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OKUPUOTOJE LIETUVOJE PARTIZANAI VEIKIA
Vakarų Vokietijoje dar yra

apie 8,000 lietuvių tremtinių
BERLYNAS. — Federalinėje Vakarų Vokietijos Respubliko

je šiuo metu gyvena apie 12 milionų iš komunistų užimtų kraštų 
pasitraukusių pabėgėlių. Tokiu būdu kiekvienas penktas Vakarų 
Vokietijos gyventojas yra pabėgėlis. Pusė jų yra katalikai. Re
liginiam jų aprūpinimui rengia kunigus Koenigsteino mieste vei
kianti Kunigų seminarija

Lietuvių pabėgėlių Vakarų Vo 
kietijoje šiuo metu dar yra apie 
8,000. Visi jie turi pilną laisvę, 
daugumas turi darbus ir yra vi
sai gerai įsikūrę. Ligoniais ir se
neliais rūpinasi šalpos organiza
cijos. Nors sovietai ir toliau veda

“Verkė vestuvėse,

šoko laidotuvėse”
MASKVA. ,,Pravda“ Nr. 126 

piktai atsiliepia apie JAV žur- 
propagandą už šių pabėgėlių grą- ina^4 >>US News and World Re- 
žiriimą tėvynėn, tačiau jie patys P°rt*, kuris paskelbė G. Nemeye- 
gerai žino, kad nė vienas Vaka- ,r\° straipsnį, jog negalima paski
ruose esąs lietuvis, rusas, lenkas .^ėti sovietais. „Pravda“ sako, 
ar ukrainietis pats savo valia kad amerikiečių žurnalas nesio- 
Vakarų laisvių nepakeis nelaisve rantuojąs ir pasielgiąs kaip tas 
Rytuose. Vakarų Vokietijos vy- pasakos žmogus, kuris verkęs 
riausybė savo atsakyme sovie- vestuvėse ir šokęs laidotuvėse, 
tams dėl jų reikalavimo „netruk- Žinoma, „Pravda“ neliečia Mau
dyti grįžti į tėvynę sovietiniams sim°, kad šimtai sulaužytų sutar- 
piliečiams“ paskutiniu laiku dar j čūl, Kremliaus melas ir klasta 
kartą pabrėžė, kad nė vieno Va- ;yra pakirtę pasitikėjimą Maskva, 
karų Vokietijos teritorijoj gyve- kuri nei savo žodžio, nei pažadų 

negerbdama tesibijo jėgos.

Ugnia; kamuolys, lygus 10 mil. tonų dinamito, dalinai pasislėpęs už dūmų debesio virš Namu salos, Pači- 
likę. \ unoemho bombų išsprogdinta. Dar tokio didžiulio sprogdinimo nėra buvę. (INS)

Rusų komunizmas 

siekia užgrobti 

pasaulį

Lietuvių tauta gyvai 
priešinasi sovietinei priespaudai

ŽENEVA. — Šveicarų dienraštis „Tribūne de Geneve“ pas
kutiniu laiku paskelbė straipsnį, kuriame iškeliamas lietuvių tau
tos pasipriešinimas prieš sovietinę priespaudą. „Ilgi komunistinės 
priespaudos metai, — rašo tarp kitko laikraštis, — toli gražu ne
įstengė užgniaužti lietuvių tautoje giliai įsišaknijusio nepriklau
somybės troškimo“.

Toliau laikraštis primena par-
• Rytų Vokietija. Rytų Vokie

tijos komunistai giriasi, kad grei 
tai paleis „daug“ politinių kali
nių. Vakarų Vokietijos šaltiniai 
teigia, kad Rytų Vokietijos ka
lėjimuose yra 20,000 politinių ka 
linių.

• Tunise mažos opozicinės par 
tijos vadas buvo nušautas prie

tizanus, kurie dar iki šiol tebesi- 
priešina Lietuvos miškuose. Apie 
tai-liudija Bulganino amnestija, 
kuria Vilniaus radijas šių metų 
sausio 17 d. siūlė pasinaudoti 
miškuose išsislapsčiusiems Lietu 
vos partizanams. Tuo pasiūlymu 
tačiau tepasinaudojo tik penki 
asmenys, — pastebi laikraštis, —
nes žmonės yra pametę bet kokį__ . .... ...
pasitikėjimą okupanto pažadais. ^udnU slr^bą PF& eJ°

nančio pabėgėlio niekas neverčia 
pasilikti Vokietijoj.

Federalinė Vokietijos vyriau
sybė taip pat neturi jokio teisi
nio pagrindo jų gimtųjų kraštų 
vyriausybėms perduoti sąrašus 
su tokių asmenų pavardėmis, ta
čiau jei tokie asmenys patys sa
vo laisva valia pareikštų norą 
grįžti į savo gimtinę, Federalinės 
Vokietijos vyriausybė visokiais 
būdais jiems padės.

Vakarų Vokietijos vyriausybė 
pabrėžė, kad Federalinės Respu
blikos ribose gyveną benamiai 
užsieniečiai ir užsieniečiai pabė
gėliai čia gyvena savo laisva va
lia. Socialiniu, ūkiniu ir kultūri
niu atžvilgiu jie yra sulyginti su 
vokiečių piliečiais. Jie turi tarp
tautinius kelionių dokumentus ir 
gali patys kiekvienu metu, kada 
tik nori, iš Vokietijos išvykti.

Bažnyčia prieš 

chaosą
FRANKFURTAS. — Šiomis 

dienomis Fuldos mieste įvykusia 
me Vakarų Vokietijos Katalikų 
Vyrų Sąjungos suvažiavime bu
vo studijuojamas dialektinis ma
terializmas ir konkrečios priemo 
nės kovoti su juo. Pagrindinė su
važiavimo tema buvo pavadinta 
„Bažnyčia prieš chaosą“. Daly
vavo visa eilė žymių mokslininkų 
bei kalbėtojų, tarp kurių prof. 
Stark iš Ciuricho, pateikdamas 
paskaitą apie „Bažnyčią ir sam
būvį su komunizmu“.

• Aliirija. 20 mylių nuo Alžiro 
rasta 20 prancūzų kareivių lavo
nai. Tai yra sukilėlių darbas.

Grįžę karo 

belaisviai
VIENA, Austrija. — 7 buv. ka

ro belaisviai austrai, neseniai pa
leisti iš Potmos stovyklos, 300 
km. į pietryčius nuo Maskvos, 
grįžę į Austriją, pareiškė, kad 
Potmos stovykloje yra dar apie 
300 karo belaisvių, kurių apie 
pusę sudaro vokiečiai. Tenka ma 
nyti, jog karo belaisvių yra ir ki
tose stovyklose.

VIENA, Austrija.—7 buv. ka
ro belaisviai austrai, neseniai pa
leisti iš Potmos stovyklos, 3001 
km. į pietryčius nuo Maskovs, 
grįžę į Austriją, pareiškė, kad 
Potmos stovykloje yra dar apie 
300 karo belaisvių, kurių apie pu
sę sudaro vokiečiai. Tenka ma
nyti, jog karo belaisvių yra ir ki
tose stovyklose.

Kiek išbandė 

ginklų?
NEW YORKAS, geg. 21. — 

Sov. Rusija jau įvykdė du vande
nilio bombų bandymus. Sovietų 
Rusija yra išbandžiusi 14 atomi
nių ginklų. Vieną vandenilio bom 
bą išbandė iš lėktuvo.

Po sprogdinimo
SYDNEY, Australija., geg. 21. 

— Žuvys ir žiurkės dar tebėra 
gyvos Trimoulla saloje, Monte 
Bello grupėje, kur britai išbandė 
atominį ginklą gegužės 16 d.

Greičiausiai žiurkės visai ne
buvo paliestos atomo.

WASHINGTON, D. C. (LAIC) 
— Clarence Cannon, kongresma- 
nas iš Missouri, gegužės 10 d. 
Atstovų Rūmuose pasakė kalbą, 
kurioje išdėstė Sovietų siekimus 
ir taktiką užvaldyti pasaulį.

Kongresmanas C. Cannon nu
rodė, kaip JAV taikingai sugyve
na su savo kaimynais, Pietų 
Amerikos valstybėmis, Pilipinais 
ir kitais pasaulio kraštais ir nu
rodė, kad Amerikos žmonių ir vy 
riausybės tikslas taika ir sugy
venimas. Kartu jis nurodė, kad 
„Mes (amerikiečiai) visais bū
dais per paskutiniuosius 10 me
tų stengėmės pasiekti teisingą ir 
garbingą susitarimą su Rusija

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prancūzijos premjeras Guy Mollet grįžo ii Maskvos, kur 

tarėsi su Kremliaus vadais. Mollet, grįžęs iš Maskvos, nieko nekal
ba apie pasitarimus Maskvoje, tik patiekė pranešimą prezidentui 
Coty ir ministerių kabinetui.

— Tarp JAV, Syrijos, Saudi Arabijos, Lebano ir Libijos veda
mos derybos dėl artimesnio karinio ryšio.

— Kipro saloje pogrindžio organizacija stipriai veikia prieš 
britus. Vėl nušautas britą kareivis.

■— Sov. Rusijos premjeras Bulganinas ir komunistų partijos 
bosas Chruščevas mano atvykti į Ameriką vizitui tuojau po prezi
dento rinkimų.

— Alžirijoje kovos tebevyksta tarp sukilėlių ir prancūzų ka
reivių.

Pasiremdamas neseniai Lietu
vą savo akimis mačiusių liudinin
kų pasakojimais, „Tribūne de Ge 
neve“ aprašo Lietuvoje, o ypač 
jos kaimuose, įsiviešpatavusį di
džiulį skurdą ir okupanto pastan
gas naikinti lietuvių tautos prie
auglį, jos jaunimą įjungiant į 
raudonosios armijos eiles ar iš
vežant darbams į Kazachstano 
dykumas.

• Prancūzijos karinis teismas 
nuteisė kalėjiman du buvusius 
augštus civilius pareigūnus. Jie 
kaltinami išdavę apsigynimo pa
slaptis komunistams Indo - Kini
jos karo metu.

• Purace vulkanas netoli Pa- 
payan, pietvakarių Kolumbijoje, 
smarkiai pradėjo veikti.

Sovietų Rusijos spauda
MASKVA. — Sovietų didieji dienraščiai: „Izvestija“ ir 

„Pravda“ vis tebeišeina maži, tik keturių puslapių kasdien. Gegu
žės 5 d. Rusijoje buvo spaudos diena.

Ta proga savo vedamajame 
„Izvestijos“ atvirai dėstė, kad 
Sovietų spaudoje dar perdaug 
šablono, standarto ir mažai tik
ros iniciatyvos. Anot „Pravdos“, 
SSSR laikraščius reikia padaryti 
įdomesnius, pritaikyti juos pla
čioms skaitytojų masėms.

Anot „Izvestijų“, 1955 metais 
Sovietų Sąjungoje buvo leidžia
ma 7,246 laikraščiai su 48,7 mi- 
liono tiražo. Laikraščiai leidžia
mi 51 kalba. Per 1955 m. įsteigta 
60 naujų laikraščių, jų tarpe 
pvz. „Užsienio Literatūra“.

Nuo 1917 m. Sovietų Sąjungo
je išleista 1,268,000,000 knygų 
su 18,2 miliardo (biliono) tiražu. 
Jos leistos 122 kalbomis.

Matyt čia įskaitoma ir visa 
propagandinė literatūra, net lei
džiama užsieniui, nes pažymima, 
kad SSSR tautos vartoja 86 kal-

Japonai sutiko

Sibire lietuvius

REUTLINGENAS, Vokietija. 
— Per Sovietų — Japonų dery
bas, kurios neseniai nutrūko, 
ypač ryškiai išaiškėjo, kam So
vietai taip ilgai nepaleidžia ka
ro belaisvių ir civilių internuotų
jų, nors nuo karo pabaigos praė
jo jau toks didelis laiko tarpas: 
jie laikomi kaip spaudimo prie
monė Sovietų tikslams vykdyti. 
Japonų karo belaisviai dabar lai
komi daugiausia Chabarovsko
stovykloje. Japonų min. pirmi- 

Mes nusižeminome eilėje konfe- ninkas Hatoyama pasižadėjo vis

— Jordano premjeras Samiri Rifai ir jo ministerių kabinetas 
įteikė atsistatydinimo raštą karaliui Hussein. Premjeras ir kara
lius kai kuriais klausimais nesutaria.

— Sov. Rusija vilioja Prancūziją į savo pusę. Mat, Sov. Rusi
jos vadams rūpi suardyti S.Atlanto organizaciją (Nato).

rencijų ir vis be naudos“.
Kalbėdamas apie amerikiečių 

gerus santykius su visais taiką ir 
laisvę gerbiančiais žmonėmis, 
kongresmanas C. Cannon pareiš
kė: „Mes demonstravome tokį 
pat draugingumą Rusijai ir Ru
sijos žmonėms. Mes ją išgelbėjo
me jos kare su Vokietija. Be Ame 
rikos laivų, Amerikos orlaivių, 
Amerikos ginklų ir Amerikos 
maisto ji greičiausia nebūtų išsi
laikiusi.

Bet tuoj, kaip tik pavojus pra
ėjo ir taika buvo patikrinta, So
vietų valdžia užimdama šalia jos 
esančius kraštus, paskelbė savo 
politiką, kuria plečiamas Rusijos 
komunizmas ir Rusijos tvarka vi
same pasaulyje. Vykdymui tos 
politikos ji nuleido geležinę už
dangą ir pradėjo ruoštis jėga pa
vergti visą žemės rutulį. Ir nuo 
1945 metų iki šios dienos Rusijos 
įmonės ir laboratorijos, gaminan 
čios karui medžiagą, dirba trimis 
pakaitomis 24 valandas per parą, 
kad įkarštintomis pastangomis 
pasiruošti užvaldyti mus, kaip 
jie užėmė Lenkiją, Estiją, Čeko
slovakiją, Latviją, Bulgariją, Lie 
tuvą, Vengriją, Rumuniją, Alba
niją ir prie jų prienančias terito
rijas. Vienas po kito jų (paverg
tųjų) gyventojai buvo išrinkti 
žudymui, o jų turtas išvežtas į 
Rusiją ir jie visi šiandien yra po 
Rusijos tironų padu“.

Laivą nuskandino
TAIPEI, Formoza, geg. 21. — 

Nacionalistinės Kinijos sargybi
nis laivas nuskandino komuniati 
nės Kinijos laivą tarp Matau sa 
los ir Kinijos žemyno.

ką daryti, prireikus, vykti net į 
Maskvą, kad tik juo greičiau bū
tų išspręstas karo belaisvių klau 
simas. Ir japonų karo belaisviai, 
kurie buvo anksčiau paleisti, yra
parvežę nemaža vertingų žinių bas (o knygų spaudinta 122 kai-
apie Sibire sutiktus lietuvius.

Maskva nori 
pralenkti

MASKVA. — Sovietų spaudo
je, kaip „Pravdoje“, taip ir „Iz- 
vestijose“ paskutiniuoju metu 
straipsniuose dažniau matosi šū-' 
kių: „Pasivyti ir pralenkti net la
biausiai pažengusius kapitalisti
nius kraštus“. Kad ir nenoromis, 
Maskva turi pripažinti, jog tebė
ra nemažai kraštų, pralenkusių 
Sovietų Sąjungą.

Pakistano protestas
KARACHI, Pakistanas, geg. 

20. — Pakistanas pasiuntė Afga
nistanui “griežtą” protestą prieš 
afganiečių užpuolimą. Protestas 
kaltina afganiečius Pakistano ru 
bežiaus sargų apšaudymu ba
landžio 19 d.

Buenos Aires

nori ramumo
BUENOS AIRES, Argentina, 

geg. 21.—Buenos Aires miestas 
nori ramumo. Dėl to automobi
liai iš rago balsą galės paleisti 
tik labai svarbiais atsitikimais. 
Jei automobilis dūduos be reika
lo, iš automobilio vairuotojo bus 
atimtas vairavimo leidimas ir 
vairuotojas gaus pabaudą pagal 
naują įstatymą.

bomis). Vien Markso raštų iš
spausdinta 67-mis kalbomis 68,- 
838,000 egzempliorių. Lenino raš 
tų 82 kalbomis išspausdinta 
289,770 egzempliorių. Kiek išleis
ta Stalino raštų — „Izvestijos“ 
jau nebeskelbia.

Sustiprino apsaugą
LONDONAS, geg. 21. — Lon

dono policija sustiprino savo sar 
gybas, kai pasklydo gandai, kad 
Kipro salos vyrai atvyko į Lon
doną suvesti „sąskaitų“ su Brita
nijos valdžios žmonėmis. Policija 
saugo premjerą Edeną ir kitus 
valdžios vyrus.

• Lenkų žinių agentūra prane
ša, kad Lenkijos policija arešta-

Raud. Kinija paleido vo Sergei Bobko, buvusį mirties 
J r I stovyklos viršininką. Jis buvo

HONG KONG, geg. 20. —: Pas Koldychevo stovyklos viršinin
kutinis amerikietis verslininkas 
kom. Kinijoje pagaliaus išleistas. fWroclawe. - 
Prieš 5 metus Charles Sidney 
Miner paprašė išvažiavimo vizos, 
kuri tik dabar jam buvo suteik
ta. Miner teigė nebuvęs kiniečių 
žiuriai traktuojamas.

Jis pareiškė, kad komunistai 
perėmė C. V. Star bendrovės in
teresus Shangajuje. Miner buvo 
šios bendrovės atstovas Kinijo
je. Shangajus, pagal Miner, da
bar pasidaręs “komercinis gra
bas” privačiai pramonei.

kas ir slapstėsi per 12 metų

• Indija uždraudė 8 filmų ro
dymą toje šalyje. Indijos valdžia 
teigia, kad 6 JAV ir 2 Anglijoje 
pagamintos filmos neteisingai 
vaizduoja Afrikos tautų gyveni
mą.

Išdrįso pasakyti tiesą
VARŠUVA. — Žinoma Varšu

vos radijo komentatorė Vanda 
Odolska viename savo komenta
re išdrįso pškakyti didelę tiesą, 
kurią komunistinė propaganda 
paprastai visomis priemonėmis 
stengiasi pridengti. Ji pareiškė, 
kad „remiantis paskutinėmis sta 
tistikos žiniomis, be abejonės, 
reikia sutikti, jog gyvenimo ly
gis paskutiniu laiku Lenkijoj yra 
žymiai pakilęs. Tačiau praktikoje 
to pakilimo niekas nepastebėjo“. 
Kitais žodžiais tariant, kai komu
nistų skelbiamos statistikos 'kal
ba apie laifcę ir gerbūvį, gyveni 
mo tikrovėje vis labiau įsigali vi

didelę

• Turkijos demokratų parti
jos disciplino komitetas iš par
tijos išmetė atstovą Cemal Kop- 
rulu — užsienio reikalų ministe- 
rio giminaitį — už veiklą prieš 
partijos solidarumą.

• Amerikos Balso vyriausias 
direktorius, J. R. Poppele atsis
tatydino iš pareigų ir liepos 15 
d. grįžta prie savo buvusių pa
reigų radijo srityje.

• Turkai išvijo Sov. Rusijos 
karo attache, kuris buvo sugau
tas šnipinėjant karo paslaptis.

• Amerikos kariuomenės vyr. 
kapetlionas gen. P. Ryan, katali
kų kunigas, šiuo metu lankąs 
amerikiečių karinius dalinius Eu 
ropoję, per Amerikos Balsą pasa
kė padrąsinimo žodį į pavergtąją 
Lietuvą. Vyr. kapelionas pažy
mėjo, kad amerikiečiai yra labai 
susirūpinę pavergtųjų lietuvių pa 
dėtimi. Lietuvių draugai Ameri
koje, tiek katalikai, tiek protes-

suotinis gyventojų skurdas ir jr įydai, mini mūsų tau
alkis. Taip yra Lenkijoj, taip yra įįggjug gavo maldose, tvirtai ti- 
Lietuvoj ir visuose komunistų pa
vergtuose kraštuose.

Indontzijot presidantM Soekaroo pat preaidtntą fiistnhtvrtrį. (INS)

kėdami, jog išlaisvinimo valan
da tikrai ateis.

• Kiek yra radijo imtuvų f 
Šiuo metu okup. Lietuvoje skel
biama esant 200,000 radijo imtu
vų ir radijo taškų. Pasigendama 
nebrangių radijo imtuvų.

Lietuvos fabrikai
Gegužės pirmos dienos proga 

Maskvos „Izvestijos" išgyrė kaip 
pirmaujančius Lietuvos fabrikus 
Viktoriją, Spartą, Eidukevičiaus 
odų fabriką.

Kalendorius

Gegužės 22 d.: šv. Elena ir šv. 
Rita; lietuviški: Aldona ir Rim- 
tenis.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:00.
Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje rytoj bus dali
nai apsiniaukę ir šalčiau.
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Rašo DR. AL. RfifiKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
s 4342 Archer Avė.. Chicago, 32 > 

Lūpų dažymas ir sveikata
Ar gražu, kai moterys dažo 

savo lūpas, tai mados ir skonio 
reikalas. Kosmetika su asketi- 
ka nelabai sutampa. Gyvenimo 
srovė neša lygiai ir žibantį ledą, 
ir dumbliną žabą... Tačiau am
žių amžiai žmoniją mokė ir me
dicinos mokslas įrodo, kad tik 
sveikame kūne ir sveikoje gal
vosenoje (mentalitete) tūno tik
rasis grožis.

Kaip moteris turi savo lūpas 
dažyti, kada ir kiek dažyti, tai 
jau moterų reikalas. Lūpučių 
dažymas “lipstiku” ar kitokiu 
teptuku yra tikras menas. To 
meno smulkmenėles, vingelius ir 
paslaptis kiekviena moteriškė

Bevartodamos tokius “kiss- 
proof” lūpoms dažus, labai daug 
moterų gauna vadinamą “lip- 
stick dermatitis”. Toji nemalo
ni liga pasireiškia abiejų lūpų 
sutinimu ir kraujo pritvinkimu. 
Be to kartais atsiranda karštis, 
lūpos susproginėja, paskui lu
pasi arba pleiskanoja. Kartais 
gali atsirasti krūva vandeningų 
spuogelių, kurie pratrūksta ir 
ir dėl to lūpas skauda. Pagrin
diniai tokios ligos kaltininkai y

MIRČIAI | AKIS

Penkių metų Madison duktė Ju- 
dy, guli Rochesterio ligoninėje, 
kur daktaras nori jai padaryti šir- 

ra idiosynkrazas arba tiesioginis dies operaciją, tačiau jos tėvai 
chemiškas lūpų jerzinimas tais liudininkai nesutinka, nes

Apsikrėtė nuo beždžionės
Laboratoriniai tyrimai pa

tvirtino, kad du žmonės ir jų 
šuo odos liga apsikrėtė nuo sa
vo naminės beždžionės. Sveika
tos Departamento pareigūnai 
sako, kad beždžionė rasta ser
ganti žiedine kirmėlių odos li
ga, kuri dažnai sutinkama pas 
šunis ir kates.

Dr. S. L. Hendricks pareiš
kė, kad ne dažnai užtinka šią 
ligą beždžionėse, bet pridūrė, 
džionėse, bet tuojau pridūrė, 
kad šiose vietovėse nedaug ir 
beždžionių tesą.

Žiedinei odos ligai pasiro
džius pas kurį naminį gyvulį, 
reikia tuojau gabenti pas ve
terinarijos gydytoją. Uždelsus 
susidaro pavojus šeimos na
riams apsikrėsti.

PIGIAI IR SAI'GIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
vietoji: u: ia toliau

K. EIDUKONIS

r Dr. Mm KRIAUŠELIONAITE
(Gydytoj* ir Chirurge) 

ŠŠOTEKU LIGŲ IR AKUŠERIJOS
SPECIALI STB 

1760 We»t 71rt Street
(Kampa* 71st Ir Californla)

TeL ofiso Ir rea REpubUc 7-4144 
Vai. 11-1 Ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p.

PrtSmlm&a tik pakai susitarimą

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ii apdraudaa

2313 M. 91st St. Chicago, UI. 
Tel. PRescott 9-2781

Mel. ofiso HE. 1-tiPvU. rez. I’R 6-7833

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. GarfieM BHd.
V AL: 1—4 Ir 6—9 

šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. Ir aekmad.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPEClAIJSTf

7156 South Mestern Avenne
(MEDI C AL BUILDING)

Plrmad., aDtrad., ketv. Ir penkta 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto Iki 1 vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-1108
Rea U-L WAlbrook 5-3765

pastoviais” dažais, kurie yra 
kiss-proof” lūpų pieštukyje.
Kai taip atsitinka, tai reikia 

savaip išmoksta, savaip supran-j sustoti vartojus “kiss-proof” lu
ta ir savaip prie savo veido pri
taiko. Išmokti dažyti lūpas taip, 
kad veido išvaizda pajaunėtų ir 
lūpos būtų gundančiai patrauk
lios, o ne vulgariškai atstu
miančios, reikia kantrių pastan
gų ir skoningo talento. Lietuvių 
tautos moterų estetinis pojūtis 
yra vertas pasididžiavimo.

Lietuvės savo lūpas moka da
žyti skoningai, meniškai. Joms 
galbūt daug pagelbsti ir jų vei
dų moteriški bruožai bei dvasią 
raminančių dainų pamėgimas — 
du didieji turtai, kuriuos lietu
vaitės paveldėjo iš savo gerų ir 
sveikų motinų. Lietuvė yra šiau 
rėš dukra. Jos ne taip greitai 
susensta ir susiraukšlėja, kaip 
pietinių tautų moterys. Šiuo at
žvilgiu lietuvės skaitomos pa
čiomis gražiausiom's. moterimis 
visame pasaulyje. Tokį komp
limentą ne lietuviai, bet svetim
taučiai mėto lietuvėms. Tad lie
tuvaitėms nėra reikalo storai ir 
vulgariai maulioti savo lūpas.' 
Bet... ir lietuvės bedažydamos 
lūputes su “kiss-proof Kpstick” 
dažais gana dažnai gauna chei- 
litą ir kitokias dermatosines li
gas.

Kokiais dažais dažant lūpas 
sveikatai nekenkia ir koki dažai 
pakenkia, \ii jau ne vien mote
rų, bet ir daktaro reikalas.

Geros rūšies lūpų dažymui 
“lipstikus” pagaminti kosmeti
kos laboratorijoms netaip jau 
lengva. Iš vienos pusės vals
tybės įstatymai draudžia nau
doti nuodingus anilino dažus ar 
gyvsidabrio chromą, gi iš kitos 
pusės lūpų dažams moterys sta
to tokius reikalavimus: 1) kad 
lengvai ir vienodai ant lūpų už
siteptų, 2) kad dažai nesudžiū- 
tų ir nuo lūpų nenubyrėtų, 3) 
kad nebūtų perdaug riebūs, 4) 
kad nuo prakaito ir vandens ne- 
nusroventų, 5) kad vasaros me
tu laike karščių netirptų ir nesi
skleistų ten, kur nepageidauja
ma, 6) kad žiemos metu nesu
stingtų ir būtų pakankamai 
minkšti patogiam lūpų tepimui, 
7) kad nerasotų, 8) kad turėtų 
malonų kvapą ir neblogą skonį, 
9) kad šluostant nosį ar ką nors 
bučiuojant dažnai nuo lūpų ne
nueitų. Tokius “lipstikus” čia 
Amerikoje vadina “kiss-proof”, 
neva saugūs bučkiams. Be to 
dar reikalaujama, kad dažų at
spalviai visada būtų toki patys, 
visada standartiniai.

Stengiantis patenkinti mote
rų reikalavimus ir vengiant stro 
pios valstybinio “Food and Drug 
Act” įstatymo akies bei negai
lestingos bausmės, kosmetiškų 
preparatų laboratorijos, gamin
damos “kiss-proof” įvairius “lip 
stikus”, vartoja neva nekenks 
mingus dažus, vadinamus di 
bromflunresceiną, tribromfluo- 
rcsceiną arba tetrabrom fluores 
ceiną

poms dažus ir eiti pas daktarą, 
kuris pagelbės greičiau pasveik
ti ir apsaugos lūpas nuo galimų 
randų.

DAKTARO ATSAKYMAI J 
KLAUSIMUS

reikalinga kraujo transfuzija, o 
pagal jų religinius įsitikinimus tai 
daryti negalima. (INS)

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akintas —

6322 So. Mestern Avenne

DR. I. 1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4256 W. 63rd St 
Ofiso teL REllance 6-4410

Rezid. telef. GRovehUl 6-0617 
Valandos: 1-1 p. m. Ir 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. F. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Mest 47th Street 
(Kampas 47th ir Hermltage)

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

Tel. ofiso YA. 7-6667, rez. RE. 7-4960

DR. FRANK C. KWINN
(KVUECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 Mest 47th Street

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

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 Mest 16th Street 
Vai.; kasdien 6-8, šeštad. 1-3

Telef. TOwnhaU 3-0.6.
2534 Mest 68th Street 

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

skambint CEntral 6-22.4,

Klausia J. G. — Praėjusią 
vasarą pradėjo skaudėti spran
dą, kaklo gyslas, galvą, ypač 
dešinį petį prie mentės. Vėliau 
atsirado kažkoki diegliai visa
me kūne. Neturėdavau jėgų 
dirbti, veidas išgelto, paakiai pa 
tamsėjo. Daktaras rado, kad 
tai nervų uždegimas. Leido į 
petį vaistus ir nuo to pagerėjo. 
Kraujo spaudimas geras. Da
bar ir vėl, sušalus ar esant drėg
nam orui, dūrimai kartojasi. 
Skauda kojas: pėdas ir blauz
das net po keliais, kojų ir ran
kų riešus, kartais net pirštus. 
Prie to pradėjo skaudėti kryžių. 
daktaras sakė, kad tai išijas. Ne 
ilgai skaudėjo. Dabar ir vėl 
ir dešinės kojos klubą. Mano 
.pabuvus šaltesniame ore pra
dėjo skaudėti petį, sprandą, kry 
žiu ir klubą. Ar tai tikrai būtų 
išijas? Esu arti 50 metų, dirbu 
fabrike ne taip sunkiai. Gal tai 
senatvė, o gal tas klimatas sa
vo padarė? Esu naujakurė iš 
Auropos. Malonėk, p. daktare, 
nors bendrais bruožiais atsaky
ti man, ką reikia daryti, nes nuo 
lat vaikščioti pas savo daktarą 
ir verkšlenti jau nedrįstu. Dau
giausia man pagelbsti pridėjus 
karšto vandesn pūslę ir gerai pa 
kaitinus, bet tai t'k laikinai.

Atsakymas J. G. — Tamstai 
ne senatvė, o tik prinokimas. 
Tamstą kankina išijas, ir dau
giau negu išijas. Tftktančiai to
kio amžiaus moterų kankinasi 
ir pergyvena klimakterinių sind 
romų kompleksus. Vienos ken
čia mažiau, kitos daugiau. Tam 
sta kenti daugiau, nes karo ir 
tremties smūgiai tamstos ner
vų ir sveikatos nestiprino. Čia 
tai ne klimatas kaltas. Bet kam 
tamstai kentėti skausmus? Eik 
pas savo daktarą ir klausyk jo 
patarimų. Jis ne tiktai paleng

vins tamstai skausmus, bet ir 
nuo galimų pavojingų komplika
cijų tamstą apsaugos.

Klausia O. A. — Mano sūnus 
sirgo “rin,gworm”. Taip ž au- 

1 riai ta liga buvo gydoma: nurau 
tį plaukai su pleistrais. Turiu 
daugiau vaikų; bijau, kad neat
sitiktų taip ir kitiems. Ar ta li
ga gaunama iš nešvarios galvos, 
ar ja užsikrečiama, ir ar nega
lima jos kitokiu būdu gydyti 
pas savo namų daktarą be plau 
kų rovimo?

Atsakymas O. A. — Piktša- 
šinių “ringworm” ligų yra įvai
rių rūšių ir jomis galima užsi
krėsti nuo kitų. Tūlas tos ligos 
rūšis sėkmingiau pagydoma tik 
išrovus plaukus.

Išnaudojamas
Rumunijos komunistinė spaul

da vis dar nesiliauja reklama-1 Vaį-: *“*dien ,10,’12.nv,al- **. . u . 1 vak. SeSt&dieniaia 10-1 vai. Trečla-
VUS1 vieną savo spartuolį Cons- dubeniais uždaryta. Kitu laiku Rusltarus 
tantin Vasilache, metalo pramoĮ Ofiso telefonas: pr 8-3229 

nės darbininką “taikos darbo
didvyriu vadinamą”, kuris iš
pildė savo darbo normą jau iki 
1991 metų ir yra pasiryžęs 
šiais metais išpildyti ją už lai
kotarpį iki 2000 metų. Tik deja.

telef. WAlbrook 5-6070

DR. JUZE IR KĘSTUTISLESI
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2900 Mest 5t«t Street

- į Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto, 
Ja’l 2 iki 4 Ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 

kad jam pensija pirmyn nemo-, penkt. 2 iki 4 ir e iki 9 popiet, šeš- 
karna ir jis turi vis vien dirbti! ofiso tei.PRospect 0-1795 
toliau. į Rez. tel. GRovehUl 6-5603

Gyvenimas be darbo yra tas] 
pat, ką rėmai be paveikslo.

— Fr. W. Meber,

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
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. DL

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Mest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Mesteri Aveniu 
Chicago 29, 1U.

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubUc 7-49OO

Rezidencija: GltovehlU 0-8101

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. Y Arde 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

Sįw»SMS
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI omeu TUO KAI-NAUJAUSI KMV$TWO (MNKJAI 
ūsų Merų PATrRiNiAs-pieus u? sąžiningas mtanamv/nas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>«lc 5-9209

iiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontler 6-1882
įiiiiiiiiiiiiiiHiitiiiiiimimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHmiiiininiiiimiiiuiiHHiHHiiiiHiiiHiiiii

TeL ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINHS LIGOM 

6700 S. Mood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimą, 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki 8 
vai. pirmad. ir penkt. Trečlad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenne
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. 
išsklrua trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

TeL: Ofiso — PUllman 5-0700 
Buto — ENglevvood 4-4979

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.: 2410 M. 51 st SL
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. 1*R. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Mestern Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak,

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEml. 4-3751.

DR. A, NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6767 South Mestern Avenue
Valandos: plrmad., trečlad., ketvlrt., 
penkt. 8:80—8:10 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

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.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9 
šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta.

LAfayetto 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7786

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR 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 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244

TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6167

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir Akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Ava. 

VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Baublio 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2626
DR. AL RA0K8S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzle ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct, Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 8-8 vai 

vak. -šeštadieniais 10-8.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Mest 31st Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių)

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

Ofiso tUef. YArds 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Mest S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvS)

V AL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2200 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 Mest 69th 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

Tel. WAlbrook 5-2670 k‘tU la‘kU 8U8itaru8 telefonu-
Res. Hintop 5-1560 ql Antanas Rudokas, 0. D.

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzte Avenue

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

Tikrina akis: pritaiko akinius, 
keičia stiklus ir rSmus.

4466 So. Oallfornia Avė., Ohicago
šaukite YArds 7-7381

Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 
10 vai. ryto iki 4; trečlad. ir sekmad.

tik susitarus.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 6Srd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:10 
iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665D

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 
Rezid. 6600 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. V.

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
e Nemokamai 8-jų mSn. pilną garan

tiją — darbas Ir dalys
9 Nemokamai vidaus antena Ir insta

liavimas.
S Iki 8100.00 ir daugiau nuolaidos ui 

Jūsų seną televiziją.
Be to. visokiausi radijai, rekordą

rimo aparatai, lempos, batertjoa, da
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 Sevtti Rtfetod Sfrert
Telefonas CAhnoet 5-72S2 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS P. BNDZBLI8

Pradekit Tanpyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dakw praeikite laupyti itoje Hrtuviškeje 

JalMtaJa — BRIGHTOH SAVIHGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Are., į vakarus nuo Califomia Are.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:80 p.p

Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
APDRAUSTOJ 910,000,000 IŠTAIGOJE. AUK9CIAU8IAK, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS U2 PAID UP 1NVE8TMEN- 

TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. KALE DŲ IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. SU-
MIiAinAS IŠKEIKIANT CEKIU8 IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS. VF.I/TUI PATARS AVIMAS NARIAMS. IŠKEICIAM OI 

VALOMOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT M«KU AUKŠTA DIVIDENDĄ IB KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROYEHILL 0-7670.

MIMM SAVIHGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 19 VŠL — 9 VAL; ANTRAD. IR PENKT. • iki 4 VAK.; KBT. • IKI S vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA; ŠEŠT. 9 IKI 1 POPIET

Telefonas GRovehUl 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIU UGU SPECIAU8T.

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 Mest Marąuette Bd.

Telefonas REllance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Mest 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

TeL ofiso Ir buto Obymplc 2-4160
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 M. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—l v. ir 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 49th Avė. 
Šeštadieniais 12 iki 4 poolat

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGB

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 4-8:80 v. 

Trečiadieni tik eualtarna

REMKITE “DRAUGĄ”.

TeL ofiso CL. 4-O25S, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4646 So. Aahland Ava, Chicago 
Plrmad., antr., ketv. ir penk.

6:80—8:30 vai. vakare 
šešt. nuo 2 iki 4 popiet.

. Rez. 8053 S. Cnmpl>ell Avė.

Tel. oflao YA 7-4797, rez. PR 4-193O

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Are. (kamb. 211) 
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečlad., šeš
tad. ir aekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps viršmlnštl telefonai
šaukite MIdway 3-0001

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 20 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvš 
756 Mest 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 ta 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Virs 254T
q\JR

P. ŠILEIKIS, O.P.
Orthopedaa - Protezlataa 

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

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

9860 W. 63rd St. Chicago 29, UI. 
Tel. PRospect 0-5084.

f savin©5

Skclbkitčs “Drauge"!

3884 8. Oakley

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIKND 
Avė., Chicago 8, OL Tel. Vlrglnla 7-4041; 7-4442

Bntared u Saoond-Claaa Matter March 31, 1914, at Chicago. Ullnoia 
Unde. the Aot of March S, 1879.

Membar of the Catholic Preaa Asą'n 
PubUahad dally, ezept Hundaya, 

by the
Llthuantaa Catholic Preaa Soclety 

MetamsPRENUMERATA: 
ChicagoJ ir Cicero!
Kitur JAV Ir Kanadoje 
Ušsienyje

8UB8CRIPTION RATKS 
18.00 per year outalde of Chicago 
19.00 per year in Chicago A Cioaro 
SS.00 per year tn Canada 
Foreign fll.00 per

99.00
98.00

911.00

H metų 
6.00
94.60
96.60

8 mšn.
98.78 
99 60 
98.00

1 mSn. 
91.31 
li.šš 
91.88

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grąžina lik Iš anksto susitarus. Redakcija oš skalbimų toriai 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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Antradienis, gegužės Ž2, 19$6

AUDRA ŠAUKŠTE
Ryšium su Italijos vyriausybės pripažinimu Lietuvos pasų 

tautininkai ir savo spaudoj sieksninių straipsnių prirašė, ir per 
savo radijo valandėles daug visokių niekų priplepėjo. Ir tai 
visai be reikalo. Mes manome, kad jų skaitytojai ir klausytojai 
ir be tų visų ilgiausių išvedžiojimų būtų gerai supratę, jei 
būtų paskelbę tik vieną sakinj: Lietuvos pasų pripažinimas Ita
lijos užsienio reikalų ministerijoje buvo nereikalingas, nes jį iš
rūpino ne Lozoraitis, bet Vlikas. To būtų užtekę.

Nereikalingai daromas priekaištas ir Eltai.
Sutvarkius Lietuvos pasų vizavimo reikalą Italijoje, Vliko 

V. Taryba ta proga paskelbė Eltoje komunikatą, kuriame pa
sakyta, jog šiuo reikalu yra gautas Italijos užsienio reikalų 
ministerijos pranešimas su ministerio Alberto Nonio parašu. 
Visa tai, kas pasakyta ištisai atitinka tiesą.

Alberto Nonis yra augštas pareigūnas Italijos užsienio rei
kalų ministerijoje ir turi ministerio titulą, — taip, kaip pvz. ir 
mūsų pasiuntiniai yra tituluojami ministeriais. Iš V. Tarybos 
pusės būtų buvęs visai neleistinas dalykas, jeigu p. Nonio pa
vardė būtų buvusi paminėta be jo titulo. Vadinasi ir Taryba, 
ir Elta, paskelbusi tą pranešimą, nieko netiksliai nepaskelbė. 
Eltos ar V. Tarybos pranešime Nonis nėra atžymėtas kaip 
Italijos užsienio reikalų ministeris, kaip tat nori kai kas klai
dingai įrodinėti, stengdamiesi tuo būdu ir šia proga pareikš
ti savo panieką veiksniams.

Tenka tik stebėtis, kad dėl tokio mažmožio kaikurįe mūsų

DTBKTtAšTO DRAUGAS, CgtCAOO, IttflfotS

SOVIETŲ EKONOMINĖ OFENZYVA

Sovietų svarbiausias tikslas 
užvaldyti dar likusį laisvąjį 
pasaulį, šiam lemiamam žygiui 
jie rūpestingai ruošiasi visuo
se frontuose: kariniame, politi
niame ir ekonominiame. Ka
dangi vien politinėmis priemo
nėmis pasaulio jie nelaimės, o 
kariniam puolimui prieš Vaka
rus nepasiruošę, tai Kremliaus 
valdovų kolektyvas sugalvojo 
pradėti ekonominę ofenzyvą, 
kuri Vakarams kelia nemaža 
rūpesčių ir sudaro pavojų pra
laimėti be karo.

Ekonominės ofenzyvos svar
biausi taikiniai yra atsilikę 
kraštai: Azijoje, Afrikoje ir 
Lotynų Amerikoje. Sovietai 
nori laimėti tuos kraštus eko
nominėmis priemonėmis, nes 
karinėmis priemonėmis negali

J. NAVAKAS, Omaha, Nebr.

Ar JAV eis į ekonomines, žmonėms ir vadovaujantiems

visuomenės sluogsniai reiškia tiek susijaudinimo, tartum jiems nj>r*
rūpėtų ne laimėjimas pasų reikalu, o žaisti titulais.

Pirma reikia gerai įsiskaityti paskelbtąjį tekstą, o paskiau 
piktintis, žinoma, jei tam yra betkokio pagrindo. Žurnalistai, 
mėgstą polemizuoti vienu ar kitu klausimu, turi pirmiausia 
skaityti, o tik paskiau rašyti.

KO SIEKIAMA?
Elta praneša, kad vokiečių “Deutsches Volksblatt” š. m. 

Nr. 10, rašydamas apie Pabaltijo kraštų tariamąjį statuso pa
keitimą, norint juos paversti “satelitiniais kraštais”, kaip Čeko
slovakiją, Lenkiją arba Vengriją, pažymi, kad šių kraštų su- 
sovietinimas yra nepaprastai didelis. Visa ši akcija tėra tik 
naujas bolševikinis manevras pasaulio viešajai opinijai apgau
ti. Pranešime iš Helsinkio skelbiama, kad j Lietuvą ir Latviją 
grąžinami (žinoma, jei kas iš viso paleidžiamas) tik ūkininkai 
ir darbininkai, bet ne seniau deportuotieji inteligentai. Helsinky
je, kur šie įvykiai sekami su ypatingu susidomėjimu, reiškiamas 
įsitikinimas, jog šiuo būdu sovietai nori padaryti užsienio po

litikoje tam tikrą gestą, tikėdamiesi palenkti JAV, kad pripa
žintų “satelitines Pabaltijo valstybes”, nors jos ir toliau liktų 
visiškai susovietintos. Tokia sovietinė iniciatyva visiškai sutin
ka su dabartine rusų užsienio politika, pasakant už sambūvį 
ir įtampos sumažinimą. Maskvai vistiek nebus jokio pavojaus, 
nors šios respublikos ir pasidarytų formaliai “savarankiškos” ar
ba gautų satelitų statusą. Priešingai, Maskva tuo būdu tikisi 
galėsianti stiprinti Rytų bloką, jei Jungtinėse Tautose būtų gau
tos trys vietos ir trys balsai.

prisivilioti apie 1 bilioną dar 
laisvų žmonių į savo ekonomi
nę orbitą.

Chruščevas su Bulganinu 
trankydamiesi po Aziją kalbė
jo minioms: “Mes dalysimės 
mūsų paskutinę duonos plutą 
su jumis”. Toks pasakymas iš- 
alkusioms aziatų minioms la
bai patiko.

Tie kraštai, kuriuos taip no
ri sovietai laimėti yra nepa 
prastai atsilikę ekonominiai ir 
kultūriniai. Ten viešpatauja 
skurdas, badas, ligos ir tam
sumas. Tai palikimas vakarų 
baltųjų imperialistų, kurių da
bar taip nebekenčia spalvotie
ji. Tačiau yra daug blogiau, 
kad į juos tiesia rankas rau
donieji imperialistai — tiro
nai, kuriems ne tiek rūpi anų 
skurdžių ekonominis ir kultū
rinis pakėlimas, kiek marksis
tinis — komunistinis apšvieti
mas ir jų pavergimas.

kultūrines ir kitokias varžy
bas su raudonaisiais imperia
listais dėl atsilikusių laisvų 
kraštų? Tai klausimas, nuo 
kurio išsprendimo gali pri
klausyti ir pačios Amerikos 
likimas.

Sbvletų* ekonominūs ofen
zyvos išeities riba prasideda 
nuo jų pramonės gamybos pa
kėlimo. Komunistai visur kal
bėdami apie taikingą sugyve
nimą, mobilizuoja visas prie
mones savo imperijos pasivyti 
ir pralenkti JAV gamybą. Jei 
jie tą tikslą pasieks, tai daug 
laimės, nes nuo pramonės ga
mybos pakėlimo priklauso ka
rinis potencialas ir ekonomi
nis užkariavimas ką tik išsi
laisvinusių kraštų iš vakarie
čių globos.

Pasiruošimas

asmenims. Radio ir spauda 
veda plačiausią propagandą už 
taiką ir rusų draugiškumą.

“Techninė invazija”

Reikia pasakyti, kad sovie
tai jau planingai ir sėkmingai 
pradėjo vykdyti ekonominę — 
techninę “invaziją” tuose kraš
tuose, kur randamos palankios 
tam sąlygos.

Syrija pasirašė su sovietais 
mainų prekybos sutartį, pagal 
kurią sovietai gaus medvilnės 
ir kanapių už rumuniškas ma
šinas. Sovietai dabar parduo
da Syrijai sunkvežimius, ž. ū. 
įrankius ir plieną.

Iš Egipto sovietai nupirks 
beveik visą medvilnę. Pereitais 
metais sovietų blokas nupirko 
pusė visos Egipto medvilnės. 
Vengrai stato tiltus per Nylą. 
Rytų Vokietija pasiūlė pasta-
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Buvęs prezidentas H. Truman buvo priimtas popiežiaus specialioj au
diencijoj. (INS)

INSTRUKCIJA
DIPLOMATAMS

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles yra išleidęs vi
siems šio krašto diplomatams 
gana griežtą instrukciją, kuria 
diplomatinio korpuso nariams 
draudžia aktyviai reikštis par
tinėje politikoje, draudžia da
lyvauti ateinančių rinkimų agi
tacijoje ir pan. Sakoma, kad 
ta instrukcija labiausiai nepa
tenkinti paties Dulles paskirti 
šio krašto pasiuntiniai Italijai 
ir Ispanijai— Clare Booth Luce 
ir John Lodge. Jie abu yra pra
tę aktyviai reikštis respubliko
nų partijoje, abu per praėjusius 
prezidentinius rinkimus buvo ak 
tyvūs agitatoriai už prezidentą 
Eisenhowerį, abu norėtų daly
vauti ir šių metų kampanijoje. 
Valstybės Departamento aplink
raštis liečia ir juos. Likdami 
ambasadoriais svetimuose kraš
tuose, jie negali maišytis į par
tinius reikalus, jie tik turi vyk
dyti savo vyriausybės duoda
mas instrukcijas ir rodyti ini
ciatyvą specifinėje savo tarny
bos srityje. Tokia šiuo metu 
pažiūra vyrauja didžiausios pa
saulio demokratijos užsienio ar
ba, kaip pas mus mėgstama sa
kyti, diplomatinėje tarnyboje. 
Manau, kad ir mūsų diplomatai 
šį aplinkraštį pastudijuos. Bū
tų gera.

J. RAČIŪNO STRAIPSNIAI

“Dirva” paskelbė eilę žinomo 
šio krašto tautininkų veikėjo J. 
Bačiūno straipsnių aktualiais 
klausimais. Pastebėtina, kad 
šis jau pagyvenęs ir prasigyve
nęs mūsų tautietis tebesidomi 
tokiais klausimais ir gana leng
vai tebevaldo plunksną savo 
gimtąja kalba

Jo priėjimas prie tų klausimų

negu dažno naujosios imigraci
jos publicisto. Būdamas vers
lininku, J. Bačiūnas stengiasi 
ir visuomeninius klausimus pa- 
spręsti versliniu galvojimu bei 
iš tos srities imtais terminais. 
Alto klausimais jis pakartojo 
faktiškai tik tai, kas tautininkų 
spaudoje ne sykį buvo karto
ta ir deja nepajėgė būti pakan
kamai objektyviu tos organiza
cijos vadovų atžvilgiu. Svarstė 
jis ir Vliko klausimus. Iš es
mės kartojo taip pat tuos pa
čius dalykus, kuriuos jau visi 
žinome ir dėl kurių maža pa
žanga tedaroma.

Dėl valstybės tęstinumo pa
kalbėsime atskirai, o dėl to, 
kad Vlike niekas nepasikeitė, 
autorius nėra teisus. Ir sąsta
tu, ir nuotaikomis per keliolika 
savo egzistavimo metų Vlikas 
yra daug sykių keitęsis. Kad 
Vlikas atsisakytų būti tuo, kuo 
jis ryžosi būti ir kuo remiasi 
jo egzistencija bei paskirtis, tik
rai negalima norėti. Juo labiau 
negalima manyti, kad mes savo 
politinę veiklą konsoliduosime 
pastangomis pratęsti ne tik vals 
tybinį tęstinumą, bet ir buvusio 
režimo nuotaikas bei “aštuonių 
punktų" dvasią. Ultimatumais 
nesusikalbėsime. Ilgai gyvenąs 
demokratiniame krašte p. J. Ba
čiūnas, kaip ir eilė jo kolegų, 
manau, vistiek pirmenybę ati
duos susitarimu paremtam bend 
radarbiavimui ir gyvenime daž
nai reikalingiems kompromi
sams o neskatins vis didėjan
čio noro verstis autokratinio re
žimo metodais. Yra pagrindo 
prileisti, kad šiuo metu padidė
jusias separatistines veiklos as
piracijas mūsų tautininkuose 
bus paskatinęs faktas, kad ne 
vienas jų jaučiasi turį neblogą 
priėjimą prie šio didžiojo krašto

dėti ir juo labiau tai neduoda 
pagrindo mums daugiau skaldy
tis. Visus galimus priėjimus tu
rime jungti ir derinti. Žodį de
rinti nuoriu labai pabrėžti.

Kadangi, kaip matyti, J. Ba
čiūnas dar aktyviai domisi mū
sų viešuoju gyvenimu, noriu ma 
nyti, kad jis bus skaitęs š. m. 
“Aidų” 1 Nr. mano paskelbtą 
straipsnį Vliko klausimu. Be 
abejo taip pat jis bus skaitęs 
neseniai “Drauge” paskelbtus 
straipsnius apie “aštuonis punk
tus” ; čia minėti straipsniai svars 
to tuos pačius klausimus, priei
dami iš skirtingo nuo J. Bačiū
no požvilgio. Ten J. Bačiūnas 
galėtų rasti atsakymus į dauge
lį jo straipsnyje keliamų klau
simų mūsų politinės vadovybės 
reikalais. K. Mockus

Sovietų ekonominės ofenzy
vos vyriausias planuotojas ir 
vykdytojas yra A. Mikoyan 60 
m. amžiaus, ekonomistas, se
nas bolševikas, politbiūro na
rys, šaltojo karo strategas,
1936 m. lankęsis JAV. Jo svar
biausias talkininkas yra M.
Saburov 53 m. amž. inžinie
rius — ekonomistas sovietų 
valstybės ūkio planuotojas ir 
atsakingas asmuo už penkme
čio plano įvykdymą. Savo pla
nams įvykdyti jie turi paruošę 
pulkus ekonomistų, prekybi
ninkų, inžinierių, technikų už
sienio kraštams ir vidaus ūkio 
reikalams. Tos rūšies spe
cialistai Sov. Rusijoj ruošiami 
labai plačiu mastu. Vien tik 
inžinierių kasmet f partfbšia 
50,000, JAV tik 27,000.

Šiandien tų raudonųjų spe
cialistų pulkai siunčiami į Azi
ją, Afriką ir Vidurinius Rytus 
su prkeybiniais, techniniais pa
žadais ir pasiūlymais. Jau 
kaikuriuose kraštuose pagal 
sutartis praktiškai vykdomi 
svarbesni uždaviniai. Be abe
jo, jų tarpe kartu žygiuoja 
gaujos komunistų '“apaštalų” 
gudriai užsimaskavusių.

Prieš vykstant į betkurį 
kraštą ekonomine ir technine 
pagalba, pirmiausiai jie sten
giasi gerai paruošti dirvą pa
lankiai nuteikti krašto gyven
tojus. Atsilikusių kraštų svar
biausiuose miestuose jie turi 
komunistus prekybininkus, 
technikus patarėjus, kurie tie
sia “tiltus” į Maskvą. Tam 
tikslui tuose kraštuose organi
zuojamos komunistų bloko pa
rodos su dideliu triukšmu ir 
pastangomis patikti vietos I yra priimama ir aniems daro

BIRUT t PŪKBLRVIOIŪTB

106 tęsinys

tyti automobilių fabriką. Šiuo didelį įspūdį. Pereitais metais vo 4,6 mil. t., 1940 m. — 21,1 
metu Egipte yra 150 komunis- sovietai Azijos tautoms par-Į mil. t. ir 1955 m. — 49 mil. t.,
tų technikų, kurie priima — 
perduoda raudonųjų bloko gin
klus.

Lenkų inžinieriai tiesia ge
ležinkelį nuo Damasko iki Me
dinos. Tai tik didelės staty
bos programos pradžia.

Su Indija sovietai sudarė 
sutartį pastatyti plieno fabri
ką 1 mil. t. pajėgumo. Čekos
lovakija pastatys antrą tokį 
pat fabriką. Sovietai jau par
davė traktorių, ž. ū. mašinų 
bei įrankių. Vedamos derybos 
dėl pastatymo aliuminiaus fa
briko, hydroelektrinės stoties

davė mažiau, negu JAV per o iki 1980 m. pasiekti 74 mil.
vieną mėnesį. Bet kas gali už
tikrinti, kad ateityje pozicijos 
nepasikeis, žinant sovietų ver
žlumą ir anų kraštų norą eko
nominiai išlaisvinti iš senojo 
pasaulio kolonializmo.

Kadangi sovietai pasiryžę 
ne vien propagandinėmis prie
monėmis siekti savo tikslo, iš
plėsti ekonominę įtaką, tai įdo
mu, koks dabar yra jų pramo
nės pajėgumas.

Pramoninis pajėgumas

t., JAV dabar pagamina 117 
mil. t.

Sovietinė dabartinė naftos 
gamyba siekia 77 mil. t. ir iki 
1960 m. numatoma 148 mil. t. 
JAV gamyba 405 mil. t.

Elektros jėgos sovietinė ga
myba 1940 m. buvo 48,3 bil. 
kilowatų, 1955 m. — 166 bili 
kilov. ir iki 1960 m. pasiekti 
320 bil. kilov. JAV — 623 bil. 
kilov.

Pagal penkmečio planą Sov.
j Rusija gali pagaminti atomi- 

Sov. Rusija savo pramonės nės jėgos daugiau, negu JAV
ir įvairių mašinų. Čekoslovaki- pajėgumu pasaulyje atsistojo ir Anglija kartu. Prekių tikisi
ja pastatys cemento fabriką.

Afganistane 'sovietai stato 
naftos tankus, grūdų elevato
rius, vamzdžius iš sovietų naf
tos laukų. Sovietų inžinieriai 
su savo — techniškomis prie
monėmis grindžia Kabulo gat
ves.

Ceylono pusė metinės gu
mos gamybos eina į raudonąją 
Kiniją už ryžius. Lenkija, Če
koslovakija gauna gumą, cop- 
rą, arbatą už chemikalus ir 
metalo prekes.

Indonezija maino gumą, ci
ną ir prieskonius su Čekoslova
kija, Lenkija ir sovietais už 
kitokias prekes. Rumunų te
chnikai dirba Sumatros naftos 
laukuose. Vengrai stato 
mento fabriką.

Išsilaisvinusių kraštų
nepaprastai didelis noras eko
nominiai sustiprėti ir net savo 
pramonę turėti. Todėl sovietų 
siūloma ir jau teikiama su to
kiu dideliu triukšmu pagalba

antroje vietoje. Ji pagamina pagaminti 65<7O daugiau, negu 
tiek, kiek Belgija ir Anglija' dabar.
kartu. Šito ji pasiekė savo 
žiaurumu, žmonių ašaromis ir 
kančiomis. Milionai darbo 
vergų paguldė savo galvas at
kurdami sovietinę pramonę iki 
dabartinio laipsnio.

Iki Stalino mirties sovietinė 
statistika buvo labai įtartina. 
Jam mirus gaunama sovietinė 
statistika pro įvairius geleži
nės uždangos plyšius, Vakarų 
ekonomistų manymu, yra pati
kimesnė, nes ji dar tikrinama 
daug kartų raštinėse ir univer
sitetuose.

Koks dabartinis yra sovietų 
pajėgumas, matyt iš palygini-

ce- mo su JAV pramonės pajėgu
mu.

Sovietų anglių gamyba pa
kilo iš 32 mil. tonų 1913 m. iki 
183 mil. t. 1940 m. ir 429 mil. 
Jų tikslas pasiekti 653 mil. 
t. iki 1960 m. JAV dabartinė 
gamyba 460 mil. t.

Plieno gamyba prie caro bu-

Šiam tikslui pasiekti jie 
skaičiuoja panaudoti 50 mil. 
pramonės darbininkų, jų tarpe 
į/j moterų. Nors dabartinis so
vietų pramonės darbininko 
darbingumas atitinka pusei 
JAV darbininko vidurkio, ta
čiau per sekantį penkmetį jie 
pasiryžę tą skirtumą sumažin
ti iki minimumo.

Pagal naują planą sovietai 
pasiruošę plačiai išplėsti mo
kslinius tyrimus ir padidinti 
įvairių automatinių mašinų 
pritaikymą plieno, tekstilės ir 
kitose įmonėse. Sovietų tikslas 
— savo pramonę padidinti iki 
2/3 JAV dabartinės pramonės 
gamybos iki 1960 m.

(Bus daugiau)
— ★ —

Mylėdamas kiekvieną daik
tą, suprasi Dievo paslaptį 
daiktuose.

—F. M. Dostojevskis

yra

— Ne „gemilcht", o „gemolken“, — nusijuokęs pa
taisė ją Holldorfas ir juodu abu nutilo. Tik žiūrėjo 
vienas į kitą.

Rudens saulėj Vygos plaukai- spindėjo, lyg aukso 
pluoštai.

Aš nežinau, kiek jai dabar buvo metų. Gal — dvi* 
dešimt aštuoni?...

Vieną sekmadienį tokią karvę pasigavom ir mudvi 
su Vyga. Dvaro darže, už kluono. Aš tuoj nubėgau į 
namus atsinešti kibiro ir mudvi, sutūpę prie karvės, pra
dėjom ją melžti.

Bandžiau aš, bandė Vyga, paskui vėl aš, o vargšas 
gyvulys kantriai laukė.

Staiga mums už nugaros pasigirdo linksmas balsas:
— Sunkiai einasi, ką?
Aš nustebusi atsisukau.
Čia pat, už mūsų, stovėjo Holldorfas, persimetęs 

per petį šautuvą ir šikšninį metdžioklės krepšį.
— Duokit, aš jums parodysiu...
Jis nusiėmė odines savo pirštines, nusviedė jas že

mėn ir, priklaupęs ant vieno kelio, ėmė melžti mūsų 
karvę.

Buvo kažkas labai šilto toj rudens iškarpoj.
Kluono užuovėja, spalio dienos saulė, plati Holldor- 

fo nugara, dangaus žydrumas. Ir ramiai palenkta gy 
vulio galva, ir drėgnas snukis, ir tyla... Tik girdėjosi, 
kaip čiurkšlėm teka į kibirą pienas pro stambias vyro 
rankas, šnarėdamos tirpo šiltos putos, smarkiai kve
pėjo daržo juodžemis — visas patvorys buvo apkritęs 
geltonais klevo lapais.

Paskui Vyga pakvietė Holldorfą užeiti kumetynam
politikai dabar vadovaujančių, — Aš niekad nebuvau melžusi karvės, — šyptelėjo

taip pat daug simpatingesnis, asmenų. Te visko nereikia per-Į ji atsiprašančiai, lyg maža mergaitė:

Po to Holldorfas dažnai atvažiuodavo. Tada aš jį 
arčiau pažinau.

Keistas tai buvo žmogus! Tikriau — keistas vo
kietis. Jis valandomis pasakodavo mums apie Rusiją, 
kuri jam vaidenosi, kaip neaprėpiamos platybės ir neap
sakomo grožio šalis.

— O, Rusija...
Jis atsilošdavo, primerkdavo akis ir tyliai švilpte

lėdavo, užbrėždamas ore ranka. Tarsi vesdamas ir til
dydamas tą nuskriejantį garsą. Taip kartais sušvilpia 
vėjas lygumoj, užgriebdamas augštą gaidą, ją pasū
puodamas ir numarindamas sniego vėpūtiny.

— štai, šitokia yra Rusija..
Ir tame rankos mostelėjime, toj palengva tolstan

čioj gaidoj, aš tikrai mačiau didžiulį, neaprėpiamą kraš
tą: baltas lygumas, užšalusias upes, auksines cerkvių 
bonias. O primerktose Holldorfo akyse jutau to milži
niško krašto jėgą ir keistus kerus. Tai buvo nurungtojo 
nuostaba, kurios aš negaliu net ir dabar suprasti.

Dar jis mums pasakodavo apie mišką.
Kaip šilta būna miške prieš saulės tekėjimą, kai 

Viską tebegaubia miego saldumas, kai aplinkui alsuoja 
šimtai gyvybių — tarp šakų, šaknų ir samanų... Staiga 
nubunda paukščiai! Sušlama, sučiulba tada visas miš
kas ir didžiulės eglės atlošia juodas rankas raudoniems 
aušros spinduliams.

Jei laužai miške duoną, kiekvienas kąsnis turi vėjo 
priskonį ir kvepia ėglių uogom. O jeigu geri vandenį, 
priklaupęs prie tankmės šaltinio — matai, kaip virš 
tavęs susiskliaučia juodai žali šešėliai, ir nejučiomis 
sudrebi.

Nes sambrėšky prie to šaltinio ateina gerti vilkas... 
Vasaros naktį miškas krebžda ir knibžda žingsniais: 
minkštos letenos, vėją uodžiantys šnipai, geltonos, plėš
rios akys. Kol iš tankmės pakyla pilnas mėnuo — be
akto liudininko veidas------------

Tada nutyla viskas.
Tik miško kelias veda pačion vidurnakčio širdin, o 

iš abiejų pusių stovi medžiai. Tylūs, tamsūs broliai.
Holldorfo žmona buvo mirusi prieš dvylika metų, 

o sūnus žuvo pačioj karo pradžioj, kažkur, netoli Vyslos.
Aš nežinau, ar jis mane tikrai mėgo, ar tik pataika

vo, kaip dažnai pataikauja mylimieji jauniausiam šei
mos nariui: kokiai nors smalsiai ir plepiai sesytei arba 
pasipūtusiam broliukui. Tada tie maži tironai šokdina
mi ant kelių, jodinami ant nugarų, jiems dovanojamos 
lėlės ir švilpynėlės.

Taip ir man — Holldorfas atveždavo kažkokių kny
gų su Alpių žiedų nuotraukom, padovanojo vilko dantį 
ir augštus guminius batus. Jie buvo mažo numerio ir 
sandėly atliko. Aš net suvalgiau jo medauninkus, ku
riuos kariuomenei padalino prieš šventes.

O vieną dieną jis man atvežė advento vainiką.
Įėjo visas apsnigtas virtuvėn su žaliu eglišakių vai

niku, papuoštu žvakėm ir blizgančiais kaspinais:
— Ar tokio tu norėjai? Haeschen man sakė, kad 

tu norėjai advento vainiko.
— Haeschen ? — nustebau aš.

(Bus daugiau)
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TAUTŲ SUGYVENIMO KELIU
JONAS RUGIS, Chicago, III.

Čikagoje veikia Vidurio Eu
ropos Tautų klubas, kurio tiks
las yra tarpusavis susipažini
mas ir suartėjimas, ypatingai 
turint omenyje bendrą priešą 
ir pavergėją. To klubo pirmin'n 
ku yra slovėnas, vice-pirminin- 
ku čekas ir sekretoriumi lietu
vis, o klubo susirinkimus lanko 
nariai, baltgudžiai, ukrainieč’ai, 
lenkai, kroatai ir kiti. Kaipo to 
klubo narys, šio gegužės 10 d. 
patekau į susirinkimą, kuriame 
buvo padaryti gal pirmi prak
tiški žingsniai, siekiant draugiš 
ko sugyvenimo Vidurio Euro
pos tautų, šiuo laiku bendrai 
kenčiančių baisų bolševikini jun 
g%.

Nepriklausomų Lenkų klubas žiamas abiejų tautų organizaci-
ir dar kelios lenkų organizaci 
jos Čikagoje, susitarę su eile 
čekų organizacijų, sukvietė len
kų Sokol salėje bendrą posėdį, 
kuriame abiejų tautinių bend
ruomenių organizacijų atstovai 
pasirašė bendrą lenkų ir čekų 
tautų brolybės deklaraciją ir iš-
rinko mišrų komitetą tolimos- t^?tųJreika!USL.O.įįti
n’ės veiklos vystymui. Posėdžio 
pradžioje po Amerikos, Čekijos 
ir Lenkijos himnų buvo paskai
ta čekų tautinio komiteto pir
mininko, kurioje jis sugretino 
dvi didžiąsias abiejų tautų as
menybes ir kovotojus už savų 
tautų laisvę, Juozapo Pilsuds
kio ir Tomo Masaryko, paminė
damas dvidešimt metų sukaktį 
nuo maršalo Pilsudskio mirties.

Čekai ir lenkai

Toliau buvo pereita prie dar
bo. Nepriklausomų Lenkų klubo 
pirmininkas pulk. Harcaj savo 
kalboje atpasakojo tą dviejų 
tautų organizacijų sumanymą. 
Jis pareiškė, kad kovodami 
prieš geležinę uždangą ir už mū 
sų tautų išlaisvinimą, mes turi
me semtis jėgų ir pasiryžimo 
iš veikimo didžiųjų praeities 
žmonių, kuriems lygių šiuo 
nelaimingu laikotarpiu mes

buvo pradėtas atsiminimais 
apie Masaryką ir Pilsudskį. No
rėdami atsiekti panaikin'mo tos 
geležinės uždangos, už kurios 
kenčia mūsų tautos, mes pirma 
privalome panaikinti tas gele
žines uždangas, kurios skiria 
mūsų tautas. Jis pareiškė lin
kėjimą, kad ta lenkų ir čekų 
tautų broliškumo deklaracija 
nebūtų pirmoji ir paskutinioji. 
Mes tiesiame, sakė jis, ranką 
į giminingas mums ukrainiečių

l'etuvių tautą, su kuria dėl ne 
lemtų klaidų mūsų rankos buvo 
išjungtos, j visad artimą len
kams vengrų tautą ir toliau gy 
venančioms rumunų, bulgarų, 
slovėnų ir kitom tautom, kar
tu kenčiančiom bolševikų pa
vergimo tironiją. Jei mūsų tau
tos bendrai kenčia ir kovoja už 
geležinės uždangos, tai iT mes 
čia laisvame pasaulyje, vieny
bėje, bendromis jėgomis dau
giau ir efektingiau galėsime 
jom padėti ir priartinti jų iš-

neturime. Todėl ir šis posėdis, bas, kurį atskirtos nuo savų

ir baltgudžių tautas, į brolišką i ir neapykantos kultyvavimą ir

laisvinimo valandą. Mes turime kutos sukilimo aprašymai.

LIETUVIAI AMERIKOS BALSO 

RŪMUOSE

Jei kuriam lietuviui pasitai
ko proga apsistoti Amerikos 
sostinėje, Washington, D. C., 
tegul jis neapleidžia progos ap
lankyti rūmus iš kurių Voicc of 
America daro transliacijas pa
vergtoms tautoms. Čia sve- i 
čias sužino nuostabių faktų 
apie JAV kovą prieš komuniz
mą ir kaip ta propagandinė ko
va yra vedama. Lietuvių tau
ta yra priskaityta prie 41 pa
saulio tautų, kurios apmoka-į 
mai, JAV federalinėje kontro-j 
Įėję, tos kovos imasi. Ameri
kos Balsas yra šaka to didžio
jo JAV propagandos departa
mento žinomo U. S. Informa
tion Agency vardu, kurią Pre
zidentas Eisenhower 1953 m. 
įsteigė, labiausia užjūrinių tau

užmiršti siaurą nacionalizmą, 
kuris nieko bendro neturi su tik 
ru patriotizmu. Nacionalizmo 
laikai yra praėję, kaip parodė 
netolimoji praeitis. Čekai ir len
kai šia savo bendra deklaraci
ja ir jos įgyvend'nimu sekia 
eiti abiejų tautų brolybės ke
liu, užmiršdami praeities klai
das, nesusipratimus ir skriau
das, turėdami galvoje tik gra
žesnę ir šviesesnę sugyvenimo 
ateitį.

“Už mūsų Ir jūsų laisvę”

Vėliau buvo perskaityta len
kiškai ir čekiškai bendra broliš
kumo deklaracija ir paaiškintos 
jos mintys. Deklaracijoje pabrė

jų pasiryžmas s ekti broliško 
jų tautų sugyvenimo, pasire
miant lygybės ir laisvės prin
cipu, bendrai kovojant dėl abie-l 
jų tautų išlaisvinimo iš vergi-1 
jos, einant obalsiu: Už mūsų 
ir jūsų laisvę. Pasžadama nie
kam neleisti kištis į bendrus

visų nesklandumų ir nesusipra 
timų išsiaiškinimo tik tarpusa
vyje, bendro supratimo ir pa
sitikėjimo atmosferoje ir bro
liškumo dvasioje.

Pasirašius broliškojo sugyve
nimo deklaraciją buvo meniško
ji dalis, kurioje dalyvavo abie
jų tautų meninės pajėgos. Su
sirinkimas buvo užba'gtas vi
sai salei įspūdingai pagiedojus 
gražią giesmę, kurioje prašoma 
Augščiausio gražinti laisvę pa
vergtai, kenčiančiai Tėvynei.

Susirinkimas ir deklaracijos 
paskelbimas buvo gražiai ir nuo 
širdžiai pravestas ir paliko da
lyviuose gilų įspūdį tikrai kū
rybinio ir kilnaus pasiryžimo pa 
tekusių emigracijon tautinių 
bendruomen'ų, trokštančių lais
vės savo tautom ir pergyvenan
čių jų vargus ir kovas. Kaip 
vienas iš kalbėtojų pasakė, tai 
gal tikriausias ir našiausias dar

tautų išeivijos gali nuveikti, 
siekdamos padėti savo tautom 
dabartyje ir prisidėti prie gra
žesnės savų tautų ateities.

Čekai ir lenkai dar netolimo
je praeitoje turėjo abipusiai 
užsilikusių kartumų dėl praei
ties livyk ų. Jų tautinės organi
zacijos savo bendra deklaraci
ja ir pasiryžimu bendrai veikti 
parodė gražų pavyzdį, kaip rei 
kia iškilti augščiau už siaurą 
nacionalizmą ir praeities pykčio

jieškoti bendro gražaus sugy
venimo, paremto didžiosios tau
tų šeimos broliškumo jausmais 
ir įsisąmoninimu, kad visos tau 
tos yra tai nariai vienos ir tos 
pačios tautų šeimos. O kaip ir 
kiekvienoje šeimoje vienybė ir 
draugiškumas sudaro jos tvir
tybę ir padeda eiti į šviesesnę 
ateitį. Atrodo, kad kovojančios 
su prispaudėju už geležinės už
dangos ir kenčianč'os tautos tą 
jau yra gerai supratusios, kaip 
pav. įrodo neseniai skaityti Vor

tų naudai, sakydamas: “It is
not enough for u» to have 
sound policles, dedicatcd to go- 
als of universal peace, free- 
dom and progresą.. These pe
lines mušt be made knoun to 
and understood by all peoples 
throughout the workl This to 
the respcnsibiHty of the U. S. 
Information Agency.” šiai tie
sos ir šviesos žodžio misijai 
palaikyti, Amerikos valdžia 
kasmet skiria virš dvyliką mi
lijono dolerių.

Visa šita akcija yra ultra- 
moderniškai įrengta didingame 
pastate Health, Education and 
Welfarc Building, 330 Indepen- 
dencc Avcnue, S. W., Washing- 
ton 25, D. C., antrame augšte. 
Lietuvių įstaiga pažymėta

NEPAVOJINGI GAMMA SPINDULIAI

Nelaimingu atsitikimu atomo radioaktyvių Gamma spindulių paliestas žmogus Fort Belvoir, 
Pa., nenukentėjo. Jį matome kairėj besiaiškinantį savo nuotykį draugams, kurie Fort Belvoir 
stato atominį reaktorių. (I^*S)

LITHUANIAN SERVICE. Ati
darau duris ir įeinu į didelį ir 
šviesų kambarį ir prie atskirų 
darbo stalų sutinku ir sveikinu 
visą Amerikos Balso lietuvių 
skyriaus personalą. Kiekvie
nas, nutraukęs darbą, atsisto
ja ir pagarbiai priima mus ne
tikėtus svečius. Čia labai 
reikšmingas tautos gynimo pa
reigas eina dr. Kostas Jurgėla; 
Povilas Labanauskas, redakto
rius ir programų režisierius; 
Antanas Vaičiulaitis, L. Damb- 
riūnas, Alfonsas Petrutis, Juo
zas Vitėnas, programų rašyto
jai ir kalbininkai; ir Barbora 
Darlis, operos dainininkė. Yra 
dar kitų bet ne nuolatinių dar
bininkų. Europoje įstaigai va
dovauja mums žinomas Juozas 
Laučka, buvęs “Amerikos” re
daktorius.

Šimtas transliacijų

Uolus lietuvis visuomeni
ninkas, kapitonas Povilas La
banauskas, jau nuo 1942 m. 
rūpinosi Amerikos Balso ati
darymu, ir nuo 1951 m. ten 
dirba. Alfonsas Petrutis dir
bo radijo Lietuvoj. Juozas Vi
tėnas yra buvęs LIETUVIŲ 
DIENŲ redaktorius.

Apvaikštinėdama įvairių tau
tų departamentus, klausiau pa
lydovo, kap. Labanausko, ar 
daug 'lietuvių čia apsilanko. 
Jis pasakė nedaug, gal dėlto, 
kad žmonės nepilnai žino kas 
šioj srityj veikiama. Klausiau 
toliau, ar yra tikrinančių fak
tų, kad užjūrių lietuviai šias 
programas pagauna. Sako 
kad yra. Gretimoje parodėlėje 
po stiklais išklota daugybė 
laiškų kuriuose rašytojai pasi
sako girdėję Amerikos- Balso 
programus už geležinės uždan
gos. Pabėgėliai irgi tvirtina 
tą patį. Dėlto rusų radijas 
tūkstančiais būdų bando truk
dyti, slopinti laisvųjų kraštų 
transliacijas.

Per vieną dieną būna virš 
šimto transliacijų, 41 skirtin
ga kalba. Aš artimai stebėjau 
kaip ant?k»munistiriiai i rusai 
savo programą leido, kapito
nas sakė kad vienas pabėgęs 
rusų generolas šį skyrių ru
sams pradėjęs ir vedęs. Pasi
klausiau ir leidžiamos lenkų 
programos. Savo širdyj vi
siems maldingai linkėjau dide
lių jėgų, ir dėkojau Dievui už 
Dėdes Šamo galybę ir dosnu
mą.
i Vienuoliktą valandą ryto bu
vo skirta lietuvių programai, 
taikoma stačiai į Vokietiją, o 
iš ten į Rusiją. Priėjau prie 
studijos langelio ir klausiau. 
Alfonsas Petrutis kalba, Laba
nauskas režisuoja, o kitatautis 
technikas kontroliuoja apara
tą. Tą dieną kalbos tema bu
vo “Kremlius ragina žemdar- 
bius gaminti daugiau maisto”. 
Išvada padaryta šitokia: kodėl 
Sovietų Sąjungoje turima tiek 
daug vargo su gamyba? Geros 
žemės iki valiai, suprantančių

ūkininkų užtektinai, žemės ap
dirbimo mašinų pakanka. Tad, 
kas kliudo? Tegali būti vienas 
atsakymas. Sovietų sistema 
atima žmogui žemę, neteikia 
jam teisingo atlyginimo už dar
bą, atima iniciatyvą. Sovietų 
žemdirbys begaudamas ubagiš
ką atlyginimą neturi jokio no
ro įtempti savo jėgų bei didinti 
gamybą.

Žodis į Lietuvą

Lietuviams kasdien būna 3 
programos: 2 iš Washington, 
D. C., ir vienas iš Vokietijos.

Po lietuvių programos, sky
riaus vedėjas, K. Jurgėla, ma
ne ir senelę Andreą kartu su 
kitais lietuviais darbininkais 
palydėjo į įstaigos cafeteriją 
pietums. Čia -ųfe-t sudarėme 
planus šią vasarą kviesti Ame
rikos Balsą i Šv. Pranciškaus 
vienuolyną, Pittsburgh, kur 
rugpjūčio mėnesį visų lietuviš
kų vienuolynų atstovės suva
žiuos lituanistiniams kursams. 
Tikimės kad pasiseks keletą 
programų perleisti į užsienį.

Šio apsilankymo proga bu
vau pakviesta Amerikos Balsui 
palikti plokštelėje pasikalbėji
mą su kapitonu Labanausku. 
Temai pasirinkome Šv. Pran
ciškaus Seserų Veikla Ameri
koje, Brazilijoje ir laisvoj Lie
tuvoj 1936*—1941 ; metais,' ir' 
apie kitų lietuvaičių vienuoly
nų nuopelnus tautai. Kapito
nas davė klausimus o aš atsa
kinėjau. Kalbėjom pusę va
landos. Pat pradžioj, nepratu
si prie aparatų kalbėti, į klau
simus aš pradėjau labai gar

Rooseveil Furnilure Miegamo Rakandų Išpardavimas!
U gabalų — tiktai ui *169.00

Į šį setą įeina lova, dreseria, ko
moda, springaai. matraaaa su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neimta
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURECO
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3 - 4711

FeUz Raudonis, sav. Ir menadterla 
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

C R A N E SAVINGS "C,,1" "
2555 WĘST 47tb STREET { LAfayette 3-10X3

B. R. Pletkiervlcz, prez.; E, R. Pietkleulrz, seltr. ir advokatas 
Mokame aagštus dividendus. Kešinojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Tau py tojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN. Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
J^rijJ^>enk^Qrikijntreč^dktor^te.ošęšt^jiuo9įkividurdiepio.

siai atsakinėti. -Kontrolės tech
nikas už lango mane sustabdė. 
Mat aš maniau kad stačiai kal
bu į savo gimines Lietuvoj. Įsi
vaizdavau, kad jie stovi kokioj 
arbatinėje ir manęs klausosi. 
Greit sužinojau kad čia tik 
plokštelėje kalbama, ir pradė
jome iš naujo. Režisierius La
banauskas patarė nešaukti, tik 
kalbėti taip sau natūraliai. Ir 
pasisekė. Man dar parūpo su
žinoti ar prel. M. Krupavičius 
girdės mano kalbą Vokietijoj.

Savo kalboj turėjau progos 
prasitarti apie senųjų lietuvių 
darbus Amerikoje ir apie nau
jai atvykusius lietuvius, kaip 
šie pastarieji savo gabumais ir 
darbštumu gyvai prisideda 
prie tautinės sąmonės išlaiky
mo mūsų krašte. Kartodama 
vieno garsaus mūsų dvasinin
ko žodžius, paskiau kad tautos

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI, 
PRISTATOM 
Visokių Ragių 
MEDŽIAGĄ

A. TV ERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas 
2546 W. 69th St. REpublic 1-1941

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-L272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštini atldara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

meilė yra dalelytė tos didžio
sios, plačiosios Dievo meilės. 
Krikščionybė ją patobulina. 
Kas bando tarnauti tautai be 
dieviškosios meilės tas yra ne- 
visas žmogus, ir priešingai, 
kas galvoja tarnaująs Dievui 
be tėvynės meilės jausmo, tas 
irgi nepilna asmenybė. Tėvy
nės meilė apima integralinę 
krikščionybę. Bet ir tėvynės 
meilės grūdas, dieviško Sėjiko 
sėjamas, į visokias dirvas pa
kliūva.

Bekalbėdama pažvelgiau Į 
laikrodį ir buvo dar liekamų 
minučių, tad palinkėjau Ame
rikos Balso lietuvių skyriaus 
vedėjams ir darbininkams iš
tvermės, kantrybės, didelių pa
sisekimų, ir nuopelnų amžinam 
gyvenimui. Linkėjau kad ir to
liau jie savo darbus atliktų 
Dievo vardu, nes pas Jį viskas 
galima, o be Jo, nieko. Nenu
traukime, sakiau, gilioje seno
vėje lietuvių pradėtos giesmės: 
Dievas mūsų gelbėtojas ir tvir
tybė!

Motina M. Aloyza, o. s. f.

Tikrai verta ir naudinga jaunimui 
ir vaikams perskaityti A. Vilainio 
kelionių reportažus,

Žemaičių žemėje
Čia aprašomos istorinės vieto

vės, žymiausiųjų vyrų tėviškės, 
upes, ežerai ir gražusis Lietuvos 
pajūris. Autorius paduoda daug 
padavimų, pasakų. Knyga gausiai 
iliustruota. Skaitytojams padės 
susipažinti su gimtąją žeme ir pa
liks neišdildomi! vaizdų.

Žemaičių Žemėje 132 pusi., kai
na $1.50. Reikalaukite knygynuo
se, pas platintojus arba užsaky
mus adresuokite:

Užsakymus ir pinigus siųskit: 
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.
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MARŲUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIUOS

2743 West 69ih Street Tel. PRospect 6-0731
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 3

mimnnmsmmniiniinniuiiiiinniimiuinmninmmniinnimnmuinmninuni»T

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

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

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

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

baterijos ir automobiliams dalyB. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9135

M. ČESAS, patyręs auto specialistas

a •
INSURfOį" "

S'L r

FEŪERPL 
5RVING

A LOAN ASSN 2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrginla 7-7747

JOHN J. KAZANA t'HKAS. PrtM.
Uhartcred and Snpervlsed by the U. S. Government

ĮSTAIGOS VALANDO8: Kasdien nuo 9-toa ryto Iki 6 vai. po ploty. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto Iki 8 vai. vak. fieStad. nuo B vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

Antradienis, gegužės 22, 1956

Socialinio Draudimo 

reikalais
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

KL. Būk Tamsta malonus pa
aiškinti mūsų miestelio, senes
nio amžiaus lietuvius liečian
čius klausimus, būtent:

1. Išėjus į pensiją ir dar dir
bant ir uždirbant iki 1,200 do
lerių į metus, ar reikia mokėti 
iš tos sumos federalinius ir stei- 
to taksus?

2. Taip pat mokesčius senat
vės pensijų fondan ir sveikatos 
draudimo ?

3. Jeigu nereikia, tai ar gali
ma bus, gale metų, visus į tas 
tris vietas iš dar dirbusio pen
sininko išlaikytus mokesčius 
reikalauti grąžinti? Kaip reika
lauti tuos mokesčius grąžinei?

J. V.
AT. Darbo pajamų (Income 

tax) mokesčiais apdedami tie 
uždarbiai, kurie viršija $600.

2) Socialinio draudimo mo
kesčiais apdedami uždarbiai po 
2% nuo bet kurios uždirbtos 
sumos.

Tik gaunamos pensijos ir 
pašalpos nėra apdedamos mo
kesčiais, t.y. nuo gaunamų pen
sijų bei pašalpų niekam nerei
kia mokėti pajamų mokesčio.

Permokėti Socialiniam Drau
dimui mokesčiai užskaitomi 
dirbančiojo naudai mokant pa
jamų mokesčius. —Pr. šulas

Pažvelkite į saulę. Ji visiems 
šviečia, visus šildo, nelaukda
ma prašymo ir padėkos. Taip 
pat ir jūs nelaukite maldavi
mo ir pagyrimo, bet padėkite 
žmonėms gera valia — ir bū
site mylimi kaip saulė

— Epiktetas

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

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.
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gus — buvusius vyčius — ir vėl 
sugrįžti į vyčių organizacijų. J. 
Sadauskas prirašė Clevelando 
lietuvių visuomenės veikėją ir 
buvus} vytį Florijoną Saukevi- 
čių ir Juzę Čepienę.

M. Drasutis davė gaubės žo
dį, kad taps vyčių organizacijos 
nariu. Taip pat K. Magilienė 
tikrai pasižadėjo sugrįžti vėl 
prie vyčių ir su savimi dar apie 
porą atsivesti. Uolusis Cleve
lando veikėjas Petras Balčiūnas 
taip pat pažadėjo naujų narių. 
Visi norintieji į vyčius įstoti, 
prašomi atvykti į susirinkimus, 
kurie būna kiekvieno mėn. ant
rą antradienį.

Clevelando L. Vyčių 25 kuo
pos jaunesnieji irgi pradėjo gy- 

j vai veikti. Jiems vadovauja jau 
I na vyčių veikėja Uršulė Jan
kauskaitė. Neseniai jauniai vy- 

• čiai buvo surengę “Card party” 
pas Mikelionius, kuri buvo ga
na sėkminga.

Prieš porą savaičių visi jau
niai vyčiai bendrai ėjo prie Die
vo Stalo ir po to bendrai pusry
čiavo. Dabar rengiasi vykti j 
Daytono “bowl,'ng” turnyrą. Į 

i jį iš Clevelando vyksta dvi ko
mandos.

UŽ 2 MIL. DOLERIŲ

4409 So. Fairfield Avė., telef. 
LAfayette 3-3881. Todėl kiek
vienas mūsų kolonijos tautietis 
maloniai yra prašomas gegu
žės mėnesį būtinai užsukti j 
Ventą ir nusipirkti lietuviškų 
knygų. Apylinkės valdyba taip 
pat kreipėsi į kolonijos jaunuo
menę — skautus ir ateitinin
kus, prašydama aktyviai įsi
jungti j knygų platnimo vajų, 
aplankant su knyga mielus tau
tiečius jų jaukiuose namuose.

Nepamiršti ir kiti lietuviš
kieji reikalai. Apylinkės valdy
ba iš savo žinioje dar turimų 
“kvoterių” paskyrė 30 dolerių 
studentų leidžiamam “Litua- 
nus” paremti ir 30 dolerių vie
tos šeštadieninei lituanistinei 
mokyklai. Už tuos pinigus li
tuanistinės klasės vedėja mok. 
Jonynienė nupirko dovanas lie
tuviškų knygų pavidale ir jo
mis apdovanojo geriausiai šią 
klasę baigusius mokinius per 
išleistuvių iškilmes, kurios 
įvyks birželio mėn. pradžioje. 
Valdyba taip pat nutarė suras
ti būdą parūpinti bent kelias 
stipendijas, kad baigusieji vie
tinės mokyklos šeštadieninę li
tuanistinę klasę galėtų toliau 
studijuoti Augšt. Lituanistinė
je Mokykloje.

Apylinkės valdyba savo įga
liotiniu prie Kultūros Fondo 
paskyrė rašytoją Albiną Valen
tiną. Suplanuota rudenį su
rengti didesnio masto parengi
mą ir pusę gautojo pelno pa
skirti Kultūros Fondui.

Lietuviu Prekybos NamaiKreipimasis į liet. kat. 
organizacijas Chicagoje
A. L. R. K. Federacija šiemet 

mini 50 metų sukaktį. Tai labai 
svarbus ir re’kšmingas įvykis 
visame JAV lietuvių katalikų 
organizaciniame gyvenime. Cent 
trinis sukakties paminėjimas į- 
vyks Boston, Mass., š. m. spa
lio 12 — 14 dienomis; šin mi- 
nėjiman suvažiuos vsų organi
zacijų, kurios yra Federacijos 
nariais, ir skyrių atstovai. Tai 
bus lyg visų JAV lietuvių kata
likų kongresas.

Paskutiniame F e d e r a cijos 
Chicagos apskrities mėnesinia
me susirinkime nutarta rudeniop 
suruošti Federacijos 50 metų 
sukakties minėjimą ir Chicago
je, kadangi Chicagos lietuvių 
katalikų organizacijos ir paskiri 
asmenys yra labai daug prisi
dėję prie Federacijos darbų ir 
jos išugdymo. Šiam minėjimui 
ruošti išrinkta penkių asmenų 
komisija: prel. Ign. Albavičius, 
kun. dr. A. Juška, Em. Marku- 
nienė, inž. V. Naudžius ir Ant. 
Repšys.

Minint Federacijos 50 metų 
sukaktį ir apžvelgiant josos 
darbus, turėtų išryškėti, kiek 
kurios organizacijos prie Fede
racijos veiklos prisidėjusios 
tiek visose JAV, tiek ir Chica
goje. Todėl kreipiamės į visas 
lietuvių katalikų organizacijas 
Chicagoje ir prašome talkos.

1. Pirmiausia yra prašomos 
visos lietuvių katalikų organi
zacijos (parapinės ir kitokios), 
kurios priklauso Federacijai, at
siųsti pilną organizacijos pava
dinimą ir paskutinės valdybos 
narių sąrašą su adresais.

2. Taip pat organizacijos pra
šomos nurodyti, ar jos priklau
so kuriam Federacijos skyriui, 
ar Chicagos apskričiui.

3. Jeigu galite, prarytume 
pranešti, kada organizacija yra 
įsteigta ir nuo kada priklauso 
Federac:jai.

šios žinios reikalingos norint 
sudaryti Chicagoje tikslų sąrašą 
lietuvių katalikų organizacijų, 
kurios priklauso Federacijai. Ži 
nias prašome siųst; ALRKF Chi 
cagos apskrities valdybos pirm. 
šiuo adresu: Antanas Repšys, 
5640 So. Ada Str., Chicago 38, 
Illinois.

ALRKF Chicagos Apskrities 
Valdyba

Bendruomenė nuoširdžiai remia 
mūsų tautinius ir kultūrinius 

reikalus
ALB Chicagos Apygardos

Brighton Parko Apylinkės val
dyba paskui niame savo posė
dyje, apsvarsčiusi visą eilę 
reikalų, nutarė aktyviai Įsi
jungti į lietuviškosios knygos 
ir spaudos platinimo darbą. 
Valdyba susitarė su rcal estate 
VENTA, jog visos lietuviško
sios knygos per vsą knygų 
platinimo vajaus laiką bus ten 
sukrautos, o taip pat ten gau
nami ir lietuviškųjų knygų ka
talogai. VENTOS adresas —

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS
BE BROKŲ

■

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ 

KOMPANIJŲ

Miss Minnie C. Magnum, 52 m. 
amžiaus, Portsmouth, Va., kalti
nama, kad išeikvojo 2 mil. dole
rių per 2 m. iš Commonwealth 
Building and Loan Corp., Norfolk. 
Ji prisipažįsta tai padariusi, bet 
sakosi esanti nekalta. (INS)

Toliau sekė valdybos ir paski
rų narių pranešmai. Pirminin
kė pastebėjo, kad mirė šios kuo
pos narė Marijona Sušinskienė, 
tai už jos sielą buvo užprašy
tos šv. Mišios. Taip pat pirmi
ninkė užklausė narius, kurie yra 
gavę lapus Jaunimo Peticijai. IŠ 
visų buvo gautai atsakymas, 
kad aplikacijos neaiškiai ir ne
tiksliai paruoštos, net ir patys 
lietuviai nenori ant jų pasira- 
ti, nes jos aiškiai nenusako, kas 
su jomis bus daroma. Nors 
daug narių buvo nusinešę į dirb 
tuves ir prašė savo pažįstamus 
pasirašyti, bet visi atsakė nei
giamai.

Tarp kitų pranešimų buvo ir 
pranešimas iš L. Vyčių Centro 
Valdybos posėdžio, kuris buvo 
balandžio 14 d. Pittsburghe. Su
važiavimo apžvalgą patiekė A. 
Buknis, B. Karklius, J. Sadaus
kas ir M. Trainauskaitė.

Po visų kalbų ir vėl buvo pri
eita prie klausimo, kaip padidin
ti vyčių sendraugių kuopą. Tuo
jau iš visų narių kilo pasižadėji
mai, kad tikrai prikalbins drau-

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $1 50-00—
SOPHIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
Vien 50 įvairiausių 

valgomųjų, Maha- 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai................ $1

16 WGEfl stoties — Banga 1190 
NUO PIRMAO. IKI PENKTAD. 

8:46 IM 9:80 vai. ryte 
6E8TAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
SEKAI). 8:XO—9:30 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 kll.
Chicago J9. .JI. HEtnlock 4.2411 

7121 So. ROCKWELL ST.

Cleveland, Ohio
Iš vyčiu sendraugių susirinkimo

Gegužės 8 d. lietuvių svetai
nėje buvo L. Vyčių 25 kuopos 
sendraugių trečiasis susirinki
mas, daug gyvesnis ir jdomes- 
ns, kaip pirmesnieji. Susirinki
mui pirmininkavo M. Trainaus
kaitė, o nutarimus skaitė ir už
rašinėjo nut. rašt. V. Žitkutė.

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
j. MIGLINAS 

Telef. — HUmbold 6 1038
Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik .... $ 1

: 4 ii

Tai yra populiariškiausia 

Kentucky Whiskey brau 

kuri bet kada buvo 

pagaminta
Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39-00—$99-00
Daugiau žmonių yra pirkę Sunny 

Brook negu bet kokios kitos 

"brand of Kentucky whiskey"

Jūs rasit Sunny Brook’s populiarumo prie
Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų ..............................................$59*00
Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų tik........................................... $175-00

RarceUfto pečiai Virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt., $99“ 1 4-9
Knygoms spintos stiklo durim tik.............................................................. $29-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai...........................................$6 50

Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai......................... $2-50

9X12 linoleum įvairių spalvų tik ..................................................................... $6-50

žastį pačiam bonkos turiny, tai Kentucky

GUDAUSKŲ
BEVERLY niLLS OFLINYČIA
OeriaiialoR gAlGs <181 vontuvtų, banke 
tų. laidotuvių lr kitų p&Duoftm'j.

2143 WI.ST HTRl-TET
Tel. I’IUaųH-ct 8-0X33 Ir l’K 8-083)

whiskey toks švelnus, toks skanus, jog

jūg jį pamėgsite vien tik paragavę

Sdnny Brook
P.&J. JOKUBKA KENTUCKY WH1SK£Y
TV, DEIMANTAI IR I.AIKIUUlZIAI 

l’nrda vlnia. Ir TalMymaa
4077 Ko. Archer Avė. 

Chicago 32, Iii. — Tel. LA 3-8G17 FURNITURE CENTER, Ine•omu •»
Oib ScnmyBdook Omtu"

uuisiniu, kcntucmv

kentucky blendep 
VVlllSKEY

KENTUCKY STRAIŲUT 
BOURBON VVHISKEY

3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226
4/5 Qt. T, 4/5 Qt.

1; Reikalaukite jos jūsų
* mėgiamoje tavernoje. 1 1 T,'ED

010 SUNNY BROOK C0., DIVISION 0F NATIONAL DISTItLERS PROO. CORP., 10UISVILLE, KY. 
BOTH 86 PROOF. KENTUCKY BLENDEO VVHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS

Also Avfillflhle 
1S BO.ND—KM) PROOF Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die 

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.
A. BENIULIS atlieka įvairiu: 
per kraustymus ir pcrvežimuji 

iš tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BĮ 7-7075 arba 

l’Ii 8-9842
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MELMAC 
DINNERWARE

in Smart ' x 
Decorator Colors
VVomen of good tastc approve Royale for 
every family meal, parties and buffets, too. 
It’s truly ideal for outdoor living ... guar- 
anteed not to break, chip or crack in one 
full year of normai ūse. Stays cheerful and 
lustrous through countless washings ... 
not affected by boiling vvater. Available 
in three smart colors ... Charcoal Grey, 
Gardenia VVhite, Flame Pink... Stunning 
in mixed setą. Dlvid.d V.ą 

Bowl

16-PIECE STARTER SĖT
4 eups—8 oz., 4 saucerg, 4 bread 
and butter platės—6 in., 4 dinner 
platės—10 in.

Butter Dish
W/Ca«*i 
$2.»5

OPEN STOCK AVAUABtE

$4.50

:r.amer
$1.75

2442 W. 47th St. 
1746 W. 47th St.

ARBET’S, INC.
Chicago, III. 
Chicago, III.

Tel. VI 7-0700 
Tel. VI 7-3377

KĄ GALI JUMS

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

pasiūlyti? 0 gi štai ką:
SEENPOPIERIŲ:

{vairiausių spalvų, puikiausios rūšies, naujausios laidos, pradedant nuo 
2Oc vientisų voleli.

DAŽŲ:
Žvilgančių, pusiau žvilgančių (šilkinio žvilgėjimo), matinių iš vidaus 
ir iš oro dažymui, pradedant nuo $1.93 galionų.

NAMŲ RUOŠOS REIKMENŲ:
Pietų, kavos ir arbatos servyzų, poreelano ir fajanso vietinių ir impor
tuotų. Kepimui formų, blėkų ir elektrinių indų kaina žemiau konku
rencijos I

DOVANINIŲ PREKIŲ:
{vairioms progoms: vestuvėms, gimtadieniams, vardadieniams ir bet 
kokioms sukaktuvėms. BIRUTES ir DARIAUS-GIRĖNO ŠOKO ĮJUDI
NU,' SALDAINIŲ.

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vokiškų kišeninių pluksnakočių, pradedant nuo $1.50 vienetas, tempe
ratūrai matuoti termometrų C & F padalinimų, pradedant nuo $1.18 
vienetas, krištolo dirbinių ir chrominių padėklų su puikiausiais vaiz
dais ant stiklo dugno, pradedant nuo $3.38 vienetas ir

DAUGYBĘ KITŲ PREKIŲ,
kurių čia neįmanoma išvardinti. Reikia pačiam užeiti, pamatyti ir įsi
tikinti.

LINKSMIAU
Reikia patepti

— Samuel... Samuel... Samu- 
el... Kelkis!

— Kas yra?
— Klausyk, ar girdi, kaip 

pelė girgždena?
— Mm, tai ką aš turiu dary

ti? Keltis ir patepti ją?

Dovana
— Norėč au nupirkti dovaną 

savo senukui.
— Gal tada paimkite kakla

raištį ?
O, ne. Jis turi barzdą.
— Tai gal liemenę?
— Kad jo barzda labai ilga
— Na, tai paimkite porą šliu

rių!

Koncerte
Mažoji Marytė su mamyte 

atėjo į koncertą. Ją labiausiai 
sudomino violenčelistas. Po ku
rio laiko ji klausia:

— Mamyte, ar kai tas vyras 
perplaus tą dėžę, mes jau eisi
me namo?

Tvirtina dantis
— Joneli, valgyk šparagus. 

Jie labai geri, tvirtina dantu
kus.

— Mamyte ,tai kodėl never
ti valgyti tų sparagų mūsų se
nelį?

Išmuš visas
Į smuklę užeina vyras ir sa

ko smuklininkui:
— Duok pusbonkį išgerti ir 

aš išmušiu visas muses.
Smuklininkas pagalvojo, kad 

būtų miela jų daugiau nebema
tyti, tad mielai pastatė pusbon
kį ir dar užkandos pridėjo. Su
kirtęs užkandį ir ištuštinęs pu
sbonkį svetys atsistojo ir eina

sau lauk. Jam dar nespėjus už
daryti durų smuklininkas šau
kia:

— Ei, tamsta, juk žadėjai iš
mušti visas muses!

— O, taip. Išmušiu. Pasiųsk 
man čia jas visas po vieną...

Mat, kaip atsitiko
Jonas aplanko savo bičiulį li

goninėje. Pamatęs jį visą su
bintuotą, Jonas klausia:

— Kaip gi čia taip atsitiko?
— Nusibodo taip stumtis po 

pėdą kamšatį ,tad panorau su 
savo automobiliu pasukti į šo
ninę gatvę...

— Taip, bet kaip gi ištiko 
nelaimė?

— Matai, ten gatvės visiškai 
nebūta...

PETER SAKINS KAS 
Carpenter and General Oontractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplewood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.
■ ti-SS- tiSSS'fcaJSSS tJSi e-

PAJIESKOJIMAI
Pajieškomas ANTANAS GRIGA

LIŪNAS, arba jo vaikai ar giminės, 
kilę iš Bukunų km., Panevėžio apsk.

FELIKAS GRIGAS, kilęs iš Pa
nevėžio apskr., Kupiškio valse., No- 
riūnij km. POVILAS ŠŪKIS, anks
čiau gyvenęs Clevelande. Prašomi 
atsiliepti šiuo adresu:

Thomas Poškus, 5931 Northwest 
Highway, Chicago 31, III.

Tel. ROdney 3-6353.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00m
Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis
CHICAGO i SAVINOS A LOAN ISSN.

6234 S. Westem Avė. Chicago 36, DL
CHANE SAVINGS A LOAN ASSN.

2555 W. 47th St. Chicago 32, ŪL
DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.

3430 So. Halsted Street Chicago 8, III
ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.

1447 S. 49th Ct.. Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32
UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.

1800 S. Halsted St. Chicago 8, III.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus Atlanka
OlMkymaz zu pinigais stųzklts:

800 pel^ kaina 02.00 
DRAUGAS, SMS4 8. OalUey Ava.

Chloagn 8. I1L

Įlos nuMtabloa ir nepaprastos kny
gos personažus Altalp {vertina ra- 
Aytojas Ollanda: "...Welsaz — pa
niekintas niekintojas, bet turįs 
savyje Fra Angelloo angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti ste
los aųvokoa bet mylinti ekalzčla 
meile. Pagaliau Julloa... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvoktus Jo esmla 
drąsus be drąeoe, nesuprantąs pa
vojaus b«pn,igjlmo procese”.

Perskaitė dienr. "Draugą”, duokite įj kitiems

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
REALESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Įmigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠĖRIKAS
4546 S. Wood St., Chicago •,

Illinois, tel. VI 7-2972

AUTOMOBILE^ — TRUOKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

Perskaitę 
kitiems!

‘Draugą” duokite

Brighton Parke. Medinis namas 
ant 60 pėdų sklypo. 2 po 4 Itamb. 
Rūsys, centr. šildymas, garažas. Kai
na tik $13,000.

Marųuette Parke prie parko, bažn. 
ir mokyk, parduodamas puikus apar- 
tamentinis namas — 2 po 6 k. ir 3 
po 4 k. Centr. šild. Namas vertas 
dėmesio.

82nd Ir Kedzie apylinkėje puikus 
šviesių plytų 2 m. 1 Mi augšto — 6 
ir 3 kamb. Platus sklypas, 2 pilnos 
vonios, air-condltionlng ir daug kitų. 
priedų. Turi būti greit parduotas.

Gage Parke pigiai parduodamas G 
kamb. mūrinis bungalow. Rūsys, šil
dymas, 2 autom, garažas.

60-os ir Halsted apylinkėje pigus 
6 butų mūrinis.

Netoli 18-os kolonijos parduoda
mas mūrinis 12 butų namas, šildo
ma pečiais. Labai mažos išlaikymo 
išlaidos. Kaina $24,000. $600 paja
mų j mėnesĮ.

Skubiai reikalingas 2-jų butų mū
rinis namas Marųuette Parke arba 
Brighton Parke.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė.

LAfayette 3-3881

IjVONS. 6 kamb. naujas “ranch 
type” bungalow (3 mieg,). Alyva 
apšild. 2 autom. garažas, sklypas 
49x189. $18.600: įmokėti $5.000.
SVOBODA, 0013 Cermak Rd. BIshop 
2-2102.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiu3 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

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 krautuvėm; yra didelis mūri
nis garažas; lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos; virš $700.00 pajamų j mė
nesį ; prieinama pirkimo kaina. 
Skambinkite BIshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago. Hl.

Cicero 2-jų butų — 5 ir 5 kamb. 
apkaltas namas. Didelis kamb. pa
stogėje. Skambinti TOvvnhall — 
3-5029.

BUILDING & REMODELING

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS CD.
5759 8. WESTF.RN AVĖ.. PR 8-9533

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, III.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrove:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• {rengia alumiųijaus langus Ir 

duris.

PUTINKITE “DRAUGĄ” V. ŠIMKUS 
įvairūs pataisymai Ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namų, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite REliance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai. ■

4645 S. Keating avė., Chicago 32, Dl.

KABUS

FARM/'*
Senoviškas, gimtojo krašto sūris, labai skanus, “kaip tik toks 

kokį senelė gamindavo.” BABUŠKA BRAND Europos skonio kai
miškas sūris sukels jums praeities svajones. Dabar galima pirkti 
jūsų apylinkės krautuvėje. Pirkite šiandien ar rytoj.

FEK 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA llt 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVI

4033 Archer Avenue Tsl. LA3-4719 
AUGUST SALDUKAS fozldsnhn

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

^ĮDĖLIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*
Mes taipgi perkraugtomo jūsų baldus saugiai — keletą blo-t 

Ikų ar keliaadešimts mylių. Reikalo šaukite mus. f
. Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės paz’ 
'mua. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyno Avenue Tel. VIrginia 7-7097,

.. LIETUVIŲ KOLONIJOSE .. 
VERTINGI NAMAI:

Mūr. 6 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 ... . $28,500 
Mūr. 2 po 6, nauj., mod. fr. $36,800 

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

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

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

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus samus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

P. STANK0VI6IUS
REAL ĖST. Ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Pk. DAnuhe 0-27M
Padeda plrkltl - parduoti
aklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

GERIAUSI PIRKINIAI ŠIĄ 
SAVAITĘ

Marųuette Parke: Mūrinis 2 po 6 % 
k.; naujas mūrinis 2 po 5 k.; naujas 
mūrinis bungalow — 7 k. (5 mieg.) 
2 vonios; mūrinis bungalow 5 k. (2 
mieg.) tik $18,000; mūrinis G k. bun- 
galow šiaurės vakarų parko kampe, 
$17.000.

Gage Parke: Visai naujas mūrinis 
vakarinės Kedzie pusėj — 2 po 5 % 
k. (3 mieg.); mūrinis bungalow 6 k. 
tik $15,000.

Brighton Parke — naujas mūrinis 
1% augšto — 2 po 5 k.; gražus mū
rinis 2 po 4 k. Kaina $19,500.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance
2737 W. 43 St., CL. 4-2390

Reikaling as
DŽENITORIUS
iki 50 m. amž. Dirbti nuo 2 v. 
pp. iki 10 v.v. Bus kiek ir šešt. 
antvalandžių.

Darbininkų priedai. Nuolati
nis darbas. Turi būti blaivus, 
patikimas ir mokėti angliškai.

NATIONAL LEAD 
COMPANY 

900 W. 18th Street 
CAnal 6-3712

HELP WANTED MOTERYS

MERGI 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 Michigan Avė.) 
arba 26 W. Madison

SODA FOUNTAIN MAN
EXPERIENCED 
Full or part time

TOPPERS RESTAURANT 
4752 Touhy 

ORchard 5-5100
REIKALINGOS 

MOTERYS VALYMO 
DARBUI

Geras pradinis atlyginimas 
5 naktis į savaitę 

Vai.: 5:30 P. M. iki 11:30 P. M.
Kreiptis:

WILSON JONĖS COMPANY 
209 S. Jefferson 

FI 6-5353

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Vizų rūšių apdraudos. Automobi

lių finanzavimaz. Notarlataz. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltui 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENOT 
5900 S. Ashland Avė.. Chicago 38. I1L

SEWING MACHINE 
OPERATORS
Experienced 

Good starting rate 
plūs pay for piece work 

5 day week 
8 to 4:30 P.M.

Near North Side

SCHOLL MFC. COMPANY 
213 W. SchUler

ŠILDYMAS
A. Stančianskas Ir A. Lapkui

Inatoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympl

2-6752 ir OLympic 2-8492

HELP WANTED — MOTERYS

T Y P I S T 
GENERAL OPFICE

SOME BILLING 
Air-conditioned Office 
Frce Hospitalization

EMPIRE TABLE CO. 
6437 S. State

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIg 
= LIETUVIŲ STATYBOS =

BENDROVE =

MORAS !
BUILDERS, orą Ž

Stato gyvenamuosius na- =
mua, ofisus ir krautuves pa- = 
gal standartinius planus ai H 
individualinius pageidavimus. = 

Įvairūs patarimai staty- 
bos bei finansavimo reika
lais, skiclniai planai ir na
mų įkainavimas nemokamai.

Statybos reikalais kreiptis s 
į reikalų vedėja šiuo adresu: s
JONAS STANKUS 1
kasdien nuo 4 vai. popiet. = 

į TeL PRospect 8-2013 =
: 0800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 

Chicago 29. Dllnob E
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl?

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

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

SIMAIČIAI
Realty - Rulldcni - Insurance 

2737 Wcst 48rd Street

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
neg jia yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis o skelbimu 
kaina yra prieinama visiem*.

Likę Outboard Motors?

DESIGNERS...
... DRAFTSMEN

Interested in exciting work on America’s most ad- 
vanced outboard motors? Positions are available in the 
Design Department of leading manufacturer, located in 
the heart of Wisconsin’s vacationland. Experince on intemala

combustion engines desirable būt not necessary. For details 
or interview, ivrite, wire, or phone:

P. D. NOMLEKER

Kiekhaefcr Aeromarine Motors, Ine. 
Fon du Lac, Wis.
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KANADOJE
Toronto, Ont.

“TEVIŠKfcS ŽIBURIAI” J 
NAUJAS PATALPAS

Kanados lietuvių katalikų sa
vaitraščio “Tėviškės Žiburių” ir 
prie jų esančios spaustuvės “Ži
burių” patalpų praplėtimo klau
simas jau neatidėliotinai buvo 
pribrendęs, šešeris metus laik
raštis ir spaustuvė naudojosi 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos 
klebonijos rūs:o patalpomis. Vie 
nas kambarys buvo naudojamas 
spaustuvei, kitas — redakcijai 
su administracija. Vienok dėl 
patalpų primityvumo ir nepa
kankamo jų dydžio nukentėda
vo ypač spaustuvė, kurios bu
vo negalima plėsti, negalima bu • 
vo įsigyti nuosavos spausdina
mosios mašinos. Todėl visus 
darbus, surinkus linotipu, tekda 
vo perleisti kitoms spaustu
vėms. Sveikatos ir reprezenta
cijos atžvilgiais nukentėdavo ir 
pati redakcija bei tarnautojai.

Patalpoms vietos parinkimas

savaitraštis įsteigtas tos para
pijos patalpose. Parapijos ku
nigai ir parapiečiai buvo liudi
ninkais didelio idealizmo ir pa
stangų jį pradedant redaguoti 
ir leisti. Todėl ir nūdien para
pijos kunigai, o taip pat ir pa
rapiečiai, nori, kad šis Kanados 
lietuvių katalikų saudos orga- 
lietuvių katalikų spaudos orga-

Savąja pradžia “Tėviškės Ži
buriai’ tai parapijai yra lyg dva 
sinis kūdikis. Tad argi kas no
rėtų savojo kūd kio išsižadėti? 
Per visus šešeris metus Šv. Jo
no parapija ne tik neėmė ui pa
talpas jokio užmokesčio, tačiau 
ir šiaip rėmė laikraštį. Patal
pos, nors kuklios, bet vis tik 
įgalino tam žiburėliui — “Tė
viškės Žiburiams” — šviesti ir 
neužgesti ligšiol.

Koki pastatai bus statomi?

Esančiame klebonijos kieme, 
prie klebonijos pietvakarių kam 
pe, statomas pastatas, kurio 
erdvaus pusrūsio patalpose įsi
kurs “Žiburių” spaustuvė. Erd-

Jeigu kiltų klausimas, kodėl- vesnėse patalpose spaustuvė ga- 
pasirinkta statytis prie Šv. Jo- lės įsigyti daugiau mašinų ir

no Krikštytojo parapijos ir ko
dėl ši parapija statybos reika
lą vispusiškai remia, į tai rei
kėtų atsakyti, jog lietuviškosios 
spaudos rėmimo reikalas — il
gai neaiškinant — turėtų būti

sėkmingiau didinti finansinę a- 
pyvartą. Pirmame augšte bus 
du kambąriai, kurių vienas skir
tas redakcijai, kitas — adminis
tracijai

Statybos planus pagamino ga
net kiekvieno paskiro susipratu- bus ir energingas, Šv. Jono pa-
sio lietuvio pareiga, tai ką be
kalbėti apie lietuviškąsias para
pijas, kurios buvo, yra, be abe
jo ir ateityje bus lietuvybės'ži
diniais ir lietuviškumo tvirto
vėmis. šitą tiesą yra patvirti
nusi praeitis: JAV, o taip pat 
ir Kanados, lietuvių kultūrinė 
ir lietuviškumo veikla visada rė
mėsi lietuvių parapijomis.

Išeivijoje mūsų spausdintasis 
žodis finansiškai vos vegetuoja. 
Todėl spaudą palaikyti ir yra 
viena esminių mūsų pareigų.

“Tėviškės Žiburiams” tos pa
rapijos rodoma simpatija ir pa
rama buvo žymi ir ligšiol. Tas

rapijai gaminęs daug projektų, 
arch. dr. A. Kulpavičius. Staty
ba pavesta lietuviui kontrakto- 
riui Algiui Ropei, kuris, būda
mas sumanus statytojas, o kar
tu ir geras lietuvis, labai gero
mis sąlygomis sutiko šį darbą 
atlikti. Planai miesto valdyboje 
jau patvirtinti, ir dabar pasta
tas pradedamas statyti. Staty
ba bus vykdoma iš plytų, prisi
taikant prie esančio klebonijos 
pastato plytų spalvos. Šalia pa
stato jungiami du garažai. Pa
statas labai gražiai -atrodys, 
kaip gražus planavimo vaisius 
Įėjimas — iš Dundas gatvės. 
--------------- >—

Pastato fronte numatomos dai-1 
lios lysvės gėlėms. Norima, kad 
darbus užbaigus viskas būtų 
miela lietuvių sieloms ir jų a- 
kims.

Naujojo pastato šildymo sis
tema jungiama prie klebonijos 
schemos.

Dėl statybos finansavimo

Sutartis pasirašyta daugiau 
6,000 dolerių sumai. Rangovas 
A. Ropė už statybą neima jokio 
asmeninio mokesčio. Kadangi 
pastatas statomas ant parapi
jos žemės, tai jis tuo pačiu pri
klausys parapijai. Patalpas laik 
raštis ir spaustuvė numuos, mo
kėdami parapijai prieinamą nuo
mą. Pagal su spaustuve ir “Tė
viškės Žiburių leidėju — Ka
nados Lietuvių Katalikų Kultū
ros Draugija — sudarytąsias su 
tartis į naujas patalpas laik
raštis persikels rugpjūčio vidu
ryje. Tuomet kaip tik yra laik
raščio atostogos ir patogus lai
kas perkelti mašinas į naujas 
patalpas. Pr AKSnss

— o —
— Adomas Padegimas, žino

mas visuomenės veikėjas, sun
kiai serga ir guli ligoninėje. Jis 
buvo sekretorium eilėje organi
zacijų ir bendradarbiavo spaudo
je. Neseniai ligonį aplankė 
kun. J. Angelaitis.

— Antanas Kirkala, žymus 
senosios kartos visuomeninin
kas, taip pat sunkiai serga.

Senelis

SIUNTINIAI f LIETUVĄ

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

CHICAGOJE
Žus 65 vaikai

Remiantis pareitų metų sta
tistiniais daviniais, numatoma, 
kad per šios vasaros birželio, 
liepos ir rugpjūčio mėnesius 
Cook apskrityje žus apie 
65 vaikai. Niekas nežino 
jų vardų, nei nenujaučia patys 
tie, kurie taps susisiekimo ir 
kitų nelaimių aukomis. Per pa
skutinius 12 mėnesių — iki ge
gužės vidurio — Cook apskri
tyje žuvo 235 vaikai, iš jų 82 
buvo užmušti susisiekimo ne
laimėse, 50 mirė apdegę, 20 pri
gėrė ir 14 mirtinai susižeidė 
krisdami. Sekantieji trys va
saros mėnesiai paprastai būna 
gausiausi nelaimėmis. Visose 
JAV-se dėl įvairių nelaimių 
kasmet miršta apie 14,000 vai
kų.

Švaros paradas
Turbūt didžiausias švaros 

paradas Chicagos miesto isto
rijoje įvyks šį šeštadienį 10 v. 
Numatoma, kad parade daly
vaus apie 10,000 žmonių, su 26 
dūdų orkestrais, 40 gyvųjų pa
veikslų ir 77 miesto valymo 
įtaisais. Chicagos meras Daley 
stengiasi sukelti čikagiečių su
sidomėjimą miesto švara. Pa
rade dalyvaus ir apie 1,200 na
mų prižiūrėtojų, kurie neš vė
liavas ir šluotas. Dalyvaus 
skautai, mokyklų karinio ap
mokymo daliniai, veteranų or
ganizacijos, jų trimitininkai. 
Paradas bus miesto centre, 
State 'gatvėje, ir žygiuos į Con- 
gress gatvę.

JOS. F. lil IHUk
FURNITURE, INC.

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

TELEVIZIJŲ IŠPARDAVIMAS
21 c. CBS, Stalinė $89.95 
21 c. Zentth Stalinė $119.95 
21 c. Admiral. Console $149.95 
17 c. RCA Victor $69.95 
21 c. RCA Victor $129.95 
21 c. Philco $139.95 
21 c. Travler $99.95 
21 c. General Electric 
Console $139.95 
24 c. Consolette $139.95 
24 c. General Electric $159.95 
24 c. N. Kaimus $109.95 
21 c. Sonora radio ir Phooogra- 
fas kombinacija $149.95 
21 c. Admiral Kombinacija vertės 
$595.00 už $279.50 
Trumpųjų bangų ir F.M. rūdi
jos $89.95.
H. F. Console radijo ir automa-] 
tiškas Phonografas vertės $299.50 
■17 414.0 <tn
F. M. ir A. M. Radijos po $24.95 
Radijos su laikrodžiu $14.95 

1 Mažos radijos atpigintos $11.95 
1 RCA Victor automatiškas Phono
grafas N r. 45 nupigintas $24.95 

i Stalinis (3 speed) automatiškas 
J phonografas ir radijo $34.95 
Springsiniai Phonografai po $19.95 
Elektriniai, maži phonografai 
po $5.95
Maži rekordai, 7 colių, vienas po 
7 centas.

Budrikas viską garantoja ką par
duoda.
Televizijas ir radijas į 30 dienų 
turite progą apmainyti.
Sutaisomo televizijas pigiai.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

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.

f

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

SHAVEMASTER

Hos o shaving head with one 
edgc espectaRy ground to shave the logs, and tho 
other edge especiatty ground for underarm ūso
Stay neat, fresh and dainty all-ycar 
long with a Iady Sunbeam Shave- 
master. hs gentie, su re performancc 
will always safeguard your per
sonai, feminine charm. This electric 
shaver is especially designed to serve 
the needs of tvomen. The Lady Sun
beam shaves both legs and under- 
arms with equally pcrfect results. It 
is small—no larger than a compact. 
Ends muss and fuss, nieks and euts 
of soap and blade. Wonderful at 
home, or for travelling. <14.50

FOR SHAVING 
UNDERARMS

TELEVIZIJOS 
r Radlo Aparatų Taisymas
Sąžiningas ir garantuotai darbu 
M. RIMKUS, 4627 S. 8awy«r St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8037

L1ODĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpablIc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiema, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausima 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

PRANAS BAGDŽIŪNAS-BORDEN
(PIRMOJO PASAULINIO KARO VETERANAS)

Sekmadienio ryte, gegužes 20 d., 1956 m., po ilgos ir skaudžios 
ligos Visagalis. Viešpats pakvietė pas Save į dangaus karalystę 
Praną Bagdžiūnų-Bordcn, sulaukusį 71 metus amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje, kilęs iš Pamonaičiu kaimo. Lygumų parapijos, Šiaulių ap
skričio. Atvyko Amerikon 1889 metais, būdamas penkių metų am
žiaus. lšvyveno Amerikoj virš 66 metus, daugiausiai Cliieagoje. 
Tarnavo Amerikos kariuomenėje pirmame pasauliniam kare. Bu
vo karo fronte Prancūzijoj.

Apleidęs šį pasaulį, i>aliko liūdinčias gimines: seserį Eleną ir 
jos vyrą Krank Mobr, Gobies, Mihi, brolį advokatų Jonų Bag- 
džiūnų-Borden, jo žmonų Elenų ir jų šeimų; krikšto dukterį Ge
novaitę Zayner; brolio dukterį Cecilijų ir jos vyrų William F. 
Price, Hinsdale, 111.; brolėnų Dr. John V. Borden,’ Wasliington, 
D. C.; brolį Kazimierą, pirmo pasaulinio karo veteraną, Gobies, 
Mieli.; pusbrolį Jonų Kass-Kazakauckų, jo žmonų Emilijų ir jų 
šeimų; pusbrolį Ignacų Kass-Kazakauckų, jo žmonų Paulinų ir jų 
šeimų; pusbrolį Pranų Kass-Kazakauckų, pirmojo pasaulinio karo 
veteranų, gyvenantį Orland Park, III.; pusbrolį Antanų Kazak- 
Kazakauekų ir jo šeinių; pusbrolį Juozų Bernotų ir jo šeimų; pus
brolį Jonų Bernotų ir jo šeimų; pusseserį Onų Bernotas-Scliultz, 
ir jos šeimų; pusseserę Marijonų Bernotas Denecs, jos vyių Jonų 
Denecs ir jų šeinių; ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje 6845 S. Westem 
Avė. Telef. REp. 7-8600. Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 
2.3-čių, 1956 m. Iš koplyčios 9-tų valandų ryte velionis bus nuly
dėtas į Gimimo Panelės Švenčiausios bažnyčių, kur bus atliktos 
gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines ir palaidotas savo tėvų sklyjie.

Nuoširdžiai kviečiamu gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
pamaldose ir laidotuvėse.

Liūdinti; Broliai, Seserys, Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės

nuo užsisenmusių
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT- į 

VIR Ų Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
nega.ll ramiai sSdfitl Ir naktimis 
miegoti, nes Jų uSslsenSJuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad padalinu tų 
nležCJlmų Ir skaudėjimą, senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegtam. Ji taipgi padalina 
oletejlųių Ilgos vadinamos PSORIA- 
81S Taipgi padalina perdBJlmų ligos 
vadinamos ATHLETE’8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplydlmų 
barpplrdčlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džHlstančlos, suskilusios odos dedlr- 
vinių, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus ldbBrlmas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo gį 
vtrSlntų odoe ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 11.26, Ir 9S.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllvraukee, Wlsc„ Ga 
ry.Ind.lrDetrolt, Ml- 
oblgan arba rąžyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

JOHN F. ECDlilKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermifage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9831

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 patarna- Mes turime koplyčias
Irimas dieną Ir nak- visose Chicagos ir

|tL Reikale Saukite Roselando dalyse ir
mu>- uojau patarnaujame

/1 FOR SHAVING 
/?/ LIGS

LEGULO, Department D. 
MIS W. Bddy SL Chicago 84, OL

ARBET’S, INC-
2442 W. 47th St. 1746 W. 47th St.

Tel. VI 7-OT8O Tel VI T-3J7T
Chicago, Illinois

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAIsyette 3-3373

ANTANAS M. PHILLIPS
SSOT S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDK Rd., Riverside, III. Tel. OLympic 2-5245

3334 S. HALSTED STREET

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

————jURCISF7RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1133-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, m. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ 
2424 W. 69th STREET REpubllc 7-12151

'2314 W. TJtrd FLACE Vlrglnla 7-6672 (

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. Y Arda 7-1011

I



AM

Z

i mus

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, ČRICAGO, ILLINOIS Antradienis, gegužės 22, 1956

X Jonas Jokūbaitis su žmona 
ir dukra atvyko iš Hamilton, 
Ont., į Chicagą ir aplankė “Drau 
go redakciją bei apžiūrėjo tė
vų marijonų vienuolyno ir 
“Draugo” naujų rūmų statybą. 
Jokūbaitis yra provinciolo V. 
Atkočiaus, MIC pusbrolis.

X Ateitininkų šeimos šven
tė, pirmą kartą organizuota 
Chicagoje praėjusį sekmadienį 
Marijos Augšt. mokyklos pa
talpose, praėjo gražioje ir pa
kilioje nuotaikoje. At-kų šei
mos narių susirinko netikėtai 
daug, virš 200 asmenų, šv. Mi
šias atnašavo tėv. J. Kidykas, 
S. J., kurių metu nuotaikingai 
giedojo sol. D. Stankaitytė, 
vargonuojant M. Motekaičiui. 
Reikšmingas vysk. V. Brizgio 
pamokslas. Buvo motinų ir tė
vų paminėjimas, gausiausių 
ateitininkais šeimų — Liulevi- 
čių, Valaičių, Kazlauskų — pa
gerbimas ir gyva, dainomis 
palydėta, nuotaika, sudarė vie
nos artimos šeimos gyvastingą 
šventę. K. Kleiva šventę sėk
mingai pravedė trumpu laiku, 
išvengdamas visokio oficialu
mo.

X Dr. P. Daužvardis, Lietu
vos konsulas Chicagoj, atei
nanti sekmadienį, gegužės 27 
d., kan. F. Kemėšio minėjimo 
akademijoj Vyčių salėj 3 vai. 
popiet duos paskaitą apie ve- 
lionies veikimą rytinėse vals
tybėse. Bažnytinės minėjimo 
iškilmės įvyks Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčioj, kur 
mišias (sumą 10 vai.) laikys 
kleb. kun. A. Martinkus, o pa
mokslą sakys vysk. V. Brizgys. 
Visų organizacijų, kurias ve
lionis prieš 40 metų steigė, or
ganizavo ir vadovavo, nariai, 
taip pat visi velionį pažinoję 
Amerikoj ir Lietuvoj prašomi 
dalyvauti ir pamaldose ir aka
demijoj.

X Kun. dr. Pranui Maneliui 
sukanka 25 metai kunigystės. 
Buvęs Eichstaetto lietuvių klie
rikų rektorius kun. Manelis 
savo sukaktuves žada paminėti 
birželio 21 d. giedotomis šv. 
Mišicmis kolegijos koplyčioje. 
Šiuo metu kun. dr. Manelis yra 
Notre Dame, Belmont, Califor- 
nia. Tikimasi, kad šių iškilmių 
proga kun. Manelį aplankys jo 
pusseserės iš Chicagos: Motina 
Concepta ir Seselė Kristina.

X LB Bridgeporto apylinkė
rūpinasi lietuviškos knygos iš
platinimo reikalu. Tuo reikalu 
jau turėjo pasitarimą. Dabar 
šaukiamas bendras posėdis ir 
kviečiamas vietos jaunimas 
talkininkauti. Prašoma skautų, 
ateitininkų ir šaulių paramos. 
Norima aplankyti kiekvieno 
lietuvio butą, pasiūlant įsigy
ti kokią nors knygą ir įteikia
mas pilnas knygų katalogas.

X VI. Civinsko ir J. Karve
lio knygynai jau pajuto knygos 
platinimo mėnesį. Kasdien da
bar parduodama žymiai dau
giau knygų, kaip iki šio vajaus 
pradžios. Kai spauda pajudino 
knygos platinimo reikalą, tai 
sukruto ir patys pirkėjai. Yra 
asmenų, kurie paprašė knygų 
atnešti į butą.

X Verslininkai, norį savo 
įstaigose padėti rinkti Jauni
mo Peticijai parašus, prašomi 
skubiai kreiptis į Centrinį Ko
mitetą adresu: V. Adamkavi- 
čius, 2536 West 64th St., Chi
cago 29, III. Tel. RE 7-0638.

Lietuvi, padek Sibire kenčiančiam — 
pasirašyk Jaunimo Peticiją !

X LB Bridgeporto apylinkė
rimtai susirūpino sutarčių su
darymu atvykimui lietuvių į 
JAV. Tuo reikalu tarėsi posė
dyje ir ragino savo narius to
kias sutartis padaryti. Pasiro
do, kad nariai paklausė ir žy
miai prisidėjo prie garantijų 
sudarymo. Darbo ir buto ga
rantijos buvo parinktos vieto
je. Daugiau kaip 20 tokių su
tarčių jau sudaryta. Dar trūks
ta mūsų apylinkei padaryti 
apie 10 tokių sutarčių. Kvie
čiami nariai pasiskubinti tai 
padaryti.

X Mažosios Lietuvos Lie
tuvninkų Dr-ios, Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungos ir Mažo
sios Lietuvos Bičiulių draugijų 
valdybos turėjo posėdį pas dr. 
Blažį gegužės mėn. 13 d., ku
riame buvo sutarta rengti ben
drą Joninių laužą birželio mėn. 
23 d. Spaičio darže. Programa 
laužui jau sudaroma ir vykdo
mi parengiamieji darbai. Vie
toje Rambyno kalno, dabar 
bus švenčiama Joninių iškilmės 
ten pat, kur buvo pereitais me
tais.

X Birutės ir Aniceto Sa
dauskų dukrelė pakrikštyta 
gegužės 12 d. Dalios-Natalijos 
vardu. Krikšto tėvais buvo 
gail. sesuo O. Jurkšaitienė ir 
Starkus. Ta pačia proga jau
kioj nuotaikoj buvo atšvęsta 
Rozalijos Sadauskienės 80 m. 
sukaktis.

X Mok. A. Dundulis kalbės 

per radijo gegužės mėn. 23 d., 
trečiadienį. Kalbos tema “Ko
dėl reikalinga prenumeruoti ir 
išleisti dr. A. Šapokos knygą 
apie Vilnių anglų kalba”. Pa
skaitą organizuoja Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos va
jaus komisija.

X Marijos Augšt. mokyklos
lietuvaičių “Rūtos” ratelis iš
sirinko ateinantiems mokslo 
metams sekančią valdybą: Rū
ta Rakutytė — pirmininkė; Vi
ta Krištolaitytė — vicepirm.; 
Irena Daukantaitė — sekreto
rė; ir Genė Žiupsnytė — iždi
ninkė. Būrelio globėja yra se
selė M. Kristina.

X Šv. Antano parapijoj, Ci
cero, vyksta parapijos karna
valas. Kviečiami lietuviai at
vykti iš kitų kolonijų susitik
ti su ciceriečiais bei pasižiūrė
ti naujai dekoruojamos bažny
čios, kurios dažymas varomas 
pilnu tempu pirmyn.

X Antanas Gintneris, Lietu
vių Prekybos Namų — Furni- 
ture Center, Ine. pirmininkas, 
kalbės per S. Barkus radijo ge
gužės .mėn. 21 d. 7 vai. vakare 
tema: Daugiau meilės lietuviš
kai knygai”.

X Gasparas Velička, režiso- 
rius ir aktorius, Omaha, Nebr., 
suorganizavęs stiprią vaidinto
jų grupę, š. m. birželio 2—3 d. 
Lietuvių auditorijoj išpildys G. 
Veličkos dar Chicagos lietu
viams nematytą naują dramos 
kūrinį “Minija vėl išsiliejo”.

X Motinos dienos proga Ma
rijos augšt. mokyklos mokinių 
atstovės aplankė senelių prie
glaudą ir įteikė po asmeninę 
dovanėlę motinoms, kurių nie
kas kitas nebeprisiminė.

X Viktoras Žeronas, “Dai
navos” ansamblio narys, po 
apendicito operacijos guli 
South Town ligoninėje, 215 
kambarys.

Mažiau keliavo
Balandžio mėnesyje Chica

gos miesto susisiekimo priemo
nės pervežė pora milionų kelei
vių mažiau, kaip praeitų metų 
balandžio mėnesį: šiemet bal. 
mėn. keleivių buvo 50,671,327. 
Pajamų turėta $9,771,339.

INTERVIEW AKLO ŽURNALISTO

Apsuptas žurnalistų ligoninėje duoda pasikalbėjimą žurnalistas Vic- 
tor Riešei, kuriam prieš kiek laiko buvo sieros rūgštimi išdegintos 
akys. Tai pirma jo konferencija po užpuolimo. Riešei kovoja prieš dar
bininkų unijose įsigalėjusią korupciją. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. Jono Petrėno reda
guojamas Ateities žurnalas ge
gužės mėn. numeris papuoštas 
gražia Vyt. Valaičio nuotrau
ka išėjo iš spaudos. Jame rašo 
T. V.« Žiūraitis, D. Jadūnaitė, 
A. Sušinskas, D. Prikockytė, 
M. Galdikienė, A. Mažiulis, T. 
Sakalauskaitė, A. P. Bagdo
nas, A. Tamošaitis, S. J., K. 
Skrupskelis, P. Jatulis, I. Pa- 
liokaitė, J. Šoliūnas ir kiti. Pla
tūs yra sporto bei Darbų ir 
žmonių skyriai. Atskleistos 
knygos skyriuje J. Gulbinas 
rašo apie premijas, laureatus 
ir iškilmes, o J. B. recenzuoja 
VI. Ramojaus knygą Lenkty
nės su šėtonu. Tame pačiame 
skyriuje yra įdomus straipsnis 
apie amerikiečių literatūrą. 
Įdomus Kreivų šypsenų sky
rius. Žurnalas gausiai iliustruo
tas ir sumaniai redaguojamas.

— American Museutn of Im- 
migration jieško paramos. 
Amerikos Imigracijos Muzė- 
jaus komitetas kviečia tautų 
patarimų, kaip tą muzėjų tvar
kyti, kaip jame įrengti paski
rų tautų skyrius.

Tas muzėjus bus statomas 
papėdėje Laisvės Statulos. Mu- 
zėjaus steigimo idėjai pritarė 
daugelis „tautų jįr jų crganiza: 
cijos. Muzėjui statyti komite
to pirmininkas Pierre S. du 
Pont tretysis, nurodo, kad 
daugiau negu septyniasdešimt 
įvairių pasaulio tautų padėjo 
Amerikai įsikurti ir pasiekti 
dabartinės augštumos, tad 
svarbu, kad tos tautos padėtų 
tinkamiausiai sutvarkyti muzė
jų ir jų skyrius, kurie, tas pa
skiras tautas, ir jų įnašą į 
Amerikos gyvenimą, tinkamai 
pavaizduotų.

Muzėjus demonstruos Ame
rikos žmonių vieningumą. Mu
zėjus statomas, kurdinamas 
laisvomis aukomis, kurių rei
kės 5 milionų dolerių. Tačiau 
svarbu, kad tautos veikiančiam 
istorikų komitetui pasiūlytų 
savo geriausių žmonių protą, 
kuris padėtų muzėjų tinka
miausiai sutvarkyti ir drama
tizuoti epišką imigracijos ro
lę išvystant Ameriką, kaip tai 
tautą. Visa eilė remia šio mu- 
zėjaus kūrimą, jų tarpe ir 
Amerikos Lietuvių Taryba.

— Pamaldos už žuvusius Su
valkijos ūkininkus, kurie buvo 
sušaudyti Pajevonio byloje, 
Alfonsą Petrauską, Kazį Nor- 
kevičių, Bronių Pratasevičių ir 
Petrą šarkauską, įvyksta bir
želio mėn. 2 d. Philadelphijoje, 
ne šv. Jurgio, bet Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažnyčio
je. Nuteistieji ūkininkai pri
klausė katalikų jaunimo orga
nizacijai “Pavasaris” ir “Ūki
ninkų Sąjungai” Pajevonyje, 
Vilkaviškio apskrityje. Jiems 
mirties sprendimas buvo įvyk
dytas 1936 m. gegužės mėn. 23 
d. rytą 6 forte, Kaune.

— Dr. M. Devenis, gyveną? 
Watertown, Conn., savo sena
torių J. F. Dodd užprotestavo 
prieš 5 Sovietų tankinio laivo! 
“Tuapsės” jūrininkų pagrobi
mą ir pareikalavo, kad kongre
sas sudarytų komisiją pagro
bimui ir iš viso Sovietų agentų 
veiklai JAV-se ištirti.

KANADOJ
— Toronto Prisikėlimo pa

rapijos iškilmingas pastatų pa
šventinimas įvyksta birželio 3 
dieną, dalyvaujant Toronto 
kardinolui J. Mcguigan ir dau
geliui kitų augštų svečių. Prieš 
trejus metus naujai įsikūrusi 
naujųjų ateivių parapija pajė
gė investuoti virš 400,000 dol. 
Tai bene pats didžiausias pran
ciškonų užsimojimas nuo jų 
atvykimo.

DIDŽ. BRITANIJOJ
Lq S-gos metinis su- 
vyko

— D. B,

važiavimas vyko š. m. gegužės 
5—6 d. Londone Lietuvių na
muose. Lietuvos bylos dabar
tinę padėtį nušvietė pasiunti
nybės patarėjas V. Balickas. Iš 
klausius centrinių organų pra
nešimų ir aptarus ateities vei
kimo gaires, išrinkti naujieji 
vykdom, organai. Vliko Vykd. 
Taryba palinkėjo suvaviavimui 
sėkmės.' — -

ŠVEICARIJOJE
— LB Memmingeno apylin

kės valdybos pirmininko kun. 
A. Bungos rūpesčiu šiemet 
birželio viduryje ruošiama 
ekskursija į Šveicariją — į pa
sižymėjusią Bruder Klaus tau
tinę šveicarų' šventovę. Maria 
Einsiedeln šventovėje vysk. V. 
Padolskis atlaikys pamaldas už 
Lietuvą. Ten bus uždegta ir 
Tėvynės žvakė. Sachseln vie
tovėje vysk. V. Padolskis at
laikys iškilmingas pontifikali- 
nes mišias, o pamokslą sumos 
metu pasakys didelis lietuvių 
bičiulis abatas Vilis Maier. Iš
kilmingų pamaldų metu giedos 
Memmingeno lietuvių choras 
“Dama” ir vietinis choras. Vė
liau bus tragiškų birželio die
nų minėjimas sporto halėje

URUGVAJUJ
— Prieš Komunizmą Kovo

jančių Tautų Komitetas, kurio 
organizatorius ir pirmininkas 
yra didelis lietuvių bičiulis J. 
P. Martinez Bersetche, pasiun
tė Sir Anthony Edenui telegra
mą, prašydamas svečiams iš 
Kremliaus priminti jų paverg
tas Rytų ir Centro Europos 
tautas, kurios reikalauja nepri
klausomybės ir laisvų rinkimų 
JT kontrolėje. Siame keturio
likos tautų komitete lietu
viams atstovauja Bendruome
nės pirm. M. Svečiulis ir veik
lus jaunuolis J. Vaštakas. An
ksčiau lietuviams atstovauti 
pasišovęs vad. žurnalistas ne
buvo kieno nors įgaliotas, tad 
turėjo pasitraukti.

CHICAGOS ŽINIOS
Pagerbtas A. Rudis

Šen. Paul H. Douglas pasa
kė puikią kalbą praėjusį sek
madienį Bismarck viešbutyje 
įvykusiame Lietuvių Prekybos' 
Rūmų bankete, kuriame buvo 
gražiai pagerbtas inž. Antanas 
Rudis, pirmininkavęs šiai or
ganizacijai penketą metų. Se
natorius pakartotinai pasisakė 
už Lietuvos ir kitų bolševikų 
pavergtų tautų išlaisvinimą ir 
plačiai išdėstė savo veiklos pa
vergtųjų naudai planus Senate.

Kitas kalbas pasakė: konsu
las dr. P. Daužvardis, Alto pir
mininkas L. šimutis, Lietuvių 
Prekybos Rūmų pirmininkas 
adv. Ed. Stasiukaitis. Į sveiki
nimų ir linkėjimų kalbas atsa
kė garbės ženklu apdovanotas 
A. Rudis.

Programai vadovavo Petras 
C. Massie, Prekybos Rūmų vice
pirmininkas. Meninę progra
mos dalį išpildė Irena Kelly 
(Kaledinskaitė) ir Jonas Vaz- 
nelis, A. Kučiūnui akompanuo
jant. Abu dainininkai labai ge
rai dainavo.

Labai reikšmingą invokaciją 
atkalbėjo kun. dr. Juozas Vaš
kas, MIC, Tėvų Marijonų vice- 
provinciolas iš Romos.

Tarp kitų žymių svečių ban
kete dalyvavo Morris B. Sachs, 
demokratų kandidatas i sena
torius Richard Stengei, Urug
vajaus konsulas F. Stungevi- 
čius, keli Chicagos didžiųjų 
dienraščių redaktoriai, daug 
valstybės, apskrities ir miesto 
valdžios pareigūnų.

Banketas praėjo labai jau
kioje nuotaikoje. Šis Lietuvių 
Prekybos Rūmų metinis ban
ketas buvo 23-čias iš eilės.

2,000 policininkų Šv. Judo 
pamaldose

Chicagos Šv. Judo policinin
kų lyga sekmadienį Šv. Petro 
bažnyčioje, 110 W. Madison, 
turėjo savo pamaldas ir pas
kiau paradą, kuriame dalyva
vo apie 2,000 policininkų ir ci
vilinių įstaigų sargų. Paradui 
vadovavo pats meras Daley. 
Mišias laike prel. Meehan, ka
talikų arkidiecezijos laikraščio 
“New World” redaktorius. Pa
moksle jis priminė, kad polici 
ninkai saugo žmonių gyvastį ir 
jų pašaukimo darbas gali būti 
jaugštas kaip kunigo ir vienuo
lės. Mišioms tarnavo unifor
muoti policininkai. Po pamaldų 
buvo bendri pusryčiai. Po to 
daugelis aplankė Haymarket 
riaušių paminklą, esantį Union 
parke, kur 1886 m. gegužės 4 
d. buvo užmušti 9 policininkai, 
kai į jų gretas, ėjusias išsklai
dyti anarchistu susibūrimo, bu
vo mesta bomba.

Lietuva ir SSSR vadai
Dienraštis “Chicago Tri

būne” pakartojo konsulo dr. P. 
Daužvardžio mintį, — kaltini
mą naujiesiems Rusijos va
dams, kad šie, pasmerkdami 
Staliną, neatitaiso jo skiraudų, 
nebaigia vergijos Baltijos kraš
tuose. Iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ir toliau išgabenamas 
jaunimas. Konsulas kalbėjo 
vaizbos buto parengime Bis
marck viešbutyje.

Šoks bobutės
Ateinantį sekmadienį Mor

ton Augšt. mokykloje, ties 24 
gatve ir Austin, Cicero, bus pa
rengimas, kuriame šoks ir ki
tą programą išpildys “gre- 
mos”, narės Grandmothers 
Club of Chicago. Jos nori pa
daryti pinigo aklųjų šelpimui.

Pirmoji aguonėlė — merui
Ketvirtadienį ir penktadienį 

Chicagoje bus pardavinėjamos 
aguonėlės, padarytos invalidų 
veteranų. Aguonėlių norima 
paskleisti apie 2,000,000. Pir
moji jų bus prisegta miesto mė- 
rui Daley. Pajamos skiriamos 
invalidų veteranų šalpai.

Vikrumas išgelbėjo 
gyvastį

Sportininkas Orestes Minoso 
tik savo vikrumu išsigelbėjo 
nuo sunkios nelaimės: jis buvo 
atvažiavęs taksiu prie 838 E. 
43 str. ir, stovėdamas iš kairės 
pusės taksio, mokėjo už patar
navimą. Staiga jis pamatė, kad 
kitas automobilis važiuoja tie
siai ant jo. Sportininkas suri
ko sustoti, bet tas nestojo. Ta
da vikrus sportininkas užšoko 
ant bumperio, apsikabino au
tomobilio priekį ir tik tada vai
ruotojas, pastebėjęs, sustojo. 
Sportininkui kiek sužeistas ke
lis, tačiau rentgeno spindulių 
nuotrauka parodė, kad kaulas 
nėra sužalotas. ©

Ginčai dėl šunų
Chicagos ir priemiesčių tary

bos yra išleidusios nuostatus, 
kaip reikia tvarkyti šunis. Nuo
statai buvo priimti kai dauge
lis žmonių, apsigyvendami at
skiruose namukuose, panoro 
turėti šunis ir kai kaimynai 
ėmė skųstis dėl jų netvarky- 
mo. Chicagoje šuo su antsnu
kiu gali būti paleistas lakstyti 
laisvai. Eilėje priemiesčių šuo 
tegali būti išleidžiamas tik nuo
latinėje savininko šeimos narių 
priežiūroje.

Griežtumas išgelbėjo daug 
gyvybių

Policijai nusistačius griežtai 
prižiūrėti susisiekimo taisyklių 
vykdymą nuo 1949 metų 33% 
sumažėjo sunkūs sužeidimai 
Chicagoje: 1949 metais tokių 
sužeidimų buvo 3,165, o praei
tais metais — 1544-iais ma
žiau. Palyginimas daromas su 
1949 metais, nes nuo to laiko 
pradėta vesti šios rūšies statis
tika.

Patartina išsikirpti
Rūpesčiai Ir sunkios mintys — be 

reikalo graužia sveikatą.. Tai ne tik 
padidina ligas, bet padeda atsirasti 
Ir visai naujoms (širdies, nervų, 
skrandžio, net reumatizmo). Juoko 
reikšme sveikatai ne taip jau maža 
(kaip žmones mano).

Juokis — būk linksmas!

Apie juoko reikšmę tuoj Įsigyk 
(dabar labai atpigintą)

VAIVOS
“JUOKTIS SVEIKA”

300 juokų rinkinys, I Ir n dalis

Dvi paveiksluotos, elegantiškos, 
modernaus kišeninio formato Juokų 
knygeles, už abi tik du doleriai Rei
kalauk, kad Jums išrašytų, jeigu dar 
nCra artimiausiam kioske.

"■ Gaunama

DRAUGAS,
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, m.

Autorių atstovas:
NAPOLEONAS JONUŠKA, 

15 Cotton St.
RoslindaJe 31, Boston, Maso.

MARUOS MftNESĮ PRALEISKI-
ME GEGUŽINIU PAMALDŲ 

DVASIOJE
Gegužinių pamaldų dvasia yra to

kia gili, tokia maloni ir tokia 
lietuviška

Ši dvasia yra puikiai išreikšta 
Jo Ekscelencijos 

Vyskupo Vincento Brlzgio 
gegužiniuose skaitymuose:

MARIJA DANGUJE 
IR ŽEMEJE

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

Knyga papuošta puikiu dali. J. 
Pllipausko viršeliu. Ji turi 144 
psl. ir kainuoja tik $1.50. Ją iš
leido Lietuviškos Knygos Klubas.

Ulaakymua tr plnlgua siuskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8. ILL.

KAS KĄ IR KUR
— Blazfjus Kazlauskas, Labda

rių sąjungos pirmininkas, prane
ša, kan centro valdybos posėdis 
įvyksta trečiadienį, gegužės 23 d. 
8 vai, vak., žemutinėje šv. Kry
žiaus parapijos salėje.

SEZONO UŽDARYMO BALIUS

Įvyks šių metų gegužės mėnesį 26 
d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. vaka
re. Lietuvių Auditorijoje, 3137 Ko. 
Halsted gatvėj. Chicagos šaulių 
Klubo Meno Kuopelė suvaidins nau
jų veikalų ‘‘BUS AUDRA” iš pa
vergtosios Lietuvos gyvenimo. Da
lyvauja jaunimas, enkavedistai ir 
partizanai. Šokiams gros B. Jonušo 
orkestras. Gėrimų bufetas. Įeinant 
aukojama $1.50, student. ir moks
leiviams 75c.

Sirenos priemiesty
Sekmadienį, pusėj aštuntos 

valandos iš ryto, Skokie prie
miesty ėmė kaukti keturios ten 
įtaisytos sirenos. Daugelis gy
ventojų šoko iš lovos ir ėmė 
skambinti policijai — vieni 
pykdami, kad juos prikėlė, ki
ti — teiraudamiesi, ar tai ženk
las artėjančio oro puolimo. Po
licija paaiškino, kad tai prati
mai, ruošiantis, jeigu toks oro 
puolimas tikrumoje įvyktų.

Sirenas išgirdę — civilinės 
apsaugos pareigūnai tuojau 
ėmėsi darbo: Eadie aerodrome 
ėmė leistis gelbėjimui paskirti 
lėktuvai, buvo suorganizuota 
pirmosios pagalbos ligoninė, 
surikiuoti buldozeriai valyti 
Chicagą nuo griuvėsių.

Didelė prekyba
Chicagos mažmenų prekyba 

(čia neįskaitoma urmo preky
ba) per 1955 metus pasiekė 
$8,161,023,000. Apie tai skelb
damas Sales Management .ma
gazinas praneša, kad pareitais 
metais prekyba Chicagoje pa
siekė augščiausią apyvartą.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

, ‘‘DRAUGAS’’ 

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, HL
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GEGUŽES MENESIO 

PASISKAITYMAS 
APIE MARIJA

PAŽVELKIME 1 MARIJĄ. Nuo
stabus švč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regitojų pasakojimais (šv. Brigi
tos, Marljss Agreda, sės. Katarinos 
Emmerlch Ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina SI pasakojimą su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik |S.00. šią puikią knygą 
paraše prel. dr. F. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. Švč Ma
rija laiko bėgyje apsireiškė {vairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J. Kuzmlckls, šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo Ir ki
tur ilnomus. Dievo Motinos apslrelB- 
klmus, kaip: La Halette, Lurde, Fa
timoje; apie 8tebuklingąj| Medallkš- 
1J ir kt Įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto Švč. Marijos Nekal
biausios širdies kultą ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį. Knyga turi 16# psl.. paveiks
luota, įrišta | kietus viršelius Ir kai
nuoja fS.OO.

AUŠROS CVAlGŽDft. 1B tautų Ir 
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
todellat mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
lybtelCJualua rašytojų perlus Iš įvai
rių kalbų surinko Ir sutvarkė A. Ty- 
molls. Tai knyga apie Mariją, kuri 
įurštų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina <2.00.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avonue
CHICAGO 8, ILLINOIS


