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REIKIA TARPTAUTINĖS POLICIJOS - DULLES
Patys nariai išaiškina

"Pasaulio Taikos Sąjūdį"
JUOZAS LINGIS, 

mūsų bendradarbis Švedijoje
Kad “pasaulio taikos sąjūdis“ su Picasso “taikos“ balan

dėliu tarnauja visai kitiems tikslams negu taikai, tą objektyvus 
stebėtojas galėjo jau nuo pat pradžios pastebėti.

Neatsakė j klausimą

Tuo įsitikina to sąjūdžio net 
ir patys uoliausieji nariai ir 
pradeda nuo jo atkristi. Š. m. 
kovo 16 d. švedų dienraštyje 
“Stockholms-Tidningen” žino
mas švedų rašytojas Erikas 
Blombergas, vienas iš aktyvių
jų to sąjūdžio narių, iškelia aikš
tėn teisybę apie šitą sąjūdį. To 
jo atkritimo ir viešo išpažinimo 
priežastimi buvo jo atviras laiš
kas sąjūdžio prezidiumo pirmi
ninkui prof. Joliot-Curie, kuria
me jis, pasipiktinęs sovietų niek 
šybėmis Vengrijoje, stačiai pa
klausė: “Kodėl pasaulio taikos 
sąjūdžio taryba tyli apie įvy
kius Vengrijoje?” Laiškas bu
vo išsiųstas pernai gruodžio vi
duryje, tačiau į jį jokio atsaky
mo jis dar nėra gavęs, nors ta
rybos pirmininkas jam buvo tai 
ir pažadėjęs. Šis švedų rašyto
jo pareiškimas spaudai yra la
bai įdomus, kuris atidengia daug 
smulkmenų apie sąjūdį ir jo ta
rybą. Sąjūdį jis ir toliau laiko 
nekomunistiniu, nes jam priklau
so įvairių įsitikinimų žmonių ir 
net prieš komunizhną nusista
čiusių asmenybių bei grupių, ta
čiau nepaneigia, kad daugiau
sia paramos sąjūdis gauna iš 
rytų. Tačiau su sąjūdžio taryba 
yra visai kitaip. Leiskime rašy
tojui pačiam kalbėti.

Komunistu instrumentas
"Taryba yra drauge paren

giamasis ir vykdomasis orga
nas. Jis šaukia savo atskirus su
važiavimus didžiųjų pasaulio 
taikos kongresų programai nu
statyti. Tuo būdu taryba pasi
darė diriguojančiu ir pataria
muoju organu ir įgavo tokią ga
lią, kuri. mano nuomone, prieš
tarauja sąjūdžio demokratiniam 
principam. Ir, mano nuomone, 
kaip tik komunistai piktam pa
naudoja tą galią. Į kongresus bu 
vo kviečiami ir stebėtojai ta pa
čia teise, kaip ir delegatai. Daug 
ne komunistinio nusistatymo tai 
kos draugų pasinaudojo teise 
pareikšti savo nuomonę, užmegs 
ti santykius su nauju sąjūdžiu 
ir painformuoti apie jo charak
terį... Tačiau nereikia užsimerk
ti prieš faktą, kad patys repre- 
zentyviausi asmenys tuojau ap
sivylė ir atsitraukė, nes jie ten 
nematė nei tolerancijos, nei ob
jektyvumo iš daugumos pusės. 
Prie tokių žinomesnių atsime- 
tusių žmonių priklauso anglų 
darbiečių politikas Konni Zilia- 
eus, amerikiečių senatorius John 
Rogge, švedų “quakerių” atsto
vė Elsa Cedergren (mirusio šve
dų karaliaus Gustavo V brolio 
duktė).

Cenzūruoja kalbas visų 
akivaizdoje

Po pasiruošimo Wroclawe pir
masis pasaulinis taikos kongre
sas įvyko 1949 m. Atidarymo 
dieną tautinės dalyvių grupės 
buvo paragintos paskirti atsto
vus į prezidiumą. Visų švedų 
nustebimui iš tribūnos buvo pas 
kaitytas ne tas delegatas, kurtį 
mes parinkome, o ponia Ceder
gren, kurios pavardė komitetui 
iš propagandiniu atžvilgiu gra
žiau skambėjo* (programoje ji 
buvo užrašyta kaip “švedų ka
raliaus šeimos narys”). Tačiau 
ir jos kalbą verčiant turėjo iš
cenzūruoti ir tik švedams griež

tai užprotestavus ji buvo per
duota ištisai. Epizodas, pasiro
dė, buvo simptominis. Kartais 
daug svarbiau buvo surinkti ži
nomų žmonių pavardes, negu 
prasti. Šis citatos sakinys buvo 
jų mintis apie taiką. Ir iš mano 
paties kalbos, kurios taip nete
ko pasakyti, švedų komunistai 
norėjo išmesti šį posakį: “Ne
užtenka pasakyti, kad dvi prie
šingos socialinės sistemos gali 
taikai šalia viena antros gyven
ti — reikia tai ir darbais įro
dyti”. Man buvo aiškinama, kad 
šį sakinį gali žmonės netaip su- 
paimtas iš Stalino, o jo pareiški
mo kritika komunistams buvo 
tada majestoto pažeidimas. 
Bolševikai už agresyvius karus

Į Vieną aš buvau pakviestas 
kaip svečias, sekretoriui iš anks
to sutikus leisti man kalbėti 
kongrese laisvai ir nenukarpy
tai. Man buvo tatai leista, ta
čiau po gana audringo posėdžio 
su visa Skandinavijos delega
cija. Savo kalboje aš pasmer
kiau abiejų didvalstvbių grupių 
agresinę politiką, tarp kito ko 
ir Sovietų kišimąsi į rytų vals
tybių suverenumą. O kad toji 
mano kritika nepatiko, tai pa
rodė pats blogiausias laikas, 
skirtas tai mano kalbai progra
moje.

Įtarimas buvo patvirtintas 
Helsinkyje. Ten aš perspėjau 
dėl perdėto taikos optimizmo, 
kai rusai atleido politinę įtam
pą; pabrėžiau, kad lengvą ato
slūgio periodą gali vėl agresija 
pakeisti, nes lokaliniai konflik
tai, nacionalistinės ar kitos eks
tremistinės agitacijos paveikti, 
graso išsiplėsti į pasaulio gais
rą. Ypač buvo suminėtas Izra
elis ir arabų valstybės, kaip pa 
vojingi gaisro židiniai. Į pasiū
lymą, kad taryba rūpintųsi di
džiausiu santūrumu visuose tuo 
se frontuose, buvo visai nekreip 
tas dėmesys. Taip pat be jokių 
rezultatų, nežiūrint, kad Skan
dinavijos delegacija raštu tary
bai tam pilnai pritarė, buvo ir 
mano pasiūlymas pasaulio tai
kos tarybai imtis iniciatyvos su 
daryti smegenų trustą iš moks
lininkų ir kitų intelektualų); 
jo uždavinys būtų be jokių re
zervų išanalizuoti karo priežas
tis ir skelbti tai tarptautiniame 
žurnale. Mano kalba, paskui pa
teikta vokiškai, buvo nepilna ir 
klaidinanti. Tai atsitiko, kaip 
paaiškėjo, dėl mano “herezijos” 
prieš pačios tarybos šūkius, y- 
pač dėl mano pažiūros, kad pa
saulio taikos sąjūdis turi steng 
tis sutrukdyti netik atominį ka
rą, tačiau ir kiekvieną karo for
mą, nes dabartinių laikų didy
sis karas toliau negalės apsiri
boti vien tik konvencionaliniais 
ginklais. Tarybos prezidiumas 
paskui pareiškė, kad revoliuci
niai išsilaisvinimo karai yra iš
imtys, kurių negalima apspręsti 
iš taikos požvilgio.

Pasaulio taikos tarybos supra 
timui sukonkretinti aš turėjau 
pasirinkti pavyzdžius iš savo as
meninės patirties. Tačiau aš ži
nau, kad ir kiti panašiai pašte-i 
bėjo.

Reikia kovoti sii “Pasaulio 
Taikos sąjūdžiu”

Susirinkusi ir diriguoti pasi
rengusi klika panaudoja visą I

Britų InijM'rija ilgai gyrėsi, 'kad saulė niekad nenusileidžia ant jes žemių. Tačiau dabar matosi aiški lni|M>ri.įos prieblanda. Žemėlapis jmrodo 
vietas, kurios jau gavo ar greit gaus teisę laisvai ir savarankiškai tvarkytis kaip niekam nepriklausomos valstybės.

JAV veda "bado" politiką 

prieš Egiptą - Nasseris
KAIRAS, Egiptas, kovo 31 d. — Egipto prezidentas Gamai 

iNasser uždarame pasikalbėjime su amerikiečiais laikraštininkais 
vakar pabėrė labai karštų žodžių Jungtinių Amerikos Valsty
bių adresu. Nasser teigia, kad Amerika veda “bado” politiką 
Egipto atžvilgiu.

“Amerika nori mus privesti ■— .......... — 1 ...... ..................
prie bado, o Sovietų Sąjunga vienas dalykas, o ugdyti komu-
nori mums padėti," Nasseris 
pasakė Egipte besilankantiems 
laikraštininkams. “Mes norime 
turėti draugiškus santykius su 
Amerika, bet ne spaudimu. Kol 
turėsime duonos ir kviečių, mes 
priešinsimės bet kokiam spau
dimui.

Džiaugiasi mūsų bėdomis
“Mes esame labai apvilti, kai 

skaitome amerikietiškus laik
raščius ir tarp eilučių randame, 
kad amerikiečiai džiaugiasi mū
sų bėdomis.”

Toliau, amerikiečiai laikraš
tininkai pranešė, kad Nasser 
skundėsi, jog Amerika nepar
duoda Egiptui kviečių.

Nasser paneigė, kad jo veda
ma politika esanti pro-komunis- 
tiška, teigdamas, kad “santy
kiauti su Sovietų Sąjunga yra

• JAV Gynybos departamen
tas sumažino įvairių tyrinėjimų 
sričių štabus. Kaikurie tyrinėji
mų skyriai nieko bendro netu
rėję su gynimosi reikalais per
vedami kitiems departamen
tams.

pasaulio taikos sąjūdį komuniz
mo tikslams.

Pareiškimai dėl Vengrijos Hel 
sinkio posėdyje praeitą rudenį 
parodė, kad vidaus nesutarimai 
nebegali būti ilgiau slepiami...

Tendencijos sukoncentruoti 
jėgą iš tarybos pusės tarnauja 
kitiems tikslams, tik ne taikos. 
O kadangi tie tiksliai graso są
jūdžio principams atsidurti pa
vojuje, tat laikas viešai jiems 
pasipriešinti ir juos kritikuoti”, 
— baigia savo atvirą laišką ra
šytojas Blombergas.

Kad tasai pasaulio taikos są
jūdis buvo sukurtas komunisti
nei propagandai, ciniškai prasi
taria ir komunistų vadai. Štai 
prieš kongresą Vienoje tada bu 
vęs Vengrijos ministeris pirmi
ninkas Rakosi pareiškė, kad 
“pasaulio taikos sąjūdis sumo
bilizavo žmones; tai mes vien 
tik gryna politine propaganda 
būtume labai sunkiai pasiekę. 
Didelė dalis senosios inteligen
tijos per taikos sąjūdį tikrai 
įžiūrės, kad jų vieta yra mū
sų pusėje“.

nizmą yra kitas.” I*c.;ak Nasser 
Egiptas nežeidęs su rytais ir 
vakarais.

Tai nonsensas,” jis pasakė, 
"mes arabai nesame pozicijoje 
atmesti jokį pasiūlymą.”
Neleis Izraelį naudotis Suezo

Kanalu
Jis pareiškė, kad Egiptas 

pats vienas tvarkys Suezo Ka
nalą ir “aš esu tikras, kad jo
kie grąsinimai ir spaudimas 
mūsų nepaveiks.”

Egiptas neįeisiąs Izraelio lai
vams naudotis Suezo Kanalu, 
kol nebus išspręstas arabų pa
bėgėlių klausimas, kuris svar
besnis už vengrų pabėgėlių 
klausimą. Izraelio naudojimasis 
kanalu ir arabų pabėgėlių klau
sima: yra surišti ir “norime 
juos išspręsti kaip vieną klau
simą,” Nasser pasakė.

Jau veikia antras
atominis submarinas

GROTON, Conn., kovo 31 d. 
Antras atomine jėga varomas 
povandeninis laivas, pavadintas 
Seawolf, vakar buvo atiduotas 
JAV laivyno tarnybai. Naujas 
submarinas galės be sustojimo 
plaukti apie 80,000 mylių. Sea- 
wolf bus naudojamas įvairiems 
atominių jėgainių išbandy
mams. Pirmasis atomine jėga 
varomas povandeninis laivas, 
Nautilus, išplaukęs 60,000 my
lių tuo pačiu kuru, dabar per
tvarkomas ir atnaujinama jo 
atominė jėgainė.

• Lenkijos premjeras, J. Cy- 
ranciewicz atvyko į Bombay, 
Indija, kur viešės visą savaitę.

• Eisenhoinerio administraci
ja ateinančios savaitės bėgyje 
aprobuos ekonominę pagalbą 
Ijenkijai. Tikimasi, kad lenkams 
bus duota pagalba ketvirtadaliu 
prašomos sumos.

KALENDORIUS
Balandžio 1 d. Šv. Theodoras 

ir šv. Viktoras; lietuviški Rin
gaudas ir Dairona.

ORAS
Oro biuras praneša, kad Chi

cagoje ir apylinkėse bus dalinai 
apsiniaukę. Temperatūra sieks 
virš 40 laipsnių.

Atrastas pagrobtos
amerikietes lavonas

TEHERANAS, kovo 31 d. — 
Vakar rastas peršautas ir su
badytas lavonas amerikietės 
mokytojos, Mrs. Anita Carroll, 
kuri prieš porą dienų buvo ban
ditų pagrobta. Lavoną atpažino 
Amerikos pasiuntinybė Tehera
ne. Carroll vyras, Kevin ir jo 
draugas, Brewster Wilson buvo 
banditų nužudyti ir Carroll žmo 
na pagrobta. Buvo tikėtasi, kad 
banditai ją bandys parduoti ne
laisvėn. Kariuomenei ir policijai 
pradėjus vytis banditus, Anita 
Carroll buvo nužudyta. Ameri-} 
kos pasiuntinybė Teherane bu
vo pažadėjusi mokėti banditams 
pinigus už Carroll paleidimą.

Dulles siūlo Jungtinėm Tautom 

naują balsavimo būdą
VVASHINGTONAS, kovo 31 d. — JAV Valstybės Sekreto

rius, John Foster Dulles, šeštadienį pareiškė, kad pasaulį išsau
goti nuo karų reikalinga tarptautinė policija. J iš pareiškė, kad 
karai gręsia pasauliui keliose vietose Azijoje, Vidurrytuose ir 
pačioj Europoje.

Ta pačia proga Dulles pakar-' 
tojo savo priešinimąsi Raudo
nos Kinijos priėmimui į Jung-, 
tinių Tautų Organizaciją. Rau
donos Kinijos valdžia nekalba 
už visus Kinijos žmones ir sa
ve palaiko tik teroru ir prie
spauda.

Dulles šias mintis pareiškė. 
savo parašytoje naujoje 2,000. 
žodžių įvadoje knygai “Knygas 
ar Taika”.

Dulles šią knygą parašė 
1950 metais. Nauja įvada pri
taiko ją mūsų dienomis. Val
stybės departamentas pareiškė, 
kad bus išspausdinta 150,000 
egzempliorių įžangos įvairiomis 
kalbomis. Knygelės kaina bus 
15 centų.

Dulles savo naujoje įvadoje 
tarptautinės policijos įdeja pla
čiau nepaaiškino, tačiau kaiku
rie diplomatai nurodo, kad kny
ga pasirodžiusi po to, kai pa
siųsta Jungtinių Tautų policija 
į Vidur. Rytus. Jie laiko tai 
reikšminga.

Nauja balsavimo sistema 
Jungtinėse Tautose taip pat iš
kelta. Dulles perša mintį, ku
rios turi didesnę atsakomybę 
pasaulio reikaluose privalėtų tu 
rėti didesnį balsą už kitas val
stybes. Tai reiškia, kad didelės 
valstybės, kaip Sovietų Rusija, 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
Anglija ir Prancūzija (urėtų 
daugiau balsų negu mažesnės 
ir silpnesnės valstybės.

Nori pasilikti JAV
CHICAGO, kovo 31 d. — So

vietų Rusijos pasiuntinybė VVa- 
shingtone daro didelį spaudi
mą, kad Chicagoje gyvenančių 
rusų, George ir Nabejda Koz- 
min, pareiškusių norą grįžti Ru 
sijon, šeima irgi grįžtų su tė
vais. Kozmin šeima turi 4 vai
kus, kurių jauniausias yra čia 
gimęs. Sovietai reikalauja, kad 
ir tas būtų grąžintas Rusijon. 
Jie teigia, kad tėvai Rusijos pi
liečiai, tad ir jų vaikai yra pi
liečiai. Vyriausias šeimos sū
nus, Richard, 10 metų, pareiš
kęs norą pasilikti Amerikoje.

Balandžio 9 ir 10 d. Cook 
County Family Court nuspręs 
vaikų likimą.

Pirmieji konvojai
perplaukė Suezę

PORT SAID, Egiptas, kovo 
31 d. — Du laivų konvojai, pir
mieji nuo Suezo Kanalo uždary
mo pereitų metų lapkričio mė
nesyje, įplaukė į Port Said uos
tą šeštadienį. Laivai priklausė 
10 šalių. Jų tarpe nebuvo jokio 
Izraelio laivo.

Indijoje, augšti pareigūnai 
teigia, kad Egiptas sutikęs Pa
saulio Teisme diskutuoti Izrae
lio teisę naudotis Suezo kanalu. 
Taip pat ir visi kiti ginčai gali 
būti iškeliami Pasaulio Teisme

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Norvegija ir Ispanija prisidėjo prie valstybių, kurių lai

vai naudosis Suezo Kanalu.
— < Pabalti jos jūroje didžios miglos melu susidūrė du Suo

mijos laivai.
— Maskvos radijas ir laikraščiai paskelbė Bulganino laiš

kų, kuriame įspėjama Danija, kad jai gresia sunaikinimas ato
minio karo metu, jei Sovietų Sąjunga pasinaudotų karo atveju, 
jai priklausančia apsigynimo teise. Taip pat įspėtos ir Jungti
nės Amerikos Valstybės, nes “šiais laikais nėra jokių nenugali
mų distaneijų'’.

— Anglijos laivas Queen Mary kreipėsi j streikuojančius 
anglus laivų krovėjus leisti jai Įplaukti į Southlmmptond uostų 
su keleiviais.

— JAValstybės priėmė Egipto siūlomas Suezo kanalo są
lygas kaip pagrindų tolimesniems pasitarimams, nes nori tam 
tikrų pakeitimų, kurie apsaugotų kanalu naudotojas.

— Graikijos ambasadorius Londone grįžo j saro pustų po 
Kipro arkivyskupo Makarios paleidimo.

Atmetė Sovietu 

paskolą
WASHINGTONAS, kovo 31 

d. — Čia pranešama, kad Jugo
slavija atmetusi Sovietų siūlo
mą šimto penkias dešimts mi
lijonų dolerių paskolą. Teigia
ma, kad paskolos pasiūlymas pa 
darytas Kruščevo ir Bulganino 
lankymosi Jugoslavijoje prieš 

1 du metu proga. Tačiau, dabar 
■ sovietai prašė atidėti paskolą 
J penkeriems metams. Jugoslavi
ja pakeistą pasiūlymą atmetusi. 
VVashingtonas tai laiko ženklu, 
kad blogėja Jugoslavijos ir So
vietų Rusijos santykiai.

Didėja priešinimasis
MacMillan valdžiai

LONDONAS, kovo 31. — Pa
sipriešinimas konservatyvių par 
tijoje sukėlė naujus pavojus An 
glijos premjero MacMillan prieš 
dešimt savaičių sudarytai vy
riausybei. Ištremto Kipro salos 
vado arkivyskupo Makarijos pa 
leidimas iššaukė griežtų protes
tų prieš MacMillan. įtakingas 
I Girdas Salisbury, turįs didelę 
įtaką paralienei, pasitraukė iš 
pareigų. Teigiama, kad vien jo 
įtaka MacMillan buvęs paskir
tas ministerių pirmininku. Dau
gelis konservat. partijos narių 
priešinasi Makarijos paleidimui 
be jokio užtikrinimo, kad jis 
pasmerksiąs terorizmą Kipre. 
Taip pat čia spėliojama, kad 
Makarijoh paleidimas yra Ber- 
mudos konferencijos išdava. 
Luce laimėjo

Laetare medalį
NOTRE DAME, Ind., kovo 31 

d. — Notre Dame Universiteto 
vyr iausybė paskelbė, kad Laeta
re medalis šiais metais paskir
tas buvusei JAV ambasadorei 
Italijoje, Clare Booth Luce. Kas 
met Notre Dame universitetas 
.Laetare medalį įteikia pasižy
mėjusiam katalikui veikėjui ar 
veikėjai. Clare Booth Luce atsi
vertė į katalikybę prieš 10 me
tų.

• Bulganinas ir Kruščevas 
birželio mėnesyje lankysis Suo
mijoje. Suomijos užsienio reika
lų ministerija praneša, kad so
vietų vadai atvažiuos birželio 
6 d. ir išbus visą savaitę.

• Australijos valdžia paleido 
penkis japonus nuteistus už ka
ro nusikaltimus.

pagal 1888 m. Suezo Kanalo su
tartį.

Egiptas, reikalaus, kad visi 
Kanalo mokesčiai, būtų jos val- 

, džiai sumokami,tie patys šalti- 
| niai teigia.

Vakari) diplomatai pranašau
ja, kad JAV, Anglija ir Prancū
zija nusileis Egiptui ir priims 
jos prezidento Nasserio pasta- 

I tylas sąlygas.
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MEDICINOS SRITYJE
1>|{. A. LUPOMS, Lancaster, Mo.

v '
Apie 15 nulinnų amerikiečių šių bereikalingų sveikatos ga 

kenčia nuo perdidelio kraujo' dinimo reiškinių išvogimui tė- 
spaudimo. Daugelis iš jų net Į ra vienintelis kelias — būtinai 
pakankamo dėmesio j tai nekrei griežtai laikytis gydytojo nuro- 
pia, o tragedijai ištikus jau per j dymų. Tikrinimo metu reikia 
vėlu nelaimingąjį gelbėti. Šian- gydytojui atvirai pasakyti, ko- 
dieninė medicina augšto krau- kius vaistus vartojai, maisto pa- 
jo spaudimo atvejais daug ga- pildymus ar vidurių laisvinto- 
li padėti, jei pacientas to siekia jus gėrei. Galbūt gydytojas ras, 
ir laiku jieško pagalbos.

Įspėjamieji ženklai

Nors tik gydytojas tegali duo 
ti tikrą atsakymą, ar pacientas 
turi augštą kraujo spaudimą, 
tačiau yra daug įspėjančių ženk 
lų, kurie rodo nenormalų krau
jo spaudimą, o tuo pačiu rei
kalą pasimatyti su gydytoju pa 
galbos reikalu. Skausmai yra 
dažnas augšto kraujo spaudi
mo (hypertension) reiškinys.
Jie pasireiškia rankose, kojose, 
nugaroje ar pečiuose iki nervų 
ar sąnarių uždegimo, kada iš 
tiesų tikroji priežastis jau daž
niausiai yra augštas kraujo 
spaudimas. Nors paprastai skau 
da užpakalinė galvos ar spran
do dalis, bet skausmai gali pa
sireikšti smilkiniuose, viršugal
vyje ar kiekvienoje kitoje gal
vos vietoje. Pergreitas pavargi
mas. išsisėmimas popiety, ne
miga nakties metu, perdidelis 
jautrumas, svaigulys taipogi 
gali būti augšto kraujo spaudi
mo simptomai. Artima būklė 
nualpimui, svyravimui, svaigu
lio padidėjimas lenkiantis, su
kantis, sėdantis arba kitokiu į rinėtojų susirinkime Houston, 
būdu staiga keičiant padėtį, tai' Texas, praeitą penktadienį ko- 
vis gali būti nenormaliai padi- j vo 8 d. pranešė apie naujus, 
dėjusio kraujo spaudimo reiš-' daug žadančius, jo išrastus eks- 
kiniai. Tie ženklai yra gana ap- į perimentinius vėžio skiepus, 
gaulingi — dažniausiai greitai j Nors tie skiepai paukščius te
praeina ir retai tenualpstama. i apsaugo nuo vėžio (lymphoma-

j tosis), bet, remiantis dideliu šios 
Augstas kraujo spaudimas panaSumu į žmonių krau.

greitai iššaukia aus-jaudmirnąJ (]eukemia) ukimasi j
nuraustama be priežasties, bal-1, . . . . , .
sas pasikeičia ir pakyla neži
nant dėl ko? Susierzinimas ir 
perdidelis rūpestingumas, prieš-

GRĮŽTA NAMO

kad papildomų vitaminų tau ne
reikia. Vidurių laisvintojų var
tojimo įprotis gali tapti pavo
jingu. Galbūt simptomai, ku
riuos pats gydaisai, rodo rim
tos ligos plėtimąsi, kurios diag
nozę tik gydytojas tegali nu
statyti.

Savosios sveikatos gerovei
teikia atprasti nuo ligų nustfl. po kardymų sunkvežimių šoferių unijos pirmininkas Beck grįž-
tymo ir vaistų įssirmkimo pa- ta namo iš Washingtono. Čia jį matome plepantį su lėktuvo patar 
tiems su TV skelbimų pagalba, nautoja kelionėje į Seattle. Tardymai bus tęsiami kitą savaitę. Beck
Patartina nors gydytojo nuomo Į gr*žta aplankyti sergančios žmonos.____________________________<INS>
nę sužinoti prieš pradedant ko
kius naujus vaistus nauddti. Jis 
geriausiai žino, ar garsiomis 
reklamų triūbomis išgarsintas 
komercinis preparatas, laisvai 
vaistinėje gaunamas, padės ar

Supažindina SU prancūzų gues”. parašytas Paul Valery.
noetu * Išverstas W. McCauslando. Kiek

anksčiau buvo duota patraukli
Supažindinant angliškai skai- knyga — Baudelaire kūrybos 

tančią publiką su prancūzų poe-, vertimas, 
tais, JAV-se išleistas jau antras

galbūt tam tikram individui bus veikalas toje serijoje: “Dialo- 
žalingas.___________________________
Pažanga vėžio skiepų tyrimuose

Pranešama. kad medicinos 
mokslas po ilgų ir didelių pas
tangų vėžio skiepų tyrimuose 
pralaužė pirmuosius ledus. Že
mės Ckio tept. tyrimų laborato
rijoje Kast Lansing, Mich., vi
rusų specialistas dr. B. R. Bur- 
mester vienuoliktame vėžio ty-

NUO UŽS1SENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sSdgti Ir naktimis

VIKTORO K O 2 I C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi- - t . . , . . ...
nimo, dažymo darbai ir keičiamos RjlSs senų atvi-

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

taravimai sau pačiam ir mažų 
dalykų išpūtimas, beveik viskuo 
nusiviliant. glaudžiai rišasi su 
augstu kraujo spaudimu siste
moje.

pų suradimo. Žmonių kraujo 
vėžio sukėlėjas nėra žinomas, 
bet spėjama, kad šią baisią li
gą iššaukia virusas.

Visuose vištų ūkiuose šis vi
rusas yra sutinkamas, bet ne 
visuose paukščiuose jis iššaukia 
piktybinius auglius-(vėžį). Pauk

Į paminėtus įspėjamusius I ščių augintojai kasmet turi a- 
ženklus reikėtų atkreipti rimtą j pie 75 mil. dol. nuostolių vien

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

ru ir skaudžių žaiždų uždėkite | 
I.EOULO Ointment Jos gydymo 
ypaibyes palengvins jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
'JIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos deder
vinių. odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy- , 
styklu. Ji yra gera gyduolė nuo 16-1 
viršinių odos ligų. be
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
-v.Ind. ir Ppijtoit, Ml- 
ehigan arba rašyki
te i r atsiųflkitd Mn- 
ney order )

-T

dėmesį. Jeigu tai ir nebūtų dėl 
augšto kraujo spaudimo, tai vis 
vien .jie rodo tam tikrą netvar
ką organizme ar dvasinėje būk

nuo šios ligos. Surastųjų skie
pų pagrinde yra to piktybinio 
auglio ekstraktas. Juo įskiepi
jus, atsparumas vištose padidė-

lėje. Geriausia nuvykti pas gy- ja apie 5,000 kartų.
dytoją ir sužinoti, kas iš tikrų
jų yra (neaplenkiant nė dide
lės dalies mūsų veikėjų, ypač 
politinių!).
Nepatartina apsiryti vaistais

Į gydytojo kabinetą atvykęs 
pacientas ramiausiai pareiškia, 
kad jis jokių vaistų nevartoja. 
Bet... tolimesniame sveikatą lie- 
čiančiame pokalbyje neretai iš
ryškėja, kad jis dėl raumenų 
aktyvumo paima tabletę iš ry
to, kitą suvalgo svorio sumaži
nimui. dėl visako priima kiek 
vitaminų bei mineralų, nuo 
šnirpštimo vartoja antihistami-

Jei tik būtų surasta, kad žmo 1 
nių kraujo vėžio sukėlėjas yra 
virusas, tai dideliu panašumu , 
tarpe tų ligų remiantis, skiepų I 
suradimui kelias būtų atviras, i

— A. V.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WOES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — I4oą kil.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, UI. HEmlock 4-2413

nūs, o lašais valo užkimštą no- 9 
9į, nevengia vaistų dvasinėms 
audroms malšinti, vidurių lais- 
vintojai ir miego sužadintojai 
taipgi turi nepaskutinę vietą jo 
vaistų “nevartojime”. Ir visa 
tai, jo nuomone, nėra vaistai, o 
šiaip sau mažmožiai. Joks gy
dytojas jam nepatarė šių visų 
medžiagų į save krauti, kurių 
perfiltraviraui organizmas turi 
gerokai pasidarbuoti o pas gy
dytoją atsidūrė, kai neaiškūs pil 
vo traukuliai pradėjo nemalo
niai kankinti.

Daugelis žmonių pagal savo 
išmanymą, tiksliau, neišmany
mą, vartoja perdaug vaistų ar
ba skirtingų jų rūšių. Kiti vėl 
patenka į keblumą, nesugebėda
mi sustabdyti gydytojo prira
šytų vaistų, ligos ženklams se
niai pranykus ir tikrajam pa
vojui praėjuse Trecias gi eina 
pas tris ar keturis gydytojus, 
rinkdamas receptus nuo skirtin 
gų simptomų. Kiti tęsia vaistų 
vartojimą, nors pavojingo per- 
jautrumo ženklai tam tikriems 
vaistams pradeda reikštis.

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžininga* 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2017 W. 67th 1*1., ChlCHffO,

UI. WAIbrook 5-8063

Medical and Surgical 
C L I NIC

(medical center)
2454 West 71st Street

(7 1-08 ir S. Catnpbtll Avė. kniup.)

Telefonas KEpublic 7-9700

1>K. MEŠKAUSKAS 
Telef. IIEinloc 4-1818 
residenee I’K 6-9801

Priėmimo valandos nuo 9 iki I I 
ryto ir nuo 4 iki S vul. po pietų.

DR. V. P. TUMASONIS 
Tel. HEmloe 4-2321 

residenee GIbson 8-6195
Priėmimo valandos nuo I—3 ir 

nuo G—ii po pietų

DR. BR. GAIŽIŪNAS
Telef. HEmloe 4-1414 
residenee RE 7-6867

Priėmimo valandos 1—3 ir G—S 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 
9—11 ryto. Trečiadieniais klinika 
uždara, šeštadieniais visi daktarai 
priima 2— 4 po pietų.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Cbirurgf) 

KŪDIKI P IR VAIKŲ LIČIŲ
SPECIALISTE

71511 South \Vestern Aveuue
(MEDICAL BD1LDINO) 

Pimiiid., antrad.. ketv. ir penktad. 
nuo 1 I vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
G v —8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai ryto iki 3 vai. popiet

(»rri<-e tel. be 7-ints> 
lies. tel \VAIbrook 5-3765

G-l. ofiso pltosIMS-t 0-2210
FBospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPPC. (Ti I Kl'KGI JOS LIGOS 
5700 So. Wood Stwet 

Priėmimo vai. nuo 2- 4 vai. kasdien 
ir nuo fi iki s vai pirmad. ir penkt
Trečiad ir sek uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Office: 10718 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v.' j k. t 9 v. v?ą 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PVlhnan 5-6766
Huto—BEverly 8-3946

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St. 
Ofiso tH. REllnn<-e 5-1110 

Rezld. telef. Gllovvhill 6-0617
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. ni.

Penktad. tik |to pietį).
Trečiai!, ir šeštad. pūgai sutarti

Ofiso tol. Cl.iffKide 4-2896 
lU'zldeni'Uos: IJtrayettei 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street
(Ramiais 47th ir llermitaKO)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskvr. aek

Tel. ofiso HE 4-6699? rez. l*lt 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
Vai. nuo 1-4 ir 6-9. 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vul. p.p., 
išskyrus ketvirtad. ir sekimui.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GI'RKLES LIGOS
- Pritaiko akinius - 

6322 South Western Avenue
vai. kasdien 10-12 vai t, 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10 , vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'elefonaa: I’lt 8-3229 
Bes temf. WAIbrook 5*50711

” >1 ofiso HE.4-6849 rez HE 4-2324

OR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir f ešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West 51 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad

Rėš. tel. GRovehill «-5(iOS

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-37 51

DR. A. NARBUTAS
PIAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
!* DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 So. IVhipple Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayette 3-4049.
Namų — CEdarerest 3-7786

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Nortli ttacker Drive
(Civlc Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12-—4
Tel. CEntral 6-2204 

5002 West 16th Str„ Ciceru
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhull 3-0050 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEndoek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. I’Ilosjject 8-1223 arba WK 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak,. šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Glb. 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
2458 West 71st Street 

(7lst ir Campbell \ie.)
VAL.: Kasdien nuo 1-3 ir (i - s \. v. 

šeštadieniais nuo 2 - 4 vul.
Trečiadieniais uždari ta.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR (HIHlliGAI 
3259 South llalsted Street

Kasdien 3—-7 vai. vak. Šeštad. nuo 
I—-5 vai. vak. I

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel Victory 2-1 484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Kepiiblic 7-8818.

Ofiso telefonas -r Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v 
Trečiai) ir sikmad. tik susitarus

LEGUIX), Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 84, UI.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai kasuiicn nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso liAfayeth* 3-6048 
Rez.: WAIbrook 5-3048

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.60 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, d pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

■IJHBIMIlf KAS
J. G. TELEVLSION OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
ir užsieniniai, paprastI, m-sioiami, automatiški, Hi-Fi, t.aterijiniai. RA
DIJAI: virtiniai ir vokiški, AM, KM, trumpos bangos, kelisis garsiakal
biais, Hlahiuai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, trnnzitarinlal.

ATIDA Ha IK SEK M. nuo II vai. Ilgi 3 vai.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South W este ra Avenue 
Chicago 29, III

oaalmatymai pagal sutartie* 
telefonas REpublIc 7-4900 

Rezldencla: GRoveblll 3-8161

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 sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SI’EC. CHIBCRGINCS IR 

OKT<>l’El)INftS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublic 7-2290 

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

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

keičia Miklus ir rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki S vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

Ofiso telef. VArds 7—1166 
. Realdencijoa-'— STrvvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatvR) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.
Tel. WAlbrook 5-2670

Res. Hllltop (-1560
Dr. Alexander J. Javois

(JOVAIŠAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Marąuette Medical Center

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbo|M*das - Prot<*zl8tas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. S|m*c. iiagalha kojom

(Arcb Supports) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.

i ORTHOPED1.IOS TECHNIKOS LAB.
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, UI 

Tel. Pllospect 6-5084
6132 South Kedzie Avenue 

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

Nuo kovo 25 <1. iki bal. I I d. ofisas 
uždarytas

Tel. ofiso PR. 1838. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Best 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:10 
Iki 9 vai Trečiad. ir šešt. uždaryta

r-U’fen»s OtiovehUl 6-1598
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKTNTITH 

Valandos » 12 Ir 7 —9 * . pngw'
■ lt iri,,,,j IšeVyriiR trečiu tlenl’1*

W Mnrnnetfu Ho«A

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

OTDTTO.IAS
3925 We«t 59th Street

»- 4 p .net, «:«O--š:R»
T'*' v*

Remkik dien. Draiiįą’

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiiintis Chicagos Savings Rcridrovės praeitimi, nno pat jca įsikūrimo 
1924 melais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėliij saugumo ir divi
dendu našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnėj įstaigos pasidėti (au- 
įkmuus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite no tiktai saugumą — jįj 
o|wl'audimą iki $10,090.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patai natinių 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbieagos Savings Bendrovės įstaiga yra vici/a iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengti, visoje Illinois Valstybėje.

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

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

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4. ketvirtadienį nuo 9 Iki 8.
Trečiadieni uždaryta visą dietų, o šeštadienį nuo 9 Iki 2 valandų* po pietų.

-ž'l

Tel. ofiso Ir buto DLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1631 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-S vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Tel. ofiso: DAnube 6-1126
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-94OO
Rezld. ntoHpevt 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė )

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

Tel. ofiso l’R. i-6446, n-z. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p p.; 6 iki 8 va

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezld. 6600 8. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. VArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tr«* 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p p

* /

• DR. S. VAITUSH, OPT.
Paleitgvinu akių ,tempimą., kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Frirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos vaikus.

4712 South Aghland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
iki B vai. Sekmad. ir tre<5. uždara.

Pirkit Apsaugos Bonus’. 
Skclbkitės “Drauge”!

DRAUGAS 

THE IJTIIUANIAN DAILY F’UlEND 
4545 W. fi.3rd St., Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlotv 5-9500

Knternd hj» Hee.ond-( Ihm Matter March 81, 1916, at Chicago. 
tlndez tbe Act of March 8, 1879

Illinois

I Men.her of the Catholie Presą Aas'n HVB8CRIPTION RATE8
Fublished dntly, slėpt Rundays, S8.00 per year outslde of Cbloago

e by the S9.00 per year In Chicago » Ctoarr
t-ttbunntan Cathollo Presą Soctety S8.00 per year In Canada
PBENCMERATA: Metama Foretgn Si 1.00 

H metų 8
per year 
n46n. t mln

( blcagol Ir Cicero! S9.no R.no St 76 SI.86
KOur JAV Ir Kanada, SS no 84 60 $2 60 SI.90
Užsienyje Sll.no S6 60 Stot »1.9»

Redakcija etrolpanliis taiso savo nuof.lflra Neaunaudntų straipsnių na 
eauro, Inos gražina tik Iš anksto nusitarus ttodak.-tla u< skalbimu turtą 
.‘••♦•elr, -<k» *»▼»., .Kino. ... Ml.titčlMIl.na
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PABALTIEČIŲ VIENYBĖ
BOSTON I AKI V PATYRIMAS

Kai rusai įvykdė agresiją prieš Pabaltijo valstybes, bosto- 
niškių tarpe kilo mintis suorganizuoti bendrą Pabaltijo tautų 
draugiją N. Anglijoje ir bendromis jėgomis vykdyti tų tautų 
akciją šiame krašte. Bostone tai buvo galima padaryti dar prieš 
atvykstant naujosios imigracijos žmonėms, nes čia šalia nema
žos lietuvių kolonijos iš seno buvo palyginti .gausi latvių kolo
nija, o taip pat buvo ir šiek tiek estų. Lietuvos garbės konsulo 
adv. Ant. Šalnos iniciatyva ir rūpesčiu toji draugija veikia jau 
keliolika metų ir yra pasiekusi gražių rezultatų. Buvo surengta 
eilė kolektyvinių protestų ir peticijų. Taip pat nemažai nuveikta 
kultūrinės reprezeritacijos srityje.

Atvykus naujosios imigracijos žmonėms iš Vokietijos sto
vyklų, tos draugijos veikla dar sustiprėjo. Draugija apjungia 
gana draugiškoj dvasioj senuosius ir naujuosius imigrantus. Pri
siminkime pvz. per pastaruosius metus pasiektus laimėjimus, kai 
draugijai vadovavo estas muzikas Endel Kalam. Birželio įvykių 
sukakčiai 1956 m. buvo gauta Massachusetts valstybės guber
natoriaus Pabaltiečių dienos proklamacija. Per eilę Bostono ra
dijo stočių buvo suorganizuoti Pabaltijo tautų muzikos kon
certai, skirti amerikiečių publikai. Per šį sezoną garsiojoje mies
to koncertų salėje vyksta mūsų tautų koncertai. Tiems kon
certams vietos spauda skiria daug dėmesio. Gražiai stiprėja 
kontaktai tarp trijų tautų. Vieni lanko kitus tautinių švenčių 
proga. Bostono Lietuvių Kultūros Klubas surengė paskaitą apie 
latvių gyvenimą eimgracijoje. Latvių radijo valanda Vasario 16 
proga skyrė beveik visą savo pusvalandį Lietuvai. Latviai pa
našiai minėjo estų šventę. Lietuvių “Laivės Varpo” radijas ren
giasi panašiai minėti latvius ir estus. Pastaruoju laiku buvu
siame susirinkime svarstyta galimybė retkarčiais organizuoti per 
didžiąsias radijo stotis bendras pabalitečių valandas, kuriose 
būtų kalbama amerikiečiams apie mūsų reikalus ir pateikiama 
visų trijų tautų muzika. Vietos amerikiečių spaudoje bendro
mis pastangomis, dažniausiai laiškų forma, reaguojama į išky
lančius klausimus ir keliama Pabaltijo tautų laisvės mintis.

LATVIO PASISAKYMAS
Šių metų Vasario 16 proga per latvių radijo valandą latvių 

veikėjas V. Lambergs reiškė tokias mintis: Mes šiandien, mi
nėdami Lietuvos nepriklausomybės sukaktį, ne vien iš drau
giškumo sveikiname brolius lietuvius. Stebint tarptautinę pa
dienį, tenka galvoti, kokią valstybinę ateitį pasirinks lietuviai, 
estai ir latviai, kai ateis jų kraštų išsilaisvinimo valanda. Toji 
valanda tikrai ateis; ji gali kartais ir greitai priartėti..

Vakarų valstybėse ir Vatikane jau ne pirmą kartą labai at
sargiai užsimenama, kad Pabaltijo valstybėms ateityje reikėtų 
puoselėti bendros federalinės valstybės mintį, kuri atitiktų sie
kiamos Europos valstybių unijos idėją. Esama gerų ženklų. Mac- 
millano vyriausybę sudarius, D. Britanijoje daros palankesnės 
nuotaikos Europos unijos atžvilgiu. Neseniai Stockholme įvy
kusioje latvių konferencijoje, vadovaujant Feliksui Cielenui, pri
imta rezoliucija, kuri išreiškia pageidavimą, kad busimieji Pa
baltijo tautų atsteigimo seimai klausimus spręstų Pabaltijo fe
deracijos rėmuose, o tos federacijos egzistencija turėtų būti 
garantuota JAV, D. Britanijos, Vokietijos ir Rusijos.

Toliau mūsų cituojamas latvių veikėjas Lambergs pabrėžė, 
jog neabejotinai lietuviai yra parodę daugiau dėmesio Pabaltijo 
federacijos idėjai. Dr. M. Anysas jau 1953 metais parengė Pa
baltijo valstybių federacijos metmenis, pagal kuriuos federalinė 
sąjunga pradžiai steigiama dešimčiai metų, siekiant suderinti 
užsienio, finansų, gynybos, teisingumo, švietimo ir susisiekimo 
reikalus. Pačios valstybės liktų nepriklausomos — turėtų savo 
atskiras vyriausybes ir įstatymų leidimo institucijas. Nors šis 
projektas buvo visų palankiai sutiktas, tačiau greitai jis buvo 
pamirštas. Tačiau dabar, kai jieškoma naujų kelių suaktualinti 
Pabaltijos valstybių nepriklausomybės atstatymo reikalą, vėl 
darosi aišku, kad sutartinis veikimas yra būtina minimalaus pa- 
sesekimo sąlyga betkokios akcijos atveju.

MUMS REIKIA KONKREČIAU DOMĖTIS
Šiuo metu, kai Vakarų Europos valstybės žingsnis po žings

nio nuostabiai greitu tempu žengia į federaciją, mes negalime 
žiūrėti pro pirštus į Pabaltijo federacijos reikalą. Ir pati lais
vinimo akcija didžiuosiuose pasaulio kraštuose bus sėkmingesnė, 
jeigu ji bus vykdoma sutartinai visų trijų tautų vardu. Mums 
patiems bus mažiau laiko bartis savo tarpe, jeigu įsitrauksime 
į konkretesnį veikimą solidariai su mūsų kaimynais. Ar šiaip, 
ar taip, bet ateities Europoje vaizdas bus skirtingas nuo to, 
kurį turėjome 1939 m. Ar esame pasirengę ir turime aiškius 
planus tokiam momentui, jeigu toki planai pasirodytų tuojau 
reikalingi? K. Mockus

Vengrijos sukilimas
Knygų rinkoje jau pradeda rodytis ir knygų Vengrijos su

kilimo tema. Amerikoje plačiai perkama James A. Mitchenerio 
“The Bridge at Andau”, o Anglijoje išėjo vengrų rašytojo Ge
orge Mikės “The Hungarian Revolution”. Joje autorius ironiš
kai pabrėžia, kad Nehru, Eisenhovveris ir Hammarskjold bei kiti 
“garbingi vyrai” sveikino sukilimą kaip įrodymą, kad “žmogaus 
dvasia yra stipresnė negu priespauda”, tačiau leido tą dvasią 66 tęsinys 
nuslopinti. “Kur buvo valstybės vyrai, kad šios progos neiš
naudojo? Dėl Dievo meilės, kur jie?”, klausia Mikės.

Autorius sako, kad vengrų sukilimas komunizmui — Sta
lingradas. Čia Sovietų Sąjunga gavo spriktą, nuo kurio neatsi- 
gaus. Jos kelias bus ne pirmyn į pažangą, bet atgal į atžagarei- 
viškumą. Stalingradas nereiškė, kad Vokietija jau nugalėta, bet 
buvo galas jos pergalėms.

kš prisipažinti, kad paveikslas 
buvo stipriai ryškus ir kad įvy
kusių pasiketimų ritmas turėjo 
savyje kuo pripildyti pasakiš
komis svajonėmis pačias skep- 
tiškiausias galvas. Lenkija, pa
laikanti savo komunistinius kad 
rus, kur kalintieji maišėsi su 
kalintojais, turėjo jieškoti ap
čiuopomis kelio į autonominį 
komunizmą". Priminęs rinkimų 
į seimą eigą, kur buvo panau
dotas net “milžiniškas Bažny
čios autoritetas" naujos parti
jos vadovybės sudarytiems są
rašams paremti, Bidault klau
sia. ar po rinkimų komunizmas 
tęsiamas palaipsniško' laisvėji
mo linkme ir atsako: "Jokiu 
būdu. Yra pažangos, bet tik 
sraigtų suveržimo, seno perso
nalo sugrąžinimo, išbandytų me 
todų darbininkų ir šviesuolių 
atžvilgiu panaudojimo prasme”. 
Ir Bidault rašo toliau: “Pamo
ka, visai neprimenant Budapeš
to kryžiaus kelio, yra aiški net 
ten, kur nesiliejo kraujas: ne
galima komunizmo pakreipti e- 
voliucijos keliu, negalima kal
bėti apie nacionalinę ar nepri
klausomą komunizmo linkmę be 
pavojaus, kad visas komuniz
mas atsidurtų skęstančio laivo 
būklėje. Stalinas yra būtinas 
komunizmui”. Ir Bidault tęsia: 
“Po Chruščevo kalbos galima 
būti diskretiškesniu apie žmogų 
su tūkstančiu paminklų, bet ne
galima apseiti be stalinizmo”. 
Užsiminęs apie Leniną, Bidault 
rašo: “Per 40 metų milionai 
žmonių tapo tos tariamos liau
dies pergalės, triuškinančios pa
čią liaudį, aukomis”. Pagaliau 
rašoma: “Nėra švelnaus komu
nizmo, kaip nėra humaniško te
roro. Tragiškių įvykių pamoka 
yra aklinančiai aiški ir papras
ta: evoliucija nėra įmanoma, nes ; 
ji reikštų atsisakymą visos dokt j 
rinos ir svarbiausia tai būtų 
viso pastato sugriuvimas. Sa
koma, kad vengrų darbininkai 
buvę fašistai. Tai kvailystė. Bet 
už tos kvailystės slypi viena tie
sa. Vengrų sukilėliai norėjo ne 
nacionalinio komunizmo. Jie no
rėjo laisvės ir nenorėjo dau
giau jokio komunizmo, — baigia 
savo straipsnį Bidault.

Yra ir tokių komunizmo 
“priešų”...

Socialistinis savaitraštis “De- 
main” skelbia kito komunistų 
partijos militanto atsiliepimą į 
ankstyvesniame numeryje tilpu
si taip pat komunisto kreipi
mąsi į socialistus su prašymu 
padėti jų kovoje su partijos biu 
rokratais. Atsiliepiąs savo laiš
ke pažymi, kad jis “su gyvu 
susijaudinimu paskaitęs savo 
draugo kreipimąsi”, kurį jis pats 
būtų galėjęs parašyti ir išvado

se rašo: “tikrieji opozicionieriai 
nėra antikomunistai, bet Tho- 
rezo ir jo klikos biurokratinės 
ir autoritetinės vadovavimo sis
temos priešininkai”.

Toliau jis rašo: “atnaujinta, 
proletarinė, demokratinė parti
ja neišvengiamai eitų į vienybę 
su socialistais bendrų idėjų pa

lupk ricio 29 llarich buvo suim
tas kartu su keliais draugais ir 
pakaltintas santykiais su veng
rų “kontrevoliucionieriais” ir 
Vakarų “šnipais”. Prieš porą 
savaičių jis nuteistas 10 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

“Yra tikra, rašo savaitraščiai, 
kad Harich buvo idėjinis visų

REMOVAL
BARGAINS GALORE!

TOP VALUES!

OPEN 
TU LRS. 

It>
9:30 P.M.

nepatenkintų Dresdcno, Bcrly- grindų ir su aiškiai apibrėžta
no, Leipzigo, Halės studentų va
das, tų studentų, kurie reiškė 
savo solidarumą su vengrų su
kilėliais — reikalavo panaikinti

SAVE MANY $ $ $
ON LADIES’ NATIONALLR ADVERTISED BRANDS

BRAS — Values (o $2.95, 49c Each, 3 for $1.00 
BRAS — Values to $3.95, $1.00 Each, 3 for $2.00
GIRDLES 
GIRDLES 
GIRDLES—

I’ull-on Stylo 
Srnall SizcH 

Siih-liook 
mnl Zip Stylcs 

Zip

CORSELETTES

Values to $3.98. Ea. 69c 
Values to $5.98 .. $1.98 

Values to $12.50 $5.98 
siuehoou $5.98 and $7.98

PANTIES—Values to $1.00, 69c. Each, 2 for $1.00 
SUPS 82*“4oriiy Values to $3.95 ... 69c 
SUPS — Values to $4.98, $1.00 Each, 2 for $1.50
G0WNS — Values to $.98.................................. $1.50
COTTON PAJAMAS — Values to $4.98, Each $1.98
'A SUPS — Values to $3.98..............................$1.00
ŠILK ROBES r^o .. Value to $9.98 $2.98 
BLOUSES — Values to $5 98, $1.00 bch, 2 for $1.50
BLOUSES
HOSIERY
HOSIERY

Jorsey, Šilk K- Cotton 
VjiIuuh to $7.98 

Sizcs 8 Vi to 9 
l>nrk Colot-s 
lst Values 

tjuality to $1.50
ANKLETS — Ladies’ 79c Valtie............3 prs. $1.00
SWFATERS $ 1.98 ea., 2 for $3.00
SKIRTS — Values te $7.98..................... Ea. $2.98
GLOVES — Values te $2.98.....................3 prs. $1.00

Many Dthcr Values Too Numerous To Mcntion.

$l.98ea. 2 for $3.50
39c nr., 4 prs. $1.00

$1.00 pr.. 2 prs. $1.50

Claire ’s CORSET and LINGERIE SHOP
3634 West 26th St.

\AK1AI IJHIVII Kili' IK MUILINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 
Lengvomis S,lygomis

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

CRANE SAVINGS A LOAN A$$N.
2555 W. 47th St.. Chicago 32, III.

programa, kiekviena grupė- lai
kydamasi savo nuomonės skir
tingais klausimais. Toks suta- 

(Nukelta į 5 pusi.)

JOHN T. ZURIS
LAWYER AND COUNSELLOR

11 80. LA 8ALLE STREET 
Ilooni 1415

Phone: RAndolph A-4425 
Home pilone: LAfuyette 3-9477

DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St.. Chicago 8. Iii.

ST. ANTHONY SAVINGS R LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

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

Atdara sekmadienį nuo 12-5 vai.

ABSOLIUČIAI NIEKAS 
NEPARDUOS PIGIAU

KAIP BUDRIKAS
3241 So. Halsted Street

DIDELE NUOLAIDA ANT 
žinom, išdirbysčiu baldu, naminiu reikmenų,

Televizijų Hi-Fi Fonografu, Radiju, 
Brangenybių, Laikrodžių, Deimantu,

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

2 gabalų parlor setas ir miegamasis (sleeper) .............. $98.00
2 gabalų parlor setas, patrauklios spalvos ir medžiagos, $8R

ir auščiau.
3 gabalų miegamojo setai, riešuto užbaigimas, $89 ir augščiau.
5 gabalų dinette setai, chrome ir spalvoti, $39 ir augščiau.
7 gabalų dinette setai, formica ir chrome, $59 ir augščiau.
9 gabalų mahogany valgomojo setai, $299 ir augščiau. 
Innerspring matracai arba Box spring, $19 ir augščiau.
Vatiniai matracai................................................ . .................... $9.00
Medinė lova, matracas ir springsai .................................. $27.00
Automatinė skalbykla su pritaikintu džiovintuvu, du už . . $199.00 
General Electric automatinė skalbykla, $141 ir augščiau. 
Wringer skalbykla, $69 ir augščiau.
Gazo ir elektros pečiai po $99 ir augščiau.
7 kubiškų pėdų šaldytuvai .............. .................................... 129.00
10 kubiškų pėdų General Electric Upright Freezer .... $189.00 
10 kubiškų pėdų Frigidaire, $159 ir augščiau.
Elektriniai Va<cuum valytuvai, $29 ir augščiau.
Nešiojami (Portable) Televizijos setai, $79 ir augščiau.
21 colio console Televizijos setai, $89 ir augščiau.

3 greičių phonografai, $16 ir augščiau.
3 greičių Automatic Changer phono. ir radijo kombin. $39.00 
Console radijo FM-AM automatinis pphonografas .... $89.00
21 colio spalvota TV, vėliausios mados.............................. $444.00
Radijo laikrodžiai .................................. . ,..................... . $16.00
Stalo radijos, FM ir AM .:.............. .  ................................. $37.00
Vėliausios mados rankiniai laikrodžiai, 17 akmeni)

vyriški ar moteriški, su raiščiu (band) .................. $10.00
52 gabalų nerūdijančio plieno sidabriniai daiktai .......... $19.00
52 gabalų pietum servizai (dinnervvare) .......................... $12.00
9x12 Linoleum su apvadais (bordered) .............................. $5 00
9x12 Axminster kaurai, $39. ir augščiau.

Mes turime 100x125 pėdų, 3 augs tų pastatą pripildytą 
naujais augštos kokybės baldais.

Kroehler, Diamcind, Simmons, Pullinan, Douglas, Lloyds, Hoover, 
General Electric, Frigidaire, Philco, Admiral, Zenltli, RTA, 

Bulcva, Benrus, Columbia Diamonds, Bassett, United, Joems, 
SeaJy, Storkline, Bigei o\v, Aranstrong.

Vėliausios mados spinet pianas ...................................... $399.00
Vėliausios mados 120 basų piano akordeonai .................. $99 00

Apsimoka mus aplankyti, jei ir gyvenate 200 mylių 
atstumu. Jūs sutaupysite pas

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

Atadaro pirmadienio ir ketv^rtadieno vak. iki 9:30; sekm. 10—5. 

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais 

dainininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos va
landos vakare, iš stoties WHFC, 1450 kilocycles.

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”
PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

Tada prasidėjo buhalterio gadynė. Statė ir statė 
naujus veikalus, panaudojo visa, ką matė Kauno ar 
Šiaulių teatre, kai šis lankėsi provincijoje. O kai 
Smilgaičiuose įvedė elektrą, Juliaus scenos nebepa- 
žinai: sudėtingiausi šviesos efektai, puikios dekora
cijos puošė kiekvieną vaidinimą.

Dešimt metų “leninistai — komunistai” dirbo, plušėjo, auk- Jo didysis triumfas buvo misterija, kurią parašė 
Įėjo ir mokė, bet visą jų didingą pastatą vengrų tauta, nekieno gretimo miestelio mokytojas, čia jodinėjo arkliai, kry- 
nepadedama, sovietų galios nepabūgusi, sugriovė per dvi dienas, žiuočiai kovėsi kardais, krūtines pridengę skardiniais 
nuleisdama į purvą komunizmo žvaigždę. V. | šarvais. Pilna metalo čerškėjimo. Mūrinės pilys, bokš

tai, vaidilutės, giesmės, ugnys. Tai Smilgaičių pasidi
džiavimas. Čia du kartu viename kalne vaidino. Su 
ja gastroliavo keturis kartus svetur.AR GALIMA KOMUNIZMO 

EVOLIUCIJA
LAIŠKAS Iš PARYŽIAUS

, Žinomas Prancūzijos valsty
bės vyras, buv. ministeris pir
mininkas ir ilgametis užsienių 
reikalų ministeris Georgės Bi- sus paskutiniųjų kelių mėnesių 
dault savaitraštyje “Carrefour" įvykius, nė vieno neaplenkdamas 
paskelbė straipsnį antrašte “Iš- ir padaro šitokią išvadą: “Ten-

I nykusi svajonė: komunizmo evo- 
Įliucija”. Pasirėmęs Lenkijos pa
vyzdžiu, autorius peržvelgia vi-

Julius Švietė, jo pavardė skambėjo laikraščiuose. 
Apskritus metus jis vaidino: žiemą salėje, o vasarą 
gegužinėje tarp beržų. Ir buvo tikras, kad niekas be 
jo nepajudins uždangos. Bet, štai, vikaras panosėje 
brūkšt ir atitraukė!

Kunigas girdėjo apie tokį Juliaus teatrą. Tačiau 
daug kur tame pačiame mieste bent keli rengia, re
žisuoja. Kodėl jam neteikti užmiršto jaunimo?

Buhalteris įdūko ir nutilęs laukė, kas čia bus.

Turi susikompromituoti, pasitraukti, bet vikaras ren
gė antrą, trečią, ketvirtą. Dabar Julius pakėlė galvą. 
Jis arba niekas!

Ir nūnai sutana šešėliuoja į jo sceną. Julius pri
simena, kad vikaras, prieš atvykdamas į Smilgaičius, 
statė Šilerio “Vilių Telį”, žino, ką tai reiškia. Pats 

1 iš “Rudenėlio” mato ir supranta — kunigužis gali!
Tačiau išvyka čia pat. Veikalas buhalterio ran

kose. Geriau nieko nedaryti — leisti taip, kaip yra. 
Taip bus saugiau.

Repeticijose jis džentelmenas. Vikaro adresu nė 
šnapšt. Kur tu prasitarsi, kai Samanė čia pat; tuoj 
nuneš, nuskambins, padailins.

Artištai žaliukai kvepia nupjautom avižom. Iš jų 
tris buvo prisitraukęs prie savo grupės ir davęs tar
nų roles. (Juliaus scenos šulai buvo šviesuoliai: mo
kytojai, pienininko šeima, pašto tarnautojai, šiaip 
prasikišusios veiklos asmenybės). Bet ir su tais gera 
dirbti — klauso kiekvieno mirktelėjimo.

Nors visiems jis lygus, tačiau Samanę išskiria. 
Tai suprantama, jai ir reikia daugiau dėmesio. Anks
čiau, kai pirmą kartą matė scenoje, dar buvo blausus; 
dabar nustebo — ji puiki medžiaga. Žodis gyvas jos 
1ūpuose!

Per antrą repeticiją kažkas subildo po sale. Bai
gęs su artistais, nueina pažiūrėti, kas ten dedasi. Ugi 
meistras piešia dekoracijas! čia ir Lina maišo dažus, 
padavinėja teptukus.

Ta sakuota palaidinė, tas susivėlęs meistras”pie- 
šia, o Lina — asistuoja. Iš kur priviso tokių talentų? 
Vikaras režisuoja, Samanė vaidina, meistras piešia! 
Naujieji žmonės! Teatralai!

Buhalteris apeina, pasižiūri ir supranta: puikiai

piešia, išgauna perspektyvą, šešėlius. Atrodo lyg tik
ra. Atsargiai padaro keletą smulkių pastabų ir pri
deda:

— Puiku, Viktorai! Tikra vaistinė! Kur iš
mokai ?!

— Teko nekartą piešti, kai buvau mokykloje. Ne 
tokias dekoracijas padarėm, čia pridėsim keletą tik
rų buteliukų, svarstykles; bus lengva nugabenti, at
rodys gerai!

Artistai smalsiai žiūri, bet niekas nekreipia dė
mesio, ką pasakė meistras. Net Julius nepagavo jo 
mokyklos. , Buhalterio atsargumas pasufleravo kitą 
tekstą. Pradeda girti meistrą ir vis žiūri į Liną. Tai 
turi'ją veikti. Vis šioks toks t alentas, ne eilinis oblius.

Samanės nesiveržia lydėti. Yra Algis, su dinamu- 
ku pašvies kelią. Juliui dar bus tūkstančiai geriausių 
progų. Nūnai svarbu išvystyti dėmesį, būti džentel
menu.

Su pirma repeticija Samanė parsineša kažkokį 
pakilimą. Ji vaidins, rengsis, savaitę tiesiog sirgs. Pa
skui kitą savaitę! Tai nauja, niekada nesutikta.

/ '■
Tačiau iš komedijos puslapių išlenda baimė. Bet 

kitaip ji negalėjo! Kunigėlis toks geras, tegu atosto
gauja. Auka! Dabar auka kitokia. Įdomi.

Užsirakina savo kambary ir atidaro drabužių 
spintą. Ten durų vietoje veidrodis pagauna ją stačiai. 
Lanksto rankas, kojas. Atsisėda ir žiūri, įspūdingiau. 
Paskui delnais braukia liemenį. Ar jis skiriasi nuo 
Linos? Ne. Ogia? Kad bent keli centimentrai būtų 
daugiau! Veidas?! Prieina arčiau, ir gilios tamsios 
akys įsminga į ją. Ten Samanė.

____ i B u i d > u g i a u X
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CICERO RINKIMŲ Tėvų Marijonų misijos

V AMBIhATAI Pirmoje 1957 metų dalyje tė-K/A1N1A1L7/A 1/Al vaį marijonai vadovaus misi- 
savi joms sekančiose parapijose:

balandžio 1 — 14 d. Šv. Jurgio
Besiartinant Cicero 

valdybos rinkimams. norctuiueiii bal
suotojus stiĮMŽindinti su keliais, lie-
tuviams palai litus. kandidatai''

Frank I. Kral

Vienas iš .jų yra Krank I. Kral, 
respublikonų kandidatas miesto pa
tikėtinio (Trustėė) vietai, .lis šį 
postą laiko užėmęs lino 1953 melų 
rinkimų ir labiausiai pagarsėjo savo 
šūkiu “Padarykime Cicere geriau- 
siu miestu Amerikoje!" Be to, Kral 
savo darbu y ra prisidėjęs prie dau
gelio projektų įvykdymo, kaip pvz. 
gatvių apšvietimo pagerinimo, nau
jos gaisrinės įreiigimei ir kitų.

pa ra p., Brooklyn, N. 
J. Mačiulionis, MIC;

Y., kun.

balandžio 1 — 14 d. Šv. Kazi
miero parap., Pittston, Pa., kun. 
A. Mažukna, MIC;

balandžio 15 — 21 d. Šv. And 
riejaus parap., Philadelphia, Pa., 
kun. J. Mačiulionis, MIC;

balandžio 15 — 21 d. Švu Ka
zimiero parap., St. Clair, Pa., 
kun. A. Mažukna, MIC;

Gegužės 5 — 19 d. Šv. Kazi- 
i miero parap. Brockton, Mass., 
į kun. A. Mažukna, MIC;

Prašome Tėvų Marijonų rėmė 
jus ir bičiulius pasimelsti už 
misijų pasisekimą ten, kur jos 
bus vedamos

Kun. J. Mačiulionis, MIC,
T. Marijonų Misijų Vedėjas,
1910 E. Falls Street,
Niagara Falls, N Y.

lokomotyvas \
Pradedama konstrukcija a- 

tominės jėgos varomo prekinio 
laivo ir geležinkelio lokomotyvo. 
Jau yra paskirta iš JAV fede- 
ralinio iždo $46.5 milionai sta
tybai atominio prekinio laivo. 
Jis galės pakelti 100 keleivių 
ir 12,000 tonų krovinio. Kidde 
Atominė laboratorija pradėjo 
statyti atominį lokomotyvą gele 
žinkeliui.

PAJIEŠKOJIMAI
STASYS L1UBECKAS (tėvas) ir 

sūnūs JONAS ir JUOZAS gyven. 
Chicagoje, j ieškomi Liubecko Jo
no iš Marijampolės. Atsiliepti: J. 
Sakalienė, 6119 S. 33rd St., Oma
ha, Nebraska.

Jieškoma ONA JOČIŪNAITE - 
ČICTIENE iš Kauno. Pieš II-ą pa
saulinį karą gyveno Argentinoje, 
Buenos Aires mieste. Jieško brolis 
Dominikas iš Lietuvos. Rašyti: J. 
Žemaitis, 649 Brock Avė., Toronto 
4, Ont., Canada.

Trisdešimt jrenkių metų amžiaus 
kandidatas yra sėkmingas muzikos 
instrumentų krautuvės savininkas it 
Clyde parko piliečių klubo pirm.

Antras kandidatas yra į taikos 
teisėjo (I’olice Magistrate) vietų Ci
cero mieste .lobu B. Bernard. Ir 
Bernard nebėra naujekas savo pos
te. .lis teisėjauja nuo 1953 metų. Per 
tų laika sugebėjo sumažinti susisie
kimo nelaimių skaičių ir papildyti 
miesto kasa pabaudų pinigais, ku
riuos daugiausia sumokėjo ne cicc- 
riškiai. Anksčiau, prieš Bernaid, Ci
cero negalėjo bausti kitu vietovių gy
ventojus.

Sprendžiant v isokius naminius gin
čius, Bernardui pasisekė sutaikinti 
daug porų. .laimimo nusikaltimo sri
tyje teisėjas Bernard taip pat vi
suomet rasdavo pati geriausių spren
dimą.

Giminės iš Lietuvos jieško ADO
MO VITKAUSKO, s. Liudviko, g. 
1884 m. ir ONOS VITKAUSKAI
TĖS - 2IURAUSKIENES, d. Liud
viko, gim. 1886 m. Seniau gyven. 
Seranton, Pennsylvania. Juos pa
čius ar jų vaikus prašau atsiliepti 
šiuo adresu: Jonas Bulota, 16 Cen 
tre Avė., Baltimore 22, Maryland.

Jieškomas ALFONSAS URBO
NAS, sūnus Klemo, gimęs 1915 m. 
Kalvių kaime, Joniškio valse. Jis 
pats arba žinantieji apie jį pra
šom rašyti: Antanas Lange, 827 
Lincoln Avė., Rockford, III. Turiu 
žinių iš Lietuvos nuo motinos ir 
sesers.

ĮSIGYKITE DABAR

•SBC
KAPA llt KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje ir 8 pust. priede at-

............................. .. ............... ............... _ spauadinta JAV-bių Socialinio I>rau-
spaudos išėjusioje poeto A. Tyruollo įstatymaų. su
paruoštoje Marijos antologijoje, pa- ....................... *
vadintoje:

Aušros žvaigždė
Čia sudėta 58 didžiųjų poetų eilė

raščiai, poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Pante, Byronas, Ches- 
tertonas, Goethe, Heine, V. Hugo,
Gertrud von I.e Fort. T.ongfellow 
Maironis, Mickevičius, Milašius. MII- 
tonas, Oabriel Mistral, I’oe, Puški
nas, Kllke, Šekspyras. Šileris, Vna- 
rnuno, Verlaine ir daugvbė kitų.

Tai poezijos antologija, kuri ne
sensta, kurios vertė ir po keliasde
šimt metų bus svarbi, kaip šiandien
Kaina $2.00.
Užsakymus kart'’ «u pinigabt dųsklto MAUDAKNYC®

4545 West 63rd Slrert iAlINIlOlJV MALDOS’ 
Chicago 29, Illinois gurią

Rnn. P. Klrvclaltie 
Kaina: $1.50 Ir $-.50

' lenk y mus adrcMioklir

D R A U O A S 

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

tisais Šimtmečiais yra pasakę apie 
Mariją? Apie tai rasite naujai iš

naujausiais 1950 metų išpildymais, 
būtent: 1 ) Oficialės pensijų ir pašai
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimu (statymas 
(H'orkmen’s Uomp<-nsation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
sižeidimus kiek mokama .pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiuu 
perkraustymus bei pervežimua 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BIshop 7-7075

PRANAS SALEMONAVICIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčių blankas.
• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas, 

i . F»01 Wout 33rd Street (netoli Normai Aveniu). 
Valandos: Kasdien įskaitant, šešt.ad. ir sek m. nuo 0 v.

ryto iki 9 v. vak., bet svathn, kad telefoną sositirtomėt laikų Vlctory 
#-3486. 20 METŲ PAT YRIU Ab — ŽEMOS KAINOS

Lietuvių Prekybos Namai
Visos prekės 1957 mėty stiliaus, be broku sąskaitos 

neparduodamos Finansų Kompanijon

Studio sofos, Įvairių spalvų, dienai sofa, nakčiai lova,
pas mus parduodama ................................................................... $ 39.00
5 dailų: sofa Ir nakčiai lova, kėdė ir attetnan nakčiai pa

daroma kva, 2 pagalvėlės, pas mus............................... $129.00
2 dalių svečių kambario setas, puikios Nyion medžiagos,

gražaus stiliaus, pas mus .................................................. $189.00
2 dailų sofa ir kėdė Nyion ar vilna, geriausių Amerikos

fabrikų, Kroshler, Apolstering King ...........................$249.00
9x12 vilnoniai kilimai, Alexander Smlth, Magee, Bigel-

low, naujų spalvų ..................................................... ........ $ 69.00
9x12 kilimai (patingai modernūs, garantuoti 10 metų,

parduodami pirmą kartą Chicagoje ................................. $129.00

1

5 dalių valgomieji su fortmica viršumi, virtuvėm .. $ 39.00
5 dalių valgomojo kambario stalas ir 4 kėdės su formi-

ea, ąžuolo medžio, naujo stiliaus ..................................... $ 99.00
7 dalių ąžuolo ar riežuto medžio valgomieji, už šią nu

statytą kainą ........................................................................$129.00
8 dalių valgomieji ąžuolo, riežuto, raudonmedžio, tik $299.00
9 dalių valgomieji raudonmedžio ar riešuto, su šlifuoto

stiklo stumdometn durim, (patingai pavykusio sti
liaus — 16 asmenų laisvai susėsti, tik ........................... $400.00

Miegamieji riešuto ar ąžuolo su šlifuotu veidrodžiu, nau
jo stiliaus, tik ........................................................................$129.00

Miegamieji 5 dalių ąžuolo medžio ar riešuto......................... $149.00
Miegamieji 6 dalių labai vykusio stiliaus, raudino me

džio ar riešuto, 2 lempos dov anai ....................................$199.00
Matracai spygliniai visų dydžių nuo ............................. $19—49.00

RAŠOMIEJI STALAI — KNYGOM SPINTOS
Rašomieji stalai, raudonmedžio, ąžuolo, riešuto su 4 stal

čiais, tik mtksleiviams .......................................................S 29.00
Rašomieji stalai dviem eilėm stalčių ........................................ $ 39.00
Rašomieji stalai, specialus įdėjimas rašomai mašinėlei,

riešuto medžio ...........................................-........................ $ 59.00
Rašomieji stalai Europietiško dydžio ir stiliaus ofisams

ar profesionalams, visi stalčiai užrakinami, regu- 
liucjamas augštis, tik .........................................................$135.00

Knygom spintos su stiklo durim, 4 eilės knygų, lentynos
reguliuojamos, tik ...............................................................$ 29.00

Knygų spintos su šlifuoto stiklo stumdumom durim,
ąžuole, ar raudono .medžio, tik.......................................... $ 39.00

T V
ACA, Zenith, General Electric nuo ....................................... $ 99.00

ŠALDYTUVAI. SKALBIAMOS MAŠINOS VIRIMUI PEČIAI
6 pėdų šaldytuvai Wentinghouse, Admiral, Norge, Frigi

darė, General Electric, nuo ................................................ $149.00
Virimui parcelano krosnys, automatišku uždegimu, ne-

dūžtamo parcelano, žymios Crovvn kompanijos, po S 99.00
Virimui pečiai, Crovvn, RCA, Roper, Tapan, Universal . $169.00

Jei jūs pavargote hejieškodami puikių baldų už prieinamą 
kainą atvykite pas mus. Jus būsite nustebinti mūsų žemomis 
kainomis ir gražiu modemišku stiliumi.

k
Kas turi gerą skonį viską perką 

pas Lieponį.

FURNITURE (’l’NTI'll. INC.
3224 SO. HALSTED STREET 

Lietuvių Prekybos Namai vedėjas--Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad......................................................... 9—9:30
Kitom Dienom..................... ........................... ,......... 9— 6.00
Sekmadieniais: .......................... . 10—5 valandos

f I. A SS IFI k l> AND HILE KANTRI) 4DS
REAL ESTATE

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANŪE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sernad.)

Mūr. 2 bt. šild.. mūr. gar.—117,000.
Mūr. 4 bt. 3 dirt. lot., įpėd., 125,500
Mūr. 3 augšt. 3 bt., prašo $27,000.
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $28,500.
Mūr. 6 kb. bung., šild. gar., $17,900
Prie 63 g-vės ir Harlem 4 diil. lo

tai už $4,000.
Patikrinkite; yra sąrašas pigių ir 

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 

(prie California g-vės)

MARŲ! i:TTF PARKE mūrinis. 4
po 5 k. Gera vieta ir namas.

Tusti sklypai—50 pėdų ir 60 pėdų.
GAGE PARKE mūrinis su rūsiu 

ir Šildymu, 5 ir 6 kamb.
Mūrinis — 2 po 4 kamb.
Medinis su rūsiu, 2 po 6 kamb. Ir

4 kamb.
Medinis su rūsiu — 2, po 4 k.
RRR.HTON PAItKE mūrinis 6—

5 ir 2 po 3 kamb. Centr. šildymas 
alyva. Liuksusinis butas sav. ir $280 
i niėn. Medinis su rūsiiu 2 po 4 ir 2 
kamb. Visur šildymas gazu.

Restoranas ir ruomlng house su 
namu. Mažas į mokėjimas. Nebran
giai.

Beverly Šliures, Ind. Nauja 6 kam. 
vila. gražioje, ramioje vietoje. Karš
tu oro Sild. Garažas. Kaina $15.500.

VENTA
4409 SO. FAIKFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAf. 3-9027

Med. 4 butai, centr. šild., 60 p. 
sklyp. 1X5 paj., reikia remonto, kai
na $15,900.

Med. bung. 7 kamb., centr. šild., 
garažas, puikūs kambar.

Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas, 
30 p. sklyp.

Mūr. 2 po 4, cent. šild. $15,900.
Mūr. bungalovv, 6 kamb.
Mūr. 3 augšt.: taverna, 2 butai po 

4 ir 9 atsk. kamb., lab. geras namo 
stovis, geros pajamos.

Mūr. maisto kraut, ir 5 kamb. 
cent. šild., garažas, 60 pėd. sklypas.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

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

BIJILDING & REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
m ii.divg contragtok

1327 S. Canipbell Av., Chicago 32, III. 
VArds 7-»675

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

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

Namų tel. Itlshop 7-3340
, 'iTM IVest 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANV 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, IU 
Statome nanjns namas ir garažus

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairios remonto darbu, skabiai, 
terai ir pigiai.
šaukite DAnube S-27M noo • «al 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OUymplc 2-5121 nuo • vai. 

->akaro Iki 11 vaL vakaro

REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MŪRAS
Ituilders Gen. Uontraetors

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29. III.

LIET. AI’DRAUIKM AGKNTOllA
Vtaų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvlrtinos kainos.

Prieš darydttnl ąpdraudaa kitur, 
pasiteiraukite pas raus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrouk 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGEN'CY 
(1108 s. AstUaad Avė., Chicago M, UI.

GOOD HUMOR
On April lst we will start our 284 h 
successful season in the Chioago- 
land area. Come in now for Choice 
assignments!

• NO AGE LIMIT
• NO EXPENSES
• NO EXPER. NECESSARY

Good Humor Ice Cream
2736 W. Armitage Dičkėms 2-0004) 

,4825 W. Arthington (900 South)
_______ COLUMBUS 1-2272_______

J ANITOR
Age limit up to 58 years

. „ - - — Must be in good health. Able to
tomobilių garažas. Moderniška vo- work steady. Hours 7:45 AM to 
nia ir kabinetai virtuvėje. Apšild. 5:30 P.M.. 47 hour week. Time and 
aliejumi. Naujas pečius. Privers- half over 40 hours. 5 day week. 
tas parduoti dėl persikėlimo. ~ '

Taip pat turime daugiau nuoso- 
vybių duodančių geras pajamas ir 
prekybiniu namų.

MARQUETTE

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1653 W. 108 st 

Tel. BEVERLY 0-S046
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose Ir 
valdžios įstaigose,

INCOME TAX. Tai accountant

40th & CAMPBELL Avė. 6-šių 
kamb. cotitage. Ištisas rūsys. 2 au-

PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tile) virtuvė ir vonia. Metali
nės vielos tvorelė. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Sawyer gatvių.

WEST SIDE — 18 kol.
Mūrinis 1 augšto, krautuvė ir 2 

butai po 5 kamb. Prie 19 ir Ashland 
gatvių. Ištisas rūsys, 5 kamb. butas 
iš kiemo su mod. įrengta virtuve ir 
vonia. Namas labai švarus ir gerai 
užlaikytas. Kaina $13.500.

SNUKIS REALTY
6433 80. MuU St 
Telef. LUdj«w 5-5900

Paid vacation. Apply at

NATIONAL SUPPLY 
SERVICE

231 So. Greeu Street 
3rd Floor

PROGOS — OPPORTUNITIES

l’arduodama TAVERNA IR NAMAS.
2-jų augštų — 3 butai. Taverna 

pilnai įrengta. Namas gerai užlaiky
tas. Karštu vand. šildymas; didelis 
rūsys. Garažas. Savininkas daro ge
rą. biznį: įsteigta per daug metų. Kai
na, prieinama. Labai gera proga. 
Pardavimo priežastis—apleidžia Chi- 
cagą. 2014 Canalport Avė., Chicago 
10, IU.

ŠTAI KUR PROGA!
Gera vieta — geras namas — že-' 

ma kaina!
5 didelių kamb. stiprus, gražus 

mūr. bungalow. Arti Maria H. S.
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas, 37 pėdų sklypas. Sav. pirko 
apartmentinį namą, todėl šitą turi gų geriausių Amerikos firmų gazu
parduoti. Kaina numažinta iki Jr.___ _ ___ _ V7.
$17,700. Tai jums namas, kurio se-

MISCELLANB0U8

ŠILDYMAS
A. Stančaauskaa instoliuoja vi

j

U

U

Namų statylm, įvairūs (lataisymal 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užHisakyti namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Nusitarti šaukite TErminal 0-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515 
Nolton, \tlllow Springs. IU.

Statome

NAIVIUS IR 
GARAŽUS

Ir atliekama vinim statybos Ir per 
tvarkymo (rrmodeling) darbus.

MASTER BUILOERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skombakas)
1600 H. 48TH CT., CICERO 50, ILL. 
Tel. OLympiO 2-73SI: TO 0-41M

įtrinkite dien. Draugi!

niai laukiate.
Income taksy pildymas

P LEPRAS
2735 West 71M Street

Visi telefonai: WAltoook B-«Ota

BRIGHTON PARKE
2 butai po 5 kamb., mūrinis na

mas. 2 kamb. rūsy. 50 pėdų sklypas. 
Arti 45th ir S. Western Avė. Specia
lus bargenas.

B. R. PIETKIEWICZ 
2555 W. 47th St.

ATDARAS APŽICR£J1MUI nuo 1-6 

3617 W. «7Ul Street
5 Vį kamb., 3 mieg. k., mūrinio. 42 
pėdų sklypas. Koklių vonia, spintos 
virtuvėj. “Overhead se-wers” — ka
nalizacija, autom, apšild. Marųuette 
Parko apylinkėje. I’Octsmouth 7-S7OI

Marųiuettc Parke
2 po 5 Kamb. Mūrinis su 3 k. butu 

rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

5 kamb. bungalou. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Itrigliton Parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20;600.

2 po 4 kamb. mūrinis ir 3 k. butas 
rūsy. Gazo šildymas. Tik $23,900.

VARPAS Renį Estete
Insurance, Notary Public 

5016 Ho. Wfttm Avė.
l'Rosp. 5-2284 arba HEm. 4-7055

BMBHUUNNf U

PIRKITE ir parduokite buvo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisinga patarna
vimo.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpvbUc 74MOO

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, J0- 
•ų laukia grsttas Ir teisingas patar 
navlmas.

N 0 a V 1 L A
REAL ERVATE SALES 

0600 W. 50th Bt.

l'artluislama TAVERNA IR NAMAS, 
Karštu vand. apšildymas, stokeria.

6 kamb. butas viršuj. 2-jų butų ių*- 
mukus užpakaly. Tavernos 
nuomos sutartis baigiasi bul. 30 d.

732 W. C«rmak IUmuI
Kreiptis į savininką—-OLympie 2-6205

ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditiouers) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 491h Court, Cieer
TeL OLyanpic 6-0775 nuo 8 vai. 

ryto 0d 5 vai. vakaro. 
Telefonas noo 5 vai. vakaro: 

OLympie 2-6752

ISNUOMUOJAMA — POR REN7

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjrj sąrašų.

VARPAS Real Estate 
5016 So. Westero. i’Rospect 8-2234

D £ M E S I O I

BUKIME IŠTIKIMI 1IET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 doL, nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

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

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 

J. A. V. PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai angly 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei- 

~ sėjas Alfonso F. We|ls.. Kaina 
tik 60 centų.

Parduodama vila Beverly Shoree. 
Interesuojantiems kreiptis — K. 
ČIURIN8KA8, 4282 Euclid Are., 
East Chicago, Indiana.

BRIGHTON PARKE 
ir 4 kamb., 2 

4152 So. Ciimplirll.ražas.
3-MO61

PAJAMŲ

LAfayette

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 Weat 63rd Street 
Chicago 29, Illinois 

& & fe £ BUK IK Bt RE BHIt NE N( NHK & RE Bt Nl NE £ BE $ 4

ORDER CLERK & FILLERS
In New Supply Division of an International Company. High School 

I Education and some clerical eotperience desirable. Will train. Plea- 
aant Personality and deeire to learn Material Control. Progressive
Salary, 40 hour week. Company paid Hospitalization, pension, Vaca
tion and Holidaya. Permanent poeitions. — IVRITE OR CALL 
FOR INTERVIEW

MR. V. L. HERRON
1500 S. WESTERN A VENYJE. CHICAGO 8. ILL.

TAyk»r 9-2984

Skaitykite ir putinkite dienraštį "Drauda".
i
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PASAULIO LIETUVIŲ SEIMAS
I’. L. B. Seimo Organizacinio džioje lankėsi New Yorke ir ap-

komiteto pilnaties priimtoji sei
mo konstitucija numato, kad 
seimą sudarys 112 atstovų. Sei
mo pagrindiniai uždaviniai bus: 
priimti P. L. B. konstitucijų ir 
sudaryti centrinį organų — sek

tarė simfoninio koncerto rengi
mo reikalus su vietos muzikais, 
koncerto rengimo komisijos pir 
mininke V. Tysliavienc ir Orga
nizacinio komiteto prezidiumo 
nariais. Koncerto repertuaras

retoriatų. Tuo bus užbaigta P. dar galutinai nesudarytas. Mi-
L. B. organizavimosi stadija. 
Ta proga įvyks ir lietuviškosios 
kultūros demonstracija — kon
ventai, parodos ir kita.

Seimo finansų komisija arti
moje ateityje turės savo pirmų 
jį posėdį, kuriame jos darbas 
bus įstatytas į tvirtas vėžes. Po 
to bus pradėtas didysis darbas: 
lėšų telkimas seimo organizavi
mo, pravedimo ir kultūrinių pa
sirodymų gausioms išlaidoms 
padengti.

L. B. Kultūros Fondas pas
kelbė konkursą misterijai para-

nimi kompozitoriai V. Jakūbė- 
no, Gaidelio, Lapinsko ir kitų 
kūriniai.

Simfoniniam koncertui jau 
rezervuota žymiausia New Yor- 
ko koncertinė salė Carnegie

DU SIUNTINŲ | LIETUVA
Dėl muitų už vartotus daik

tus, siunčiamus į Lietuvą ir ki- 
kitur, New Yorke teko patirti, 
kad Inturistas yra įsakęs nuo 
balandžio 1 d. imti muitą už var 
totus drabužius ir avalynę šim
tą procentų. Bet tai nereiškia, 
jog tie naudoti daiktai turi būti 
įkainuojami taip, kaip nauji. Jų 
įkainojimas palieka tas pats, 
kaip ir anksčiau, bvt dabar skir 
tumas yra tas, kad anksčiau to 
muito imdavo 80%, o dabar 
bus imama visas šimtas. Tad,

Hali, turinti 2760 vietų. V. Tys- pavyzdžiui, jei naudotas kostiu 
liavienės parengta sąmata nu-1 mas įkainojamas 2 dol., tai ank 
mato virš 8,000 dol. išlaidų, ku- įsčiau muito už jį reikšjo mokėti 
rias padengti reikia, kad visos gOG jo kainos—vadinasi, $1.60, 
salės vietos butų užpildytos. Or- 0 dabar reikės mokėti pilną 
kestras numatomas iš 79 narių. Į 100%,, vadinasi — $2.00.

New Yorke teko patirti, kadŽinant, kad tai bus neeilinė lie
tuviškos kultūros demonstraci
ja New Yorko muzikos centre,

syti, kuri bus pirmų kartą pa- ir kad amerikinė publika suda-
statyta P.L.B. Seimo New Yor
ke proga.

Lietuvos pašto ženklų paro
dai rengti komisija jau užmez
gė santykius su tais filatelistais, 
kurie renka lietuviškuosius paš
to ženklus ir parodoje taip pat 
dalyvaus.

Seimo ūkio komisija,-kurią su 
daro A. Skėrys — pirm. ir na
riai A. Reventas ir P. Kunigė
lis, pirmoje eilėje jieško tinka
mo viešbučio, kuriame vyks sei
mo posėdžiai, filatelijos paroda, 
banketas ir kiti pareingimai.

M«lo parodos rengimo komi
sija papildyta naujais nariais. 
Šiuo metu komisija jieško paro
dai tinkamos galerijos ir svar
sto kitus, su parodos rengimu 
susijusius, techniškus reikalus.

Meno parodos atidarymo pro
ga numatoma surengti lietuviš
kos kamerinės muzikos kon
certą.

Muz. V. Marijošius kovo pra-

kaikuriuose miestuose, pavyz
džiui, Bostone, siuntinių agen
tūros ne tik jau ima šimtą pro-

HOLLYIYOODO GERI VESI

Anthony Ųuinn, Dorothy Malone ir Yųl Brynner džiaugiasi lai
mėtom Oskaro premijom. (INS)

: smulkmenas, norėtume paragin- širdyse ir kiek geros valios yra 
ti ir tas seses, kurios uždarų re— mūsų moters sieloje, 
kolekcijų džiaugsmo ir vertės nė EI. Vasyliūnienė
ra išgyvenusios, ir pasakyti — ---------- —
ateikite ir pamatykite, kiek vidi V|/p|h|/ifūc
nio turto dar yra mūsų motinų 3nUlWlklM A 1*1 •

-I1

TELEVIZIJA • RADIJAS
III FI P11ONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

rys tik dalį atsilankiusiųjų, lie . 
tuviai - vietos ir seimo proga lcentl* muit{* už vartotus daik‘ 
atvykę iš kitus — turės savo at ^us> bet ir juos vertina naujų 
silankymu ir kartu pinigine pa- da^tų kainomis. Šitoks elgima- 
rama šią demonstraciją padary- s*s yra neteisėtas. Bet kas gi su
ti įmanomą.

P. L. B. Seimo Organizacinio 
komiteto pirm. prel. J. Balkū- 
nas šiomis dienomis lankėsi Cle 
velande, kur su Bendruomenės 
vadovybe ir muz. A. Mikulskiu 
aiškinosi misterijos pastatymo 
galimybes, apimtį ir koordinaci

Putrom, Conn. kurios ryžtasi kurti atgimimo ži
dinius, ruošdamos uždaras re-

draus visokio plauko žmones, į Uždaros rekolekcijos kolekcijas, kurių įtaka mūsų vi- 
kurie nori pasinaudoti tautiečių. Kasmet nedidelis būrelis ka- gyvenimui yra neįkaino-
nelaime. Inturistas, žinoma, ofi- talikių lietuvių moterų suvažiuo- i 3ama- Padėkos žodis priklauso 

ja į tylųjį Putnamo vienuolyną
praleisti savaitgalį. Ir šiemet,
Nekalto Prasidėjimo seselių dė-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

‘ Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel CEdarcrest 3*6335

cialaus pareiškimo gali ir ne
duoti, bet yra priemonė visdėl- 
to tokius vertelgas sudrausti,
kad jie nepersitemptų, ir nešk- suvažiavo nedidelis būrys iš

ir vienuolyno kapelionui prof. 
kun. St. Ylai. kuris dar Lietu
voje pravesdavo uždaras reko
lekcijas. -*

riaustų žmonių. Jūsų korespon-
jos su simfoniniu koncertu sun-: dentas New Yorke yra sužino' 
kumus. ! jęs, kad tokiu atveju reikia ra-

Muz. A. Mikulskis, kaip žino-! gytį Inturistui pareiškimus, kad
ma, yra paėmęs misterijos pas
tatymo naštą. Be Čiurlionio an
samblio misterijos pastatyme 
numatoma, dalyvaus dar keletas 
geriausių JAV ir Kanados cho
rų, solistai, kanklininkai, taut. 
šokių šokėjai ir simfoninis or
kestras.

P.L.B. Seimo Informacijos 
Komisija

tokioj ir tokioj vietovėje naudo 
tus dalykus įkainuojama kaip 
naujus. Čia manoma, kad Intu
ristas gali tokiems agentams 
duoti įspėjimą. Inturig^o adre
sas: Inturist, 680 Park Avenue, 
New York 21, N. Y.

klausyti kun. Boleslavo Pacevi- 
čiaus vedamų rekolekcijų. Re
kolekcijos pradėtos penktadie
nio vakare (kovo 22 d.) ir baig
tos sekmadienį. Uždarų reko
lekcijų svarbą ir jų pasekmes!
rekolektantės išreiškė savo pa-1 KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 

PADOVANOTI IR SAVO 
DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS

Palikdamos mieląjį vienuoly
ną ir besiruošdamos grįžti į fa
brikus ir nuolatines kasdienines

dėkoje rekolekcijų vedėjui už 
vertybes, kurios nėra pasveria-' 
mos ar pinigais įvertinamos. Re-1 
kolektantės dėkojo ir seselėms, i

IGNAS ŠLAPELIS
Juozas Pautienius

LlODfilIO VALANDOJ

MAŽEIKA s EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Ava. Air Condltloned koplyčia 
BEpublie 7*8600 — 7*8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuris gyvena kltoss miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

Ar galima komunizmo tas ir rašytojas Raymond Aron.
Pagrindiniais kalbėtojais buvo 

• dc Lavallee-Poussin, belgų sena-
(Atkelta iš 3 dusI.1

rimas išskirtų bet kokius manev 
rus ar kėsinimąsi primesti savo 
nusistątymą partneriui”. Komu 
nistų militantas apie sovietus at 
siliepia tokiu būdu: “Sovietų 
Sąjunga yra šalis, kur kapita
listinė sistema buvo panaikinta.
Jei privilegijuotieji, tęsdami Sta 
lino užmačias, nori užimti buvu
siųjų ponų vietas, tatai privalo 
mus pastūmėti sutapatinti juos 
su liaudimi arba su socialistine 
sistema, kurią jie iškraipo. Tik
ra prancūzų kompartija padėtų 
socialistiniam Sovietų Sąjungos 
režimui — denonsuotų principų 
laužymus, biurokratizmą ir ble- 
favimus; ji tai darytų tik vie
nam tikslui, kad Sovietų Sąjun
ga taptų tikru socialistiniu kraš 
tu”, pabrėžia kompartijos mili
tantas.
Ar ir tokie yra tikri komunizmo 

priešai ?
Progresistų savaitr. “France-

Observateur” sutrumpintai ir 
socialistų “Demain” ištisai skel-į 
bia Rytų Vokietijos neseniai nu 
teisto komunisto Wolfgango 
Harich lyg ir “testamentą” — 
kreipimąsi į Vakarų Vokietijos 
socialdemokratų partiją. Minė
tas kreipimasis buvęs parašytas 
praėjusių metų spalio m'ėn. Gi 
rusų kalbos pamokas bei buvo 
nutarę skaityti Vakarų, pirmoj 
eilėj Amerikos, rašytojus...”
“Skelbiamasis tekstas, — rašo 
“Demain” — parodo kovos su 
melu, pikta valia ir totalizmu, 
kurią buvo paradėjęs Harich, 
platumą. “Realistai", kurie nei
gia tikrovę, vis tik gali įsivaiz
duoti, kad vadinamoje Demo
kratinėje Vokiečių Respublikoje 
tūkstančiai Harichų pasiliko 
laisvėje”... — baigia savaitraš
tis.

Debatai apie sovietų 
pasitraukimą

Kovo 22 d. Paryžiuje buvo 
vakarienė, kur įvyko ir debatai.
Debatų tema — "Kokiomis są
lygomis Vakarai galėtų pasiekti 
Sovietų kariuomenės pasitrau
kimo iš Centro ir Rytų Euro
pos kraštų"? Debatus suorga
nizavo Laisvojo Centro ir Rytų 
Europos Jaunimo taryba. Jiems 
pirmininkavo žinomas žurnalis-

Žmogus be charakterio tai ne 
žmogus, tai daiktas.

, —Champfort

torius, Alfred Coste-Floret depu 
tatas ir N.E.I. generalinis sekre
torius. Vakaras praėjo labai gy- j *•’**>• 
vai. Dalyvių buvo pareikštas pa 
geidavimas, kad panašūs deba
tai artimiausiu laiku būtų tę
siami.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikoe km

R

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91st St., Chieago, III. 

Tel. PRresetit 9-2781

Duoną ir įvairias skcningas 
bulkutes kepa

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

TeL CUfftdde 4-0378
Pristatome Į visaą krautuves 
ir restoranus, taip pat lft- 
siunėiamo j visus artimuo
sius miestus.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centu

'a galite gauti

•DRAUGE*
4545 W. 63 St., Chieago 29, IU.

iiiiitiiiiiiimiiiiiimiiiiuiimiiiiiimiiiiiiii
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojam*. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios ilin 
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Įsakymus kartu su pinigais slųakit*

‘DRAUGAS” 

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
iiiiiiiiiiiiiihiihiihihiiihhiiihihibbiibi

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir- 
Glbson 8-4938

• Generalia koutraktnrius nau
ji} narnų statybai, įvairiems re
montams ir narni} pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mu namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavirnai nemo
kamai. i

GUŽAUSKŲ
BEVERLY H3LLS GELINYČIA
Geriausios gSIfis dėl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tel. PKospect 8-0833 ir PR 8-0884. I

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai ! 
su angliškai ir lietuviškai parašyta' 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi-, 
nys, didelio formato, skoningai' 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00
“Tėviškės Žiburiai” apie šią knvgą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka- 
mai papuoš kiekvienos kultūringos i 
šeimos stalą.”

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS

š. 4545 YVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS '
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

V

^Aes

Mgšu}

MIDLAND
Savinas and Loan ,,, 

Associa+ion
HIN S U R E 0

Į»£R 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

i PELNINGIAUSIA 
taupymo

SE NDROVf

4038 Archer Avenue T«l. la3-«71» 
AUGUST SAIOUKAS Prwil«*.«v-

• l.r.,n.-.a -> į - TROOST - PACHANKIS MOHHIMINTS
JOHN W. PACHANK1S (PATCH), Vlce-Presidmt

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

U
. . . PRADEKITE TAUPYTI PAS MUS . . . 

GAUSITE AUGSCIAUSĮ DIVIDENDĄ ... O BE TO, 
APDRAUSTĄ SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IR, 

NAUDINGŲ DOVANŲ UŽ JCSŲ PRILANKUMA

ST. ANTHONY SAVINGS,
AND LOAN ASSOCiATfON 1 

1447 So. 49th Ct, Cicero, III.

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėja*
Tel.; TOunhall 3-8131 Ir BIshop 2-1397

Antradlenlaia. ketvirtad. Ir penktnd. 
nuo !» Iki 6; pirmadieniais iki S va
karo; šeštadieniais Iki I v. po pietų, 
trečiadieniais uždara.

RAŠTINfiS VALANDO8:

PYKAI PLLšJNia ZUIKUTIS VAIKUČIAMS TAUPTTOJAMS

1 n>

</>

• J paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. rvto Iki 5 vai. popiet. 
IšlNIlUNKITE PABAlt — Itt’S PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO |MOK|JIMO. SITMOKftMITE KAPINIO DIENOJE.

Pasinaudoki h* “Draugo" Classilied skyriumi

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. SOlh AVĖ. 

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

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį. Reikale šaukite
i mus.

Mes turime koplyčias’ 
visose Chicagos ir ’ 
Roselando dalyse ir’ 
tuojau patarnaujame I

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

ANTANAS M. PHILLIPS
33(17 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
19821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1140 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1093

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDYČkT
1G16 W. 4(>th STREET YArtla 7-0781

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOunbnU 3-9687

I 1
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/ mus
X Lietuvių Bibliografinė Tar

nyba perkelta iš Danville, III. 
(40000 gyv.) į netolimą West- 
ville, UI. (4200 gyv.). Naujas 
adresas: IJthuanian Bibliogra- 
phical Service, 203 Madison §»t., 
Westville, Illinois. Tuo pačiu 
adresu prašoma siųsti ir pre
numeratą “Knygų Lentynai’’, 
Tarnybos biuleteniui (1956— 
1957 m. tiktai $2 už 6 nume
rius JAV-se ir Kanadoje. Vie
nas dol. kituose kraštuose), o 
taip pat naujus leidinius, jei no
rima, kad jie būtų tiksliai ap
rašyti biuletenyje. Tarnybos ir 
biuletenio reikšmę apibūdino 
JAV LB Kultūros Fondo pir
mininkas J. Kreivėnas š. m. 
“Draugo” 64-me nr., II dal. 
(kovo 16 d.). Šiemet Tarnyba 
gauna bemaž visus laisvajame 
pasaulyje leidžiamus liet. laik
raščius ir žurnalus, tačiau su

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Pliilatlclpijos Studentų at
eitininkų skyrius balandžio m. 
5, 6, 7 dienomis Šv. Andriejaus 
parapijoje ruošia rekolekcijas, 
kviesdami visą Philadelphijos 
visuomenę.

Rekolekcijos prasidės penk
tadienį, balandžio 5 d., 7:30 v. 
p. p. ir bus laikomos kun. Vyt. 
Pikturnos. Sekmadienį, balan
džio 7 d., po šv. mišių bus ben
dri pusryčiai, per kuriuos mi
nėsime Šv. Tomą Akvinietį. 
Per pusryčius kalbės kun. Pik
turna, dr. Klimas ir bus trum
pa meninė dalis.

— Lietuvių Studentų sąjun
ga kruopščiai planuoja didelio 
masto sąskrydį ir Studijų die
nas Atvelykio savaitgalyje Phi- 
ladelphijoj.

Visi L. S. S. nariai ir sky
riai kviečiami rengtis šiai kole
giškai šventei, kuri įvyks ba
landžio 26—28 dienomis Phila- 
delphijos L. S. S. skyriaus sve
tingame prieglobstyje.

Programoje numatyta pui-

KOVA DftL GYVENIMO

Du Chicngos broliai Siamones, vienas 12 m. antras 14 m., kenčia dėl kraujo bėgimo, gauna daug 
kraujo transfuzijų, tačiau kaip pasibaigs kova tarp gyvybės ir mirties kol kas negali daktarai pasakyti 

(INS)

— Prancūzų kalbos praktiš
ki kursai vyksta šeštadieniais 
ir sekmadieniais 6 v. p. p. šv. 
Apreiškimo bažnyčios parapi
jos klasėje Brooklyn, N. Y. Už
sirašyti kursų metu arba tele
fonu AL 4-5797.

— Antikomunistinis Frontas 
nutarė organizuoti lietuvišką 
propagandinę filmą kovai už 
tautos laisvę ir kovai prieš ko
munizmą USA. Visuomenė pra-

CHICAGOS ŽINIOS
Rusai nori 4 Chicagos vaikų minU Šeima padavė prašymą 

kad būtų suteiktos vizos jiems 
ir vaikams, tačiau tas reikalas

Sovietų ambasados atstovai 
VVashingtone stengiasi išvežti 
Rusijon keturis Chicagos ber
niukus. Jie yra vaikai George 
ir Nabejda Kozmin, gyvenan
čių 2063 N. Mozart, Chicagoje.
Kozminai buvo anksčiau darbo | 
vergai Rusijoje. Jie susitiko iš-' 
vietintųjų asmenų stovyklose 
Vokietijoje, ten vedė ir trys jų 
vaikai gimė stovyklose, o ket

Gelty parodos

knygų leidyklomis žymiai pras- vakaras ir šaunus koncertas su 
Čiau, nes negaunama kaip tik šokiais, kurio metu turėsime 
stambesnių JAV liet. leidyklų progos išvysti naujas studenti- 
knygų. Labai gaila, kad Tarny- jos tarpe kylančias žvaigždes.

i soma prisidėti prie to kilnaus 
kios paskaitos, susipažinimo į lietuviško darbo. Informacijas 

suteikia Filmos komitetas, 219

ba neturi lėšų knygoms įsigyti.

X Apie 1,000 dalyvių pasiro
dys lietuvių tautinių šokių 
šventės programos išpildyme 
birželio 30 d. Chicagos Ahphi- 
teatre. Tautinių šokių šventės 
programą, sudarys Amerikos ir 
Kanados lietuvių jaunimo at
liekami tautiniai šokiai ir Chi
cagos lietuviškųjų mokyklų 
auklėtinių pasirodymas atskira 
masine programa. Kvietimai į 
tautinių šokių šventę jau spaus
dinami ir greit bus gaunami 
pas platintojus.

X Marija ir Antanas Ru
džiai, žinomi pramonininkai ir 
visuomenės veikėjai, sutiko bū
ti Chicagos Augštesniosios Li
tuanistikos mokyklos globėjais.
Ateinančiais mokslo metais mo
kykla jau įsikuria naujuose T.
Jėzuitų namuose. Patalpos 
gražios, bet be mokyklinių bal
dų. Suolams 300 mokinių ir ki
tiems baldams įsigyti mokykla 
skelbia aukų rinkimo vajų, ku
rį globoti mielai sutiko ponai 
A. M. Rudžiai.

X Alicija Rūgytė, Antanas 
M. Philipps ir Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų draugija Chi- 
cagoje paaukojo po $100 Chi
cagos Augštesniosios Lituanis
tikos mokyklos inventoriui įsi
gyti ir tapo mokyklos garbės 
rėmėjais. Tuo pradėtas mokyk
los garbės rėmėjų telkimo va
jus ir tikimasi, kad jų skaičius 
didės.

X Kas galėtų paskolinti len
kų okupacijos laikais išleistą 
Vilniuje vienkartinį leidinį 
“Aukštyn, tolyn, pirmyn”, pra
šomas pranešti K. Baronui, 131 
Kensington Avė. N., Hamilton,
Canada. Leidinys reikalingas dienų pabuvus ligoninėje grįžo 
žinioms apie Vilniaus krašto j namus ir jaučiasi neblogai, 
lietuvių sportinį gyvenimą LE.

Philadelphijos skyrius di
džiuojasi 40-čia narių studijuo
jančių keliuose universitetuose 
ir kolegijose. Busimieji šeimi
ninkai energingai dirba, kad 
šios Studijų dienos būtų ypa
tingai didelis ir malonus įvy
kis lietuviškos studijos gyveni
me.

— Antikomunistinis Frontas
Velykų pirmąją dieną ruošia 
Piliečių klube Brooklyne, N. Y., 
pavasariškus šokius.

X Petronėlės ir Prano At-

E. 10 str., Manhattan, N. Y.

URUGVAJUJ
— “EI Pais” paskelbė platų 

straipsnį apie Lietuvą, kurį pa
rašė Albinas Gumbaragis. Tarp 
kitko rašo ir apie okupuotą 
Lietuvą aplankiusius “Urugva
jaus lietuvių delegatus”. Lan
kėsi tėvas su dukra. Kai duk
rai nusibodo klausyti tėvo pa- 
girų okupantams, ji viešai jam 
pareiškusi: “Padre, no mientas 
mas”, t. y. “Tėve, nemeluok 
daugiau”.

— Milda Elena Graužinytė,
Lietuvos ministerio Graužinio 
duktė, teturėdama 17 metų

pareis nuo teismo sprendimo 
apie tuos vaikus. Kozmin turi 
54 metus, jo žmona — 35. JAV 

i atvyko jie W50 m.
I '

Popiežiaus žodis 
amerikiečiams

Pijus XII atsiuntė laišką JAV 
vyskupams, kuriame ryšium su

Garfield ir Lincoln parkų šil
tadaržiuose balandžio 14-28 die 
noinis vyks pavasarinės gėlių 
parodos, ruošiamos Velykų pro
ga Velykos šiemet bus balandžio 
21 d. Šių parodų pasižiūrėti 
suvažiuoja šimtai tūkstančių 
žmonių. Parodose žymią vietą 
užims Velykų lelijos. Jų bus dau 
giau kaip 1,000, įveistų čia iš 
VVashingtono ir Oregono, o taip 
gi iš Louisianos ir Texas. Bus 
apie 1,000 cinerijų — purpuri
nių, mėlynų, raudonų spalvų. 
Bus įvairiaspalvių begonijų, ke
letas tūkstančių hiacintų, apie 
6,000 narcizų, apie 20,000 tul
pių. J parodas įėjimas visiems 
laisvas. Atdaros nuo 9 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro.

Aklųjų globotojai
Šią vasarą, liepos mėn. — 12 

-13 dienomis, Chicagoje įvyks 
JAV Katalikų Aklųjų Globos 
federacijos suvažiavimas. Fe-

Pijus XII laimina lietuvių 
ligonines rėmėjus

Chicagoje gautas specialus pa 
laiminimas visielhs šv. Kry
žiaus naujos ligoninės statybos 
rėmėjams. Tos ligoninės staty
bos lėšų fondui vadovauja bu
vęs meras Kennelly. Ligoninė 
bus statoma netoli senosios ir 
tai bus viena iš pačių moderniš
kiausių.

Globoja 250,000 apleistųjų
Chicagos katalikų labdaros 

įstaigos globoja ketvirtį milio- 
no našlaičių, senelių, paliegėlių. 
Tų įstaigų išlaikymui per metus 
reikia $8,000,000 dolerių. Iš vi
so Chicagoje yra 77 katalikų 
labdaros įstaigos. Pradedamas 
metinis lėšų rinkimo vajus. Ge
gužės 12 d. tam reikalui visose 
400 Chicagos bažnyčių bus spe
ciali rinkliava.

Naujausioji valstybė
De Paul universiteto organi

zuojamoje televizijos programo-
deracija įsteigta 1954 metais, ije per WGN stotį (kanalas 9) 
Ji apjungia įvairiose JAV vie-1 pirmadienį 3 vai. p.p. bus pra- 
tose veikiančias katalikų tos (nešimas apie naujausią pasau- 
rūšies draugijas. į lio valstybę — Ghana.

kočaičių, 7002 S. Rockvvell st., sėkmingai išlaikė visus paren-
sūnus, šiuo metu turįs 25 m., 
atsišaukė iš Lietuvos. Jis karo 
metu per bombardavimą Vo
kietijoj buvo atskirtas nuo tė
vų ir tėvai apie jį patyrė tik 
dabar.

X Religinės muzikos kon
certe balandžio mėn. 7 d. 4 v. 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje girdė
sime Bacho, Beethoveno, Fran
co, Bizet, \Vidoro, Respihi ir 
lietuvių kompozitorių religinės 
muzikos kūrinius.

X Ilelen širv’nskienė daug 
dirba, kad gražiai pavyktų Mo
terų sąjungos žaidimų vakaras, 
kuris įvyks balandžio 14 d. Vy
čių salėje. Numatoma daugy
bė dovanų.

X Skali t Nina Grigaliūnienė,
Chicagos Aušros Vartų tunto 
organizatorė ir buvusi pirmoji 
tuntininkė„ iš lietuvių skaučių 
veiklos pasitraukė.

virtas jau Amerikoje. Abudu bažnytine rinkliava dėl pa
tėvai yra Rusijos piliečiai. Jie saulio varguomenės, giria ame- 
dabar sako nori grįžti į Rusiją ‘nkiecių dosnum9 ir skatina būti 
ir pasiimti savo berniukus. gailestingais šiais metais.

giamuosius egzaminus į archi
tektūros fakultetą Montevideo 
universitete. Ji visą laiką išsi
skiria savo gabumais.

— Emilijus Mataitis, dienraš
čio “EI Dia” linotipistas, pasi
statė patalpas ir įsirengia nuo
savą spaustuvę.

— WiLson kolonijoje lietuvė 
Veronika Kaluzevičienė su sū
num Albertu turi keliolikos 
hektarų vynuogynus ir sodus. 
Ir eilė kitų lietuvių gerai ūki
ninkauja ir pristato savo pro
duktus nuosavomis mašinomis 
į Montevideo.

AUSTRALIJOJE
— Visvaldis Alekna, lietuvis, 

studijuojąs inžinieriją Karališ
koje technikos mokykloje Mel- 
bourne, 2,000 studentų išrink
tas studentų atstovybės pirmi
ninku. Yra aktyvus skautas ir 
šiaip dalyvauja lietuvių jauni-

Tačiau yra pagrindo spėti, 
kad jie linksta grįžti ne laisvu 
noru, o dėl spaudimo iš sovietų 
pusės. Jie abudu neseniai yra 
išleisti iš psichiatrinės ligoninės 
Chicagoje ir gyvena iš pašal
pos. Sovietų pareigūnai jiems 
kas savaitę telefonuoja, ragin
dami grįžti.

Šeimos teismo prokuroro pa
dėjėjas Benj. Novoselski pažy
mėjo, kad rusai nori tų vaikų 
grįžimo tik dėl propagandos.

Berniukai yra nuo 8 mėn. iki 
10 metų amžiaus. Jie gyvena 
vaikų prieglaudoje Lake Vila. 
Sprendimą apie jų grįžimą ba
landžio mėnesį paskelbs teisė
jas John Clayton, dabar spren
džiąs šeimos teismo bylas. Koz-

Beveik visose JAV katalikų 
bažnyčiose praeitą sekmadienį 
buvo padaryta tokia rinkliava. 
Pereitais metais buvo surinkta 
apie $5 milionus, ir šiemet tiki
masi tiek surinkti. Chicagos ka 
talikai , visada mielai savo au
komis tas rinkliavas remia.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Prccin Photo Stiidio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24C?

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

Ir augščian

X šv. Kazimiero seserų rė- mo ve’kloje. Jo brolis Vytau-
rąėjos balandžio 7 d. 6 vai. va
kare Šv. Jurgio parapijos salė
je rengia vakarienę.

X Sofija Džiūgienė, 2503 W. 
45 st., buvo susirgusi ir keletą

X Simo Vdbosio baleto stu
dijos mokiniai atliks dalį meni
nės programos rengiamajame 
jaunimo koncerte, kurį ruošia 
LB Bridgeporto apylinkė ba
landžio mėn. 28 d. Lietuvių au
ditorijoje, kur dalyvaus visas 
Chicagos jaunimas.

X Jonas Liepinaitis, 3113 S. 
Halsted St., kovo 25 d. darbo
vietėje buvo gavęs širdies ata
ką.

X Aldona Jankauskaitė, ke
lerius metus išgyvenusi New 
Yorke, persikėlė į Chicaigą ir 
apsigyveno 2511 W. 46 St., Chi
cago 32, BĮ.

tas studijuoja toje mokykloje 
Jų abiejų tėvas Ignas Alekna 
irgi dalyvauja lietuvių bendruo
menės gyvenime.

asmenims: Adams dr. P. A., 
Andrašiūnienė Justa, Augaitis 
Joseph, Aukštuolis Pranas, 
Bakšaitis Juozas, Biliūnienė-2i- 
lionytė Marija, Budrys Vitalis, 
Bu ragis Petras, Butakes Alex, 
Butkevičienė-Belskaitė, a. a. 
Prano našlė, Ceglauskas Anta
nas, Ceglauskas Jonas, Cag- 
lauskas Kazimieras, Dainis Al., 
Dumikas Petras, Andriaus, Er
čius Alėx, Erinstraitė Ida, 
Ęrinstras Pranas, Gotlybo, Ga
šlūnas Jonas, Gerulis Viktoras, 
Kazio ir Marijos Šimaitienės 
sūn., Girdauskas Petras, Gry
bas Kazys, Gutauskas Paulina, 
Jakaitis Kazimieras, Jokūbo, 
Jankauskas Anicetas, Jočienė 
Elena, Kisielienė Marijona, Ki- 

REIKALINOAVIRfiJA-PADfiJfi-, sielius Domininkas, Kisielius

Vysk. Sheen televizijoje
Šiandien, balandžio 1 d., per 

WBKB televizijos stotį (kana- 
X Drauge yra laiškai šiems las 7) 8 vai. v. kalbės vienas

iš labiausiai pagarsėjusių tele
vizijos kalbėtojų vysk. Sheen. 
Jo programa vadinama “Life 
is Worth Living”.

JA. Goran atlyginimas, butas ir už
laikymas. RaSykite Šiuo adresai 
DRAUGAS Adv. 9441, 4.545 W. 63rd 
St, Chicago 29, IU.

Simonas, Klupšas Juozas, 
Knygberienė Ona, Krupelis Po
vilas, Kvedaras Pranas, Anta
no, Lapas Bruno, Laučys Bf.

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS

NUOLAIDOS . . .
NET IKI 70%

Dabar nupiginti visi: Hl-fl fono
grafui • Televizijos • Vėslnluvni- 
Vfidlntuval AM/b'M nulijo aparatai
• Voklftkt trumpų bangi; ra d. apiir.
• jknlbčjiino aparatai • Dulkiasiurb
liai • |{!iAoinos mašinPIPs • jviilrilH 
elektriniai namu apyvokos reikme
nys • Antenos ir k lt.

O T£L£ VISIOn
Csates - Service;

Ha v. Ini. A. HEMRNAS
3321 S. Hnlsted — (Tdff-lile 4-ftMlt 

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

1957 BUICKAS 
Tik

£2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK,
907 W. 351h St., Chicago 9, III. LA 3-2022

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčiu ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So, Hoyne Avė.,Telef. VIrginia T-7097

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FKl.l* A. ItAUPONIS, NKLLIE BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Talei. SEeley 3-4711

Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30.
J

HiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiii"1'*

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882

%KAS TUrFgERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONI

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-21-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sektn. 10—5, Kitom dienom 9—A 

V----.: , t ----------------■ ——n---— <

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

Sinclair gazolino stotis “PAGAIJ1A”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

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

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ

CRANESAVINGS
2555 WEST 47tb STREET LAfayette 3-1088

B. K. Pietkiewicz, prez.; E. R. P1etklewlcz, sek r. ir advokatas
Mokėme aukštus dividendus. Keičiame čeklue. Parduodame Ir iterknuic 

valstybes bonus. Taupytojoms patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita Šiandien. A|xlrnusta iki ŲIO.OOO.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk 9 iki 5; treč. uždaryta, o Seėt. nuo 9 iki vidurdienio.

IŠ TOLI IR ARTI 

nauji ornaj tpokai-naujausi kmustmi (Gank/ai
UAU MĘTU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. V/Alkmak 5-9209

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVIMGS ANŲ LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS ANI) LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
ftefttad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

I


