.

9

— Amerikos rabinų grupė planuoja vykti į Sov. Rusiją atnau
jinti ryžius su žydų bendruomene Rusijoje.

, — Pietų Korėjos policija praneša, kad vakar buvo sužeista 
daugiau 10 asmenų riaušėse besiruošiant rinkimams. Lee Bum 
Suk, dešiniojo sparno kandidatas į viceprezidento postą, pamosi- 
kavoginklą, kai 800 vyrų jį užpuolė.

Jungtinių Tantų generalinis sekretorius Dag Hammorskjold suruošė 
pirmąją spaudos konferenciją New York o, grįžus jam iš Vidurio Rytų, 
kur jis buvo nuvykęs taikinti Izraelio ir Arabų valstybes. (1NS)

Sovietų Rusija nori normalių 
diplomatinių santykių su Japonija

MASKVA, Įgeg. 14. — Sovietų Rusija pasiūlė diplomatinius 
santykius sudalyti su Japonija. Pasiūlymas patiektas Ichiro Kono, 
Japonijos agrikultūros ministeriui.

Sovietų Rusi ji ir Japonija tech ============
niškai kalbant tebėra karo sto- Opozicija Lenkijoje
vyje, dar nepasirašė taikos su
tarties po II Pasaul. karo. Sov. 
Rusija pasiūlė pasikeisti amba
sadoriais dar prieš Rasirašant 
taikos sutartį.

Sovietai nori su Japonija pasi
keisti ambasadoriais panašiai 
kaip Sov. Rusija pasikeitė amba
sadoriais su Vak. Vokietija, nors 
Vokietijos — Rusijos taikos su
tartis dar nepasirašyta.

Sovietai pasiūlė sudaryti dip
lomatinius santykius su Japoni
ja Kono lankymosi proga Mas
kvoje. ,

Japonijos delegacijos nariai 
pareiškė, kad pasikeitimas amba
sadoriais dar neturint taikos su
tarties galėtų užkirsti kelią Ja
ponijai atgauti kaikurias terito
rijas iš Sov! Rusijos. Japonija 
nori atgauti Kurilų salas ir pie
tinį Sakaliną. Kurilų salas ir pie
tinį Sakaliną rusai okupavo po 
karo.

«
Penki sužeisti

Tunisas, Tunisija, geg. 14. — 
Granata buvo numesta į europie
čių kvartalą. Penki asmenys bu
vo sužeisti. Krautuvininkas krito 
nuo revolverič kulkos.

Nori santykiu
PARYŽIUS, geg. 14. — Sov. 

Rusijos ambasadorius Paryžiuje 
pasiūlė Prancūzijai padidinti pre 
kybą su SoV. Rusija ir sudaryti 
geresnius santykius tarp Sov. Ru 
sijos ir vakarinių valstybių.X

Armijos gimtadienis
RABAT, Marokas, geg. 14. — 

Keturiolika tūkstančių marokie
čių kareivių šiandien įžengė į Ra- 
bat, minint Maroko armijos gim
tadienį.

Rep. Trandį E. Walter (D., Pa.), 
Atstovų Rūmų prieiamerikictiškai 
veiklai tirti komiteto pirmininkas, 
pasifil? atimti diplomatines teises iŠ 
Vladimir P. Mikheev, Sovietų mi1i- 
tarinėa misijos vėrtAjo ir Sov. Ru- 
sijos ambasados attache Washingr- 
tone, kad Šnipinėjimo tikslu viliojo 
du JAV tarnautojus. (1NS)

Austrija parlamento rinkimuose 
balsavo prieš komunistus

VIENA, Austrija, geg. 14. — Kanclerio Julijaus Raab krikš
čionių Liaudies partija laimėjo parlamento rinkimus praėjusį 
sekmadienį. Tuojau pareikšta, kad bus sustabdytas pramonės na
cionalizavimas.

Praėjusio sekmadienio rinki
muose savo jėgas išbandė Raab
Liaudies partija ir Socialistų par 
ti ja, kuri reikalavo, kad dar dau
giau būtų nacionalizuota pramo
nė. Apie 30 procentų Austrijos 
pramonės valdo valstybė.

Neoficialiais duomenimis Aus
trijos parlamentas taip atrodys: 

i Liaudies partija turės 82 vietas,
|socialistai — 75, dešiniųjų lais
vės lyga — 5, komunistai — 3.

Sename parlamente iš 165 na
rių Liaudies partija turėjo 74 at
stovus, socialistai — 73, Laisvės 
lyga — 14, komunistai — 4.

„Tai yra Austrijos ateities lai
mėjimas“ — pareiškė Raab.

„Ryšium su šiais rinkimais 
yra tikra, kad ateityje bus su
stabdytas industrijos nacionali
zavimas“ — finansų ministeris 
Reinhard Kamitz paretiškė.

Vicekancleris Adolf Schaerf, 
socialistas, pareiškė, jog jo par
tija eis į koaliciją su Liaudies 
partija, kaip kad jie valdė pefr 11 
metų Austriją.

Austrijoje komunistai labai 
silpnai pasirodė, Komunistai vi
siškai buvo sumušti pirmiau bu
vusioje sovietų zonoje. Austrija 
balsavo prieš komunistus.

Rinkimuose dalyvavo apie 4 
milionus balsuotojų.

Kur Maskva 
prisipažįsta 

atsilikusi
MASKVA. — Šiuo metu Mas

kvos spauda skatina sukurti rei
kiamą materialinę — gamybos

nremiero Edeno bazę komunizmui- --Pravda“ Nr. premjero oaeno 114 rašo; )Sovietų ž

MASKVA. — Lenkų Darbi
ninkų jungtinės partijos pir
masis sekretorius Edv. Ochab 
“Pravdoje” Nr. 120 rūgoja, jog 
atsiranda “priešingos buržuazi
nės propagandos”, kurios nori 
masių dėmesį sutelkti į Stalino 
klaidas ir paskirti pasitikėjimą 
Sovietų Sąjungos komunistinės 
partijos politine linija.

Nuo tokių svyravimų neišsi
saugoję net kaikurie Lenkijos 
laikraščiai ir žurnalai. Esą, dis
kusijose pasireiškė priešparti- 
niai pasisakymai, kurie atski
rose redakcijose nerado tinka
mo atrėmimo.

Maskva laukia

“Izvestijos” nr. 103 įsidėjo 
vedamąjį, kuriame labai šiltai 
atsiliepia apie gerėjimą santy
kių tarp Anglijos ir SSSR. Pa
žymima, kad Edenas buvęs 
kviestas aplankyti Sovietų Są
jungą, ir jis tą kvietimą priė
męs.

Kalendorius

Gegužės 15 d.: šv. Sofija; lie
tuviški: Gintaras ir Milda.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:03.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje rytoj bus giedra 
ir šilta.

I s

žmonėms yra 
gigantiški uždaviniai: komuniz
mui sukurti galingą, vispusiškai 
išvystytą materialinę - gamybinę 
bazę, kuri leis visuomenę gausiai 
pasotinti visokios rūšies medžia
ginėmis gėrybėmis. Prisivyti ir 
pralenkti labiausiai pažangius 
kapitalistinius kraštus gaminant 
gyventojų labiausiai pageidauja
mus reikmenis!“ — reiškia pa
geidavimą Maskvos laikraštis.

Penki lėktuvai
SYDNEY, Australija, geg. 14. 

— Penki Australijos sprausmi- 
niai lėktuvai atvyko geros valios 
vizitui į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Platus straipsnis Enciklopedijoje 
apie Marijos kultą Lietuvoje
PARYŽIUS. — Paryžiaus Katalikų universiteto profesoriaus 

D’Hubert du Manoir redaguojamoj Marijos Enciklopedijoj kun. 
Kubilius, S.J., pateikia platų straipsnį apie Marijos kultą Lietu
voje.

Studijoje autorius iškelia ypa-1 
tingus lietuviškojo Marijos kulto matikų puolimus ir išliko kata-

Trumpai iš visur
• Italijos kardinolas Guiseppe 

Siri, Genovos arkivyskupas, įspė 
jo savo arkivyskupijos katalikus, 
kad jie nebalsuotų ui komunis
tus, socialistus ir kitas prieška- 
talikiškas partijas. Italijos savi
valdybių rinkimai bus gegužės 
27 d.

• JAV, Britanijos, Prancūzi
jos ir kitų vakarinių valstybių 
atomo mokslininkai praėjusį sek
madienį nuvyko į Maskvą daly
vauti mokslinėje konferencijoje. 
Konferenciją suruošė Sovietų 
Mokslo akademija, kuri bus visą 
savaitę.

• Popiežius Pijus XII gegužės 
14 d. patvirtino, kad galima per
sodinti mirusių asmenų akių ra
ginės plėvės akliems asmenims.

• Britanijos komunistų parti
jos bosas Harry Pollitt pasitrau
kė iš generalinio sekretoriaus pa 
reigų. Jis yra didelis Stalino ger
bėjas. Jo vieton paskirtas John 
GdBąn, „Daily Worker“ redakto
rius. Komunistai 1950 m. rinki
muose gavo 21,640 balsų, o 1955 
m. — 33,144 balsus.

• Tornadas Michigan, Pėnn- 
sylvania ir Ohio valstybėse atne
šė daugiau 8 mil. dolerių nuosto
lių. Tornado, siautusio šeštadienį 
ir sekmadienį, metu žuvo 13 as
menų ir daugiau 275 sužeisti.

’ • Prezidentas Eisenhoweris 
pareiškė, kad Amerika negali su 
mažinti savo apsiginklavimo, kol 
Sovietai nesutinka su ginklavi
mosi kontrole.

Winston Churchillis, priė
męs Charlemagne premiją Aache 
ne už pasidarbavimą Europos 
vienybei, tarėsi su Vakarų Vo
kietijos kancleriu Adenaueriu 
Bonnoje.

• Arabai susikirto su žydais 
Alžire. Constantine mieste žydų 
kvartale arabai susikirto su žy- 

, dais. Praėjusį sekmadienį ten še
ši asmenys žuvo, keturi sužeisti 
smarkioje kovoje.

• Kipro sala. Pogrindžio orga
nizacijos nariai numetė bombą į 
Britanijos armijos stovyklą. 
Trys britų kareiviai buvo sužeis
ti. Užpuolikai pabėgo.

• Vakarų Vokietija. Pirmieji 
JAV ginklai gegužės 15 d. bus iš
krauti Bremenhavene. Tie gink
lai skiriami vokiečių naujai or
ganizuojamai armijai. Už 1 bil. 
dolerių JAV ginklų siunčiama į 
Vak. Vokietiją.

• Brazilija. Brazilijoje plinta 
streikai. Darbininkai reikalauja 
pakelti atlyginimą už darbus. Ge 
ležinkelio darbininkų streikai 
Rio de Janeiro priemiesčių apy
linkėse ir Rio Grande do Sul su
vėlino maisto pristatymą.

• Austrijos policija praneša,
Ūkiška. „Kai jos sūnūs buvo de- įkad praėjusį sekmadienį buvo 
portuojami, o bažnyčios uždari-[įvykdyti keli sprogdinimai palei 
nėjamos, — rašo baigdamas au- Vengrijos pasienį. Austrai spėja, 
torius, — lietuvių tauta be polio- kad Vengrija šalina rainas iš pa- 
vos kreipė savo žvilgsnius į So- sienio. Vengrijos pasienis buvo 
pūlingąją Motiną ir iš jos sėmėsi užminutas, kad vengrai negalėtų 
jėgos ir vilties, šiandien, perse- pasprukti į Austriją. Girdi, Ven- 
kiojamas labiau negu bet kada grijos komunistinė vyriausybė 
tiek už savo tikėjimą, tiek už tė- pasižadėjusi nuimti nuo pasienio 
vynės meilę, lietuvis žino, kad spygliuotų vielų tvorą, kad pa- 
švenčiausioji Mergelė jo neap- redškus Austrijai „draugiškumą 
leis“. lir koegzistenciją“.

bruožus, supažindina su jo socia
linėmis formomis ir istoriškai 
aprašo pagrindines Lietuvos Ma
rijos šventoves: Vilniaus Aušros 
Vartus, Žemaičių Kalvariją, Ši
luvą, Patžaislį, Krekenavą, Pa
langą ir Trakus.

Išvadoje kun. Kubilius, S. J., 
pabrėžia, 1tad ypatinga Marijos 
globa lietuvių tauta amžių bėgy
je atlaikė visus heretikų ir schiz-

Z
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Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė., Chicago, 32

BURSITAS
Pereitą sykį buvo rašyta 

apie fibrositą. Fibrositas yra 
tai pluoštinių audinių (fibra) 
uždegimas, pasižymįs dideliu 
skausmu tose vietose, kuriose 
skaidulos (gijos, fibra) jungia 
raumenis su kaulais. Tai toki 
yra fibrosito apibrėžtis — de
finicija. Fibrosito apibrėžtį 
čia vėl pakartojama todėl, kad 
pereitą sykį spaudos špaltas 
betaisant ne|iimingai ,straips
nio pradžia susitaršė, ir skai
tytojams buvo sunku suprasti.

Šį sykį keletą davinių reikia 
bent trumpais bruožais aptarti 
apie bursitą. Gi bursito liga 
daug kuo skiriasi nuo fibrosi
to.

Bursitas yra tai sąnario kau
lo dubens (lotyniškai bursa) 
uždegimas.

Bursito priežasčių yra vi
sokių, bet dažniausiai pasitai
kančios priežastys yra šios:
(1) Atsitiktini ar pakartotini 
sužeidimai ar stuktelėjimai 
kaulo galūnės bei jo dubens.
(2) Degenaraciniai susilpimai 
ar patrūkimai sausgyslių, dėl 
kurių įvyksta dažnesni persu
kimai, ar išnarinimai sąnarių,

•* ar kitokio pobūdžio nario du
bens pažeidimai pas senesnio 
amžiaus žmones. (3) Prie- 
puolinės ar įsisenėjusios infek- 
cijos.

Jei dėl senatvės, ar dėl žli
bumo (kai akinių reikia), ar 
per neatsargumą dažnokai pa
sitaiko pargriūti ant žemės ir 
užgauti rankas, ar pečius, ar 
kelius, tai tokie dažniausia 

" gauna bursitą. Ir tie, kurie 
pečiais stumdo vežimus, ar fut
bolą lošiant stumdo pečiais sa- 

" vo oponentus, ar kitaip savo 
petį tranko, tai gali gauti pe
tyje bursitą. Tūli užsiėmimai, 
pav. šoferiai, lentų ar kitokį 
krovinių nešikai ant pečių, ga
li gauti bursitą petyje. Lie
tuvoje vargšės tarnaitės neš- 

' damos naščiais vandenį gau
davo bursitą pečiuose.

Apgraibomis suminėjus kaip 
gaunama bursitas, dar reikia 
suminėti ir tas vietas kur įsi
meta bursitas. Tai tiesa, kad 
petys dažniausiai nukenčia nuo 
skaudaus bursito. Bet ir kitos

- kūno dalys gali būti bursito 
atąkuojamosi Todėl medici-

- noje bursitas yra tvarkingai 
skirstomas į įvairias rūšis ir

_ porušes, kad galima būtų ge- 
' riau orientuotis kaip sėkmin

giau tos ligos paskirą rūšį pa
gydyti panaudojant atitinka
mas gydymo priemones.

Be subdeltoidinio arba su 
bacromiško bursito petyje, yra 
dar šių rūšių: (1) Olecranon, 

angliakasių alkūnė; (2) 
prepatellaris bursitas, — ata
kuojąs dažniausia kelius tar
naitėms, kunigams ir tiems 
kurie daug klūpo; (3) ischiasi- 
nis bursitas, — kriaučiška sė
dynė; (4) metatarsofalanginis 
bursitas, — skausmas kojos 
nykšties dubenyje, kurį nepa- 
tyrusieji sumaišo su podagra 
(gout), o tikrenybėje yra tik 

-* “bunionas”. Yra dar ir: (5) 
trochanteriškas, (6) infrapa- 
tellarinis, (7) retrocalcaninis 
— Achilles liga, (8) iliopecti- 
ninis, (9) iliopsoasinis ir daug 
kitų bursito rūšių, kurias čia 
neįmanoma apibūdinti, nei gi 
tai būtų naudinga ar įdomu ei
liniam skaitytojui. Pakaks.

Simptomai. Kartais tik taip 
maudžia, o kartais baisiai 
skauda. Pa vyzd.luti, bursitas 
petyje kartais taip labai skau- 

,da, kad ligonis rankos nei su
lenkti, nei pasukti negali, ne
gali nei galvos sau sušukuoti, 
nei jokio darbo dirbti. Skaus
mas gali nusmelkti kartais net 
į sprandą, į ranką, į deltoidinį

raumenį, net ir į pirštus. Daž
nai ligonis vaitoja kad jam 
ranką skauda, o tikrenybėje 
tai jam ne ranka, o peties du
bens bursitas įgelia. Kartais 
taip gelia, kad žemiau akromi- 
nio išsikišimo ties didžiuoju 
humerinio kaulo gniužtu nei 
paliesti negalima.

Chroniško bursito požymiai 
petyje: skausmas, patinimas, 
braškėjimas, dubens sustorėji- 
mas, gumbotumas, raumenų 
nusilpimas ir negalėjimas tin
kamai sąnario lankstyti.

Bursito gydymas. Visų pir
ma reikia suprasti bursito etio
logiją ir vengti visokių priety
kių nuo kurių bursitas gauna
ma. Be to, dar reikia žinoti 
kaip atskirti bursitą nuo spe
cifinio arthrito, sausgyslių pe- 
riartikulerinų pažeidimų, my- 
osito, celiulito, osteomyelito ir 
kaulų tuberkuliozės bei dau
gybės kitų bursitui panašių li
gų. flajįam savd : gydytis 
braukant su linimentais, ir ry
jant abejotinos vertės patenti- 
kus neva “arthritui”, neva 
“reumatizmui”, nežinant savo 
ligos nei fizinės padėties, tai 
gan rizikingas dalykas. Klai
dingo gydymosi pasekmės gali 
baigtis gan liūdnai, kai gausi 
širdies ligą, sukrikdysi virški
nimo sistemą, ar sukrikdysi ki
tus organus. Klaidingai gy
dant bursitą, dažnai pasitaiko, 
kad nuo to ranka ar koja susi
traukia, suvysta (atrofija) ir 
jau. valdyti negalima. Tokie 
rankų sudžiūvimai dažniau pa
sitaiko negu žmonės mano.

- Turėjo nudžiūvusią ranką
Vokietijos paskutinysis kaize
ris Vilhelmas II, tokią pat nu
džiūvusią ranką turėjo ir Ru
sijos generalissimus kriminali- 
ssimus bolševikų vadas Stali
nas... tai ką gi kalbėti apie ei
linius žmones. Tai va ką bur
sitas padaro. Turint bursitą, 
reikia gydytis rimtai prityru
sio daktaro priežiūroje.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia O. A. — Esu 48 me
tų, augštis 5,4 ir svoris 138; 
kraujo . spaudimas 130—160. 
Prieš 3 metus pradėjau sirgti 
gyvenimo permaina, visą laiką 
gydžiausi pas daktarus. Visi 
nemalonumai praėjo, tiktai 
širdis smarkiai plaka, sustoda
ma ar plasnodama, dažniau 
naktį. Gyvenu ramiai, svai
galų negeriu ir nerūkau. Turė
jau tokį darbą, kur reikėjo 
dirbti daug rankomis ir sun
kiai, tai naktimis man pradėjo 
rankas gelti. Dabar turiu len
gvą darbą ir rankų taip nege
lia, bet naktį, kai pabundu, ai1 
rytą atsikėlus jaučiu pirštuo
se, kartais tik keliuose pirš
tuose didelį skausmą. Pabuvus 
kiek skausmas praeina. Mano 
kaimynė man sako, kad tas 
skausmas pareina nuo širdies, 
kad man širdies gyslos džius-j 
ta. Esu daug padėjusi pinigų 
gydymuisi, ir man sunku. Tat 
norėčiau, daktare, tamstos 
nuomonės, ar tie mano širdies 
negalavimai ir pirštų skaus
mai yra dar tęsinys mano se
nosios ligos, ar Ištikrųjų man 
kokios gyslos džiūsta, kur aš 
visai tcs ligos nesuprantu.

Atsakymas O. A. — Jei tik 
kairiosios rankos pirštai skau
da, o dešiniosios neskauda, tai 
gali reikšti širdinė angina pec- 
toris. Sakau gali, bet tai ne
reiškia, kad taip yra. Patar
čiau tamstai visgi nueiti pas 
savo daktarą, tegul jis ištiria 
ir nustato tamstos ligai diag- 
nozą. Bet jei ir dešinės ran
kos piršteliai gelia, tai tamstai

MIRČIAI PALENGVINTI

Arisuiia oteveus, gyvūnų uioufelJuD ----- --------
riui Hubert p u m pine y, Minnesota, revolverį kuriuo galima ne(Iį^a)'
lingą gyvulį greičiau nužudyti

prasideda reumatoidinis artri
tas, kuris labai dažnai pasireiš
kia pas klimakterinio amžiaus 
moteris. Visvien tamsta pri
valai gydytis savo daktaro 
priežiūroje, kuris ne tiktai pa
lengvins skausmus, bet ir ap- įkūrentą 
saugos nuo galimų kitokių 
komplikacijų.

Atsakymas L. B. — Apie 
masinį vandens fluoridavimą 
savo nuomonę jau kartą esu 
pareiškęs. Tą patį klausimą 
vėl kartoti neapsimoka. Svei
kiausias gėrimui vanduo, tai 
tyras šaltinio vanduo (spring 
vvater), be jokių priemaišų ir 
be jokių nuodų. Tamstos laiš
ke patiektas klausimas kur 

i Chicago je galima gauti tyrą 
vandenį privalėtų būti nusiųs
tas į Chicago Health De
partment biurą, o ne į “Drau
go” sveikatos skyriaus ofisą.

Dauguma baltymų (protei
nų) turi apie 10% azoto (ni- 
trogeno). , . / , v s

Trumpalaikės slogas v suau
gusiame žmoguje gali išvirsti 
pavojingomis mažame individe. 
Kai persišaldymas dažnai tik 
bloga savijauta tebesireiškiia 
pas suaugusį, tai greitai jis ga
li pereiti į plaučių ar kvėpavi
mo takų uždegimą pas vaiką. 
Atsparumą prieš slogas reikia 
pradėti ugdyti nuo mažų dienų.

tybė su 1,982,000 veislinių

šame krašte. Iowos 
toli pralenkė savo a 

Illinois,

Tais pačiais 
miantis, Minr

turėjusi

duomenimis

liau seka Indiana su E 
veislinių kiaulių.

Įdomu palyginti, kaų 
lių gausumo žvilgsniu

Virginia 
kiaulių;

— 18,000

New Hampshire — 1,000.
Pritaikant geresnius i 

dus, dažninant paršiavimj 
tuo pačiu pritaikant ger
oro sąlygas paršiavimosi

, mažiau beturima1 nuostoli!, 
1 žų paršelių praVadime. 

randasi didėjančioje si 
kiaulių skaičiumi.

MELSKIMĖS LIETUVIŠKAI 
Jau išėjo iš spaudos Kan. Al. 

Sabaliausko paruošta maldaknygė

VIEŠPATIES ANGELAS
Maldaknygė bus ypač patogi jau

nimui ir kitiems. Savo išvaizda ir 
gražiu įrišimu prilygsta kitomis kal
bomis išleistom maldaknygėms.

Nors maldaknygė turi 288 pusla
pius, bet yra spausdinta taip gera
me popieriuje, kad gali tilpti lieme- 
'nės kišenėje.

Maldaknygė mūsų poeto buvo pa
ruošti atsižvelgiant į naujausį litur
ginį sąjūdį Ir mišių giedomosios da
lys bei kitos svarbesnės maldos buvo 
įdėtos drauge lietuviškai ir lotyniš
kai. Didžiosioms šventėms ir laido
tuvėms įdėtos tų dienų kintamosios 
šv. mišių maldos, Joje rasite daugiau 
kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof. Dr. A. Salys. 
Maldaknygės kąinos:

Odos Iuk auksuoti kraštai . . $1.50 
Odos imitacija auka. kraštai . . $2.50 
Odos imitacija raudoni kraštai $2.00 

Išleido Edvardas Vilutis, 
3808 Alder Street,

EAST CHICAGO, IND.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

lių derliaus iki šiol tebesitęsia | 
prailgintomis gamybos valan
domis.

Dr. Hlu KRIAUAEL10NAITE
(Gydytoja Ir dtlrurgš) 

MOTKBŲ LIG V IR AKUŠERIJOM 
SPECIALISTE

3780 Weat 71at Street 
(Kampas 71st Ir California)

TeL ofiso ir rez. REpubUc 7-4146 
Vai. ll-l ir 6-9 v. v. šešt 1-4 p. p. 

Prlšmimas tik pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4256 W. 63rd 8t 
Ofiso teL REllance 5-4410

Kczid. telef. GRovehiU 0-0617 
Valandos: 1-5 p. m. ir 6-5 p. m. 

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

Skclbkitčs “Drauge”!
reL ofiso HE. 4-W>W, res. PR. 6-7358

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlrurgč) 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 South Western Avenos
(MEDICAL BUILDING)

Pirmad., antrad., ketv. ir penktod. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo
6 ▼. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštoj. 11 
vai. ryto iki S vai. popiet

Ofloe tčl. RE. 7-1168
Rea teL WAlbrook 5-3765

Ofiso tel. CLlffside 4-280$ 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Wes$ 47th Street 
(Kampas 47th Ir Henuitage)

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street
Vai.; kasdien 5-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOwnbaU 3-0950
2534 Weat 68th Street

Vai.: tik Iš anksto susitarus.
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius 

skambinti CEntral 6-2294.

Dk ANNA BALIUNAS
' AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinio. —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečla- 
dieniais ušdaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Į Ro» telef. WAlbrook 5-507$

Tel. ofiso YA. 7-5557, rea RE. 7-400$

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visa dieną ir šeštad. vak.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPŠIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR

MPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PItospect 8-1223 arba WE 6-5577

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet

DR. JUZE IR KĘ&TUYIS 
’ AGLIHSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 6let Street

VaL pirm. Ir antr. 10 Iki 13 ryto, 
i 21ki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir
1 penkt. 2 iki 4 ir 6 Iki 9 popiet Šeš
tadieniais 10 Iki S vai. popiet.

Ofiso tel.PRospeot 6-1795
Į Rea. tel. GRovehiU 6-560$

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MPEC. CHIRURGINES LIGOM

6700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. pirmad. ir penkt. Trečiad ir Kk.

' uždaryta
Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso HE. 4-5849. 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-o, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.t 
Išskirtu trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

TeL: Ofiso — PUlhnan 5-676$
Buto — ENgIewood 4-487$

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. Z. DAMILEVItlUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Weatera Aveliu 
Chicago 20, III. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublio 7-4000 

Rezidencija: GRovehiU $-8101

Ortso HEmlock 4-5815
Rez. UEml. 4-3751

DR. A, NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOM 

6757 South We«tern Avenue
Valąndo.: pirmad., trečiad., ketvtrt., 
penkt. 6:80—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PItospect 6-0400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

’ DR. T. DUNDULIS
.> -GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

' 4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį 
r Ofiso tel. Virginia 7-00$$

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 g ■ --------------------------------

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4049
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir Jbuto tel. OLympic 2-1381

TeL ofiso VT. 7-0600, rez. RE. 7-6$61

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1 (JSpec. moterų lte<* fe akušerija)
e 4955 Archer AVe.

Kampas Archer ir California Ava 
VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p,

. šęšt. 2—7 vai. p. p.,

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR • CHIRURGAI 
S259 South Halsted St 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimų

Tel. ofiso VIctory $-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
W. 62nd St., tel. Republlc 7-881$.

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

Priėmimo valAndos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Ofiso tUef. YArds 7-11M
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir IB-ta gatvl) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Aveniu

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS LITVINAS, Prez.

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

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

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

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2200
SPBCIALTBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 We$t flflth Street

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

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutcs kepa

BRUNO'S KEPYKLA
8389-41 S. Lituanica Avė. 

TeL OUffrids 4-6378
Pristatoma į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia | visus artimuosius 

miestus.

MOSV MICHIOAN FARM SŪRIS YRA FAYS 
GERIAUSIAS JŪSŲ MALONUMUI IR SVEIKAYAI

Jį galite pirkti ir valgyti sn pilnu pa itlkėjimn.
Visos geresnės maisto krautuvės su pasididžiavimu aprūpina 

jus su šiuo tikra lietuvišku sūriu.
Apsaugokite save ir savo artimuosius... Neleiskite save per

kalbėti, kad pirktumėt pakaitalą. Reikalaukite tik MICHIOAN 
FARM sūrio.

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasnkys. Mes norime, kad jūs patys būtumėt sprendėjas.

Mes esame nuoširdžiai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms 
maisto krautuvėms, kad jūs tiek išpopuliarino! MICHIOAN FARM 
sūrį, kuris (atliko visų mėgiamiausiu. Mek pasižadame ir toliau 
jums gaminti tik patį geriausią sūrį.

JONAS IR ANGELINA ANDRULIAI

Michigan Farm Cheese Dairy, Ine.
Vienintėlįai šio sūrio gamintojai, Fountain, Mich. 

Aptarnavimui ir informacijai Čikagoje prašome kreiptis:

METRIKIŲ FARM FOOD CO. Ir A. SHURNA
YArds 7-8398 GRovehiU 6-7783

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 68rd Street
VAL. kasdien nuo 3—4 p. p. ir 7s$0 
iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4465 So. Califoroia Avė, Chicago 

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

10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir jekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6448, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. I’R 6-6650

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-6650 
Rezid. 6600 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. iki S p. p.; 6—9 v. v.

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

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 West Marąuette Rd.

TeL ofiso CL. 4-0253, res. GRO-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHLRURGfi 

4645 So. Akhland Ava., Chicago
Pirmad., antr., ketv. Ir penk. 

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

- Rez. 8053 8. Campbell Avė

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAM 

Virš $6 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akla 

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 VV'est 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8. tre
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-3 1$ 
šeštadieniais 10-8 vai. popiet.

virs za

Telefonas REllance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVI8 GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet. 6:30—8: SO vak. 
Trečiad. pagal sutartį

TeL ofiso YA 7-4787, rez. PR 5-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. III) 
Vai. nuo 2—4 Ir 6—S; trečiad., 8el- 
tad. Ir aekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps vtršmlnėtl telefonai
Maukite Mldwav 8-OOOI

TOL Ofiso Ir buto OLympic 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—t v. vakare.
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1526 Ro. 40th Avė. 
Meštadienlais 11 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, Raukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-8:80 v 
Vak pirm., antr., ketvlrt. (-6:90 v. 

Trečiadieni tik ■neita me

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduot) 

telefonu: Virginia 7-6640.

RLMKITE “DRAUGĄ’

Y P. ŠILEIKIS, 0. F.
Orthopedas - Proteaistos 

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

(Arch SupporU) Ir LL
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 

$850 W. 63 r d St. Chicago 20, UI. 
Tel. PRospect 6-5684.

23S4 S.

pUR INZ>,

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Oakley Avė., Chicago 8, UI. Tel. Virginia 7-66411 7-6643

Bntered M Seoond-Class Matter March 81, 1916, at Chicago. IUlnols 
Unde. the Act of March S, 1879.

Member 6f the Cathollc Prese Ass'n 
Publiahed dally, ezept Sundaya 

by the
Llthuanian Cathollc P; 
PRKNUMKRATAt 
Chicago) ir Cicero)
Kitur JAV Ir Kanadoje 
Uiatenyje

Societj
Mėtoms

{9.00 
6.00 
tll.00

SUB9CRIPT1ON RATE8 
$8.00 per year outotde of Chicago 
$9.00 per year In Chicago 4h Cicero

t t. 00 per year tn Canada 
'oretgn $11.00 per year.U metų S mlD. 1 mln
6.00 $2.76 $1.26
$4.60 $2.60 61.00
$6.60 $5.0* $1.56

Redakcija straipsnius taiso savo nuoAlūra. Nesunaudotų straipsnių ne 
saugo, Juo. grąiina ilk 15 anksto susitarus Redakcija ui skelbimų tartai

elMmų kainos prisiunčiamos gavus
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Antradienis, gegužės 1Ž, 1&Ž6__________

DĖMESIO SPAUDAI!
JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybė svarbų ir sveikin

tiną žygį padarė. Ji užsimojo visą gegužės mėnesį vadinti Lie
tuvių Spaudos mėnesiu. Ne tik jį taip vadinti, bet ir padirbėti, 
kad per šį mėnesį lietuviškoji knyga ir lietuviškasis laikraštis 
laimėtų daugiau skaitytojų ir rėmėjų. Bendruomenės apygardos 
ir apylinkės yra gavę iš centro paraginimus ir nurodymus, kaip 
spaudos vajų pravesti. Spaudos platintojams yra paruoštas 
bendras knygų katalogas. Pastebėjome, kad ir paskiros knygų 
leidyklos laikraščiuose skelbia savo katalogus. Tai turės pa
lengvinti knygų platinimą.

Mes džiaugiamės, kad Lietuvių Bendruomenės vadovybė 
pradeda įgyvendinti tai, kas Amerikos lietuvių tarpe buvo prak
tikuojama prieš 20 — 30 metų. Anais laikais taip pat susida
rydavo centriniai spaudos platinimo komitetai, kurie suorga
nizuodavo savo skyrius visur, kur tik gyvendavo didesnis ar 
mažesnis lietuvių skaičius. Atsirasdavo visa eilė pasišventėlių, 
kurie vaikščiodavo iš lietuvių namo į namą ir kalbindavo tau
tiečius pirkti lietuvišką knygą ar užsiprenumeruoti lietuvišką 
laikraštį. Tos jų pastangos duodavo neblogus rezultatus. Rei
kia manyti, kad ir Bendruomenės vajus bus pravestas sėk
mingai. Taip bus, jei įvairiose lietuvių apgyventose vietose at
siras pasišventusių ir ryžtingų spaudos platintojų.

Kokią mūsų veikimo ir gyvenimo sritį nepaimsime, kiek
vienu atveju sustosime prie spaudos. Spauda būtina lietuvių 
organizacijų veiklai plėsti. Ji yra reikalinga lietuvių kultūrinių 
ir ekonominių įstaigų popularizavimui ir stiprinimui. Be jos 
ir lietuviškoji parapijia neapsieina. Ji ir lietuviams politikams1 
daug gali padėti ir padeda. O kokį vaidmenį vaidina lietuviš
koji spauda Lietuvos išlaisvinimo pastangose, apie tai ir kal
bėti netenka. Ji taip pat yra labai svarbiu veiksniu lietuviš
kos šeimos gyvenime.

Todėl juo daugiau skaitytojų turės lietuviškoji knyga ir 
lietuviškas laikraštis, juo gyvesnis ir platesnis bus lietuvių vi
suomeninis, kultūrinis ir politinis veikimas, kuris yra pats 
būtiniausias dalykas lietuvybei išlaikyti, kuo šiais laikais la
biausiai esame susirūpinę. Lietuvybės išlaikymo darbai ir rūpes
čiai labai glaudžiai rišami, ir visai teisingai, su mūsų tautos 
ateitimi ir mūsų darbais padėti bolševikų pavergtos Lietuvos 
žmonėms greičiau pasiekti laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. 
O šiandien tai yra pats svarbiausias lietuvių uždavinys.

Sunku įsivaizduoti bent kiek šviesesnę lietuvių šeimą, ku
rios nelankytų lietuviškas laikraštis, kurios buto nepuoštų kny
gų spinta ar spintos, su lentynomis, apkrautomis lietuviškomis 
knygomis. Mūsų tautinė ambicija, mūsų garbė, mūsų tautos 
ateitis prašyte prašosi kviestis į savo namus gerą lietuvišką laik
raštį ir nuolat papildyti savo šeimyninius knygynus naujo
mis ir naudingomis lietuviškomis knygomis.

Čia suminėta tik keletas motyvų (jų yra daug daugiau), 
kodėl mes džiaugiamės JAV Lietuvių Bendruomenės sumany
mu ir pastangomis pravesti plataus masto spaudos vajų. Pa
dėkime jai. Juk tai yra visų mūsų gyvybinis tautinis reikalas.

MEttftAšftS MĮAtfGAS, CffiCAdO, IttIKGTS

ATLYDIS?
ST. DZIKAS, Elizabeth, N. J.

Maskvos spauda Londono vi
zitą laiko didžiuliu laimėjimu. 
Tačiau Vakaruose nuotaikos ki 
tos. Liaudies frontų reikalui ne 
pasitarnavo Chruščevo kivirčas

esminiai Maskvos kėslai nė tru 
pūčio nepakito.

Agresijai vykstant

Komunistinės revoliucijos di-
su darbiečių vadais. Gi kai jis! nacizmas reikalauja jieškoti
užsirūstinęs visai nediplomatiš- 
kai išdrožė grasinimų sovietų 
raketomis ir vandenilio bom
bomis tiradą, net ir neutralieji 
turėjo susvyruoti dėl jo ir jo 
sėbrų nuolat deklamuojamų tai 
kos šūkių nuoširdumo. Pagrin
dinis vizito tikslas — išsiderėti 
iš Anglijos strateginių medžia
gų eksporto, atrodo, neturėjo
geros sėkmės, o noras įgyti nau Į greitinti revoliucijos eigą. 
jų draugų Vakarų demokrati-

naujų ekspancijos metodų ir 
sustingusių režimo formų per
žiūrėjimo. Išsižudymo baimė, 
izoliacinės politikos nesėkmė ir 
režimo išauginta intelektuahj 
karta, kuri .vergų būkle ir ko
munistinio rojaus pažadais ne
sitenkina, stumia Kremliaus va 
dus jieškoti būdų, kaip pakelti 
pragyvenimo lygį ir kartu pa

Gelbėkime jaunąją kartą

jos tvirtovėje, dėl diktatoriško 
1 nesusivaldymo pačių svečių el
gesiu tapo niekais paverstas. 
Taigi nublukusi Genevos dva
sia Londone gavo netikėtą smū 
gi-

Tačiau visa tai keliautojų en
tuziazmo nesugriovė: vos iš lai 
vo išlipęs Chruščevas pareiškė 
pageidavimą netrukus atsilan
kyti VVashingtone. Taigi, kad 
ir nesėkmių lydima, Kremliaus 
taikos ofenzyva eina toliau. Ir 
eis ji, nes atominė pusiausvy
ra ir JAV moralinis įsipareigo
jimas nepradėti karo panaiki
no Maskvai betkokią riziką. Vi
daus režimo neesminių detalių 
modifikacija ir drąsios diplomą 
tinės kombinacijos neįstengė 
Vakarų visiškai prigauti, ir 
šiandien niekas neabejoja, kad

kytis “dantimis įsikandus” savo 
gimtosios žemės, savų tradici
jų, įprastinio mūsų tautai reli 
gingumo, taip pat laikyti to
kioje pat aplinkumoje ir savo 
jaunuosius.

Net prieš 50 metų popiežius 
Leonas XIII yra pabrėžęs, jog 
“tiktai viena religija tegali iš
rauti piktą iš šaknų”. Toji tiesa 
tebegalioja visoj pilnumoj ir nū
dien.

Neseniai teko skaityti spaudo 
l je, jog Amerikoje autobusuose 
(ir požeminiuose traukiniuose pa 
i sirodė Amerikos Legiono krei-

PRARADIMO PAVOJŲ DAUG,domos ir pasakojamos žmogžu- pimasis į tėvus, kad jie pabustų
i_ «... _ _______ _______ i i (“Purpna uratro ir miklS.dysčių istorijos, apiplėšimai, į 
vairūs iškrypėlių veiksmai ir 
pan. Taip pat daug pagelbsti 
jaunuoliams išklysti iš tiesaus 
kelio itin žemo lygio “komikų” 
knygelės ir kita nepadori litera
tūra ir t.t. Anot kažkieno pa
sakymo, kriminalistai negimsta, 
bet juos gimusius išugdo aplin
kuma, kaip namai, mokykla ir 
draugai.

KĄ RODO DUOMENYS?
Salvation Army komisionie- 

rius Kanadai ir Bermudai Wiclif 
fe Booth sakosi stebėjęs ir sis
temingai analizavęs televizijos 
programas, šis jo intensyvus 
darbas tęsęsis vieną mėnesį. Tai 
buvę Toronte. Ir štai, ką jis 
matė bei kokias išvadas padarė. 
Esą per vieną vieninteli vaka
rą nuo 5:30 vai. iki '9:30 vai.

Tėvynėje bedieviškasis oku
pantas žaloja ir žudo mūsų jau
nąją kartą fiziniai ir dvasiniai.
Žiauriausiomis priemonėmis kas 
dien tenai skiepijami į jaunimo 
sielas bedievybės ir kosmopoli
tizmo nuodai. Nuolat ir nuolat 
plėšiamas iš jų širdžių Dievas, 
taip pat ir tėvynės meilė. Be 
abejo ten teišliks nepalaužti šio
se srityse tik labai tvirtos dva
sios jaunuoliai, ypač iš tų tar
po, kurie turės itin didžius dva
sios galiūnus (nors slaptus) 
aukotojus: tėvus, mokytojus.

Vienok likusiųjų tėvynėje vie 
noks ar kitoks likimas ne nuo 
mūsų priklausys, todėl apie jį 
tik trumpai užsiminėme. Kiek 
plačiau tenka pakalbėti apie mū 
siškį jaunimą, esanti Šiapus ge
ležinės uždangos, laisvajame pa 
šaulyje. Deja ir šiam pastara
jam mūsų atžalynui gresia di- programoje buvo nušauti ar ki-

(“Parens, wake up!”) ir auklė
tų vaikus religiškai, nes tik 
toks auklėjimas veda į geresnę 
visuomenę. Atsišaukime nuro
doma, kad religija ugdo pagar
bą, paklusnumą ir tvarką, o ne- 
religija (irreliglon) — neša cha 
osą, nusikaltimus ir griuvėsius 
mokyklų, kurios ugdo naują vi
suomenę.

Kaip matome, šitaip įžvelgia 
žmonės, išgyvenę abu karus 
frontuose. Juos patyrimas iš
mokė, ant kokių pagrindų turi 
stoti žmogus, norėdamas būti 
tikru žmogumi. Pr. Alšėnas

Maskvos pastangos nukreip 
tos į Arabų pasaulį turi ypa
tingos reikšmės, kad Artimieji 
Rytai turi du trečdalius visos 
žemės naftos išteklių; be to, 
jie yra Anglijos ūkinio išlikimo 
būtina sąlyga. Dėl anarch’škos 
padėties ūkyje nuolat grcaia 
badas ir nepritekliai komuniz
mo rojuje paradoksaliu būdu 
dabar Maskvos valdovų išnaudo 
jama kaip priemonė santykių 
išvystymui su pramonės gami
nių stokojančiais Azijos ir Af
rikos kraštais. Ji mielai impor
tuoja jų maisto ir žaliavų per
teklius mainais už kaikuriuos 
pramonės gaminius ir ginklus, 
kuriuos pristato pramoningie
ji Rusijos satelitai. Amerika, 
turinti pilnus aruodus visokuj 
gėrybių, to padaryti negali ir 
turi tenkintis tuo, kad atsilikę 
kraštai priima jos siūlomas do 
vanas.

Sovietų ofenzyva

Maskvos didžioji ofenzyva jai 
jau davė kaikurių laimėjimų. 
Ceilonas, iki šiol buvęs Vakarų 
draugu, didele balsų dauguma 
išsirinko Maskvai palankų par
lamentą. Burmoje Vakarų įta
ką baigia išstumti visokia Mask 
vos technikinė ir personalinė 
pagalba. Arabai, Egipto vado
vaujami, dideliais šuoliais ugdo 
istorinį savo nacionalizmą, de
ja, su rausvu atspalviu, čia 
Kremlius kaip uraganas prasi
veržė į Vakarų gynybos užnu
garį pro NATO ir SEATO ne
efektingą užtvarą. Netgi Euro
pos širdyje Prancūzijos politik-s 
vadai tokias nuomones reiškia, 
kad iš Kremliaus susilaukia en 
tuziastingo pagyrimo. NATO 
narių posėdžiai Paryžiuje turė
tų įlieti naujo kraujo į šio ligo
nio gyslas. Prie viso to galima 
pridurti, kad iš Pietų Ameri
kos | Odesą atplaukė laivas su 
800 repatriantų (jų tarpe kele
tas lietuvių), kurie liko suža
vėti saldžių Maskvos žodžių. O 
ramūs Islandijos gyventojai ma 
no, kad jie bus saugesni, jei 
JAV atitrauks savo aviacijos

BIRUTĖ PŪKBLBTietOTB

deli, o labai dideli pavojai nu
tautėjimo ir gal dar daugiau 
moralinio palūžimo srityse.

Šią žinutę cituoju iš "Darbi
ninko” Nr.'32, 1956 m. gegužės 
1 d., kur rašoma:

“Minneapolyje 14 metų vaiki-

tokiais būdais nužudyti 30 žmo
nių. Ir visgi, anot to stebėtojo, 
tuo laiku miesto ribose tą pro
gramą stebėjo tūkstančiai maža 
mečių vaikų, paauglių ir jau
nimo...

“Kokią įtaką gali padaryti į
, , jauno žmogaus sielą nuolatinis 

galis nušovė tėvą, nes jis nelei- ... . s,, „-„Z™,™,, ma

L uk,. šitokių programų aurejimas, mado sūnui vairuoti automobilio. 
Scrantone, Pa., 21 metų mergi
na šovė savo motiną, o paskui 
su meilužiu taikstėsi nušauti ir 
tėvą, kad jai tektų tėvo sunk
vežimių parduotuvė. Manhat- 
tane, N. Y., dvi merginos, viena 
18, kita 16 metų, ir jų penkiolik 
mėtis brolis šaudė į praeivius 
gatvėje. Viena moteris, penkių 
vaikų motina, buvo sunkiai sū

nau nereikia niekam aiškinti 
teigia W. Booth ir pataria tė
vams bei jaunimo auklėtojams 
visiškai užsukti arba galutiniai 
atsisakyti televizijos aparatų...

Kanados sostinėje Ottawoje 
senatorius Frederick McGrand 
iškėlė televizijos programų pra
gaištingumo reikalą netgi Se
nate, siūlydamas jieškoti būdų,

. . x « „ x , kad pagaliau tos programos ne-
J“, bebūtų pagelbininkūmis auklūti

tė sakėsi, kad jai labai patinka 
į ką nors šaudyti”...

KAS SKATINA?
O gi ypatingai daug prie to 

prisideda labai žemo lygio te
levizijos programos, kuriose ro-

kriminalistus iš jaunimo tarpo. 
Tas pats senatorius tokios pat 
nuomonės yra ir apie begaliniai 
žalingo turinio jaunimui “ko
mikų” knygpalaikes.

Gi svarbiausia, kaip galima il
giau, anot poeto Bradūno, lai-

100 tęsinys

Man staigiai atsileido visi raumenys. Atrodė, kad 
nugriūsiu. Atsirėmiau šonu į duris ir lėtai užsimerkiau. 
O aplinkui tebecypsėjo šviesiai geltoni viščiukai, virtu
vė buvo pilna keisto saldumo, namų šilumos, graudulio 
ir — laimės.

— Matai, kokie puliukai? — šypsojosi mama ir, 
pakėlusi vieną nuo žemės, prisiglaudė skruostu prie jo 
švelnių plunksnų.

Aš tik po valandėlės atgavau žadą:
— Ar... jie čia buvo?
— Ne. Kodėl? — mama tebelaikė viščiuką prie 

savo skruosto.
— O iš kur tos provėžos ?
— A! — staiga suprato mama. — A, tai tu todėl... 

Gi išvažiavo Zykovai.

Zykovai buvo mūsų rusai. Juos mums įkėlė ru
denį — į svečių kambarį. Atrodė, jog Zykovas nėra 
kadro karininkas. Jis dėvėjo mėlynas kelnes ir, suži
nojęs, kad aš šįmet baigiu desiteletką, ragino mane va
žiuoti kažkur Kaukazan, į politinio parengimo kursus. 
Tai buvo šviesiaplaukis ruselis, labai kuklus ir nešne
kus. Jo žmona, apdribusi boba ii Tūlos, jį stumdydavo, 
koliodavo, pravardžiuodavo gyvate, o Vieną kartą net 
paleido duonriekį. Laimei, peilis prašvilpė pro šalį ir 
įsmigo į duris.

Keletas žmonių žuvo ir virš 200 sužeista kai stiprus viesulas perėjo Clevelandą. (INS)

bazę iš tos strategiškai svar
bios salos.

Stalino suniekinimas i? su 
tuo surištos kaikurios vidaus 
reformos sujudino iš pagrindų 
komunizmo imperiją. Ne už 
Staliną sukilo Tifliso studentai, 
narsiųjų gruzinų palikuonys. 
Baltijoj paslaptingai nuskendo 
sovietų karo laivas, ir dėlto net 
laivyno ministeris buvo paša
lintas. Kremliaus vadai išsigan 
do visuotinės režimo kritikos 
audros sąryšy su Stalino nuver 
tinimu ir paskelbė kelis grasi
nančius straipsnius.

Defenzyvos nepakaks
Besilanką Rytuose stebėto

jai praneša apie visuotinį nepa
sitenkinimo reiškimą ta mažu
ma, kuri yra atsakinga už so
vietinio žmogaus suniekinimą 
ir nuskurdinimą. Vengrijos vy
riausybė paskelbė, kad žemės 
ūkio kolektyvizacija sustabdo
ma. Iš Rytų Vokietijos prane
šama, kad gyventojų neapykan
ta režimui yra visuotinė ir pa
siekusi nebūto laipsnio. Paga
liau tik prieš mėnesį įvykęs dar 
vienas sukilimas vergų stovyk
lose Jenisėjaus upės rajone jau 
buvo išdava visuotinio nerimo, 
apėmusią komunizmo imperiją.

Rytų Vokietija, Vorkuta, Tif 
lisas, Jenisėjaus slėnys — yra

kruvinos stotys, kurių auklj Išlipus iš laivų mes tada paju- 
šauksmas pasiekė Vakarus. Ta^ome £srai organizuotą sutikimą,
čiau Vakarai vis dar tenkinasi pSrigūnaT‘'nupirkimams
tik pakrikusiom defenzyvinėm biletus, susodino į traukinius ir 
pastangom. Štai Chruščevui pa dar aprūpino kelionpinigiais.
grasinus atominėm raketom i Pasirašydami pinigų gavimo są- grasinus atominėm raketom, ra^g uz bįietUs ir kelionpini- 
Amerikoj kilo tikra audra dėl j gius), mes įsipareigojome juos
to, kad pasirodė, jog Maskva 
tikrai kaikuriais atžvilgiais 
ginklavimosi lenktynes jau yra 
laimėjusi. Gen. LeMay nuomo
ne, prieš penkis metus karo at
veju Rusija būtų buvusi nesun 
kiai nugalėta, nesukeliant pa
vojaus Amerikos žemyno sau
gumui. Šiandien yra kitaip, o 
dar po keturių metų padėtis 
būsianti tikrai nepavydėtina, 
jei JAV nepavyks žymiai pas
partinti sunkiųjų bombonešių 
ir bepilotinių lėktuvų gamybos.

Prie dabartinės technikos pa
žangos pasaulis tapo mažas, ir 
jame du nesuderinami režimai, 
dvi visiškai priešingos pasaulė
žiūros

grąžinti, nes NCWC juk negalėjo 
jų mums dovanoti, kai dar ki
tiems laukiantiems eilės atvykti į 
JAV turėjo taip pat finansiniai 
padėti, be to, NCWC pinigai buvo 
pasiskolinti. Taip NCWC daryda
ma patikėjo mums, kad kai bent 
kiek prasigyvensime, jiems sko
lą grąžinsime t.y. teisingai atsi- 
skaitysime.

NCWC neturėdama užtenkamai 
nuosavų pinigų transkontinentali- 
niai tremtinių kelionei apmokėti, 
turėjo pasiskolinti 1 mil. dol.. Iki 
šiol NCWC galėjo tik 600,000 dol. 
gautos paskolos grąžinti

Apie tai gal nereikėtų rašyti 
ir kalbėti, jei liestų vien tik ne
lietuvius. Bet, deja, yra tam tik
ras skaičius atvykusių lietuvių, 
neatsiskaičiusių su NCWC. Tiesa, 
didžioji dalis tvarkingų lietuvių
atsiskaitė ir gražiai kuriasi be 

, ». . . , priekaištų, bet kita dalis perka-
lygižigrecia1 egzistuoti ( Bj automobilius, televizijas, lanko 

negalės. Tai gerai žino abi pu-• smukles ir daro kitokias nebūti- 
sės, nežiūrint ką viešai kalba. nas gyvenimui išlaidas, o žiūrėk, 
Tam tikslu, yra ir tos karMi- "į
giškos ginklavimosi lenktynės ar nesąžiningumas? Vyskupijų 
ir visi kiti Maskvos manevrai katalikų įkurdinimo komitetai pa
virtu ie ir tarntautinėi arenoi kartotinai8 raginimais prašo sko- viauje ir tarptautine] arenoj. ,as grąžinti paragįnimai kaiku- 
Vakarai greit turės įsitikinti, Į rių jau nebepasiekia, nes pakeis

tos gyvenimo vietos ir adresai. 
Jei ir pakartotini raginimai nebe
padeda, tai reikia manyti, kad tie 
žmonės yra surambėjusios sąži
nės. Gal būt ligoniai, ar kitokių 
nelaimių paliesti žmonės tikrai 
negali atsiskaityti, bet ir tokie 
vargšai galėtų pasiteisinti ar sko
los dovanojimo prašyti. Argi J- 
AV katalikai privalo už mus mo

li. NAVAKAS, Omaha, Nebr. i Gerai prisimename, kai emigra- keti mūsų skolas? Neužmirškime, 
Kai dar gyvenome stovyklose | cijos metu labai organizuotai vei- kad ir jų daugumą yra darbinin- 

Vokietijoje ir jieškojome kelių bet kė ir daug tremtiniams padėjo J-( kai, kaip i| mes. patys. Reikia 
kur išemigruoti, tada galvojome,! AV katalikų organizacija vad. N- pasakyti tiesą, kar tie apsileidėliai 
kad mes visada būsime dėkingi ir CWC. Per šią organizaciją atvy- bei surambėjusios sąžinės žmonės 
išpildysime visus savo pasižadėji-1 ko į šį kraštą beveik visi lietuviai.
mus tiems, kurie padės mums iš- Jos pagalba naudojosi ir tie, ku- 

----  - ......................... rie paprastai nemėgsta katalikiš
kos veiklos. Pasauliečiai katalikai, 
o ypatingai JAV kunigai rūpino-

kad vien atsitiktinio reagavimo 
ir defenzyvos šioje kovoje ne
pakaks pasauliui nuo komuniz
mo siaubo išgelbėti.

APSILEIDIMAS AR NESĄŽININGUMAS

trūkti iš beprasmiško stovyklinio 
gyvenimo.

Mūsų norai išemigruoti išsipil- ... _ - .
dė. Dauguma tremtinių atvyko į si į1*, daug dirbo, kad mes kuo
JAV. Tačiau po keleto kūrimosi 
metų JAV, kaikurie ne tik užmir
šo stovyklinį gyvenimą, bet nebe
nori atsiskaityti su ta organizaci
ja, kuri suteikė jiems finansinę pa 
galbą ką tik išlipus iš laivo.

blogai reprezentuoja ■ lietuvius ka
talikus ir mūsų lietuvišką bend
ruomenę. Garbingas lietuvis nega
li būti nesąžiningas, lygiai kaip 
doras katalikas negali pasilikti nu 

__ _ _ sikaltėliu. Ar bus mums malonu
greičiausiai atvažiuotume ir bū- ir gražu, kai per teismą ir darbo-
tume apgyvendinti. NCWC pave
dimu stovyklą kapelionai rašinė
jo mums net geras atestacijas, 
kad esame dori, taigi ir sąžiningi 
lietuviai katalikai.

vietę reikės grąžinti nedovanotą 
skola organizacijai mums daug 
padėjusiai. Geriau prisiminkime 
lietuvišką liaudies priežodį: “sko
la ne rona — neužgys.”

Zykovai turėjo tris mažas mergaites. Viena gimė vos heraldika , brošiūra apie pelkių sausinimą, esperan- 
prieš kelis mėnesius. Lietuvoj... to kalbos vadovėlis...

Keista buvo tai Seimą! Vonion jie eidavo maudytis . SitajP ““ buvOT1 •■*'»“«”« - PaKal naująjį ku- 
visi kartu, o paskui basi šlepsėdavo laiptais žemyn, pa- a u™8 1 a ymą.
likdami pėdas ir pėdutes per visą koridoriaus kilimą. . e ?luaų.rufa.1 £av°butą ir va are isyažiavo. Aš 
Zykovienė smarkiai laistydavusi žirnelių kvepalais ir labal noreJau W kembenn - tik durys buvo užra 
virdavo kažkokią tižią košelieną su česnakais. Tada
visas namas pakvipdavo tuo, riedančiu nosį, kvapų mi
šiniu.

Jų kambarį aš mačiau tik vieną kartą. Kampe tebe

kintos. Ir Zykovas pasiėmė raktą.

stovėjo mūsų filodendronas, tik dabar jis buvo apkaišy
tas raudonais kaspinais, o ant vieno lapo Zykovienė už- 
tupdė didžiulį, popierinį vorą — išsikėtojusiom vielos 
kojom ir sidabruotu pilvu...

Mes turėjom atiduoti dar du kambarius. Viename 
gyveno Albertas — medicinos studentas — augštas, dai
lus vaikinas, garbanotais plaukais ir tamsiom blakstie
nom. Jo tėvas buvo policijos vadas Simne: senas tėčio 
prietelius. Bet dabar Albertas slapstėsi. Visą jo šeimą 
išvežė pačią pirmąją dieną ir Albertas nakvodavo ligo
ninėse ar pas savo draugus, kažkur Vilijampolėj.

O savo kambarį aš turėjau užleisti ponui Vildušiui. 
Jam atiteko ir veranda, ir balkonas...

Ponas Vildušis buvo senbernis — smulkus savival
dybės tarnautojas. Jis turėjo mandoliną ir smuiką: 
mandoliną virpindavo vakarais, sėdėdamas balkone ir 
gurkšnodamas arbatą, o smuikuodavo, dažniausiai, po 
pietų. Ir taip nevykusiai, jog per visą jo rečitalį aš iš
stovėdavau prie gatvės. Prarymodavau ant vartelių, 
kad, gink Dieve, kaimynai nepalaikytų šito brūžavimo 
manuoju muzikavimu. Jo ir knygos buvo supirktos 
keistai: vargu bau galėjai iš jų spręsti apie pono Vildu- 
šio skonį bei pomėgius. Buvo čia „Baudžiamasis statu
tas“, „Peliukės Micės laiškai“, „Didžioji virėja", „Lietu-

Mes vėl sėdėjom miegamajame.
Jau buvo labai vėlu kai staiga sučirškė durų skam

butis. Mama ir tėtis pašoko nuo lovų------------ ir aš
drebančia širdim nulipau apačion.

Dabar tikrai jie.
Tamsiame koridoriuj pamėkliškai žiba veidrodis — 

aš einu vis artyn, ir artyn.
* Juntu, kaip mane išpila šaltas prakaitas. Ausyse 

■ima spengti plonas, rėžiantis garsas...
Tik prie slenksčio stapteliu, užgriebiu oro ir stai

giu judesiu atplėšiu duris.
... aš nežinau, ar tikėti savo akimis...
Lauke visai tamsu, tik baltuoja pražydę alyvų 

krūmai.
Prie durų stjovi moteriškė, vienoj rankoj laiko la

gaminą, o kitoj...
— Vyga! — surinku. — Vyga!
Aplinkui mus kurčia, tvanki naktis, baltos alyvų 

šakos, o aš laikau ją, stipriai apkabinusi abiem rankom, 
ant savo namų slenksčio, ir žinau, kad ji jau mūsų krau
jas, mūsų kūnas, kad neatplėšiama mūsų dalis.

Tą naktį Vyga grįžo iš Pabradės poligono, kur da
bar buvo nukėlę Vladą.

Maža stotelė knibždėjo raudonarmiečiais, ant di
džiųjų platformų juodavo patrankų vamzdžiai, tankai ir 
šovinių dėžės.

(Bus daugiau)
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Didieji kultūros įvykiai
Kultūros fondas,—Knygų menuo.—Kultūros kongresas 
—Dainų švento.—Muzikos žurnalas.—Pasikalbėjimas 

su Kultūros fondo pirm. Juozu Kreivėnu
JUOZAS PRUNSKIS

Įsteigę Kultūros fondą, tu
rime stipresnes viltis mūsų 
kultūriniam gyvenimui tremty
je. Ypač miela, kad tas fondas 
yra vadovaujamas tokio di
džios' energijos žmogaus, kaip 
mūsų Juozas Kreivėnas. Norė
josi žinoti, kas naujo šiame 
fronte. Kreipėmės į pirminin
ką su eile klausimų, į kuriuos 
duotus jo atsakymus čia ir 
spausdiname:

1. Ką nauja į Amerikos lie
tuvių gyvenimą žada įnešti nau
jai suorganizuotas Kultūros
fondas?

— Kultūros fondas yra vi
sos lietuvių bendruomenės or
ganizacija. Jis iš visuomenės 
rinks pinigus ir jais rems tas 
sritis, kurios lietuvių kultūrai 
yra labai reikalingos, bet pa
čios negali emigracinėse sąlyJ 
gose komerciniu pagrindu išsi
laikyti. «s,

2. Kokios tos sritys yra?

— Visų pirma mums rūpi 
lietuvybės ateitis. Mūsų gyve
nimo sąlygose ypač svarbu 
jaunimo tarpe išlaikyti gimtą
ją kalbą ir tėvynės Lietuvos 
meilę. Už tai reikia stiprinti 
visų jaunimo organizacijų veik
lą ir tinkamos spaudos leidimą 
Lietuviškos spaudos klestėji
mas ir meno bei mokslo kūry
ba mums sudarys sąlygas išsi
laikyti tautiškai.

3. Kokiais pagrindais Ir ko
kiu patyrimu rėmėtės savo 
veiklos sritis nustatydami?

— Visų pirma, tiriame savos 
dabarties gyvenimo problemas, 
toliau — mokomės iš praeities. 
Taip pat visomis mums prieina
momis priemonėmis sekame 
kultūrinio gyvenimo kryptį ir 
pasekmes tėvynėje. Lietuvių 
kultūrinio gyvenimo tėvynėje, 
kurios dažnai bolševistinėmis ir 
rusiškomis priemonėmis šlieja 
lietuvių tautą prie slavų, kada- 
nors sudarys tokias dideles lie
tuvių kultūros problemas, kad 
jau dabar mums reikia ta kryp 
timi tinkamos orientacijos.

greaą. Čia bus visa eilė įvairių 
susirinkimų su referatais ir 
diskusijomis. Kviečiami visi 
JAV ir Kanados lietuviai kul
tūrininkai. Bus du plenumo 
posėdžiai, o atskirai savų sri
čių reikalais kalbėsis rašytojai, 
muzikai, .kalbininkai, istorikai, 
mokslininkai, žurnalistai, dai
lininkai, mokytojai ir kiti. Re
feratai ir kongrese priimtos re
zoliucijos bus išleistos atskiru 
leidiniu. Tai bus medžiaga to
limesnius darbus organizuo
jant. Viena iš pagrindinių temų 
yra drauge ir viso kongreso šū-

Juozas Kreivėnas

kis: “Kultūrinė veikla — tauti
nio išsilaikymo pagrindas”. 
Kultūros kongresas jungiamas 
su lietuvių Dainų švente, kuri 
taipgi įvyks Chicagoje, liepos 
1 d.

7. Kokios viltys dedamos į 
Dainų šventę?

, — Trumpai kalbant, pakaks 
pasakyti,\ kad čia bus tik miš

4. Kaip Kultūros fondą 
tinka lietuvių visuomenė?

su

— Čia turime rūpesčių ne 
daug. Mes nusistatėme iš visų 
lietuvių per metus paprašyti po 
penkis dolerius. Žinoma, bus 
labai daug prie Kultūros fondo 
neprisidedančių. Užtat dabar 
net ir be didesnės agitacijos a- 
teina ne penkinės, bet penkias- 
dešimtinės ir šimtinės.

Be to, mums svarbus ne tik 
pinigas, bet ir darbai. Organi
zuojame knygos mėnesį.

KNYGA IR PILKASIS ŽMOGUS
A. OINTNBBIS, Chicago, III.

Kai Lietuvių Bendruomenė ir mielai įsigytų. Taip, kaip Ang- 
Kultūros Fondas paskelbė ge- lijoje leidžiamos po vieną dole- 
gužės mėnesį knygų platinimo rį. Uždirbti pinigai yra reika- 
mėnesiu, tai nutariau plačiau į’ng'i svarbesniems dalykams,' 
pasikalbėti su knygų leidėjais kaip pragyvenimui, mašinai ir 
ir jų pardavėjais. Norėjau su- j namui įsigyti. Knygos gali pa
žinoti nuomonę apie lietuviškos 
knygos pirkimą ir jos skaity
mą. Paklaus au ir eilinį skaity
toją ką jisai mano apie knygą. 
Jų visų nuomonės suglaustai ,pa 
sakysiu. Pradėsiu nuo leidėjų. 

Atėjusi krizė

laukti: juk maža laiko jas skai 
tyti ir gyventi pagal jų nuro
dymą, kai milionimame mieste 
gyvenimas verda ir skuba. Tie
sa, reikia knyga pirkti ir palai
kyti lietuvišką žodį. Aš keletą 
knygų nusipirkau, bet dar nė

I vienos neperskaičiau, tarė vie- 
Jie sako, kad lietuviška kny-j nas žmogus, žodžiu, kad turi- 

ga jau krizėje. Sunku bus jai | me įvairių nuomonių ir pasitei- 
pakilti. Prieš (kelerius metus, sĮnimų knygos neskaitymo ir 
knyga žmonės labiau domėjosi, pirkimo reikalu.
kajp paakįJirtių dviejų metų 

laikotarpiu. Viskas eina atvirkši 
čiai: kai žmonės turtėja ir ge- ( 
riau įsikuria, tai knyga mažė- • 
ja. Bet, pirmiausiai neturi pi
nigų jai nusipirkti; antra ne
turi laiko jų skaityti, ir trečia, 
daugelis mano, kad jie pakan
kamai pamokyti ir viską žino, 
todėl nėra reikalo toliau švies
tis. Dabar knygų tiražas krito 
dvigubai ir jau nėra galimybės 
žemiau žengti. Jau kelios lei
dyklos užsidarė, o kitos mažina 
savo darbą. Tokios blogos ži
nios iš spaustuvių ir knygynų.

Vaižgantas teisybę sakė

Jisai kartą pasakė, kad kny
gų spinta mūsų inteligentų bu
tuose nežinomas baldas. Tai 
skaudi tiesa. Juk mes esame 
tauta, kuri buvo atgaivinta 
spausdintu žodžiu, bet neišmo
kusi to žodžio branginti. Reikia 
tiesą pasakyti, kad mes nepasi
žymėjome ir Lietuvoje knygų 
skaitymu. Knygų tiražas -■ buvo I 
menkas, todėl negalima reika
lauti, kad saujelė tremtinių pa-J 
jė^tų išpirkti panašų knygų ti
ražą. Tiesa, Vokietijoje, kai pi
nigai buvo be vertės, kuomet 
už dovanotą pokelį cigarečių ga 
Tėjai nusipirkti 20 knygų ir žino 
nes turėjo laiko jas skaityti, 
tai knygų tiražši buvo rekor
diniai. Vad’nasi, tenai knygas 
gavome už dyka ir joms netu-

Knygos platinimas 
atsiskaitymas

ir

Knyga, kaip ir kiekviena kita 
prekė, turi būti pagaminta ir 
išplatinta. Tai yra pati didžiau
sia ir sunkiausia leidyklų pro
blema. Knygos platinamos per 
platintojus lietuvių kolonijose. 
Maža dalis knygų tiesiai nuper 
karna iš leidyklų. Platintojai 
už darbą gauna komisą. Jie at
siskaito su leidykla tik tuomet, 
kai jie parduoda knygas. Ne
reikia manyti, kad jau visi pįa 
tintojai laiku ir teisingai ats.'s- 
kaito. Toki sunkina ir taip jau 
sunkų leidyklų gyvfenimą. Ta
čiau yra žmonių pavyzdingų, 
labai sąžiningų ir mylinčių kny 
gų platinimo darbą.

Hamiltonas — knygnešystės 
pavyzdys

Visi girdėjote apie knygne
šį J. .Biotinį, Jz. Kancierių, A.

Baltrušaitį-Antanėlri; kun. M. 
Sederevičių ir šimtus kitų gar
sių Lietuvos knygnešių. Tai bu 
vo prieš 50 metų. Dabar toks 
pat gyvena Hamiltone ir vadi
nasi Stasys Bakšys! Tai šių 
dienų knygnešys ir spaudos a- 
paštalas. Jisai tenai daro tie
siog stebuklus knygų platinimo 
darbe. Prieš jo darbą sugriūva 
visų leidyklų dejonės ir pirkė
jų nusiskundimai. Pasirodo, 
kad knyga reikalinga mylėti ir 
mokėti ją išplatintų. JiBai mo
ka tą darbą dirbti ir jam pasi
sekė sumušti knygų platinimo 
rekordą! Jisai pardavė knygų 
tik viename Hamiltone už 
$5,000.00. Taigi netiesa, kad 
žmonės knygų nemyli ir jų ne
skaito. Reikia tik mokėti jas 
parduoti!

Reikia pamilti knygą ir ją 
branginti

Turime gražių pavyzdžių kny 
gos pirkime. Yra lietuvių, ku
rie nusiperka kiekvieną naujai 
išleistą knygą. Jie sako, kad 
knyga yra pats ryškiausias liu 
dininkas tautos pasiryžimo gy
venti. Knyga yra pats gražiau
sias tautinės kūrybos (žiedas. 
Knyga yra veidrod's, kuriame 
tauta mato savo veidą. Knyga 
yra didelis tautos darbas, kaip 
sako Kultūros Fondo žodis į 
knygos skaitytojus gegužės mė
nesį. Nežiūrint visų nusiskun
dimų leidėjų ir skaitytojų, kny 
gą reikalinga daugiau pamilti 
ir ją. branginti. Prieš penkias
dešimt metų mūsų tėvai mirė 
nešdami lietuviškas knygas iš 
Prūsų, sėdėjo kalėjime ir buvo 
tremiami į Sibirą, kad mes bu

jotume lietuviai ir spausdinto 
žodžio mylėtojai.

ANSTYVOJI BRAŠKIŲ 
PRIEŽIŪRA

Braškės (strawberries) želme
nų apipuiškimas su “Crag Herbi
cidai 1” palengvina kovą su pikt
žolėmis. Šis chemikalas yra veiks
mingas ankstybųjų piktžolių nai
kinime, o taipogi užmuša jų sėk
las prieš dygimą. Jis nepašalina 
piktžolių visu 100 procentų, bet 
labai palengvina darbą su kaup
tuvu.

Šių metų derliui numatomas 
braškes reikia apipurkšti prieš žy
dėjimą. Naujai pasodintosios braš 
kės turi būti purškiamos balan
džio 25 ir gegužės mėn. 7 dienos 
laikotarpyje.

Šio pavasario braškių vešlumui 
pakelti patartina po vieną šaukštą 
trąšų (10-10-10 arba 12-12-12) už
pilti apie kiekvieną kelmą. Tręši
mą vykdyti galimai greičiau. Ne
naudoti azotinių trąšų braškėms, 
Iš kurių laukiamas derlius šiemet, 
nors ir būtų pagunda atgaivinti iš 
žiemos vargingai atrodančius žel- 
mis. Tuo išvengiama uogų puvŲ 
mo, jei derliaus metas būtų lietin
gas.

aocaocs

rių chorų, o taip pat vyrų ir
moterų chorų pasirodymas. Už- -----  —j— “ jv«» ueiu-

, , / .. , rejome jokios meiles, kūnas įš-sireeistravn dalyvauti 4f» ehn- t. , , ,
važiuodami daugelis paliko be 
globos ir tvarkos.

siregistravo dalyvauti 40 cho 
rų su apie 1,400 dainininkų. 
Mūsų sąlygose, kai reikia užsi
mokėti kelionės išlaidos pa
tiems dainininkams, toks cho
rų ir dainininkų skaičius . yra 
patenkinamas. Reikia pabrėžti 
Dainų šventės repertuaro dai
nų sudėtingumą.

8. Tamsta redaguojate lietu
višką muzikos žurnalą. Kas ak
tualaus šiame darbe?

— Amerikos lietuviai vargo
nininkai leidžia 4 kart per me
tus einantį muzikos žurnalą. 
“Muzikos Žinios”. Jai yra vie
nintelis šios rūšies lietuvių pe
riodinis leidinys. Vienu ar ki
tu būdu jame bendradąrbiauja 
beveik visi lietuviai muzikai. Su 
kiekvienu numeriu duodame po 
kelis gaidų priedus, šis darbas 
nėra lengvas, kai yra muzikų

„ „ _ pragyvenimą užsidirbančių net5. Ko gero laukiate iš knygos £ . , , T - ,,__fiziniu darbu. Ir musų leidinys
laikosi kietu darbu ir užsispymėnesio?

— Gegužės mėnuo skelbia
mas lietuviškos knygos mėne
siu. Tai reiškia, kad mūsų jau
nimas — skautai, ateitininkai, 
studentai, vyčiai, šauliai ir kiti

rimu. Dabartinės Lietuvos 
gyvenimą sekame ir savo žur
nale talpiname plačias Lietuvos 
muzikinio gyvenimo apžvalgas. 
Iš ten gauname kaikurios spau-

su lietuviškų knygų pundais dos. 
aplankys kiekvieną Amerikos! g. Pabaigai dar vienas klau- 
lietuvių šeimą ir pasiūlys įsigy-i s imas: kokių vilčių turite atei
ti knygų. Tuo būdu bua prapla-s člal?
tintas lietuviškas žodis, busi — Sunku apie viltis konkre- 
materialiai sustiprintos mūsų! čiai kalbėti, šiuo metu geriau 
knygų leidyklos, o jaunimas kuo mažiau dairytis, o kuo dau- 
konkrečiu darbu prisidės prie giau dirbti tai, kąs lietuvių tau- 
lietuviško reikalo. Viso šio rei- tai labiausiai reikalinga. Tiesa, 
kalo organizatorium yra Ame- dabartis juoda, bet niekas neži-

Knygos tiražai ir skonis

Dabar retai kuri knyga lei
džiama tūkstančio egzemplio-' 
rių. Kitos knygos sudaro tik pu, 
sę to skaičiaus. Artėja laikas, 
kad patys rašytojai turės kny-, 
gas išleisti savo lėšomis. Roma-j 
nas, beletristika ir atsminimai 
dar juda, bet blogai su Utuanis-| 
tiniais dalykais ir poezija. Dau i 
gelio poetų knygos visai neskai 
tomos, kurių parduodama -po ko 
kį šimtą egzempliorių, išskyrus 
B. Brazdžionį, kurio poezija pa
siekia romano leidžiamų knygų 
tiražą. Konkursai kiek pagyvi
na knygos gyvenimą ir ją pa
garsina. Premijuotos knygos 
noriai perkamos ir skaitomos. 
Kas daugiausiai myli knygą.?

Atrodo, kad ne mūsų inteli
gentai ir turtingesnieji asmens. 
Jie mano, kad viską ir taip ži
no. Kiti neturi laiko, kaip gy
dytojai, inžinieriai ir prekybi
ninkai. Ištikimiausias knygos 
bičiulis yra pilkass žmogus. Ji
sai dažniausiai sutinkamas kny 
gynuose ir bibliotekose. Knyga 
nesidomi senesnio amžiaus in
teligentija ir mūsų studentija. 
Jaunimui literatūros turime pa
kankamai, bet jos niekas neper 
ka.
Ką sako pirkėjas ir skaitytojas

Turime keletą atsakymų. Vie 
ni sako, kad knygos perbran- 
gios. Jei jos būtų pigesnės, tai

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS II GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyręs aato specialistas

INSUREf) \ 
IIP TO /'zonoo/

FEŪERRL 
5RVING1

A LOAN ASSN

MUTUAL FEDERAL 
SAVI N G S

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 

Taupykite nors dalį.

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

3. Planingas tai pymas visados moka 
gerus dividendus.

2202 WEST CERMAK ROAD 
Tek Vlrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKA8. Prss.

Chartered and Supervteed by the U. S. Govemmemt, ■ *
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki B vai. po pietų. Ketv 
nuo B-tos vai. ryto Iki S vai. vak. SeStad. nuo • vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

KĄ GALI JUMS

JURJONO BENDROVE
3524 So. Halsted St. ~ Tel. BIshop 7-3371 CHICAGO 9, ILL. 

pasiūlyti? O gi Štai ką:
SIENPOPIERIŲ:

Įvairiausių himiIvų, puikiausios rūšies, naujausios laidos, pradedant nuo 
3O<i vientisų volei). •

DAŽŲ:
Žvilgančių, pusiau žGIkhiičIų (šilkinio žvilgėjimo), uiallulų Iš vidaus 
Ir Iš oro dažymui, prad<*dant nuo $1.33 galio nų.

NAMŲ RUOŠOS REIKMENŲ:
Pietų, kavos Ir arbatos servyzų, |K>r<-4-lano Ir fnjanso vietinių Ir impor
tuotų. Kopimui formų, blėkų Ir elektrinių Indų kaina žemiau konku
rencijos!

DOVANINIŲ PREKIŲ:
įvairioms progoms: vestuvėms, gimtadieniams, vurdadieųlamn ir bet 
kokioms sukaktusPms. HIItUTLS ir DARIAUS-GHlftNO ŠOKOLADI
NIŲ SALDAINIŲ.

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vokiškų klš<*nlnlų pluksnakis'lŲ, pradedant nuo $1.50 vienetas, tempe
ratūrai matuoti termometrų C * F padalinimų, pratledant nuo $1.10 
Vienetas, krištolo dirbinių Ir climminlų padėklų su puikiausiais vaiz
dais ant stiklo dugno, pradedant nuo $3.30 vienetus ir

DAUGYBĘ KITŲ PREKIŲ, > .
Įkurtu čia neįmanoma išvardinti. Keikia Įmetant užeiti, pamatyti Ir įsi
tikinti. . , . M*’

rikos Lietuvių Bendruomenė. 
Turiu pabrėžti, kad knygos mė
nuo iš visų' pusių sutiktas su 

‘entuziazmu.

6. Kokios kultūrinės reikš
mės skiriate Kultūros kongre
sui?

*— Šių metų birželio 30 d. 
Chicagoje Lietuvių Bendruome
nė organizuoja Kultūros kon-

no ateities. Gyvename Ameri
koje, kurs teisingai vadinamas 
laisvės kraštu. Vistiek kada — 
nors tos laisvės bus parvežtos į 
mūsų senąją tėvynę. Lietuva 
yra lietuvių kraštas. Ir tik tie 
bus tikri to krašto šeimininkai, 
kurie padarys visiems lietu
viams savoje tėvynėje mielą 
gyvenimą. Tikėkimės, kad to
kių laikų sulauksime.

jT.iirar-imTirTinrrinaM^-- 
NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
nešąli ramiai zSdetl Ir naktimi*
miegoti, nes Jų užsisenčjuatos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežSjlmų ir skaudėjimų senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų,' uždekite 
LEGULO Olntment. Joa gydymo, 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėj!-1 
mų Ir galCslte ramiai miegoti nak- 
tĮ. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležejiuių ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą, ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su- 
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarppirSčių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos lSberlmų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus lSbBrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo 1* 
vlršinlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., |1.26, Ir (S.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc.,Oa

1056 Q
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai S-jų m«n. pilnų garan

tijų — darbas Ir dalys.
• Nemokamai vidaus antenų Ir Insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

Jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rskorda- 

vtmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAM 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlnmst 5-7262 

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. BNDZEL18

ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
cblgan arba rąžyki
te Ir atsiųskite llo- 
ney order |

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

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UI.

MES PRISTATOME ANGLIS 

PEČIAUS ALIEJŲ
OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 
I kų ar keliasdešimt* mylių. Reikale šaukite mus. į
. Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitia pas* 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyno Avenue Tel. Vlrginia 7-■70971

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue T.l. Y Arda T-S2T8

MES PAKCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, OEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IK LAIVAIS.

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

KHfMUJIųg“
” iŠ TOLI IR ARTI

NAUJI O/OSil TPOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AI 
H&U METŲ PATYRIMAS-PIGUS !PSĄŽININGASPATARNAV/MAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2023 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. teZAIkmak 3-9209

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIII

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
tllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllililliiliii'ii'i

Pradėti! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir 

BeAtad. 9 vai. ryto Iki 4:S0 p.p.
Trečlad. 9 ryto Iki 12 vai.. 

Ketvlrtad. 9 vai. Iki 8 vai. vak.
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IŠMOKĖKIME VASARIO 16 
GIMNAZIJOS SKOLAS

Jau treti metai eina, kai Va
sario 16 gimnazija yra įsikū< 
rusi specialiai jai pirktuose na
muose. Tačiau tų 'namų pirki
mo ir įrengimo skolos dar ne
baigtos mokėti. Pagal šių metų 
balandžio 1 d. duomenis minė
tam reikalui trūksta $6,000. 
Tai labai maža suma šio krašto 
lietuvių visuomenei, bet labai 
sunki ir varginanti našta Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenei ir 
gimnazijai. Juo ilgiau tos sko
los užtruks, juo didesnius nuo
šimčius teks už jas mokėti. 

Pritarimas vajui
Pagal JAV LB Laikinojo Or

ganizacinio Komiteto susitarimą 
su Balfu ir PLB Vokietijos Kr. 
Valdyba nuo praėjusių metų ba
landžio 1 d. mums, kaip Vasa
rio 16 Gimnazijos Namų Vajaus 
Komisijai, tenka rūpintis surink 
ti lėšas, reikalingas Vasario 16 
gimnazijos namų išpirkimui ir 
įrengimui. Nuo pirmos vajaus 
dienos komisija kreipėsi į visuo
menę per spaudą plačiu atsi
šaukimu, o JAV LB apygardų 
ir apylinkių valdyboms išsiunti
nėjo specialius raštus ir 950 au
kų lapų, prašydama atstovauti 
komisiją vietoje ir organizuoti 
vajų, renkant aukas prisiųstais 
komisijos aukų lapais, organi
zuojant vietinius vajaus komite
tus, rengiant pramogas vajaus 
naudai, įtraukiant į jį kitas or
ganizacijas ip pakviečiant kiek 
galima daugiau aukų rinkėjų. 
Šalia to buvo kreiptasi į ateiti
ninkų ir skautų vadovybes, pra
šant jas įsijungti į vajų su yi- 
sais savo nariais ir jų organi
zaciniais vienetais, o Amerikos 
Lietuvių Taryba, Balfas, A. L. 
R. K. Susivienijimas, 0LA ir ki
tos stambesnės organizacijos 
prašytos remti vajų.

Visos minėtos organizacijos 
karštai pritarė vajui ir žadėjo 
savo visokeriopą pąramą. LR 
Valdyba kelis kartus savo ap
linkraščiais priminė vajaus rei
kalą apygardoms ir apylinkėms, 
ragino visuomenę į jį įsijungti,

kotojus, bet taip pat ir organi
zatorius. Tenelieka nė vieno lie
tuvio, kuris būtų neprisidėjęs 
prie Vasario 16 gimnazijos na
mų išpirkimo ir įrengimo skolų 
apmokėjimo.

Stambiausi aukotojai
Iš ligšiolinių aukotojų pažy

mėtini šie paskiri asmenys: Pa
prastas Pilietis iš So. Bostono — 
$100, VI. Jakimavičius iš Brock 
tono, Mass., — $100, dr. Zubric- 
kas iš Kankakee, III. — $2(1, 
dr. K. Bobelis — $15. Stam
biausias aukas iš savo kasų sky 
rė šios organizacijos: Balfo 17 
skyrius, So. Boston, Mass. — 
$1,000 (šio skyriaus vardu bus 
pavadintas vienas gimnazijos 
kambarys), SLA Centro Komi
tetas — $100, LB Bostono apy
linkė — $75, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugija — $50, 
LB Clevelando apylinkė — $50. 
Uoliausiai aukų rinkime pagal 
komisijos aukų lapus pasireiš
kė: LB Chicagos Apygardos 
Brighton Parko apylinkė — 
$333, LB Detroito apylinkė — 
$309, LB Chicagos Apygardos 
Bridgeporto apylinkė — $100, j 
Tremtinių Komitetas Brockto- 
ne, Mass., — $82, LB East St. 
Louis, III. apylinkė — $78, Det
roito ateitininkai — $123, Wor- 
cesterio skautų vietininkija — 
$62.50. Tai vis tik pavyzdžai. 
Smulki apyskaita bus atskirai 
paskelbta.

Negrąžinti lapai

Dar daugelis organizacijų ir 
tūkstančiai asmenų neatsiliepė į 
paskelbtą vajų ir jo neparėmė. 
Iš 70 LB apylinkių tik 16 apy
linkių aukomis atsiliepė į ko
misijos prašymą. Iš likusių nė
ra nė atsakymų, nė aukų, nė at
siskaitymo iš pasiųstų lapų. O 
kur dar kitos organizacijos, at
eitininkų kuopos, skautų viene
tai, kurių dalis labai gražiai pa
sireiškė, bet iš daugumos dar 
laukiama įnašo į vajų. Jei iš 
dar negrąžintų apie 800 aukų 
lapų su kiekvienu jų būtų pri-

SLA Vykdomoji Taryba užgyrė siUsta bent po 7 — 8 dolerius,
vajų ir paskyrė savo auką, o 
Alto Vykdomasis Komitetas sa
vo šių metų vasario 29 d. rašte 
komisijai pažymėjo: “Pritarda
mas keliamoms mintims, Alto 
Vykdomasis Komitetas reiškia 
savo padėką Vasario 16 Gimna
zijos Namų Vajaus Komisijai už 
rodomą susirūpinimą gimnazi
jos reikalais. Alto Vykdomas s 
Komitetas linki Vasario 16 Gim
nazijos Namų Vajaus Komisijai 
pasiekti savo užsibrėžtą tikslą”. 

Trūksta tik 6,009 dolerių
Tačiau nuo vajaus padžios li

gi šių metų - balandžio 1 d.,'t. 
y., per vienerius metus iš JAV 
tegauta Vasario 16 gimnazijos 
namams išpirkti ir įrengti $8,- 
384. Iš šios sumos $2,484 pri
siųsta per vajaus komisiją, o 
kitos sumos buvo nukreiptos per 
Balfą arba tiesiog į Vokietiją 
pasiųstos. Taigi nesudaryta nė 
pusės tos sumos, kuri buvo rei
kalinga vajaus pradžioje. Jei 
vajaus pradžioje numatytoji bū
tinai surinkti $20,000 suma šian 
dien yra sumažėjusi iki $6,000, 
tai dėka ne tik mums, bet taip 
pat ir kitų kraštų lietuviams, 
kurie į Vasario 18 gimnazijos

AUTOMOBILIO PIRKĖJAMS 
ŽINOTINA

sąskaitoje, o pirkėjas ją pasi
rašė, nereikalaudamas įrašyti. 
Liudininkų neturėjo, ar bute 
derėtasi dėl priedų.

3. Z pirko naują mašiną už 
2,400 dol. ir davė rankp'nigių 
75 dol. Sąskaitoje surašė smul
kiai mašiną ir visus priedus, o 
taip pat bendrą sumą. Nuėjus 
atsiimti mašiną, prekybos ve
dėjas, firmos sales manager, 
pareikalavo mokėti papildomai

3. Pirk mašiną, kurią matai Pardavėjai stengiasi pririšti 
arba išsirenki. Užsakymas suda pirkėją ir po to vesti su juo de

rybas. ‘ To reikia išvengti, ne-

Pastaruoju laiku automobilių 
prekyboje išsivystė labai dide
lė konkurencija. Automobilių 
pardavėjai, vad. dealer’iai, la
bai stengiasi atėjusiam pirkė
jui parduoti, įsiūlyti pirkti klau 
siamą automobilį. Dažnai parda 
vėjai nevengia pavartoti suktas 
priemones," kurių nežinodami, 
pirkėjai turi nukentėti. Visi 
maną pirkti naują ar seną au
tomobilį pas dealerį, gerai įsi-
dėmėkite sekančius patarimus. j”,"' “VMi"7idera“r Eariii
Automobilis yra retai perka
mas daiktas, brangus, todėl apie

tai vajus jau būtų baigtas. O 
juk tai visiškai galima, tik rei
kia ištraukti tuos lapus iš stal
čių ir paskleisti tarp žmonių, 
kurių jautrumas lietuvybei ir 
Vasario 16 gimnazijai yra ne
abejotinas.

Mažoji Šveicarijos lietuvių ko 
lonija parodė gražų pavyzdį, su 
rinkdama Vasario 16 g’mnazijog 
namams išpirkti ir įrengti dau
giau $30,000. Ji tebestovi šioje 
srityje pirmoje vietoje. Ame
rikos lietuviams tenka tik ant
roji vieta. O mūsų skaičius ir 
finansinis pajėgumas yra šim
tus tūkstančių kartų didesnis 
už Šveicarijos lietuvių. Jie mus 
pralenkė savo organizuotumu ir 
uolumu. Pasekime juos ir gali
mai greičiau sudarykime reika
lingą sumą gimnazijos namų pir 
kimo ir įrengimo skoloms ap
mokėti.

Komisija laukia
Vajaus komisija neturi nė lė

šų, nė laiko lankyti atskiras lie
tuvių kolon'jas ir jose organi
zuoti vajų. Kiek vena lietuvių 
organizacija ir kiekvienas lie
tuvis patriotas tesi jaučia komi
sijos atstovu ir teragina visus

jį reikia daugiau žinoti, negu 
perkant batus ar kostiumą. Pra 
dšfioje paminėsiu tris pavyz
džius, paimtus iš gyvenimo 
praktikos.

1. X pirko vartotą automobi
lį. Suderėjo 1800 dol. ir davė 
rankpinigių 300 dolerių. Kitą 
dieną nuėjo sumokėti likūsią su 
mą ir paimti mašiną. To par
davėjo, salesmano, su kuriuo 
jis derėjosi, nesurado, o firmos 
bosas pasakė, jog ta mašina 
kainuoja 2000 dol. Jei jis norįs 
tą mašiną gauti, turįs mokėti 
šią sumą. Po sunkių ginčų ir 
barnių, po pakartotinų vaikš
čiojimų, jis tą mašiną nupir
ko už 1950 dol. Klaida buvo ši: 
gautame rankpinigių kvite bu
vo parašyta, jog maš'nos pir
kimo sąskaiton gauta 300 dol., 
:ir /vtiskas. Nebuvo parašyta 
kiek suderėta, kiek dar liko 
mokėti, o liudininkų pirkėjas 
neturėjo.

2. Y pirko naują mašiną už 
2,300 dol. ir davė rankpinigių 
100 dol. Atėjus mokėti Tekamą 
ir paimti mašiną, paaiškėjo, jog 
mašina yra su standartine 
transmisija, be radijo ir kitų 
priedų. Tuo tarpu pirkėjas ma 
nė perkąs su visais priedą s. 
Minėtų priedų kaina pasirodė 
esanti arti 400 dol., ir kaina 
pakyla iki 2,700 dol. Pirkėjas 
atsisakė mokėti daugiau ir ne
teko rankpinigių. Klaida buvo 
ši: šie priedai nebuvo surašyti

Vokietijos Krašto Valdybos: Li- 
tauisches Zentralkomitee, (17a) 
Weinheim — Postfach 233, Ger
many.

Vasario 16 Gimnazijos Namų 
V a jaus Komisija:

P. Viščinis, pirmininkas,
Dr. B. Kalvaitis, sekretorius
Pr. Pauliukcnis, iždininkas

Tax, akcizo, ir 72 dol. sales 
tax. Pirkėjas sutiko mokėti 
3 f c sales tax, tačiau nesutiko 
mokėti akcizo. Pardavėjas ne
galėjo už suderėtą kainą par
duoti mašiną ir sutiko grąžinti 
gautus rankpinig'us. Tačiau kol 
juos grąžino, ilgai vargino, siū 
lydamas pirkti kitą mašiną 
Klaida ši: sąskaitoje turi būti 
p-ašyti ir mokesčiai, būtent, 
sales tax 3% nuo kainos. Ak- 
c.zo mokestis negali buri rei
kalaujamas, nes jis sumokamas 
mašiną išvežant iš fabriko ii 
į ridėdamas prie kainos. Tičiau 
pirkėjas jį turėtų mokėti, jei 
;ip būtų įrašytas sąskaitoje.

Iš minėtų pavyzdžių aišiėja. 
kokias pirkėjai daro klaidas. 
Norint klaidų, bereikalingo var 
go ir nuostolių išvengti, reikia 
sekanč ai elgtis.

1. Automobilių yra daug i" 
įvairių rūšių. Prieš pirkdamas 
juos pastudijuok ir pasitark 
ben su keliais prityrusiais auto 
mobilistais. Neik pirkti vienas, 
bet veskis patyrusį draugą arba 
net žinomą mechaniką. Ji? tu
ri būti visko liudininkai.

2. Įmokėk mažai rankpinigių
pav. 10 dol. Jei kils ginčai, ne
bus skaudy jų netekti. Mokėk 
visus pinigus ir tuo pačiu me
tu pasiimk mašiną su liudinin
ku. Pinigus mokėk tik čekiu, 
nes čekis yra aiškus mokėjimo 
dokumentas. *

no sąlygas delsti, siūlyti imti ki 
tą mašiną, o pagaliau užsaky
toji mašina pasirodo su defek
tais, ir turi vėl ginčų.

4. Svarbiausia — gerai sura
šyti pirkimo sąskaitą, vad. Pur 
chase Order. Ji turi būti sura
šyta ant firmos blanko, su Nr., 
data ir visais reikalingais pa
rašais. Paprastai ji negalioja 
be sales manager parašo. Rei
kia tiksliai aprašyti automobi
lį: koks jis, metai, kiek durų, 
kiek cilinderių, kokios padan
gos, išvardinti visi ekstra prie
dai: automatinė transmisija, ra 
dio (kiek lempų), heater, aly
vos ir gazo filtrai, užpakalinės 
lempos, undereoat, veidrodžai, 
spalvos ir t.t. Pagaliau, sales 
tax 3%. Būtinai: bendra suma, 
kiek įmokėta ir kiek liko mo
kėti — balance. Jei įkeičiama 
sena mašina, ji turi būti įrašy
ta, jos vertė. Dėl senos mašinos 
reikia tvirtai susitarti, nes jos 
vertė greitai kinta, ir dealeris 
po trumpo laiko gali sumažinti 
jos vertę. Pirkėjas gali reikalau 
ti įrašyti sakinį, kad sumokėjus 
liekaną nuosavybė pereina pir
kėjui (After payment of ba
lance of $........  the title will
be transfered to the purcha- 
ser).____________ '

MOV I N G '
A BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ 7-7075 arba 
PR 8-9842

namų išpirkimo ir įrengimo rei- įsijungti į vajų. Vasario 16 gim-
kalą uoliau ir dosniau įsijungė, 
negu Amerikos lietuviai, jei ly
ginsime savo skaičių ir gyveni
mo sąlygas su kitų kraštų lie
tuvių skaičiumi ir gyvenimo ly
giu.
Komisija laukia ir pakartoti
nai prašo, kad visos lietuvių or
ganizacijos įsijungtų į vykdomą 
vajų savo turimomis lėšomis, 
aukų rinkimu narių ir visuome
nės tarpe, specialių parengimų

Žvilgsnis į ateitį
— Sakyk, kodėl taip užsis- 

mokant pinigų iki tikro ir galu- Pyre* tevesti tik kaimietę iner
tinio momento. Įklimpus, reikia]
skųstis Better Business Bureau — Žvilgsnis į ateitį viską
ar valstybės teismui. Dažnai 
tik pagrasinus skundu, parda
vėjai tuojau sušvelnėja. S. S.

Pasigyrimas mašinom

nulėmė. Mačiau kartą, kaip 
miesčionka virtą kiaušinį mė
gino atidaryti su konservų dė
žutėm piaustyti prietaisu.

1
— Aš savo karu galiu va

žiuoti ant stogo.
— O aš savo Fordą į statų 

kalną turiu' stabdžiais prilai
kyti.

— Per smarkiai traukia?
— Ne, nori atgal bėgti.

PAIEŠKOJIMAS
Pajieškomi VLADAS, JUOZAS ar 

KOSTAS PAUŽAI, gyvenę-no San 
Francisko mieste. Pajieško jų se
suo Irena Paužaitč Lietuvoje. Ži
nantieji jų adresų pranešti: Alf. 
Burokas, 4416 S. Talmain Avė., Chi
cago 32, IU. Tel. LA. 3-9038.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kn. 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
AILUVOJE

Raina 40 centų
Ją galite gauti

“D B A C G B”
2384 So. Oakley Avė.

CHlCAGO 8. ILL.

TELEVIZIJOS
r Radio Aparatu Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS. 4617 & 8awy«r St 
Tel. VI 7-0087 — Vi 7-3037

nazijos namai yra lietuvybės pa 
laikymo židinys, kuriame šiuo 
metu mokomi ir ugdomi 165 lie 
tuvių va kai. Nors mažu savo 
įnašu ir darbu vajaus naudai pa 
lengvinkime tam lietuviško jau
nimo būriui sunkias dienas, sie
kiant mokslo visuomenės para ’ 
ma.

Aukas galima siųsti per va Į 
jaus komisiją, Balfą ar t eslog 
į Vokietiją, tik reikia įsakmiai,

I'IGlAi IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VII.IO.lt. U. 1A TOLIAU

K. EIUUKONIS
turiu naują aiaelj sunkvežimi 

ii apdraųdas
2313 W. »lst St. Chicago, IU. 

Tel. PRescott 9-2781

vajaus naudai organizavimu. Juo nurodyti, kad aukos skiriamoH 
daugiau turėsime talkininkų, 
juo greičiau užbaigsime vajų.
Paskiri asmenys taip pat daug 
gali padėti, rinkdami aukas sa
vo giminių, draugų ir pažįsta
mų tarpe. Visos aukos bus pa
skelbtos, nurodant ne tik au-

Vasario 16 gimnazijos namų 
pirkimo ir įrengimo skoloms ap
mokėti. Komisijos pirmininko 
adresas: P. Viščinis, 31 Bunker 
Avė.; Brockton, Mass; iždinin
ko: Pr. Pauliukonis, 9 Aetna 
Btr., VVorcester 4, Mass.; PLB

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujau specialu. dideliu 

sunkvežimi. au pilna ap- 
drauda. |*U(ua L sailninsa. 
patarnavinina.

R. ŠERĖNAS
4540 S. W0od St., Cblcnffn B, 

minota, tel. VI 7-2972

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

16 WGES atotlea — Banga 1190 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAD. 

3:46 Iki 0:10 vai. ryte 
SESTAD. 8:80 Iki 8:10 ryte 

PIRM ADIENNIO vak. nuo 7—8 v.
SKKAD. 8:80—0:80 y. r. U 

WOPA — 1490 kU.
Chlcago 80, 11. HEmlock 4-1411 

7181 So. ROCKWBIX ST.

Remkite dien. Draugą!
Jr

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

403$ ArcIlSI- AvtHBB Tel. LA3-67P 
AUGUST SALDUKAS Prezidento*

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS, KURIOSH

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00 
10

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHlCAGO i SAViNGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, UI.

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St________ Chicago 32, HL

DISTRICT SAVINGS G LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, ŪL

ST. ANTNONY SAVINGS G LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct, Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS G LOAN ASSN.
1800 S. Halited St Chicago 8, Ūl.

Rooseveit Furnitūra Miegamo
11 gabalų — tiktai už $169.00

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

ROOSEVELT FURNITURE CO-
3810 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEelay 3 • 4711

FeU« Raudonis, aav. Ir menad Neria 
KrautuvS atidaryta Mkmadlenl&ta nūn 11 Iki 4:60

arda* imasi

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

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

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

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičiui

Taisome automobilių motorus. Lyginame jdaužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame {vairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribfiname su vilkiku { įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorius, padangas Ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Namu tol. WAIbrook 5-5934 

. j.- a —s

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941

iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimiiiiiimiiiiiimiiiiiiimmiiimimiii
MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE

KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 

Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

1743 West 691h SfrMl Tel. PRospect 6-0781
(priešais 8v. Kryžiaus ligoninę)

IIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTO M O BILI S

AUKATAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PEININGI PATARNAVIMAI.
TAUPYKITE TVIRTAI, APDRAUSTO,! BIA.OOO.OOA IŠTAIGOJE. AUKAOIAUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS <lft PAID UP INVEHTMEN 
TU SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KAI,lt DU IK VAKAUIJU SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IK PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IBIAIDAS IAKEICIANT CKKII’S IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IBKEIOIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAM IN
FORMACIJAS PAAĄUKtT — GROVEHILI, S-7S7B.

OHIOtGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH NESTERN AVL
PIRM. 10 VAIj. — g VARI ANTRAD. IR PKNKT. B Iki 4 VAK.: KE7T. B IKI S vai. vak.; Treė. PADARYTA VISĄ DIENĄ: >F«T. B IKI B PnPTBT 
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-f L. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, gegužės 15, 1956

Bus 100 laipsnių karščio, ar 
nebus — nelauk: pirk dabar 
kambario vėsintuvą (air con- 
ditioner) ar vėdintuvą (fan) 
pas Gradinaką, J. G. Television 
Co., 2512 W. 47th St., FR 6- 
1998 prieš-sezoninėmis kaino
mis.

C R A N E S A v I N G S ĄNL“AN
2555 WET 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkieuicz, nrez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.-Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

Puošnus vokiečių ir švedų 
kristalas: vazos, lėkštės, tor-j 
tui, saldaininės, grafinos ir kt., 
Royal Hegger keramikos dirb
tiniai, medžio drožiniai, tauto
dailės audiniai, odos dirbiniai 
ir d. kt. gaunami Terros kny
gyne, 3333 S. Halsted St., Chi
cago 8, III. Ten visos lietuviš
kos knygos, klasikinės muzi
kos: operų, operečių', simfoni
jos ir kt. plokštelės, kaip albu
mais, taip ir pavieniui.

BUILDING a REMODELING

KONTRAKTOR1U8 
STANDARD HllLDEKS, INO. 
2623 W. 69 at. Chicago 29, III.,
■ PRnNpcckt 8-3722 
A. GINTNERIS — pirmininkas

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedSjos 
Lietuvių Statybos Bendrovš:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• (rengia aluminijaus langus 

duris.
ir

CLASSIF1ED AND HELP WANTED ADS
BEAL ESTATE SEAL ESTATE HELP YVANTED — VYRAI

Dabar! Pasigaminkite pasaulio 
puikiausios

ZUBRUVKOS*

V. 6 I M K U S 
(vairūs pataisymai Ir purdavimas. 

Jei norite plfkti ar užsakyti namą 
Auris būtų gerai Išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užaa 
kykite pas

Susitarti šaukite REIlance 5-8202 
nuo & vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 Iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.
CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717.19 West Ilsi Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

MARQUETTE PARKE
23-jų butų mūrinis apartamentl- 

nls, kampinis namas parduodamas 
už 6 to metines nuomas. Dideli butai. 
Gera proga.

Geras kampinis mūrinis 4 butų. 2 
po 6 Ir 2 po 4 k. Centrallnis ISlily- 
mhs, stokeris. Visi butai švlešūs. Ga
ražas. Kaina $42,500.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 2 po 4 kamb. Centra- 

linis šild. alyva. Rūsys ir pastogė.
Mūrinis — 2 po 6 kamb. ant pla

taus sklypo. Centrallnis šildymas — 
stokeris. Kaina $23,000.

Mūrinis — 2 po 4 kamb., krautu
vė Ir didžiulis garažas, 50 pėdų skly
pas. Nuomos $240 i mėnesį. Kaina 
$20,900.

GAGE PARKE
Didelei šeimai! Ant plataus skly

po 8 kamb. mūrtniH su rūsiu ir šil
dymu. Kaina tik $13,700.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881

.. LIETUVIŲ KOLONIJOSE .. 
VERTINGI NAMAI:

Mūr. 5 k„ automat. šild., gar. $15,700 
Mūr. 2 po 4 k., naujas, gar. $34,500 
Mūr. .2 po 4 k., dekor., gar. $27,000 
Mūr. 2 po 5 kamb., 3 mieg., 2 boil., 
dvigubas lotas, garažas .... $28,600 
Mūr. 2 po 6, nauj., mod. fr. $36,800 

GERI BIZNIAI:
Vaistinė ir 6 kam., garažas. $30,000 
Krautuvė, gero biz., su Įreng. $0,000 
Vasarvietė su įreng. motorlaiviu, prie

Chicagos, gera proga — $2,200.
Parūpinam gerom sąlygom paskolas

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

HELP WANTED MOTERYS

Reikalinga moteris namų valymo 
darbui bei skalbimui. 3 dienas sa
vaitėje. $8.00 į dieną ir kelionpini
giai. WHitehall 4-1188.

AR JŪSŲ KOJOS SKAUDA??
SU ŠITA PRIEMONE JUS GALITE VISAM 

AMŽIUI TURĖTI LAIMINGAS KOJAS.
• PAŠAUNA saugiai, greit ir be skausmo—nuo

spaudas, "eallouses” ir negyvą odą nuo kojų padų.
• MASAŽUOJA KOJAS. • TAISO “bunions” ir “arches”
• NUOSTABIAI palengvina mėšlungi, skausmą bei apmirimą kojų

pirštuose.
• TUOJAU pašalina blauzdų mėšlungį.

Tad, šiandien užsisakykite ši NUOSTABŲ KOJŲ GAIVINTOJĄ. 
>1.00 Cash (No CjO.D.’s)

, DR. H. W. RUNSTEDLER
455 East lOth Street • Erie, Pennsylvania

Product of U. S. A. Boolta Kompaniya, 
Schenley, Pa. and Fresno, Calif. Mada 

Irom Grain. 80 and 100 Proof.

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

Dabar jūs galite pirkti BABUŠKA BRAND FARM STYLE 
CHEESE-SURĮ čia pat Chicagoje. Pagamintas senovišku būdu 
“taip, kaip bobutė kad gamindavo.” Gaunamas jūsų apylinkės 
krautuvėje arba reikalaukite, kad jo parūpintų tuojau pat.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ

CHARLES F. CARPENTIER 
Scerctary of State

With spring already hera and 
summer not too far distant, now 
is a good tlme for a spring checkup 
of your car’s mechanical conditlon. 
Your car faces longer and faster 
drtvlng than it has had for the lašt 
few months If you are plannlng- 
weekend trlps or plan to ūse your 
car for a vacation trip.

SPRING CHECKUP'
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= LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDROVE 1

I MORAS I
| BUILDERS, INO. = 
s Stato gyvenamuosius na- = 
= mus, ofisus ir krautuves pa- = 
= ged standartinius planus ar E 
s individualinius pageidavimus. E 
E įvairūs patarimai staūyu E 
E bos bei finansavimo reika- E 
E lais, skiciniai planai ir na- E 
E mų įkainavimas nemokamai. E 
E Statybos reikalais kreiptis E 
E i reikalų vedėją Šiuo adresu: 5
f JONAS STANKUS 1
E kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
= TeL PRospect 8-2013 =
= 6800 SO. CAMPBELL A VĖL, = 
E Chicago 29, Illinois =
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VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 Wcst 43rd Street

PUTE B BAŠINSKAS 
Carpenter ana General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplewood Avenne
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

3 eesrėJ BBas-FJ ĮBSS-K3 ggsagT- • ~-=-

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

Savininkas aprduodn namą — 2 bu
tai po 4 k. Brighton Parke, 2422 W. 
46th St. Pastogė. Garažas. Aluminum 
“awnings", žieminiai langai, siete
liai ir durys. Automatiškai gazu ap
šild. (Šildytuvai sienoje). Veneciškos 
užuolaidos, spintos. Kaina $12,500.'

FRontier 6-2061

Naujas mūrinis 2-jų augštų Brigh
ton Parke 5 — 3 ir 2 dideli kamb. 
Stilingas kampinis namas.

Medinis namas 5 ir 3 kamb. Ga
zu šildoma, švarūs butai. Kaina 
$13.500.

Marąuette Parke naujas mūrinis 
bungalow 6 k. (3 mieg.) ir skiepe 3 
k. butas. Kabinetinės virtuvės. Ga
ražas. Pamatyti sekmad. tarp 1—5 
vai. 7131 S. Talman Avė. Kitu laiku 
tik susitarus.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance
2737 W. 43 St., CL. 4-2390
RETA PROGA! Gage Parke 6 

kamb. (3 mieg.) mūrinis bungalow 
skubiai parduodamas už geriausią 
pasiūlymą. VENTA, LAfayette 3- 
3881. ‘

ČIA YRA SPECIALUS BARGE- 
NAS — APLEIDŽIA MIESTĄ. 2- 
jų butų mūrinis namas 4y2 ir 4 
kamb. Centrinis apšild. Garažas. 
Apylinkėje 26th ir Kolin Avė. Už
dari porčiai. Įkainuotas skubiam 
pardavimui $16,900; įmokėti $5,- 
000. SVOBODA, 8739 West 26th 
St. LAvvndale 1-7038.

E R G I N Ų
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

ir kitose artimose vidurmiesčlo • 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVES MOKINES 

VIRALINES
MAISTO SANDELIO (PANTRY) 

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

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL BUILDING 

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

Reikal'ngi

VYRAI
iki 40 m. amž.

kurie gali naudoti rankinius 
įrankius. Išmokysim PLASTER 
MODEL MAKING (Gipsinių 
modelių gaminimą). Devynias
dešimta septyni doleriai į sa
vaitę pradžiai.

2-ra pamaina. Antvalandžiai. 
Gera ateitis. Reikia kalbėti ang
liškai. Atdara šeštad.

NATIONAL LEAD
COMPANY

1710 So. Peoria 
CAnal 6-3710 

MR. WALTERS

ĮSIGYKITE D A B A R t

GRINDERS
PRECISION

Experienced
Also

Iriterviewing qualified applicants 
for on the job training. Progressive 
Increase. Higher starting rates.

Immediate openings for:
★ UNIVERSAL MILLING

MACHINE OPERATORS
★ CYLINDRICAL GRINDER

OPERATORS
★ NO. 2 CINCINNATI TOOL

& CUTTER GRINDERS
★ NO. 13 BR0WN & SHARPE 

FORM GRINDERS
★ ENGINEERS AND 

DRAPTSMEN
★ Day & niglit shift openings •
★ 10% Bonus for niglit workers •
★ Ali Benofits.

Apply in Person or write.

GLENBORD
TOOL MFRS-

216 No. Clinton
CHICAGO, ILLINOIS

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija
ii* v • - • .

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena. , .

, 2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL

3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 
Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinslęas ir Mykolas 
Venclauskas.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
“Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu. , »

Highway speeds and trips cover- 
ing long dlatancea call for your car 
to be in the best poggible mechan
ical conditlon. It ls eaay to plcture 
the hopelegg poaltion of even the 
moat skllled of drivere If the steer- 
ing mechanism should fail whilę 
travellng along at highway speed.

You can avold auddenly flnding 
yourself ln Just such a posltldn by 
having the brakes, steering and 
wheels checked /nd any defecta 
corrected beforehand. Alao, make 
aure your tirea are ln good condi
tlon.

A copy of the completely new 
"Rulea of the Road” booklet vili 
be aent to you free upon reųueat 
Wrlte to CHARLES F. CARPEN
TIER, Secretary of State, Spring. 
fleld, Illlnola.
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Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Vlaų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos' kainos.

Prieš darydami apdraudas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 6-6671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6900 S. Ashland Avė.. Chicago S6. IU.

P. STANKOYRįlUS
BfiAL BST. k INSDR. BROKBBD 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8138 So. Halsted 8t.

PI. DAaabe M7M 
Padeda pirkit! - parduoti namus 
dklua blsnlus. Parūpina paskolas 
draudimus ir daro vertimus. Tvarkr 
Imigracijos dokumsntua Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas Ir A Lapkus

matolluoja visų geriausių Amerl 
kog firmų gazu ir alyva kūrena 
mua pečius (furnaoes), vlaų dy 
dBų oro vėsintuvus Air condl 
tionera) Ir atliek* visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 
TeL OLymple 2-9811 nuo 8 vai 

ryto Ud 5 vai. vakaro.
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympI 

2-6752 Ir OLvmnlc 2-8402

D ft M E ŠIO I

Trumpam laikui, nusipirkimui biz
nio, prašyčiau paskolinti 3 tūkstan
čius. Rašyti “Draugu”, Box 4794, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, UI.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

Trijų augštų mūrinis namas su 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 
jom krautuvam ; yra didelis mūri
nis s garažas;, lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos; virš $700.00 pajamų į mė
nesį; prieinama pirkimo kaina. 
Skambinkite BIshop 7-7804 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, UI.

DARBO TEISEI ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. Bulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI IŠSIREIŠ
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Siame 2ODYN0LYJE t“lpa tie 
anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai, 
kurie yra įgavę speclalinę reikšmę; 
kai kurie paimti iš veikiančių įsta
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

Leidinys 116 pusi. Kalia >1.00.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

■‘DRAUGAS”

SSS4 S. Oakley .Avsl,1 * t J
; Čfrloago A, UL

JANITOR WORK
RELIABLE, INDUSTRTOUS,

‘ SOBER, CAPABLE MAN

Full Time > New Bldg. 
Company Benefits

ST. PAUL FEDERAL SAVING
& UMN ASSOCIATION

NAtional 2-5000 
6720 W. North Avė.

AUTOMOBILE*! — TRUOKS 
Automobiliai — Sunkveštanlal

VIKTORO K O 2I C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

GALL-ME-MOTORS C0.
6769 S. WESTERN AVĖ.. PR 8-96S1

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

tlcmkite dien. Draugi

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7-6640.

=^i

BRICKLAYERS
FOR S. A. C. CONTROL CENTER

MUŠT BE UNION

SCALE $3.37 V< PER HOUR 
9 HOUR DAY — $33.75 PER DAY

6 TO 8 WEEKS OF W0RK 
BUS TRANSPORTATION PAID BOTU WAYS 

AFTER COMPLETION OF JOB

ROBERT E. McKEE CONTRACTORS
OFFUTT AIR FORCE BASE

Omaha, Nebraska

ENGINEERS

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ-

V. Adamkevičiaua apianka 
Ušeakymus eu pinigais siųskite:

2» pal., kaina 02.56 
DRAUGAS, 3114 A Oakley Ava,

S, UL

šloe nuostabios Ir nepapraatoe kny
gos peraonašuą šitaip (vertina ra
šytoja* Gliaudą: “...Weiaaa — pa- 
nlekinta* niekintojas, bet turis 
■avyje Fra Angelloo angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti eie- 
loe sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo ir nesuvokiąs jo eemSe. 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus bepruiSJlmo procese”.

Perskaitę dienr. “Draufo”, duokite jj kitiems.

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wella. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvina 
Įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siusti:

DRAUGAS”. 2334 S. Oakley avė 
CBilcago 8, III.
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PADĖKA
NORIŲ viešai išreikšti padėkų ftv. 
Juozapui ir Sv. Teresėlei Kūdikėlio 
Jėzaus ui suteiktas malones per Jų 
užtarymą. ANTANINA KZERAK1S

REFRIGERATION
AIR-CONDITIONING
SERVICE

!
. Apply

Employment Dept. 
Read & Morgan Sts 
EvansvUle, Indiana

WELDNG 
PLANT LAYOUT 
LIAISON

Relocation expense 
Salary plūs bonus 
Co. paid insurance 
and retirement plar

WHIRLPOOLSEEGER CORPORATION
Evansville, Indiana Division
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Waterbury, Conn.

Partizanų vaidinimas

M. Steikūnieaėa paradytas iš 
partizanų Lietuvoje gyvenimo 
trijų veiksmų scenos vaizdelis 
“Starkiškių girioje” buvo vai
dintas gegužės 6 d. lietuvių pa
rapijos salėje.

Visas vakaras, su šiuo vaidi
nimu ir įvairiais kitais watėr- 
buriečių pamarginimais, buvo 
ruoštas Nekalto Prasidėjimo se
serų waterburiečių rėmėjų, pa
siryžusių ir tuo būdu prisidėti 
prie lietuvaičių vienuolyno Put- 
name gražiosios šventovės sta
tybos skolų sumažinimo.

Gražus būrys lietuviškojo jau 
. nimo nuotaikingai perteikė sce

noje vaizdus iš okupuotos Lie
tuvos. Vaidino V. Zdancevičius, 
VI. Plečkaitis, Vyt. Pileika, B.

Izabelė Matusevičiūtė, kuri sa
vo gražioje ir turiningoje kal
boje iškėlė lietuvės motinos tiek 
praeity, tiek dabarty didelę 
reikšmę. Šiandien lietuvės mo
tinos yra padalintos } tris da
lis: motina kankinė Sibire, mo
tina bedalė pavergtoje tėvynė
je ir motina visame laisvajame 
pasaulyje. Pastarosios pareigos 
yra pačios sunk ausios ir atsa
kingiausios : išauklėti būsimas 
kartas lietuviškoje dvasioje, nes 
tremtyje augę lietuviai pasižy
mi tlar didesniu patriotizmu, jei 
tik mot'na tą dvasią įkvepia. 
Todėl tremtiniai privalo kurti 
tik lietuviškas šeimas ir ypač 
gausias!

Po paskaitos buvo meninė da
lis, kurią atliko vysk. Valan
čiaus vardo lietuvių mokyklos 
mokin ai. Mokinius puikiai pa

Bernotienė, J. Kirkutis, L. Juo- mokytoja Ant. Grajaus-
kaitė, kuri jau yra pasižymėju
si savo pedagogine veikla ir ko
va už lietuvybės išlaikymą.

Prieš paskaitą buvo pagerb
tos gausių šeimų motinos, ku
rias organizacijų atstovai apda-

zėnaitė, J. Raškys, J. Benešiū- 
nas, Vyt. Raškevičius, Alg. Pil
velis, Vyt. Nenortas, J. Petkai- 
tis, J. Kubilius, P. Bernotas, J. 
Jakubauskas ir K. Stasiukevi- 
čius. Dekoracijos — Jer. Ku
biliaus. Veikalą režisavo Vyt. dovanomis. Jauniausios
Zdancevičius. mergaitės jteikė senutėms ma-

Po vakaro vaidintojai ir gar- mytems po puokštę gėlių. Pa- 
bės svečiai vakaro ruošėjų buvo g®rbimą pavedė LB apylinkės 
pavaišinti užkandž’ais. pirm. Juozapavičius

Svečių tarpe dalyvavo Vliko 
pirm. J. Matulionis, parapijos 
klebonas kun. J. Valantiejus, 
kun. St. Yla ir kt.

Putnamiškės seserys Water- 
buryje yra popularios ir labai 
vertinamos už jų didelius lie
tuvybės darbus, jų ruošiamas 
stovyklas mergaitėms ir pana-

KL Giedgaudas

Lietuvių Kunigų Vienybes 
pranešimas Jaun. Peticijos 

reikalu

šiai. Sv.

Hartford, Conn.
Buhalterijos klaida

New Yorko skautų dramos 
sekcija su V. Alanto ‘‘Buhalte
rijos klaida” atvyksta į Hart
fordą. šis veikalas, režisuoja
mas V. Kidolio, buvo su pasi
sekimu suvaidintas Bostone, 
New Yorke, Great Necke, N. Y., 
ir Elizabethe, N. J.

Hartforde visuomenė turės 
progą šį vaikalą pamatyti š. m 
gegužės 19 d. 7 vai. lietuvių pa
rapijos salėje, Broad ir Capitol 
gatvių sankryžoje. Po vaidini
mo grog orkestras ir veiks va
karo rengėjų — Hartfordo skau 
tų tėvų komiteto — turtingas 
bufetas. VJ».

Hamilton, Ont
1956 m. ggeužės 6 d. Hamil

tone buvo paminėta Motinos die

Amerikos lietuvių jaunimas, 
vadovaujamas Lietuvių Jaunimo 
Peticijos Centrinio Komiteto, 
renka parašus peticijai Jungti
nių Amerikos Valstybių prezi
dentui, kad būtų išlaisvinti Si
biro ir kitose SSSR priverčia
mųjų darbų stovyklose bei ka
lėjimuose kankinami lietuviai ir 
jiems būtų leista grįžti į Lietu
vą.

Šios lietuvių jaunimo pastan
gos yra kilnios ir garbingos. 
Kunigų Vienybės Centro Valdy
ba nuoširdžiai šiam sąjūdžiui 
pritaria ir yra įsitikinusi, kad 
Amerikoje neatsiras nė vieno 
lietuvio, kuris, jaunimo prašo
mas, atsisakytų peticiją pasi
rašyti.

Kunigų Vienybės Centro Val
dyba taip pat neabejoja, kad 
Gerbiamieji Klebonai, jaunimui 
kreipiantis, leis savo parapijose 
parašų rinkimo dieną, paskelbs 
parašų rinkimą iš sakyklos ir 
leis juos rinkti šventoriuose, pa
rapijų salėse ir mokyklose.

Centro Valdyba žino, kad kai 
kurie klebonai jau sutiko, kad

CHICAGOJE
15,000 žmonių motinos 

dieną
čikagiečiai linksmai atšven

tė Motinos dieną. Daugelis šei
mų bažnyčiose drauge ėjo prie 
komunijos. Vien tik Aplanky
mo Šv. P. Marijos bažnyčioje, 
843 W. Garfield blv., per vai
nikavimą Marijos statulos da
lyvavo 15,000 žmonių. Illinois 
Bell telefonų bendrovė prane
ša turėjusi Motinos dieną 100,- 
000 tolimų pasikalbėjimų. ■

Sumažėjo gembliavimų
Dienraščio Chicago Tribūne 

reporteriai ištyrė, kaip dabar 
yra su gembliavimų Chicagoje 
ir nustatė, kad jisai yra labai 
sumažėjęs. Tikėtasi, kad merui 
Daley paėmus pareigas, page
rėsią dalykai gemblerių sindi
katui, tačiau pasirodo — labai 
apsirikta: meras budriai kovo
ja su gembleriais.

Kasinėjami indėnų 
sodybose

Chicagos mokslįninkų grupė 
kasinėja priešistorines Mogo- 
llonų indėnų sodybas Naujoje 
Meksikoje. Antradienį ten iš
vyksta ir antropologas dr. 
Paul Martin. Ekspediciją suor
ganizavo Chicagos Gamtos 
Istorijos muzėjus.

Sugavo moterį — vagilę
Policija areštavo 19 m. mo

terį Mary Ann Skibee, kuri su 
savo vyru bandė įsilaužti į na
mus Edvardo Bejger, 2753 Ru- 
therford avė. Apartamento sa
vininkas, pamatęs, kad moteris 
bando įsilaužti pro langą, ją 
pagriebė, o jos vyras tuo tarpu 
automobiliu pabėgo.

Patikslinimas
K. Stalšans mus prašo pra

nešti, kad jo straipsnyje apie 
Nemenčinę (“Draugas” nr. 106) 
posmelyje apie 1942 m. gyven
tojų surašinėjimą pasitaikė ko
rektūros klaida. Turi būti: Ne
menčinės valsčiuje rasta 61.1% 
lenkų, 36.6% lietuvių ir 2.3% 
kitų.

Bažnyčia — jubilėjaus 
dovana

Šv Bernardo seminarijos, 
esančios Rochester, N. Y., au
klėtiniai, įšventinti kunigais 
1930 metais, švęsdami Bavo si
dabrinį kunigystės jubilėjų, 
nutarė jį atžymėti ypatingu 
darbu: sukelti $10,000, kad už 
tą sumą būtų pastatyta baž
nyčia Formozoje, kur dirba jų 
klasės misionierius Maryknoll

vesta, ir tiki, kad jų pavyzdžiu 
paseks ir kiti.

Kunigų Vienybės Centro 
Valdyba

A. A.
STANISLOVAS MIKNIUS

Gyveno 3429 8. Morgan St.

Mirė gegules 14 d., 1956, 1 
vai. ryto, sulaukęs pusės araž. 
Gimė Chicago, 111.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me 3 seserys: Sophie Gay, švo
geris Juozapas; Antoinette 
Dovgin, švogeris Chris; ir Ber- 
nice Vashkelis, švogeris Ed- . 
ward; 2 broliai: Michael, bro
lienė Vlctoria ir Krank, bro
lienė Margaret, teta Antoinette 
Sadauskas, jos vyris Krank, S 
seserų ir brolių vaikai, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio K. 
ltudmino koplyčioje, 3319 Li- 
tuanica AVe.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, gegužės 17 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtus į 
šv. Jurgio parapijos bnžnyčių, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Seserys, broliai Ir 
kiti giminės.

Laidotuvių, direktorius Jur
gis K. Rudminas. Tel. YArds 
7-1138.

vienuolis Maurice A. Feeny. 
Šiam planui vadovavo Roches- 
terio vyskupas Lavvrence B. 
Casey, taipgi vienas iš tos 
klasės' kunigų. Reikiama pini
gų suma jau sukelta. Tai pada
rė 22 mokslo draugai, dabar 

į besidarbuoją įvairiose diecezi
jose. Pinigai persiųsti ir baž
nyčia statoma.

— o —

Kalifornijos universiteto
maisto tyrimo mokslininkų 
nuomone, šviežia mėsa gali bū
ti ilgiau išlaikoma šaldytuve 
arta ledainėje, jei prie jos pri
dedama tam tikrų apsauginių 
chemikalų.

SIUNTINIAI ( LIETUVĄ

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

3Jsrsj53rojearQJsv'SJ5Ss'&
Popiežius dovanojo 

Teresei Neumannaitei 
iv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
Įšv. Kryžiaus relikviją šių laikų , 

I stigmatizuotojai Teresei Neuman- 
’naitei.

Apie Teresės Neumanaitės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESE; NEU
MAN AITE:. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”,

2334 S. Oakley Ava. 

Chicago 8, I1L

DR. BALIUI MATULIONIUI, 

jo mylimai žmonai mirus-, liūdesio valan

doje gili;} užuojautą reiškia

Dr E. ir E. Mekiai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

na. Paskaitą skaitė fcorontietė ši akcija jų parapijose būtų pra

NEJAUGI VISI SAVANAUDŽIAI?
Neseniai mcn teko kalbėtis darbui ir dokumentui gauti, 

su naujai atvykusiais iii šiame Jeigu seni ateiviai būtų sava-
krašte įsikūrusiais lietuviais, 
kurie turi susidarę neigiamą 
nuomonę apie čia seniau gyve
nančius žmones. Kaikurie nau
jieji ateiviai į kitus žiūri su ne
pasitikėjimu ir mano, kad juos 
kiekvienas nori išnaudoti. Esą 
daugelis čia seniau gyvenančių 
yra savanaudžiai ir naująjį 
ateivį nori išnaudoti; nieko ne
patartą, kur geresnį darbą ir 
uždarbį gauti; jei ir ką nors pa
saką, tai žiūrį savo baudos, kad 
naujas ateivis geriau už juos 
neįsikurtų.

Man atrodo, kad tokia naujų-

naudžiai, tai jie nebūtų mūsų iš 
Vokietijos ir kitų kraštų išsira
šę ir nebūtų mumis rūpinęsi.

Aš asmeniškai dar ir dabar 
esu dėkingas kun. J. Bakšiui ir 
dr. Butrimui, gyv. Rochester, 
N. Y., kurie man sudarė gali-

JOS. F. BUDR1K . 
FURNITURE, INC.

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

TELEVIZIJŲ IŠPARDAVIMAS
21 c. CBS, Stalinė $89.95
21 c. Zenith Stalinė $119.95
21 c. Admiral. Console $149.95
17 c. RCA Victor $69.95
21 c. RCA Victor $126.95
21 c. Fhllco $186.95
21 c. Travler $96.95
21 c. General Electric
Coneole $189.95
24 c. Conaolette $189.95
24 c. General Electric $159.95
24 c. N. Kaimus $109.95
21 c. Sonora radlo Ir Phonogra-
fas kombinacija $149.95
21 c. Admiral Kombinacija vertės
$595.00 už $279.50
Trumpųjų bangų ir F.M. radi-
jos $89.95.
H. F. Console radijo ir automa
tiškas Phonografas vertės $299.50 
už $149.50
F. M. ir A. M. Radijos po $24.95 
Radijos su laikrodžiu $14.95 
Mažos radijos atpigintos $11.95 
RCA Victor automatiškas Phono- 
grafas Nr. 45 nupigintas $24.95

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES• • ' * f , ■- -‘.y '
Gegužės mčn. 16 d. sueina vieneri metai kai mirė mūsų my
limas vyras ir tėvelis

JONAS BRAZDŽIONIS
Pamaldos už velionės sielą bus laikomos jo mirties die

ną, gegužės mėn. 16 d. 8 vai. 30 min. Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje.

Gegužės mėn. 20 d. (Sekminėse) 10 vai. šv. Mišios auko
jamos taip gi už jo sielą, to pačią dieną 1 vai. p.p. bus šven
tinamas paminklas šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose ir paminklo šventinime.

Nuliūdusios: žmona ir dukrelės.

mybę atvykti į JAV. Kaip ma
ne, taip ir daugelį kitų mūsų stalinis (3 speed) automatiškas 
sponsoriai sutikdavo geležinke
lio stotyse, parsiveždavo į savo 
namus, o po kelių dienų nuvež
davo į fabrikus daribui gauti, 
kad mes ant savų kojų atsisto
tume.

Tai kur čia gali būti savanu- 
jų ateivių pažiūra yra perdėm I diškumas ? Mes turėtume gal- 
klaidinga. Aš pats ir daugelis, vas lenkti ir su dėkingumu pri-
(jei ne visi naujieji ateiviai) į 
šį kraštą atvyko dėka senų lie
tuvių ateivių, kurie buvo spon
soriai, dokumentų sudarytojai. 
Prisiminkime, kad esame gera
širdžių lietuvių dėka čia įsikū
rę ir dabar ekonomiškai pakilo
me, kad kaikurie ir nuosavybes 
per trumpą laiką įsigijome ir 
gerai dabar gyvename. Ypatin
gai naujieji ateiviai atvykę j 
mažesnius miestus, savo spon- 
šorių buvo maitinami, rėdomi 
ir darkais aprūpinami, kiekvie
ną asmeniškai veždavo į fabri-

siminti savo sposorius, kad jie 
padėjo mums naujame krašte 
tinkamai įsikurti.

Jeigu vienas kitas sponsorius 
ir norėjo iš naujojo ateivio pa
sinaudoti, šį tą gauti, tai yra 
išimtys, nesugriaunančios ben
dros nuomonės, kad mes turime 
nuoširdžiai seniems ateiviams 
dėkoti.

Be to, mes, naujieji ateiviai, 
turime paremti ir padėti savo 
aukomis ir kas gali sudaryti 
galimybių atvykti į šį kraštą 
dar vargą kenčiantiems lietu

phonografas ir radijo $84.95 
Springsiniai Phonografai po $19.95 
Elektriniai, maži phonografai 
po $5.95 •
Maži rekordai, 7 colių, vienas po 
7 centus.
Budrikes viską garantoja ką par
duoda. 4
Televizijas Ir radijas į 30 dienų 
turito progą apmainyti.
Sutaisomo televizijai, pigiai.

LENGVI I8MOKRJIMAI

Atdara Pirmadieniais ir Ketvir
tadieniais vakarais iki 9:30. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. 
po pietų. (

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

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Prcsldent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehlll 6-3745
r-

kus, užpildydavo aplikacijas viama Vokietijoje. Šulas

MHRNMiNMNMNBlHKNHMilMNB

GUŽAUSKŲ
REVERLY HILLS OEUNYCIA 
Oertaualoa stlla dBl veetuvlų, banke
tų, laidotuvių Ir kitų paouotlmų.

>44* WBHT MRD STREET 
Tol. PRoapecG R-OSSS Ir PR S-OSS4 
jhmmmbrmbmhkmmn

I paminklų patalpas Ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki B vai. popiet.
Nuo pirmadienio Iki penktadienio atdara vakarais. 

IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7*8600 — 7*8601 Automobiliams vieta 

- Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; sausime
koplyčia arčiau Jūsų namų.

JOHN F. ELDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

/
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patams* J® ttk turime koplyčias
I vimas dieną ir nak- įjT visose Chicagos ir
> tk Reikale šaukite Roselando dalyse ir

1‘uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVE. TeL LAfsyette 3-3572

“ ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. IJTUANICA AVE. TeL YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 Weet 18th STREET ' TeL SEeley 3-5711

" ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveralde, UI. TcL OLymplc 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
19821 S. HICH1OAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. IJTUANICA AVE. Tel. YArds 7-US8-1139i

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, Dl. Tet OLymplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI ~
1646 W. 46th STREET YArds 7-9781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET ItEpabUe 7-1213

1 2814 W. 23rd PlsACE Vlrgtnla 7-6672

Perskaitę dienr. "Draugą”, duokite jj kitiems.
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X Vliko pirmininkas J. Ma
tulionis Jaunimo Peticijos Ko 
mitetui atsiuntė laiškį tokio 
turinio: “Jūsų ir bendrai jau 
nimo pradėtas darbas-sumany- 
mas įteikti JAV Prezidentui 
peticiją su 25,000 jaunimo pa
rašų yra ir bus gražus indėlis 
į lietuvių tautos laisvinimosi 
pastangas. Daug kas iš tautie
čių jau buvo bepradedąs nusi
skųsti mūsų jaunimo neva ša- 
linimusi nuo lietuviško darbo 
ir nesidomėjimu lietuviškais 
reikalais, šis žygis jau savai
me duoda atsakymą pasireiš- 
kusioms pesimistinėms min
tims ir išsklaido bet kokias 
abejones. Lietuvių jaunimas 
eina lietuvišku keliu! Lietuvių 
jaunimas yra lietuviškų kovų 
priekyje!

“Vyriausias Lietuvių Išlais
vinimo Komitetas niekad nebu
vo nustojęs tikėjimo jaunimu 
ir turiu džiaugsmą . Komiteto 
vardu pasveikinti Jus, o per 
jus ir visas iniciatorių grupes, 
naudingą žygį pradėjus. Esu 
tikras, kad užsibrėžtą parašų 
skaičių pasieksite. Šį Amerikos 
lietuvių jaunimo žygį lietuvių 
tauta įrašys į Lietuvos istori
ją, kaip vieną Lietuvos laisvini
mo žygių. Prašau pęrduoti Jū
sų bendradarbiams mano pa
dėką, o Jums nuoširdžiai linkiu 
ateityje pastoviai budėti Lietu 
vos reikalų sargyboje.”

X J. E. vysk. V. Brizgys sa
kys pamokslą kan. Fabijono 
Kemėšio minėjime, kuris ruo
šiamas sekmadienį, gegužės 27 
d. 10 vai., Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčioje (18-tos ir 
S. Union g. kampas). Iškilmin
gąsias mišias laikys kleb. kun. 
A. Martinkus su asista. Į pa
maldas kviečiami Lietuvos Vy* 
čių, Kat. Susivienijimo, * Fede
racijos, Moterų Sąjungos, Šv.

IŠ ARTI IR TOLI
i. A. VALSTYBĖSE

— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Pildomosios Tary
bos rinkimų rezultatai.

| Pildomąją tarybą, be kitų, 
iki šiol buvusių, naujai išrinkti 
iždininko vietai Nora Gugienė 
ir iždo globėja E. Mikužiūtė.

Naująją Pildomąją Tarybą 
dabar sudaro: J. Kalinauskas 
— prezidentas, jis balsų gavo 
2246; .viceprezidentas — Povi
las Dargis, surinko 2933; sek
retorius — dr. M. J. 'Vinikas 
2838; iždininko vietai — Nora 
Gugienė, 1499; iždo globėjai — 
J. Maceina, 1801; E. Mikužiū
tė, 1572; gydytojo kvotėjo vie
tai dr. S. Biežis 2165.

Prezidento vietai kandidatas 
Wm. Laukaitis surinko 840 
balsų; iždininko vietai A. S. 
Trečiokas, 1361 ir J. R. Virba
lis, 202.

Kandidatai į iždo globėjus: 
S. Briedis gavo 1252 balsus; 
J. Arlauskas, 773; S. C. Budvi- 
tis, 241; J. Balchinskas, 258 
balsus.

Kandidatas į daktarus kvo
tėjus: dr. D. Pilka, 837.

Balsų skaičiavimo komisiją 
sudarė: Bronė Spudienė, Domi- 
nikas Klinga ir Mack iš Pitts- 
ton, Pa.

— Jurgis Augustaitis, kurį 
laiką sėkmingai pardavinėjęs 
Lincoln-Mercury automobilius 
Detroite, neseniai buvo pa
kviestas vyriausiojo pardavi
mo skyriaus vedėjo (sales ma- 
nager) pareigoms Jerry Biel- 
field Ford paskirstymo-parda- 
vimo įstaigoje, Michigan prie 
Lonyo gatvės. Šiuo metu Jur
gis galėtų suteikti pardavėjo 
darbą ir vienam ar dviem lie
tuviams. Suinteresuotieji turė
tų kreiptis pas tą sėkmingai 
besireiškiantį lietuvį verslinin
ką. -

nebaido ir tikrai tolimas kelias. 
Dar kiti nekantriai laukia 
ALRKF įsigytos jaunimo sto
vyklos sutvarkymo, kurion no
rėtų nusiųsti savo prieauglį 
vasaros poilsiui ir lietuviškų 
nuotaikų sustiprinimui. Vėliau, 
prie stovyklos numatyta įruoš
ti vasarojimo galimybes ir vai
kų tėvams ar šiaip svečiams. 
Jau dabar savaitgaliais esant 
gražiam orui, daug besiįdomau 
jančių detroitiečių ir apylinkės 
lietuvių suka į Manchester, 
Mich., susipažinti su gražiai 
siais stovyklos plotais ir žavia 
pavasario gamta.

KANADOJ
— Šv. Jono Kr. liet. bažny

čiai Toronte užsakytas Aušros 
Vartų Madonos altorius: lietu
viška koplytėlė su Vilniaus 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
paveikslo kopija. Visas darbas 
Išdrožiama medyje.

— Dr. J. Yčas, prieš keletą 
metų įsigijęs gydytojo teises 
Kanadoje, sėkmingai darbuo
jasi Toronte. Jis, dėl parodytų 
gabumų ir geros širdies, toron
tiškių lietuvių yra aukštai ver
tinamas. Dr. Yčas yra prof. 
M. Yč0 sūnus.

— Hamiltono liet. parapiją, 
vadovaujama kun. dr. J. Tada- 
rausko, baigia išsimokėti su 
bažnyčios perstatymu padary
tas skolas. Išmokėjus skolas, 
parapija numato vykdyti nau
jus planus.

— Liet. Kat. Moterų Drau
gijos skyrius, neseniai įsikūręs 
priešv. Jono Kr. parapijos To
ronte, išvystė gražią kultūrinę 
veiklą: organizuoja susirinki
mus, surengia bendras parapi
jos agapes pirmaisiais mėnesio 
sekmadieniais, padeda puošti 
bažnyčią, užsiima lcaritatyvine
veikla lankant ligonius. Sky- 

— Jonas ir Maryte Sakalai, riui sumaniai vadovauja paty-
gyv. Dearbom, Mich., tik ką 
susilaukė savo pirmosios duk
relės, kuriai numatytas duoti 
Marytės Monikos vardai.

— Detroite jaučiamas gyvas
Kazimiero Akademijos rėmėjų, susidomėjimas Tėvų Pranciš-
ir kitų or-jų, kurioms velionis 
daug dirbo, vienas steigdamas, 
kitas gaivindamas, nariai. Taip 
pat kviečiami visi baigę ar lan
kę Lietuvoj Dotnuvos Žemės 
Okio akademiją ir velionies pa
žįstamieji. Visų prašoma su
sirinkti 9:30 vai. į parapijos 
salę susigrupuoti eisenai į baž
nyčią.

X B. ir J. Valia.!, broliškos 
šalpos bičiuliai, įteikė Balfo at
stovui piniginę auką, kuri teks 
Lietuvos istorijos žinovui Balfo 
pikniko metu, birželio 10 d.

Valiai kas metai aukoja Bal
tui ir kitom lietuviškom orga
nizacijom. Tremtiniams yra iš
siuntę virš 400 siuntinių ir at- 
kvietę į JAV 17 asmenų, jų 
tarpe du kunigus. Valiai turi 
maisto parduotuvę Roselande, 
kurioje kartu su tėvais dirba 
du sūnūs ir duktė Elena. Visi 
gražiai kalba lietuviškai, skai
to dienraštį “Draugą” ir kitus 
laikraščius.

X Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Šv. Marijos parapijos 
choro vyrai, kurio vadovu yra 
J. Kudirka, dalyvaus ir vyrų 
chore Dainų šventės metu. Jie 
šio trečiadienio vakare prade
da vyrų choro repertuarą kar
tu su čikagiškio Vyrų choro 
nariais. Kas norėtų iš vyrų dar 
įsijungti į Dainų šventę, gali 
ateiti šį trečiadienį 7 vai. 30 
min. į repeticiją, kurios metu 
ir bus ruošiamas vyrų choro 
repertuaras. Repeticijos vyks
ta Marąuette Parke, 2524 W. 
69 st.

konų vasarviete Kęnnenbunk 
Port, Maine. IjSiuo metu nema
žas skaičius '.detroitięčių pla
nuoja savo vasaros atostogas 
praleisti toje lietuviškoje aplin
koje prie Atlanto. Pasiryžimo

X Skautų ir ateitininkų or
ganizacijos pažadėjo bendruo
menei ir Kultūros Fondui pa
galbą knygų platinimo vajuje. 
Šiuo knygų platinimo vajumi 
siekiama surasti lietuviškai 
knygai kelią į kiekvienus lietu
vių namus, net ir į tuos, ku
riuose ji iki šiol buvo nereika
linga, ir tuo praplėti lietuviš
kąjį žodį tarp tautiečių ir pa
dėti leidykloms sunkioj ir be
viltiškoje kovoje už lietuviškos 
knygos išlikimą.

X Liet. Gailestingųjų Seserų 
S-ga tremty, įvertindama jau
nimo veržlumą ir mokslo žmo
nių reikalingumą ne tik Lietu
vos, bet ir visos žmonijos ge
rovei, paskyrė $100 auką Lie
tuvos Studentų Sąjungai. Tai 
gražus pavyzdys gausinges
nėms organizacijoms bei vi
siems pasiturintiems asme
nims.

X Juozas Būga, žinomas tau
tosakininkas, šiuo metu gyve
na pas J. Miųjfcelienę, 2419 W. 
45 pi., ir yra jos globojamas. 
Iš jos užsirašo daug įvairios 
tautosakos.

X Grybauskas Antanas, gy
venąs Cicero, III., ALRK Fede
racijos Jaunimo stovyklai pa
aukojo 100 dol.

Lietuvi, padėk Sibire kenčiančiam — 
pasirašyk Jaunimo Peticiją

PATIKRINA SVEIKATA

Prezidentas Eisenhoweris šypsosi eidamas patikrinti sveikatos į li
goninę. šalia stovi ligoninės šefas gen. Heaton. (INS)

Pastabos ir nuomonės

rusi moterų veikėja Ona Jonai
tienė.

— Wasaga Beach vasarvie
tėje, kurią Toronto lietuviai 
dalinai bando lyginti lietuviš
kajai Palangai, šiais metais 
daug lietuvių jau stato vasar
vietes. Jų tarpe J. Petrulis prie 
esančios lietuvių salės stato 
didžiulį pastatą: valgyklai, 
krautuvei ir poilsiui. Tikimasi, 
kad šią vasarą čia atostogau
jančių lietuvių skaičius pasieks 
arti tūkstančio. Wasaga Beach 
yra 85 mylios nuo Toronto 
George ir Bay Huron ežero 
įlankoje. Į vasarvietę atosto
goms pradeda atvykti ir U. S. 
A. lietuvių, kurie jau dabar per 
pažįstamus užsisako kamba
rius.

— Gegužinės pamaldos kiek
vieną vakarą vykBta Šv. Jono 
Kr. liet. bažnyčioje. Pradžioje 
pamaldų yra laikoma trumpa 
konferencija.

TAVO SEIMĄ SU VAIKAIS
Taip jau yra gyvenime, kad nepaprastai bedidinąs troškulį, 

istorija kartojasi, o lazda daž-: Tiesa, mūsų visų pareiga pra- 
nai turi du galus. Tačiau šiiĄp^ turtėti, ir didelis džiaugsmas bū 
kartu kalbame apie lazdą, kurii tų, jei visi lietuviai būtų milio- 
plaka tremtinį ir yra to paties! nieriais. Tačiau kai tas turtas 
tremtinio. Kai prieš keletą me-1 pradeda būti lietuviui ne tarnu, 
tų pradėjo važiuoti lietuviai į1 o priešu, pradedi galvoti, kas 
Ameriką, ne vienas nustebo, kad atsitiks su lietuviais, jei kiek- 
daugelis nenorėjo įsileisti į sa
vo namus šeimų su mažamečiais 
vaikais. Esą vaikai ne tik dau
giau vandens reikalingi, bet jie 
laksto, triukšmauja, sienas ir 
laiptus subraižo ar kitaip suža
loja. Vargo ir keikė lietuviai 
savus ir svetimus ir ne vienas 
taupė, kad galėtų savo vaikus 
auginti savo namuose. Bet ta
da, kai įsigijo savo namus, pa
sikeitė tremtinio galvosena tie
siog diametraliai. Šiandien ne 
vienas naujųjų ateivių taip pat 
neleidžia šeimų į savo namus su 
vaikais, bijo, kad pas nuominin
kus kas neužeitų, priekaištauja, 
kad netaupo vandens, kad laip
tais pergreitai vaikščioja, kad 
svečiai lankosi ir dar daugiau 
įvairių priekaištų suranda savo 
namų savininko orumui pabrėž
ti ir namų nęturintį tautietį su
niekinti. Norjnt šunį mušti, laz
dą galima rasti jr ežere. Keis
ta, kada taip greitai pamiršta
ma, kaip buvo pačiam.

Nevyk iš lietuvių kolonijos
„•si

Neretai skundžiamasi, kad bu 
vę tremtiniai ir jau apsinama- 
vę įvairiausiai skriaudžia savo 
nuomininkus. Vieni jų labai tau 
po šilimą, kiti vandenį, tretį.kas 
mėnesį kelia nuomas jas įvary-

vienas apsinamavęs bijos savo 
tautiečio su vaikais.

Tiesiog liūdna, kai negauda- 
mos butų gausesnės šeimos tu
ri keltis iš lietuviškų parapijų ir 
kolonijų į užmiestį, kur nėra jo
kios lietuviškos mokyklos ir 
kur nėra vaikams jokių galimu
mų susitikti su lietuviais, arba 
bent šeštadieniais išgirsti mokyk 
loję lietuvišką žodį. Kas bus, 
jei visos, senųjų lietuvių tokiu 
entuziazmu kurtos, parapijos ir 
mokyklas bus tuščios vien dėl 
to, kad tautietis lietuvis l etu- 
viui nuomą kelia ligi neįsivaiz
duojamo augštumo arba, kad lie 
tuvis nebekenčia savo tautiečio 
vaikų.

Dešimtaeiiis reikalas
Lietuva yra bendra visų — 

turtingųjų ir neturtingųjų — ir 
tų, kurie turi namus, ir tų, ku
rie turi vaikus. Lietuvą ištiku
si nelaimė yra bendra, todėl tos 
nelaimės pasekmėmis turi pasi
dalinti visi, bent dalinai. Šian
dien lietuvių tautai vaikingos 
šeimos yra daug reikšminges
nės, negu turtingos bevaikės. 
Žinoma, šiandien turime daug at 
vejų, kad daug ir gausių šeimų 
apsigyveno savo namuose ir ne
bėra- terorizuojamos per keletą

Berniuko lavonas upėje
Ilgai jieškoto berniuko — 

Leo Rasusch — lavonas rastas 
Chičagos upėje. Berniukas bu
vo 8 m. amžiaus. Dingo balan
džio mėn. 30 d. Jo jieškoti bu
vo paskirta 50 policininkų. Jo 
lavoną atpažino tėvai, gyveną 
3942 N. Damen. Tebebuvo tais 
pačiais drabužėliais, kaip ir iš
eidamas iš namų. Apie nelaimę 
buvo tėvams parnešta Motinos 
dieną. Tėvas turi 29 m. am
žiaus, .motina — 32. Jie vis dar 
tikėjosi, kad berniukas bus 
rastas gyvas. Berniuko lavo
nas buvo rastas už 41/, mylių 
nuo namų, apie septyniolika 
blokų Chicagos šiaurinėje da
lyje. Lavoną pamatė trys vy
rai. Spėjama, kad lavonas iš
buvo vandenyje apie šešias 
dienas. Kišeniuose tebebuvo jo 
žaislinis revolveris, kiti žais
lai. Lavone nepastebėta jokių 
prievartos žymių. Daromi dar 
cheminiai tyrimai, norint nu
statyti mirties priežastį.

Žuvo du šoferiai
Wallace Holland, 23 m. am

žiaus sunkvežimio šoferis, va
žiuodamas keliu 83, pastebė
jo, kad staiga sustojo prieš jį 
važiavęs sunkvežimis. Turėjo

darni ligi istKBSHSkų kalnų if '“611* “orinčių išmokėti namus

neretai nuomininkas, kuris pats 
atsiremontavo butą, turi keltis 
kitur.

Šiandien kalbame apie būtinu 
mą išsilaikyti lietuvių tautai, 
kalbame apie prieauglį, kalba
me apie visas sąlygas nenutau- 
tėti, tačiau visi tie kalbėjimai 
bus abstraktūs, jei net ir tose 
smulkmenose būsime kieti ir ne
nuoširdūs. Rodos nesupranta
ma, kad tie kietieji namų savi
ninkai, kurie nepakenčia vaikų, 
būtų tos pačios tautos, kuri net 
savo buvusiems pavergėjams 
bolševikams ir vokiečiams ne
pagailėjo duonos kąsnio. Negi 
tikrai turtas yra jūros vanduo,

namų savininkų, tačiau, kaip 
minėjome, tos šeimos daugiau
sia yra apsigyvenusios nelietu
vių kolonijose. Tiesa, būtų ne
teisinga sakyti, kad kiekvienas 
namų savininkas yra priešingas 
šeimoms, tačiau minėtų gausių 
šeimų skundai ne vieną kartą 
girdimi. Būtų miela, kad nė vie
nas namų savininkas, o ypač 
buvęs tremtinys, nebesakytų: 
“Ne, negailu priimti, tavo šei
ma su vaikais”, kad skundai ta
da, kai kiti lietuviai Sibire ar 
kolchoze neturi nė padoraus 
kampo atsigulti, ginčai tarp lie
tuvių namų savininkų ir lietu
vių nuomininkų būtų dešimta- 
eilis reikalas. AI. B.

MARUOS MftNESį PRALEISKI-
ME GEGUŽINIŲ PAMALDŲ 

DVASIOJE
Gegužinių pamaldų dvasia yra to

kia gili, tokia maloni ir tokia 
lietavtika

ši dvasia yra puikiai išreikšta 
Jo Ekscelencijos 

Vyskupo Vincento Brizgio 
gegužiniudae skaitymuose:

MARIJA DANGUJE 
IR 2EMEJE

Tai yra trisdešimt viena* skai
tymas, pritaikintas kiekvienai ge
gužio mėnesio dienai. Mąstymai 
parašyti atsižvelgiant ne tik į di
džiąsias marijines tiesas, bet ir į 
mūsų laikų rūpespius.

Knyga papuošta puikiu dail. J 
Pilipausko viršeliu. Ji turi 144 
psl. ir kainuoja tik $1.50. Ją iš
leido Lietuviško* Knygoa Klubas.

Užsakymu. Ir pinigu. siuskit*:

DRAUGAS
2384 So. Oakley AvaM

CHICAGO 8. ILL.

CHICAGOS ŽINIOS
33 sužeisti autobuse

Chicagoje įvyko sunki auto
buso nelaimė: mašina, patai
kiusi į lempą, padėtą ties tai
somu keliu, užšoko ant šali
gatvio, ištrenkė šoferį iš vie
tos, sužalojo namų prieangį ir 
tvorelę 2642 S. Kedzie, nekon
troliuojama lėkė dar 130 pėdų, 
kol išvertusį medelį, atsidaužė 
į stambų medį, kurs ir sulaikė 
autobusą. Sužeisti 33 autobu
so keleiviai, kurie gavo pirmą
ją pagalbą Mount Sinai ir Šv. 
Onos ligoninėje. Visi grįžo į 
namus, išskyrus keturis, kurie 
reikalingi gydymo.

30 suėmė tavernoje
Chicagoje, Shoreline Seven 

tavernoje, esančioje,7 W. Divi- 
sion, areštuota 30 vyrų. Jie ap
kaltinti netvarkingu elgesiu ir 
teisiami.

75 metai
Kai aplinkiniai gyventojai iš

sikėlė, kai prie parapijos beli
ko tik 20 šeimų, buvo manoma, 
kad ji išnyks. Tačiau taip ne
buvo. Sekmadienį ji atšventę 
75 m. sukaktį. Taip įvyko su Į 
Dangų Žengimo parapija, esan
čia 313 W. Illinois. Ji daugiau
siai laikosi iš įstaigų darbinin
kų, kurie ją lanko iš netoliese 
esančių darboviečių, šios para
pijos mokykloje dirbo motina 
Cabrini. Deimantinio jubilėjaus 
pamaldas toje bažnyčioje sek
madienį atlaikė vysk. O’Brien.

10,000 gail. seserų 
suvažiavime

Chicagoje, Conrad Hilton 
viešbutyje, vyksta gail. seserų 
suvažiavimas, į kurį yra atvy
kusių 10,000 gail. seserų ir 
apie 2,000 studenčių, einančių 
gail. seserų kursą. Pirmose pa
skaitose buvo svarstomas nar
kotikų klausimas. Dr. H. Ber- 
ger pareiškė mintį, kad įprati
mas vartoti narkotikus yra li
ga, kurią reikia taisyti medici
niškomis priemonėmis, o ne po
licinėmis.

Didesnės pabaudos
automobilistams

Nuo antradienio Chicagoje
ir jis staigiai sustoti. Tačiau jo i smarkiai padidinamos pabau

dos už nusikaltimus pastatant 
automobilį. Už pastatomą ma
šinos neleistinoj vietoj miesto 
centre — $10, tokia pat pabau
da už statymą mašinos gatvė
je šalia kitos mašinos (double 
parking). Be to, pabaudą rei
kės pačiam nešti į susisiekimo 
teismą. Dešimties dolerių pa
bauda bus pastačius mašiną 
arčiau kaip 15 pėdų prie hid
ranto ar arčiau kaip 20 pėdų 
prie gatvių sankryžos.

Buvo rekordinis karštis
Sekmadienį Chicagoje buvo 

trečią, dieną rekordinis karštis 
— net $9.1 laipsnių; panašiai 
karšta gegužės mėn. 13 diena 
tebuvo tik 1900 metais, bet ir 
tai tada buvo 2.9'laipsnio vė
siau.

Aviacijos šventė
Karinė aviacija turės savo 

švehtę O’Hare aerodrome. 
Šventė bus ateinantį šeštadie
nį nuo vidurdienio iki 4 vai. 30 
min. - Bus demonstruojamas 
greitas skridimas, masinis lėk
tuvų pasirodymas, pertiekimas 
kuro ore. Bus galima pamaty
ti naujausius lėktuvus, su au
tomatiškai išmetamomis sėdy
nėmis pilotui.

Areštavo jojiką
Devynerių metų mergaitė 

pranešė tėvams, o šie — polici
jai, kad vienas jojikas su ja 
netinkamai elgėsi. Mergaitė pa
sakė net ir numerį, kurį turėjo 
arklys. Jojiką susekė policija. 
Tai būta Donaldo Hansen, 20 
m. amžiaus. Jį areštavo. Mer
gaitė jį atpažino.

sunkvežimis atsitrenkė į pir
mąjį. Dėl staigaus sustojimo ir 
dėl atsitrenkimo, automobiliai, 
kuriuos vežė Holland savo 
sunkvežimy, pariedėjo į priekį 
ir jį mirtinai sutraiškė.

Panaši nelaimė atėmė gyvy
bę sunkvežimio šoferiui Tho- 
mas Allen, 35 m. amžiaus: vie
nas automobilistas pasuko tie
siai į priešakį, kur jis važiavo 
ir jis turėjo staiga stabdyti sa
vo sunkvežimį. Prispaudęs 
stabdžius kiek tik gali, mašiną 
sustabdė, bet plieno krovinys 
nuslydo ant jo, ir mirtinai pri
spaudė prie vairo.

Mirtis besivijant sviedinį
Ties 95 gatve ir Escabana, 

Chicagoje, automobilis užmušė 
9 metų berniuką Paul Battis- 
ta, kai jisai, besivydamas svie
dinį, šoko į gatvę. Mašiną vai
ravęs Frank Punchard pasako
ja, kad jis pastebėjo berniuką 
už kokių 20 pėdų prieš mašiną. 
Automobilis berniuką vilko dar 
100 pėdų. Vairuotojas pakal
tintas žmogžudyste per neat
sargumą, jis turėjęs blogus 
stabdžius ir nebuvęs reikiamai 
atsargus esant arti vaikams.

Psichologas prieš dvejopą 
dorovę

Chicagos psicholėgąs George 
Crane savo vienoje paskaitoje 
perspėjo, kad namuose neturi 
būti dvejopos dorovės: vienos 
tėvams, kitos vaikams. Kas 
gera vaikams, turi būti gera ir 
tėvams.

GEGUŽES MENESIO 
PASISKAITYMAS

APIE MARIJA
PAŽVELKIME 1 MARIJA. Nuo

stabus švfi. Marijos gyvenimas, pa
rašyta* pasiremiant Dievo apfivlestų- 
Jų re*8tojų pasakojimais (Sv. Brigi
tos. Marijos Agreda, sea Katarinos 
Bmmerlch Ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 81 pasakojimų su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti vlrfelial Ir tekai
nuoja tik 18.00. šių puikių knygų 
paraSS prel. dr. P. Bartkus.

MARIJA MUMS RAIBA. gvfi. Ma
rija laiko bCgyJe apslrelftkC (vairiose 
pasaulio vietovėse. Alos knygoa au
torius Kan. J. Kusmlokls, Malta mū
sų lietuvl4kų ftventovlų apralo Ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette, Lurds, Pa
tintoje; apie StebukllngųJI MedaltkZ- 
l| Ir kt. įžangoje Ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto SvC. Marijos Nekal- 
člauatoe ttrdles kultų Ir ISkella Ma
rijos kaip malonių Tarpininke* vaid
menį. Knyga turi 16# psl., paveiks
luota, (rietą ( kietus viršelius Ir kai
nuoja f 1.00.

AUKUOS CVAIOCD*. 16 tautų tr 
66 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų danglikajal Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
Žybtelėjusius ražytojų perlus 11 (vai
rių kalbų surinko Ir sutvarkė A. Ty- 
ruoUn. Tai knyga apls Marijų, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina 61.00.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

‘‘DRAUDA!*’
2334 So. Oakloy Avonuo

) 8, ILLINOIS

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:
‘‘DRAUGAS’’ 

2334 S. Oakley Avė., Ohicago 8, HL

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

CHICAGO

Puikių spalvotų kortelių lietnviSkai 
vaizduojančių 4 metų dalis

$1.00

Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS
2884 8o. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.


